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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 رسیزه
نویاواقتصاديرسچزویولنټي،ګ،فرهنافغانستاندانساينېشکنشتهچیڅهېکېپهد
اواریعټدهغهپربنسریبهایيشدپراختیاړوکوڅلريترایتړتهاایاوپراختېساتن
صنعت،اليس،یټرانزټ،ۍرګدسوداخهڅېلډمسئلولهنوړیادریبهې.دديړکږیهمغ
اوواکځانساينسمبالېباندۍاوپهعلمياوتخصيصشتمنداتویداخيلتولعو،یصنا

لونوینشټمحصوالتواونورواقتصاديبلالقوهپوزویدکرنېديچېنیرسچاييیشتهپرمخت
.لپارهالرههوارويایاوپرمختېدود

اوېبرابريشنوپههامغهاندازهبهدودودونهښالرهښويشاوونهړپالنجوهښېده،پههرهاندازهچهخبکارهښ
.دويیږپهلوريولګاوپرمختېنیبهدهوساولنهټيشاوړپرمخوالهګتوهښهاومنظمپهریبهایپراخت
دپالنایبرهیبرخوپهتلویالبیپهبېولنټبرشيشتون،دلیپروفاتيیوالایګېولټدمالومايتېحاالتوکېداسپه
.يیږکلګڼنړیخورامهماواېپهبرخوکېونړجويسیاوپالېونړجو
کرهاوړدشتهحاالتوپهتتونویپهموخهاودوالاکلوټدټبنسنيیتښريویپهکچهدوادیدهېچيړایارتوادوزاقتصد

رو،مرستهکونکوومؤسسو،دولتياداونکو،څیړونکو،ړاودپالنجويړبرابرهکاینتاساېپهبرخهکۍمالوماتوتهدالرسس
.دغهيړکړ(جولی)پروفاهګولټاواقتصاديمعلومايتيیایپرمختتيیلپارهوالکواالنویزدهکوونکواولونو،ټبنسهیریخ

درلوداوددولتيادارو،نادولتيونګډېمسلکيکارکوونکوپهکتيیمرکزياووالېلهخواچیټیکمکيیدتخنلیپروفا
نهادونوپهتيیمرکزياووالوندهړوروااونېولنټغورهکسانو،پوهانو،مدينوونکو،ښدپوهنتونونودوانانو،ځمؤسساتو،

.يیږکېاندړاودافغانستاندخلکوخدمتتهویشوړجوۍمرستهاوهمکار
اييیقدامت،دپرمختخيیتاروايل،ګرنڅحالتپرزیولنټاوداقتصادياوېنیساپرعامههودهیبررهډیترلیپروفاادی

تونویرسهدوالولډزیولټمترکزلرياوپهېباندلویمسااييیتمهموپرمخاونوروربنایز،ېدحالتپرارزونورونوټسک
داقتصادي،ېونګننېاندړپهوایپرمختواېداقتصاديودتونه،یظرفزیولنټلکهاقتصادياودیرلیلزیولنټاقتصادياو

.شتهفرصتونهمطالعهکوياوارزويېوايلپهبرخهکهښاواقتصاديحالتدېنیهوسا
ېونړپالنجواييینهادونه،دپرمختجويیبودوڅ(مرستهکويترلی)پروفاهګولټاواقتصاديمالومايتيیایپرمختتيیوال
تیدوالېمايلمرستېولنټېوالړیاودنيړکمیتنظټپربنستوبونوړیاولوماوویتړازویولنټداقتصادياوتیدوالریبه
.دسمونلپارهالرههوارهيشېنیپهکچهدعامههوساتیدوالوڅتريړيکږرسههمغتوبونوړیاولوماوویتړلها
مننهکوماودهګتوګړېانځپهخهڅوړلهغیټېدکمولوړجولیپروفاتيیدوالېستنیاخهګټپهخهڅفرصتېلهدزه

هګتهدقدرپهسرتاریاوزوڅنکوههغهکارکووولوټنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوېولنټنورودولتيادارواومدين
.اوولیکښېکارکېپهدېچورمګ
 
 مستور یمصطف رټاکډ
ریاقتصاد وز د
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

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

ېزیولنټداقتصادياوېلبولولهالرنهادونودجلونکویوالواومتوهګاندپه،ګپهتوېنیرسچ
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېود
ېاندړوورځانینیتیښرویيپههکلهدمايضاوراتلونکتیيشدوالیکواللیپروفادغه

تهشدتیدواللیپروفاتونوی.دواليړلپارهالرههوارهکېونګاوپانېونړپالنجوېقیرسه،ددقولډزمنیاوپهاغيړک
،وښځنهادونو،کارپوهانو،ېولنټدمدينانو،ګشوراتيیاوارزونووروستهلهدولتيادارو،والنوڅیړحالتتراييیپرمخت

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

،دجیبهسیرویمرټاکډسیلهرئیټېاوکماستیریلودیاوتوحېدطرحېچمګڼنهړیاملهاېتررسهشو.لههمد
"دکندهارنیمحمد"آرلګیاغلښاودنیعبدالرحمنکماغيلښدانسجاملهآمرتونویداقتصاديفعالتونویوال
دلیپروفاادیدېرسهياریاوزوڅپهخپلوهېچمړمننهاوقدرداينوکهګتوګړېانځپهخهڅ،سییداقتصادرتیوال
.هړلپارهالرههوارهکولوړجو
یرسههمکارږزموېيېبرخهکېپهدېچخهڅۍهمکارۍشنیاوکارکوونکولههمنویمسئولتيیدوالول،ډدامه
مننهکوم.،ړېک

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

هاودافغانستانشاخصونمهمهزویاوتولنی،اقتصادیوالګرنڅتیموسساتودفعالی،دنادولتتګښبودجهاولییایپرمخت
.یدیموخوپههکلهمعلوماتراتولشوییایپراختزوټیلپاردبنس

اوورهګټېپهبرخهکۍخلکودسوکالفویاوافغانستاندرشېنیيشدعامههوسایاړبهوکلیدغهپروفاېمنچلهیه
ولري.هډونزمنهیاغ
 

 ميیرح لیاسامع محمد
نیوزارت مسلکي مع داقتصاد
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

          !پیغام مقام یتالو  د
 اوبه پریامنه چي دی، والیت زراعتي لوی یو کندهار لورینه په (ج)خدای متعال لوی د

      لري هوا ښه او کيمځ حاصلخیزي
 درلود، شهرت نامه په دګدام غلو د کچه په هیواد ټوله د وخت یو کندهار چي  ده وجه همدا
 د همکندهار سمسور امله له  کېدو رامنځته د طورشای نامناسبو د کې هیواد ګران په ويل
 شو مخ مخا هرس والې وروسته او ،فقر نېستۍ د ئې خلک  سو وران څېر په سېمو نورو د هیواد

 هلو ډېرو اوال دی نه کايف وجه هیڅ په شوی پرمختګ څه چي  کي کلونو وروستیو دې په ل
 د هم اوس مو ال دي پاته محروم څخه نعمت له روزين او وينښو د اوالدونه هم اوس المو چي ځکه شته رضورت ته ځلو

 حالت پخواين هغه هم په پوري اوسه تر رسکونه ډېر المو کېږي بېول پرمخ ګه تو دودېزه په چاري لګونې اوبو او زراعت
 په خالصون د څخه خوالو نا دې د ، ویالی شې نه جواب ته مندیو نیاز خلکو د توګه سمه په خدمات صحي  دي کې

 ښه  تاریخ لرغوين څېر په سېمو نورو د افغانستان د کندهار شته رضورت ته ځلو هلو ډېرو ال کې برخو مختلفو په  خاطر
 هيواد د همېشه ئې امله له چې ده سیمه ډکه  یوه څخه دودونو افغاين د او لري موقیعت الجیيش سوق او ژیکاتېسرت
.دی لوبولی رول مهم کې ټاکلو په لیک برخه اجتامعي او اقتصادي ، سیايس د هیواد د توګه په سېمي مهمي زیاتې د

 او تاریخونو نړۍ د لري تاریخ پخوانی کاله زره څو څخه ميالد له چې  ده، سېمه جغرافیايئ او تاریخي ویاړلی یو کندهار
  کړېده ثابته پلټونو لرغون

 په اداررسه دولتی غیر او دولتی ټولو او مقام والیت د ېي پرفایل والیتکندهار د چي کوو مننه هڅو له ریاست اقتصاد د
  جوړونی دپالن کې ټولنیزوبرخو او انکشافی په تیوال ددی کې راتلونکی په پروفایل دا چې یو واره کړامید ترتیب همغږۍ
 .وګرځی رسچینه معلوماتو داړینو لپاره

 
 یاتالله ح یاتح
 وايل کندهار د
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 لنډیز
متلهاساسیلومړیتوبونوګڼلکیږی.دیویواقعیميلاجنډاکچهاڼډولیزهپراختیادحکواقتصاديودهاودهیوادپه

یټولنېپهمالیاوتخنیکیمرستهیادیموخیتهرسیدنهیقینیکړی.دتیریپهتوګهحکومتهڅهکړیڅودنړیوال
یالیدلږیاماالهمډیرڅهتهاړتخودپرمختګونهترسرتګوکییوینیمیلسیزیهڅووروستهکهڅههمپهډیریبر

کیږی.
ږیاودتیروڅوکلونوتجاربوداچیمتوازنپرمختګدواضحوتګالرواومشخصوپالیسیوشتونلپارهاړینبللکی

زهوه،پهځانګړياوکرهمعلوماتونشتونپهملیکچهجدیستونښودلیچیپدیبرخهکیددقیقواحصائیویارقامو
تصادوزارتدوظیفويمسؤولیتلهمخیتلهڅهکړیڅودمختلفومراجعوارقاموالیواولریپرتوسیمو.اقډولدولس

تیايئسرتاتیژیوپهجوړولوکیورڅخهګټهپورتهکړی.بیلهشکهدقیقهاحصائيهرسبیرهنهیواځیجمعآوریاودپراخ
موثریتالملګرځیاوهمدارازادیاوپراختیايئبرنامودرصفمخنیویکویبلکهداقتصداچیدرسچینودبیځایهم

ه،پدیوروستیوکیاقتصادوزارتوالیتیڅانګوتهمتوازنپرمختګیقینیکوي.دارقامواومعلوماتواهمیتتهپهکتن
معلوماتولریڅوپرتورپهکچهتحلیلیارقاماودوالیتیپروفایلونوجوړولوالرښوونهکړیده.والیتیپروفایلونهبهدسک

رناموپهجوړولوپالیسیسازیاداریدمعلوماتیبستو)ډیټابانک(پهحیثدهغیڅخهدپراختیايئپالنونواوبمټیی
کیکارواخلی.

غږۍدسکتوریاداروددننګرهاروالیتپروفایلدیویمشورتیپروسیلهالریدټولوذیدخلوخواورسهپهګډههم
هڅهشویدهڅودمعتبودولتیاسنادواومراجعوڅخهدقیقاوکرهمعلوماتشویدی.واومعلوماتوپهاساسجوړارقام

وضعیتییاوپهپروفایلکیځایپرځایشویدی.دهرسکتورتیرحالتتهلنډهکتنهشویاوفعلیراجمع،تحلیل
ورتسکتور،عامیروغتیااوتغذی،،پوهنه،کلتور،رسنۍاوسپی.کرهنهاودکلیوپراختیاپهډیرښهډولترشیحشوید

خوندیتوبسکتورونهدعمومیجغرافیايئموقعیتاواقتصاداوخصويصسکتور،دبنسټونواوطبعیزیرمواوټولنیز
داریبهدهدننګرهاروالیتاړوندهادیموګرافیکمعلوماتورسبیرهپهدغهسندکیپهکلیډولڅیړلشویدی.متهد

 .علوماتوڅخهداقتصادیاوپراختیائیسرتاتیژیو،برنامواوپروژوجوړولوپهبرخهکیګټهواخلییادپروفایللهم
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 طریقه(: ښت میتودولوژي)د جوړ
مالوماتوراټولولوپهموخه،دوالیتپروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزېطریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکله

ميلپرمختیا افغانستاند اود پروګرام ميللومړیتوبونو ميلچوکاټ، پرمختیا افغانستاندسولېاو د سرتاتیژۍ،
ددوامدارهپرمختیاپروګرامموخواوشاخصونوتهپهکتو،ترتیبشویدی.افغانستان

وداقتصادتخنیکيټیملخوا،دوالیتونطرحېاوتوحیدلویریاستددپروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتد
څوټاکلوشاخصونوتهپهکتو،دوالیتونوریاستونوکاريټیمونوتهدپروفایلجوړولواوارقاموغوڼدولوالرښودورکړلشوتر

ونوديش.ترهغهوروسته،دوالیتپهکچهټولشتهارقامراټوليشاودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړ
ریاستونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچه اقتصاد

اوبیالبیلوباوريڅېړنیزومراجعواورسچینولکهداحصائيېریاستاونورودولتينهادونو،خصويصسکټور،داخيلله
عوڅخهدیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودنهادونواونوروباوريمراجولتيمؤسسو،مدينټولنېلهبهرينناد

ړ.والیتيپروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړک
راوپردېرسبېره،دارقاموراټولولواومالوماتوترالسهکولوپهبرخهکې،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهدډلهییزکا

دېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواوکارواخیستلشو.همداډول،دمرکولهطریقوڅخههم
دحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملنډیز،دوالیتونودمايلمسئلواوبودیجېمأخذونولکهدافغانستاندخلکو

نو،دافغانستاندسولېرحېاوشتهبلالقوهظرفیتو،پهوالیتونوکېاقتصاديطپهاړهدماليېوزارتوالیتيپروفایل
نستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههماوپرمختیاميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغا

کاراخیستلشویدی.
قیقهتوګهکتلشویاواستدتخنیکيټیملخواپهدپهپایکېبایدووایوچېیادسند،دطرحېاوتوحیدلویری

ییزېبیاکتنېهشویاولهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهمطالع
کويوروستهچاپتهسپارلشویدی.دغهسنددیوريښتینيبنسټپهتوګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندې

یادسندپانګهوالاوپرمختیايييپالنجوړونېدبهیرلپارهاودوالیتدپرمختیاي برابروي.همداډول، هماسانتیا
 اودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغندهاواغیزمنهونډهواخيل.همکارانهڅويترڅودپانګونې
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 څپرکیلومړی 

 لوماتد والیت په اړه عمومي مع 
 :داره کيهن په تاریخ دوالیت کندهار 

دقیقېطولالبلدکېواقعدی،چېداوبودسطحې۳۵درجېاو ۶۵دقیقېعرضالبلد،۳۱دکندهاروالیتپه
تاریخپوهانځیرکړل،بلکېدلرغوينفټهلوړوالیلري.کندهارتهدلویسکندرراتګنهیواځېدغرب۳۵۰۰څخه

هپهخپلواثاروکېدکندهارذکرکړییخپوهانوهمداراکوزیاپهناماریخپوه)هیرودوتس(پهڅیرتاریوناندمشهورت
دی.

ښکالتهګټهبادوځمکواوسمسوروباغونویېهمافتصاداوهمکندهارپراخېدښتېاودلویوغرونوسلسلېلري.آ
رسولېده.

جاريتمرکزیتساتلیدی.مشهورتجاريتښاروو،اوسیېهمخپلتکندهارچېلهپخواڅخهدافغانستانیو
بلوچستان،کندهارلومړیدرجهوالیتدی،چېدکندهارشاملتهارزګانوالیت،سویلتهیېډیورندفريضکرښهاو

۱۸هګډوندیچېدښارپختیځتهیېزابلوالیتاولویدیځتهیېهلمندوالیتموقعیتلري.کندهاریولویوالیت
عروفولسوالۍ،سپینبولدک،میوند،ډنډ،ژیړۍ،نهیېپهالندېډولدي:کندهارښار،ماداريواحدونهلري،چېنومو

یش،غورک،ریګستان،میانشین،ښوراوک،شاولیکوټ،تختهپلاوخاکریز.پهدامان،ارغنداب،ارغستان،پنجوایي،ن
دنګهسکهانهمدلتهمیشتدي.وهزارهقومونههمژوندکوياوهمدارکندهارکېدپښتونترڅنګبلوڅ،تاجکا

نهشپیتهرزهاودوهمیالدیکالداحصاییلهمخیدکندهاروالیتکلیوالینفوسدیارلسلکه،۲۰۱۳یونامادفرتد
تنهښودلسویدی) دکندهارښاروالیداحصا۱،۳۶۹،۲۰۰سوه اوهمدارنګه ) نفوسییملخیدکندهار ښار
دکندهاروالیتټولښاریاوکلیوايل(ښودلسویدیچیپراساسئی۱۴۸۸۰۰۰)څوارلسلکهاتهاتیازرهتنه

کندهارپهمجموعکې.(ښودلسویدی۲،۸۵۷،۲۰۰دوهسوهتنه)نفوسدوهمیلیونه،اتهلکه،اوهپنځوسزرهاو
ښتلهغنم،شتونلري.پهکندهاروالیتکېعمدهککيلپهکې۲۷۹۴کیلومرتهمربعمساحتلرياو۴۷۶۷۶

اوداسېومیوهجاتیېعبارتديله:انګورو،انارو،زردالو،رسهآلو،الوچه،انځر،شفتالوجوار،اوربشې،مۍ،زیره،ا
نوراودسبزیجاتوډولونهیېعبارتديله:رومیان،بانجان،بینډۍ،مرچک،پیاز،بادرنګاوداسېنور.

 :د کندهار د تسمیې وجه
پهدېنظرديچې،کلهدکندهاراوسیدونکيبیلنظریاتشته،یعنېمحققینبیالیېوجهېپهاړهدکندهاردتسم

ملهځانرسهراوړ،چېبیاوروستهعربوقندهارځینېجوړکړ.دېځمکېتهراغلل،نویېدانو
ودلېدهاووایي،چېدادپهترڅکېلومړنۍقبیله)ګندهاري(ښهیرودوتسدپکتیکادڅلوروقبیلودنومونودیادلو

اريپهنامهیادهمځکې)ګندهارا(داوسیدونکونومو،چېدتاریخپهټولودوروکېدګندهاريیاکندههغېتاریخي
کهولپاچاو.شوېده.دغهرازپهاویستاکېدیوپهلواننومهمګندهارایا)ګندوفار(و،دیدیوهخپلواک
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 :د کندهار نومونه
ـتی(یا)رساشوايت(دکندهارډیرلرغونینوم،چېپهتاریخيمدارکوکېیادونهځینېشوېده،هغههوای)هرهـ

رسشوايت(دارغندابواواراخوسیادارغساننومو،چېمرکزیېاراخواتیسواووروستهیونانیانودی،چېهراهوايت)
انوپهپیښوکېکندهاردانیانو،کیداریانواوکابلشاهانودزموزیا،اراکوسیاځینېجوړکړیدی.دساساراخزیا،اراک

لهاراخوسیاڅخهالرخجاوالرخذجوړشویدی.څرنګه)رخج،رخچ،رخذ(پهنامهیادشویدی.دعربولهراتګرسه
فرعيښارو،ځکهکینآبادو،نوکندهارکنډوالهیایوچېپهسیمهکېمرکزيښاررخجواودغزنویانوپهزمانهکېت

هتړاوتردغهوختوروستهیېشهرتپرزیاتیدوشو،چېداموضوعدښاردجوړیدولهنیټېرسیېنومنهیادیده،خو
لري.کلهچېملکحسینعالوالدینغوريددرېورونوملکقطبالدین،شوريسیفالدیناوسامبهاالدینپه

دغزنویانودرېښارونهدغزينښار،دړواه،نویېددرېورونوپهانتقامکېنتفامکېدغزنويترکانوشهنشاهيورونا
تردغهوختهپورېالدکندهاراوسنينومپهسیمهکېتاریخيپیژندنهتکینآبادښاراودبستښارورکنډوالهکړل.

دلېدهاوسیفيیېپهاوومههجريوستهدکندهارنومپهسیمهکېودهموننهلرله،دخجاوتکینآبادترنړیدولوور
کېدقندهارپهمعربشکلرسهپه)تاریخنامۀهرات(کېیادونهکوي.پیړۍ

ـ۱۵۰۵ینبایقرا)کلهچېسلطانحس م(پهکندهارکېپاچاهيتهورسید،نودکندهارنومدلومړيځللپارد۱۴۳۸م
 ښکارهشو.یوېسکېپرمخرا

 د کندهار پخواين ښارونه
راکوزیاسکندریه:اـ۱

دوينسکندرداوسنيکندهارښارترمخهدرېنورښارونهپهمختلفونومونوموجودوو،چېلههغوڅخهلومړیښاردمق
ددېښارړشویو.قم(کېجو۳۲۹لهخواڅخهدوهزرهاودرېسوهکالهمخکېد)اراکوزيسکندریې(پهنامهپه)

نیووختونوکېدارغسانسیمېتهویلکیدهاوکیږيچېاراخوسیا)اراکوزیا(پهپخوااوسهیڅنښهپاتېنهده.ویل
څخهوکدروسیا)کندهار(تهنقلکړ،نودارغندناوهداراخوسیاپهنامهوبللکلهچېاراخوسیانوخپلمرکزلهارغسان

شوه.
:ـزوړکندهار۲

یږی،چېدارګمخروبهودانۍداسیمهاوسد)زاړهښار(پهنامهیاددرسپوزېدغرهختیځېخواتهپروتو،دویمښار
ار(یادونهڅهلهپاسهزرکالهمخکېدغزنويدربارشاعر)نارنجماڼۍ(یېاوسهمکنډوالهپاتېده.د)زاړهکنده

منوچهريداسېکړېده:
سیصدهزارشهرکنی،بهزقیروان

یصدهزارباغکنی،بهزقندهارس
هـق(پهرسکېدهوتکوميلحکومتړنګ۱۱۵۰موړيد)ورافشارترتاړاکپورېالودانواوکلهچېندنادداښار

دکندهارزوړښارپهبشپړهتوګهورانکړ.کړ،وررسهسمیې
:ـنادرآباد۳
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 وزارتاقتصاد

وړهشوېوه.نادرافشاردهـقکېدنادرافشارلهخواج۱۱۵۰هدریمښاردنادرآبادپهنامهیوهنظاميکالوه،چېپ
ېیوښارجوړړهښاردکالبندۍپهدورانکېداوسنيکندهارجنوبتهدشیررسخزیارتپهشاوخواککندهاردزا

څلورمېبرخېکړ،چېد)تاریخاحمدشاهي(پهاستنادیوهمحقرهکږهوږهکالوهاوپراخوالییېدپخواينښارله
ېکالترڅنګدشیررسخباباپهزیارتکېرستهدشاهبابادخپلېتاجپوښۍمراسمدهمدرسهبرابرنهو،لویاحم

ههمدېښار)کال(کېاوسیده،چېبیایېدنويښاردجوړیدوچارېپیلورسولاودسلطنتترلسمکالپورېپ
کړې.

ـدکندهاراوسنیښار:۴
کېو،چېدهیواددپایتختپهتوګهدکندهارڅخهپهدېفکرلومړیووختونوشاهبابادخپلسلطنتلهلویاحمد

رهپراخهنهوه،چېدیوېلویېامپراتورۍدپایتختنویښارجوړکړي،ځکهدنادرآبادنظاميکاللهیوېخوادوم
،ځکهیېنوتریرهمنناکهوهلپارهدېمناسبهاوموزونهوياولهبلېخوایېموقعیتهمپریوداسېسیمهو،چېډ

پهلومړۍهـق(دربعالثاين۱۱۶۹ډیروسالمشورواولیدنوکتنووروستهدکندهارداوسنيښارسیمهغورهوبللهاود)
ددراين او دارشفالبالدپهصفتونومولشو دغهښار دبنسټډبرهکیښودلشوه. ورځداحمدشاهيکندهار

حیثیتپیداکړ.دغهښاردتاریخپهاوږدوکېدمختلفوداخيلاومرکزپهڅیریېوينپایتختاوامپراتورۍدیوهلرغ
اروکېذکرشویدیاودغهتاریخيښارپرلرغونتوب،قدامتاومعامرۍیېخارجيمؤرخینواوسیاحانوپهلیکنواواث

لورالریهمیېیوپوښلیڅ،چېپهمنځکېلیکنېکړيدي.دغهښارپهلومړيرسکېپرڅلوروناحیومشتملو
تشکیالتولهمخېدرلود،چېدکندهاريلرغوينمعامرۍاستازیتوبیېکاوه.پهمعارصدورکېدغهښاردښاروالۍد

 ناحیوتهرسیدلیدی.۱۵ډیرپراخشویاو

 :تاریخي ځایونه او آثارمشاهیر ، د کندهار والیت مقدسه اماکن ، 
ـمنډیګک:۱

.پهحقیقتکېدغونډۍدغهلوړوالیدهغورسپررسجوړشووودانیوڅخهرامنځتهشوې،مرتهلوړهده۳۱داغونډۍ
خپلوارنړويلاودغونډۍشکلیېغورهکړیدی.داغونډۍلهدوو–کلونهمخکېپهخپلچېدزمانېپیښوزرګونه

(کالهکیږي۹۰۰۰نۍ،چېعمریې)کدلومړنۍوداتهده.دمنډیګزروکلونوراهیسېمرتوکهاودورانۍپهحالکېپر
شويهډوکيدي،چېالنورڅهنهدانساندالسډیرېلومړنۍنښېلکه،ځنېتوږلشوېډبرېاودڅارویوتیره

ژوندديځنیېترالسهشوي.خولهدېلومړيپوړڅخهترپنځلسمپوړپورېددېغونډۍدبیالبیلواوسیدونکود
دیږي،چېوروستیپوړیېلهژیروڅخهجوړشويلوښيهملري.ګامونهراڅرګنبشپړتیایې

:کتیبهـداشوکا۲
په ردزاړهښارلهدروازېرسهپریوهلویهډبرهکیندلشوېاووآثاروڅخهده،چېدکندهاداشوکاکتیبهلههغولرغون

(سانتيمرتهدی.۵۰ـ۴۵اوسوریې)(۵۵وږودوالی)ملریزکالکېکشفشوېده،ددېډبرېا۱۳۳۷
الندینۍاووهنیمېکرښېداډبرلیکپهیونايناوآراميلیککښلشوېده،چېبرنۍدیارلسکرښېیېپهیونايناو

چېبودایېدیندآشوکاپهوسیلهدکندهاریېپهآراميخطلیکلشوېدي.داډبرلیکهغهوختکیندلشویو،
کالهترمیالدوړاندېدی،دډبرلیکژبهیونايناوپخوانۍپښتو)پرثوي(۲۵۰اودلیکتاریخیېسیموتهرسولشویو،

ده.
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:ـچهلزینه۳
هکندهارشاملتهدغرهپهرسکېیوداالندی،چېدغرهلهبیخهزینېورختلېدي.داالناوزینېهدزاړچهلزین

داالندواړوخواوتهدډبرېدوهزمریانهمپراتهوو.ندلشوېدي.پخوادداوسپنېپهقلمکیدواړهدغرهپهډبرهکې
هـق(کېرشوعاو۹۳۰واجوړهشوېده،چېدودانیدوکاریېپه)چهلزینهدبابرپاچادزوی)عسکريمیرزا(لهخ

مهذیبکاردمیرمعصولیقخطدنوشتېاوتهـق(کېپایتهرسیدلیدی.دچهلزینودداالندنستع۹۵۳په)
کندهاريلهخواتررسهشویدی.

ـارګ:۴
اريشاهيمرکزو،چېمخېتهیېڅلورچمنونهدرلودل،دارګغونډۍماڼۍداحمدشاهبابادزمانېدهاوددهداد

پورېالپههامغهیالديپیړۍترپایهپهنامهدغهماڼۍداحمدشاهيکندهارشاملتهپرتهوه،چېدنولسمېمدارګ
رحبیبمړينشکلوالړهوه،خودارګاوسنۍودانۍدرساجيعرصلهودانیوڅخهده،چېدرساجامللهوالدینامیلو

اللهخانپهحکمدرسدارمحمدعثامنخانوايلپهوختکېجوړهشوېده.پخواپهدېودانۍکېدوالیتپرمقام
ۍشاميلاوجنويبلورتهتعمیرونهجوړشويوو،چېپهمنځکېارېواقعوې.دودانهارزیاترهدولتيادرسبیرهدکند

یېلویغولیدی.
:ـاحمدشاهيکال۵

احمدشاهيښاردمستطیلپهشکلو،اوپرشاوخوایېیوهکالراتاوهشوېوه.دېکالشپږدروازېدرلودې،دهاردکن
توپخانېدروازهاوبروددروازه.دغههرهدروازهلهپنډو،پنډوزه،عیدګاهدروازه،ردروازه،هراتدرواکابلدروازه،ښکارپ

احمدشاهيکالپرسلـسلمرتهباندېیووتلیبرجدرلود،چېلهدغهه.وشوېکیښوولاوتختوڅخهجوړهشوېاو
ارهیوخالصهبرخهندېدتوپویشتلولپ.دهربرجپررسباوتيلبرجڅخهدکالدباندېساحهاودکالبیخڅارلکیده

شوېوې.دکالوروستیترمیمدامیروهاودهردووبرجونوترمنځدبارانداوبودوتلولپارهپنځهـپنځهناوېجوړې
یبالحکومهپهحبیباللهخاندپاچاهۍپرمهالهغهوخترستهورسید،چېرسدارمحمدعثامنخاندکندهاردنا

منو.ددغهښارمقتدرواکتوګه

 :د کندهار مقدس اماکن
با،شینغزیاصحايب،دارونیکه،پیرمالخرقهرشیفه،مویمبارک،شاهمقصودآغا،باباويل،حرضتجيبابا،جاملبا

مالشیراخند،سپینیرویسنیکه،احمدشاهبابا،زرغونهانا،ماللۍ،شیررسخ،محمدجاناخوند،صابرشاهملنګ،م
ب،اخوندصاحب،ابراهیمخلیفهبابا،دمیونددشهیدانوڅلورالرې،میانورمحمدصاحبکوڅیبابا،صويفصاح

با،مالکټهاخوند،مالاکا،مالعبدالخالقاخوند،شیخقلندر،مالحسنساکزی،کاکوبابا،بګتبابا،مزار،خوجکبا
بابا،زنجیرپا،خواجهملک،جانالال،شیخقلندر،ابيلشاه،پیرزنګياخوند،ډنګربابا،کپیرزالوبابا،مالصالحمحمد

توزیارتاوداسېنور....بدشنوګم
:دکندهارمشاهیر

عالمه مولوياحمدکندهاری، میرمعصومکندهاری، ماللهمیوندۍ، زرغونهانا، میرویسنیکه، لویاحمدشاهبابا،
ری،عبدالرحمنلودین،مولويمحمدرسورآصفکندهاری،غالممحیعبدالحقکندهاری،مولويعبدالواسعکندها
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 وزارتاقتصاد

خاکيکندهاري،عبدالهاديداوی،باباعبدالعزیزفالدینافغان،غالممحمدطرزي،محمدګلنوري،مولويعبدالرو
والوفاخانکندهاری،میرزاحنانبارکزی،مولوياحمدجانتاجر،محمدحسینطالب،عبدالکریمحقاين،عالمهاب

افغاين،پروینمالل،شیخطاهرکندهاری،سلطانمحمدخالص،شیخصالحکندهاری،فیضمحمدانګار،صويف
ويلمحمدمخلص،عبدالغفاربریالی،عبداللهمحزون،رحمتاللهبابا،محمدیوسفایازی،محمدعبدالحمیدخان،

ت،عزیزالدینوکیيل،سیدعطامحمدشاه،عبدالشکورويلزملی،عبدالصمدویسا،عبدالرحیمهاتف،عبداملنانحیر
،امیناللهخانزمریالی،جانمحمدپالر،ارشاد،کاندیداکاډیمیسنمحمدابراهیمعطایي،فاضلاستادعبدالروفبینو

ددرسمحققمرستیالعبدالهاديهاند،زرغونهکاکړ،سلیامنماکو،عبدالقدوسنجیب،ډاکټرفطرتناشناس،نورمحم
نوري،پوهاندمیرحسینشاه،اونور...

 :او د کاری څواک )مامورینو( شمیر عمومي نفوس/وګړي
کلونوترمنځدعمومينفوسدوديکچه۱۳۹۷او۱۳۹۴دمعلوماتوملخیدیياداريامرکزیاحصکندهاروالیتدد

دوګړوارقامدنورواداراتوداحصاییو،خودنفوسدقیقرسشمیرنهندهسویځکهسلنهښودلسویده۴،۱هرکال
 څخهرااخیستلسويدي.


یتټولنفوسدوهمیلیونه،شپږلکه،څلوراویازرهیوالدکندهاردعاميروغتیاریاستداحصایيملخیدکندهارو

صاییلهاحدمیالدیکال۲۰۱۳دفرتدیوناما(ښودلسویدی.همدارنګهد۲،۶۷۴،۱۴۱سلاویوڅلویښتتنه)
(او۱،۳۶۹،۲۰۰نفوسدیارلسلکه،نهشپیتهرزهاودوهسوهتنهښودلسویدی)دکندهاروالیتکلیوالیمخی
ښودل(۱۴۸۸۰۰۰څوارلسلکهاتهاتیازرهتنه)دکندهارښارنفوسګهدکندهارښاروالیداحصاییملخینهمدار

هاودوهاوکلیوايلنفوسدوهمیلیونه،اتهلکه،اوهپنځوسزرسویدیچیپراساسئیدکندهاروالیتټولښاری
 ښودلسویدی.(۲،۸۵۷،۲۰۰)سوهتنه

شمیره
 

 اخصونهش

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

 (sq.kmمساحت) ۱

548
44.5548
44.5 548
44.5 548
44.5 

 22.6 21.9 18.921 دنفوسوتراکم)خلکپههرکیلومرتمربعکي( ۲
 126 115 123128 متکيتوبنسبتد ۳
 108.3 102.3 103.299.9 دجنسنسبت ۴
 27.1 19.5 1225.7 کلن()٪(۲۴تر۱۵دځوانانودسوادکچه) ۵
 15.8 12.8 7.916.8 کالواولوړعمرنفوس۱۵دسوادکچهد ۶
 84 18.8 6.526.1 دزیږونمخکيمراقبتپوښښ)لږترلږهیووارلیدنه( ۷

۸ 
هغهمیرمنېچېدزیږونپروختدماهروروغتیایي

 44.2 40.2 11.146.6 کارکوونکولخواچمتوکیږي)٪(
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۹ 
کلونوپهعمرکیدی۱۹تر۱۵نیچهدهغهمتاهلمیرم

)٪( 28.318.3 15.3 9.7 

۱۰ 
۲۴تر۱۵دځوانانوجنسیتیتوازندسوادپهبرخهکی)

 0.12 0.15 0.080.22 کلنی(
 6.3 6.4 2054.6 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل ۱۱

۱۲ 
رسهمخدیدنفوسهغهبرخهچهدپروټینلهکمښت

)٪( 1.83.9 _ _ 

۱۳ 
دنفوسهغهبرخهچهدپروټیناوکالوریلهکمښترسه

 _ _ 0.93.9 مخدی)٪(
 5.2 1.4 2.4_ دعمرلرونکودتړاونسبت ۱۴
 38.6 41.2 43.2_ خدامتناسباستدنفوسوپه ۱۵
 8.6 0.3 9.7_ دشغللرونکوخلګوکچه)٪( ۱۶
 12.4 10.7 9.4_ )٪(دبیکاریکچه ۱۷
 44.1 46.2 47.6_ دکاريځواکدونډیاخیستنیکچه)٪( ۱۸
 21.1 11 19.1_ دلږګټیلرونکیاستخدامکچه)٪( ۱۹
 47.8 49 __ دی)٪(دنفوسوهغهبرخهچهپهکرهڼهبوخت ۲۰
 8.6 12 __ دنفوسوهغهبرخهچهپهتولیديچاروکیبوختدی)٪( ۲۱
 43.7 40 __ چاروکیبوختدی)٪(دنفوسوهغهبرخهچهپهخدمايت ۲۲
 80.7 _ 22.812.8 دفقرکچه)٪( ۲۳

۲۴ 
دنفوسوهغهبرخهچهپهازادهفضاکيحاجترفعکوی

)٪( 6.34.8 2.8 1.6 

۲۵ 
دنفوسوهغهبرخهچهدسوندلپارهدجامدوموادوڅخه

 94.8 96.5 71.991.1 ګټهاخلی)٪(
 96.6 76.5 25.483 ٪(هغهکورنیچهبریښنالری) ۲۶
 9.3 9.2 67.4 دکورنیوشمیر ۲۷

۲۸ 
هغهکسانچهپهډیرغړیولرونکوکورنیوکیژوندکوی

)٪( 68.3 17.2 21.4 
 21.1 17.7 4.88.7 کيدګرځندهتلفونمجموعهوګړو۱۰۰رودنفوسپهه ۲۹
 0.3 0.38 0.080.06 انټرنټاستفادهکوونکۍوګړوکهد۱۰۰پههرو ۳۰
 16.7 17.8 1313.1 هغهکورنیچهداوبومځکیلری)٪( ۳۱
 0.5 1.2 0.72.6 هغهکورنیچهللمیمځکیلری)٪( ۳۲
 19.8 17.7 10.513.8 لری)٪(هغهکورنیچهکوچنیباغونه ۳۳
 7.2 10.9 11.110.9 اندازه)٪(دکورنیواړونداوبهلرونکیمځکواوسط ۳۴
 22 16.7 9.416.9 کواوسطاندازه)٪(وندللمیمځدکورنیواړ ۳۵
 4 4.5 7.56 دکورنیواړونددمنځنیکچیکوچنیباغونه)٪( ۳۶
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 :ځواک)مامورینو(شمېریيدکاردکندهاروالیتپهدریميواحدونوک

 دبرحاله کمبود شمی
 کال کي د ۱۳۹۶ه پ

سيسټم منظور  رتبو
 سوي تشکيل

 د
ولسواليو 

درجه
 

 د
ول

نومسواليو 
 

ش
امره

 

پهتشکيلکيدکارکوونکو کارمند اجیر کمبود 
    شمري

 کارمند اجري ټولټال ښځينه نارينه ښځينه نارينه مامور 
 ۱ بولدک اولهدرجه ۷ ۳ ۱۰ ۰ ۷ ۰ ۳ ۱ 
 ۲ پنجوايي اولهدرجه ۷ ۳ ۱۰ ۰ ۶ ۰ ۳ ۱ 

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۵ ۰ ۲ ۱ 
 ۳ دامان درجه

 ۱ ۱ ۰ ۵ ۰ ۹ ۳ ۶ 
دوههمه
 ۴ ارغنداب درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۵ ۰ ۳  
 ۵ ميوند درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۶ ۰ ۳ ۱ 
 درجه

شاه
 ۶ وليکوټ

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۵ ۰ ۳ ۲ 
 ۷ غستانرا درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۴ ۰ ۳ ۱ 
 ۸ معروف درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۵ ۰ ۳ ۱ 
 درجه

 ۹ خاکريز

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۵ ۰ ۳ ۲ 
 ۱۰ ښورابک رجهد

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۴ ۰ ۰ ۴ 
 ۱۱ ژړي درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ 
 ۱۲ غورک درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۴ ۰ ۳ ۳ 
 ۱۳ ريګستان درجه

دوههمه ۶ ۳ ۹ ۰ ۳ ۰ ۳ ۲ 
 ۱۴ نيش درجه
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 ۲ ۳ ۰ ۴ ۰ ۹ ۳ ۶ 
دوههمه
 ۱۵ سنيميان درجه

 ټولټال ۹۲ ۴۵ ۱۳۷ ۰ ۹۲ ۰ ۳۹ ۲۲ ۶


 شمېر:هدوهميواحدونوکيدکارځواک)مامورینو(والیتپدکندهار

ګڼه
 

 دارها

 ول مامورینټ

 د
س 

ليسان
څخه پورته

 

ل
س

يسان
 

من
يل

یه عا
 

ب
کلوریا 
)دولسم 

س(
پا

 

 د
بکلو 

ریا 
څ

ښکتهخه 
 

ټول
نارينه
ښځې
نارينه
ښځې
نارينه
ښځې
نارينه
ښځې
نارينه
ښځې
نارينه
ښځې


۵۴۵۴۰۰۰۱۶۰۱۰۳۷۰۰۰والیتمقام ۱

کانونو ۲
۱۵۱۴۱۱۰۵۰۰۰۳۰۵۱ریاست

۳ 

دارغنداب
رودد
فرعی
حوزې
ریاست

۹۹۰۰۰۳۰۰۰۴۰۲۰

۴ 

مخدره
موادوپر
ضد
ریاست

۶۶۰۰۰۲۰۱۰۳۰۰۰

۵ 
دسولې
والیتی
کمیټه

۹۸۱۰۰۶۰۰۱۲۰۰۰

برښنا ۶
۳۵۷۳۵۷۰۳۰۶۰۴۰۶۵۰۲۷۹۰ریاست

دکوچیانو ۷
 ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۱۰۰۰۱۰امریت

کندهار ۸
۱۵ ۰ ۲۸۱۲۷۴۷۶۳پوهنتون

۷۲ ۱۱ ۱ ۴۳۴۰ ۰ 

۹ 
دسوداګری
اوصنایعو
ریاست

۲۴۲۴۰۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲۱ ۰۰۰
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

عدلیې ۱۰
۳۶۳۶۰۰۰۱۱۰۰۰۲۵۰۰۰ریاست

۱۱ 

طبیعی
پیښوپروړا
ندید
مبارزی
ریاست

۵۵۰۰۰۰۰۱۰۴۰۰۰

۱۲ 
انتخاباتو
خپلواک
کمیسیون

۴۴۰۰۰۱۰۱۰۲۰۰۰

۱۳ 
دټولګټو
چارو
ریاست

۱۷۱۷۰۰۰۴۰۱۰۱۲۰۰۰

۱۰۱۰۰۱۰۵۰۰۰۱۰۳۰دارهدایساا ۱۴

۱۵ 
بدنی
روزنی
امریت

۴۳۱۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰

ترانسپورت ۱۶
۲۲۲۲۰۰۰۱۰۲۰۱۹۰۰۰ریاست

مستوفیت ۱۷
۱۶۱۱۶۱۰۰۰۲۰۰۱۱۰۱۲۹۰۱۰ریاست

۱۸ 
چاپیریال
ساتنی
ریاست

۱۰۹۱۰۰۱۰۳۰۵۰۰۱

۱۹ 

کندهار
نړیوال
ډګرهوایی

ریاست

۱۶۱۵۱۰۰۳۰۳۱۹۰۰۰

۲۰ 
استناف
محکمې
ریاست

۹۰۹۰۰۱۷۰۵۴۰۵۰۱۴۰۰۰

۲۱ 
عامی
روغتیا
ریاست

۲۸۶۲۳۳۵۳۸۷۲۴۳۳۸۷۲۲۱۴۱۰۰۰

اقتصاد ۲۲
۷۷۰۰۰۱۰۲۰۴۰۰۰ریاست
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

۲۳ 
مرکزی
احصایې
امریت

۷۷۰۰۰۱۰۶۰۰۰۰۰

ولودابورس ۲۴
۱۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۱۰تریاس

کرنی ۲۵
۷۰۷۰۰۳۰۲۸۰۲۰۳۷۰۰۰ریاست

۲۶ 
درسی

میاشتید
زوندفرت

۱۶۱۵۱۰۰۶۰۲۱۷۰۰۰

۲۷ 

درسی
میاشتی
والیتی
دفرت

۲۰۱۵۵۰۰۲۰۳۳۱۰۲۰۰

۲۸ 
کندهار
ښاروالۍ
ریاست

۱۶۱۱۵۷۴۰۰۲۷۰۰۰۱۳۰۴۰۰

ګمرک ۲۹
۱۳۸۱۳۸۰۰۰۱۶۰۰۰۱۲۲۰۰۰ریاست

اراضی ۳۰
۲۰۲۰۰۰۰۵۰۳۰۱۱۰۱۰ریاست

۳۱ 

دمخابرات
او

معلومايت
تکنالوژۍ
ریاست

۲۹۲۹۰۱۰۳۰۱۰۲۴۰۰۰

۳۲ 

رسحدونو
اوقبایلو
چارو
ریاست

۹۹۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰

پوهنی ۳۳
ریاست

۴۷۵
۰

۳۸۴
۲

۹۰
۸۲۰۲۱

۸۲۱۳۸
۳

۱۶
۴

۱۶۷
۶

۶۴
۶

۱۵۶
۳۷۷

۳۴ 

کلیوپراخت
یااوبیا
رغونی
ریاست

۲۰۲۰۰۱۰۵۰۱۰۱۳۰۰۰
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

۳۵ 
استناف
څارنوالی

استری
۹۰۸۸۲۱۰۵۰۲۳۰۳۴۰۰۰

۳۶ 

دنفتي
موادو
عمومي
مدیریت

۱۱۱۱۰۰۰۱۰۲۰۷۰۱

مهاجرینو ۳۷
۱۸۱۷۱۰۰۱۰۰۰۱۶۱۰۰ریاست

۳۸ 
ارشادحج
اواوقافو
ریاست

۲۴۲۳۱۰۰۴۰۰۰۱۹۱۰۰

ښارجوړون ۳۹
یریاست

۱۵۱۵۰۰۰۸۰۱۰۳۰۳۰

۴۰ 

دبرشی
قونوح
لواکهخپ

اداره

۱۹۱۴۵۲۰۶۱۲۲۴۲۰۰

ښځوچارو ۴۱
۷۲۵۰۰۱۱۱۱۰۳۰۰ریاست

۴۲ 
اطالعاتاو
کلتور
ریاست

۲۴۲۳۱۰۰۲۰۳۰۱۸۱۰۰

۴۳ 

د
افغانستان
دکرنېاو
ټکنالوژۍ
ميل
پوهنتون

۷۴۷۴۰۲۰۱۴۰۲۰۶۰۰۰

۴۴ 
فسادرسه
دمبارزی
ریاست

۱۲۱۲۰۰۰۵۰۱۰۲۰۴۰

۴۵ 
بهرنیو
چارو
ریاست

۶۶۰۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

والیتی ۴۶
۵۵۰۰۰۲۰۰۰۳۰۰۰شورا

۴۷ 

داصالح
سووتخمونو
دتصدی
لویامرت

۸۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۵۰

۶۹۷ یا ټول  مجموع
۳

۵۹۷
۴

۹۹
۹

۱۸
۵۲۴۷۳

۸۳۶۵۳
۶

۱۹
۵

۲۶۳
۵

۶۶
۵

۱۸۸
۰۷۹



 
  

 والیت کې دپه کندهار 
ملکي خدمتونو د ټولو 

 مامورینو شمېر
 

 غه مامورين چې:ه

 
 مېر يېش

 
 لنه يېس

 ۶۹۷۳ټول: 
 ۵۹۷۴نارینه : 

 ۹۹۹ښځینه: 

 هښځيننارینهښځينهنارينه
 ٪۱۲ ٪۱۸۵۲۴۸۸لسانسلهکچېپورتهتحصیللريد

 ٪۵٪۷۳۸۳۶۹۵دلسانسترکچېتحصیللري
 ٪۲۶٪۵۳۶۱۹۵۷۴لريلهبکلوریاپورتهتحصیل

 ٪۱۹٪۲۶۳۵۶۶۵۸۱هغهچېتربکلوریاتحصیللري

 ٪۴ ٪۹۶ ۷۹ ۱۸۸۰ تر بکلوریا ښکته تحصیل لرونکي



 

18 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 څپرکیم دوی

 هغوی په اړه لنډ معلوماتد کتورونه او س
 د روغتیا سکټور - 1

 روغتیايي خدمتونو ته الرسسی
 سی؛ونارینوالرس(تهدښځواPHCبنسټیزوروغتیاييچوپړتیاوو)

 رغتيايي مرکزونو شمري د رغتيايي مرکز ډول د لسوايل/ښارو  شمیره

۱ Kandahar City 

CHCs: 8 
RH: 1 

Other: 18 
MHTs: 2 
BHCs: 2

29 

۲ Dand 

CHC: 1 
Other: 1 
SHCs: 3 
BHCs: 4 

9 

۳ Arghandab CHCs: 2 
BHCs: 1 

3 

۴ Zheri 
CHC: 1 

MHTs: 2 
BHCs: 2 

6 

۵ Arghestan 
CHC: 1 
SHCs: 4 
MHTs: 4 

9 

۶ Daman 
CHC: 1 
SHC: 1 
BHC: 1 

3 

۷ ShawaliKot 

CHCs: 2 
MHTs: 12 
SHCs: 2 
BHC: 1 

17 

۸ Panjwai 
CHCs: 2 
MHTs: 2 
BHCs: 3 

7 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

۹ Khakrez 
CHC: 1 

MHTs: 3 
SHCs: 2 

6 

۱۰ Spin Boldak 

DH: 1 
MHTs: 3 
SHC: 1 

BHCs: 4 

9 

۱۱ TakhtaPul CHC: 1 
MHT: 1 2 

۱۲ Nish 
CHC: 1 
MHT: 1 
SHC:1 

3 

۱۳ Maroof 
CHC: 1 
SHC: 1 
BHC: 1 

3 

۱۴ Maiwand CHCs: 2 
MHTs: 4 6 

۱۵ Mianashin 
CHC: 1 

MHTs: 3 
SHCs: 2 

6 

۱۶ Ghorak 
CHC: 1 
MHT: 1 
SHCs: 2 

4 

۱۷ Reg MHTs: 2 2 

۱۸ Shorabak SHC: 1 
BHC: 12 

 
 ونوشمېر؛دښځواونارینولپارهدروغتیاييمرکز

روغتيايي  د روغتيايي مرکز ډول د لسوايل/ښارو  شمريه
 مرکزونو شمري

۱والیتيحوزهييرغتونښار ۱
۲۶رکزیابشپړروغتياييم CHCولسوايل/ښار ۲
۱۸يابنسټيزروغتياييمرکزBHCولسوايل/ښار ۳
۲۰يافرعيروغتيايیمرکزHSCولسوايل ۴
۱رغتونيادولسوايلDHولسوايل ۵
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

۴۰ياګرځندهروغتياييټيمMHTولسوالیاوښار ۶
 (شمېر.CHCدبشپړوروغتیاييمرکزونو)

 رکزونو شمريرغتيايي م د رغتيايي مرکز ډول د لسوايل/ښارو  شامره

۲۶ياجامعرغتياييمرکزCHCولسوايل/ياښار ۱


 خصويص روغتونونه
کيذکرسويدي.دخصويصروغتونونوشمريالنديپهیوهچاټ

 دروغتونونواوبسرتوشمېر)دښځولپارهدشتهبسرتوشمېر(؛
لسواليوکيهمخپلبسرتهلريچيدنرواودښځولپارهديچيدمرکزترڅنکپهو۷۹۵روغتونونهټولدولتي

 يبرخمندي.فغاليتونهرستهرسويچيزياتشمريوطنوالځن

روغتون  د وقعيتم ولتي يا شخيصد روغتون نوم د شمېره
 تنېک ظرفيت

 بسرته۲۴دوهمهناحیهشخيصالفرهادروغتون ۱
 بسرته۲۰ دوهمهناحیه شخيصمهمندروغتون ۲
 بسرته۱۰ لومړۍناحیه شخيصشفادمعتادینوروغتون ۳
 بسرته۱۰ لومزۍناحیه شخيصماللۍروغتون ۴
څلورمه شخيصسیالروغتون ۵

ناحیه
 بسرته۲۰

څلورمه شخيصاتحادروغتون ۶
 ناحیه

 بسرته۳۵
څلورمه شخيصنوردسرتګوشفاخانه ۷

 ناحیه
۰ 

څلورمه شخيصتونلروغالبال ۸
 ناحیه

 بسرته۳۵
 بسرته۲۰ دریمهناحیه شخيصسیدالروغتون ۹

نعمتاللهخیریه ۱۰
روغتون

 بسرته۱۰ ناحیهمهدوه شخيص
 بسرته۲۰ نهمهناحیه شخيصیارانهروغتون ۱۱
 بسرته۵لومړۍناحیه شخيصفیيضروغتون ۱۲
الحقدمعتادینو ۱۳

روغتون
 بسرته۱۰حیههناشپږم شخيص

حیدريتشخیصیهرساپا ۱۴
کلینیک

 ۰نهمهناحیه شخيص
منصورتشخیصیه ۱۵

کلینیک
 ۰نهمهناحیه شخيص

هاشميتشخیصیه ۱۶
کلینیک










لسمهناحیه شخيص


۰ 
 بسرته۲۰بولدکشخيصالفاروقیروغتون ۱۷
 بسرته۱۰بولدکشخيصمحبروغتون ۱۸
 بسرته۱۰نهمهناحیهشخيصتونرحامنروغ ۱۹
 بسرته۲۰څلرمهناحیهشخيصایوبیروغتون ۲۰
شپږمه  شخيص نادری روغتون ۲۱

 ناحیه
  هبست  ۲۰



 

21 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 ددولتيروغتونونوشمېر؛
۱۰۰ه،دمعتادینوبسرت۵۶۰ديچيپهښارکیمیرویسحوزویروغتون۴تيروغتونوشمريدکندهارواليتدول

 بسرتهدی.۲۵لیکیدولسوالیروغتونبسرتیزروغتون،دمعتادینوشلبسرتیزروغتوناوپهبولدکولسوا
۱شمېر:زېږنتونونود

 شته درملتونونه
 هټولهشخصیدی.درملتونونهفعالیتلریالبت۶۳۲ولسوالیوکیددرملتونو/فارمسیوشمېر:پهکندهارښاراو

 روغتیايي متخصصین او مسلکي کسان
 نواوقابلهګانوشمېر)نارینهاوښځینه(؛دجنسیتپهپامکېنیولورسهدډاکټرانو،متخصصینو،نرسا

د متخصصو 
ډاکتانو 

شمري
 

 د
عمومي 

ب ډاکتانو 
ط

شمري
 

ق
يل

اب
 

 د
نرسانو 

شمري
 

واکسين د
شمرياتورانو 

 

ال 
ټ

بران
 

ف
ت

امسس
 

 د
يس 

فارم
تکنيشن

 

خ
يت

دما
 

ښځينه
نارينه 
ښځينه
نارينه


ښځينه
نارينه
ښځينه
نارينه
ښځنه
نارينه
ښځينه
نارينه
ښځينه


نارين
ښځينهه

نارينه


۱۷
 ۱۰۱


۹۷۷
۱۶۲
۶۳
۲۷۰
۵۴
۷۵
۱۵۲
۰۲۰۳۶
۹۶
۳۲۱


 میاشتکیپه۴۵۴۰مسلکيقابلوپهمرستهدزیږونونوشمېر؛د
 لیدنیپهمیاشتکی۵۸۵۵الرسسی؛ترزیږونمخکېروغتیاييخدمتونوته

 کچه؛دمیندودمړینې
ده.۴۸/۱۰۰۰۰۰یږیدونوپرمهالدمیندودمړینېکچهدروغتیایيتاسیساتودرپوټونوپراساسدژوندیوز

 مړینېکچه؛دماشومانود

ينيکچهکلنولږعمرلرونکوماشومانودمرګاومړ۵تر

۵۰/۱۰۰۰

 )سؤتغدي(کچه.دخوارځواکۍ
 ده.٪۱۳.۵کالدتغذیدملیرسوېلهمخیپهکندهاروالیتکیدحاديخوارځواکیکچه۲۰۱۳د

 او پانګونه رخه کې بودیجهد روغتیا په ب
 دروغتیاييسکټوردکلنۍپرمختیاييبودیجېلګښت)لږترلږهپهتیروپینځوکلونوکې(
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

(افغاينپرمختياييبودیجهراغيلده38796083کلنوکيټولټال)استتهپهتیروپنځووغتیاریدعامير
 روغتیاپهبرخهکېدخصويصپانګونېکچه؛د

صويصپانګوينپهالنديبرخوکيسویدیبرخهکيخدروغتیاپه

 بابهدرملتونونهایجادسویدي۶۳۳ •
 بابهشخيصروغتونونهجوړسویدي۲۴ •
 بابهتشخصیهرساپاکلینیکونهجوړسویدي۱۴ •
 بابهطبيالبراتوارونهجوړسویدي۶ •
رسان،قابيل،فارمسستاناوبابهشخيصطبيعلوموانستیتوتونهجوړسویديچيدکندهارپهسطحهن۳ •

 البرنټپهبرخهکيزدکړيورکوي
 نهجوړسویديشخيصددواورشکتو۳۱ •
 موجوديديددواوعمدهفرويش۶۴ •
 بابهشخصیددواوفابریکیفعالهموجوديدي۷ •
 ټنهدواويکندهارښارتهواردهسويدي۱۵۰۰پهیوهکالکیتقریباً •
 اورشیکانولیسټ.ادولتيمرستندویهموسسودروغتیاپهبرخهکېدن •

• ICRC  
• EPHSدمیرویسحوزويروغتون(رسهپهصحیخدماتوکيهمکاريکوي(
• WHO 

1177900 2148555 940035 887240

33642353

1392 1393 1394 1395 1396

دعامې روغتیا سکټور د کلني پرمختيايي بودیجي لګښت 
(په تیرو پینځو کلونو کي) 
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 وزارتاقتصاد

غتیانړیوالسازماندروغتیاپهسکتوردتخنیکیبرخه،ظرفیتجوړونهاودپولیودامحاکيهمکاريرود •
 کوي

• UNICEF 
 همکاريکويموراوکوچنيدصحتمنديپهبرخهکيیادهموسسهدروغتیادسکتوررسهد •
• MSF 
ملورسهمقاومسویدی.(یادنریرنځدهغهناروغانوپهبخشکيمرستهکويچیدرMDRد) •
• MEDAIR 
 دتغذیهبهبخشکيدروغتیادسکتوررسههمکاريکوي •
• INTERSOS 
(یاګرځندهصحيدخدماتوټیمکيهمکاريکويMHT)5د •
• SEVE THE CHILDRNE 
 (یاګرځندهصحيخدماتوټیمرسهمرستهکويMHTدروغتیاپهسکتورکيد) •
• ARCS BHC and MHT 
• BARAN 
• ACTD/  
• AHDS. 
• ECHO. 
• WFP. 
• UNHCR. 
• Private Sector. 
• USAID. (HEMAYAT) 
• MoPH(Kandahar). 
• Mercy Malysia. 
• KMH(Kandahar Military Hospital. 
• Kariz rehabilitation Committee. 
• Alkhadmat Clinic. 
• IRAN CLINIC. (IRCS) 
• MBF.(MalingerBelgateFoundation ) 
• Global Fund 
• YHDO 
• UNDP 
• GAVI 
• HI (Handicap International) 
• ADAA 
• MSH 
• HNTPO 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 د پوهنې سکټور - 2
 دولتيښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېر؛شویودراجسټر

 سېلی منځنيو )لومړنيو شامره 

۱ ۳۰۳۸۵۸۴
 دفعالهدولتيښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېر؛

 یسېل نځنيوم ومړنيول شامره 

۱ ۱۹۹۷۰۸۳
 ېسو(شمېر؛دراجسټرشویوخصويصښونځیو)لومړنيو،منځنيواول

 یسېل نځنيوم ومړنيول شامره 

۱ ۲۳۷۱۴
 اولېسو(شمېر.دفعالهراجسټرشویوخصويصښونځیو)لومړنيو،منځنيو

 یسېل نځنيوم ومړنيول شامره 

۱ ۲۳۷۱۴

 زیربنا او بودیجه
 ودانۍلري؛دهغوښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېرچې

  ايندو  یسېل نځنيوم ومړنيول شامره 

۱ ۸۶۵۳۷۶۲۱۵
 ودانۍنهلري؛دهغوښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېرچې

 داين نه لريو  یسېل نيوځنم ومړنيول شامره 

۱ ۱۱۳۱۷۷۱۳۷
دپوهنېسکټورمخکینۍکلنۍپرمختیاييبودیجه)لږترلږهدتیروپینځوکلونولپاره(؛

 لګښت)لږترلږهدتیروپینځوکلونولپاره(؛بودیجېدپوهنېسکټوردمخکینۍکلنۍپرمختیايي
 ه مرصف رسیدلېپ اغلې بودجهر  الک شامره

۱ 1392 86211759 42620232 

۲ 1393 57548498 21491822 
۳ 1394 72844528 59511502 

۴ 1395 83159327 63984990 
۵ 1396 33769546 28974890 

 333533658216583436 مجموعه
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 ښوونکو تناسب او د لیک لوست کچهاو  د زده کوونکو
۱۷۸،۹۷۷مړنۍزدهکړېپایتهرسولېديوالیتکېدکوچنیانوټولشمیرچېپهتیروپنځهکلونوکېیېلودېپه

رسمياوغیررسميښونیزمرکزونهشتونلري،همدارنګهدهغه۵۳۸والیتکېټولټالکسانوتهرسیږي.پهدې
سلنهزدهکوونکيد۹۰رسیږي.ددېوالیتښوونځیوته۲۳۵ورېاسانتیاوېلريشمیریېښوونځیوچېودانۍاون
 ومايتسیستمدرلودونکيدي.سلنهادارېداداريمعل۱۳بونوتهپهوړیاتوګهالرسسیلرياونويتعلیمينصابکتا

یهعمهجانلېسوکېشتونلرياوپهدېوالیتکېدښوونکودروزنېمراکزپهمحمودخانطرزي،زرغونهانا،صف
ېحامیويڅانګېلري.پهدېوالیتکېدېدبولدک،ډنډ،ارغنداب،میوند،داماناوپنجوایيولسوالیوکالحاقیېي

دزراعتلیسې،تخنیکياومسلکيتعلیام تجارت، انستیتیوتونوپهبرخهکېپهښارکېمیخانیکي، توښوونځيیا
ارنګهپهدامانولسوالۍکېدکرنېانستیتیوت،پهاوحسابدارۍانستیتیوتونهفعالدياوهمدکثیرالرشتویاوادارې

رغندابولسوالۍکېکرنېلیسه،پهلۍکېدکرنېانستیتیوت،پهډنډولسوالۍکېتخنیکيلیسه،پهامیوندولسوا
لیس کثیرالرشتوي کې ولسوالۍ ژړۍ په لیسه، تجارت د کې ولسوالۍ کېپنجوایي ولسوالۍ شاولیکوټ په او ه

تنوتهنوې۹۳۸ملریزکالکې۱۳۹۳لیسېفعالېدي.ددېوالیتدپوهنېریاستپهچوکاټکېپهکثیرالرشتوي
مسجدونوپهوسیلهدسواددزدهکړېرسهمرسته۳۸ملریزرکالکېد۱۳۹۳ولپهدندېرامنځتهشوياوپههمدېډ
ښځوترمنځتناسبپهابتدایياوثانويدپوهنېدزدهکوونکوشمیراودنارینهاوشوېده.پهالندېجدولکې

انهشویدی:دوروکېپهدېډولروښ
 (.54343(اوانجونۍ)168977کچه؛هلکان)يکېدشاملیدلوکسانوپهښوونځلرونکوکلونولږعمر۱۵تر

 (.57194(انجوين)184100دزدهکوونکوشمېردجنډرپهتفکیکرسه؛هلکان)

 ه:دښوونکوشمېردجنډرپهتفکیکرس
تنهیې۸۹۰تنهیېنارینهاو۲۷۱۰تنوتهرسیږي،چېلهدېجملېنه۳۶۰۰استادانوشمیرپهکندهاروالیتکېد

۲۰تنهنارینهاو۴۰۵چېپهدېکېبیاتنوتهرسیږي،۴۲۵ښځینهاستادانېدي.پهدېوالیتکېدمدیرانوشمیر
دیاودوالیتپهکچهد۳۸.۳۳دانوتناسبکېدزدهکوونکواواستاتنهنوریېښځینهاستادانېدي.پهابتدایهدوره

 سلنهدی.۸۰کلونوکېدهلکانواوانجونوجذبپهښوونځیوکې۴ېروسلنهده.پهت۵۵کاهالنودسوادکچه

 ناسبت ځینهښ ارینهن ول زده کوونکيټ د زده کړې دورې

 په ابتدایي دوره کې
۱۹۹۱۱۱۱۳۰۲۸۵۶۸۸۵۳۱.۸۹۲/۱ ټولګي پورې( ۶ – ۱)

 په ثانوي دوره کې
 ۴۸۲۷۱۴۲۱۲۲۶۱۴۹۷/۱

۱۷۴۲۱۴۴۳۲۹۹۵/۱ دوره کېپه نیمه عايل )منځنۍ( 
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 وزارتاقتصاد

 دولتي او خصويص پوهنتونونه
یاردښهوايلپهاودمسلکيزدهکړېدمعدکندهاروالیتپهپوهنتونکېدهلکانولپارهیوهنوېلیلیهتاسیسشوې

تنهاستادان۲۴۰ناودکرنېملیپهپوهنتونکېبرخهکېدوامدارهکورسونهجوړشويدي.دکندهاروالیتپوهنتو
ېپهدېډلدي:پردندهبوختديوچېمعلوماتی

 ند کندهار والیت پوهنتون او د افغانستان کرنې په ملی پوهنتون کې استادا

ښځینهنارینه شمیرد پوهنتون د استادانو 
۲۵۴ ۲۵۲۲

يلدرجېپهتفکیکرسه.تحصیاوجنډردپوهنتونداستادانوشمېردپوهنځیو،

مېر
ش

 

 وهنځیپ
 تحصييل درجې د جنس په تفکيک د استادانو شمېر د

مجموعهليسانسماسټردوکتور

مجموعهښځينهنهريناښځينهنارينهښځينهنارينهښځينهنارينه
۱۲۰۱۲۳۳۰۳۳کرهڼه ۱
۱۱۶۱۲۲۹۰۲۹طب ۲
۲۲۹۳۱۰۳۱انجيرني ۳

ښوونهاو ۴
۱۲۰۴۳۲۶۴۲۶۶روزنه

۷۱۸۲۵۰۲۵رشعيات ۵
۸۱۳۲۱۰۲۱اقتصاد ۶
۱۰۱۰۰۱۰ژورناليزم ۷

حقوقاو ۸
۱۹۱۰۰۱۰سيايسعلوم

عامهادارهاو ۹
۲۷۹۰۹پالييس

۲۱۱۱۳۰۱۳ژبوآدبيات ۱۰

کمپيوټر ۱۱
ساينس

۳۴۷۰۷

۰۰ستوماتولوژي ۱۲
۳۰۱۰۱۰۱۴۸۲۲۵۲۲۲۵۴ مجموعه

ههرپوهنځيپوهنځيفعالدي،چېمحصلینیېپهلوړوزدهکړوبوختديچېپ۱۱دکندهاروالیتپهپوهنتونکې
ښځینهاونارینهپهتفکیکدمحصلینوشمیرپهالندېجدولکېښودلشویدی:کېد
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 وزارتاقتصاد

نارینه  د مځي نو پوهن د ګڼه
 محصیلینو شمېر

ښځینه محصلینو  د
  تنېک شمېر

۸۲۱۲۳۹۰۴کرهڼه ۱
۸۰۳۱۳۸۸۶۳طبي ۲
۱۲۵۵۶۴۱۳۱۵انجنیري ۳
۲۱۹۶۱۲۶۲۲۵۵ښوونهاوروزنه ۴
۵۰۶۸۴۵۶۱رشعیات ۵
۸۱۲۶۸۶۷اقتصاد ۶
۴۱۱۱۰۴۷۱ژورنالیزم ۷

حقوقاوسیايس ۸
۵۴۵۲۰۶۰۴علوم

۴۹۷۱۳۱۵۵۲عامهادارهاوپالیيس ۹
۶۷۶۲۷۷۳۱ژيباوآدبیات ۱۰
۴۳۶۲۷۴۹۱کمپیوټرساینس ۱۱

دمحصلينواوپرسونلخلصمعلوماتپوهنتوندکندهار

يو د پوهنځ
 شمېر

 د
محصلينو 

 شمېر

 د
ډيپارټمنټونو 

 شمېر

 پرسونل شمېر د

داستادانو
شمېر

دمامورينو
شمېر

انوداجري
ټولټالېرشم

۱۱ ۹۶۱۴۵۱۲۸۵۱۵۴۱۵۱۵۹۰
دمحصالنوشمېرپوهنتوندکندهار

 ولټالټ محصلينو شمېرنارينه  د د ښځينه محصالنو شمېر

۴۹۷ ۹۱۱۷۹۶۱۴
وتکنالوژیميلپوهنتون:کرنیزوعلوموادافغانستاند

 د افغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژی ميل پوهنتون استادان

ښځینهنارینه پوهنتون د استادانو شمیر د
۳۹ ۳۹۰

پوهنځيفعالدي،چېمحصلینیېپهلوړوزدهکړو۳دافغانستاندکرنیزوعلومواوتکنالوژیميلپوهنتون:کې
لینوشمیرپهالندېجدولکېښودلشویچېپههرپوهنځيکېدښځینهاونارینهپهتفکیکدمحصبوختدي

دی:
 تنېک نارینه محصلینو شمېر د ښځینه محصیلینو شمېر د نځي نوموهپ د ګڼه

۰۲۰نبايتعلوم ۱

تنهراتلونکيلس۰۰حیوانیعلوم ۲
کال
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 وزارتاقتصاد

کرنیزعلوم ۳
يلپوهنتوندمحصلينواوپرسونلخلصمعلوماتوعلومواوتکنالوژیمددافغانستاندکرنیز

د پوهنځيو 
 شمېر

 د
محصلينو 

 شمېر

 د
نټونو ارټمډيپ

 شمېر

 پرسونل شمېر د

داستادانو
شمېر

دمامورينو
شمېر

داجريانو
ټولټالشمېر

۳ ۲۰۱۳۹۲۵۴۹۱۱۳
علوم،اوکرنیزاقتصادوندريپوهنڅيلريحیواينعلوم،نبايتدکرنیزوعلومواوتکنالوژیميلپوهنتافغانستاند

يتنهمحصلیندماسرتيپهکچهفارغکړ۳۹پهاګرانوميځانګهکيییچيفیالحالیوازيدنبايتعلوموپوهنڅي
 محصلینپههمديځانګهکيپهزدهکړهبوختدي.تنه۲۰او
 کړيتنهمحصلینجذب۳۰راتلونکيکالکيبهپه

مېر
ش

 

 وهنځیپ

 تحصييل درجې د جنس په تفکيک د استادانو شمېر د

مجموعهليسانسماسټردوکتور

مجموعهښځينهنارينهښځينهنارينهښځينهنارينهښځينهينهنار

۰۲۰۱۲۳۳۰۳۳حیواينعلوم ۱

۰۱۶۱۲۲۹۰۲۹نباتیعلوم ۲

۲۲۹۳۱۰۳۱کرنیزعلوم ۳

 ياوخصويصپوهنتونونهلتدو
 دفعالهدولتيپوهنتونونوشمېر؛

ترکچیدکرينملیاليتکيدوهپوهنتونونهديچييوييدماسټريدفعالهدولتيپوهنتونونوشمريپهکندهارو
 کچهخورادښهنومخاونددي.پوهنتوندياوبلدکندهارپوهنتونديچيدهیوادپه

 شمېر؛صويصپوهنتونونودراجسټرشویوخ
يلڅخهلومړي،ماليلدکندهارپوهنتونترڅنګ،پهکندهارکيڅلورنورخصويصموسيسستهچيدهغويدجم

لوړوزدهکړو،بينوادلوړوزدهکړوموسيسهاوسباددلوړوزدهکړوموسیسه،مريويسنيکهدلوړوزدهکړوموسيسه
دفعالهبالځوانانټولنيتهوړانديکوي.پوهنتونترڅنګټولنيتهپهتعليمسمموسييسدي،چيدويهمدکندهار

ونوشمېر.راجسټرشویوخصويصپوهنتون
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 وزارتاقتصاد

 

 ورټسک نویرسچ عيیاو طب ربناید ز- 3
دسکټورپههکلهلنډمالومات:

کندهاردزیربناییسکتوراړونداداریعبارتدیلهپریښنا،مخابرات،ټرانسپورټ،معادلاوپټرولیم،چاپیریالساتنه،  )
ریاستونهرراضی،دښاراوکورجوړولوریاستاوبیناملللیهواییډګښاروالی،داوبواوکانالیزاسیون،داوبوتنظم،ا

اقتصاددودی،کارموندنی،بیوزلیدکمښتاوخلکودسوکالیپهموخهدشاملدی.دمنوړیسکتورموخهدملی
لهطبیعیرسچینوڅځهمناسبهګټهاخستنهده.

 سړکونو ته الرسسی
 ټولټال؛نوکوړسايلیوکلپهحسابدښارياومرتکیلود

 شامره
سړک اندازه په  د سړک موقعت د

 الحظاتم کيلومت
ايلاز

۳۳بولسوايلنداارغښار کندهار ۱
۶۵شاهوليکوټولسوايل کندهار ۲
۹۶سپنيبولدک کندهار ۳
۷ډنډولسوايل کندهار ۴
۶۷شهرصفاولسوايل کندهار ۵

ېره
شم

 

د خصويص 
 موسسې نوم

فعالې 
څانګې 

 )پوهنځي(

د 
ډيپارټمنټونو 

 شمېر

د ټولو 
زده 

کوونکو 
 شمېر

 
 پرسونل

د
استادانو
شمري

د
مامورينو
شمېر

د
اجريانو

مريش
ټول

۱ 
ماللېدلوړوزده
کړوخصويص

موسسه
۰طباوحقوق

۲ 
میرویسنیکهد
لوړوزدهکړو
موسسه

،حقوقاوبط
۱۱۰۰اقتصاد

بينوادلوړوزده ۳
کړوموسسه

کمپيوټر
ساينس،
انجنريي

۴۴۵۸۲۶۱۰۲۳۸

لوړوزدهصباد ۴
۶۹۲۰۴۲۱۱۵۵۸کمپيوټر،اقتصادکړوموسسه

۹۱۰۲۴۸۷۶۸۲۱۷۹۶ مجموعه
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۶۰ميوندولسوايل کندهار ۶
۸۰ارغستانولسوايل کندهار ۷
۱۰خاکريزولسوايل کندهار ۸
۲۱پنجوايئولسوالۍ کندهار ۹

۶جنويببايپاس کندهار ۱۰
۱۵دهلهارغندابولسوايل ۱۱
۸فريضخطويشسپنيبولدک ۱۲
۲۹پنجواييډنډولسوايل ۱۳

 ټولټال.کونويسړپهجغلجوړشووياشوهخاپپهحسابټولکیلومرتد

 د ریل پټلی آمریت:
کیلومرتهد۱۱چهیییبشپړشوی،خطآهنیاریلپتلیدافغانستاناوپاکستانترمنځجوریږی.تولرسویگان

کیلومرتهدپاکستانحکومتجورویاو۱۱دروازیهغهبلیخواتهیعنیدپاکستانخواتهجوړیږیاویادبولدکتر
خوات افغانستان د پاته حکومت۹۶ه افغانستان د کیلومرته خواته کندهار د جوړوی.۶جورویچه هم  ستیشنونه

کالکیتشکیلمنظورشویچهتراوسههمهغهتشکیلدیریل۱۳۹۶لیامریتتهپهدکندهاروالیتدریلپت
 پتلیامریتد

قرادادیرشکتونهتوانیدیچهڅکیپهپالنکینیولشویوهچهجوړشیخوهیمالیکال۱۳۹۶ریلپتلیخطپه
  میلونهدالرقرادادوه۲۶.۶ادهپروژهوگتیچهجملهی

پهخپلپالنکینیولیوهچهوزارتمالیهتهییپهسو انداوسپنیپتلیادارییدافغانستمالیمالک۱۳۹۷په
پالنکاللپارهپه۱۳۹۸اوستهمنظورواریپیشنهادوکریچهبودجهراتهمنظورکریخومالیهوزارتبودجهنهکرهور

  کینیولشویدهامیدچهبودجهورتهمنظورشی

 لوماتالیزیسیون ریاست ماد ابو رسولو او کان
لکهڅرنګهچیدسهیللویدیځ)کندهار(زوندښاریاوبورسولواوکانالیزاسیونریاستدکندهارښاررشیفاولس

 واوبوخدماتوړاندیکوی،تهپهټولوناحیوکيدڅښاکپاک
اوسنيحالت:

(کیلو۴۲.۳۱۵یددیشبکیدجملیڅخه)(کیلومرتداوبورسولوشبکهلريچ۳۱۰.۲۵۵دکندهارپهښارکي)
(توزیعیشبکهده.۲۶۷.۹۴مرتانتقالیشبکهاو)

یز،پهدۍمشرتکینوکياستوګن(مشرتکینلريچي۶۲۸۳دکندهارداوبورسولواوکانالیزاسیونادارهپهټولکي)
دولتي،مقدسهاماکن،سوداګریزاوعامهنلونهشاملدي.

  



 

31 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 وزارتاقتصاد

 تمه د مشتکینو شمېرکال تر خ ۱۳۹۶ترکال څخه  ۱۳۹۴د 

کتنهکال۱۳۹۶کال۱۳۹۵کال۱۳۹۴دمشرتکډول شمیره

   ۵۹۰۳ ۵۶۶۵۵۸۰۹ استوګنیز)کورين( ۱

   ۱۳۷ ۱۳۸۱۳۹ سوداګریز ۲

   ۷۴ ۵۲۵۲ دولتي ۳

   ۱۳۵ ۱۳۵۱۳۵ اماکنمقدسه ۴

   ۱۶ ۲۶۱۶ عامهنلونه ۵

   ۶۲۶۵ ۶۰۱۶۶۱۵۱ جمله

برخه:راټولوپهدعوایدود

 کال تر ختمه د عوایدو مبلغ ۱۳۹۶کال څخه تر ۱۳۹۴د 

کتنهکال۱۳۹۶کال۱۳۹۵کال۱۳۹۴دعوایدوډول شمیره

   ۶۸۰۸۰۰۳۶ ۶۰۳۴۸۳۵۱۸۶۳۶۴۸۵ بیلدهيسويعوایدپهافغانی ۱

   ۱۲۱۰۳۰۲۳ ۵۸۰۷۴۴۱۸۶۳۲۶۴۸ جمعآوريسویعوایدپهافغانی ۲

(تولیدیاوتوزیعی۱۹فاولستهدڅښاکدپاکواوبودخدماتورسولولپاره)کيدکندهارښاررشیهمداادارهپهټول
اخیستلکیږی.څاګانلريچیداڅاګانهمدښارپهمختلفوسیموکيجوړاوګټهورڅخه

 ېپه کندهار ښار کی د اوبو رسولو ریاست د اوبو تولیدی،توزیعی سایټونه او تر پوښښ الندې ساح 

دڅښاکدپاکواوبودتولیدیاوتوزیعیسایټو شمیره
نوم

دخدماتودوړاندیکولو
بیاکتنېشبکېحدود

میخانیکعالیلیسه ۱

اوله،دوهمه،دریمه،او
ناحیېشپږمی


احمدشاهباباعالیلیسه ۲
دریاستدمحوطهاول ۳
دریاستمحوطیدوهممنب ۴
والیتیشورا ۵
فاضلکندهاریعالیلیسه ۶

اوومهاوآمتهناحیې


محبس ۷
پخوانیقولیاردواولمنب ۸

نهمهناحیه


پخوانیقولیاردودوهممنب ۹

منبلېسهعینودوهم ۱۰
برښناکوټ ۱۱
ډنډچوک ۱۲
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میرزامحمدخانقالچه ۱۳
شپږمه،امتهاودیارلسمه

ناحیې

څلورمهناحیهتيکلنیکرسيمیاش ۱۴
میرویسخاننیکهلېسه ۱۵

لسمهناحیه


کامنډو ۱۶
درشکتمیوياولمنب ۱۷

نهمهاودولسمهناحیې


منبدرشکتمیويدوهم ۱۸
لسمهناحیههیمینانصار ۱۹
مرکزیپمپاستیشنچیڅلوربوسرتپمپپهکښينصباوفعالیتکوی ۲۰

ریاستدالبراتوارڅانګهفعالهاودولسفزیکی،بیالوژیکیاوکیمیاویپارامیرتونوارداوبورسولواوسمهالدکنده
 تستتررسهکیږی.

ایتونهپهکلورینپمپوسمبالاوفعالیتکوی.دکندهارښاردڅښاکاوبوټولتولیدیاوتوزیعیس
ټیزمینېذخیرېاودويکانګریټيارتفاعیپارهڅلورکانګریدذخیرهکولولدڅښاکداوبودفشاردډیروالیاواوبو

 (مرتمکعباوبوذخیرهکولوظرفیتلری.۵۴۰۰ذخیریلريچیټويلذخیريپهمجموعيډولرسهد)
 ولو ریاست د اوبو ذخیريکی د اوبو رس په کندهار ښار

تنېبیاکجمیاظرفیتدذخیروحدڅښاکدپاکواوبودذخیرونوم شمیره
مرتمکعب۲۰۰۰دریاستذخیره ۱
مرتکعب۲۵۰۰دلویویالیذخیره ۲
مرتمکعب۳۰۰دغرکيذخیره ۳
مرتمکعب۴۰۰دچهلزینوذخیره ۴
مرتمکعب۲۰۰یذخیريدلویویالیدويارتفاع ۵



 ترالس الندی پالنونه :
دکندهارښارپهرسهکول.ودامکانسنجیمطالعاتوترکانالیزاسیون(سیستمرسویادکندهارښاردککړواوبو)

دکندهارښارپهنهمهکورنیولپارهداوبونویشبکيپلیکول.۱۰۰۰۰دولسمهناحیي)لويویايل(سیمهکید
یز(حاجیعز–مهناحیه)دوراهیدکندهارښارپهلسهکیداوبورسولوشبکیدیزاین.احیه)کوتلمرچی(سیمن

 دسپینبولدکولسوالیداوبورسولوشبکیرسوی،دیزایناوپلیکول.اوپلیکول.سیمهکیدشبکیدیزاین

 او ټرانسپورټي سیسټم ګرونههوایي ډ د والیت 
 رونوشمېر؛ګډدهوايي

والواصولویيږيدنړروازونهپکښيتررسهکپوالینړخيلاوچيروزانهداهواييډګرستهیونړوالکی کندهارواليت
 مطابق.

 سی.کنيټرانسپورټتهالرسمهوایياوځ
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انسپورټکندهارواليتکيهرنګهټرانسپورټياسانتياوڅخهبرخمنديچيدهواييټرانسپورټترڅنګ،ځمکيينټر
 هملري.

هدمیدانهوایيتردهشویدهاودکندهاردښارڅخښارپهداخلکېښاريټکيسوسایطوتهدفعالیتزمینهمساع
رېښاريټکيسوسایطفعالیتکوياوهمدارازکاسټرموټرېدښارپهداخلکېترانسپوريتفعالیتونهاوترمینلهپو

اهاردترانسپورتریاستټولېکړنېدترانسپورتدوضعشويقوانینوپهرڼکنددخدماتښاریانوتهوړاندېکوي.
فعالیتمخهنیولشویدهاودترانسپورتدکمیشنمنظورشوېالیحهتطبیقوسایطودکېرستهرسیږي،دتخلفکاره

رتهدقانونرسهسمشوېده.هغهوسایطوتهچېدخطالسیردکتابچېوختیېپایتهرسیدلیويپهبدلکېو
رسميمعريفشویدي،دېدترافیکودمدیریتلهاړخهکتابچهتوزیعشوېده،اوهمهغهنويواردشويوسایطچ

دکندهارپهوالیتکېدټکيسچلوونکواتحادیېجوړېشوي،چېتفصیالتالسیرکتابچېورتهوېشلشويدي.خط
یېپهالندېجدولکېذکرشويدي:

پهالندېجدولکېځایپهځایهمدارنګهپهدېوالیتکېباروړونکېاتحادیېهمشتونلريچېپهتفصیلرسه
شويدي.

پرمخوړيچيالزیاتتفصیلیېپهالندېوالیتکېترانسپورتیرشکتونههمشتونلرياوخپلفعالیتونهپهدې
همدارنګهمسافروړونکېاتحادیېهمپهدېوالیتکېشتونلريچېتفصیلیېپهیدی.جدولکېترتیبشو

موجوددی:کيالندېجدول

ټکيس چلونې  د مت یا کرښهس یتمرکز
 مېرهش اتحادیې نوم د آدرس

نویخدمتټکيسچلونې رشقاډه ښاري کندهار
 ۱ یهاتحاد

 ۲ ميلټکيسچلونیاتحادیه رشقاوغرباډه اطرايف کندهار

جاغوريهزارهجاتګیالنی رشقاډه اطرايف کابل
 ۳ ټکيسچلونېاتحادیه

 ۴ ېاتحادیهکيسچلونکندهارټ رشقاډه اطرايف کندهار

 لویهویاله اطرايف کندهار
اروزګانټکيسچلونېکندهار

 اتحادیه
۵ 

 ۶ بارکټکيسچلونېاتحادیه اډهقرش اطرايف کندهار

آزادجاغوريټکيسچلونې رشقاډه اطرايف کابل
 ۷ اتحادیه

۸ بابرټکيسچلونېاتحادیه رشقاډه اطرايف کندهار
۹ قادريټکيسچلونېاتحادیه غرباډه اطرايف کندهار
۱۰ ساحلټکيسچلونېاتحادیه غرباډه اطرايف کندهار
۱۱ یعقويبټکيسچلونېاتحادیه هغرباډ اطرايف کندهار
۱۲ نیکهباباټکيسچلونېاتحادیه غرباډه اطرايف کندهار
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د اتحادیې 
 نهګ نوماتحادیې  د ا تحادیې مرکزیتد آدرس

 ۱ کندهاربس کندهار رشق او غرب اډه
 ۲ ټونسپیامبس کندهار ډهرشق او غرب ا

 ۳ جاغوريهزارهجاتبس کابل رشق او غرب اډه
 ۴ پوپلبس کابل رشق او غرب اډه
 ۵ سخيصاحببس کابل رشق او غرب اډه
 ۶ ريبسندقل کابل رشق او غرب اډه

 ۷ آریاپیامبس کابل رشق اډه

۸ بهاؤالحقبس کابل رشق اډه
۹ فراهبس کابل غرب اډه

۱۰ میرویسنیکهبس کابل غرب اډهرشق او 
۱۱ نویمیوندبس کابل رشق او غرب اډه

۱۲ غزينپیامبس کابل رشق اډه
۱۳ عثامينبس کندهار رشق او غرب اډه
۱۴ بسبلکا کابل رشق او غرب اډه
۱۵ عظیميبسنوی کندهار رشق او غرب اډه
۱۶ سعادتبس کابل رشق او غرب اډه
۱۷ نویابدايلبس اردهکن رشق او غرب اډه

۱۸ اڅکبس کندهار رشق اډه
افغانپیامبس کابل رشق اډه ۱۹

بابربس کابل رشق او غرب اډه ۲۰
سیدجاملالدینافغانبس کابل رشق او غرب اډه ۲۱
نرصفراهيبسشیخابو کابل رشق او غرب اډه ۲۲

حبیببس کابل رشق اډه ۲۳
اابدايلبساهباباحمدش کابل رشق او غرب اډه ۲۴
امیریانبس کابل رشق او غرب اډه ۲۵

میاءصاحببس کندهار رشق اډه ۲۶
جاویدانبس کابل رشق اډه ۲۷
احمدبس کابل رشق اډه ۲۸
نویواصلبس کندهار غرب اډه ۲۹
لښکرګاهبس کابل غرب اډه ۳۰
هلمندپوپلبس کابل غرب اډه ۳۱
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ګوالدېتهتشویقشويچېلوړماډلوسایطراواردکړي،څواتحادیېاوخصويصپانپهکندهارکېترانسپوريت
ښهخدماتوړاندېکوي.دډولهموټروفعالیتډیر۳۰۴هیوادوالوتهدسفراسانتیاوېبرابرېکړي،چېاوسمهالد

وياوهغویدېتهتشویقشويچاپیریالساتنېپهاړهدترانسپوريتاتحادیودمسؤلینورسهڅوځلېجلسېنیولش
واخيل،چېاوسمهالډیریچلوونکيدګازيسیستمڅخهچېدډیزلاوپطرولوپرځایدګیسدسیستمڅخهکار

ډیرهحدهمخنیویکوي.پهاستفادېدښاردککړتیاڅخهتر
درلودلوترانسپوريتفعالیتونهدیوالیتکېدځمکنيترانسپورتترڅنګهوایيترانسپورتهمدیوههوایيډګرپهپه

تیېهبرخهکېیېځینېپروګرامونههمپهکاراچويل،چېجزیاتررسهکوي،چېدکارکوونکودظرفیتدلوړېدوپ
ي.پهالندېجدولکېموجودد

زل شویو رو  د برنامې نوم د ګنه
 کارکوونکو شمیر

برنامې مرسته کوونکې  د
 تنېک ادارې

پههندوستانهیواددهندوستانسفارتتنه۳دمنجمنتزدهکړه ۱
کې

دمسؤنهپروازپهبرخهکې ۲
ګلوبلامنیتیرشکتتنه۱۵زدهکړې

دکندهارنړیوال
هوایيډګرپه
ترمینلکې

ونېپهمرستهرسدلومړنیو ۳
پهکندهارکېدایسافتنه۳۵کېزدهکړېبرخه

میشتېقواوې

دکندهارنړیوال
ههوایيډګرپ
 ترمینلکې

دکندهارنړیوالهوایيډګرتنه۱۱۰هوانورديرفرشامنیت ۴
دکندهارنړیوال
هوایيډګرپه
 ترمینلکې

 
 نهګ رشکت نوم د رشکت آدرس د مرکز یې

 ۱ رشکتاعظمي ډهغربارشقاو کابل
 ۲ عاشقمحمديرشکت رشقاډه هرات
 ۳ الساداترشکت رشقاډه هرات
 ۴ کابلکارواان اډهرشقاوغرب کابل

 ۵ احمدشاهباباابدايلرشکت رشقاوغرباډه کندهار
 ۶ یوسفيرشکت رشقاوغرباډه هرات

 ۷ میرویسنیکهرشکت رشقاوغرباډه کابل

۸ ذاکررشیفرشکت رباډهاوغرشق کندهار
۹ زمليرشکت عیدګهجاده کندهار
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۱۰ ګرشکبسرشکت رشقاوغرباډه کابل
۱۱ حکمتمیوندرشکت رشقاوغرباډه بلکا

۱۲ میوندوردګرشکت رشقاوغرباډه کابل
۱۳ نهررساجمسافروړونکیبسرشکت ۰ کابل
۱۴ نوینارصيرشکت ۰ هرات
۱۵ محمودباروړونکیرشکسلطانروضه ۰ کابل
۱۶ نارصيباروړونکیرشکت ۰ کابل

۱۷ غزينپیامرشکت رشقاوغرباډه ۰
۱۸ برداران)ورونه(رشکت ۰ کابل

 

 والیت برېښناکندهار د 
 .انرژۍتهالرسسیبرېښناد

هروختدبریښناشتونېهمتربلافغانستانکبرښنادترقۍاوپرمختیاترټولوسرتعنرصبللکېږي.اوسمهالپه
تاوصنعتپهپرمختیاکېخاصروللوبولیتهډیرهاړتیااحساسیږي،پهڅانګړېتوګهدبریښنابندونوتهچېدزراع

میګاواټه۱۲څخهچېپههلمندکېموقعیتلريتقریبايس.دکندهارپهوالیتکېدکجکيدتولیديفابریکې
کیلوواټهبریښنادباباويلدمکروهایدلڅخهپهالسراځي۲۰۰یتپهصورتکېوبودموجودسیږياودابریښنار

نوپهمیګاواټهبریښناتولیدیږي،کهچیرېامکاناتموجودوي۳۵تیلودموجودیتپهصورتکېتقریبااوهمدارازد
کندهارپهوالیتکېشتونلریدناڅخهچېد.ددېبریښمیګاواټهبریښناولري۴۷.۲ټولهکېبهدکندهاروالیت

سلنه،۳۰سلنه،سپینبولدکولسوالۍ۵سوالۍسلنه،ژیړیول۹۰سلنه،ددامانولسوالۍ۱۰ارغندابولسوالۍ
ناسلنهګټهپورتهکوياوباقيپاتېټولېساحېبریښ۲يولسوالۍسلنهاودمعیوبینوکارتهپنجوای۹۰ډنډولسوالۍ

نهلري.
خواپهسلنهددولتياداراتوله۴۰سلنهانرژیدخلکولهخوااوپاتې۶۰پهکندهاروالیتدموجودهبریښناڅخه

۶۰۰۸،۷۰۸کیلوواټه(بریښناپهمرصفرسولې،چېد)۶۰۰۸۷۰۸کالکېدولتيادارو)۱۳۹۳مرصفرسیږي.په
میګا۱۵۰مخی،دکندهاروالیتپهمجموعيډولعلوماتولهاریاستدمدکندهاردبریښن میګاواټو(رسهمعادلده.
۴۴۹۲۲۳۲کیلوواته(،تجاريتساحات)۶۰۰۸۷۰۸ېدولتيادارې)دکندهارپهوالیتک واټهبریښناتهرضورتلري.

اماکن) لوواټه(اوکی۱۲۲۴۵۱۸۷کیلوواټه(فابریکات)۳۲۸۳۷۴کیلوواټه(انجیوګانې)۱۰۸۶۸۷۷کیلوواټه(،
اکهکیلوواته(بریښناپهمرصفرسوي.دېوالیتکېدموجودهبریښنادنظارتاواغیزن۴۸۳۹۱۹۷۵ې)رهایيشساح

تنهدبهر۵۰ده،همدارازلګښتپهبرخهکېدغونډو،سمینارونواوپرسونلوتهدټریننګونولهالرېښوونهورکړلشوې
بریښنامرصفوونکوتهدبریښناداغیزناکهاستفادېپهموخهلشويدي.دهموخهاستوهیوادوتهدلنډمهالهزدهکړوپ

پوسرتونو اورصفیهدبدرسنیو، ، پهبرخهکېدلپاڼو دعامهپوهاويپروګرامونهپهالرهاچولشويدي.دبریښنا
یومشکلیلنهتصفیهبریښنادبخصويصسکتوردتشویقاوپانګېاچونېپههکلهډیرههڅهشوېپهدېوالیتکېد

دي.
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اکتف۵۰۰۰۰دیدشوېدهنوېمت٪۸۰پهدېوالیتکېدبریښنادضایعاتودمخنیويپهخاطردبریښناشبکه
پایېنويسویچبوردونههمنصبشوي۲۰همدېډولمیرتاندریاکتفمیرتانوپهعوضنوينصبشويدياوپه

لهالرېکانفرانسونه،دپوهنېریاستاومالامامانولهطریقهدمطبوعاتوپهخاطرپهدي.دبریښنادرسقتدمخنیوي
ترشیحشويدي.دتیرکالپهپرتلهدبریښناپهعوایدوکېتغیراتشتهچېدغهملخلکوتهدبریښنادرسقتعوا

تغیراتدالندېجدولپهذریعهښودلشويدي.
 وایدو تفاوت میاشتې د ع ال د اسد ترک ۱۳۹۶کال له حمل څخه  د۱۳۹۶د 

تفاوتکال۱۳۹۶کال۱۳۹۵میاشت ګڼه
۲۵۹۱۷۱۴۰-۳۴۵۹۰۹۰۱۸۶۷۳۷۶۱حمل ۱
۱۴۹۵۰۸۰۴-۳۱۲۰۰۲۷۵۱۶۲۴۹۴۷۱رثو ۲
۱۴۹۹۷۴۷۰-۲۵۱۶۹۵۱۸۱۰۱۷۲۰۴۸جوزا ۳
۱۹۸۴۶۰۲۹۲۰۴۰۵۳۹۱۵۵۹۳۶۲رسطان ۴
۴۶۳۳۷۹۶-۱۱۱۶۸۸۰۸۶۵۳۵۰۱۲اسد ۵

۵۹۹۳۹۸۴۸-۱۲۱۹۷۵۵۳۱۶۲۰۳۵۶۸۳ میزان
سټېشنونهشتونلريچېجزیاتيېپهالندېجدولکېذکرشويدي:۵پهدېوالیتکېدبریښنا

 رفیت یېظ سب سټیشن نوم د هڼګ

 80MVAمرکزيدبریښناکوټسبستیشن ۱
4MVAدپاشمولسبستیشن ۲
16MWدښوراندامډیزيلپاورپالنت ۳
10MWپلډیزيلپاورپالنتدباغ ۴
10.5MWډیزيلپاورپالنتMTUدبریښناکوټ ۵

ملریزکال۱۳۹۴رېپه(تنهدياودبریښنالهال۶۹۸۴۵ل)کېدبریښنادمرصفګډونوالټولټاپهکندهاروالیت
(افغانۍکېږي.۱۶۵۹۴۱۵۷دیوېمیاشتیعاید)کې

 سی ته الرس اوبو پاکو څښلو د
 سی.بېزیانهاوبوتهالرسپاکواو

هکوي.لکهڅرنګهچيدسهيللويديځ)کندهار(زونښارياوبورسولواوکاناليزاسونرياستپهکچهخدماتتررس
(کيلــومرتانتقايل۴۲،۳۱۵(کيلومرتشبکيلريچيدديشبکيدجميلڅخه)۳۱۰،۲۵۵چيدکندهارپهښارکي)

پهښاريسيموکيشتونلري.(توزيعيشبکه۲۶۷،۹۴او)

 ومايت ټکنالوژيالیت کې معلو  په
 مايتتکنالوژۍخدمتونوتهالرسسی.ودمعلاومخابراتی
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 ټکنالوجي مخابرات او معلومايت

د مخابرايت 
رشکتونو 

 شمېر

مخابرايت  د
شبکو د 

مشتکينو 
 شمېر

مخابرايت  د
شبکو د 

مشتکينو 
 شمېر

انټرنيټي  د
خدمتونو د 
مشتکينو 

 شمېر

انټرنيټي  د
خدمتونو 

 ظرفيت

انټرنيټي  د
خدمتونو 

 ظرفيت

هغه  د پسته خانو شمېر د
دولتي 

کارکوونکو 
شمېر چې 
انټرنيټ 

استعفاده 
 کوي

 پست د
ونو بکس

پستيرشکتونهپستهخانه شمېر

۵ ۰۰۰2G,3G,DSL ۰۲۴۰۲۰۰۰

د هغه راډيو 
ګانو شمېر چې 
د فعاليت جواز 

 لري

دهغهتلويزونونو
د چې شمېر

 جوازفعاليت
لري

دهغهوالسواليو
شمېرچېفعاله

مخابرايت
شبکېلري

دهغهوالسواليو
شمېرچېفعال

انټرنيټي
ونهلريخدمت



ادارو هغه د
په چې شمېر
ارتباط رسمي

 له امييلکې
څخهکاراخيل

دهغهوالسواليوشمېرچېپهرسمي
کار څخه امييل له کې ارتباطاتو

اخيل

ادارو هغه د
چې شمېر

يبپاڼهلريو

ادارو هغه د
چې شمېر
ډيټابيسلري

۱۷ ۲۱۳۹۲۳۰۰۰

 
 صنعتي فابریکې

 اودفعالیتډول؛شمېریکوفابرصنعتيدتولیدي
فابریکاتولیستچهپهکندهاروالیتکيفعالیتکويدهغهفعاله
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د پانګوين 
 تولید ډول د وقعیتم اندازه

 د
مځکي د 
توزیع نېټه

 

 د
مځکي 
 اندازه

ستقیم م
 کارګر

کلني  د
تولید 
 اندازه

فابریکې د  د
ش فابریکې نوم د مسؤل نوم

امره
 

 ۱ پرسانسلطانی حاجیمردان 25500 18  1394 پیپجوړول رکصنعتیاپ دالر150000

 ۲ اناریرشکت حاجینظرمحمد تن500 15 جریب۴ 1392 پیپجوړول پارکصنعتی دالر120000

 ۳ املونیمسازیشکوری عبدالباریشکوری 239000 8 جریب2 1385 پیپجوړول تیصنعپارک دالر100000

 ۴ محمودپښتونرشکت عبدالباری 40    جوړولپپی پارکصنعتی دالر300000

 ۵ محمودپښتونرشکت عبدالباری  2000 مرته5000 1396 پیپجوړول پارکصنعتی دالر300000

 ۶ محمودپښتونرشکت عبدالباری یولکمرت 40 3.5 1389 پیپجوړول پارکصنعتی دالر300000

 ۷ افغانثنارپالستکیسازی محمدعمر لکمرتوی 25 جریب3 1392 پیپجوړول پارکصنعتی دالر150000

 ۸ املندینهپالستکیسازی حاجیمحمدسلیم 44000 15 جریب3 1392 پیپجوړول پارکصنعتی دالر1500000

 ۹ احساناللهدپیپرشکت احسانالله   جریب1  پیپجوړول یپارکصنعت دالر100000

 ۱۰ میاکریمیرشکت محمدشاه 90000 15 یبجر3.75 1392 پیپجوړول پارکصنعتی دالر180000

 ۱۱ سلطانیرشکت      پیپجوړول پارکصنعتی دالر150000

 ۱۲ ارهلمندپولیتلیندهکن حاجیموسیجان 44000 30 جریب4  پیپجوړول پارکصنعتی دالر200000

 pvc ۱۳کابلهلمند حاجیموسجان 9000 9 جریب4 1385 پیپجوړول پارکصنعتی دالر200000

 ۱۴ نویانصافرشکت حاجیموسیجان تن360 18 جریب2 1382 پیپجوړول پارکصنعتی دالر100000

 ۱۵ قکاروانرشکتفاات حاجیعبدالقیوم تن120 24 جریب5  پیپجوړول پارکصنعتی دالر120000
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 ۱۶ عتیقاللهپیپسازی      پیپجوړول پارکصنعتی دالر100000

 ۱۷ خوشدوامپالستیک سلطاشاه تن150 30 جریب7 1375 پیپجوړول تیپارکصنع دالر100000

 ۱۸ ملتافغانرشکت بختمحمد 41000 4 جریب4  پیپجوړول پارکصنعتی دالر150000

 ۱۹ میرافغان ګلنواز 59000 20 جریب6 1394 پیپجوړول یپارکصنعت دالر200000

 ۲۰ میرافغان ګلنواز کیلو10000 10 جریب2 1393 پیپجوړول پارکصنعتی دالر200000

کیل158500 12 جریب2 1395 غذاییمواد پارکصنعتی دالر80000
 ۲۱ بننرصت عزتالله و

 ۲۲ سعادتحنیفی کاملاحمد 83200 13 جریب2 1393 غذاییمواد پارکصنعتی دالر100000

 ۲۳ احمدسادات      غذاییمواد پارکصنعتی دالر70000

 ۲۴ چپسغذاییرشکت      غذاییمواد نعتیکصپار دالر100000

 ۲۵ محمدقاسمرشکت      غذاییمواد پارکصنعتی دالر70000

 ۲۶ خالقدادرشکت      غذاییمواد پارکصنعتی دالر90000

 ۲۷ حیدرغذاییمواد جیدر   جریب2  غذاییمواد پارکصنعتی دالر60000

 ۲۸ الواچپس حاجیاحمدشاه 120000 16 جریب4 1389 غذاییمواد پارکصنعتی دالر300000

 ۲۹ لینزچپس حاجیعطامحمد کارتن6000 12 جریب2 1394 غذاییمواد پارکصنعتی دالر150000

 ۳۰ میوندیرشکت سیدمحمد 90000 10 جریب2  غذاییمواد پارکصنعتی دالر90000

 ۳۱ نوریانصافرشکت عبدالنبی 200000 13 جریب2  غذاییمواد صنعتیپارک دالر60000

 ۳۲ کاګړمیوندرشکت حاجیمحمدجان 240000 15 جریب2 1393 غذاییمواد پارکصنعتی دالر100000
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 ۳۳ خادمبریال دالرحمنبع 50000 7 جریب4  غذاییمواد پارکصنعتی دالر100000

 ۳۴ لطیفی حاجینعمت 50000 10 جریب4  موادغذایی پارکصنعتی دالر80000

 ۳۵ منیرالکو غمی 56000 4 جریب2 1393 غذاییمواد پارکصنعتی الرد100000

 ۳۶ عزیزافغان عبدالسمیع 100000 8   غذاییمواد پارکصنعتی .

 ۳۷ حکمترشکت حاجیعبدالباقی  13 جریب6 1375 غذاییمواد پارکصنعتی دالر60000

 ۳۸ نسیمادهشهز  96000 15 جریب2 1392 غذاییمواد پارکصنعتی دالر100000

 ۳۹ مالمحمداخندپوپک مالمحمد 130000 7 جریب8.5  غذاییمواد پارکصنعتی دالر60000

 ۴۰ بریالپاپړ      غذاییمواد پارکصنعتی دالر50000

 ۴۱ کندهاراناریفابریکه حاجینظرمحمد تن100 15 جریب8 1392 پنبه،کنجاره،غوړی رکصنعتیاپ دالر400000

 ۴۲ خالدکریمی حاجیمحمدرحیم ټن450 45 جریب10 1396 پنبه،کنجاره،غوړی صنعتیرکپا دالر500000

 ۴۳ کاکړاریانا حاجیصدیقالله ټن450 20 جریب6 1392 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر500000

 ۴۴ امینسالیم محمدرحیم 400 35 جریب5 1393 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر500000

 ۴۵ امینسالیم محمدرحیم 400 35 جریب4 1383 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی لردا500000

 ۴۶ افغاننبیزاده محمدولی  15   پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر200000

 ۴۷ نافعرفع عصمتالله 249500 50 جریب4 1392 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر150000

 ۴۸ مسعودذاکر محمدهاشم 6000 16 جریب7 1396 اره،غوړی،کنجپنبه پارکصنعتی دالر300000

 ۴۹ حکمتمبین رحمتالله  14 جریب5  پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر150000

 ۵۰ کاملفرید عبدالودود 1000 35 جریب3 1393 اره،غوړی،کنجپنبه پارکصنعتی دالر180000
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 ۵۱ افغانسورغر حاجییارمحمد  15 جریب5 1387 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر160000

 ۵۲ توخی حاجیعبدالواسع   جریب4 1387 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر150000

 ۵۳ امامعظم حاجیاللی  8 جریب4  پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر100000

 ۵۴ املدینه ممحمدسلی 144000 15 جریب3 1392 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر200000

 ۵۵ الفقیر حاجیمحمدقاسم  50 جریب3 1381 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر400000

 ۵۶ کندهاراناریفابریکه محمدنظرحاجی تن1000 15 جریب8 1392 پنبه،کنجاره،غوړی پارکصنعتی دالر200000

 پارکصنعتی دالر60000
چرګانوغوښیاو

 ۵۷ نویتیمورشاهیزرعتیرشکت حاجیاحمدالله کارتن14999 24 جریب6 1392 هګی

چرګانوغوښیاو پارکصنعتی دالر120000
 ۵۸ افغانسوړساتنځای احمدضیاحاجی 26000 18 جریب3 1386 هګی

 تیصنعپارک دالر100000
چرګانوغوښیاو

 ۵۹ مالنرصواللهسوړساتنخای نرصالله 26000 18 جریب3 1386 هګی

چرګانوغوښیاو صنعتیپارک دالر150000
 ۶۰ علمزیسوړساتنخای حاجیتوریالی  10 جریب10 1389 هګی

 پارکصنعتی دالر90000
میویدوچی

 ۶۱ طانیطاهرسل حاجیمحمدظاهر ټن650 20 جریب1 1385 پروسیس

دوچیمیوی پارکصنعتی دالر100000
 ۶۲ احمدشاهسعادت احمدشاه ټن650 5 جریب1 1385 پروسیس

 پارکصنعتی دالر120000
دوچیمیوی
 ۶۳ حاجیپښتون حاجیپښتون ټن650 30 جریب1 1395 پروسیس
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 صنعتیپارک دالر100000
دوچیمیوی
 ۶۴ پایمحمدجیحا حاجیپایمحمد ټن560 80 جریب1 1385 پروسیس

دوچیمیوی پارکصنعتی دالر150000
 ۶۵ تاللهحاجیرحم حاجیرخمتالله ټن650 15 جریب1 1383 پروسیس

 پارکصنعتی دالر90000
دوچیمیوی
 ۶۶ سعادتحنیفی      پروسیس

وچیمیوید پارکصنعتی دالر160000
 ۶۷ حاجیغالمرسول غالمرسول 650 30 جریب2 1382 پروسیس

 پارکصنعتی دالر100000
دوچیمیوی
 ۶۸ حاجیعبدالحدګدام عبداالحد 300000 21 جریب3 1394 پروسیس

دوچیمیوی پارکصنعتی دالر100000
 ۶۹ حاجیعبدالحدکشمیشورسای عبداالحد 500000 20 جریب2 1393 پروسیس

 پارکصنعتی دالر100000
دوچیمیوی
 ۷۰ دبزازانودانځرورسای حاجیمحمد خروار5000 150 جریب8 1393 پروسیس

 پارکصنعتی دالر60000
دوچیمیوی
 ۷۱ حاجیعبدالرحامن الرحمنیبحب 48000 23 جریب1 1393 پروسیس

 پارکصنعتی دالر100000
دوچیمیوی
 ۷۲ محمدصدیق رازمحمد  200 حریب2 1390 پروسیس

دوچیمیوی پارکصنعتی دالر100000
 ۷۳ نجیبامین حاجینورشاه 600 30 بجری1 1385 پروسیس
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 پارکصنعتی دالر80000
دوچیمیوی
 ۷۴ نجیبامین رشاهحاجینو 600 30 جریب1 1385 پروسیس

دوچیمیوی پارکصنعتی دالر100000
 ۷۵ عبدالعلیصدیقی صدیقالله ټن650 20 جریب1 1389 پروسیس

 پارکصنعتی 120000
دوچیمیوی
 ۷۶ یعقوبی حاجیعبداالحد ټن650 20 جریب1 1385 پروسیس

دوچیمیوی پارکصنعتی دالر120000
 ۷۷ رحمتالله      پروسیس

 پارکصنعتی لردا100000
دوچیمیوی
 ۷۸ خالقداد      پروسیس

وچیمیوید پارکصنعتی دالر160000
 ۷۹ رحمتالله      پروسیس

 پارکصنعتی دالر150000
دوچیمیوی
 ۸۰ هحمزمیر      پروسیس

 ۸۱ اسدداوریټانکیسازی احمدضیا  20 جریب2 1396 تانکیجوړول پارکصنعتی دالر130000

 ۸۲ ټانکیسازیداوری غالمرسول تانکی3300 15 جریب1.5 1389 تانکیجوړول پارکصنعتی لردا100000

 ۸۳ وندمرادمی حاجیمحمدکریم 9000 5 جریب2.5 1385 تانکیجوړول پارکصنعتی دالر120000

 ۸۴ اسدداوریکولررشکت      کولر پارکصنعتی دالر40000

 ۸۵ صدریافغان نوازګلحاجی     تیزاب پارکصنعتی دالر150000

 ۸۶ فرهمندرشکت عبدلوهاب     تیزاب پارکصنعتی دالر120000
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 ۸۷ منصورمومنرشکت رسدارمحمد 432000 8 جریب2 1392 تیزاب پارکصنعتی دالر100000

 ۸۸ امینکریمکارتن نرصالله     کارتنجوړولو پارکصنعتی دالر200000

 ۸۹ سیدولیعلیزادهرشکت سیدمحمد 3600 30 جریب4 1391 صابون پارکصنعتی دالر600000

 ۹۰ سعادتبهار سلطانمحمد 120000 3 جریب1 1385 صابون پارکصنعتی دالر100000

 ۹۱ مردان محمدنادر  4   ونپوډریصاب پارکصنعتی دالر100000

دپټاټوسوړساتن پارکصنعتی دالر230000
 ۹۲ دولتیسوړساتنخای نظرمحمد 20000 90 جریب8 1396 ځای

پټاټوسوړساتند پارکصنعتی دالر120000
 ۹۳ عبدالنافعسوړساتنخای عبدالنافع 10000 40 جریب4 1394 ځای

 ۹۴ کندهارګازرشکت احمدنبیزاده 1000 70 جریب5 1390 ګازرشکت پارکصنعتی دالر250000

 ۹۵ اناردرهګازرشکت حاجینذیراحمد نت300 6 جریب5 1384 ګازرشکت پارکصنعتی دالر200000

 ۹۶ امیداحسانګازرشکت احسانالله 300000 6 جریب4.5 1389 ګازرشکت پارکصنعتی دالر230000

 ۹۷ غانګازفا      ګاز پارکصنعتی دالر170000

 ۹۸ عطاجانباسیکلسازی عطاجان 25550 9   بایسیکلرشکت پارکصنعتی دالر100000

 ۹۹ دکاشیوخښتورشکت اللهنظر  70 جریب6  کاشیخښتی پارکصنعتی ردال400000

 ۱۰۰ کندهارحجاری حاجیاللی   جریب7  کاشیخښتی پارکصنعتی دالر600000

 ۱۰۱ حاجیسیداحمدوپرسان      همبلینفیتص پارکصنعتی دالر80000

 ۱۰۲ کفایتاعتامد اللهعنایت تن300 90 جریب10 1385 ذوباهن پارکصنعتی دالر5000000

 ۱۰۳ عبدالرحامنبابا      ذوباهن پارکصنعتی دالر2000000
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 ۱۰۴ ښایستهکندهارسټیلمیل فدامحمد   جریب3  ذوباهن پارکصنعتی دالر500000

 ۱۰۵ ذوباهنبارک حاجیاسدالله     ذوباهن پارکصنعتی دالر550000

 ۱۰۶ اسحاقسنګیناکسجنرشکت حاجیخان 69120 20 جریب5 1388 اکسجنرشکت پارکصنعتی دالر200000

 ۱۰۷ دارونیکهارمان حاجیعصمتالله 8400 4   اکسجنرشکت پارکصنعتی دالر150000

 ۱۰۸ حقملادیب حاجیاحمدالله 144000 7 جریب1 1390 ازییخس پارکصنعتی دالر150000

 ۱۰۹ پامیراتل میرویس 30000 8 جریب3 1380 یخسازی پارکصنعتی دالر90000

 ۱۱۰ ښوراندام حاجیاغامحمد 50000 6 جریب1 2015 یخسازی پارکصنعتی دالر160000

 ۱۱۱ نورزایییخسازی دالعلیحاجیعب 10000 12 جریب2 1392 یخسازی پارکصنعتی دالر100000

 ۱۱۲ بابړرشکت      یخسازی پارکصنعتی دالر180000

 ۱۱۳ توکلیرشکت محمدقاسم 50000 8 جریب3 1381 سازییخ یپارکصنعت دالر130000

 ۱۱۴ خراسان حاجیباریداد 9000 12 جریب2 1390 یخسازی پارکصنعتی دالر200000

 ۱۱۵ کفایتحکمی صدیقالله 10800 6 جریب4 1383 یخسازی پارکصنعتی 120000

 ۱۱۶ محرابیبابا محرابیاحمد 3000 10 مرت5777 1392 دیګبخار پارکصنعتی دالر160000

 ۱۱۷ هراتایسکریم حاجیجلیلاحمد 120000 6 جریب1 2011 ایسکریم پارکصنعتی دالر500000

 ۱۱۸ یارانایسکریم ویسالدین  60  1391 ایسکریم پارکصنعتی دالر800000

 ۱۱۹ ایسکریمپیامن عبدالقاهر 168000 10 جریب1 1395 ایسکریم پارکصنعتی دالر500000

 ۱۲۰ تارنرشینسازی محمدابراهیم 157000 20 جریب2 1385 رشینسازی پارکصنعتی دالر70000

 ۱۲۱ فارفابریکهیغحاج عبدالغفار 86400 7 جریب2 1388 دچمپالنوفابریکه پارکصنعتی دالر100000
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 ۱۲۲ پیرالفقیرډا محمدقاسمحاجی اتلسلکه 25 جریب3 1386 چوټیجوړول پارکصنعتی دالر450000

 ۱۲۳ وطندانه حاجیمحمداعظم ټن1800 17 جریب15 1395 دمرغانودانه پارکصنعتی دالر600000

 ۱۲۴ ماچیرشکت      خوراکیمواد پارکصنعتی دالر70000

 ۱۲۵ نګاهافغان نادرشاه لسلکهبوتله 12 جریب2.5 2014 اوبه پارکصنعتی ردال200000

 ۱۲۶ ۱میلکو حاجیعبدالهادی 216000 3 جریب3 1397 لبنیات پارکصنعتی دالر700000

 ۱۲۷ ۲میلکو حاجیعبدالهادی 216000 70 جریب1 1392 لبنیات پارکصنعتی دالر300000

 ۱۲۸ افغانبټپرموګرنیټ محمد زرهټن3 70 جریب10 1394 وسداناروج پارکصنعتی دالر100000

ایودینلرونکی پارکصنعتی دالر90000
 ۱۲۹ رسدارروښان رسدارمحمد ټن1500 25 مرته1978 2014 مالګه

ایودینلرونکی پارکصنعتی دالر60000
 ۱۳۰ حیاتبابا محمدنسیم ټن1500 4 جریب2 1392 مالګه

ینلرونکیودای پارکصنعتی دالر100000
 ۱۳۱ کندهارانصاف      مالګه

 پارکصنعتی دالر100000
ایودینلرونکی

 ۱۳۲ محمدنسیم      مالګه

ایودینلرونکی پارکصنعتی دالر80000
 ۱۳۳ کندهاراتفاق حاجیطالب تن720 10 جریب5 1394 مالګه

 ۱۳۴ یټنورحکمتسکل حکمتالله ټن3200 6  1393 ورکشاپ پارکصنعتی دالر100000

ماشیناالت پارکصنعتی 75000
 ۱۳۵ ګلبرګ محمدداود  4 جریب2 1390 زراعتی
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 ۱۳۶ البزکندهار محمحدسلیم   جریب3 1394 ورکشاپ پارکصنعتی دالر100000

 ۱۳۷ لویکندهارورکشاف حاجیعبداملتین  15 جریب2 1390 ورکشاپ پارکصنعتی دالر100000

 ۱۳۸ کندهارنظرصمدینوی اللهنظر  35 جریب2 1390 پورکشا پارکصنعتی دالر500000

 ۱۳۹ درشکترسداراس اسدالله     ورکشاپ پارکصنعتی دالر150000

 ۱۴۰ کیورفارما حاجیمیرویس 260000 6 جریب1  دواسازی پارکصنعتی دالر80000

 ۱۴۱ محمدزادهخیررحیم حاجیرحیمالدین 500000 6 جریب4 1382 دواسازی پارکصنعتی دالر100000

 ۱۴۲ امیکوفارما      دواسازی پارکصنعتی دالر70000

 ۱۴۳ ابدالینیجړل رسدارولی 3600 9 جریب2 2015 الحهدیګمص پارکصنعتی دالر60000

 ۱۴۴ محمودحاجیبابا      دیګمصالحه پارکصنعتی دالر70000

 ۱۴۵ وجوړولګلمحمدزانګ      زانګوجوړول پارکصنعتی دالر40000

 ۱۴۶ سعیدذاکروالرشکت بختمحمد 20000 10 جریب1 1382 درنګجوړول پارکصنعتی دالر60000

 ۱۴۷ حیاتاحمد حیاتالله 7000 3 جریب2  رنګجوړول پارکصنعتی دالر100000

 ۱۴۸ محمدنادرخپلواک محمدداود پایه250 15 جریب2  دوپالاونههپال پارکصنعتی دالر100000

 ۱۴۹ ادوسلطان عبدالباقی 120000 12 جریب4 1389 پیپجوړول پارکصنعتی دالر110000

 ۱۵۰ حلیمیکندهار عبدالحلیم 13500 6 جریب2 1394 خامکدوزی پارکصنعتی دالر60000

 ۱۵۱ باباولیدچرګانوفارم عزیزالرحمن زره90 3 جریب4  دچرګانفارم پارکصنعتی دالر100000

 ۱۵۲ حبیبیفارم حاجیعبدالله زره26 10 جریب14 1392 دچرګانفارم رکصنعتیاپ دالر100000

 ۱۵۳ اوړومیلرشکت      اوړه پارکصنعتی دالر180000
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 ۱۵۴ ویسباقیګروپ عبدالواسیع مرته360000 50 جریب4.5 1384  پارکصنعتی دالر100000

 ۱۵۵ زمانصدیق عبدالنافع  3000  1394  پارکصنعتی 

 ۱۵۶ رسفرازپالستیک حاجیشاهمحمود 3500 20 جریب2 1388  پارکصنعتی دالر60000

 ۱۵۷ کنډافروټ سعادالدین 250 500  2015   

حاجیمحیبالله ټن650 20 جریب1 1385    محبمحمدشاه ۱۵۸

عیسیمحمد کیلو40000 8 جریب1     عیسیمحمدغذاییمواد ۱۵۹
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  صنعت:
ترکارالنديفابریکاتشتونلريچهعمده۴۵غیرفعالهاو۱۱۳فعاله،۱۶۳صنعتيپارککيدکندهاروالیتپه
چمپالن،یپونه،روغنیات،لبنیات،ایسکریم،بطرۍتیزاب،مبلین،چرمياوپالستیکييپتیکتولیداتیې:پالس

نواوزهدبریښنانهشتون،دزیربناؤ)سړکادصنعتيپارکعمدهستونزيپهکايفانداوراکيمواداونوردي.پنبه،خ
یتکيداليسصنایعوځینيفعالهسازمانونههموالهارپهکندپلچکانو(نهشتون،دکلینیکاواطفايېنهشتوندی.
یستیټولنه،نازیهدښځوخیاطیټولنه،نازیهاتحادیهټولنه،زوجودلريلکه:کندهاریخزانه،افغانښځوتوامنند

یمرديچهمهمتولیداتیې:اليسخامکيغاړي،خاوررشکت،راضیهدګلدوزياوکمپیوټريغاړورشکتاونور
ايسنورښځینهکمیسان،ګلدوزياوکمپیوټرينارینهغاړي،خیاطياودوزيکمیسان،دکوچنيسیټان،کوچيد

والیتکيدښځولخواځینيتشبثاتداقتصاديدهارپهکنددويعمدهستونزهدمايلامکاناتوکمبوددیدي.
صنایعوپهتقویهکيهمرغندهروللوبولیدیخواليسدفعالیتونولپارهجوړسويديچهدکاريزمینېترڅنګیې

 ستونزورسهمخدياوددولتټینګمالتړتهاړتیالري.ايلدغهتشبثاتلهیويخواکماودبيلخوادم
 ؛رکونهاپصنعتي

يپارکنعتدصصنعتيپارکاوښاروالۍاړونآېصنعتيپارکونهشتونلريچېعبارتديله:ردپهکندهاروالیتکې
پهدووشاميلاوجنويببرخوویشلشویدی.چېبیاداپارک

پرتهلهدېچېصنعتيپارکداوبوسیستماودکانالېزاسیونسیستملري،خوشاميلاوجنويبپارکونهدکندهار
اواوسمهالدهزيلنتیاوېنهلري،بریښنایېډیځمکهیېتجارانوتهپهاختیارکېورکړلشوېبلکومېخاصېاسا

کیلومرتهرسکونهاولښتيپهاسايسډولجوړشويدي.خود۳بریکوتهنهرسیږي.دښاروالۍلهخواپهکېاکرثهفا
جریبهپهمساحتدټولولومړنیو۷۵هغهصنعتيپارکچېدآیسامربوطدیدآیسادادارېدمعلوماتوپهاساس

استدمعلوماتولهمخېپهصنعتيپارکونوکېټولټالدتجارتاوصنایعوریوي.تکنتیاووپهدرلودورسهفعالیاسا
فیتدمارکیټسوداګروتهفابریکېفعالیتکوي،چېتولیداتيېنسبتدواردايتتوکیوپهارزانهبیهاوښهکی۹۸

پهدارهدجاللتامبولسمرشهاهغادایساادارېمربوطوهاوسيدیادولووړدهچهصنعتيپارکونهچهپخوعرضهکیږ
پهدېوالیتکېپخوادمیوورشکتلویهدولتيفابریکهموجودهحکمدسوداګرۍاوصنایعوزارتکيمدغمسوېده.

نایعوېاوفعالیتنهلريخوخصوصیسکتورپهدېبرخهکېفعالیتکوي.دتجارتاوصوهخواوسمهالخرابهش
تجاريت،۶۰۶۰نیټېپورېټولټال۱۳۹۴/۵/۲۵څخهترکال۱۳۹۱ېوالیتکېدهدېپریاستدمعلوماتولهمخ

انفرادياورشکتيجوازونهنوي،تجدید،تغیراولغوشويدي.
 خصويصسکتور دېوالیتد کد استول ته بهر ایران،تولیداتچې پاکستان، ديچې توکي کرنیز ډیری یږي

هاستولکیږياودغهزراعتيتولیداتله:طبيبوټو،اوکاناداهیوادونوتیکاامرتان،بنګلهدیش،دوبۍ،چین،هندوس
 نوروڅخهعبارتدي.انار،خټکي،انګور،پسته،بادام،غوزان،ممیز،انځر،شکرپاره،کښته،جلغوزهاوداسې

ختهدي.تنهکاريګرپهکارا۵۳۹۰شمريپهصنعتيپارکدکارګرانو
مرتمربعځمکیومشبیثینوته۵۳۴جریب)۱۰۲دهغهجملیڅخهپهحدودکیږی.منری۸۶۳دکندهارصنعتیپارک

خوڅخهتشکیلروبرلهد کندهارښوراندامصنعتیپارکجریبخمکهقبضهشویده.۱۰۰۰اضافهترتوزیعشوی.
.چیالندیذکرشویسویدی
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شاملیصنعتیپارک-:۱
جنوبیصنعتیپارک-:۲
ارکیپنعتمنونویص-:۳

چیملړیدویبرخیییتردیمهالهدښاروالیمحرتمریاستترتسلطالندیدیاوایسامنونویپارکمخکید
ارهڅخهګڼهفرمانپهاساسدایسااد۱۱۱احبجمهوردایسااداریلخواییچاریپرمخوړلکیدیچیدریسص

صنعتاوتجارتریاستمربوطیپآرکدکندهاردعتصنیزارترسهمدغمسولپدیاساسمنوړدصنعتاوتجارتو
فابریکیتحتکاردی۴۴فعالهاوغیری۱۱۳فعاله۱۵۹دریواړهبرخوکښیاوسمهالچیپهسو.

ریچاپیریالییدیرمترضیرکړیدیکوچنیکارخانیموجودیدی.ذکرسویکارخانیښا۲۵۰دکندهارپهوالیتکی
ترڅودښارچاپیریالموپاکاوصفاوی.ورکړلسیمکهاوځنتقالبایدصنعتیپارکتها

پهکندهارکښیالسیصنایع:
تنوتهرسیږی.۳۸۲عدادییمرکزونهدالسیصنایعوثبتاوراجسرتدیچیدکارګرانوت۱۶دکندهارپهوالیتکی
 افغانیرسمایهګذاریسویده۳۶۷۶۰۰۰۰مرکزونوکی۱۶یعودخویندودالسیصنا

 نو په برخه کې عایدات او بوختیاانو د ک
 پهکانونوکېدوګړودبوختیاکچه؛

ینهبرابرهشوېاودنوموړېکسانوتهدکارزم۳۰۰دکانونوریاستدشویوقراردادونوپهپایلهکېتقریباْدکندهاروالیت
سطحهڅلوربهرينفنياوپهیتشمولدرېتنهکارکوونکيمسلکيزدهکړېلري،همدارازدوالادارېدرییسپه

دنکېداماینهمایننګرسهپهدندهبوختدي.پهدېوالیتکېهغهمهمالملچېمسلکياشخاصدفلورایټوپهمع
الیدی،داپهداسېحالکېدهچېېمخهنیيسپهمعدينساحاتوکېدامنیتنشتوپهمعدنونوکېدپانګېاچون
کتونواوانفرادياشخاصورش۸څیوهامنیتيپوستهشتوننهلري.پهدېوالیتکېهیکېدمعدنونودامینتپهبرخه

کېاویورشکتیېپهلویهکچهرشکتونهیېپهساختامينموادو۷دمعدنکارۍپهبرخهکېپانګهاچونهکړېده،چې
نهکړېده.معدنکېپانګو

ېدهدعوایدوتانداسالميجمهوريدولتلهخواځنډولشوانسافغدېلپارهچېدمعادنوقراردادونودعقدپروسهد
رسهشوې،بلکهراټیټهشویده.پهدېوالیتکېدهایدروکاربنورسوېنهدهتر  پهکچهکېزیاتوالینهدیراغلی
معدندوړينومیوازېدفلورایټودمعدنرسوېشوېدهچېپهنتیجهکېیېداودکندهاروالیتپهمربوطاتوکې

دواملريچېمیلیونټنهتخمینشوید۸.۷۹۹فلورایټومقدار اندامدغرهرسوېفعالً پههمدېډولدښور ی،
کېندنېتررسهيس.پهدېوالیتکېیوازېدساختامينموادووروستنۍنتیجهبهیېدرسوېڅخهوروستهمعلومه
هدنهديورکړلشويخوپهاوسوختکېدفلورایټومعدنپرداقراشويدياوپهکوچنۍاولویهکچهمعدنونهپه

قراردادورکړلشوی.
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 لهکانونوڅخهکلنيعواید؛
دکلنيعوايدوګرافرياستدکندهارواليتدکانو

ټعوايدرايفلو
.لرهامريکاييډا ۳۶۰۰۰ډالره،مجموعه۱۸ټنه،چېهرټنپه۲۰۰۰اندازهکالکېدفلورايټ۱۳۹۳په
امريکاييډالره.۹۲۴۱۶ډالره،مجموعه۱۸ټنه،چېهرټنپه۱۵۳۶۷۶کالکېدفلورايټاندازه۱۳۹۴په
.امريکاييډالره۱۲۳۳۷ډالره،مجموعه۱۸ټنه،چېهرټنپه۶۸۵۴۲کالکېدفلورايټاندازه۱۳۹۵په
امريکاييډالره.۷۷۸۳۲وعهمجمه،ډالر۱۸ټنه،چېهرټنپه۴۳۲۴کالکېدفلورايټاندازه۱۳۹۶په

 )پورتهذکرسويټولعوايدپهمرکزکېدقراردادلهمخيتحويلسويدي(
اندازهدمعدنونوداستخراجڅخهدکلنيعوايدو
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 معادن
هېواددپرمختیااوپهځانبسیاکیدوپهبرخهکېیولهمهموعنارصوګڼلکیږي،چېکېدګرانمعادنپهراتلونکي

دخصويصسکتورونډېتههمپاملرنهلرياودولتدپانګېاچونېپهبرخهکېدخصويصسکتورمتحکوپهدېهکله
پهتېرودرېوکلونوروالیتدمعادنونوعوایدمعلوماتولهمخې،دکندهادپانګېاچونېڅارنهکوي.دکانونودریاستد

پهدېډولرسهدي:کې

افغانۍدي۳۰۶۲۸۸۵۰هشمولمپرخاکالکېعوایددهلمندد۱۳۹۱ـپه۱ •
 افغانۍدي۱۱۳۰۶۳۴۶کالکېخالصدکندهارعواید۱۳۹۲ـپه۲ •
 افغانۍدي.۱۰۰۵۹۴۲۶کالکې۱۳۹۳ـپه۳ •

 بودیجه او پانګونهلنی ک
 اوپهروانکالکیدکندهاروالیتدکانوریاستتهانکشافیبودجهندهورکړلشوی.وکلونوپهتیر •
 انوریاسترسههیڅنوعنقدیاومالیمرستهندهشوی.اتولهخوادکوسسهمدنادولتیاومرستندوی •
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 عادیبودجه (مايلکلنو۱۳۹۶-۱۳۹۵-۱۳۹۴دکندهارواليتکانونورياستد)

مرکزتهاستولشوي
ترالسهشوي مرصفشويبودجه جهبود

 شمیره کلونه بودجه

۲۶۸۷۶۹ ۳۲۴۹۲۳۱ ۳۵۱۸۰۰۰ ۱۳۹۴ ۱ 

۱۲۱۴۹ ۴۰۳۴۸۹۴ ۴۰۰۴۷۰۴۰ ۱۳۹۵ ۲ 

۲۹۱۳۰۷ ۴۰۷۲۶۹۲ ۴۳۶۳۹۹۹ ۱۳۹۶ ۳ 

(مالیکلنومنظورشویاومرصفشویعادیبودجی۱۳۹۶-۱۳۹۵-۱۳۹۴پورتهجدولدکندهارواليتکانورياستد)
رشحصحتلری.

 :کندهار-پروژهسیمیزه دټاپي
تقالویچهداپروژهتهانهندپاکستاناو,دټاپیپروژهچهیوهسیمهایزهپروژهدهچهدترکمنستانګازافغانستان

یدڅلوروهیوادونودمسولینولهخواپهافغانستانکیرسامپرانیستلشوهاوکارونهیعجریانلری.پهافغانستانک
پاکستاناوهندتهدګازودلیږدنللیکه,لهترکمنستانڅخهافغانستاندبروژینوم:ځانګړتیاوی:

انکمنستالترک1394دلیندیدپروژیدعملیپیلنیټه:
میلیاردهډالردګازولګښتدی15میلیاردهډالردګازونللیکهاو7.5میلیاردهډالره)دپروژیلګښت:

یلومرتهک1814مجموعدنللیکیاوږدوالی:دګازودنللیکیاوږدوالی
کیلومرته:پهافغانستانکیدننهدنللیکیاوږدوالی

ایریږیزکالپ2019ددپروژیدبشپړیدونیټه:
ټدټاپیملټیکونکی:لیعم

(کالهګازانتقالیږیچهپه30پهدینللیکهکیبه)میلیونډالر400ټکسپهکالکیافغانستانتهییدحقالعبور
(مرت1000000(مرتمکعبګازاخلیاوپهدوهمولسوکلونوکیبه)500000ستانپهمقدارد)اولولسوکلونوکیبهافغان
ددی ددینللیکیڅخهاخلی.(مرتمکعبګاز1500000ستان)ونوکیبهافغانلسوکلریمومعکبګازاخلیاوپهد

دریلخطاو,ایبفیورن,ویچهدبرقلینصادیدهلیزکییواقفراتلونکیپهنللیکیازښتداهمدیچیدابه
ی.اعدهسنهمسرزمیګونوخلکوتهدکاپهدیپروژهکیبهزر ترانزیټیشهرابههموررسهیوځایتیریږی.

 د کرهڼې سکټور - 4
(ولسوالیو)ژیړی،شاولیکوټ،ارغنداب،۷پهکندهارښارکېددهلېبندداوبویوازینۍثابتهمنبعده،چېداوو)

یي،ډنډاودامان(زراعتيځمکیاوباغونهخړوبوياودځمکېالندېداوبوسطحیدلوړوايلباعثمیوند،پنجوا
اوبودمنابعودتنظیمسرتاتیژياوپالنونهترتیبشويدي،اوکاریېهمرواندیالیتکېددېوي.پهګرځیدلېد

مرتهلوړیدلاودبنددذخیرېپاکونه(۸ه)دبندچېپهدېکېددهلېداوسنيبندداوبودظرفیتدډیروايلپروژ
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مرتهمتدیدنوي۸۰اصيلتونلدپخوايندېکېېپههمشته.اوسمهالددغېپروژېاولفازتخنیکيکارونهچ
کول،نویوالهوسجوړول،دکنرتولبرجغټهدروازهاودهغهدپورتهکوونکيمیکانیزمجوړول،داوبودوتوددروازې

 اونوراړیناوالزميتوکيجوړولدی.
مرتهلوړیدلدياوخورا۸چېدبندمفازېدویسلنهکارتررسهشویدی.خولهبلیخوادپروژ۹۸پهټولهکېیې

مرتهلوړوالینهیوازېدکندهاروالیتدزراعتياوبوکمبود۸مهمهمدیالتراوسهځنډولشويدي.ددهلېدبند
بلکهدکندهاردپارهبهبریښنااودڅښلوپاکواوبوستونزېهمهواروي.دارغندابرودفرعيسیندنۍحوزهختموي

اوبودذخیرېبندونواوچکبندونووړاندیزونهاوپالنونهجوړکړيچېپهدېکېدارغستانپهیوکېهمدلسوالپهو
همشويشاملدي،خوعملیکارونهیېالتراوسهنهديولسوالۍکېبنداوداسېنورچېاولیهرسوېګانېیې
سلنهاړتیاوېپورهکوي،خوپهټوله۶۰چېاوبهلريمکعبهمرتهپیلشوي.فعالیوازېددهلېبنددرېسوهمیلیونه

کندهارسلنهاوبودذخیرېدحجمکموالیډیرېمنفياغیزېد۴۰میلیونهمرتهمکعبهاوبوتهاړتیاده.د۵۰۰کې
پرکرنېلرياوتراوسههملهمهموستونزوڅخهګڼلکیږي.

سلنهښهوالیراغلیچېپهدېکېدبنداوبوذخیره۴۰همنابعوکېبوپلواواوخړوبوڅښلودکندهارپهوالیتکېد
رغونېریاستدمعلوماتولهکول،دضایعاتومخنیویاوددروازواوتاسیساتونویکولشاملدي.دکلیوپراختیااوبیا

سټېشنونهدرومټریکههایکېدوکانالونهرغولشويدي.همدارازپهدېوالیت۱۸۷مخېپهدېوالیتکېټولټال
نصبشوي،چېتفصیلیېپهالندېجدولکېموجوددی:

 د سټيشن موقعيت د هايدرو مټريک سټيشن نوم شمېره

کندهارباغپلیشندارغندابدرودکيدباغپلاست ۱
کندهارترنککندهارتهنږدېددامانپهولسوالۍکېترنکرود ۲

حوزهۍفرعيسیندنوددرسچېنه:دارغندابر
سلنهزراعتيځمکهددهلېدبندڅخهخړوبیږي،چېددېمځکې۶۰مخکېمواشارهدرلودلهچېدکندهاروالیت

يلبندونودظرفیتپهډیرولواودنویوبندونوپهجوړیدورسهبهاوسنېترهکتارهکیږيچېدفع۷۲۰۰۰ټولهاندازه
اوبهنهلريدلویوبندونوپهجوړیدورسهبهداوبوترپوښښاوسمهالېچېهمځکيساوهغ٪۱۰۰اوبوالندېځمکې

الندوېرايس.
یږياولسسلنهزراعتيساحوتهپهسلنهساحوتهسلپهسلوکېدمځکودخړوبولواوبهرس۵۰پهدېوالیتکې

سلنهکیږيداوبهخور۳۰ولهکېپهټنهچېسلنهښځی۵سلنهنارینهاو۲۵نوکمهکچهاوبهرسیږي.داوبودمستفیدی
شتونلرينقطې۷دشتمنیودتنظیمپههکلهتخنیکيپوههاومهارتترالسهکړیدی.پهکلیوکېداوبودویش

 يېزیاتتفصیالتموجوددي:ولکېچېپهالندېجد
داوبودبندونوشمېراوظرفیت:

 فدینود مست موقعیت د اوبو د ویش نقطه شمیره
 کتنی کورنیو شمیر

دشاهولیکوټکانالونهددهلې ۱
بندڅخه

۴۴۳۰دشاهولیکوټولسوالۍ
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۲۳۹۸۳۰خواجهملکانحرايفبنددخواجهملکانحرافیبند ۲
۱۳۰۰۰خواجهملکانحرايفبندبرسبندارغندادجنويب ۳

دارغندابولسوالۍباباويلدباباولیکانالرسبند ۴
۱۴۱۳۰ېهالردو

دارغندابولسوالۍباباويلدترنکعموميکانالرسبند ۵
۳۲۰۸۰دوهالرې

دشاميلترنکعموميکانال ۶
۳۴۰۸۰قايضکاریزدډنډولسوالۍرسبند

ترنکعمومیکانالنويبدج ۷
۱۳۰۰۰قايضکاریزدډنډولسوالۍرسبند

مرتهمکعبه۵۲۰۰حوزې(ریاستدکندهارښارددولسونولپارهېویدیځدښارياوبورسولو)سهیللدکندهارښار
یدوي.لهدېمرتهمکعبهاوبهتول۱۰۰۰ژوروېڅاګانېلري،چېدبریښنادنشتوايللهاملههرهورځ۱۶ذخیرېاو
داوبوېیتککورونه،دولتيتاسیسات،تجاريتساحېاومقدسځایونهګټهپورتهکوي.پهدېوال۵۰۰۰اوبوڅخه

ملریزکالکېدکندهارپهښارکېدجاپاندولت۱۳۵۲سلنهضایعاتشتهچېعلتونهیېپهدېډولدي:په۳۰
وبیاوروورویېپرمختیاکړې،چېپههغهوختکېددېذخیرېلهخواداوبورسولودشبکېبنسټایښولشویا

کیلومرتهزړهشبکهدهچېلیکیجونهپهکېپیداکیږي۶۰شبکههو.دغپهجوړیدوکېډېرضعیفهپیپونهکارولشويو
پهپامکېلريچېلهخواتړلکیږي.دغهادارهاوضایعاتمنځتهراوړياوبیادښارياوبورسولودادارېکارکوونکو

بیاورغوليساونوېبڼهځانتهغورهکړي.نوموړېشبکه
 تیفاوظرشمېررسچینودکرنیزواوبود

ت 
رضفي

د کانال 
ب

مت مکع
د ابياري ساحه 

 

د کانالونو 
دمرياب نوم

ت  
نوعي

کانال 
انجيرني 
يل

يامح
منبع ابګري کانال 

ض په  
دکانال عر
مت

 

د کانال طول په 
کیلو مت

د ک 
انا

ځايل 
 

يل
ک

 

د کانال  نوم
 

شامره
 

 

 ولسوايل واليت محيل انجيرني
۱ ۸۸۴

    

رودارغنداب
 

۴ ۱۰
 

کن
ده

رغنداب ار
دالهور 
دالهور 
 

۱ 

۴،۵
 ۳۸۸۸

 

   

رودارغنداب
 

۵ ۲۰
کندهار 

رغنداب 
 

منار
منار 
 ۲ 

۰،۳۳
 ۲۸۸
    

رودارغنداب
 

۲ ۳ 

کندهار
رغنداب 
يل 
يلک

ع
يل 

يلک
ع

 

۳ 

۱،۲۸
 ۱۱۰۴
 

   

رودارغنداب
 

۴ ۱۵
کندهار 

رغنداب 
نهرروضه 

نهرروضه 
 

۴ 
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۲،۵
 ۲۱۶۰

 

   

رودارغنداب
 

۸ ۲۵
کندهار 

رغنداب 
 

کو
ک
ه

 

کو
ک
ه

 

۵ 

۰،۷۵
 ۶۴۸
    

رودارغنداب
 

۱،۵
 ۱۱
کندهار 

ميوند 
دهکوبات 

دهکوبات 
 

۶ 

۳ ۴۰۰
    

رودارغنداب
 

۱ ۵ 

کندهار
رغنداب 
جبهدار 
جبهدار 
 

۷ 

۱،۸۶
 ۱۶۰۸
 

رودارغندا   
 ب

۴ ۳۰
کندهار 

پنجوايي 
پنجوايي 
صالحان 
 

۸ 

۱،۸۶
 ۲۴۰
    

رودارغنداب
 

۲ ۱۵
کندهار 

ارغنداب 
 

ده
سبزي

دهسبزي 
 

۹ 

۲،۵
 ۲۲۰۸

 

   

رودارغنداب
 

۸ ۳۰
کندهار 

 

ژړي
سنڅري 

سنڅري 
 

۱۰
 

۰،۳۳
 ۷۲۹۶
 

   

رودارغنداب
 

۲ ۱۰
کندهار 

 

ژړي
 

سرياحمداو
فقران

سرياحمداو 
فقران

 ۱۱
 

۸،۷
 ۷۴۰
رودارغ    

نداب
 

۸ ۲۰
کندهار 

 

ژړي
 

ګحصار
سن

ګحصار 
سن

 

۱۲
 

۰،۱۱
 

۹۶
    

رودارغنداب
 

۲ ۸ 

کندهار
 

ژړي
يض 
نهرقا

يض 
نهرقا

 

۱۳
 

۲،۳۳
 ۲۰۱۶
 

   

رودارغنداب
 

۴ ۲۵
کندهار 

 

ژړي
 

کسلواغه
کل

کسلواغه 
کل

 

۱۴
 

۱،۲۷
 ۱۴۸۸
 

   

رودارغنداب
 

۳ ۲۰
کندهار 

 

ژړي
پاشمول 

پاشمول 
 

۱۵
 

۰،۳۳
 ۲۸۸
    

رودارغنداب
 

۴ ۱۵
کندهار 

 

ژړي
سياچيو 

سياچيو 
 

۱۶
 

۱،۶۱
 ۱۴۰۰
 

   

رودارغنداب
 

۴ ۱۵
کندهار 

پجوايي 
مرکزي

مرکزي 
پنجوايي

مرکزي 
پنجوا
يي

 

۱۷
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۰،۳۳
 ۲۸۸
    

رودارغنداب
 

۲ ۱۰
کندهار 

 

ژړي
نهرکاريز 

نهرکاريز 
 

۱۸
 

۱،۵۳
 ۱۳۲۰
 

   

رودارغنداب
 

۳ ۱۸
کندهار 

پجوايي 
سپيدروان 

سپيدروان 
 

۱۹
 

۰،۳۳
 ۲۸۸
    

رود
ار

غنداب
 

۱ ۱۰
کندهار 

 

ژړي
 

رازمحمدخان
رازمحمدخان 
 

۲۰
 

۲،۷۸
 ۲۴۰۰
 

   

رود
ارغنداب

 

۴ ۲۰
کندهار 

پجوايي 
 

زن
ګ

ابا
ګاباد د

زن
 

۲۱
 

۱،۶
 ۱۴۰۰

 

   

رودارغنداب
 

۳ ۱۵
کندهار 

 

ژړي
نلغام 
نلغام 
 ۲۲
 

۰،۳۳
 ۲۸۰
    

رودارغنداب
 

۲ ۱۰
کندهار 

 

ژړي
کډهل 

کډهل 
 

۲۳
 

۰،۳۳
 ۲۸۰
    

رودارغنداب
 

۱ ۱۰
کندهار 

 

ژړي
ک 
رجب

ک 
رجب

 

۲۴
 

۲ ۱۸۰۰
 

   

رودارغنداب
 

۱،۵
 ۱۵
کندهار 

پنجوايي 
تولکان 
تولکان 
 

۲۵
 

۱،۱۶
 ۱۰۰۸
 

   

رو
د

ارغنداب
 

۲ ۱۵
کندهار 

پنجوايي 
موشان 
موشان 
 

۲۶
 

۰،۱۱
 ۹۶۰
    

رودارغنداب
 

۲،۵
 ۱۳
کندهار 

ميوند 
مرياخو 
 مرياخو


۲۷


۰،۴۱
 ۳۶۰
    

رودارغنداب
 

۳،۵


۶

کندهار
ميوند 


ږد
آب
 دواب
 ۲۸


۰،۳۳
 ۲۸۸
    

رودارغنداب
 

۱ ۵

کندهار
ميوند 


ين
کا

زي
 ينزي

کا


۲۹


۰،۸۳
 ۷۲۰
    

رودارغنداب
 

۲ ۸

نک
دهار

ميوند 
 کلعهښامر

 کلعهښامر


۳۰
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مرتهمکعبه۵۲۰۰؛دکندهارښاردښارياوبورسولو)سهیللویدیځېحوزې(ریاستدکندهارښارددولسونولپاره
مرتهمکعبهاوبهتولیدوي.لهدې۱۰۰۰وروېڅاګانېلري،چېدبریښنادنشتوايللهاملههرهورځژ۱۶ذخیرېاو
اومقدسځایونهګټهپورتهکوي.پهدېوالیتکېداوبويتاسیسات،تجاريتساحېنه،دولتکورو۵۰۰۰اوبوڅخه

کېدکندهارپهښارکېدجاپاندولتملریزکال۱۳۵۲سلنهضایعاتشتهچېعلتونهیېپهدېډولدي:په۳۰
هوختکېددېذخیرېچېپههغکړې،ختیالهخواداوبورسولودشبکېبنسټایښولشویاوبیاوروورویېپرم

کیلومرتهزړهشبکهدهچېلیکیجونهپهکېپیداکیږي۶۰جوړیدوکېډېرضعیفهپیپونهکارولشويوو.دغهشبکهپه
تهراوړياوبیادښارياوبورسولودادارېکارکوونکولهخواتړلکیږي.دغهادارهپهپامکېلريچېاوضایعاتمنځ

 غورهکړي.يساونوېبڼهځانتهیاورغولبکهبوړېشنوم
خړوبېکرنیزېځمکې)خړوبې،للمې(اوظرفیتدهکتارپربنسټ؛

 سلنه سيمه په هکټار د کرين موسمون د ځمکي ډول شمري

۵۴۹۸۷۹۴اصيلمساحت ۱

۱۸۵۹۸۵۴مسکويناوزراعتي ۲

۳۶۱۹۸۶۰بکرباير ۳

۳۲۳۲۱۷۹غیريمزروعي ۴

۱۱۷۹۲۰ايب ۵

۳۵۰۰۰للمي ۶


  

شمیره
 

د مستفدینو کورنیو  موقعیت د اوبو د ویش نقطه
 کتنی شمیر

دشاهولیکوټکانالونهددهلې ۱
۴۴۳۰والۍدشاهولیکوټولسبندڅخه

۲۳۹۸۳۰انحرايفبندخواجهملکدخواجهملکانحرافیبند ۲
۱۳۰۰۰حرايفبندنملکاخواجهدجنويبارغندابرسبند ۳

دارغندابولسوالۍباباويلدوهدباباولیکانالرسبند ۴
۱۴۱۳۰الرې

دارغندابولسوالۍباباويلدوهدترنکعموميکانالرسبند ۵
۳۲۰۸۰الرې

دشاميلترنکعموميکانال ۶
۳۴۰۸۰کاریزدډنډولسوالۍقايضرسبند

دجنويبترنکعمومیکانال ۷
۱۳۰۰۰قايضکاریزدډنډولسوالۍدرسبن
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 .کرنې سکټور په برخه کې د نادولتي کوپراتیفي ادارو او پرمختیايي رشیکانو مرسته د
 جهاين بانک  پروګرامد اوبو لګولو شبکې پراختیا او د بیا رغونې 

یديل او تر ته رسچي رس څخه بیا تر اوسه د پروژو معلومات هغه  ۱۳۹۲زون د پروژو د تطبیق آمریت د  د کندهار
 اوسه چي د تطبق په

 حال کي دي

شامره
 

قیمتقراردادولسوالیکال
)افغانی(

قیمت
تکمیلپروژه
)افغانی(

 پولباقیامنده
)افغانی(

 


 

پل،زیړی،تختهدند، ۱۳۹۲ ۱
25,105,1 26,094,156 دامان

95 988,961 

31,636,8 32,155,719 تختهپل،ژړي،پنجوايي ۱۳۹۳ ۵
88 518,831 

۸ ۱۳۹۴ 
پنجوایی،مرکز،سپین

 32,305,525 بولدک
31,933,8

66 371,659 

57,108,8 57,404,575 دند،پنجوايي،ارغنداب ۱۳۹۵ ۱۲
30 295,745 

10,351,0 46,738,927 ن،ژړی،ډنډمادا ۱۳۹۶ ۱۷
84 1,636 

۱۹۴۶۹۸۹۰۲۱۵۶۱۳۵۸ دپروژو مجموعي قیمت
۶۳ ۲۱۷۶۸۳۲ 
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 رامګپروېرغونایاودبایپراختېشبکولوګلوبودا
شامره

ت 
والی

ولسوالی 
نام پروژه 
 

ت قرارداد )افغانی(
قیم

 

ت 
قیم

 
کمیل پروژه )افغانی(

 

پول باقیامنده )افغانی(
 

منرب 
پروپو 

زل
 

ت آبیاری قبل از پروژه )هکتار(
ساحه تح

 

ت آبیاری بعد از 
ساحه تح

تکمیل پروژه
 

بهبود
فامیل های مست 

فید ش
ونده

 

تاریخ قرارداد 
 

تاریخ تکمیل کار پروژه مطابق قرارداد
 

ک جهانی 
متویل کنده بان

W
B

 

مالحطات
 

1 

کندهار
 

دند


نویپاتابکانال


7,149,800
6,842,961
 

306,839
 

Q-154
 2320
 2748
 428
 2157

 11.06.201
 19.06.2015

 

W
B

تکمیل 
 

2 

کندهار
زیړی 


نورز
و)ژ

کانالرنده(
7,463,944

6,782,236
 

681,708
 

Q-165
 

0 99.8
 100
 550
 

08.09.2014
 16.08.2015
 

W
B

تکمیل 
 

3 

کندهار
تختهپل 
سیفالدین

ک
نال
9,133,855

9,133,855
 

0 

Q-163
 

156
 356
 181
 1205

 

01.10.2014
 07.10.2015
 

W
B

تکمیل 
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4 

کندهار
دامان 


دیواراستنادی
هایدرولستیشن
وژیت

ک
رن


2,346,557
2,346,143
 

414
 W

-18
 

0 0 0 0 

01.11.2014
 30.04.2015
 

W
B

تکمیل 
 

5 

کندهار
تختهپل 
دریکانال
10,992,655

10,507,878
 

484,777
 

Q-164
 

681
 1450

 769
 1060

 

07.09.2015
 11.11.2016
 

W
B

تکمیل 
 

6 

کندهار
زیړی 


پشمولکانال
13,780,142
13,747,826
 

32,316
 Q-167
 1 23
  987
 1164
 3310
 

07.09.2015
 12.10.2016
 

W
B

تکمیل 
 

7 

کندهار
پنجوایی 
سپیروانکانال

7,382,922
7,381,184
 

1,738
 Q-172
 

428
 904
 476
 2380

 

21.11.2015
 24-Nov-16
 

W
B

 

تک
می

 ل

8 

کندهار
پنجوایی 
ګآبادکانال

زن
11,793,028
11,425,363
 

367,665
 

Q-171
 1753
 3029
 1276
 6120
 

30.03.2016
 03.06.2017
 

W
B

تکمیل 
 

9 

کندهار
پنجوایی 


پنجواییمرکزی
کانال


14,915,682
14,914,335
 

1,347
 Q-170
  500
 1970
 470
 1 88
 

 6.10.2016
 25.10.2017
 

W
B

تکمیل 
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10
 

کند
هار

 

مرکز


تعمیرمهانخانه
2,266,292
2,266,158
 

134
 B-047

 

  

16.11.2016
 25.09.2017
 

W
B

تکمیل 
 

11
کندهار 

 

سپین
ک
بلد

دیواراستنادی
لویکار
ز

3,330,523
3,328,009
 

2,514
 QR-02
 

        

04.12.2016
 13.10.2017
 

W
B

تکمیل 
 

12
کندهار 

 

دند


دیواراستنادی
چهارده
5,163,457

5,162,612
 

845
 QR-08

 

        

08.02.2017
 18.02.2017
 

W
B

تکمیل 
 

13
کندهار 

پنجوایی 
تلوکانکانال

13,088,273
12,910,302
 

177,971
 

Q-173
 2310
 2595
 285
 6320

 

28.03.2017
 05.04.2018
 

W
B

تکمیل 
 

14
کندهار 

پنجوایی 
دیواراستنادی
ګاباد

زن
15,068,519

15,06 ,81
 

3,702
 QR-07
 

        

12.09.2017
 19.09.2018
 

W
B

تکمیل 
 

15
کندهار 

ارغنداب 
ناګهانکانال

13,191,768
13,185,865
 

5,904
 Q-176
 

928
 1216

 288
 2230

 

06.09.2017
 13.11.2018
 

W
B

تکمیل 
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16
کندهار 

دامان 


دیواراستنادی
خوسحاب
10,892,559

10,785,234
 

107,324
 

QR-10
 

  

18.10.2017
 25.10.2018
 

W
B

تکمی 
 ل

17
کندهار 

دامان 


دیواراستنادی
روانی


13,423,737


0 0 

QR-05
 

        

15.01.20 8
 24.01.2019
 

W پروژه
درحال
جریاناست
 

18
کندهار 

زیړی 


دیواراستنادی
بابغدی


10,352,720
10,351,084
 

1,636
 QR-06
 

        

06.01.2018
 15.01.2019
 

W
B

تکمیل 
 

19
کندهار 

 

دند


حادیواراستنادی
جیهاشم
10,992,470


0 0 

QR-09
 

  

14.05.2018
 26.05.2019
 

W
B

 

پروژهدرحال
جریاناست

 

20
کندهار 

زیړی 


کدهل


اکان
11,970,000ل



0 0 

Q-179
 

680
 1,044

 

364
 917
 

19.06.2018
 28.06.2019
 

W
B

 

پروژهدرحال
جریاناست

 

ت مجموعی 
قیم

پروژه ها
 

194,698,902
156,135,863
 

2,176,832
 

  

12,579
 18,399
 5,801
 28,237
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دپروژو قیمت په  حالت
 دالر

تر اوبو الندي سیمي 
 شامره  یوالولس کال په هکتار رسه

 ۱ ژړی،پنجوايی ۱۳۹۲/۳ ۸۰۰ ۴۱۶۷۰۳ تکمیل
 ۲ ژړی،پنجوايی ۱۳۹۴ ۹۵۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰۰۰ تکمیل
 ۳ ژړی،پنجوايی ۱۳۹۵ ۲۴۰۰ ۷۵۲۱۱ تکمیل
 ۴ ی،پنجوايیړژ ۱۳۹۶ ۱۸۰۰ ۲۰۲۰۰۰ تکمیل
 ۵ پنجوایی،ارغنداب ۱۳۹۷ ۴۰۰ ۵۶۰۰۰ تکمیل

۷۶۹۷۲۵۰۵ 

 کرنیز محصوالت
 ارزښت؛التومحصومالداريدکرنیزواو

کرنيزه سيمه  ټولټامحصول
 شامر د نبات نوم ولسوايل په هکټار

۱۲۷۲۳۱ ۴۰۴۴۶ 
ډنډ،دامان،ارغستان،پنجواېي،ارغنداب،خاکريز

،تختهپل،شاهوليکوټ،ميوند،معروف،بولدک
 ژړياومرکز

 ۱ غنم

۷۱۸۰ ۳۷۷۹ 
ډنډ،دامان،ارغستان،پنجواېي،ارغنداب،خاکريز

دک،تختهپل،ف،بول،معروشاهوليکوټ،ميوند
 ژړياومرکز

 ۲ اوربيس

ډنډ،دامان،ارغنداب،ژړي،ميوند،پنجوايياو ۹۸۳۰ ۴۴۲۳۵
 ۳ جوار خاکريز

 ۴ پيل ارغنداب،ژړياوميوند ۸۰ ۲۲۰۰

ډنډ،دامان،ارغنداب،ژړي،ميوند،پنجوايياو ۵۶۲۰ ۱۲۹۲۶
 ۵ ماش خاکريز

 ۶ بنيسويا ډنډ،دامان،،ژړي،پنجوايياومرکز ۷ ۱۴۷۰۰
 

 ارزښت؛د کرنیزو او کلیوايل بنسټیزو محصوالتو 
ريکرنيزوکليوالوبنتسټيزومحصوالتوارزښتپهديکيديچييوخوزموږاقتصادپرپښودريږياوبلديبکاد

یيي(ټنهوهچيقيمت۳۴۲۷۱،۴کالصاديراتدوچياولنديميويده)۱۳۹۶کچهراکميږي،دتريکالیعنيد
هند،پاکستان،دويب،اذاربايجان،کاناډا،امريکااوانګليستانتهصاديره(امريکايېډالرهوهچيداميوه۷۲۱۵۵۳۸)وه

 سو.
 صادرايتمحصوالت؛کرنیزبنسټیز
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(۴۰۵۷۷۱۶۲(کيلوګراموهچيقيمتييدي)۸۶۰۸۲۴۳تچيدهغيجميلڅخهميوهده،)محصوالصادرايت
(۱۸۶۰۶۵۵همدارنګهنباتاتڅخهموږ) کړيده.وږبحرنيوهيوادوتهلندهميوهصاديرهداموهچيامريکايېډالرهس

اقتصادپرپښوددريدولوموهمرکن(ډالرهدیچيدازموږد۵۲۹۶۲۳۳کيلوګرامصاديرکړيديچيقيمتيدي)
 دي.

 بنسټیزکرنیزواردايتمحصوالت؛
دافغانستانبانکته(افغانې۵۲۰۶۶۵۸۰مجموعيمبلغيېدي)دلچيدلودصاديراتوترڅنګموږواريداتهم

 جمعسوي.
 ؛دکرنېپهبرخهکېدکاربوختیاسلنه

 د کرهڼې او مالدارۍ رياست
 الدارۍرياستتشکيلڼې،اوبولګولواومدکندهارواليتدکره
اجري(۹۶مامورين)(۱۴۱موجودپرسونل)

(۴۵کارکوونکي)
هخايلبستون

(۱۶)
مکمل
(۱۵۷تشکيل)

فعاليتبرخې:دکرهڼېپراختيا،دزراعتيمحصوالتوزياتوالیاوپهوروستيوکلنوکېدزراعتاومالدارۍدسکتوراود
ودغربتکموالی.محصوالتخودکفاکېدلا

 دسړوخونوشمېر؛
 دکرهڼی،اوبولګولواومالداریریاستسړوخونوشمیر:

 :دکريناومالدارېریاستینهرسچ
 ساړهساتنځايونه

ساړهساتنځاييوبابشتونلريچيدښورندامپهسيمهکيموقعتلريالکنغرييفعالهدي.

 شمېراوظرفیت.فارمونودکرنیزواومالداري
  

 کتنه

تطبیق 
کوونکی

غیر فعال 
 

فعال
د سړو خونو  

 تعداد

شمیره
 

او کرهڼی وزارت په مالی لګښت ه د ه خونذکرشوی سړ 
فیصد کار یی  ٪۸،۱۳د افغان کولینګ رشکت لخوا 
 شویدی .

کرهڼیوزارت
 ۱ باب۱  √ لخوا

امله  ذکر شوی سړه خونه تخنیکی مشکالتو له
 ت نکوی .فعالی

دهندوستان
باب۱  √ هیوادلخوا ۲



 

 وزارتاقتصاد 68

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

دکرهڼی،آوبولګولواومالداریریاستاړوندهکرنیزفارمونه:
 مساحت په جریب موقیعت ومم نفار  والیت شمیره

۱ 

کندهار

جریب۷۵ناحیه۸کوهکرانوتحقیقاتیفارم
جریب۵۲۰پنجواییولسوالینوروزیفارم ۲
جریب۲۵۰ژړیولسوالیژړیترویجیفارم ۳
جریب۱۵۰ولسوالیدامانترنکفارم ۴
جریب۱۵۰دامانولسوالیترنکفارم ۵

تامرییلویداصالحسووتخمونودتصد
 سووتخمونودتصدیلویامریتتشکيلداصالحدکندهارواليت

مکمل(۲خايلبستونه)(۵اجريکارکوونکي)(۳مامورين)(۶موجودپرسونل)
(۶تشکيل)

 .اوظرفیتمدکرنیزوفار
داصالحسووتخمونودتصدیلویامریتاړوندهکرنیزفارم:

 جریب ت پهمساح موقیعت فارم نوم والیت شمیره

جریب۳۲۵دامانولسوالیترنکفارمکندهار ۱
رسچینه:دتصدیلویامریت

 عایدات 
کالداصالحسووتخمونودتصدیلویامریتدعوایدوراپور:۱۳۹۶د

 شمیره کال السته راغلی عواید په افغانی درکیدو مد عوا

: داصالح سووتخمونو )بنیادی(  ۱
 غنمو دخرڅولو .

 سوو غنمو خرڅول . مستد: د  ۲
 : د مځکی په اجاره ورکول .۳

۹۶۴۶۱۸ ۱۳۹۶ ۱ 

لویامریتتصدیرسچینه:د
پهکندهاروالیتکیدمالداریدبخشفارمونه:

د فارمونو  نو نوعهد حیوانی فارمو  شامره
 د فی فارم ظرفیت تعداد

راسه۳۰۰–۶۰۰۱۰دغواووروزلوفارم ۱
صندق۶۰۰–۵۲۲دشاتومچیوفارم ۲
۱۶۵۰۰۰–۱۴۱۹۱۰۰۰دکبروزلوفارم ۳
۲۵۰۰۰-۴۷۰۲۰۰۰روزلوفارمدغوښینوچرګانود ۴
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 ۱۸۰۰۰-۱۳۲۰۰۰دهګیچرګانودروزلوفارم ۵
.۲اللولوځایانوحدچرګ ۶
۳۳۰۰۰۰-۴۱۱۵۰۰۰دتجارتیچرګانودایستلوفابریکه ۷
۵۰۰۰-۱۳۰۵۰شینلومادکورنیدچرګانودایست ۸

رسچینه:دکريناومالدارېریاست

 کار او کرنه
 چېدکرنېپهبرخهکېپهکاربوختېدي.شمېردهغهښځو

تطبیق  ولسوايل
 کوونکی

د ښځو 
 لکا تعداد

شمیره
 

 NHLP ۱۲۰۰ ۱۳۹۵ ۱ ژړی،ډنډ،دامان،پنجوایی،ارغستان،تخته پل او بولدک 

کرهڼيریاست خته پول، بولدکان، تارغستډنډ او دامان، ارغنداب،  
 NHLPاو

۲۶۸۰ ۱۳۹۶ ۲ 

ژړی او پنجوایی، ارغنداب، ډنډ، دامان، ارغستان. تخته پول،  
 بولدک

کرهڼيریاست
 NHLP ۲۲۰۰ ۱۳۹۷ ۶او

 مجموعه ۶۰۸۰

 :کالپوریدکرهڼیاومالداریپهبخشکیدښځولپارهاجراشویفعالیتونه۱۳۹۷څخهتر۱۳۹۵د

رسچینه:دکريناومالدارېریاست

 عایدات او پانګونه
ریریاستدکلنیبودجهاومرصفییاومالدااوبولګولوکالپوریدکرهڼي،۱۳۹۶څخهتر۱۳۹۲د

 رسچینه:دکريناومالدارېریاست
 ولټال)پهتېروپینځوکلونوکې(؛ټتویداعامخکنیودکرنېسکټورد

کالپوریدکرهڼي،اوبولګولواومالداریریاستدعوایدوراپور:۱۳۹۶څخهتر۱۳۹۲د

امنده بودجه په قیبا
 کال کلنی بودجه په افغانی مرصف سوی بودجه په افغانی افغانی

شمیره
 

۶۴۵،۷۳۷ ۳۳،۰۶۸،۷۳۶ ۳۳،۷۱۴،۴۷۳ ۱۳۹۲ ۱ 
۰ ۱۳،۲۹۴،۸۵۰ ۱۳،۲۹۴،۸۵۰ ۱۳۹۳ ۲ 
۵ ۱۱،۶۵۷،۵۹۹ ۱۱،۶۵۷،۶۰۴ ۱۳۹۴ ۳ 

۱۳،۶۲۰ ۱۳،۴۰۷،۵۱۴ ۱۳،۴۲۱،۱۳۴ ۱۳۹۵ ۴ 
۱،۳۲۶،۶۷۰ ۶۱،۳۳۹،۱۸۶ ۶۲،۶۶۵،۸۵۶ ۱۳۹۶ ۵
مجموعهبودجه ۱۳۴،۷۵۳،۹۱۷ ۱۳۲،۷۶۷،۸۸۵ ۱،۹۸۶،۰۳۲
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السته راغلی  د عوایدو مدرک
 افغانیعواید په 

ټاکل شوی عواید 
 کال په افغانی

شمیره
 

 : تراکتور په کرایه ورکول . ۱
 .رڅول : د نباتی صحی رسټیفیګیټ خ ۲
 : د حیوانی صحی رسټيفیکیټ خرڅول . ۳

 : د نوروزی فارم په اجاره ورکول . ۴
 : د غنمو د مورنی تخم خرڅول . ۵

۴،۸۲۲،۲۳۰ ۲۹۳۵۵۰ ۱۳۹۲ ۱ 

۷۲۱،۹۴۲ ۳۹۵۰۶۴ ۱۳۹۳ ۲ 

۸۶۱،۹۹۴ ۸۲۰۲۹۸ ۱۳۹۴ ۳ 

۷۸۳،۶۵۵ ۲۶۵۰۴۹۲ ۱۳۹۵ ۴ 

: د غنمو د اصالح شوو تخمونو د سبسایډی  ۱
. 

مومی مدیریت د غنمو و عقیقات: د تح ۲
 خرڅول .

 : د غنمو د اصالح شوو تخمونو خرڅول . ۳
 : تراکتور په کرایه ورکول . ۴

 : د نباتی صحی رسټیفیګیټ خرڅول . ۵
 فیکیټ خرڅول .حیوانی صحی رسټي : د ۶

 : د نوروزی فارم په اجاره ورکول .۷

۶،۱۳۱،۳۸۹ ۱۰۴۲۲۶۱ ۱۳۹۶ ۵ 

 تریاسرسچینه:دکريناومالدارې
سکتوردکلیوبیارغونیاوپراختیا

داوبورسويندپروژومعلومات

شامره
د تطبیق کال 

 

ولسوالی
ترالسه شوی  

بودیجه 
)افغانی(

رصف شوی  
م

بودیجه 
)افغانی(

 

پاته بودی
ينجه 

افغا
 

۱ ۱۳۹۶ 
دامان،ډنډ،پنجوايي،سپین
بولدک،دامان،تختهپول،

 ارغنداب
77,480,138 67,425,681 


10,054,457

68,711,715 115,318,633 184,030,348 دند،ژړی، ۱۳۹۷ ۳۲
   261,510,486 182,744,314 

 
پراختیاسکتوررسچینه:دکلیوبیارغونیاو

 UNICEFمعلوماتداوبورسويندپروژو
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شامره
د تطبیق  

 ولسوالی کال
ترالسه شوی 

بودیجه 
 )افغانی(

مرصف شوی بودیجه 
 )افغانی(

ه جیبود پاته
 افغاين

۱ ۱۳۹۵ 
ارغنداب،دامان،
پنجوايي،تخته
 پول،مرکز

32,526,391 32,526,391 


۰ 

ارغنداب،پنجوايي، ۱۳۹۶ ۶
 0 116,522,484 116,522,484 ډنډ

 0 0 33,833,231 ندنډ ۱۳۹۷ ۱۷
      182,882,106 149,048,875 

رسچینه:دکلیوبیارغونیاوپراختیاسکتور
احويمعلوماتسمولودمنسج

شامره
 

ترالسه شوی  ولسوالی کال
 بودیجه )افغانی(

مرصف 
شوی 

بودیجه 
 )افغانی(

 پاته بودیجه افغاين

ارغنداب،ډنډ،دامان، ۱۳۹۶ ۱
 33,847,353 102,577,203 136,424,556 میوند،ژړي،پنجوايي

 11,766,638 5,042,845 16,809,483 دامان ۱۳۹۷ ۲
   153,234,039 107,620,048 

دالروجوړوينميلبرناميمعلومات

شامره
د تطبیق  

 ولسوالی کال
ترالسه شوی 

بودیجه 
 )افغانی(

مرصف شوی 
بودیجه 
 )افغانی(

 پاته بودیجه افغاين

 ۰ 30,673,110 30,673,110 کسپینبولد ۱۳۹۳ ۱

 ۰ 8,397,820 8,397,820 سپینبولدک ۱۳۹۴ ۲
 ۰ 5,698,539 5,698,539 ارغنداب،دامان ۱۳۹۵ ۳

 ۰ 97,400,000 97,400,000 دند ۱۳۹۶ ۴
 165,392,869 165,392,869 

 
بیارغونیاوپراختیاسکتوررسچینه:دکلیو

والیتیغیرمرشوطهبودجه
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 د تطبیق شامره
 ولسوالی کال

ترالسه 
شوی 

بودیجه 
 )افغانی(

مرصف 
شوی 

بودیجه 
 )افغانی(

پاته بودیجه 
 افغاين

 0 12,468,000 12,468,000 میوند،تختهپولډ،ب،ډنارغنددا ۱۳۹۶ ۱
 0 0 4,712,852 ریګیستان،ارغستان،ژړي ۱۳۹۷ ۵
   17,180,852 12,468,000 

توررسچینه:دکلیوبیارغونیاوپراختیاسک
بودیجهدکندهارميلپیوستونپروژياو

مرصف شوی  پاته بودیجه
 بودجه

د پروژو 
 رهشام ولسوالی مجموعی قیمت

0 289473609 289473609 ارغنداب ۱ 
ارغستان 97909388 97909388 0 ۲ 
دامان 203185960 203185960 0 ۳ 
غورک 0 0 0 ۴ 
کندهار 271887619 271887619 0 ۵ 
خاکریز 122484000 122484000 0 ۶ 
معروف 45340409 45340409 0 ۷ 
میوند 234072974 234072974 0 ۸ 
شینمیان 21900000 21900000 0 ۹ 
نیش 62230000 62230000 0 ۱۰ 
پنجوایی 346548704 346548704 0 ۱۱ 
ریګ 97570000 97570000 0 ۱۲ 
شګه 79819478 79819478 0 ۱۳ 
تشاولیکو 92510000 92510000 0 ۱۴ 
شورابک 60830000 60830000 0 ۱۵ 
سپینبولدک 632834242 632834242 0 ۱۶ 
یژیړ 367719978 367719978 0 ۱۷ 
مجوعه 3026316361 

 

 ایپرمخت ورټاقتصاد او خصويص سک - 5
:داقتصادپهسکتورکيدوالیتپهسطحهټولهغهریاستونهچهپهاقتصاديمسایلوکيکارکويشاملديلکه
ازګاقتصادریاست،سوداګرۍاوصنایعریاست،مستوفیتریاست،ګمرکریاست،سوداګرۍخوينریاست،نفتو
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استری همدې د ،سکتوراو فابریکې ټول الندي چرت دي.تر شامل رشکتونه او اتحادیې صنایعو اليس د
نوپهاړهمعلوماتراغونډسويدي.انوپهدغهبرخهکيدوالیتپهسطحهدمهمواقتصاديفعالیتونواوسازم

سی.تالیدکندهاروالیتاړوندځینيمهماحصائیويارقامپهالنديجدولکيک

شامره
 

 شاخصونه
2007-
2008 
۱۳۸۶-
۱۳۸۷ 

2011-2012 
۱۳۹۰-۱۳۹۱ 

2013-2014 
۱۳۹۲-۱۳۹۳ 

2016-
2017 
۱۳۹۵-
۱۳۹۶ 

 54844.5 54844.5 54844.5 54844.5مساحت)مرتمربع( 1

2 
دنفوستراکم)پهيفمرت
مربعساحهکيداوسیدونکو

شمېر(
18.9 2121.922.8

3 
دکاريځواکپهلحاظد

نسبتتړلینفوس
Dependency ratio 

123 128115 126

 108.3 102.3 99.9 103.2دجنسنسبت 4

5 
دبیسوادیکچهنودځوانا

د(15-24)کلونوپوريپه
فیصدیرسه

12 25.7 19.5 27.1 

6 
دټولنفوسپهسطحهد

څخهکلونو۱۵کچهدسیواد
 لوړپه

فیصدیرسه
7.9 16.8 12.8 15.8 

کټرانوپهوسیلهډالکيمسد 7
 44.2 40.2 46.6 11.1 دزیږنتونفیصدی

8 
نفوسچهددپروټینود
کمبودرسهمخدیپه

 فیصدیرسه
1.8 3.9 _ _ 

9 
نفوسچهدکالوریاو

دکمبودرسهمخدیپروټینو
 هپهفیصدیرس

0.9 3.9 _ _ 

 38.2 41.2 43.2 _ کاریابیدنفوسپهنسبت 10

11 
دکاريبروبراپررشایط

ځواکدبېکاریسطحهپه
 فیصدیرسه

_ 9.4 10.7 12.4 

دکاريځواکدګډون 12
 44.1 46.2 47.6 _ سطحهپهفیصدیرسه

پهکرهڼيسکتورکيپهکار 13
 47.8 49 _ _ فوسپهفیصدیرسهبوختن

14 
پهتولیدياوصنعتيسکتور
کيپهکاربوختنفوسپه

 فیصدیرسه
_ _ 12 8.6 

پهخدماتوکيپهکاربوخت 15
 43.7 40 _ _نفوسپهفیصدیرسه

 80.7 _ 12.8 22.8 دفقرسطحهپهفیصدیرسه 16
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17 
هغهنفوسچهدنفتدګاز
څخهاستفادهکوي،په

 یصدیرسهف
71.9 91.1 96.5 94.8 

هغهکورنیچهدبریښناڅخه 18
 96.6 76.5 83 24.4 استفادهکويپهفیصدیرسه

19 
دګرڅندهمبایلڅخه

استفادهکوونکینفوسپه
 فیصدیرسه

4.8 8.7 17.7 21.1 

دانټرنیټڅخهاستفاده 20
 0.3 0.38 0.06 0.08 کوونکینفوس

21 
بوتههغهنفوسچهپاکواو

پهفیصدی(السرسیلري
 )رسه

_ 47.3 77.5 83.8 

معلوماتوپراساسمحاسبهکیږيپهالنديمدشتهارقااداوداقتصادریاستلخواهرکالدتطبیقسووپروژواعد
مايلکلونودپرمختیاييپروژوارقاماومرصفسوېپرمختیاييبودجهد۱۳۹۶او۱۳۹۳،۱۳۹۴،۱۳۹۵جدولکيد

مايلکالکيدبودجېمرصفځکهکمدیچهبودجهپروخت۱۳۹۵ورونوپهجالوايلرسهترتیبسوېدهپهسکت
نتقالسوېاوپهځینوکودونوکيبودجههمونهموندلسوه.نهوهاتوتهادارااړوند

النديډولدي:داقتصادریاستدمعلوماتوپراساسپهتیروڅلوروکلونوکيدپرمختیاييپروژوارقامپه

 مالې کلونو تطبیق سوپروژو اعداد او ارقام ۱۳۹۶او  ۹۵،  ۹۴، ۹۳د 

 يپروژ   سويمايل کال تکمیيل ۱۳۹۳د
جموعېلګښتم مالحظات

په)ډالر( پروژوتعدادد سکتورنومد امرهش

 106227250 زیربنا)بنسټیزچاري( 38 1
 7829060 19 روغتیا 2
 55863379 26 اوورزشپوهنه،فرهنګ 3
 9631676 16 کرهڼهاوکلیوايلپراخیتا 4
 1413607.54 3 اقتصاداوخصويصسکتورتقویه 5
 2944889.14 12 حکومتدارياودقانونحاکمیت 6
 10443630 33 ټولنیزخوندیتوب 7
 2641743 2 امنیت 8
 183909862  مجموعه 149

 مايل کال تکمیيل سوي پروژي ۱۳۹۴د 

مجموعېلګښتپه اتمالحظ
)ډالر( دپروژوتعداد دسکتورنوم شامره

 29617750 28 زیربنا)بنسټیزچاري( 1
روغتیا 29 3692203  2 
پوهنه،فرهنګاوورزش 17 11191810  3 
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کرهڼهاوکلیوايلپراخیتا 28 12439972  4 
اقتصاداوخصويصسکتورتقویه 1 798  5 
ونحاکمیتحکومتدارياودقان 4 100000  6 
ټولنیزخوندیتوب 19 5630899  7 
امنیت 0 0  8 
 مجموعه 126 62673434 

 وژېوي پر یيل سمايل کال تکم ۱۳۹۵د 

جموعېلګښتم مالحظات
په)ډالر( پروژوتعدادد سکتورنومد امرهش

 7217389 زیربنا)بنسټیزچاري( 25 1
روغتیا 12 1659018  2 
ورزشپوهنه،فرهنګاو 5 327565  3 
کرهڼهاوکلیوايلپراخیتا 12 1894478  4 
اقتصاداوخصويصسکتورتقویه 0 0  5 
اودقانونحاکمیتداريحکومت 5 215084  6 
ټولنیزخوندیتوب 5 1970852  7 
امنیت 0 0  8 
 مجموعه 64 13284386 

 مايل کال تکمیيل سوي پروژې ۱۳۹۶د 

جموعېلګښتم مالحظات
په)ډالر( ژوتعدادروپد سکتورنومد امرهش

 4,990,999.20 زیربنا)بنسټیزچاري( 22 1 
 0.00 0 روغتیا 2 
 1,826,074.20 11 پوهنه،فرهنګاوورزش 3 
 11,379,765.90 42 کرهڼهاوکلیوايلپراخیتا 4 
 48,139.35 3 اقتصاداوخصويصسکتورتقویه 5 
 459,015.46 3 تحکومتدارياودقانونحاکمی 6 
 52,015 1 ټولنیزخوندیتوب 7 
  0 امنیت 8 
 18,756,009.46 مجموعه 82  

 
یاسترسچینه:کندهاراقتصادر

مؤسساتداخيلاو۹۱غیردولتيمؤسساتفعالیتلريچهددېجملېڅخهیې۱۲۰پهکندهاروالیتکيدامهال
ري.یېخارجيديپهذکرسوومؤسساتوکيځینياوسپروژېنهل۲۹



 

 وزارتاقتصاد 76

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

 داخيل او خارجي غیردولتي مؤسساتو لیست:په کندهار والیت کي د فعاله 
 رهامش خففم انجونومد کتورس نوعیت

حقوقبرشتعلیمتربیهزراعت خيلدا دافغانستانلپارهدبرشیمرستو
  HAPA 1 موسسه

تعلیمتربیهزراعت داخيل   ALO 2 افغانسواداموزیموسسه
اعتتعلیمتربیهزر داخيل   ADA 3 افغانپرمختیائیموسسه
تولنیزمصونیت داخيل   HRDA 4 دبرشیقواوودانکشافاداره

ماتاجتامعیخدتعلیمصحتزراعت داخيل
مبارزهعلیهموادمخدر   OHW 5 برشیخیریهموسسه

صحت داخيل   AHDS 6 خدماتصحیوانکشافیافغان

تعلیمتربیهزراعتصحتخدمات داخيل
اجتامعی مرستوادارهنیزواوبرشیولدت SHAO 7  

تعلیمتربیهصحتسایرخدمات داخيل
اجتامعی افغانپالنینگاجنسی APA 8  

ریاستعدلیه داخيل عدالتبرائهمه JFAO 9  

ریاستمعارف داخيل دافغانستاندبیارغونیاوسوونی
پروگرامونه AREP 10  

ماینپاکی داخيل وسسهدماینپاکولواولهمنحهورلوم MDC 11  
انکشاپدهات داخيل انکشافیسنائی SDO 12  
دهامهنگیغوندهدائرول داخيل   SWABAC 13 رهدجنوبغربدهامهنگیادا
تعلیمتربیهصحتخدماتاجتامعی داخيل   ALDO 14 دافغانانودزدهکریاوپرمختیاموسسه
اعتیادموادمخدرصحت داخيل   WADAN 15 ودانافغانستان
زراعتیهتعلیمترب داخيل   ARESO 16 برائپیرشفتمردموکمکافغانستان
ابیاریساختامنیدعاجلهموادوتوزیع داخيل   LKRO 17 اودانولوموسسهاردبیکندهویدل
تعليمتربیهخدماتاجتامعیوبرشی داخيل   CHA 18 هامهنگیکومکهائانسانی
تعلیمتربیهزراعت  صحت داخيل موسسهپراختیائیافغاناجتامعی ASDO 19  
خدماتخیریه داخيل   ANCC 20 دافغانستاندودانولوملیموسسه
زراعت–صحت–تعليمتربیه–حقوق داخيل دافغانستانلپارهدهڅيموسسه HOFA 21  
رياستعدليه داخيل دسولیلپارهروزنيزاوڅيړنيزهموسسه PTRO 22  
ریاستعدلیه داخيل شبکهزنانافغان AWN 23  
لیهریاستعد داخيل مطالعاتیعامهافغانستان APPRO 24  
زراعت داخيل ملیانکشافباغداریافغانستان ANHDO 25  

صلحهخدماتبیهتعلیمتر داخيل
اجتامعی

هندارهتعلیمیاودتولنیزهپرمختیا
موسسه HESDO 26  

حقوقیواجتامعی داخيل حقوقملیافغانستان OANR 27  
وترنریصحتحیوانی داخيل   AVA 28 وترنرانواتحادیهنستاندافغا
ریاستصحتعامه داخيل شبکهبازتوانیوامدادبوعلی BARAN 29  
صحت داخيل هیئتوستلومرنړیوا IAM 30  

رياستصحتعامه داخيل دافغانستانلپارهدانکشافاوهمکاری
موسسه AADA 31  

صحت داخيل   KAAO 32 خدمتالهاجریالرابعه
صحت داخيل   OMH 33 حقانیطبیموسسه

انکشافتعلیمتربیهسواداموزی داخيل موسسهانکشافیتعلیمتربیه
  DELTA 34 وسواداموزی

تامعیتعلیمتربیهجاخدماتصحت داخيل موسسهخدیجهکبا KKO 35  
رياستمهاجرين داخيل همکاریهائتخنيکیوانکشافی ACTED 36  
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تربیهزراعتخدماتتعلیم داخيل
سواداموزیاجتامعی   WEGEO 37 حامیتزنوتقویتجنسیت

حقوقبرش داخيل   OHA 38 دبرشیمرستودبرابرولوموسسه
زراعتتربیهتعلیم داخيل   AURC 39 داریانادبیاابادولوموسسه
تعلیمتربیه داخيل   AWC 40 اجتامعزنانافغانستان
ابیاریتعلیمتربیهصحتزراعت داخيل   ARPD 41 نموسسهدافغانستاندبیاابادولواوپال
صحتاموزش داخيل   KHDO 42 موسسهانکشافصجیکندهار

یعودتمهاجرینخدماتاجتامع داخيل
اریصحتتابیزراع

رضاکارانبرائاحیائ
  VARA 43 مجددافغانستان

زراعتتعلیمتربیه داخيل افغانستاندکرهنیاومالداریدزرغون
  GAALO 44 موسسه

ساختامنیبازسازی داخيل   AGRO 45 بازسازیافغانگربتموسسه
تعلیمتربیه داخيل   HTAC 46 موسسهکومکبهاطفالافغانستان

لیمتربیهزراعتتعصحت يلداخ دبرشیکومکونودپایستیپرمختگ
اوخدمتونواداره OHSDS 47  

پاکیماین داخيل دافغانستانلپارهدعربیمتحده
  EMCPA 48 اماراتودماینپاکیپروزه

صحتوسائرخدماتاجتامعی داخيل صحتموثرقابلدسرتس
دوامداروتداویموسسه HEALTHO 49  

تعلیمعیتاجتامزراعتخدما داخيل
تربیه   HAALO 50 همتافغاندکرنیاومالداریموسسه

اموزشرسیع داخيل   SVF 51 مددکاراناجتامعی

تعلیمتربیهزراعتخدماتاجتامعی داخيل یکلوستاومهارتدهاردلدلویکن
  BKELO 52 زدهکزیموسسه

خدماتاجتامعی داخيل   IRRA 53 دافغانستاندبیاابادولودمالترموسسه

اموزشحرفوی داخيل رفاهبرائمردمافغانستانخیریه
  WOPA 54 موسسه

اجتامعیتعلیمتربیهزراعتخدمات داخيل   OPS 55 پیرشفتهاوثبات

زراعتصحتتعلیمتربیه داخيل دبیوزلوافغانانولپارهدمرستیخواخوزی
  PORWA 56 موسسه

تعلیمتربیهحرفویکورسونهجورول داخيل
کیندلامعیحاماتاجتخد   GKRO 57 دزرغونکندهاردبیاابادولوموسسه

دافغانمعیوبینولپارهبایسکل اجتامعیعامهپوهاویصحت داخيل
چلولواوبیارغونیتفریحیموسسه AABRAR 58  

عامهپوهاوی داخيل برائتوسعهوتغیراجتامعیافغانستان OADCC 59  
تعلیمتربیهحرفویزدهکری داخيل یموسسهخدماتیلورناهد RHSO 60  

زراعت-تعلیمتربیه داخيل دبیوزلهافغانانولپارهدبرشیمرستی
موسسه HAOVA 61  

سائرخدمات–فرهنگی–تعلیمتربیه داخيل
اجتامعی نانوخدماتیموسسهددحوادهیوا HYSO 62  

تعلیمتربیهصحتسائرخدمات داخيل
اجتامعی نافغانصحیوخدماتیجوانا AYHSO 63  

سائرخدماتتعلیمتربیهزراعت داخيل
اجتامعی افغانحوانانوخیریهموسسه AYWO 64  

تعلیمتربیهاجتامعیانکشافی داخيل یموسسهافغانپرمختیائیتعلیم ADESO 65  
تعلیمتربنه داخيل هامهنگیکومکهائبرائافغان COAR 66  
صحتعامهظرفیتسازی داخيل جامعهافغانیصحتواحیایی ACHRO 67  

صحتتولنیزخدمات داخيل صحیاوداجتامعیپرمختیاموسسه
دافغانستانلپاره HSDOA 68  
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ریاستعدلیه داخيل توامنندسازیجامعه SEO 69  
زراعت داخيل موسسهبزرګخیریهوانکشافی APWDO 70  

حقوقبرش داخيل خدماتصحیوانکشافیبرائی
غانستانجواناناف HYDO 71  

صحتسائرخدماتتعلیمتربیه داخيل
اجتامعی دفقردکاهشلپارهموسسه OPR 72  

تعلیمتربیهزراعتخدماتاجتامعی داخيل بازسازیوانکشافیجنوبغرب
  SWARDA 73 افغانستان

تعلیمتربیهصحتوسائرخدمات داخيل
اجتامعی   ANDO 74 دافغانسحودنویهیلیموسسه

زراعتخدماتتعلیمتربیهحرفوی يلداخ
اجتامعی سهیلکنندهکمکهائبرشیافغان HAFO 75  

تعلیمتربیهخدماتاجتامعیحرفوی داخيل
صحت

فویاجتامعیانکشافتعلیمیوحر
افغان AEVSSO 76  

تعلیمتربیهخدماتاحتامعی داخيل دصلحیاوپرمختگخیریهموسسه PPHO 77  
ربیهتعلیمت داخيل وتربیهافغانمبناتعلیم AEBO 78  
زراعتانگشاپدهاتصحت داخيل دشینگیخیریهموسسه SCO 79  
صحت داخيل دخلگودپیاورتیااوپرمختگموسسه PEDO 80  

صحت داخيل وغتیائیمراقبتاواجتامعیپرمختیارد
موسسه HSDO 81  

معارفصحتزراعت داخيل موسسهراتلونکیحامیویاوخدماتی FSASO 82  

زراعتومالداری داخيل دټولنیزوخدمتونوخیریهوانکشافی
موسسه WDOSS 83  

–اموراجتامعی–انکشافدهات داخيل
ضدحوادث-مهاجرین داکار DACAAR 84  

ماینپاکی داخيل میاینپاکیبیناملللیدمنارک DDG 85  

تعلیمتربیه داخيل دابتداییتعلیامتواوحرفویزدهکړو
موسسه BEST 86  

ماینپاکی داخيل افغانتخنیکیمشاورین ATC 87  
زراعت–صحت–تعلیمتربیه داخيل ټولنیزهپراختیاییموسسه CBIO 88  

صحت–معارف–زراعتومالداری داخيل ددبیاودانولوصحیاوبرشییواده
مرستوټولنه HEWAD 89  

صحت داخيل  ACTD 90  
عدلییریاست داخيل راسیوکدملحوبرابریبرایص EPDO 91  

خدمات-زراعتاومالداری–صحت خارجي
اجتامعی دافغانستانلپارهدهالندکمیته DCA 92  

صحت خارجي میدییر MEDEIR 93  
امورمهاجرین خارجي رکجریندمناانجمنمها DRC 94  
معارفانکشافدهات خارجي   SERVE 95 درسوافغانستانموسسه

تعلیملولینکاراموراجتامعیشهداومع خارجي
تربیه   MBR 96 محمدبنراشد

صحت خارجي   MM 97 مرسیمالیزیا
صحت خارجي دکاریزمرستندویهتولنه KHES  KARIZ 98  
زراعتکرنه خارجي   ROP 99 دصلحیریشی
ینپاکیام خارجي   DAFA 100 ماینپاکیدافغانستانلپاره
تربیهقرضههائکوچکتعلیم خارجي برکافغانستانبنگلهدیش BRAC 101  
صحت خارجي تیریدیسهومس TDH 102  
زراعت خارجي ترحملشکر MC 103  
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حامیهطفلدکوچنیانومحافظت خارجي   SCI 104 حامیهطفل
برشدوستی خارجي   SNI 105 خیریهموسسه

صحت خارجي بیناملللیبرائمعلولین HI/ 
HANDICAP 106  

احتاملیحوادثکاهشخطرات خارجي   TF/TEARFUND 107 نریوالهخیریهموسسه
کدوالحقوقبرش خارجي   I.O.M 108 دمهاجرینوبیناملللیموسسه

سازمانبیناملللیمصؤنیتیبرائ امنیتیومشورتی خارجي
  INSO 109 موسساتغیردولتی

زراعت خارجي سسهتوسعهجهانیبلومونتوم BLUMONT 110  
حرفویزدهکریشلرتاگاهیعامه خارجي نهدنارویدمهاجرینوتول NRC 111  

تعلیمتربیهزراعتابیاری خارجي
صحت اسالمیکریلیفافغانستان IRA 112  

صحت خارجي شبکهصحیبیناملللیوادارهعمومی
مدنیروانی HNI-TPO 113  

ماینپاکی خارجي موسسهپالنگذاریپاکسازیماینها MCPA 114  
حقوقی خارجي دافغانستاننریوالحقوقیبنیاد ILF-A 115  
تحص خارجي بیرسحدهداکرتان MSF 116  
ماینپاکی خارجي دهیلوترست THT 117  
صحت-تعلیمتربیه خارجي سازمانخیریهبرایکمکهایعاجل INTERSOS 118  
صحت خارجي کشايفافغانستانمرکزتربيويوان ACTD 119  
  EPDO 120 برابري براي صلح و ډميوکرايس رياست عدليه خارجي

 
 صادرات:
ټنهوچه۲۶۰۶۸(امریکاييډالروپهارزښتصادراتدرلودلچهپههغهکي۷۲۱۵۵۳۸د)کالکي۱۳۹۶کندهارپه

ټنهزردالو۸ټنهخټکي،۱۲۵۰ار،ټنهان۲۲۹۰۹ټنهانګور،۷۶۳۰ټنهحبوبات،۳۸۱۷طبينباتات،۴۹۸۸میوه،
لستان،اذربایجان،دوبی،ا،انګ،کاناډټنهځیرهاوریحانوامریکا۵۰ټنهبادرنګ،۱۳۸۰ټنهسیب،۱۰۹۴،

 یوادونوتهصادرسويدي.هندوستان،پاکستان،ه
دپانګونیجدولپهالندیډولدیدښځو

 امرهش سما هوين کچپانګ د تولید ډول د د کارګرو تعداد

 ۱ لیالافاق میلونهافغانی2.5 وفعالیتدرمارکیتاچار 20

 ۲ شهال یافغان50000 صنایعدستی 5

 ۳ افسانه افغانی50000 صنایعدستی 20

 ۴ نوریه میلونهافغانی5 صنایعدستی 100

 ۵ رنګینه میلونهافغانی2.5 صنایعدستی 75

 ۶ روبینهفیضی افغانی500000 تولیداتزراغتی)انجو( 15

 ۷ فیروزه افغانی100000 تولیداتزراعتی 5

 ۸ بصیره افغانی200000 تولیداتشامپووصابون 12

 ۹ نازیه افغانی500000 صنایعدستی 20
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 ۱۰ شکریه افغانی500000 کیکوکلچهپزی 5

 ۱۱ فوزیه افغانی10000 صنایعدستی 5

 ۱۲ مرینا ډالر500 صنایعدستی 20

 ۱۳ شهناز افغانی10000 ایعدستینص 20

 ۱۴ راضیهحیدری میلونهافغانی2.5 مربعسازیارمغان 20

 ۱۵ شکریه فغانیا50000 صنایعدستی 20

 ۱۶ شکریه دالر300 صنایعدستی 20


یدمايلکالدجديالیقوسدمیاشتيپوريدعوایدودتنقیصاوتزل۱۳۹۴دکندهارمستوفیتاواړوندریاستونود

جدول

شامره 
 

رګان / ا
 رلیدت نفیصت واید ع النپ آمریت 

5,682,134,00 156,051,558,00150,369,424,00ترانسپورت ۱
59,609,507,00113,304,786,0053,695,279,00پاسپورت ۲
10,171,131,0010,171,131,00معادن ۳
1,686,478,002,911,000,001,224,522,00مخابرات ۴
1,499,052,002,409,808,00910,756,00تلویزون ۵
17,401,525,0020,314,364,002,912,839,00صنایعوتجارت ۶
820,298,00908,494,0088,196,00زراعت ۷
28,052,716,0023,871,975,004,180,741,00ترافیک ۸
11,884,704,00 11,884,704,00قولاردو ۹

52,100,00خارجهارتباط ۱۰
52,100,00میدانهوايي ۱۱
5,279,069,00 16,954,554,0011,675,485,00محکمه ۱۲
3,406,140,008,682,240,00دعامهایفو ۱۳
5,003,856,004,877,366,00126,490,005,276,100,00زراعتپوهنتون ۱۴
2,611,547,003,436,790,00قومنداين ۱۵
1,960,502,002,110,827,00825,243,00عدلیه ۱۶
1,300,700,00150,325,00ثبتاحوالنفوس ۱۷
1,048,041,00376,191,00671,850,001,300,700,00معارف ۱۸
619,090,00اموراجتامعي ۱۹
1,820,361,00619,090,00ښارسازي ۲۰
1,026,000,001,820,361,00ارايض ۲۱

دلوړومالیه ۲۲
1,026,000,00ورکونکوآمریت
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دمنځنیومالیه ۲۳
ورکونکوآمریت

هدکوچنیومالی ۲۴
378,441,292,00261,078,953,00117,362,339,00یتکوآمرورکون

دامالکوعمومي ۲۵
مدیریت

دبررسیمدیریت ۲۶
6,347,644,0051,116,427,00معاشات/بازګشتي ۲۷
112,073,572,00178,074,558,0044,768,783,00دتقاعدعواید ۲۸
280,211,552,00240,114,638,0040,096,914,0066,000,986,00دمعاشمالیه ۲۹

۳۰ 
متفرقه

عواید/انفرادی
مالیه

96,068,903,0096,068,903,00

جریمی ۳۱
1,161,133,441,001,090,622,708,00281,353,144,00190,842,411,00مجموع 
90,510,733,00عموميتنقیص 


مايلکالدجديالیقوسدمیاشتيپوريدعوایدودتنقیصاوتزلید۱۳۹۵نوددکندهارمستوفیتاواړوندریاستو

جدول

شامره
رګان / ا 

 رلیدت نفیصت وایدع النپ آمریت

8,634,828,00 160,895,284,00152,260,456,00ترانسپورت ۱
121,236,120,00115,181,421,006,054,699,00پاسپورت ۲
8,507,236,007,639,257,00867,979,00معادن ۳
3,034,896,0014,836,148,0011,801,252,00مخابرات ۴
2,578,495,003,394,551,00816,056,00تلویزون ۵
21,736,368,0025,125,580,003,389,212,00صنایعوتجارت ۶
1,560,300,001,199,991,00360,309,00زراعت ۷
25,543,015,0025,091,271,00451,744,00ترافیک ۸
220,700,00220,700,00ارتباطخارجه ۹

میدانهوايي ۱۰
12,492,769,005,944,120,006,548,649,00محکمه ۱۱
9,269,667,0014,033,560,004,763,893,00فوایدعامه ۱۲
5,218,783,006,123,860,00905,077,00پوهنتونزراعت ۱۳
3,677,366,002,686,290,001,011,076,00داينمنقو ۱۴
1,277,385,002,538,511,001,261,126,00عدلیه ۱۵
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ثبتاحوال ۱۶
1,391,749,001,220,000,00171,749,00نفوس

278,405,00792,070,00513,665,00معارف ۱۷
651,095,00738,820,0087,725,00اموراجتامعي ۱۸
795,339,00795,339,00ازيښارس ۱۹
1,097,820,0041,000,001,056,820,00ارايض ۲۰

دلوړومالیه ۲۱
96,332,359,0064,547,745,0031,784,614,00ورکونکوآمریت

یومالیهځنمند ۲۲
64,394,897,0064,698,432,00303,535,00ورکونکوآمریت

دکوچنیومالیه ۲۳
116,932,935,00171,573,347,0054,640,412,00ورکونکوآمریت

دامالکوعمومي ۲۴
مدیریت

11,342,478,00
 11,342,478,00

دبررسی ۲۵
مدیریت

معاشات/بازګش ۲۶
86,775,366,0086,775,366,00يت

220,075,437,00162,083,348,0057,992,089,00دتقاعدعواید ۲۷
256,922,663,00262,521,363,005,598,700,00دمعاشمالیه ۲۸

۲۹ 
متفرقه

عواید/انفرادی
مالیه

27,223,836,0029,971,318,002,747,482,00

جریمی ۳۰

1,162,328,880,0مجموع ۳۱
0

1,233,356,342,0
0

114,934,556,0
0

185,962,018,0
0

71,027,462,00عموميتنفیص 


مايلکالدجديالیقوسدمیاشتيپوريدعوایدودتنقیصاوتزلید۱۳۹۶ستونودوندریادکندهارمستوفیتاواړ
جدول

رګان / ا رهشام
 رلیدت نفیصت وایدع النپ آمریت

74,369,029,00 202,666,405,00128,297,376,00ترانسپورت ۱
153,191,289,00106,376,179,0046,815,110,00پاسپورت ۲
10,165,421,004,236,646,005,928,775,00معادن ۳
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19,732,076,0015,011,996,004,720,080,00مخابرات ۴
4,514,752,002,078,393,002,436,359,00تلویزون ۵
33,417,021,0050,366,397,0016,949,376,00ارتصنایعوتج ۶
1,042,261,005,657,924,005,657,924,00زراعت ۷
32,948,274,0030,292,726,002,655,548,00ترافیک ۸
627,270,00627,270,00ارتباطخارجه ۹

5,320,295,005,320,295,00میدانهوايي ۱۰
10,826,359,0011,978,633,001,152,274,00محکمه ۱۱
18,664,634,0018,664,634,00فوایدعامه ۱۲
8,144,733,0011,070,346,002,925,613,00پوهنتونزراعت ۱۳
3,546,165,002,033,560,001,512,605,00قومنداين ۱۴
1,598,266,0011,590,940,009,992,674,00عدلیه ۱۵

ثبتاحوال ۱۶
1,622,600,001,335,000,00287,600,00نفوس

1,053,453,00704,076,00349,377,00معارف ۱۷
982,630,00854,440,00128,190,00اموراجتامعي ۱۸
1,382,068,001,843,429,00461,361,00ښارسازي ۱۹
80,000,002,122,016,002,042,016,00ارايض ۲۰

دلوړومالیه ۲۱
145,968,772,0085,446,328,0060,522,444,00آمریتورکونکو

دمنځنیومالیه ۲۲
96,797,373,00145,667,690,0048,870,317,00ورکونکوآمریت

دکوچنیومالیه ۲۳
171,042,362,00402,777,177,00231,734,815,0ورکونکوآمریت

0

دامالکوعمومي ۲۴
14,226,535,0011,690,517,002,536,018,00مدیریت

دبررسی ۲۵
20,149,605,0020,149,605,00مدیریت

معاشات/بازګش ۲۶
115,411,236,0095,447,040,0019,964,196,00يت

195.673,843,00191,030,206,004,643,637,00دتقاعدعواید ۲۷
338,944,418,00268,209,251,0070,735,167,00دمعاشمالیه ۲۸

۲۹ 
متفرقه

عواید/انفرادی
مالیه

202,666,405,0029,929,936,00172,736,469,0
0
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37,427,152,004,561,425,0032,865,727,00جریمی ۳۰

1,641,219,703,0مجموع ۳۱
0

1,626,657,212,0
0

541,543,003,0
0

326,211,502,0
0

14,662,491,00عموميتنفیس 


بانکونولیستالهپهکندهاروالیتکیدفع

ګ ـک نــــــــــومــــــانـــــــــــبــــــــــــــــــد مــــــــــــــــرکزی دفــــــــــتپــــــــــــــــــــــته
ڼه

 

دافغانستانبانکجنوبغربزون شهیدانو چوک هرات بازار کندهار 1

ربزونشهریڅانګهبغجنودافغانستانبانک دکندهار ګمرک کابل کندهار عمومی سړک 2

دافغانستانبانکدکندهارنړیوالیهواییډګر دکندهار میدان هوایی غرفه
څانګه 3

دافغانستانبانکجنوبغربزونسپینبولدک ولسوالیبولدک دسپین 
څانګه 4

BMAدافغانملیبانک دحرضت عمر)رض( جامع پارکینګ ته مخامخ کندهار 5

نویکابلبانکجنوبغربزون ندهارته مخامخ ک)رض( جامع دحرضت عمر  6
عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ ته 

کرصافیمارکیټڅانګهبلباننویکا مخامخ 7

نویکابلبانکمعارفریاستڅانګه دکندهار والیت معارف ریاست څانګه دوهمه ناحیه 8
ینه ته قومندانی څانګه عینومدکندهار والیت دامنیه 

نویکابلبانکقومندانیامنیهڅانګه مخامخ 9

ګهالیڅانړیولسونویکابلبانکدژ دکندهار والیت ژړی ولسوالی څانګه 10

قولاردو205نویکابلبانکدژړیولسوالی دکندهار والیت د ژړی دلوا څانګه
3لوای 11

میوندزونڅانګه404نویکابلبانک څیرمهدامان ولسوالی میدان هوایی ته  12

اتلقولاردوڅانګه205نویکابلبانک دامان ولسوالی میدان هوایی ته څیرمه 13

نویکابلبانکدسپینبولدکڅانګه نظامی کنډک 4والی دک ولسین بولپس 14
عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ ته 

بانکجنوبغربزونپښتنی مخامخ 15

عزیزیبانکساحویمرکزیدفرت ټ توپ خانه زاهد طالیی تجارتی مارکیټ بیبی واعالمه ح 16

عزیزیبانکرصافیمارکیټڅانګه مارکیټ  تجارتی ه رصافیعالمه حبیبی واټ توپ خان 17

شکاپوردروازیڅانګهعزیزیبانکد احمدشاهی واټ شکاپور دروازه دوهمه څانګه 18
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عزیزیبانکدسپینبولدکڅانګه سلیم اتفاق مارکیټسپین بولدک ولسوالی حاجی  19

انګهومینیڅعزیزیبانکدعین عینو مینه څانګه کندهار عینومینه 20
عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ ته 

دافغانستاناسالمیبانک مخامخ 21

عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ ته 
بانکغضنفر مخامخ 22

عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ ته 
AIBدافغانستاننړیوالبانک مخامخ 23

مینیڅانګهدعینوAIBدافغانستاننړیوالبانک ه فواره اطاق تجارت مارکیټدوهم مینه نوعی 24
عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ ته 

ماشینATMدAIBبانکدافغانستاننړیوال مخامخ 25

ماشینATMدAIBدافغانستاننړیوالبانک عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ کی 26

ماشینATMدAIBدافغانستاننړیوالبانک عینو مینه کندهار سوپرمارکیټ  27

ماشینATMدAIBدافغانستاننړیوالبانک دحرضت عمر )رض( جامع ته مخامخ فرهاد سوپرمارکیټ 28

ماشینATMدAIBدافغانستاننړیوالبانک شهرنو رسه جامه  صمیمی سوپر مارکیټ 29

ماشینATMدAIBدافغانستاننړیوالبانک عزیزی پطرول پمپ کندهارغتون مند رو هم 30

رتافغانیونایټیډبانکساحویمرکزیدف عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی تجارتی مارکیټ 31

افغانیونایټیډبانکداسالمیبانکداریڅانګه انصاری تجارتی مارکیټ هرات بازار کندهار 32

افغانیونایټیډبانکدسپینبولدکڅانګه سوالی کندهار بولدک عمومی سړکلو  بولدکسپین  33

افغانیونایټیډبانکدعینومینیڅانګه عینومینه اوله فواره کندهار 34

میوندبانکساحویمرکزیدفرت خانه ستوری تجارتی مارکیټی واټ توپ عالمه حبیب 35
 4مارکیټ تجارتی عالمه حبیبی واټ توپ خانه رصافی 

میوندبانکڅانګه منزل  36

میوندبانکعینومینهڅانګه عینو مینه دوهمه فواره اطاق تجارت مارکیټ 37

سپینبولدکڅانګهبانکمیوند سپین بولدک ولسوالی ثانی پشتون مارکیټ 38

رسچینه:تجارتاوصنایعریاست
وضعیتدبېوزلۍ

؛کچهبېوزلۍد
۷۰سلنهمنځنۍاو۲۰سلنهشتمن،۱۰معلوماتولهمخېپهکندهاروالیتکېدخلکویتدیېآمردمرکزياحصا

کرښېالندېژوندتیرويدرښودلسلنهغریبېکورنېژوندکوي.پهالندېجدولکېهغوخلکوشمیرچېدفقرتر
شویدی.
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 ې خلکد فقر تر کرښې الند

ویوخلکووسلنهدوشدیاوسدیادوشویوخلکونف د والیت ټول نفوس
سلنه۳۹۶۰۰۰۳۲ ۱۲۲۶۵۹۳

 
رسچینه:دکاراوټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینوریاست

 هکاردبوختیاکچه؛داوسیدنېسیمې)ښارېیاکلیوالې(تهپهپامرسهپ
ختدي.کاربووکيپهسلزرهکسانتقریباًپهدولتيادارو،مؤسساتو،ساختامينرشکتونهاوصنعتيفابریک

 ده۶۰دکاریځواکسله دکاريځواکسلنه.
کاريفرصتونه

 کاري فرصتونه
کينیولورسهدکاريبوختیاسطحه:دسکتورونوپهنظر

 رقاما یری واحدازه ګاند د کتورس شامره

 ٪40  :فیصد زراعت 1
 ٪10  :فیصد صنعت 2
 ٪20  :فیصد تجارت 3
 ٪10  :فیصد خدمات 4
 ٪15  :فیصد ادارهعامه/حکومت 5
 ٪5  :فیصد ساختامنی 6
٪30:فیصد ټولنفوسپهسطحهبیکارۍ 7

رسچینه:اقتصاریاست
دګډونکچهدحدڅخهزیاتهدهځکه؛ګډونکچهکاريځواکددبهیرکېدکارپهرسهدجنسیتپهپامکېنیولو

 فیصده۳۰۰مګډونکويیعنيپهسلوکينفرهه۳۰تتهکهموږیوبستاعالنکوووهغهبیس
دډیروچیځکهدامونږدسلزرهپهشاوخواکياوزګارکسانلرو؛کچهوزګارتیاپامکېنیولورسهدجنسیتپهد
رپمرسیکودکارامریتاوددنږدیولسوالیوکسانښارکیمیشتسويدي.ټولدکارغوښتنهلريولییتونواووال

اوسدروزينالندي.يزدهکړيبرابريکړيديتنهنارینهاوښځینهکسانوتهحرفو۲۰۰۰مايلمرستهپهمؤسيس
 هيس.دياوپهدیرسهبهپهکندهاروالیتکيدبیکاریکچهکم

ونويسهولتدفابریکواوبریښنانشتون،بېسوادي،ددولتدتشکیلکموالیاوپهټولهکېدکاروچکايل،ناامني،
ملونهدي.دکاراوټولنیزوچاروریاستپهدېباوردیچېدونپهکندهاروالیتکېدځوانانودبیکارۍلویعانشت

ايسفابریکېجوړول،ددولتتشکیلډېرول،خلکوتهکوچنيپورونهحرفويزدهکړواسايسمرکزونهایجادول،اس
یهایجادولهغهڅهديچېدځوانانودبیکارۍمخهنیولرمونففاختلېمورکولاودکرنېاومالدارۍپهبرخهک

روزګارۍ،چېهمدغهکاريسهولتونهبیاسولېتههمالرهاواروي.دکندهارپهوالیتکېډیرشمیرځواناندبېيس
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کوي،دکارونهرښېګڼېلهاملهزوریږیخودبعضېاداراورسهځوانانپهاجتامعيچاروکېدرضاکاروپهصفتدخی
ریاستپهچوکاټکېدځوانانوآمریتکېدځوانانورضاکارهمثالپهتوګهدکندهاروالیتداطالعاتاوفرهنګ

پههمدېډولدښځوچارو۶۰ديچېشمېریېفدراسیونرسهیوشمېرځوانانثبتاوراجسرت تنوتهرسیږې،
دکندهارپهکچهدعدادځوانانثبتدي.کهڅههمهیوتستونورسریاست،دعامېروغتیاریاستاوداسېنوروریا

بیکارهځوانانوکرهشمیرنهدیمشخص،خودکاراوټولنیزوچاروریاستپه
اندېکړيدي:اټکيلډولالندېمعلوماتوړ

 ريس نو پورېکلو  ۲۴ـ  ۱۵په کندهار والیت کې د هغو بیکاره ځوانانو)نارینه او ښځینه( شمیر چې عمر یې له 

نفوسدبیکارهځوانانودټولوځوانانونفوس جنس
۰۴۸۴۰۰ نارینه

۰۱۱۶۰۰ ښځینه
۰۶۰۰۰۰ ټول

 ترسچینه:دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینوریاس
سزرهپهلیکلوستدسنبالکسانوشمیرپنځوپهتقریبیډول، ؛کاريځواکښځینهاونارینهسنباللوستلیکپه
تنهتشکیللرو.۱۰۵۸۰چیرصفپهدولتياداراتوکيید
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 دریم څپرکی

 کال پرمختیایی بودجه او کلنی لگښت : 1397والیت د کندهار د 
 معارف:

دیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساساتشرسیدنبهوزارتمعارفدرراستایتال
هایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاتباعبهارزشاحرتامدینمقدساسالم،

مکاتبتخنیکی،12،داراملعلمین8مکاتبتعلیامتعمومی،461وربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعدادکش
مدارسدینی،فعالیتدارند.47

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول63,840ذکورو171,407لهشاگردکهازآنجم235,247مجموعابهتعداد
 فراگیریدانشهستند.

 معلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.جدولذیل

 معارف

کتگوری
مکاتب 
عمومی

داراملعلم 
ین

س 
مدار

مکاتب 
خصوصی

مکاتب 
تخنیکی

 تعدادشاگردان 

 مجموع اناث ذکور

تعداد
 461
 

8 47
  12
 171,407

 63,840
 235,247

 

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم
برایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.تعدادشاگرداندرمکاتبوالیتروتربیهگ کندهاردیدهواطفالخودرا

انمیدهد.دیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانشوقفکهدرقسمی

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکه :بودجه معارف
موجودیتشکلدیدهمیشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازرد

برایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.جزئیاتگدروزارتمعارفومصارفعادیزرتشکیلب
بودجهمعارفوالیتکندهاردرشکلذیلانعکاسدادهشده.
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باشد.تعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفدرسالگذشتهتطبیقگردیدهاستقرارذیلمی

  1397وژه های انکشافی ر پ
فیصدیمرصفبودجهپروژه

%43,300,23340انکشافزيربنایتعليموتربيه
%303,0000مديريتوارتقایظرفيت

22,242,63972%(EQUIPعمومی)بشمولامتيتعل
%4,759,5730تعليامتاسالمی

%1,776,59496رسمیتغريتعليامسوادآموزیو
%2,136,474100دالربرایهروالیت(500،000پروژههایانکشافیبودجهسازیوالیتی)

%60,000100سوادآموزیانکشافوتقویتبرنامههای
%13,161,39817وجوهغیرمرشوطوالیات

%9,574,59584روستاهاثدرنا;اnbsp&استخداممعلیمین
EQUIP82,6380%تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل
%6,129,4560رگزاعامرمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهرب

%103,526,60046مجموع


 راعت: ز

اع مختلف حبوبات و میوه ها در نظر زراعت میباشد، انوز نکته کشور ا والیت کندهار از جمله والیات حاصلخیز

ین اجریب زمین للمی نیز در  2000این والیت قابلیت رشد و نمو را دارند. برعالوه زمین های آبی در حدود 

خیزی این والیت تاثیر دارد ولی نکته والیت تحت کشت قرار دارد. عوامل همجون آب و هوا باالی سطح حاصل

 شد.آب در این والیت میبا بع وافرمهم منا

قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی بخش زراعت والیت کندهار  به مراتب بیشتر از بودجه  بودجه: 

میتوان خوشبین  بیان گر سرمایه گزاری های بیشتر روی زراعت در این والیت بوده و هکعادی این اداره میباشد 

 . ش باشیمیک آینده خوب در این بخ

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

975,013 871,486 
600,524 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

975,013 

103,527 47,638 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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  پروژهانکشافیدروالیتکندهارتطبیقگردیدکهجزئیاتآنقراررشحذیلاست.12تعدادبه

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 
رصففیصدیمبودجهپروژه

%55,595,3501;تخمهایبذریوکودکیمیاویnbspتهیهوتوزیع&
%353,201100یتحیوانبرنامهملیانکشافمالداریوصح

%2,146,200100احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی،ترویجیوتولیدی
101,242,45532%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)
%6,230,03243نباتیمبارزهعلیهآفاتوامراض

28,431,46617%(AAIP)غانستانپروژهعواملتولیدزراعتیاف
%776,00096توسعهکشتپختهوزعفران

%165,000100برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه
%20,501,46058وژهآبیاریوذخایرآبرپ

%2,076,25034;رسدخانههاnbspاحداث&
%1,821,938100یخانگیومصونیتغذائیاهباغچهایجاد

!DIV/0#-احداثشهرکهایگلخانهئی
%219,339,35227مجموع

 

پوهنتون12والیتکندهاریکپوهنتوندولتیکهدارایرد :تحصیالت عالی پوهنحیمیباشدموجوداست.
آنازطبقهاناثمیباشند.264استکهتعدادصلمح7,443کندهاردارایتعداد

 تحصیالت عالی

 اناث ذکور تعدادمحصلین اناث ذکور تعداداستاد تعدادپوهنحیها پوهنتون کتگوری

 264 7,179 7,443 2 240 242 12 رکندها تعداد

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

239,607 

20,268 14,793 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

239,607 219,339 

58,296 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 



 

 وزارتاقتصاد 91

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکندهار

ادهبودبالغتخصیصدندهارمجموعاًبودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتک :بودجه تحصیالت عالی
غانیکهسهمبیشرتآنمربوطبهبودجهعادیمیشودومقداراندکآنمربوطبهبودجهملیوناف271میشودبه

انکشافیمیباشد.

 
قرارذیلاست.1396افیوزارتتحصیالتعالیدرسالنکشایاپروژهه

 1397پروژه های انکشافی 
ففیصدیمرصبودجهپروژه

 ٪2 24,000,000      ;پوهنتونکندهار)زونجنوبغرب(nbspیساتوخریداریتجهیزات&رتاساعام
 ٪21 8,802,500         تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی

 ٪98 1,095,230         برنامهانکشافتحصیالتعالی
 ٪10 33,897,730       مجموع

 

عرضهخدماتصحیدروالیتکندهارقرارجدولذیلمیباشد.مراکزاحصائیه:صحت عامه

 صحت

 تداویمریضانظرفیت تعداددکتوران پوستهصحی شفاخانهشخصی شفاخانهدولتی کتگوری

 66,938 182 567 23 2 دداتع

ذیلنشاندرگرافتهشدهبودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتارزگانازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرف
جهباالیپروژههایانکشافیمبرصفمیرسید.ضمناًدادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبود

تقویترسمایهگذاریمبنظوربهبودعرضهخدماتصحیبرایغانیجهتونافملی213.3مبلغ1397مالیدرسال
 اینوالیتدرنظرگرفتهشدهاست.

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتکندهارازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفته :ش صحتدجه بخوب
یپروژههایانکشافیبخشبودجهباالشرتینکهبیگرافنشاندهندهایناستشدهدرگرافذیلنشاندادهشده،و

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

271,448 237,550 
165,746 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

271,448 

33,898 3,388 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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رسمایهگذاریمبنظوربهبودتقویتانیجهتملیونافغ261.5مبلغ1397مبرصفمیرسید.ضمناًدرسالمالی
 تهشدهاست.عرضهخدماتصحیبرایاینوالیتدرنظرگرف

 
قرارذیلاست:حالتطبیقبودهتدروالینبوزارتصحتعامهدراینتعدادپروژههایانکشافیکهازجا

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه
 ٪92 2,440,248          یيتکتلوبرنامهملیمعاف

 ٪99 12,000,000         بهبودکيفيتخدماتدرشفاخانههابهسطحملی
 ٪59 19,416,342         معتاديندروالياتکشورتاسيسمراکزتداوی

 ٪0 683,400              دروالياترسحدیکشورCHCباب2وBHCباب11اعامر
 ٪71 115,368,738      فاخانهوالیتقندهارحیوشمراکزصاعامروتوسعه

 ٪73 126,134,739      تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور
 ٪16 25,481,738         والیترسحدیشاملوغرب11هایانکشافیپروژه

 ٪32 17,530,005         تقویهسیستمصحی)روندسوم(
و1396ییتیبرایسالهاهایوالپروژهاعامرکلینیکها،شفاخانههاو

1397         13,668,000 69٪ 

 ٪5 33,726,140         وجوهغیرمرشوطاعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتاز
 ٪100 83,550,967         یحتمندپروژهص

 ٪68 450,000,317      مجموع
 

 :انرژی و آب

پروژه های انکشافی در حال تطبیق  3بتعداد  1397ت آبها سال و مدیریید برق در عرصه فراهم نمودن منابع تول

ن مستفید ات شاضروریبوده که بعد از اتمام کار این پروژه ها والیت کندهار از نعمت برق و آب وافر برای رفع 

 خواهند شد. 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

544,456 

94,456 59,594 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموعبودجه بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

544,456 
450,000 

304,459 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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،  بودجه سیم شدهشافی تق: بودجه والیت کندهار تقریبا بطور مساویانه میان بودجه های عادی و انکبودجه

 قرار گراف ذیل میباشد. 1397انرژی و آب برای والیت کندهار د ر سال وزارت 

 

   


 است.هقرارذیلقبودتطبیدراینوالیتدرحال1397پروژههایانکشافیکهدرسال

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه
 ٪51,467,55398نستاندرافغاآبیاریپروژهاحیاءوانکشافسیستم

 ٪966,616.250 مطالعه،دیزاینوساختامنبندبرقوآبیاریارغستاندروالیتکندهار
 ٪6,700,0000 یگاواتولسوالیپنجوائیم5ودهارمیگاواتوالیتقن30پروژهبرقسولری

 ٪59,134,16985 مجموع
 

 :فواید عامه
ظربهلزومدیدسهنوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازرسکهایقیرریزیدعامهنرتفوایمولوزادروالیتکندهارطبقمع

کیلومرتمیباشدکهازآن1,298هارشده،رسکهایخامهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیتکند
 لومرتاسفالتیاست.کی563کیلومرتخامهو260کیلومرتجغلی،475جمله

ملیونافغانیکهجزئیاتآندر14وزارتفوایدعامهدروالیتکندهاربالغمیشودبهیکملیاردوجهبود جه:بود
دراینوالیتبرایمقاصدانکشافیدرنظرگرفتهعامهوایدبودجهوزارتف%90شکلذیلنشاندادهشده.بیشرتاز

 رسید.فخواهدیفعالیتهایعادیمبرصشدهومقداربسیارکمآنبرا

مجموعبودجه بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

67,124 

7,990 4,175 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

67,124 59,134 50,379 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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پروژههایانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتکندهارتحتتطبیقبودهقرارذیلاست.

 1397پروژه های انکشافی 
فمرصدیفیصبودجهپروژه

 ٪44 31,547,668             برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه(
69الیولسوالیمعروفتانلیارغسکولسوادیزاینوساختامنرس

 ٪0 6,700,000                 کیلومرت

 ٪86 280,789,726            کیلومرت90دیزاینوساختامنرسکشوراوکالیسپینبولدکبطول
 ٪90 511,510,000            قندهارساختامنواسفالتریزیرسکمیدانهوایی

550کاولنگالیکندهاربطولیرسکازتخنیکیمطالعهاقتصادیو
 !DIV/0#   -                               کیلومرت

 ٪79 135,040,000            دیزاینوساختامنرسکسپینبولدکوالیتکندهار
 ٪28 33,500,000              ترینکوتارزگانالیشاهولیکوتقندهارترمیموبازسازیرسک

 ٪83 999,087,394            عمجمو


 جدول پروژه های انکشافی به اساس سکتور ها

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

1,014,613 

15,526 9,009 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

1,014,61
3 999,087 830,870 

000بودجه انکشافی ارقام به 

 لستپروژههایانکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف

- سیساتبخشدوم(واعامرتاعرصیساخنتگمرکات) 5,500,000
وزارتمالیه گمرکیواحداثستیشنهایگمرکیداخلی

- ;وزارتمالیهبهnbspان&کارمندارتقایظرفیتبرای 34,170
وزارتمالیه شمولجندر

139,200 وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 384,800
2,938,324 وزارتدفاعملی هامت,لوژستیکیاعامرکمپلسذخایرممر,دیپوهایم 2,938,324

- وزارتدفاعملی اعامرمفرزههایهوائی 17,698,800
- وزارتامورخارجه شیفوزارتامورخارجهوارتادارياعامرتعمريا -

1,428,150 قافوزارتحج،ارشادواو اعامرمساجد 2,514,716
2,517,210 وزارتحج،ارشادواوقاف تیپروژههایوالی-اعامرمساجد 4,924,801
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1,412,100 وزارتامورداخله اعامرتعمیرتوقیفخانههایوالیات 5,553,900
- وزارتامورداخله پروژهبایومیرتیککارمنداندولتی 250,000
- وزارتامورداخله اعامرمحابسکندهار 20,000,000

17,481,731 وزارتمعارف تربيهانکشافزيربنایتعليمو 43,300,233
- وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 303,000

15,916,639 وزارتمعارف (EQUIPولی)بشمتعليامتعموم 22,242,639
- ارفتمعوزار تعليامتاسالمی 4,759,573

1,707,348 وزارتمعارف رسمیسوادآموزیوتعليامتغري 1,776,594
2,136,474 500،000یانکشافیبودجهسازیوالیتی)ههاپروژ 2,136,474

وزارتمعارف دالربرایهروالیت(
60,000 وزارتمعارف هایسوادآموزیامهویتبرنانکشافوتق 60,000

2,271,058 وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 13,161,398
8,064,960 ارفتمعروزا ;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین& 9,574,595

- وزارتمعارف EQUIPتکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل 82,638
- وزارتمعارف تیزهوشاندرهفتشهربزرگیاتببرااعامرمک 6,129,456

467,754 ;پوهنتونnbspاعامرتاسیساتوخریداریتجهیزات& 24,000,000
وزارتتحصیالتعالی کندهار)زونجنوبغرب(

1,843,300 وزارتتحصیالتعالی تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی 8,802,500
1,077,199 وزارتتحصیالتعالی برنامهانکشافتحصیالتعالی 1,095,230

583,285 4,133,285 
;اساسیnbsp;تخنیکی&nbsp;خدمات&nbspتامین&

&nbsp&و;nbsp&اجتامعی;nbsp&;nbspشهرکهای;
 عودتکنندگان;شدهnbspافتتاح&

ورمهاجرینوعودتتاموزار
کنندهگان

252,858 ;پالنگذاریوnbspقی،&هایحقوحامیتازفعالیت 371,086
 ادغاممجدد

وزارتامورمهاجرینوعودت
کنندهگان

141,400 وزارتاقتصاد رتاقتصاددروالیاتاعامرتعمیرریاستهایوزا 141,400
96,300 ارتقایظرفیتبرایکارمندانوزارتاقتصادبهشمول 116,130

وزارتاقتصاد جندر
120,000 ادوزارتاقتص نگذاری،نظارتوارزیابیپالمسیستتقویت 120,000
372,000 وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040
2,809,400 ستانیدرمرکزوابترميم،ثبت،حفظومراقبتآثار 4,103,800

وازرتاطالعاتوفرهنگ والیات
2,245,448 تعامهوزارتصح برنامهملیمعافيتکتلوی 2,440,248
11,858,394 وزارتصحتعامه بهبودکيفيتخدماتدرشفاخانههابهسطحملی 12,000,000
11,424,245 مهتعاحصوزارت تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 19,416,342

- دروالياترسحدیCHCباب2وBHCباب11اعامر 683,400
وزارتصحتعامه کشور

81,857,721 وزارتصحتعامه اعامروتوسعهمراکزصحیوشفاخانهوالیتقندهار 115,368,738
92,671,826 وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 126,134,739
4,125,582 وزارتصحتعامه والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی 25,481,738
5,655,472 وزارتصحتعامه (م)روندسوتقویهسیستمصحی 17,530,005
9,369,491 پروژههایوالیتیبرایاعامرکلینیکها،شفاخانههاو 13,668,000

وزارتصحتعامه 1397و1396سالهای

1,700,000 امروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهعا 33,726,140
ارتصحتعامهزو غیرمرشوط

83,550,962 تصحتعامهاروز مندیپروژهصحت 83,550,967
376,600 وزارتزراعتآبیاریومالداری ;تخمهایبذریوکودکیمیاویnbspتهیهوتوزیع& 55,595,350
353,198 وزارتزراعتآبیاریومالداری وصحتحیوانیبرنامهملیانکشافمالداری 353,201
2,146,200 ویجیوتی،تراحیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقا 2,146,200

وزارتزراعتآبیاریومالداری تولیدی
32,561,539 وزارتزراعتآبیاریومالداری (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 101,242,455
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2,669,600 وزارتزراعتآبیاریومالداری مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 6,230,032
4,914,743 وزارتزراعتآبیاریومالداری (AAIPافغانستان)عتیلیدزراپروژهعواملتو 28,431,466
747,000 وزارتزراعتآبیاریومالداری توسعهکشتپختهوزعفران 776,000
165,000 آبیاریومالداریزراعتوزارت عیبهاشرتاکجامعهظیممنابعطبیبرنامهملیتن 165,000

11,833,172 وزارتزراعتآبیاریومالداری بذخایرآپروژهآبیاریو 20,501,460
706,664 وزارتزراعتآبیاریومالداری ;رسدخانههاnbspاحداث& 2,076,250
1,821,937 وزارتزراعتآبیاریومالداری نیتغذائیخانگیومصوایجادباغچههای 1,821,938

- وزارتزراعتآبیاریومالداری احداثشهرکهایگلخانهئی -
50,379,174 وزارتانرژیوآب افغانستانپروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدر 51,467,553

- مطالعه،دیزاینوساختامنبندبرقوآبیاریارغستاندر 966,616
وزارتانرژیوآب ندهاروالیتک

- میگاوات5میگاواتوالیتقندهارو30پروژهبرقسولری 6,700,000
تانرژیوآباروز وائیولسوالیپنج

14,023,386 وزارتفوایدعامه برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه( 31,547,668
- الیولسوالیدیزاینوساختامنرسکولسوالیارغستان 6,700,000

وزارتفوایدعامه کیلومرت69معروف

241,610,878 کینبولدالیسپدیزاینوساختامنرسکشوراوک 280,789,726
وزارتفوایدعامه ومرتکیل90بطول

459,487,048 وزارتفوایدعامه ساختامنواسفالتریزیرسکمیدانهواییقندهار 511,510,000
- کاولنگالیتخنیکیرسکازیمطالعهاقتصادیو -

فوایدعامهوزارت کیلومرت550کندهاربطول
106,219,127 وزارتفوایدعامه نرسکسپینبولدکوالیتکندهارساختامینودیزا 135,040,000
9,529,280 ترمیموبازسازیرسکترینکوتارزگانالیشاهولیکوت 33,500,000

وزارتفوایدعامه قندهار

21,816,237 (/برنامهميلNRAPایی)رسکهایروستبرنامهملی 39,029,172
هاتنکشافدواوزارتاحیاء (ARAPدسرتيسبهدهات)

- برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفظالصحه 5,709,173
تاحیاءوانکشافدهاتوزار محيطي

1,600,135 وزارتاحیاءوانکشافدهات (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 1,640,160
- افدهاتانکشوزارتاحیاءو ارغندابکیلومرتدوطرفهدریای64پروژهدیواراستنادی -

22,062,058 پروژههایوالیتیضمیمهبودجه-رسکهایروستائی 24,117,118
&nbspوزارتاحیاءوانکشافدهات 1396;سال

8,504,136 والیتی;هایnbspپروژه&-ساحویبرنامهانکشاف 37,723,680
وزارتاحیاءوانکشافدهات 1396;سالnbspضمیمهبودجه&

66,464,387 شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاهآب 113,543,615
وزارتاحیاءوانکشافدهات 1396پروژههایوالیتیضمیمهبودجهسال-آشامیدنی

- انکشافدهاتحیاءووزارتا الیات)انکشافدهات(وجوهغیرمرشوطبهو 4,729,999
13,615,682 وزارتاحیاءوانکشافدهات بهاسیالاحیایمجددکاریزهاوجلوگیریاز 19,309,215
3,200,462 ادارههوانوردیملکی بازسازی،توسعهونوسازیترمینلمیدانهوائیکندهار 6,700,000
30,000 وزارتاموررسحدات،اقوامو توقبایلاطالعاترسحداسيستممديريت 65,000

قبایل
- اوزارتکار،اموراجتامعی،شهد رموزارتریفو;الکرتونیکیسازیوnbspپروژه& 1,028,500

ومعلولین
70,000 کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضارموادمخدر، 70,000

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر وبازنگریپالیسیهادرسطحکشورترشیح
9,919,525 هرسازیورشوزارتام انوالیاتهایشیوالی;تعمیراترnbspاعامر& 23,013,109

- وزارتامورشهرسازی ولسوالیهاووالیاتاعامرتعمیراتاداری 4,020,000
- هرسازیامورشوزارت برنامهساختامنهایعامهدولتی 700,000

18,942,342 ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 26,936,430
272,477,711 ادارهمستقلارگانهایمحلی وندیمیثاقشهر 769,576,740
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- اعامرتعمیراداریمرکزووالیاتریاستمحیطزیستبا -
ادارهملیحفاظتمحیطزیست احاطهآن

30,000 طتآموزشوآگاهیمحیظرفیتسازیملیتعلیام 30,000
ادارهملیحفاظتمحیطزیست زیستی

- اصالحاتتقلکمیسیونمس حامیهازخدماتملکیافغانستان -
اداریوخدماتملکی

3,430,854 ریاستعمومیامنیتملی اعامروبازسازيتعمرياتامنيتميلدرکابلووالیات 18,785,508
18,273,417 شدروالیاتزونهایتفتیاعامرتعمیر 31,541,700

ادارهعالیتفتیش )ننگرهار،مزاررشیف،هراتوکندهار(
- ریاستعمومیانسجامکوچیها یدروالياتاداراعامرتعمري 4,388,353
- شهرکچاریکار،قالت،14آبرسانیباقیماندهپروژههای 17,000,000

 ;وجاللآبادnbspمهرتالم،غزنی،گردیز،کندهار&
رشکتآبرسانیوکانالیزاسیون

افغانستان
- یزاسیونانالرشکتآبرسانیوک ساختامنشبکهآبرسانیسپینبولدک 6,700,000

افغانستان
- دافغانستانبرشنارشکت دستگاهسولریکندهار 341,700,000
- ادارهظطآهنافغانستان کندهار-ساختامنخطآهنسپینبولدک 500,000

1,768,277,321  مجموع 3,432,753,287
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 مڅلورم څپر 

 ولنیز او سیايس جوړښتونهټ
 سیايس ګوندونه

ايسګوندونونوملړ،الندېجدولوړاندېکوي:دسیپهدېوالیتکې

 
 مدينټولنې؛

کاټکېفعالیتکوي.لوکېدقانونپهچومختلوستونزوپهحلودمدينټولنهدوګړوڅخهجوړهشوېمجموعهده،چې
دوړاندېکولواوحکومتڅخهدخلکوداتومدينټولنېپهحکومتينظامکېدحسابورکوونې،روڼتیا،دښهخدم

نېدښېغوښتنویوښهمیکانیزمدی.مدينټولنېدخلکواوحکومتترمنځدښوروابطودټینګولواودحکومتاوټول
مدی.لپارهیوښهمیکانېزرهبۍکولو

 مېرهش د سیايس ګوند نوم

 ۱ دحق او عدالت ګوند
 ۲ د سولې ملی اسالمی ګوند

 ۳ ميل محاذ ګوند د افغانستان اسالمي
 ۴ نستان د خلکو رسالت ګوندفغاد ا

 ۵ دافغانستان اسالمي واحد ګوند
 ۶ افغانستان ميل انسجام ګوند

 ۷ يحزب اسالم
 ۸ ميل وطن ګوند

 ۹ د افغانستان اسالمي متحد ګوند
 ۱۰ د انصاف ميل ګوند

 ۱۱ د افغانستان د خلکو د توحید ګوند
 ۱۲ حرکت انقالب اسالمي

 ۱۳ ګونداقتدار  مياسال 
 ۱۴ وندميل افغانستان ګوندیپ

 ۱۵ ميل اسالمي سعادات ګوند
 ۱۶ د وطن ترقۍ ميل ګوند

۱۷ وحدت ميل ګوند
۱۸ ستان متحد ملت ګوندفغاند ا

۱۹ ميل پاڅون ګوند
۲۰ د عوت اسالمي افغانستان ګوند
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ډېرهلرېفاصلهکیقرارلري،نوهپهداچېدکندهاروالیتدهېواددلویواوتاریخيوالیتونوڅخهدیاودمرکزڅخ
پههغهاندازهچېدمدينټولنورضورتدیشتوننهلري.کومېمدينټولنېچېدکندهارپهوالیتکېموجودې

دستونزوپهاړهیېکوممثبتګامپورتهکړینهدی.پهکارده،دخلکواوپههغهاندازهچېدي
پهکندهاروالیتکېشتونلري:چېالندېلېستدهغومدينټولنودی،

مدين  د مېرهش مدين ټولنې نومد شمېره
 مدين ټولنې نوم د مېرهش ټولنې نوم

باباويلدشاتودد۱۴دکلیوالاجتامعيخیریهټولنه ۱
دپرمختیااوسولېټولنه۲۶چیوروزنېټولنهم

دعبداللهکاریزد۱۵انجمندارالقرانهدایت ۲
دکندهارښاردلبنیاتو۲۷هټولنشاتومچیو

ټولنه

دکندهاروالیتد۲۸دافغانوليسټولنه۱۶دکاکړانوقومیټولنیزهشورا ۳
سلیامنخېلوشورا

دداماندنعناعد۱۷ګاوداریالساداتاتحادیه ۴
دکندهاردډنډاوداماند۲۹کروندګروټولنه

بزګرانوټولنه

دکندهاردښځینه۱۸لنهاټودښوونیزبهیردپیاوړتی ۵
دکندهارښاردچرګانو۳۰ودبیکریوټولنه

فارملرونکوټولنه

رغندابولسوالۍددا۳۱نورخیریهټولنه۱۹دلویکندهارددعوتشورا ۶
ګرانوټولنهبز

دجنوبغربحوزیدځوانانو ۷
شورایاقوام۲۰ټولنه

تانجمعیتاصالحافغانس۳۲بضاعتافغانستان

اتحادیهقوميبابري۲۱دژیړیولسوالیدځوانانوټولنه ۸
دیخيدفابریکېاتحادیه۳۳درحوزهجنوبغرب

همبستګیاجمتاعیشورای ۹
دشهیدخانمحمد۲۲مردمهزاره

شورایمردمغورمقیم۳۴افغانټولنه
والیتکندهار

داحمدشاهيدنعناع ۱۰
پهکندهارکېدمیشتو۳۵اريانجمنانص۲۳کروندګروټولنه

وردګوشورا

۲۴دسمونمدينټولنه ۱۱
دافغانستاند
زراعتيکارپوهانو

ټولنه
۳۶

شورایمردمولسوالی
همقیمپرچمنوالیتفرا
والیتکندهار

انجمنپرسونلترانسپورتی ۱۲
۲۵بابری

شاحسینباباد
نعناعکروندګرو

ټولنه
انجمنترانسپوريتبابري۳۷

دمیرویسنیکهدشاتودمچیو ۱۳
دځوانانوکاروانمدين۳۸روزنیټولنه

ټولنه
 رسچینه:دعدلیېریاست

 کوچیانوحالت؛د
کوچيان

لهدکندهاروالیتډیرپراخهدیاودلویودښتواودژمیلهخوادښېابوهواولووالیتونوپهپرتدافغانستاندټ
کوچیانهمدنورووالیتونوپهپرتلهدکندهارپهوالیتکیډېرمېشتدی،چېدکندهارکبلهدرلودونکیدی،نولهدی

کوچیانژوندکوی.ېدمیاشتیڅخهدغوييدمیاشتیپوریپهوالیتکیدتل
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(کورنیدقالت،۳۲۵۰۰(کورنیپهدایمیډولژوندکویاوکلهچېهوایخهشینو)۳۱۵۰۰ندهارپهوالیتکی)دک
ارزګانتری،میدانوردګاودکندهاروالیتشامللوریشاولیکوټولسوالیڅخهرشوعدارزګانوالیتدخاصغزن

ولسوالیکوچکوی.
ښوونځیشتونلریچهځایيخلکاوکوچیانپهرشیکهپهکیزدهکړی(۱۲کوچیانولپاره)پهکندهاروالیتکید

اودمرکزپوریمربوطسیمهدمیرزامحمدخانپهکالکیژیړکوینوموړیښوونځیپهبولدک،ارغنداب، ی،ډنډ
شتونلری.

يخدمتونوتهالرسسیچیانمناسبوروغتیایامریتدمعلوماتلهمخیدکندهارپهوالیتکیکودکندهاردکوچیانو
لری.

چیانوپرژوندانههمناوړهدکوداچېدکندهاروالیتڅینېسیمېدناامنیوترګواښالندېدي،نودېنامنیوپه
امنیتیمشکالتوترڅنګدماینونولهزیاتخطررسهاغیزېکړياولهاملهیېځوریږي.دکندهارپهوالیتکیدنورو

رهاندازهمالونهاوانسانانییښکارشویدی.ممخامخدی،چېپهډیه
ودڅړځایونوغصب،درسپنانشتوالی،دکوچیانودالوندکندهارپهوالیتکیدکوچیانوعمدهستونزیعبارتدیلهم

 یټنهموجودیتدی.دکوچیانومحصوالتوتهنهپاملرنهاودمناسبمارکلپارهدګرځندهکلینکنشتوالیاوحیواناتو
 ونه؛فعالیترسنیود

 رسنۍ
تنشتوالی،دتروریستانوامنیلکهدډاډمن پهافغانستانکېدرسنیوتېردیارلسکلنسفرچېدمختلفوننگوونو
همختلفوبرخوکېدوطنوالولپارهدمعلوماتوپهګواښونه،حکومتيفشارونهاوداسېنوروډیروستونزورسهپیلشوی،پ

ستهراوړنېدرلودلې.دافغانستاناسايسقانوندبیانازاديتضمینکړېدهاودافغانستانرسنیوبرابرولوکېمهمېال
بشویچېلهمخېییتصویريرسنۍ،غږیزېاوچاپيرسنۍخپلفعالیتونهتررسهکوي.تصویقانونهم

چېدېيسساسیروللوبولیرخوپهپرمختیاکیاادپهکلتوری،اجتامعی،سیاسیاوداسینوروډیربرسنۍدهیو
کندهارپهوالیتکېدکندهاري.دواقعتونوتهپهکتوبایددرسنیودتقویېلپارهدولتخپلهڅینوریهمچټکېکړ

یزېاوتصویريرسنۍفعالیتکويچېنورمعلوماتدميلرادیوتلویزیونترڅنګیوشمیرشخيصاودولتيچاپي،غږ
وندالیشئ.جدولکېمپهالندېیې

 د چاپي، تصویري او صويت رسنیو لست

درسنۍنوم ګنه
درسنۍ
ډول

زدچالهخواخپریږي)دامتیا
وند(خا

آیادنافذهقوانینو
څخهیېتراوسه
کومهرسغړونهکړې

آیادحکومتله
مجازاتخوا

شوي؟کههونو
څهډول

نههونههو
 √ √حمنفضلالرتصویريزیونهېوادتلوی ۱
 √ √مولويعبیداللهفیضاينصوتیاسالمغږرادیو ۲
 √ √اغاشیرمنارصويتڅانګهرادیو ۳
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 √ √مریمدرانۍ صويتمېرمنرادیو ۴
 √ √سیداحمدساالر صويتوړانګهرادیو ۵
 √ √میرویساتل صويتکلیدرادیو ۶
 √ √خطايبمولويمحمدعمرچاپيتعلیماالسالممجله ۷
 √ √منیراحمدنادري چاپيګردابورځپاڼه ۸
 √ √عبدالحلیمحلیمیار چاپيټاټوبیاخبار ۹

 √ √اطالعاتاوفرهنګریاست چاپيکندهارمجله ۱۰
 √ √اطالعاتاوفرهنګریاست چاپيطلوعافغاناخبار ۱۱
 √ √مصطفیغالممحمد چاپيسموناخبار ۱۲
 √ √جانانمومن چاپيراخباراث ۱۳

 √ √مطیعاللهذهین چاپيغاټولجریده ۱۴

 √ √هددزااحم چاپيميلاتحادمجله ۱۵
 چینه:داطالعاتاوفرهنګریاسترس

 ن؛فرهنګاوځوانا •

لودولتيریاستو،انوپهبرخهکيدټوکندهاروالیتداطالعاتاوفرهنګریاستاړونددځوانانوچاروامریتدځوانپه
بیلفعالیتونهتررسهکوي،دبیالهمکارهاداراتو،موسیساتو،انجیوګانو،تعلیمي،روغتیاییاومدينبنسټونورسهپهګډه

ههرهعرصهکيدهغوځوانانوچيدکالپهجریانکيییالستهراوړينکالپهجریانکيدمخکښه،الیقواوپ
ستاینهپهبیالبیلوبرخوکياوهمدځوانانولهپارهدتعلیمي،روغتیايي،ورزيش،معلومايتويدهغوځوانانودرلوديل

موخهدویښتیادلکچرونولړیهمدتونهتررسهکولاودځوانانورسههمکاري،دځوانانودویښتیاپهخدماورضاکارانه
وړلکيږی،دځوانانولهپارهدبورسونو،وړیااوپهتخفیفچرونوپهډولپرمخهمدېریاستلخوادځوانانولهپارهدلک

د .ونواوروغتیاییمراکزورسههمدیادامریتلخواتررسهکیږیوهنتبانديدسکالرشیپونوپهبرخهکيدسنټرونو،پ
ټولنو،ورزشیاوالیتپهسطحهدمدنیانانودظرفیتلوړونیپهموخهروزنیزورکشاپونهاوټریننګونه،دکندهاروځو

اړوندوبرخوکيهمکاريهپهښوونیزومرکزونورسهاړیکه،دسولیاوپوهنیپهبرخهکيخدماتداحتیاجمنوځوانانورس
هسکتورتهمعرفیکول.دکندهاروالیتځوانانوچاروامریتدځوانانواودصحیاوتعلیميخدمتونوپهموخهمربوط

ررضاکارانهفعالیتونوپهموخهدګروپونوجوړول،دوینيورکولوکمپآینونهکول،دغریبویحکومتڅخهنیويلتمتثیل
رابرول،دژميپهموسمکيېپهمیاشتکيدميلتجارانوپهمرستهخوراکياواغوستونکيتوکيبروژهیوادولورسهد

خهدورزيشټورمننټونوبرابرول،پهمرکزکابلڅخهدمخنیويپهمواغوستونکيکالیاونورڅهامادهکول،دنشيیتوکو
اکزمینهبرابرول،اوترخپلهوساوتوانپوريدځوانانواشرتکيځوانانوتهټریننګونواوروزنیزوپروګرامونوپهموخهد

 سونهکيترمربوطهڅانګواواداراتوپوريتررسهسويپهږغر
روژولیستسکتوردمتکملسووپداطالعاتواوفرهنګ

 رصف سوي بودیجهم رالسه سويت الک شامره

۱ ۱۳۹۵۲۲۳۳۵۰۰۰۲۲۳۳۵۰۰۰
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۲ ۱۳۹۶۹۹۰۳۵۴۷۹۹۰۳۵۴۷

۳ ۱۳۹۷۱۱۹۹۷۰۰۰۱۱۹۹۷۰۰۰

دمرستندویهادارو)دامریکامتحدهایاالتو(لخواپروژيتطبقسوي–داطالعاتواوفرهنګسکتور
 سوي بودیجه رصفم رالسه سويی الک شامره

۱ ۱۳۹۳۳۳۰۰۰۳۳۰۰۰

۲ ۱۳۹۶۶۷۰۰۰۶۷۰۰۰

 رسچینه:داطالعاتاوفرهنګریاست
 برشياومدينحقونه؛

مدينحقوق
حقونوټولوبرخوتهویلکیږياوپهخاصهمعنیالندېهمعنیمدينحقوقدداخيلاونړیوالوخصويصعامپه

مباحثرانغاړي:
یت،قومیت(ای،شخيصاحوال،اهلاشخاص)نوم،ځ–الف

بـکورنۍ)نکاح،طالق،قرابت،نفقه،والیت(
هبه،وصیت(ثت،جایداد)مالونه،مالکیت،تړونونه،ورا-ج

خهدخلکودپوهاويدکچېمعلومولولپاره،دواليتيسرتاتيژيکپالنجوړونېپهکندهارواليتکېدمدينحقوقوڅ
(تنورسهمرکېکړياوپوښتيليېدي،چېتاسېد۱۰۰پهښارکې)پههمکارۍدکندهارټيمدپوهنېریاست

حقوقوڅخهخب(تنهيېدخپلومدين۵۳لهکېمعلومهشوه،چې)پایخپلومدينحقوقوڅخهخبياست؟درسوېپه
(تنويېپوهاوینهدرلود.۴۷وواوپاتې)

لۍدتحليلپهګرديميزکېدګډونوالورسه،چېدواليتاريفساداوحکومتواهمدارنګهيادمعلوماتاوارقامداد
ولسوالاويووټولنې،ژورناليستانوټولنېاستازياويوتنانانمقام،خصويصسکتور،مدينټولنې،عدليېرياست،ځو

ېکړه،چېاييدکړلاوزیاتهيتنقوميسپنيږيرييېګډونوالوو،رسهرشيکشول،چېټولوګډونوالويادمعلوماتت
پهمعنیترډېرهنهپوهېږي.اصالعاموګړيدمدينحقوقو

 
  

43%

57%

مدين حقوقو څخه خرب
مدين حقوقو څخه ناخرب
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 ؛مذهبیاودینيچارې
مذهبيچارې

سنیمذهبوترڅنګهلږاویاډیرنورمذاهبهمشتونلریلکهشیعهېدافغانستانپهنږدیټولووالیتونوکېدداچ
خهدیچهدسنیمذهبوترڅنګهشیعهمذهبياواهلهنودهمولههغووالیتونوڅاوداسینور،نودکندهاروالیتی

رسهییتعلقاتهبیپهډيراکرثیتشتونلریدنورومذاهبویمذپهکیشتونلری.داچېدکندهارپهوالیتکیسن
څخهیولههغووالیتونوحسنهدیاوتراوسهپوریدمذاهبوترمنځکومټکرپیښشوینهدی.جدی.کندهاروالیت

مکهیاهدیچېډېریسنیمذهبیخلکییدامامابوحنیفهرحدمذهبپیرواندیاونورمذاهبپهکییانشتهاو
ویپهډیرهکمهاندازهبهوي.

(مساجددحجاو۱۶۰۰(تنهمالامامانچېپهرسمیمساجدوکیامامتکویاوټول)۱۰۳پهوالیتکی)دکندهار
(رسمیاودنورودرسمیکیدوکاررواندی.ددی۱۰۳بتدیچهددیجملیڅخهیی)وقافودریاسترسهثا

ههمشتونلری.حسین(تکیهخانیاو۴۴ترڅنګ)
یېپهمسجدونو٪۵۰چېښوونځیوتهنهځياویاهمدښوونځیوعمریېبشپړکړینهويدکندهاروالیتهغهماشومان

ېکوي.کېدینيزدهکړ
دمتریناوزدهکړېلپارهدکندهارپهوالیتکیمنظمحاجیکمپشتونلریاوددیترڅنګدریدحجدمناسکو

نورم
عمسجد(همشتونلری،چېدحجداداکولوپهوختخرقیمبارکیمسجد،اتفاقمسجداومحمدیجامه)درکزون

مترینورکولکیږی.دارشاد،حجاواوقافجدمناسکوروزنهاو(ورځولپارهدح۱۵کیحاجیصاحبانوتهپهکید)
ونهپهخپلوختتررسهکویاوتراوسههیڅکارریاستپرویناپهدېریاستکېهیڅډولفسادشتوننهلرياوخپل

رجعدنوموړیریاستڅخهشکایتنهدیکړی.م
رسهشویچهپهالندیجدولکیذکرځینیپروګرامونهتردکندهارپهوالیتکیددینیعاملانودظرفیتلوړونیلپاره

شویدی.

مستفیدو علاموو د د پروګرام نوم
 مودهرام پروګد ویل کوونکی ادارهمت شمیر

د النجو د حل او د ښځو 
ظرفیتتنه۴۰ حقوق ورکشاپ تعلیمی موسسه

(ورځی۳)هاینور

(ورځی۲)اندیدهبانشفافیتافغانست(دریسوهتنه۳۰۰) اداری فساد

دحجاواوقافریاسترسچینه:
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 دکندهارپهوالیتکېدمذهبیپوهاویلپارهالندیکمپاینونهپهکاراچولشویدی.

الندی ر پوښښ ت میره ییش مپاین ډولد ک
لی کوونکې پ مستفیدینوشمیرهد ساحه یی

 اداره

د حنفی مذهب 
تاریخچه اوخلکو ته 

 پدی اړه معلومات ورکول
شاد،حجاودار۸۰۰هارپهکچهدکند۴

اوقافریاست

د اسالم له نظره د نشه 
دارشاد،حجاو۶۰۰ دکندهارپهکچه۲ یي توکو حراموالی

 افریاستاوق

دارشاد،حجاو۲۰۰ دکندهارپهکچه۱ اړهد اداری فساد په 
 اوقافریاست

دارشاد،حجاو۷۰۰ دکندهارپهکچه۳ د واکسین په اړه
 وقافریاستا

دحجاوقافوریاسترسچینه:
دتعلمياتوعلومدينيمديريتدرسمياوغريرسميخصويصمدارسوجدول

 نوعيت
ت د اهل سن د

رسمي ديني 
 مدرسو شمېر

اهل سنت د  د
غري رسمي ديني 

 مدرسو شمېر

ع د سياهل ت د
رسمي مدرسو 

 شمېر

ع د غري سيت د
رسمي مدرسو 

 شمېر

۳۸۲۰۳۰۳ مدارس
۶۱۰۰۰ دارالحفاظ
۷۰۰۰ دارالعلوم

 
.ورزشاوبدينروزنه

هخاصهتوګهځوانانهمددېمطلبپهپوهېدواوپوایي،سلیمعقلپهساملبدنکیدی.دکندهارښاراوسېدونکي
وډلهيیزېسپوريتډولونهتررسهکیږي،ا۲۴سپوريتلوبېکوياودخپلبدنپهروزنهبوختدي.پهدېوالیتکې

،معیاريسټیډیومونه۳رسهکیږي.پهکندهاروالیتکېدفوټبالفوټبال،والیبال،کرکټاوباسکټبالډیرېترلوبېلکه
لوبغايلاونورومختلفوفدراسیونونولپارهدمترینلوبغايلاوکلپونهشتونلري.په۳،دوالیباللوبغايل۴باسکټبالد

ښځینهټیمونهچېد۴ورزشکارانوتهرسیږياودوالیبال۶۰ېریېښځینهټیمونهچېشم۶همدېتوګهدباسکټبال
بیال۲۴دمخهیادونهوکړهپهدېوالیتکېلري.لکهڅرنګهچېمولیتکسانوتهرسیږيفعا۴۰لوبغاړوشمیریې

دي.پهالندېلپونهپرلوبوبوختبیلېسپوريتلوبېتررسهکیږيچېپهدېهرهیوهڅانکهیافدراسیونکېډیرک
ېکیږي:ړاندفدراسیونرسهدشتوکلپونواولوبغاړوشمیرپهالندېډولوجدولکېدهرېسپوريتڅانګېیا

 د بدين روزنې د فدراسیونونو، لوبغالو او لوبغاړو معلومات

دلوبغاړوشمیردکلپونوشمیردسپورتډول شمېره
۴۱۰۸۲۰۰فوټبال ۱
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۲۷۲۷۰باسکټبال ۲
۶۱۲۰بیسبال ۳
۳۲۲۵۶والیبال ۴
۱۱۰۱۵۴۰کرکټ ۵
۲۴۷۵۰۰دبدندغړوښکال ۶
۳۲۵۰تکواندو ۷
۱۰۴۲۰فوکان ۸
۸۴۰۰ووشو ۹

۵۳۳۰سوکوهنه ۱۰
۸۴۵۰کیکبوکس ۱۱
۳۱۴۰فانکریشن ۱۲
۲۹۰باتوراندود ۱۳
۱۰۵۰۰موتای ۱۴
۶۱۷۰شطرنج ۱۵
۱۲۳۷۰سایکلځغلونه ۱۶
۱۰۳۵۰ځغاسته ۱۷
۳۹۰آسځغلونه ۱۸
۲۵۸۰۰۰غیږنیول ۱۹
۴۵۵بدمنتون ۲۰
۸۴۵۰سنوکر ۲۱
۵۳۵۰کناستجیم ۲۲
۲۷۰کاراته ۲۳
۶۲۸۰فريفایټیاآذادهجګړه ۲۴

رسچېنه:دبدينروزنېآمریت
دبدينروزينعموميجدول

 د پرسونل شمېر کارانو شمېرد ورزش کلبونو شمېر د د فدارسيونونو شمېر شمري

۱ ۱۹۱۴۸۱۴۸۹۰۱۰

 

 ټولنیز خوندیتوب
 ؛سیالرسانودښځواونرروغچاپیریالتهداوسیدو •
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 د ژوند د چاپېريال ساتنې يقيني کول 
چېدځمکیځمکهدالله)ج(لهخوایوهډالۍدهاوانسانچیدځمکیترټولوغورهمخلوقدیددېمسؤلیتلري

.دځمکیدساتنېیومهمفکتوردچاپیریالساتنهيسړيترڅودځمکینهپهمناسبهډولګټهواخیستلساتنهوک
وغیرژوندېوموجوداتوپهاړهبحثکويچېدانسانانواونورولساتنهزمونږشااوخوادهغوټولوژوندېواېرياده،چاپ

اغېزهلري.پهالندېجدولکېدچاپیریالساتنېپههکلهمیاغیرمستقیمډولژوندیوموجوداتوپهژوندپهمستقی
:ځینېموضوعاترشحهشويچېجزیاتیېپهدېډولدي

 چاپیریال ساتنې په هکله معلومايت جدولد 

ټولپهښاريکچهپهکلیوايلکچه دې والیت هغه نفوس چې:د 
و د هغه نفوس نسبت چې په ثابت ډول د اوبو سم

 تقریبآ٪۵۸،۱۳ ۰ تقریبآ٪۵۸،۱۳ لريمنابعو ته الرسسی 

د هغه نفوس نسبت چې د فاضالتو د تخلې مناسبو 
٪۵٪۵٪۰ لرياسانتیاوو ته الس رسی 

هستوګنځیو )کورونو ( دهغه کورنیو نسبت چه خوندی 
 ٪۶۴تقریباً  ٪۶۴تقریباً ته الرسسی لری.

 استونهرسچینه:دکلیوپراختیااوښاروالۍری
 جوړوينسکتورانکشايفبودیجهدښاروايلښار

 اته بودیجه پ رصف سوي بودیجه م نظورسوي بودیجهم ال ک شامره 

۱ ۱۳۹۲۷۱۳۰۴۹۰۳۳۲۱۴۸۵۳۱۵۶۴۹۸۱۹۵۸۷۷
۲ ۱۳۹۳۴۲۳۹۰۱۷۸۱۹۷۴۰۹۴۴۹۳۲۶۴۹۲۳۳۲
۳ ۱۳۹۴۷۲۳۰۲۵۶۳۲۶۰۳۴۳۴۱۷۶۶۲۶۸۲۲۱۵
۴ ۱۳۹۵۵۵۳۵۹۰۲۰۳۲۷۹۷۲۹۵۵۰۵۲۵۶۱۰۶۵۳
۵ ۱۳۹۶۵۷۸۱۲۶۰۷۹۳۳۶۸۹۳۵۲۵۴۴۴۳۶۷۲۷

رسچنه:کندهارښاروايل

 موسسې/ادارې دولتینا
 دملګروملتونودبیالبیلواداروشتون؛ •
 ؛شمېرموسسونادولتیداخيلاورينبهد •
 فعالوموسسوشمېردسکټورپهتفکیکرسه؛دولتیدنا •

 موسسې نوم د خففم شمېره
۱ ASDO اییموسسهافغاناجتامعيپرمختی
۲ HAPAافغانستانلپارهدبرشيمرستوادارهد
۳ OHAدبرشيمرستودبرابرولوموسسه
۴ AURCهموسسدآریانادبیاودانولو
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۵ ALOسوادآموزۍموسسهافغاند
۶ ADAافغانپرمختیاییموسسه
۷ ANCCدافغانستاندودانولوميلموسسه
۸ AWCاجتامعزنانافغانستان
۹ HRDAانکشافادارهدبرشيقواوود

۱۰ WADANودانافغانستان
۱۱ KARIZدکارېزمرستندویهټولنه
۱۲ CHAموسسههنګۍدانساينمرستواوهام
۱۳ OHWبرشيخیریهموسسه
۱۴ ARPDدافغانستاندبیاودانولواوپالنموسسه
۱۵ KHDOموسسهانکشافصحیکندهار
۱۶ AHDSکشافیافغانخدماتصحیوان
۱۷ NERUدبیاودانولوانجیرنيميلدستګاه
۱۸ DELTAموسسهانکشافیتعلیموتربیه
۱۹ OMHحقاينطبيموسسه
۲۰ LKROکندهاردبیاودانولوموسسهدلوی
۲۱ VARAرضاکارانبرایاحیایمجددافغانستان
۲۲ GALLOدزرغونافغانستاندکرهڼيموسسه
۲۳ GYCOسلاوانسجامادارهدنوين
۲۴ AGROبازسازیافغانگربتموسسه
۲۵ ALDOدافغانانودزدهکړېاوپرمختیاموسسه
۲۶ HTACفالافغانستاناطهموسسهکمکب
۲۷ ACTDمرکزتربیویانکشافیافغانستان
۲۸ WWSOدکاریګرواجتامعيموسسه
۲۹ ROPدصلحېریښې
۳۰ BKELOوستزدهکړېمرکزدلویکندهاردلیکل
۳۱ IRRAدافغانستاندبیاودانولودمالتړموسسه
۳۲ SHAOدټولنیزواوبرشيمرستواداره
۳۳ WOPAهرفابرایمردمافغانستانخیرموسسه
۳۴ OPSپرمختګونهاوثبات
۳۵ OHSDSدبرشيمرستودپالیسۍدپرمختګموسسه
۳۶ PORWAمرستېادارهدبیوزلوافغانانولپارهد
۳۷ GKROدزرغونکندهاردبیاودانولوموسسه
۳۸ SAWBACدجنوبغربدهامهنګۍاداره
۳۹ AVAنواتحادیهرنرادافغانستاندوت
۴۰ KAAOالخدمتالهاجريالرابعه
۴۱ OWUHD دښځوداقتصاديخوندیتوبموسسه
۴۲ PEACE پروګرامتقویهتالشهایجامعافغانی
۴۳ SWARDAفیبازسازیوانکشا
۴۴ ANDOدافغاندښځونوېهیلېموسسه
۴۵ WEGEOحامیتزنوتقویتجنسیت
۴۶ SDOPنکشايفموسسهاواخللکوتهخدمايت
۴۷ SVFموسسهمددکاراناجتامعي
۴۸ ARESOموسسهپیرشفتمردموکمکافغانستان
۴۹ EMCPAهتودماینپاکۍپروژدافغانستانلپارهدعريبمتحدهامارا
۵۰ HEALTHOصحت
۵۱ KKOموسسهخدیجهکبا
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۵۲ AEBOافغانمبناتعلیموتربیه
۵۳ SCOسسهمودشینکيخیریه
۵۴ SDOموسسهانکشافیسنایی
۵۵ HAALOهمتافغاندکرهڼياومالدارۍموسسه
۵۶ HAFOموسسهکمکهایبرشیافغان
۵۷ AEVSSOعلیمیوحرفویافغانموسسهانکشافت
۵۸ PPHOدصلحېاوپرمختګ
۵۹ MDCموسسهدماینپاکولواولهمنځهوړلو
۶۰ PEDOختګموسسهپرمدخلکودپیاوړتیااو
۶۱ HSDOدروغتیایيمراقبتاواجتامعيموسسه
۶۲ VWEOدکلیوالوښځودپیاوړتیاموسسه
۶۳ OANRموسسهحقوقیملیافغانستان
۶۴ AABRARولپارهدمرستېموسسهدافغانمعلولین
۶۵ OADCCاجتامعيافغانستانموسسهتوسعهوتغیر
۶۶ RHSOدهیلورڼاموسسه
۶۷ HAOVAدبیوزولوافغانانولپارهبرشيمرستواداره
۶۸ HYSOدهیواددځوانانوخدمايتموسسه
۶۹ WPETOدښڅودحرفويزدهکړوموسسه
۷۰ AYHSOنهصحیوخدماتیجواناموسس
۷۱ AYWOافغانځوانانوخیریهموسسه
۷۲ ADESOافغانپرمختیاییتعلیميموسسه
۷۳ SSPOادۍموسسهوآبدټولنیزچوپړا
۷۴ COARهامهنګیکمکهابرایافغان
۷۵ HESDOهندارهتعلیمياودټولنیزهپرمختیاموسسه
۷۶ AWNشبکهزنانافغان
۷۷ OPRکاهشموسسهدفقرد
۷۸ APAافغانپالنینګاجنيس
۷۹ ACHROوجامعهافغانیاحیایصحت
۸۰ HSDOAافموسسهانکشدافغانستانلپارهداجتامعياوصحي
۸۱ JFAOعدالتدټولولپاره
۸۲ AREPدافغانستاندبیارغونېاوښوونېپروګرام
۸۳ BARAN شبکهبازتوانیوامداد
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 څپرکیپنڅم 

 گور  برای والیت کندهار،انرح اقتصادی انارط
هدفاساسیطرحوارتباطآنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانمولد:

تامینمصئونيتغذايی،كاهشفقردروالیتکندهارورسیدنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانطرحاهدافعمدهاین
اتبادرنظرداشتزنجیرهارزشمحصولاردیقصادراتوتعویضومولد،بلندبردنمولدیتتولیدانار،انگور،تشو

میباشد.
تحلیلاقتصادیمحصول:

.انار،محصوالتزراعتیبالخصوصمیوهجاتوسبیجاتمساعدبودهاستولیدتکندهاربرایترشایطاقلیمیوالی
تشکیلمیدهد.والیترااینوتازمیوهجاتمهمانګور،زردالو،الو،الوبخارا،الوچه،ګرینګیج،انجیر،شفتالو،شلیل،ت

میگردد.نیزهخارجصادردهبروسسشپوتازهبرعالوهکهبرایمصارفداخلیازآناستفادهمیشودبلکهبهقسم
ارپرواندومهراتسوموغزنیچهارمرابهخودګرفتهاند.چونکندهکندهارازنگاهتولیدمیوهموقفاولکهبهترتیب

عدرندوازجانبهمزمینهاحاصلخیزوافتابګرمرشایطګلخانهرابرایتولیدمیوهجاتمساندادرتابستانبارش
(هکتارباغاتمیوهجاتمختلف۳۷۰۰۰(هکتارزمینزراعتیآبیدرحدود)۱۱۹۹۲۰معلومازجمله)رارساختهاند.ق

النوعزرعګردیدهاست.
تحلیلوضعیت:

:نقاطقوت
تواندتاچندینسالبدوناینکهکدامتغیراتیدرمقدارتولیدآنرومناگرددقدرتمیورایتیهایموجود •

 .ایدحاصلدهیخویشراحفظمن
 تطابقاقلیمینیزیکیازفکتورهایاساسیبرایتولیداتاینمیوههامیباشد •
 باغدارانبااستعدادوتوامنندبرایتولیداناروانکور. •

اطضعف:نق
 ناسبوتسهیالتآندروالیتکندهار،تمکمبودمارکی •
 نیازمند.نبودسیستمسبسایدیوقرضهبرایباغداران •
 تحقیقیوترویجی.دماتکمبودعرضهخ •
 کمبودذخیرهگاههایورسدخانههایمعیاریبراینگهداشتاناروانگور •

 
فرصتها:

 ناروانگور.رشایطواقلیممناسببرایتولیدا •
 مارکیتبرایاناروانگوروالیتکندهار.بلندتقاضا •
موجودیتدونرها •

تهدیدات:
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تولیداناردروالیتافات،ویروسیبیامریهافنگسی(Apuide) فتهامراض:همهحرشاتازقبیلشافاتو •
 کندهاربهیکمشکالتمواجهبوده

پختهمیشودناردریکوقتمعینوهامیکندمیباشدچونمیمشکلعمدهواساسیدهاقینکهانارتولید •
یشوددرغیرانحینکههوااوربعضیدربرجاکتوبربایداواخیرهمینبرجمتاممیوهبایدازدرختانجمع

 .شبیخوهواروزګرمباشدسببترقیدنمیوهانارمیګردد
یتدهاقینازآبهایاکرثبمواجهمیباشدفعالمتامباغاتبهقلتآکمگیینسبتبارندهدرسالجار •

رابهمشکالتجدیقیناینرفتهودهاپابیاریاستفادهمیمنایدوهرروزسطحآبزیرزمینبرایزیرزمین
فتاباکنونشدیدامترضرنگور(ازسوختگیار،امواجهساختهاندقرارمعلومبعضیازباغاتمیوهجات)انا

گردیده
وقعه:نتایخمت
 تولیداناروانگوردیتبلندبردنمول •
 تقویتزنجیرهارزشافزاییتولیداناروانگور •
 افزایشدرآمدباغداراناناروکچالو •
 فرصتهایشغلییجادا •
 تامینمصونیتغذایی •
 کاهشفقر •
 تعویضواردات •
تشویقصادرات •

نتیجهگیری:
رفتهودرسطحزندهګیباالنګاهکیمیتوکیفیتصورتتطبیقطرحاقتصادیمتذکرهتولیدمیوهازدر •

دکهدرهدشمردمرشیفکندهاریکتغیراتمثبترومناخواهدشدیکسلسلهوظایفجدیدایجادخوا
لمدتداشتهوقسمت،امنیتوکنرتولموادمخدر،جنګوبدبختیرولمثبتدارنداینطرحاثراتطوی

ویهاقتصادملیکشورسهمبارزخویشرااداهتقعتوتجارتوباالخربرایجنبههایسایراقتصادیصن
نهایکاریموثریتترتیبوتطبیقاپالخواهندمنودبهیکسرتتیژیطویلاملدترضورتاستوقتابهوقت

انبهمتولیدمیوهجاتاناروانګورمطابقبهګرددکهدرنتیجهرشدموثراقتصادیملیرومناګرددازج
ینوالچانسمیدهدتاجهتداشنتصحتساملازمیوهجاتاستفادهمنایندنیزودراناتقاضأبرایباشندګ

 نانماراتعمینمنایٔید.هموطآیندهوضعیتخوبزندهګی
•  طرح این تطبیق با تعداد ش۷۵۰۰برای خواهد ایجاد جدید وظایف خودنفر ذات به کار این د.که

 همبارزداشتهبرایتقویهاقتصادیملیکمکمیکند.ورساجتامعیوابادیکشامنیت،اقصادومسایل
درپنجسالایندهاحداثمیګرددکهدربلندبردنجدیدبهتعدادیکهزارهکتارباغاتدرصورتتطبیقاینطرح

تولیداتاناروانګورکمکمیکند.
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 څپرکیشپژم 

نو ميل لومړیتوبو  ختیا ميل چوکاټ او دافغانستان د سولې او پرم د
  (ANPDF/ NPPs) پروګرامونه

 د خصويص سکټور د پراختیا پروګرام .۱
قتصادیپیاوړتیالپارهدیومناسبچاپیریالایجادولدی،دصلحیاودداسکتوردپرمختیاپروګرامدهیوادخصوصی

هرامنځتهکولداعتامدوړبنسټونلرامنځتهکول،داراوستل،دپانګیاچونیلپارهدیومناسبسوکالهچاپیریاامن
لتحکومتیدو ,ټولکوالیشیچیهغهشخصیپانګیچیپهخلیجاونوروهیوادونوکیوجودلریراجلبکړی

بیروکراسیراکمهکړی،دملیکتحقوقواضحییکړی،دصادراتوپروسهییاسانهکړی،برقتهدالسرسیموقعیی
وی.اودسوداګروژوندترډیرهبریدهخوندیده،بغیردنظامیتوکوتونهرامنځتهشکړی،ترانسپورتسهولمساعده

نوارداتلسبرابرهدصادراتودی،پهواراتواوصادراتوکیدغهناپیدارییوستاندوارداتوڅخهپهاوسنیوختکیدافغا
ضارامنځتهکوی،پههیوادهیوهډیرهښهفادچیپانګیاچونیتتعدادزیاتمحصوالتپهداخلدهیوادکییابهردهیو

عدوی،دکوچنیواومتوسطومساواړهاولویسوداګرپهډیروسوداګریوباندیبوختدیچیدبیشمیرهدندوموقع
لتهنسبیګټیسوداګریولپارهپالیسیدداخلیتضاپربنادوارداتودزیاتوالیتغیرپههغوساحوکیچیافغانستانه

کراسۍلهاملهدستونزوکمولکیدیيش.پهډیرومواردوکې،دولتدپانګېاچونېهڅولواودبیوروکزلری،ویمتر
،اوپهډیرومواردوکیدولتکوالیشیدنظارتیصالحیتونونلريوکولولپارهدمتویلفنډتهاړتیاځتهندکارونودرامی

وناامنیواوخطراتوکمولکوالیشیچیپههیوادکیانګیاچونیتهاودپانګوالوهڅونهپاوقانونڅخهپهاستفادیا
افغانستاندپانګېاچونېدښهکولولپارهقوانینکارويلکې،حاالتوپهځینودپانګیاچونیلپارهموقعمساعدهکړی.

خوځښتخهکېدلیږداودپانګېاچونېپهبرکومچېواقعاګټورمتامشوياوپهتنظیاميتقواعدوکېبدلونونهدي
سکټوريصودمخابراتوپهخصسببګرځیدلیاودخدمتونووړاندېکولوکیښهوالیرامنځتهشوی.دمثالپهتوګه

ودهدسکتورچټکتیاتیتکنالوژیلکهدمخابرايتجوازورکولوسیسټمبیاکتنه،پههیوادکېدمخابرااصالحاتکې
.سببشوی
مګرددېقواعدوپيلقواعداومقرراتشاملديکومچېمنلکیږيهغهعموالمکیبهیرونههپڅارنیددحکومت

راوستلواواداريمسلواصالحاتحکومتژمندیچېدسوداګرۍپهبهیرکېي،دکولپهمختلفپړاوونوکېشامل
توکولوآسانتیاوې،داودخدمتونوچمدخدمتونوچمتوکولاوپهمهمووزارتونوکېدآسانتیاووپهګډونسادهکول

دسوداګرۍپروسېرېاصالحاتوپيلکولولهالبیالبیلوخدمتونورسهچېپهیوځایکېچمتوشويدي،دنظروړ
اتواوپهالیکرتونکیحکومتداریرسهبهبهرتوالیپیداکړی.ددولتدڅارنیپهمقرراتواوقوانیونوکیاصالحآسانول

نېفرصتونهچمتوکوي،دولتپهلویواوکوچنیوښارونوکیدبیوزلهښاریخلکولپارهولپارهدپانګوراوستلدبیوزل
پهملکیتسندترالسهکړیاوپهخپلوملکیتونوکیکوچنیاویالوییپانګونیوکړی،پلخموقعمساعدویچید

دبیوزلهاوغریبانولپارهبرقیتادیاتاواوپراختیاویاواسانتالیکرتونیکیراتلونکېکې،دګرځندهتلیفونونولهالرېد
اټیټولواودپیسولیږدلګښتکمولورسهدهغویدرلرېپرتسیمیچېدهیوادمايلسیسټمتهالرسيسنلریدپیسو

لپارهدهیوادمالیسیستمتهدالرسسیموقعچمتوکوی
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خیعبارتدیله:ندورامنځتهکولومودحصوصیسکتورپهواسطهدد
 داغیزمنواورقابتیبازارونوجوړول •
 ادرهکوونکورشکتونودصدافغانیتوکودکوچنیواولویوسوداګریومالتړکولپهځنګړیتوګهد •
 دداخلیاوبهرنیپانګوالوتشویقکول •
 کولبچاپیریالرامنځتهدحصوصیسکتوردپیاوړتیالپارهدپانګوالواوسوداګرولپارهیومناس •

قابلفراهممنودنخدماتحامیویمرتبطوجهتدستیابیبهاستندردهایبیناملللی؛تهایافغانکمکبهرشک
ت؛پیشبدموافقتنامههایگمرکاتباگمرکاتباکشورهایهمسایه؛تقویتاتشههایتجارتیدرتجاردسرتسبرای

م عقد هایتجارتسفارتهایافغانستان؛پیرشفتدر چندوافقتنامه و جانبه ترانسپورتویدو جانبه؛تقویتسکتور
للیکهمطابقبهآنکاالهایبینناملسپورتکاالهایبیلوژستیک،بهشمولتطبیقموافقتنامهگمرکاتدرموردتران

ردات؛بهبودتدارکاتداخلیوتعویضواTIR Convention(.املللیازپرداختحقوقگمرکیمعافمیباشند
ولپارهدافغانیرشکتونورسهمرستیارونودترالسهکولنړیوالومعید

 داړوندهاوالرسسۍوړسوداګریزوخدماتوبرابرول •
 وهیوادونودګمرکياړیکوموافقتنامېونډیګمرکونورسهدګاد •
 پهافغانسفارتونوکېدسوداګریزوکړنوپیاوړتیا •
 لهکېپرمختګوموافقتنامېپهپایددوهاړخيزواوڅواړخیزوسوداګریز •
 انسپورتاولوجیستیکيسکتورپیاوړتیادتر •
مچېدنړیوالوتوکوتوکيدګمرکيدکوپيلکولوپهګډوندتوکونړیوالټرانسپورتپهاړهدګمرکونوتړون •

 محصوالتودتادیاتوڅخهمعافدي
 دکورينلوجیستیکاووارداتوبدلولوکنوانسیونښهوالی •
 یککولښهکولاوسیستامتدخصويصسکټوررسوې •
 دصنعتيپارکونواوځانګړياقتصاديزونونوپیاوړتیااوپراختیا •
 مقرراتولغوهکولوریولولپارهدغیررضدجوازترالسهک •
 پانګیاچونیتههڅونهاودسوداګرولهپانګیاورسمایوڅخهقانونیساتنه •
ونیکیخدماتمدیریتکول)ثبتاوهسوداګریزالیکرتدعرضهکولولپارتوسوداګریزوخدماالیکرتونیکید •

 (وکی(زونون۷راجسرتکول،خوازاودګمرکیخدمتتونوتادیاتاونورواوو)


 دمالی سکتور اصالحات. 1
لپارهدوهاړخیزمونحکومتدمايلسکټوردس دایوباثباتهاوباثباتهمايلسکتورتهاړتیالري هرډولبریالیپرمختیا

اودبانکونوتنظیماواول:دخلکوباورالسهراوړل،دتشبثونولهلرېکولورسهدمايلسکټورپیاوړتیا،سرتاتیژيلري؛
اودتشویقلهدبانکدارۍپهپراختیاکېمرستهکړېدهیمکولولپارهداعتباروړسیسټمچمتوکول.داډولکړنوتنظ
کېدیپایدادرساتلودوامپهثباباوږمترکزدزمومساعدهشی.دنوښتونوموقعکټورپهدېسبهالرې

وکاټلوړولولهالرېاودمايلسکټورلپارهثباتراوستلوريچاوخدماتوتهدالرسسۍاسانتیااودتنظیمکونکيکا
دنوجوړول؛لولپارهدواحودخطرونونظارتکويبانکوندحکومتنظارتده.دخطرونوپربنسټدپلټنېموډلونوکارول؛

هډاډترالسهکول؛ترهاړاواغیزمنتیااوموثریتپبیاکتنهباندیدلرېکولولپارهقواعداومقرراتتکراریمواردود
کونوتهصويصبانخدخصويصرشکتونوتهدپورورکولولپارهکالپوریدافغانستانبانکپهاړهبشپړهبیاکتنه؛۲۰۱۷
زیږدیزکالترپایپوری.۲۰۱۷اریانوالسرسیدیخدماتوتهدښنه؛بانکهڅو
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 د وليس تړون پروګرام  .۲
نځیونویدولتیپروګرامدهچیترراتلونکولسوکلونولپارهبهدافغانستانولستهترمیدولسیتړونپروګرامدوزارتونو

کلنیتجربیپهنظرکینیولیپروګرامڅوارلسرامدملیپیستوندکوی،دغهپروګپهاساستوګهخدمتونهوړاندی
رسهاودټولونوروپروګرامونوځایناستیټاکلشویده

(پهکلیواوښارونوکیدمعیاریخدمتونودوړاندیکولولپارهطرحه۲۰۲۶تر۲۰۱۶پاره)نولدغهپروګرامدلسوکلو
هورکوونکیدیچیپهدریومرحلویپروګرامبسپنتاونړیوالبانکددفغانستانحکومشوی؛دیادونیوړدهچیدا

۱۲۰۰۰ولسوالیوپه۱۱۷یتودوال۳۴پوریبهد۲۰۲۰څخهرشوعتر۲۰۱۶کیبهپلیکیږی.اولهمرحهداکتوبر
الندیاتبهترپوښښکلیوزی۱۲۰۰۰دوامولریچیتر۲۰۲۳تر۲۰۲۱کلیوکیبهپلیکیږی،دوهمهمرحلهد

کلیدهیوادپه۳۶۰۰۰پوریدوامولریچیاولیاودوهمیمرحلیپهګډونبه۲۰۲۶ردریمهمرحلهتراولی،اوپه
 سی.سطحهترپوښښهالندیونی

دولسیتړوندپروګراماصلیموخهاواهدافعبارتدیله:
 رستهدکلیو،اوښارونوترمینځدیووايلپهرامنځتهکولوکېم •
 دل.اړیکوغښتلیکیوخلکوپهمینځکیددحکومتا •
 دفقرکمولولپارهاسايسخدماتوچمتوکول •
 لهکودکلیپرمختیاییشورادرهبیالندیدپرمختیاییکارونوتررس •
پهپرمختیاییکارونوکیدکلیدخلکودګډونڅخهډاډترالسهکولپهځانګړیتوګهدمترضرهقرشونوڅخه. •
اوړنیدننګرهاروالیتپهسطحهونهاوالستهرڅخهتراوسهفعالیتتړونپروګرامدرشوعدولسی
 مطابقداداریاوتخنیکیپرسونلاستخدامول.داړیتا •
 کواستخدامکووندولسوالیپهسطحهدکار •
 دولسوالیپهسطحهددفرتونوجوړول •
 کیکولاونورداړتیاوړتوپهانټرنيټباندیدولسوالیوپهسطحهدټولودفاتروتجهیز •
 داجتامعیکارکوونکوروزلامدکارکوونکودولسیتړونپروګر •
 دولسیتړونپروګرامدانجیرانولپارهروزنیزورکشاپونهدایرول •
دهمغږیناستهدایرولدوالیتدوالیصاحب،سکتوریوزارتونودمعینصاحبانواوطحهدختیځزونپهس •

 ارکوونکوپهګډون.دولسیتړوندمرکزیدفرتدک
 وفایللریانشکافیشوراګانوپرایاد •
 کشافیشورګانوترمنیځرامنځتهکولدان •
 دانکشافیشوراګانولپارهدپالنچمتوکول •
 شوراکارکوونکولپارهورکشاپونهدایریدلافیدعامهپوهاویلپارهمودانشک •
 دانکشافیپروژولپارهدډیزاینچاریمتکیلیدلکړی •
 جریانلرییوکیدپروژوچاریعمالٌپهولسوال •

 پروګرام زمنې حکومتوالۍد اغی .۳
نظاممرشوعیتاوړهدپهغیرمتمرکزډولدپراختیاپروسېرسهتړاولري.پهدیاافغانستانکېناامنۍاوبېثبايتپه

دسولېخبودپرمختګپهخپلهدحکومتاغیزمنتیایوهمهمهموخهده.مرشوعاوباثباتهحکومتلرلوتهپاملرنه،
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یتپهحقوقوکیوضاحت،پهځانګړېوپههیوادکېدباثباتهامنیتتضمین،دمالکفقېپیاوړتیاادسیايسموااهمیت،
افغانانواوسیدونکولپارهدلویوفزیکيشتمنیوڅخهدیچیدځانګړیارزښتڅخهیروتوګهدځمکېمالکیت،چېډ

کودنومولویاتشخیصکولوپهاړوندددځمورسهدمخامخکیدوداډولننګون شمیرلکیږی.داراضیخپلواکهادارهد
برخهکیدبیلګيپهتوګه،دروغتیاوپهدخدمتونودوړاندیکولدموجودهالستهراوړنوساتنهارکوی.پهپروګرامباندیک

هخپلوټاکلشویواوپوهنیپهبرخهکیپهځانګړیتوګهدښځینوولپاره،خلکاړتیالريچېخوندياحساسوکړي،پ
 افیعوایدالستهراوړي.ووکوالیشیچیدخپيلکورنیدسمبالښتلپارهککوباوروکړیاخل

پهاصالحکولوباندیکاردواموحددعامهسکتوراصالحکول:دملی-الف( تدحکومتپهدورهکیدعامهسکتور
انیاحساسقلهوجیدستوماومقرراتودنهتطبیلری.پهافغانستانکیدزیاتوپالیسیودشتونپهصورتکیقواعد

ت زمینهبرابرهشیارتطبیقلپارهدولتتغیراتوراوستلوتهاړتیالریترڅودښهنظکیږی.دپالیسیواومقرراتودښه
داجراتودمدیریتسمونپهراتلونکیدریکلونوکیهغهوزارتونوتهچیلوړترینعوایدلریمعرفیکیږی.دملکي

دتطبیقپهحالکیدهترڅودعالیرتیهکارکوونکودکاریکیفیتپهموخهادارېاصالحاتدمتونوسموناوعامهخ
رامنځتهشی.پهافغانستانکیبایدیوداسیعامهادارهرامنځتهشیچیددیدارهیوځوابوویونکیاوبامسؤلیتها

نګیبرخوکینارینوواواجتامعیاوفرهپهاقتصادی،سیاسی،هیوادپرمختیاییاړتیاووتهځوابویونکیواوسیاو
هپهمیراثپاتیاداریدهغفضاکیدګډونموقعمساعدهشی.دیهدفتهدرسیدولپارهبایښځینوودورورولیپه

یناوړهفساداوددزورواکانونفوذچیپهاداراتوکیدظرفیتدټیټیداسببشویعلبهپیداشی.اصالحاتبایددادار
ریرامینځتهکیدلددیهیواددټولووګړوواکوتهبایدقناعتورکړلدعامیاومسلکیاداځهیوسیاوزورریښیلهمین

 ورتنیهدفتهدرسیدلولپارهالندیکړنیبایدپهنظرکیونیولشی.رتپپهګټهده.پههرصو
ودملکیواومقرراتواکول،دموجودهقوانیندنویقوانینواومقرراتوپهتصویبرسهدملکیخدمتونواصالح •

 خدماتودقانونپهشمولبیاکتنه
 کیکولودپروسهرامینځتهکول،ساتلاوغښتلیکولدمسل •
 دمدیریتدطریقیڅخهاستفادهکولبنسټکړنوپرد •
 دحسابورکولواوروڼتیاغښتلتیا •
 دمجازاتواومکافاتودالرښودترتیبول. •
ریفسادلهمینځهوړلوتهژمنتیادهوادپهکچهداداسادلهمنځهوړلدهیددولتاداریف-ب(

وغښتلیپروګرامده،داداریفسادرسهرهیدافغانستاناسالمیجمهوریتکاریپالنداداریفسادرسهدمبارزیلپا
یایښیاوپهفسادرهنګتهییدپایټکدمبارزیلپارهدسرتیمحکمیاولوییڅارنوالیپهساملیرهبیدبښنیف

انونمنګلوتهسپارلکیږی.کړاشخاصبهدقک
لوخلکوتهخدماتوړاندییخپپهحکومتباندیدخلکودباورزیاتوالیلپارهحکومتکوالیشیپهمختلفوبرخوک

کړیاودخلکومالتړالستهراوړی
دیرودیچیپهالنادیاوپهحقوقیادایتی،مدیریتی،اقتصداداریفسادرسهدمبارزیدپالنمهمینکتیپهامن

ډولترییادونهشوی:
دعالیشورارامنځتهکولاوکمیتسلنهټوللګښتونهتشکیلوی؛دقانوندحا۲۱.دعامهتدراکاتوبیاجوړونهچیتقریبا

ت،اداریفسادرسهمبارزه؛داداریفسادرسهدمبارزیدپالنچمتوکولچیدمالیوزار
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رت؛دمخابراتواومعلوماتیتکنالوژیوزارتاودترنسپورتوزارتڅخهیاوصنایعووزاولیموزارت،دسوداګرکانونواوپرت
لویواداریفسادونودپلټنی،تعقیبپهموخهمالتړکول؛دهیوادپهکچهخهدعدلیاوقضاییمرکزڅدییپیلکیږی؛

اودپیسو دقضایانوبدلولوالیتونوکی۲۲رفیکول؛دهیوادپهدازموینیاوګډوندپروسیمعدقاضیانواوڅارنواالنولپاره
تادیاتواودتدراکاتودچارولپارهدالیکرتونیکیسیستمڅخهګټهپورتهکول

حلیحکومتداریپیاوړیکول؛کلهچیدولتضعیفاجرااتکویخلکدخپلځاندساتنیلپارهپهنورودم-ج( 
کیدلومهمخاړوی.حکومتدخلکودساتنیشبکورسهیوځایسلحوملیشواونورولکهدهیوادرسهخیانت،دمطریقو

ټولووالیتونواوولسوالیوکیدخپلوبانفودهپهاوامنیتپهموخهدامنیتیوضعیت،حقوقیاواجتامعیخدماتونظارت
مستقلتلپاتېلسوالیوکېدحکومتیيشپهټولووالیتونواووادارونظارتپهواسطهتررسهکړی،هغهپانګونېچېکول

کالپوری۲۰۱۹لیزیاتکړي.دمحيلحکومتلهالرېدلګښتونوبرخهزیاتهکړئاودټاکنوتررسهکوللکهتروا
ړتیالپارهروالیاتنخابات،ابهمحلیحکومتداریپیاوړیکړینوپدېبرخهکېدمحيلحکومتدارۍماالتړاوپیاودښا

اګهکوالیشو.ډالندینکتوکیپهدحکومتهڅېپه
دحکومتپهټولوسطحوکیداړیکودتقویتپیاوړتیا؛مالتړ،دبودجیپهملیسطحیڅخهترمحلیسطحیپورید

جوړ لپارهونه کولو دعرضه دخدمتونو او دټولو دعوایدو دهغیپلیکول، او پالنجوړونه ارتیاطات، کیهمغږیاو
پراخولاوحضور.متدحاکمیتساحهپهولسوالیوکیدحکودښاروالیوظرفیتلوړولاو
د(دمخدرهتوکورسهمبارزه:

رشلکیددیهیوادپرمختیاکیځاینیولی.دمخدرهپهدپهافغانستانکیدمخدرهتوکوموضوعدامنیتیسکتورنورسه
ونکولخوادنشهیيتوکوکاروولتدکمزرتیاسببګرځیدلی.توکهغیرقانونوسوداګریدترهګرۍدزیاتیدلواودد

ی،ارهغوښتنهاوپهعنيحالکې،دترانزيتيهيوادونولخواناکايفاقدامات،دمخدرهتوکودلیږدلبشپړمخنیودوامد
دمبارزیلهڅخهراپهدیخواحکومتدمخدرهموادورسه۲۰۱۵مخدرهموادوضدسرتاتیژۍاغیزهییمحدودهکړی.دد

کونکواداروترمنځهمغږيوکړي،پوهنهاوروغتیابهرامنځتهپالنبهدپيلدابیقپهحالکید.پهموخهدپالندتط
دمهالهتعهداتوتهاړتیالری،پهراتلونکیپنځهکلونوکیدولتبهداوږکړی.دېتهپهپامرسهچېدابریالیاصالحات

متبهدپیسومینځلواولهبلپلوه،حکوورکړي،هڅوتهدواميشتدبرابرولولپارهخپلوخپلوکروندګرولپارهدبدیلمع
مخدرهموادوقاچاقپهوړاندېدمبارزېقوانینپيلکړي.

 ګرامپرو  د عديل سکټور د رغولو .۴
افغانستان جوړولولپارههممهمدیمګردادټولنیزوپانګونودبیا مهمدیډیراقتصادياوسیايسثباتبېلهشکه،

ګړورسهمخشويپهخوداټولنیزیاوسیايسستونزېکومهسادهحلشتوندوامدارهکورنۍجلهکلونوکې۱۲تیروپه
ايسعنارصوباندیمترکزکويېاسنلريمګرداچوکاټدملتجوړونېدر

دټولنیزوشخړوحلاوپهدېباورويچېدقانونحاکمیتاول:ښاریانبایددهیوادپهقضاییسیستمپورهباورولري
عملکوي.ولولپارهبېطرفهک

ددویوړتیاوکېپهپراخهپیامنهپهمحيلسطحهدخدماتوپهوړاندېکولدوم:دولتاوپهحکومتکیمسؤلینباید
مثبتانځوررامینځتهکړي.
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وبډایه)غنی(وبلتفاهماودخپلوړلولپارهاودميلپیژندنېلپارهیددسیمهییزوتضادونودلهمینځهدریم:هیوا
وکړیاثداستفادیاحساسمیر

الف(زموږخلکدقضایيسکتوراصالحکولبایداحساسکړ
باوعدالتپلیکوي.افغانستاندولتبایددقانوندحاکمیتاودتطبیقڅخهدډاډریتوچیدولتدقانونپهبیپ

پیربهدقانوينپروسېاوونلریاوهیڅډولتوودملیکتتضمینوجودلپارهچیدهغهپهنهشتونکیقراردادونها
عدالتلهالرېحلنيشخپلسیستمونهلهرسهجوړوی.

یدرحالتهیهپالنهایوسیعاصالحاتدرآناداراتهستندتاخدماتخویشرانوالڅارسرتهمحکمهودفرتلوی
هسکتورعدلیوقضائیدسرتسیهمهافغانهاب.یمردمفراهمسازندمسلکیمنودهوامکاندسرتسیبهقانونرابرا

اتعدلیبیطرفانهرامطابقخدمافغانستانسیستمعدلیوقضائیوحاکمیتقانونبهطورعادالنهراکهتوانائیارائه
ود.بهقوانینبیناملللیداراباشد،ایجادخواهدمن

پهدیپالنکیهغهاداریدیچیالنونوباندیکارکویاتولپارهپهلویوپسرتهمحکمهاودلویڅارنوالیدفرتداصالح
ټولوافغانانعديلاوقضاییسکتوردی.خپلخدمتونهییمعیاریکړیاوخلکوتهدقانونالرسسیاسانتیاویبرابرو

دهرغړينهاوبېطرفهټولنیدقانوندغهسیسټمدعادالابقبهایجادیږی.تهالسرسیچیدبیناملللیقوانینومط
دتبعیضپرتهپيلکیږي.اوداډولسیستمبهدخلکوپهمابینکیدباورفضارامنځتهکړی.پهوړاندې

کولولپاره،الندېاقداماتتررسهکیږيپورهدپورتهموخود
الوقوانینوددبرشدحقوقونړیوداسايسقانوناو،تضمینکولالرسسیلتتهددافغاننارینهوواوښځولپارهعدا

لولپارهدشفافاوبېطرفهقانوينسیستمرامنځتهکول،پهټولوکچوکېدعدالتاودقانونپيلکونکوپيلکو
نپلیکونکواداروکېدښځینهپهعدلیاوقضاییارګانونواودقانوومسلکياومسلکيظرفیتتهودهورکول،رواکچا

دسرتېمحکمېڅخهدعراضیونکواداروترمنځهمغږی،قوېاودقانونپيلکدقضایهزیاتوالی،کارکونکوشمیر
قضاییارګانونودجوړښتبیاکتنېلهالرېاغیزمنتوباودعدلیخپلواکیاداریتهدصالحیتاومسولیتانتقال،

ودښځوپهوړاندېدرشيحقونودساتنېاضاییالیکرتونیکیمدیریتیسیستماجراکول،دباوحسابورکونه،اودق
تاوتریخوالیرسهدمبارزېلپارهجديتدابیرنیول.

لميلهویتبیرتهجوړکړيترڅودمنفيخواوواغیزوېخپدافغانميلهویتپیاوړتیا:افغانستاناړتیالريچب(
ځایکویرسهیوځایددخلکواوولسونویومچېپهټولنهکېدتلپاتېشخړوالملکیږي.پیښورسهمبارزهوکړيکو
پهڅخهواليان،ښارواالناونورمرشانبهوهڅوليشچیدتاریخیرسچینواوشتهدودونوسولېیوهمهمهبرخهده،

دپرمختګلپارهدملیهویتپهچوکاټکیورڅخهکارواخلی.استفادی

 د کرنې د پراختیا هراړخیز پروګرام  . ۵
مګاونډیهیوادونهنهیوازېدشخړواوشخړولهکبلهمتاثرهوقیعتکیقرارلریکویوداسیجغرافیویمافغانستانپه

ټيټنرخدیویښیسیالۍدرلودونکیدی.دیوسیالاقتصادکیدشويلیکنهغویپهتولیداودتوکوپهخرڅالو
کيسکيټورونهريبهرتکول،تولیدوناترامنځته،حکومتداافغانستاناړتیالريچیسیمهایزتغیرولپاره،درامنځتهکیدل

بازارونوکېد.پهپهداسېطریقهبدلکړيچېپهکېاصالحاتاوپانګهاچونهداقتصاديودېلپارهفرصتبرابروي
واوپروسساومالتړیزپروګرامونه،پهځانګړېتوګهدکرهنیزکورينمحصوالتوبدیلمخهنیولولپارهدولتبایدپالیسۍ
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یونیسیاودنړیوالتجارتیسازمانمخهونیيسچېلهقواعدورسهسمعملوکړياوالتوتولیددکارالندشوومحصو
لهاملهدمارکيټونوکورينرسچینوکارولوتهزمینهسازیوکړی.لګښتدواردشویوتوکودټیټ

برخېترمنځکېدپانګېاچونېدزوخدمتونوسکتورونوتصاديشوراپهترتیبرسهدپانګېاچونېاوټولنیسرتیاق
هغهسکټورونوهبه٪تهتاییدکړ،پدېمعناچېپهبودیجهکېډیریپرمختیاییفنډون21٪او71توپیرپهترتیبرسه

هنيشلیومومي.دخدماتوپهسکتورکېبهپانګونهکمتهځانګړييشچېوررسهبهدتولیداواقتصاديودېزیاتوا
ودهکچهنږدېبودیجهبرخهبهخونديوي،زمونږاقتصادلنډمهالوسرتاتیژیوتهاړتیاتونولپارهیاپهموجمګردځینووخ

اندپانګونېرکارکوياوډیریکاريفرصتونهرامینځتهکوي.پهاوږدمهالکې،افغانستهڅیلريکومچېد"پل"پ
اودمهارتلرونکيکاريځواکچېدواړیکوکېمترکزکوياريسکتورونهپهخپلزیربناووپهجوړولوکېدټولنیزوک

پهافغانستانکېداقتصاديودېدالستهراوړنېپه ۍرسهنيشکولیدلوړاحتاميلاسانارزښتچینلچلوي،
سکتورونولپارهبسپنیتخصیصکړي.

وروپالیسیو،فسادحدودشوي،بلکېدکمزوناامنۍلهاملهمافغانستاناقتصاديودېامکاناتنهیوازېدبېثبايتاد
هکولولپارهدحکومترالسدبودیجېدمدیریتڅخهدمنلووړپایلېتاوبدمرغۍلهکبلهاقتصادیودهمحدودهشوی.
ارۍلهاوښهتاریخولرئاوکولیيشدحکومتدنېښهفرصتلريتګالرهبههغهسکټورتهراوړلشیچېدپانګو

 دفنډونوترټولولویهبرخهبههغویتهځانګړېشوېوينورمثرهتولیدکړياصالحاتورسه
  دخپلځانپهوړاندېیوګام

کارموندنېدودېلپارهدد دميلبشپړتیادلوړولولپارهلومړیتوبورکړلشوی اخیستلګټهڅخهدميلپروګرامونو
کتورونولهډلیڅخهلومړیتوبورکول،اسورکړلشوی.ددیسناموکیلومړنیانعکیولپهټولوملیبرافغانستانماډ

نګونېپالنوړاندېکويچیدکلنۍبودیجېدپادادکابینېدوړاندیزشويپایلورسهسماودمايلرسچینوپربنسټ
نوډیریبشپړچیدميللومړیتوبوکابینهاواقتصاديعالیشوراتهبهوړاندیزوشیلیدلکیږي.پروسېبرخېپهتوګه

چېپدېچوکاټکیقرارلریدابهدپنځوکلونوڅخهزیاتدواموکړيپرمختګ
ينرسچینېتواندازهکولورسه،حکومتکولیيشداړتیاوړمايلاوسازماکاناپهدېپالنکېدتطبیقاوکارکولوام

اواړوندهړیتوبونوټاکنه.رزونېپربنسټ،دلومدلګښتونودباوريادتسلسللپارهیوچوکاټجوړول،اوپهګوتهکړی.
 وزارتونهچېددویدلګښتونوډیزایناواندازهکولولپارهاړینوسایللري.

زیاتوالییاکمولدکرهنېسکټورپهفعالیتدکرهنیزپرمختیاپراخپروګرامدافغانستانخالصداخيلتولیدلف:ا
کولوتهموقعبرابرویاولدهیوادصادراتولویهبرخهجوړوي.تهپههیوادکېکار٪وګړو21لږترلږه.باندېتکیهکوي

مښتکټوردیاوسمهالداوبودرسچینوپهپراختیاکېدپانګونېکتهسزمونږدهیوادکرهڼهپهحقیقتکې،یوبیثبا
اوبهرنیوبازارعیرسچینېاودداخيلمیاويرسي،ټيټیطبیداړتیاوړموادوبیکیفیتیلکهدتخماوکیشتونلري،

.موندنېکمزورېسیسټمونهدادکرهنېدسکټورخنډګرځیدلی
پهموسمکییخونهدپخواپهپرتلهدریاونیوړاندیویلیشیاودادپرسلیژمنیداقلیمبدولددیسببشویچی

یکیداوبودکچیدټیټوالیتزیاتشویاوپهاوړهکیدسیالبونوخطرادزیاتوبارانونوسببشوینهدواوریچیپهپایل
ییڅاګانیاودسیالبونوکنټرولولوسببشوی.پههرصورتدنورووختونوڅخهډیرهاړینهدهچېداوبوزیرمې/داوب

نواوخطرناکیشویدی.کې،کرهنیزوځمکودزیاتوماینونولهوجیزیاتزیانرسیدلیبایدوشی.دجګړوپهجریان
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دځمکېدماینونودلهمینځهوړلولپارهمالتړتهاړتیالیدلکیږینوپهضمنکیبهکرهنیزوځمکوپهکرنیزوځمکوکې
وپهواسطهبهدمړینېخطرراکمکړي.دانوالسرسیزیاتشیاودهیوادپهبیوزلوسیموکېددماینونبزګرتهد

وښتنهکوي،لکهاوبهلګولو،داوبومدیریتاوپراختیا،دورونوکېدپانګونېغیاتیدلپهډیریسکيټزراعتيتولیداتوز
رونواووتولیدونکولپارهدپانګونېلپارهخورالویههڅونهده.دښایوالپرمختیاکښتاودکاراوارزښتزنجیر،چېدکل

برابروياووررسهبهیرهکولولپارهزمینهرڅالوو،پروسساوذخکلیوپهارتباطکېښهوالیچېدکرهنیزمحصوالتوخ
ښارونهاوکلیپرمختیااوښارونهبهبدلونومومي.

امکاناتلريمترکزنهددېسکيټورپهبرخوکېچېداقتصاديودېلپارهدپاموړانګوددولتیسکتورونوپهواسطهپ
ساتلولپارهناچیزهاسانتیاوېدکرهنیزومحصوالتودنیزهټیکنالوژياودبهپریوشی.اصالحشویتخمونه،ښهکره

تدودېپهبرخهکېهممرستهکوي.معیشاوبزګرانپهاضايففصلونوکېدخوړوخوندیتوبزیاتولوکېمرستهکوي
نیسیلریندهتکنټرولښهکولاوښهبستهبنديچېدمحصولضایعکولومخهدکرنېپهصنعتکې،دکيفي

یوادڅخهدکرنیزومحصوالتوڅخهدصادراتوهیوادتهباندیبدلکړیږداقوتاوپوتانیشیلفغانستاندواردايتهچېا
لوختکېرامنځتهيش.مهابهبهپهاوږد

ونوزیاتولپنځوکلونوکېدبزګرانولپارهدحاصالتواوپرانستېبازاردکارونورامینځتهکول،پهراتلونکو
 میلونههکتارهتهوغځوو۲۰۷یلونههکتارهڅخهم۲۰۲نکیځمکیبهلهاوبهلرو •
ټنوتهلوړکړو.یکنمرتملیو5.9څخهټنویکمیلیونهمرت4.5بهلهدغنموتولید •

څرنګوايلدپورتهموخوترالسهکولو
نه،داوبودنویوشبکوکانالونوجوړو۱۰۰۰دپهبرخهکیدپانګیزیاتوالی،دداوبودلګولومدیریتدداوبو •

 رمختیااودابوکوچنیذخیریجوړول.پ
زرههکتارهځمکهځمکهکرل110سلنیاو۲۶دغنمودمحصوالتودزیاتیدولپهموخهدبرناموتطبیقکول •

 اورسېغنمولپارهدمعياريمارکیټجوړول.شوېدهددمحصوالتونیامییکیدلاودتخمونو
اودصادرشویوهیوادونوتوپهوړاندېځانګړواقداماتوتطبيقاىل،دواردشويونباتاارويودمديريتښهودڅ •

 ول؛کارڅخهدوارداتومخنیویلپارهدګمرکيتعرفو
څخهمالتړدارزښتپهزیاتوالیتهدپانګونیهکتارهځمکې230زروڅخه180دباغونودظرفیتلوړولد •

 هنیزسوداګرۍلپارهدماالتړزیاتول.مینځتهکولاودښځوکروازورکولوپروسېراکیدصادراتوج
 .نېدذخیرهکولوبورډجوړولکرهدکرهنېبیارغونېسرتاتیژیکېزیرمېاودبزګرانودمالتړلپارهد •
ودبزګرانولپارههکټارهځمکېتها60،000چاپیریالمالتړلپارهدزراعتيځنګلونوپراختیااوبیارغونهد •

 عوایدوتولید.د
نودبزګرادوزارتلپارهیوغیرانتفاعيموسسهبدلول،کول،وزارتجوړښتتهبدلونورمالداریاواوبولګولوکرهڼید
پارهخدمتکولاوپهکرهنیزسکتورکېدخصويصپانګوالوپانګیتههڅونه.ل

 .  د اړیکو او زیربنا پروګرام۶
تیایووايلپروسېپراخیدسیمهایز

تیځ،سویيل،مرکزياولویدیزآسیاترمنځدترانزیتيمرکزپهتوګه،دایوهلویهاقتصاديرسچینهدافغانستانموقیعتدخ
لومړنۍپانګېاچونېدبهرنۍانرژۍورنۍجګړېکچهدمدیریتوړاندازیکچېتهراټيټهشوېده.دککیدایيش

درونهچمتوکړيدي.پهدېوروستیوکې،نړیوالېدتوکولیږدلپارهوچبندلرېپرتوسیموتهلیږدپهسکټورکېموږ
دپراختیالپارهدرسحدونوپروژواوپالیسیواصاالحاتوګرۍسوداګرۍسازمانتهدافغانستانالرسيسدسیمهییزېسودا
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دموډلختیاییاونړیوالبانګرسهدوقرسه،داسیاییپراموږدپیسونړیوالصنرهاړینیاسانتیاوېبرابرېکړيدي.لپا
وسیمهایزنهاډیزاینکولولپارهچېنهیوازېدنړیوالپانګونېجذبکولیيش،بلکېپهدېسکټورکېکورينپانګو

ایمهییزهاقتصاديهمکارۍخورالویقوتلريدمنځنۍاسیخصويصسکتورمتویلکولیيشپهرشیکهکارکوو.س
مکاریونوېساحېپهسیمهکېدانرژۍسیمهایزېپروژې،رېلپټلۍپانګهاچونهدسیمهییزوهډیجیټللویېالرې

اوسیمهییزسړکونهدي.
للهالریمرکزیاسیااودجنوبسوداګریزملکیتاومعدنیتوکودلیږدپالنهکويکومچیدشامۍددافغانریلپټل

تیکیبندرونهدافغانستانلکیږیاوشپږلوجیسلهالریایرانتهلیږدو ۳۵۰صادرايتسیمېرسهنښلوياوتقریباٌ
کیلومرتهلینډیزاینپهشمول،پرمختګشويدي.

 دچېدګاونډیوهیوادونورسهدهمکارۍکچهپراخهکړولروتصمیمموږهمداراز دجنويباسيا دمثالپهتوګه،
رکزاوموږپهګډهدهاماللیاپهسیمهکېووپراختیالپارهنړیوالم(اودغرونودقواSACEPچاپیریالهمکارۍپروګرام)

داقلیمبدلونبدلونمنفياغیزکمولولپارهکارکوو
اهدافمابرایانکشافهمکاریهایمنطقویعبارتدیله:وداګرۍلهالرېاقتصاديودهاوامنیتسزهدسیمهیی
 زيټمرکزتهبدلول.تجاريتتوکولپارهدترانروهېوادونوترمنځدافغانستانداسيااونو •
 دهیواددصادراتودالریبدلول. •
 ریدامنیتښهکولاللهددوهارخیزوسوداګری،ګټواواعتامددسطحیلوړولو •

هکړودسیمهییزیسوداګریدپوهیدوڅخهزموږدعوایدزیاتولولپاره،موږبهالندېتوګهګامونهپورت
 (OBOR-یورسکوژوتړلدکمربندیپهشکل)دسیمهییزوپر •
 (اودزیربناپراختیاکېخصويصسکتورهڅولPPPدعامهاوخصويصسکټورګډون) •
 ټاپیپروژوپهشمولدپروژولپارهاړیناړتیاوېاوفنډونهباوريکولوا1000sدکاسا •
 دسیمهایزوادارورسهدهمکارۍپراختیا •
 ماموریتپیاوړیکولنهاوسوداګردیزکاروباریبهرکېزمونږسفارتوپه •

 .  د ښاري پراختیا پروګرام۷
دافغانستانارهاقتصاديودېفرصتونهچمتوکوي.تلپموقعیپهډیریهیوادونوکې،ښارونهدنفوساوجغرافيايي

زموږښارونهدژوندکولو.واوسیرمختګچلوونکي،داښارونهبایددودېاوپاوسمهالمګر، ښارونهاوږدهتاریخلري
سیرهبر.نلريمرکزونهديمګردنویواتباعو،داخيلبېځایهشویواوراستنیدونکودجذبولولپارهاقتصادياساسات

کېدښارواالنودمستقیمانتخابلپارهپالنرسهسم،داښارونهبهښاريمدیریتظرفیتتهاړتیا2019پردې،په
ولري.

 يټوراصيلموخهپهالندېډولدهاسبهښارونهپهپارددېسکدمحرتکاومن
 دښاريمرکزونوفعاله،خوندياودوامدارهشبکهجوړول. •
 يودې،کلتوریاوټولنیزومرکزونوتهبدلول.تصادمرکزونهاقښاري •
 رامینځتهکول.دښاريپالجوړونېپروسېتوضیحکول،اودښاريحکومتوايلمیکانیزم •
پاره،دميللومړیتوبپروګرامبهالندیاړخونوتهپاموکړيتهاهدافودالستهراوړلولدپور

پرمختپهقانويناوحقوقيچوکاټکېد • دپاموړ پهښارونوکېدقانونګ، ځواکمنکولوپيلکولاو
 حاکمیتپیاوړتیا
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 رتاوکانالیزیسوندښاريزیربناووجوړول،پهځانګړېتوګهدترانسپو •
 هدکلتوريمیراثیوځایکولاوهمغږۍښاريپراختیایيپروګرامرسد •
•  چمتو مقرراتو زونونو د واىل، ښه تطبيقدښارياستوګنځايونو اوکولاو د، استوګنېاو د لپاره ټولو د

 پیرودونکودسيموزياتوايل.
 .دکارونوتهالرسسیزیاتوليخدمتونهښهکولاودځمکېمالکیتحقونهمنلاوساتنه،دبېوزلولپارهښار •
وړولدلویولویواقتصادونوتههڅونه،دښارياقتصاديزونونورامینځتهکولاودښاريداخيلښارونوج •

 نوپهپراختیاکېښارو
 .  د انرژۍ پروګرام۸

لپارهکارولالرسسیدنړیوالوبازارونوتهداقتصاديودېسرتاتیژيدتولیدوونکودوړتیالوړولوپربنسټدښارونواو
دټرانسپورتیدهلیزپراختیادکورنۍجګړولهاملهاغیزمنشوی،کمزرویاوضعیفیطرحیچیډیریوختونه.کیږي

لهمخیترتیباودقرارداديانوکمزوریمدیریتمساويننګونېديچیپهټیټکیفیترسهپهساختامنیGoogleد
داسېقضیودبیاتکرارولولپاره،دسړکونودجوړولویدلیدی.پهراتلونکیکېدړولګښتونوالملګرڅسکتورکیدلو

.لپارهدرشکتونوساختامينپروژوکیفیتارزونهپیلیږی
ومتدسیستمونودرامینځتهکولولهالریدهیواددمخپرودېاړتیاوورسهسمدترانسپورتموسسودښهکولوحک
لواکوادارې،دسړکونوفنډاودټرانسپورتانسټیټوټجوړولپي.چیپدېکېدسړکونودخجديګامونهپورتهکړلپاره

دکاساپروژې،تقاللپارهداوږدېمودېلپارهپروګرامپیلکړی،وانشاملديهمدارنګهافغانستاندبریښناتولیدا
واټهبرېښنالیږدويمیگا4000پایلهکېکیلوواټهبریښناتارچی500اودترکمنستان 1000
یپلینټآپیپروژهچېطبیعيګازلهترکمنستانڅخهسویلیاسیاتهلیږدويچیپهدیسکتورکیدلویواوغټوااودپ
څخهګڼلکیږی.دسلامبندجوړونهیوهسرتهالستهراوړنهګڼلکیږي.داپروژې،پهداسېحالکېچېدبریښناپرژو

ګریزاوخصويصبریښناتهالرسسیهمچمتوکويدکورنیوابلکهپهافغانستانکېسودوڅخهعایدتولیدوي،صادرول
رسچینوڅخهدبریښناتولیدمخپهزیاتیدودی

میگاواټهبریښناتولیدلپارهدیوېجامعپالنرسه،پهشمولدڅلورولویوبریښنایي2300نکوپنځوکلونوکېاتلوپهر
میگاواټملریزهانرژۍ،بادیاوطبیعیګازداهمد600او(PPPsصويصملګرتیاپهتوګه)خ-پهشمولدعامهپروژو

کالترپهاواخیروکیبه2018اتیدوپهحالکیده.اوددزی   (لهالرېپيلکیږيPPPs)عامهخصويصملګرتیا
صوالتومحتلهبهزیاتهوی.دکورينکلونوپهپر۴۰تیروافغانستاندکورينرسچینوڅخهډیرانرژيتولیدکړيچید

سکتورکېپانګهاچونه،چېدادسوداګریزواوصنعتيپراختیالپارهیومهمرشطدی
سیمولپارهدنويکیدونکېانرژۍپهبرخهکېدمخپرودېپانګونېرسهلریپرتیسیمیبهپهیزوالبتهداستوګن

لومړیتوبکیونیولشی.
 توبپروګرامدبریښنااوانرژیسکټورکېالندېاهدافتعقیبويمړیژيپراختیالپارهدميللوزیربناوواوانرد

 دترانسپورتلیږدلګښتونوکمولپارهدښارونواوکلیوترمنځسوداګرۍپراخولول •
السهخهکیځانبساینهترکیلوټبشپړولاودانرژیپهبر500کلونوکېدميلبریښنالیږد15پهراتلونکو •

 سویلآسیاترمنځدانرژۍدپلورڅخهدعایداتوزیاتوالی.آسیااوکولاودمنځنۍ
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داتدابیرونیيسنبهپورتهموخودترالسهکولولپاره،افغانستاد
 دزیربناووپهپراختیاکېپانګهاچونېلپارهخصويصسکتورهڅول •
کيټوردځمکېاستوګنېخصويصسکيټورلپارهدعامهسادچټکولولپارهددسرتاتيژيکزيربناوودپراختي •

 تهالسرسۍ.
 تصویب.اودداوطلبۍدپروسېکمولولپارهدنويتدارکايتکړنوپیاوړتیا،ډیزاین •
 رول.دزیربناو،کانونواوانجنیرانواودپروژېمدیرانوتهدلوړتیاموقعبراب •
میګاواټتهدداخلی۲۳۰۰عیګاژڅخهپهګټنیاخیستیلووړانرژی،اوطبیداوبوبريښنا،دنویکو •

 بریښناتولیدزیاتول،
 دنويکولووړانرژی.توګهدکورينانرژیدلیږدظرفیتسپارلاوپراخول،پهځانګړې •
 اوپهدېسکيټورکېدنرخونواوسبسايډیلهمنځهوړل •

 ختیا ميل پروګرامد کانونو او طبیعې رسچینو د پرا.  ۹
اودهایدروکاربنپرمختګبهپههیوادکېداقتصاديودېچینېلکهکانکیندنهکانونواواستخراجيصنایعورسد

،وروستيراپورونهداوطلبۍاومؤثرهڅارنېلهالرېخورامهمدهڼیامدارهپرمختیادردو  .هڅولوکېمهمرولولوبوي
يناستخراجمخهونیيس.لههمدېويترڅودقاچاقاوغیرقانوتیاشتونتهاشارهکپهسکټورکېدحکومتيپیاوړ

یعوشفافیتلنونهداستخراجيصناکپاکبله،زموږسرتاتیژیکپالنونههمغږيشويدي.لههمدېکبلهزموږسرتاتیژی
(دهمغږۍاودوامپربنسټوالړدي.EITIمعیارونورسهسمداستخراجيفعالیتونو)

نوکانوددنړیوالوتجربواومهارتونومدیریتپهپامکېنیولورسهاوسکټوردعموميظرفیتیدچدایقینيکولاو
ېسکټوردعایداتودلوړولولپارهلوړظرفیتلريکهڅههمدکانکیندن.ږيپهميلاوتاریخيکچوتررسهکیکندنه

نوددیسکتوردپامراختیامخهنیيس.اودیننګووفسادددېسکتورپمګرکمزوریمقررات،دپانګېاچونېتاییدا
هومقررايتچوکاټونوتکيادولتبهدخصويصپانګوونېهڅونېلپارهدتنظیموونډبکړی.وړعوایدودراټولولومخه

نوبنسټونهلکهدبندرودرسیدوپروسهچټکهکړي.دکانونودسکتوردقوتاوپوتانشیللپارهالزهدهچیمهماوحیاتی
ینځتهکولچېدکانکیندنېپروژېدبریښناميلشبکېرسهتړیلویهپانګونهبایدوشی.جوړولداورګاډيپټلۍرام

راختیالپارهدکلیديلومړیتوبونوڅخهديددېسکټوردپایښتپونهشفافیتاوحسابورک
هزیانرسیږیاولیونډالروپهاندازهدولتتمی۱۱۲چېپهکالکېدکانونوناقانونهاستخراجتهدالرسسینشتوالی،

ارلری.حکومتدهغویقرهمدارنګهدغیرقانونیوسلهوالودپیاوړتیااودجرمونوسببګرځی،ددولتپهلومړیتوبونوک
ړينويرشایطوړاندېککانونودعوایدوراټولولولپارهچېپهرسميتوګهاستخراجشويديدملکیتګټوخپرولولپاره

نهاوپلټنهاوسهمروانهده،کهڅههمپهدېسکټورکېهرډولسوداګریزېپرمختیاددهایدروکاریننقشهاخیست
والهکچهلوړهده.:نړیتیلواوګازوبیهپه

 ندیډولدیديدښهاقتصادلپارهدکانونوسکتوربریالیتوبدکانکیندنېاوکانونولپارهمهماهدافپهال
 ونولهالریعوایدلوړولدکان •
 انونوعوایدددواماواټکلکولوزیاتوالیدک •
 دتیلواوګازوداستخراجپراختیا •
 اجمخنيویستخردکانونودغیرقانونودا •
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سکټورلپارهزموږلومړیتوبونهپهالندېتوګهدياوددې
 يکولدقراردادونهسموناودمحيلحکومتداريمسلک •
 تکنټرولپراخولټولوکانونوپهاړهددولپههیوادکېد •
 دافغانستانداستخراجيصنایعوشفافیتنوښتمعیارونورسهسمدکانونوقانونچمتوکول •
پراختیالپارهدنړیوالورشیکانوجذبکولاودریلنويشبکېرامینځتهکولولپارهدسیمهکانونودلوید •

لولاوپههیوادکېدټولوکانونوپهاړهددولتهدترکمنستاناوایراننښز(ترانسپورتلینرسایزو)سیمهای
 کنرتولپراخول.

 (.AEITIرسهسمدکانونوقانونچمتوکول)معیارونونوښتدافغانستانداستخراجيصنایعوشفافیت •
 . د برشي رسچینو د پراختیا پروګرام۱۰

مناسبکاررسهبازارپهسمهتوګهدرمهارتونهاچونهدافغانستاندکاګهپانرسچینوکیسايندکارزیاتوالیاوپهان
نولهدېکبله،دکارمارکیټراتلونکياړتیاويش.راباوددېزیانونهبهداقتصاديودېسرتاتیژۍرسهسمخندي

ونوپهپامرسهدمدیریتمهارتبازارنويغوښتنېتهاټکلکولولپارهحکومتدانجنیریحرفويزدهکړوپهبرخهکې،د
دداخيل.وکړيپانګونهبهدهچېدکاريځواکنرموايلتهودهورکړي،پراختیا،دخدماتوصنعتاواصالحاتوتهاړتیا

لپارهدثانويدکډوالوبېځایهشويووګړواوداخيلبېځایهشووخلکوراستنیدادکاربازارکېرغندهروللوبولیيش.
ېبهرنیروزلشويدي.پهاکادمیکنتیاوېبرابرېشوي،پهتیرهبیاهغهکسانولپارهچړواوروزنېپروګرامونهآسازدهک

هکړېکیفیتښهکول،داکادمیکچاروپهاړهنصاببدلولو،ارزونې،اوراپورورکولولهالرېدزداوځانګړوموسسوکې
لونهتولیدشی.دپایلوپربنسټماډیو

 الندېتوګهدیپاره،پهدېسکټورکېدحکومتيپانګواچونېهدفپهيپرمختیاداقتصاديودېلدبرش
 دکاریقویصادرکولاوچمتوکول ډوندکاريبازاردراتلونکياړتیاووپهګ •
 پهخصويصسکټورکېدکارغوښتنېرسهدروزنیزوپروګرامونوښههمغږيکول •
 ولدهمهارتونوکچهلوړدموجو •
 رفیتښهکولپهبرخهکېدپانګونېلهالرېدکارځواکظلجی()وقاییاومخادروغتیا •

ېګامونهپورتهکويالندددېاهدافودترالسهکولولپاره،حکومت
 مسلکياوحرفويزدهکړېلورسهکارویولونوپهدزدهکړېماډهیواددآملان •
 میکوتاسیساتوپیاوړتیازدهکړهاوداکاددخصوصیوړتیاوو •
 .کاربازارونوتهوپیژيندفرصتونهدروزنېاوډوالواوبېځایهشویوخلکودجذبولودک •
 برنامولپارهدمهاجرینواوبیځایهشووخلکوموقعاوفرصتتشخیصکولیزودمارکیتکاراوروزن •
 .ایدتولیدويدمعیوبینولپارهعدمحيلسرتاتیژۍیامیتودولوژيمالتړکولچې •
 دزیاتولولپارهدپالیسۍبیاکتنهاوکاريمقرراتیاانعطافدنرموايلپهدېبرخهکې •
 .نګهاچونهېپادښځوزدهکړهاوکاربازارک •
 داقتصاددوزارتظرفیتتهودهورکولالریدبیالبیلوڅانګودیوځایکولوله •
 مادیولتشخیصول.لپارهدیوپایدارهدصحیسیستمدمالیمتویل •

 روګرامد اقتصادي پياوړتیا پ . د ښځو۱۱
ړسیايس،ټولنیزاواقتصاديبشپافغانستانحکومتدميلسرتاتیژۍلهالرېدميلپرمختیاپهبهیرکېدښځود

ودښځوداقتصاديپریکړېپيلکولوا1325پههمدیاساسحکومتدمخهدملګروملتونودګډونتهژمندی.
پروګرامونوپيلکولوڅخهکاراخیستیدی.دغربتکمولولپارهحکومتژمنېرسهسم،یاوړتیالپارهميللومړیتوبپ
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$میلیونډالرپانګهاچونه250رامپهاړهپنځوکلونوکېدښځواقتصاديپیاوړتیاپروګونکوپریکړهکويچېپهراتل
څخهدمیرمنوهبازاراومايلپورونوپلوه،هغهټولقوانینچېلیتښهکولاولهبلهدجندرداحصایېکیفوکړي.

الرسسیمحدودوياوبندیزکويلهمینځهیويس.
تیژيجنډرسرتاافغانستاند
مګردښځوبېوزلۍلهمنځهوړلاوپهابعیتمساويحقوقبیانوياسايسقانوندښځولپارهدتافغانستاند .

رسسیپهبرخهکیمالتړتهاړتيالرو.ډونکولاومارکيټتههغودالديبهیرکېدهغویګاقتصا
رکندحکومتدټولیزفعالیتپربنسټيهرحکومتدجنسیتسرتاتیژۍپيلکولولپارهدپنځهارکانووړاندیزکو

 والړدی
څخهدښځودکورنۍتاوتریخوالیدښځوبرشيحقونوپهاړهنړیوالېژمنېپيلکول،دښځوامنیتاو •

 ازادول.
 يخدمتونوپهشمولزدهکړوتهدښځوبشپړالرسسی)دلوړوزدهکړوپهشمول(دروغتیای •
 هدميللومړیتوبپروګرامپیلکوللپاردښځوداقتصاديپیاوړتیا •
 اوپيلکولولهالرېدښځواسايسحقونوتضمینکولاجراوانینوبشپړدق •
 .ېدښځوپرمختګاوکارکیچاروومتپهحک •
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 کیوم څپر او 

 وی وضعیت زنده گی  در افغانستان :رس 
افغانستان دوضعیتاجتامعیواقتصادیمردمرمورجامعترینمنبعمعلوماتد1395رسویوضعیتزندهگیدر

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور
بهنرشرسید.1397درسال(ICONعامهجامعهاروپا)
ودهکهخصوصیتچندگانهیهبفعالیتارزندهادارهمرکزیاحصا1395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی
تفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،زپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیراهایاینرسویعبارتاندا

یتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیاوالتوانائیتولیداحصائیهبهسطح
میسازد..

هدفاز12هکهشاملشاخصراتحتپوششقرارداد1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
رسویوضعیتزندهگیت،افپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاساهدافانکش17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم
،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنندوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشه

 عکاسیافتهاست.نانهایمردمبرایانکشافدرآ
:ALCS-2017(بهاساسرسویکندهارمردموالیت)وضعیتزندهگی

 شاخص ها 

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

 54844.5 54844.5 54844.5 54844.5 (sq.kmمساحت )
 22.8 21.9 21 18.9 هر کیلومت مربع(تراکم جمعیت )افراد در 

 126 115 128 123 نسبت وابستگی
 108.3 102.3 99.9 103.2 بت جنسیتینس

 27.1 19.5 25.7 12 سال( )٪( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 15.8 12.8 16.8 7.9 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

بازدید( بت های قبل از زایامن )حداقل یک پوشش مراق
)٪( 6.5 26.1 18.8 84 

دهند ن میزنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایام
)٪( 11.1 46.6 40.2 44.2 

سال، در حال حارض متاهل اند   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
)٪( 28.3 18.3 15.3 9.7 

 0.12 0.15 0.22 0.08 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 
 6.3 6.4 4.6 2.5 ساله )٪( ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

 _ _ 3.9 1.8 جمعیت با کمبود پروتئین )٪(
 _ _ 3.9 0.9 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 5.2 1.4 2.4 _ نسبت وابستگی ساملندان
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 38.6 41.2 43.2 _ اشتغال به نسبت جمعیت
 8.6 0.3 9.7 _ میزان زیراشتغال )٪( 

 12.4 10.7 9.4 _ میزان بیکاری )٪(
 44.1 46.2 47.6 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(

 21.1 11 19.1 _ ه چندان سود مندام ناستخد
 47.8 49 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )٪(

 8.6 12 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(
 43.7 40 _ _ خدمات )٪(جمعیت مشغول در 

 80.7 _ 12.8 22.8 فقر )٪(میزان 
 1.6 2.8 4.8 6.3 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )٪(

وخت جامد استفاده مینامییند اد سجمعیت که از مو 
)٪( 71.9 91.1 96.5 94.8 

 96.6 76.5 83 25.4 خانواده که دارای برق میباشند )٪(
 9.3 9.2 7.4 6 تعداد خانواده

های پرجمعیت زنده گی میکنند افراد که در خانواده 
)٪( 6 8.3 17.2 21.4 

 21.1 17.7 8.7 4.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 0.3 0.38 0.06 0.08 نفر 100کاربران اینتنت در هر 

 16.7 17.8 31.1 13 خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )٪(
 0.5 1.2 2.6 0.7 ی هستند )٪(خانواده هایی که دارای زمین های للم

 19.8 17.7 13.8 10.5 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )٪(
زمین های آبی متعلق به خانواده ها ازه اوسط اند

 7.2 10.9 10.9 11.1 )جریب(

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها 
 22 16.7 16.9 9.4 )جریب(

بی متعلق به خانواده ها اوسط اندازه زمین های آ 
 4 4.5 6 7.5 )جریب(

 
رسویوضعیتزندهگیبهسطحملی:

 شاخص ها 

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

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

 101 100 105104 نسبت وابستگی
 103.9 105.3 105105.7 ت جنسیتینسب

 53.6 51.7 38.946.6 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 34.8 34.3 26.231.4 ساله و باالتر ۱۵عیت ر جممیزان سواد د

 70.2 63 32.851.2 (٪پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( )
 53.4 45.2 21.839.9 (٪میدهند )زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن 

 16.4 17.9 17.919.5 (٪سال، در حال حارض متاهل اند )  ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 0.57 0.55 0.450.52 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 8.17.3 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
 _ _ 15.719.4 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )
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 _ _ 6.118.5 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )
 5.4 4.9 5.75 نسبت وابستگی ساملندان

 23.9 42.9 45.7_ ال به نسبت جمعیتاشتغ
 15.6 55.4 49.8_ (٪میزان زیراشتغال ) 

 30.7 22.6 8.2_ (٪میزان بیکاری )
 53.9 55.4 49.8_ (٪میزان مشارکت نیروی کار )

 39.5 39 25_ استخدام نه چندان سود مند
 44.32 44 __ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 18.08 22 __ (٪د )جمعیت مشغول در تولی
 37.59 34 __ (٪خدمات )جمعیت مشغول در 
 54.5 39.1 3636.5 (٪میزان فقر )

 13.6 19.2 24.615 (٪جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )
 74.8 75.9 83.279.9 (٪ت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )جمعی

 97.6 89.5 41.168.9 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
 7.7 7.4 7.37.4 خانوادهتعداد 

 43.9 42.6 33.743.8 (٪افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )
 21.2 17.3 5.814.1 معیتنفر ج 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 2 1.22 0.270.50 نفر 100کاربران اینتنت در هر 
 37.9 36.6 40.437.9 (٪آبیاری هستند ) های خانواده هایی که دارای زمین

 19.4 16.3 16.416.8 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )
 13.1 12.6 10.312.6 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )

 4.9 6.1 6.76 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(
 12.1 13.2 1416.4 خانواده ها )جریب(للمی متعلق به های اوسط اندازه زمین 

 1.9 1.9 22 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(
 

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

بخشمختلفزدهیدرسدیارقامجدرندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتامع
فقرونابرابر بهیمسکنودسرتست،یکارواشتغال،معارف،صحت،جنس،ییغذاتیمصئون،یشاملارقامنفوس،

.باشدیم،یوسکتورخارجیسکتورمال،یقیحقتورسک،یزراعتومالدار،یاجتامعتیخدماتاساس،مصئون
بهطورمخترصوساده،یبهشکلمطلقونسبیواقتصادیویمهماحصائیارقامشاخصها،دراینبستهمعلوماتی

داشتهباشند،تمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضوریاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایبناً،براشدهدادهانعکاس
کهدرستونراتوانندمنابعارقامیاستفادهکنندگان،مشرت،یبلیممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصاندتویم
 یند.مناافتیجداولذکرشدهاست،درریاخ
آنبههیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعضیاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینرشنیمندرجاباآنکهارقام

.استدهیگردهیاراینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیهاتد،یسطحشهر
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 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه
 مالحظات منبعمعلومات اممطلقارق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 نفوس 1

مجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحهتعداد نفوسکشور 1.1
نرشیهبرآورد نفر31,575,018 100٪ نجغرافیائیزندگیمیکنند.معی

 1397نفوس
 

رشیهبرآوردن نفر7,507,953 %23.7 ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
 1397نفوس

 

نرشیهبرآورد نفر22,567,065 %71.5 کنند.ندگیمیدرمناطقدهاتیزفیصدینفوسکه سهمنفوسدهاتی 1.3
 1397نفوس

 

نرشیهبرآورد نفر1,500000 %4.8 فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
 1397نفوس

 

برآوردنرشیه نفر15,493,446 %49 عنفوستناسبمجمونبهفیصدینفوسزنا سهمنفوسزنان 1.5
 1397نفوس

 

اناثبودهونشاندهندهفوسنبستنفوسذکوربرن نسبتجنس 1.6
  105٪ تعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

الی15ر)سنکارنفوسساله(ب14الی0نسبتاطفال)
64) 96.09٪  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
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نسبتوابستگیکهن 1.8
 ساالن

الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65افرادسنسبتن
64) 5٪  

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

1.9 
نسبتوابستگی

 مجموعی
آنبرنفوسسن+وباالتراز65و14-0نسبتافرادسن

  ٪101 (64الی15کار)

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 میزانرشدنفوس 1.10
تغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدرتازعبار

فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائه
 میشود

نرشیهبرآورد  2.14٪
 1397نقوس

 

1.11 

فیصدینفوسبه
کگروپهایتفکی

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

 فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47.52٪
49.91٪ 

3 2.57% 

14,124,916
14,835,404 

764,003 

نرشیهبرآورد
 1396نقوس


 
 
 

 فقرونابرابری 2
 اتمالحظ منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو میزانفقر 2.1
 ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازییشااغذ

54.5٪ 15,837,319 

رسویوضعیت
ندگیدرز

افغانستان
1395 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
هاتی(د2)
 (کوچی3)

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

41.6٪
58.6٪ 

 

2,877,417
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنام شگاففقر 2.3
  ٪15 هد.میدشگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشان

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.4 
فیصد20سهممرصف

فقیرتریندرمرصف
 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی
  ٪7.3 ورمصارفمتامنفوسکش

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 رضیبجینی 2.5

صشاخنشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،این
ویکتحولمیکند.0دربین

نشاندهنده1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0
 توزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد

0.31  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.6 

خانوارهایفقیرنسبت
بهتفکیکاشتغال
رئیسخانواردر

سکتور
(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 تخدما(سکتور3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
 مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر

63 % 
58 % 
45 % 

 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 مصئونیتغذایی 3
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میزانعدممصئونیت 3.1
 غذایی

کیلوکالریدرروز2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273 ٪44.6 ایدخذمینما

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
-17رسوی
محاسبه2016

 شدهاست

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500وسکهروزانهکمرتازفیصدینف
 3,899,437 ٪13.4 مینامید

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 


 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز میزانکمبودپروتین 3.3
 8,763,895 ٪30.1 باشدپروتیندرروزمی

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4.1
 کار

 15,902,108 ٪54,6 وباالترازمجموعنفوسکشور14یافرادسنفیصد
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان
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4.2 

میزاننفوسدرسن
محلکاربهتفکیک

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن
1.26%

2.69.4% 
3.4.6٪ 

1.4,127,528
2.11,049,294 

3.724,286 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.3 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیک

جنسیت
(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

درسنکارقرارداشته،مرصوفکاروفیصدینفوسکه
 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
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

ه،مرصوفکاروفیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشت
 یابیکاراند.

1.48.0٪
2.54.9٪ 
3.72.4٪ 

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

ضعیترسویو
زندگیدر
 1395افغانستان

 

نسبتاشتغالبر 4.5
  ٪41.33 فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار نفوس

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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4.6 

میزانبیکاریبه
فکیکجنسیت:ت
(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)
 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیااربودهاندوبیکرویاجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.23.9٪
2.18.3٪ 
3.41.0٪ 

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

یترسویوضع
زندگیدر
 1395افغانستان


 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.7 

انبیکاریبهمیز
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

رسوی،درازقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
ذشتههفتهگیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.26.5٪
2.24.0٪ 
3.12.3٪ 
4.23.9% 

1.520,600
2.1,439,800 

3.64,300 
4.2,024,800 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانکمکاری)کارنا 4.8
 کافی(

هفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
رویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهسازقبل
ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکار40ازکمتر
یلوفرصتداشتهاندبهاساس:متااضافی

(نیرویکارفعال.1)
 (اشتغال.2)

1.15.6٪
2.20.5٪ 1,320,928 

ویوضعیترس
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کاراطفال 4.9

رشاقهطفلازلحاظسنتعریفشدهسهکتگوریکا
است:

سالهانجامشود،11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
تیارشایطکار،ساعابدوندرنظرداشت

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطرناک،43

 کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50٪ 2,736,200 
یترسویوضع

ندگیدرز
 1393نافغانستا
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 میزانبیکاریجوانان 4.10

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در
رداشتهاند.)تعریفساعتکارتازهشتگذشتهکم

 ملی(

30.7٪ 84,2000 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.11 

جوانانبیکارییزانم
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 (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.12 

میزانبیکاریجوانان
محلبهتفکیک
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیابیکاربودهاندویاروجستجوکارسوی،در

 ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت

1.39.1٪
2.29.6٪ 
3.13.3٪ 

1.144,232
2.366,467 
3.13,010 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 نیرویکارباسواد 4.13
فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحل

 5,629,256 ٪35.85 اشد.بدهمحاسباتریاضیراداشتهوسا
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
 2,814,511 ٪44.3 ولبهکارهستند.غمشومالداریعتزرا

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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سهماشتغالدر 4.15
 تامنساخ سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن
 619,887 ٪9.8 مشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.16
 سکتورتولید

ینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکارفیصد
 هستند.

8.1٪ 511,454 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.17 
هماشتغالدرس

سکتورمعادنو
 استخراج

 11,977 ٪0.2 فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستند.
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.18 
سهماشتغالدر

رخدماتعامه،سکتو
 شخصیواجتامعی

سکتورخدماتعامه،شخصیفیصدینیرویکارکهدر
 1,252,987 ٪19.7 .واجتامعیمشغولکاراند

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.19 

سهماشتغالدر
سکتورهایتجارت
عمده،پرچون،

 رستورانتوهوتلها

عمده،پرچون،فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارت
 700,530 11% رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.20 

هماشتغالدرس
سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،
 ارتباطاتومعلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،
 368,063 ٪5.8 ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.21 

سهماشتغالدر
سکتورهایمالی،

بیمه،رهنامیی
 رتمعامالتوتجا

یصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،ف
 65,583 % 1 رهنامییمعامالتوتجارتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.22 
سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،گاز
 وآب

کهدرسکتورهایبرق،گازوآبکارفیصدینیروی
 4,935 ٪0.1 مشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 1,008,148 ٪15.7 یکنندانفرادیکارمکارگرانکههرروزبهطور کارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.24
 خصوصی

اسیکقرارداددرسکتورخصوصیراسکارگرانکهب
 مرصوفکاراند

7.1٪ 453,859 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.25 
کارگرانبامعاش،

 دولتی
ددرسکتوردولتیاساسیکقرارداکارگرانکهبر
 649,105 %10.1 مرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 2,580,109 ٪40.1 ارگرانکهمالککارخودمیباشند.ک قلکارگرانمست 4.26
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 ٪2.6 .کسانیکهکارگراستخداممیکنند کارفرما 4.27


169,488 
 

یترسویوضع
زندگیدر
 1395افغانستان

 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.2 
میزانحضوریابی

 خالص)دورهابتدائیه(

سالکهواجدینصنوفابتدائیه12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدرمکاتبحارضاند.در6الی1)صنوف

شاملاینشاخصمشمولینوحارضینمدارساسالمی
 منیباشند.

56.1% 2,875,627 
ویوضعیترس

زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.3 
میزانحضوریابی

 خالص)دورهثانوی(

جدیننهادهایهواسالک18الی16فیصدیسنین
(انددرصنوفخویش12–7تعلیامتثانوی)صنوف

حارضاند.دراینشاخصمدارساسالمیشاملمنی
 باشند.

35.7% 1,359,552 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395نافغانستا

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت درخالص
 عالی

کهواجدیننهادهای24الی19فیصدینفوسسنین
تحصیالتعالیمیباشند.دراینشاخصمدارس

 منیباشند.اسالمیشامل
9.7٪ 238,864 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

عالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 ثانا(5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبرگروپ
تیوریکیسنمکتببراییکسطحمعینتعلیمی

فیصدیازمجموعنفوسهامنگروپمحاسبهشدهوبه
برایابتدائی،6-12گزارشسنبیانمیشود.درین

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

درتعلیامتناخالص
 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از
 3,714,749 ٪72.5 12الی6مجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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5.7 

میزانحضوریابی
تعلیامتناخالصدر

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

کهدردورهابتدائیهحضوردارند،ازفیصدیشاگردان
،بهتفکیک:12الی6مجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4)کوچی(3(دهاتی)2(شهری)1)

1.95.5%
2.69.9% 
3.8.9% 
4.84.4٪ 
5.58.9% 

1.1,113,610
2.2,577,021 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.8 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور
 1,824,227 %48.0 18الی13زمجموعافرادبینسنیند،ادارن

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

ثانوی
(شهری1)
(دهاتی2)
وچی(ک3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضور
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 

یوضعیترسو
زندگیدر

 1395ستانافغان
 

5.10 
میزانحضوریابی

 ناخالصدر
 تحصیالتعالی

تحصیالتعالیحضوردورهفیصدیشاگردانکهدر
 24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

14.1% 347,141 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات قارقاممطل (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

تحصیالتعالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
ور(ذک4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
بهتفکیک24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

 (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 

یترسویوضع
ندگیدرز

 1395افغانستان


 
 
 
 
 

5.12 
میزانسوادزنان

وباالتراز14)سنین
 آن(

سالوباالترازآنکهتواناییخواندنو14فیصدیزنان
 1,657,346 %29.3 نوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
وسطه(مت2
 (لیسه3

انبهمیزانحضورختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایابتدائیه،متوسطهوپسریابیخالص

لیسه.
 

1.0.71٪
2.0.51٪ 
3.0.39٪ 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 صحت 6

6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

هاندوکردسالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
دردورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکیاز

کارمندانصحی)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمند
 باشندصحیجامعه(قرارگرفته

59٪ 2,560,718 
ضعیتزندگیرسویو

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

و1396کشور
96صفحه

ورسویصحت
موگرافیدی

بدست1396
 آمدهاست.
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6.2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
ماهرصحیوالدتاخرینطفلشانتحتنظرشخص

)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(صورت
 گرفتهباشد.

51% 2,231,502 
گیرسویوضعیتزند

رافغانستاند
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

 1396کشور

6.3 
میزانمرگومیر

 مادران
100مادراندردورانحاملگیدرهرتعدادمرگومیر

رسویصحتو  1291 دتزندهدرسالهزاروال
 1396  دموگرافی

 

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدرافغانستان5رسنتعدادمرگومیراطفالزی
درسال)وفیاتدرهریکهزارتولدزنده(


 

رسویصحتو  55
 1396  دموگرافی

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف صتعریفشاخ شامره

6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19لیا15)بین

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

رسویصحتو
دیموگرافیدر

 1394افغانستان

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

مسکونی
ری(شه1)
(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

ضالببهبودمفاسیست
 یافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد
 15,423,000 ٪52 استفادهمیکنند.صحی

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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منابعژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد میزاندسرتسیبهبرق 8.3
 28,430,700 ٪97.7 دارند.مختلف

رسویوضعیت
نستانافغازندگیدر
1395 

 

8.4 

فیصدینفوسشهری
کهدرمحالتپر

کثیفجمعیتو
 زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیست
 21,086,400 %72.4 دارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
دهبهبودیافتهاستفا

یکنندم
(ملی1)
(شهری2)
(دهاتی3)
 (کوچی4)

افرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودیافتهتعداد
 دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

1.63.9٪
2.91.4٪ 
3.56.6٪ 
4.35.8٪ 

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.6 
سبانفوفیصدی

دسرتسیبههرگونه
 منبعبرق

 28,422,757 ٪97.7 افرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصدنفر.تعداد
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

8.7 

یفیصدیخانوارها
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

 کنند.

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآن
 12,709,667 %43.9 ند.زندگیمیکن

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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8.8 

فیصدیخانوارهای
ایپرکهدرمسکنه

ازدحامزندگیمی
کنند:
شهری
 دهاتی
 کوچی

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآن
 کنندزندگیمی

1.42.7٪
2.41.5٪ 
3.83.3٪ 

 

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

 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
پختوپز
 گرمکردن

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 ر.استفادهمیکننددرهرصدنف

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
 .نفراستفادهمیکننددرهرصد

1.21.3٪
2.91٪ 

3.98.9٪ 

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

ایگرممیکنند،بر
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 صدنفر.همیکننددرهرتفاداس

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

عاشتغالبهمجمو
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

ریوالدافیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،م
کارهایداخلخانهمرصوفهستندوازبابتکاردیگر

کهانجاممیدهندهیچنوعمزدیدریافتمنیکنندبر
 مجموعمتاماشتغال
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 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر
کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی
دبههانقرارگرفت

تفکیکذیل:
(افراددارای1)

معلولیت
(خانوادههای2)

شهدا
 (متقاعدین3)

  
1.110,037
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین
 

نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواجنکرده
 569,324 %3.99 اند"

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

(کهپدریامادر18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام 9.4
 نداشتهباشد.

 105,175 
رسویدیموگرافیو

افغانستانصحتدر
1394 

 

9.5 

فیصدیزنانکهدارای
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 دکردهان

سالهستندودر24الی20دادزنانکهدارایسنتع
  %4.2 سالگیازدواجکردهاند15سنینقبل

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

9.6 
فیصدیخانوارهای

زنانکهتوسط
 شوندرسپرستیمی

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموعخانوار
 ها

1.19٪ 45,076 
دگیرسویوضعیتزن
درافغانستان

1395 
 

 زراعتومالداری 10

10.1 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 آبیهستند
 37.9٪  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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10.2 
هایفیصدیخانوار

زمینهایکهدارای
 للمیهستند

 19.4٪  
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.3 
فیصدیخانوارهای

دارایباغوباغچهکه
 هستند

 13.1٪  
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

10.4 
نهایاوسطسایززمی

کهدرمالکیتقرارآبی
 دارند)بهجریب(

  جریب4.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.5 
ایززمینهایسطساو

للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

  جریب12.1 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.6 

اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر

دارند)بهمالکیتقرار
 جریب(

  جریب1.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 سکتورحقیقی 11

اخلیتولیدناخالصد 11.1
 بهشمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشدهیک
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی1,463,764  کشوردریکدورهمعینحسابی

2017-2018 
 

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریکسال داقتصادیمیزانرش 11.2
سالنامهاحصائیوی  ٪7.2 نظربهسالقبل

2017-2018 
 

تولیدناخالصداخلی 11.3
سالنامهاحصائیوی دالر 718  تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور. رسانه

2017-2018 
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 شاخصقیممستهلک 11.4
تدرسطحعمومیقیمتهایاجناسکنندهتغییرابین

  ٪111.7 وخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکینبوده
سالنامهاحصائیوی

2017-2018 
سالاساس

1394 

سالنامهاحصائیوی  %4.4 تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم 11.5
2017-2018 

 

11.6 
سهمسکتورزراعتدر
 میلیونافغانی346,269 %23.7 همسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالصداخلیس تولیدناخالصداخلی

سالنامهاحصائیوی
2017-2018  

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی
احصائیویسالنامه میلیونافغانی307,529 %21.0 سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالصداخلی

2017-2018  

خدماتدرتولیدسهم 11.8
النامهاحصائیویس نیمیلیونافغا743,137 %50.7 سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالصداخلی ناخالصداخلی

2017-2018  

11.9 
سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص
 داخلی

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی66,830 %4.6 ناخالصداخلیسهممالیاتبروارداتازمجموعتولید
2017-2018 

 

 سکتورمالی 12
 حظاتمال تمنبعمعلوما ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 میلیونافغانی517,151  عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیمیباشد. عوایدداخلی 12.1
ملیسندبودجه

1396  

آنراازانواعمختلفمالیاتهابدستمیعوایدکهدولت عوایدمالیاتی 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی  آورد.

1396  

عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیوسایر مالیاتیغیرعواید 12.3
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502  منابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.

1396  

سالمجموعبودجه 12.4
 مالی

تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدتمعین
ودجهملیندبس میلیونافغانی417,180.4  آیندهمعموالًیکسال

1396  
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مجموعمصارفدر 12.5
 سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایهگذاریو
پرداختهایدولتدریکسالازمجموعبودجههامن

 سال
سندبودجهملی یونافغانیمیل356,453.4 

1396  

 بودجهعادی 12.6
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفعادی

د)معاشاتکارمندان،خریداریاجناسیشوپرداختم
 وخدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(

 میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

میزانمرصفبودجه 12.7
  %94.7 فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجهعادی عادی

گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

 افیانکشبودجه 12.8

قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفپروژههاو
گرفتهمیشود)معاشاتپالنهایانکشافیدرنظر

کارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه
 اطیوسایر(احتی

گزارشاجرااتبودجه میلیونافغانی102,861.5 
  1396ملیسال

میزانمرصفبودجه 12.9
  %68.9 یصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجهانکشافیف ی،انکشاف

گزارشاجرااتبودجه
  1396سالملی

سهمکمکهادر 12.10
 بودجهملی

سندبودجهملی  %60.9 فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی
1396 

 

سهمکمکهادر 12.11
  هوزارتمالی   فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی بودجهانکشافی

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیمتویل بودجهاختیاری 12.12
 گردد.می

سندبودجهملی 537,27.7 
1396 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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فیصدیکمکهادر 12.13
 بودجهاختیاری

اریوجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدراختی
حکومتافغانستانگذاشتهمیشود.ازمجموعبودجه

 اختیاری
  وزارتمالیه  

 بودجهغیراختیاری 12.14

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه
دهمیشودودولتافغانستانحکومتافغانستاندا

کنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلیواستقامتهای
 مرصفیآنندارد.

 یونافغانیمیل938,67.2 
سندبودجهسال

1396  

بودجهسالسند میلیونافغانی3154   قروض 12.15
1396  

مبلغبااسمکشورقر 12.16
 ضدهنده

بانکانکشافاسالمی
 اییوبانکجهانیبانکانکشافآسی
 عربستانسعودی

 سایر

 

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

سندبودجهملی
1396  

 سکتورخارجی 13

 تادیاتبیالنس 13.1

بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاودریافت
ردوقسمتهاییککشورباکشورهایجهانکهد

بیالنستجاریومالی)حسابرسمایهوحسابجاریه(
 میباشد.

  دافغانستانبانک  

وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحساب مالیبیالنس 13.2
 جاری

  افغانستانبانکد  

نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتیک بیالنستجارت 13.3
سالنامهاحصائیوی میلیوندالر6,961- %89 - یدرطییکدورهمعینکشورباکشورهایخارج

2017-2018  

یکاالهاازقلمروگمرکییککشورخارججموعارزشم مجموعصادرات 13.4
 دالرآمریکایی(میگردد)به

سالنامهاحصائیوی 831,926,776 10%
2017-2018 
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 مجموعواردات 13.5
لمروگمرکییککشورارزشمجموعکاالهاکهبهق

 7,792,600,089 %90 داخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(
سالنامهاحصائیوی

2017-2018  

 مالحظات معلوماتمنبع ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص امرهش

 قلمعمدهصادرات5 13.6

میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی

 قالین
 پستباب

1.36٪
2.15٪ 
3.13٪ 
4.3٪ 
5.1٪ 

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

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

 عمدهوارداتقلم5 13.7

گندموآردگندم
 ماشینآالت

 برق
 سایروسایلبرقی

 موادتعمیرات

1.12%
2.4٪ 
3.4٪ 
4.2٪ 
5.1٪ 

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

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 ییآمریکا

کشوررشیک5 13.8
 افغانستانصادراتی

پاکستان
 هندوستان

 ترکیه
 ایران
 عراق

1.43%
2.43٪
3.3٪ 
4.2٪ 
5.2٪ 

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

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیکوارداتی5 13.9
 افغانستان

ستانپاک
 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 

حصائیویسالنامها
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 اتم څپرکي

 افغانستان د پایښت پرمختیا موخې د
 عمومي پیژندنه ښتي پرمختیا د موخود پای د افغانستان

جنډر،زیربنا،ټولنیزخوندیتوب،کرنېاوکلیودپراختیاس،,روغتیا,دونښواوشاخصونوپربنسټدپوهنېداړون
تحلیلاوارزونه سکټورونواقتصاد

(لنډهپېژندنهSDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
وپهبرخهکېدټولېنړۍدهېوادونوالیزواوامنیتيچاریچاپېردي،ټولنیزو،اقتصا(،دSDGsپایښتيپراختیاييموخې)

څنګ،افغانستانهمدهغهپيل(اجنډادهچېدنړۍدنوروهېوادونوتر۲۰۱۵-۲۰۰۰کلنه)۱۵لپارهدملګروملتونو
کولوتهژمندی.

زریزېرسه،پهحقیقتکېدویاتولشاخصونوپهزاوونوهدف(پروګرام،دځینېموخو،SDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
پروګرام،(MDGsپراختیاييموخودوامګڼلکیږي.دزریزېپراختیاييموخو)دپروګرام(MDGsدپراختیاييموخو)

ده(اجنډا۲۰۱۵-۲۰۰۰کلنه)۱۵(تهورته،دپرمختیاييهېوادونولپارهدملګروملتونوSDGsيپراختیاييموخو)پایښت
۲۰۰۵کالکېدهغهپيلکولوتهژمنيشخوپه۲۰۰۰نهکړایشوپهدستونزولهاملهوتغهوخافغانستاندهچې

افغان دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ، دزریزېپراختیايي ستانهمدهغهزیږدیزکالکې، دپيلکولوژمنهوکړه.
.يرونهلراختیاييشاخص(پ۴۸)اوهدفونه(۱۸(موخې،)۹(پروګرام،)MDGsموخو)
کالد۲۰۱۵پروګرامدمودېلهپایتهرسیدورسهسم،د(MDGsزریزېپراختیاييموخو)کالکېد۲۰۱۵په

(پروګرام،دنیویارکپهښاراودملګروملتونوپهمقرکې،دSDGsتیاييموخو)سپټمبپهمیاشتکې،دپایښتيپراخ
هېوادونو)دجاپاناوانګلستانپهاستثنا(ګروملتونوټولوغړولودمرهتصویبشوا(لپا۲۰۱۵-۲۰۰۰راتلونکوکلنو)۱۵

دهغهدپيلکولوهوډاوژمنهوکړه.
،دبرشيټولنوداقتصادياوټولنیزېپراختیاپهموخهطرحهشویدیچې(پروګرامSDGsدپایښتيپراختیاييموخو)

لري.یاييشاخصونهپراخت(۲۱۷(هدفونهاو)۱۶۹(موخې،)۱۷)
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 ( پروګرام لیدلوریSDGsپایښتي پراختیايي موخو)د 

 
دپایښتيپراختیاييموخوپروګراممترکز

 لهنړۍڅخهدبېوزلۍلهمنځهوړل؛ •
 ۍاونابرابرۍپهوړاندېدوامدارهمبارزهکول؛دبېعدالت •
 دپایښتيسولېاوټیکاوتأمینول؛ •
 دچاپېریالساتنهکول؛ •
 اقتصادياوټولنیزوهمکاریوپیاوړيکول.دهېوادونوترمنځددنړۍ •

 موخو سمبولیک لنډیز ۱۷د 



 اقتصاديوده

 برشيټولنې،خلک

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

(اودNationalization & Contextualization)غږياوميلکولوپروګرامدهم(SDGs)ويموخاختیايدپایښتيپرڅو
رسهکړي.دقیقهرهبياومدیریتترپایښتيپراختیاييموخودپيلکولودبهیرونو

مختګرودپشاخصونداقتصادوزارتبهپهمنظمهتوګهدزریزېدموخودپيلکولوڅارنهتررسهکوياودپالنشویو
۲۰۱۵بهدارزونېکلنيرپوټونهپهمنظمهتوګهجوړوياولهاړوندهمراجعورسهبهيېرشیکوي.پهدکچېپهتړاو

کلنتحلیيلرپوټجوړوياودیادرپوټلنډیز۱۰زریزېدپراختیاييموخوپهاړهکېبهداقتصادوزارت،دزیږدیزکال
رئیاجرائیبهدميلیووايلحکومتد ملتونسه دملګرو افغانستاندزریزېدلخوا غونډهکېوړاندېکیږي. په و

برخهکېيېمتوقعهپایلېدلريخودځینوشاخصونوپهپراختیاييموخودځینوشاخصونوپهتړاوښېالستهراوړنې
ټاکلوهدفونوپربنسټنهديترالسهکړي.

 ېو پایلد پایښتي پراختیايي موخو د ميل کول

ميلشاخصونهميلهدفونهپههرسکټورکېپایښتيپراختیاييموخېونههېوادبودیجويسکټورد
شاخصونه۹هدفونه۳،۱۱،۱۶،۱۷۶–موخهدامنیتسکتور

شاخصونه۳۰هدفونه۴،۸،۱۱،۱۲،۱۶۱۴–موخهېسکټوردپوهن
هشاخصون۲۱هدفونه۳،۲،۵،۶۱۱–موخهدروغتیاسکټور

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

شاخصونه۳۳هدفونه۱،۴،۵،۸،۱۰،۱۱،۱۳،۱۶۱۲–موخهټولنیزمصؤنیتسکټورد
دکرنېاوکلیودپراختیا

سکټور
شاخصونه۲۲هنهدفو۲،۱،۶،۹،۱۲،۱۵۱۲–موخه

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



لیلهاپر۲۰۱۸داوړدپيلکولوپ
 مبټترسپ۲۰۳۰دخهڅ

له۲۰۱۷داوړدانطباقاوادغامپ
لیتراپر۲۰۱۸دخهڅۍجنور  

له۲۰۱۶داوړدميلکولوپ
 ۍترجنور۲۰۱۸دخهڅمارچ
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 ا( د پيل کولو پړاوونهA-SDGsافغانستان د پایښتي پراختیايي موخو) د


 کې مهمې السته راوړنېبرخه  ( د ميل کولو پهA-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)
نپربنسټپهداقتصادوزارتدپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودميلکولوپهبرخهکې،دمطروحهپال

جدیترسهکارتررسهکوياولهنیکهمرغه،پهدېبرخهکېدپاموړالستهراوړنېلري:

مشوريتکنفرانسونهتدویر۴نهاييکولوپهبرخهکېونوددپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدف •
 اومدنېټولنېرسه(.کنفرانسونهلهځوانانو۲کنفرانسونهداقتصادپهوزارتکېاو۲شويدي)

داقتصادوزارتپهچوکاټکې،دپایښتيپراختیاييموخوسکرتریتاودپایښتيپراختیاييموخودمرشتابه •
 .بورډایجادشویدی

یښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودنهاييکولواومنظمولوپهموخه،دمرشتابهکمېټهاودپا •
 شوېده.تخنیکيکمېټهایجاد

پراختیاييسکټورونوباندېوېشلشوياودپایښتيپراختیاييموخو۸پایښتيپراختیاييموخېدهېوادپر •
يواحدونهدرهبۍدنهادونو)دټاکلشویوشاخصونوپيلبودیجو۲۸دهمغږۍاوپيلکولوپهبرخهکې،
 کوونکو(پهتوګهتشخیصشويدي.

دافغانستاندپایښتي • A-SDGsپراختیاييموخو)تردمه، د اړه، په رپوټونهدوزیرانوشورا۵( سکټورونو
،ټولنیزمصئونیتمتوايلاقتصاديکمېټېتهوړاندېشويدي.یادسکټورونهدادي:)پوهنه،روغتیا،حکو

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

 رېرسهتررسهشويدي.لهادابیاکتنېاونهايیکولوپهموخه،دمرکزياحصائيې
وهدفونولهبودیجويواحدونواوهمکارهنهادونورسه،دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخودشاخصونوا •

 تخنیکياومشورتېغونډېتررسهشويدي.۵۰دميلکولواوهمغږۍپهموخه،شاوخوا
راختیاييموخوداجرآتواوالستهراوړنوپهیښتيپدوزیرانوعايلشوراداقتصاديکمېټېپهغونډوکې،دپا •

 تړاومنظمرپوټونهوړاندېشوياودهغويپهاړهخبېاترېشويدي.
يبېسالینونواوهدفونودنهاييکولوپهموخه،دوزیرانواودولتدبودیجوينهادونودمسئولینوپهدکلن •

 کچهعايلغونډېتررسهشويدي.
هکچهلهمدينټولنې،خصويصسکټور،پوهنیزونهادونو،پراختیاييرشیکانو،ځوانانو،تونوپدمرکزاووالی •

 ونهتدویرشويدي.رسنیواوخلکورسهمشوريتسیمینار
دمالوماتودمدیریتاوخلکوتهدافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپهتړاواړینومالوماتوتهدالرسيس •

 رلیکهډیټابېسفعالشویدی.هاوپپهموخه،یوهویبپاڼ
 دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپرلومړۍمسودېباندېکاررواندی. •
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالرکندها

 وزارتاقتصاد

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

 

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

 
 






 

  

 SDGsاجرائیه کمېټه 

 د ماليې وزارت د اقتصاد وزارت پراختیايي رشیکان

 SDGs سکرټریت
 اقتصاد ټولنیز مصئونیت کرنه زیربنا پوهنه روغتیا حکومتوايل

 په مرکز کې بودیجوي واحدونه

 وي واحدونهبودیجپه والیتونو کې 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالرکندها

 وزارتاقتصاد

 ( کاري کمېټې او ډلېA-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)


 سکټوري تخنیکي کمېټې

 کاري ډلې د پایښتي پراختیايي موخو

د وزیرانو شورا 
 هاقتصادي کمېټ

 په اداري کچه اجرآت او د همغږۍ بهیر  ميل اجرائیه کمېټه راختیايي موخود پایښتي پ

 UNDP د اقتصاد وزارت، د ماليې وزارت او
 د همغږۍ بهیر پرمخ بیول او د اداري چارو مدیریت 

 UNDP د سکرټریت ټاکلی ټیم او

 پرېکړې او اجرآتپه سیايس کچه 
 وزیران او د خصويص سکټور استازی

 

،پراختیاييبودیجوينهادونه پهتخنیکيکچهاجرآت
 UNDP،مدينټولنه،ساترشیکان،مؤس

 دسکټورونوپهکچهتخنیکياجرآت
 سکټوريبودیجوينهادونه

معینان،  په عايل او تخنیکي کچه پرېکړې او اجرآت
 پراختیايي رشیکان،  خصويص سکټورمدين ټولنه، 

 دمرشتابهبورډدپایښتيپراختیاييموخو

 سکرټریتخودپایښتيپراختیاييمو

 سکرټریتکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 رولتررسهکولميلکولوبهیردمدیریتدهمغږۍاو✓
 دپيلکولودبهیرڅارنهاودهغهپهاړهرپوټورکول✓
 روزنیزوپروګرامونوتدویرولد✓
 عموميعامهپوهاویرامنځتهکول✓
 داړتیاپهصورتکېلهنهادونورسهتخنیکيهمکاريکول✓
 دپيلکولوپړاوپهاړهاستازندوييکولاودمرستوجلبول✓

 دشاخصونواوهدفونونهاييکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
باقاوادغامتررسهانطیښتيپراختیاييموخودپادپراختیاييادارولهسرتاتيژیکواوپراختیاييپالنونورسه✓

 کول
 تطبیقولدپایښتيپراختیاييموخوپهمنظمهتوګه✓
 دتطبیقلهبهیرڅخهدوامدارهڅارنهکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 پوټونهجوړولاړوندهمراجعوتهشپږمیاشتنياوکلنير✓
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالرکندها

 وزارتاقتصاد

 د پایښتي پراختیايي موخو د عامه اړیکو او استازندويي ستاتیژي
 دسرتاتیژۍموخې

 داهمیتپهاړهدخلکواوذیدخلهاداروعامهپوهایزیاتول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 پهبهیرکېدخلکواوهغویداستازورولپیاوړیکول؛پراختیاييموخودپایښتي ▪
 دپيلکولوپهبهیرکېداړوندهاداروونډاخیستنههڅول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دپيلکولوپهبهیرکېدمدينټولنېنهادونواوعامهسکټورلېوالتیازیاتول؛وخودپایښتيپراختیاييم ▪
 ومتترمنځدباورفضارامنځتهکول.دخلکواوحک ▪

 راتلونکيګامونه

 د اغیزمن تطبیق په تړاو مشوريت غونډې کول؛ د پایښتي پراختیايي موخو
 تهانطباقورکولاودهغویهمغږيکول؛ييموخوتیاپایښتيپراخلهټولوميلپالنونواوپروګرامونورسه، ▪
 امهپوهاويپروګرامونهتدویرول؛دهېوادپهوالیتونوکېدظرفیتلوړونېاوع ▪
 دمتویلاوبودیجهجوړونېلپارهمیکانیزمایجادول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 لپارهتطبیقيمیکانیزمجوړول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 (لپارهمعیاريډیټابېساودموبایلاپلیکېشنجوړول؛SDGs)ختیاييموخوپرادپایښتي ▪
 سندجوړولاوپهرسميډولدهغهخپرول؛پراختیاييموخوپایښتيافغانستاندد ▪
 دهدفونوتطبیقپیلول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 نيرپوټونهجوړول.کلدتطبیقدڅرنګوالېپهتړاوشپږمیاشتنياودپایښتيپراختیاييموخو ▪
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 لیپروفایجتامعا–یاقتصادتیوالهارکند
 

 وزارتاقتصاد

 :  په افغانستان کې د بنسټیزو پراختيايي موخو ټارګېټونه او شاخصونه

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 پهټولوځایونوکېلهټولواشکالورسهیوځایدفقرمحوهکول: لومړۍموخه

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

 . ولريدعمرپهټولوډلوپورېاړه

 .مخېدفقردکرښېدالندېدنفوسنسبتدفقردميلتعریفله 1.2.1
 ددواړوجنسیتونومجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 ښاري. ج

 کلیوال. د

 کوچی. ه

 داقتصادوزارت

پهميلکچهدټولنیزخوندیتوبدسیستم کالپورې،2030 رت 1.3
دپاملرنېوړشمېرفقیراوزیانتطبیق،پهټولوطبقوکېدهغهاجرااو

 . نونکيافراددهغهترپوښښالندېراوستلم

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمترپوښښالندې 1.3.1
 : راغيلويپهتفکیکد

 یتلرونکياشخاصمعلول. 1

 دشهیدانوکورنۍ. 2
 متقاعدین. 3
 . کوچنيماشومانلريکلنۍڅخه۱۰هغهزیانمنونکېکورنۍچېله. 4

شهیدانو،معلولینو،کاراود
 ټولنیزوچارووزارت

کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍ2030 تر 1.5
 ایجادداغیزمنلوکموالی( resilience) اوطاقتراوړلودوړتیا

(exposure) پېریالاواودشدیدواقلیمي،اقتصادي،ټولنیزو،دژونددچا
پېښودرامنځتهکېدوپهصورتکېدهغویدزیانمنلوداندازېنورو

 . کموالی

 . دهغوکسانوسلنهچېداقلیميپېښوپهوړاندېلهخطررسهمخوي 1.5.1
توايلميلدپېښولپارهدچم

  اداره
ودناخالصداخيلتولیدپهاړونددغیرمرتقبهاقتصاديپېښودمستقیم. 1.5.2

 . اغېزومېزان
دپېښولپارهدچمتوايلميل

  اداره
دفقردمنځهوړلودپروګرامونولپارهددولتداختصاصشوورسچینو 1. الف. 1

 دمالیېوزارت . نسبت
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 لیپروفایجتامعا–یاقتصادتیوالهارکند
 

 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

الفپهټولواړخونوکېدفقردمحوهکولولپارهدپروګرامونواوپالیسیود. 1
همغږۍرسچینواومراجعوتطبیقپهموخه،دمختلفوپراختیایيهمکاریو،

 . کولاودهغهلپارهدکايفاوډاډمنووسایلوپيداکولاوپهکاراچول

تعلیماو) رضوریپهرضوريخدمتونوکېددولتدلګښتنسبت 2. الف. 1
 دمالیېوزارت ( . ټولنیزمصوونیتوغتیااوتربیه،ر

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

منونکيماشومانغذایيچېټولوګړياوپهځانګړېتوګهفقیراناوزیان
 . اومغذيموادوتهدکالپهجریانکېالرسسیلري

 بلهمخېدغیرمصوونوکسانوسلنهدغذایيخوندیتو.2.1.1

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت



کالپورېدسؤتغذیېدټولوډولونوکموالی،اودپنځو ۲۰۳۰ تر –۲.۲
ومانوپهوړاندېدسؤتغذي،ډنګروايلماشکالونوڅخهپهعمرکېدکمو

 . اوړلاوناوړهودېپهتړاولویونړیوالېنړیوالېموخېالستهر
 

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

 دعامېروغتیاوزارت

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

 دلږوزنپهتفکیکرسه – (WHO) منځنيمعیارڅخهانحراف

 وزارتدعامېروغتیا

کالپورېدکوچنیوکرنیزواوتولیديتولیدکوونکود2030 رت 2.3
ېتوګهلهمېرمنو،بوميوګړو،کورنیوحاصالتودوړتیاوولوړول،پهځانګړ

بزګرانو،شپانواوکبنیوونکورسهدمساواتو،ځمکېاوټولوتولیدي
هررسچینودالرسيس،مهارتونو،مايلخدماتو،مارکېټونواودمزرعوڅخهب

 . رزښتلرونکيزیاتويلاوچارودډېروايللهالرېدا

 بزګردطبقېدحاصلاوسطدغنمواووریجوپهحاصالتوکېد 2.3.1

 (هکتار/ میرتیکټن)
 اوبیزهغنم. الف
 للميغنم. ب

 وریجې. ج

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

 مدمنځنیحددرآدغذایيموادودکوچنیوتولیدکوونکود 2.3.2
دکرنې،اوبولګولواو

 مالدارۍوزارت

وغذایيموادواوکرنیزودداسېسیستمونو،بنسټیز پورې2030 تر 2.4
( Agriculture Practices)تګالرودتطبیقڅخهڅخهډاډحاصلولچې

اودکرنیزوتولیداتوزیاتوالیرامنځتهکوياود نومېږي(Resilient) بنسټیز

دهغوکرنیوساحونسبتچېتربنسټیزاوتولیدکوونکيزراعتالندې 2.4.1
 قرارلري

 

کرنې،اوبولګولواود
 مالدارۍوزارت
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 لیپروفایجتامعا–یاقتصادتیوالهارکند
 

 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

همدارنګهداقلیملهبدلون،نامناسبېهوا. تمڅخهساتنهکويایکوسیس
رومصیبتونورسهدسموندظرفیتجوړولاواوبو،وچکايل،سېالبونواونو

 . اولوړولچېپهتدریجرسهدځمکېکیفیتلوړکړي



دایجاداوښهپهميلکچهدنباتاتودزېزمتونونو کالپورې2025 تر 2.5
مدېریتلهالرېدتخمونودانو،کرنیزونباتاتو،اهيلاوکورنیوڅارویواو

لهدېڅخهاطمینانحاصلول. وحيشحیواناتودجنتیکيتنوعساتنه
النهتقسیمشویاودجنتیکيرسچینوڅخهددېبرخهکېعادچېپه

قسیمشویاودګټېاخیستلودګټوحاصلپهټولنهکېپهمساويتوګهت
هغوسنتيرویشونوڅخهګټهاخیستلشوېچېپهنړیوالهکچهپرېتوافق

 . شویدی

ندېدهغومزروعينباتاتواوراجسرتشووڅارویوشمېرچېدحفاظتال: 2.5.1
 : پهتفکیکدقرارلري

 مېوهجاتو. الف
 نباتاتو. ب

 څارویو. ج

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

دکرنیزوتولیداتودزیاتوايلپهموخهپهټولوکلیوايلزیربناووکې الف. 2
پانګونه،کرنیزېڅېړنې،پراختیایيخدمتونه،دټکنالوجيانکشافاود

 . جنتیکينباتاتودزېرموجوړولاریولهالرېدنړیوالوپراختیایيهمک
 دعامهلګښتونوکرنیزمحورهشاخص 1. الف. 2

اودکرنې،اوبولګولو
 مالدارۍوزارت

دغذایيمارکېټونواودهغهدنوروبرخودښهفعالیتپهمنظورد ج. 2
نوساناتوتدبیرونولهنیولوڅخهډاډحاصلولاودغذایيقېمتونودشدیدو

پهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونوڅخهدمخنیوي
 . رسولاوالرسسی

صوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېرچېدهغهبیېدهغوکرنیزومح 1. ج. 2
 . پهاونیزاومیاشتنيډولخپرېږي

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

 دعامههوساینېښهوالی حاصلولاودټولولپارهپهټولوکلونوکېلپارهدروغژوندداطمیناندټولو: دریمهموخه

ږونپرمهالدموراوماشومدمړینېپهکالپورې،دزې2030 تر 3.1
ژوندیووالدونوکېله۱۰۰شمېرکېداسېکموالیراوستلچېپههرو

 . څخهکموکسانوتهراټیټيش۷۰

ژوندیووالدتونوکېدموراوماشومدزره۱۰۰دزېږونپرمهالپههرو 3.1.1
 : مړینېنسبتپهتفکیکد

ټول.1
 ښاري. الف

 کلیوايل. ب

 دعامېروغتیاوزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 دعمرپهحسابډله . 2

لهټولو)دهغووالدتونوتناسبچېدزېږوندماهرانوپهوسیلهترشوي 3.1.2
 (والدتونوڅخه

 دعامېروغتیاوزارت

لهپنځوکلونوڅخهدکمعمرماشومانود. پورې،،کال2030 تر 3.2
وړوياوداکارپهچېدمخنیوي (Preventable)داسېمړینېمخنیوی

ژوندیوماشومانوکېدغهشمېر۱۰۰دېموخهتررسهکېږيچېپههرو
تنوتهراټیټيشاوپههغوژوندوماشومانوکېدغهشمېریوازې۱۵یوازې
 . کلونوڅخهکمعمرلري۵ټيشچېترکسانوتهراټی۲۵

پههروزروژوندیو)دمړینېمېزانلهپنځوکلونوکېدکمعمرماشومانو 3.2.1
 (والدتونوکې

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت (. پههروزروژوندیووالدتونوکې)دنووزېږېدلوماشومانودمړینېمېزان 3.2.2

هغوناروغیوتهدپایټکیورکولچېپهټولنه پورېکال2030 تر 3.3
کوالیشودايډز،؛لهدېجملې(Epidemics) کېدخپرېدووړوي
ګرمسیرينومونهیادکړواولههپتایتز،او (neglected)توبرکلوز،مالريا،او

هغوناروغیورسهمقابلهويشچېدغیرصحياوبودچښلولهاملهوګړي
 . کېږيپرېاخته

 نووپېښوشمېرچېدیوتېرشويکالپهجریانکې HIV/AIDS د 3.3.1

 . يکسانملوثشويد۱۰۰۰
ټول.1

 نارینه . الف

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

 ( ښځینه

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت توبرکلوزپېښېزرونفوسوکېدپهیوتېرشويکالکېپههروسل 3.3.2

 دعامېروغتیاوزارت وکېدمالریادناروغۍپېښېپهتېریوکالکېپههروزروکسان 3.3.3

باندېداختهBپهتېریوکالکېپههروسلزرهکسانوکېدهیپاتیت 3.3.4
 : شووکسانومېزانپهتفکیکد

 پهميلکچه. الف
 پهمرکزونوکېVCT دپېښوسلنهد+ HBد. ب

 دعامېروغتیاوزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

یمېبرخېتههغومړینوراکمولچېدیوپهدر کالپورې2030 تر 3.4
رواينناڅاپياوغیرساريناروغیولهاملهرامنځتهکېږياوداکاربهد

 . صحتدتداوۍ،تندرستياوددرملنېدښهوايللهالرېصورتمومي

کلونو۷۰څخهتر۳۰له)پهافغانستانکېدهغوکسانوترمنځچې 3.4.1
دقلبي،رسطان،شکراومزمنوتنفيسناروغیود( ويپورېدژوندپهمرحلهکې

 ناروغانودمرګداحتاملسلنه

 دعامېروغتیاوزارت


دمخدرهتوکواومرضوالکولوڅخهدمخنیويځواکمنتیااولهمرضو 3.5
 . موادوڅخهدسؤاستفادېدرمنله

لهالرېددهغوکسانوسلنهچېپهمخدرهتوکوروږديوياوددرملو 3.5.2
 . اعتیادتداويترالسهکوي

 دعامېروغتیاوزارت


هغومړینوراکمولچېپهسړکونونیامييبرخېتهد پورې2030 تر 3.6
 . باندېدترافیکيپېښولهاملهرامنځتهکېږي

دهغووفیاتومېزانچېپهیوکالکېدترافیکيپېښولهاملهپههرو 3.6.1
 : امنځتهکېږيپهتفکیکدزرهکسانوکېر۱۰۰

 ددواړوجنسیتونومجموع . 1
 نارینه. الف

 ښځینه.  ب

 یتاقتصاديټولنیزوضع. 2

 ښکته. الف

 منځنی. ب

 لوړ. ج

 دکورنیوچارووزارت

حاملګۍروغتیایيڅارنواوخدمتونوتهپهټولیزد کالپورې2030 تر 3.7
فاصلېدمراعات،ډولدالرسيسڅخهډاډحاصلول،دزېږونترمنځد

عامهپوهاوي،تعلیماوپهسرتاتیجياوميلپروګرامونوکېدحاملګۍد
 . روغتیادپروګرامونوشاملول

او( عمرونهلريکلونوپورې۴۹څخهتر۱۵د) دهغومېرمنوتناسبچې 3.7.1
دحاملګۍپهدورانکېوياودوالدتونودواټنلپارهدنوومېتودونوڅخهکار

 . اخیستل

 دعامېروغتیاوزارت

کلونوترمنځعمر(19-13)  دهغوښځوترمنځدحاملګۍمېزانچېد 3.7.2
 لري

 دعامېروغتیاوزارت

ندېکولوڅخهډاډحاصلولددټولولپارهدروغتیایيخدمتونولهوړا 3.8
ومايلخطراتودمالتړپهشمول،اسايساودکیفیتوړروغتیایيخدمتون
تهالرسسی،اسايس،اغیزمنو،دکیفتوړواکسینواودرملوتهالرسسیاو

 . ټولوتهلههغهڅخهدګټېاخیستلوزمینهبرابرول

یفیتدرلودونکودهغهنفوسسلنهچېاسايس،عادالنهاودښهک 3.8.1
ساعتهپلېالریا۲خدمتونوتهالرسسیلرياولهدغوخدمتونوڅخهیوازېپه

 . کیلومرتۍکېقرارلري۱۰

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت رسچینوباندېدروغتیادسکټوردتړاوسلنهپهبهرنیو 3.8.2
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

دخانیاتودکنټرولپه"  پهټولوهېوادونوکېپهمناسبشکلدالف . 3
 . داجرااتوتقویهکول"برخهکېدنړیوالروغتیایيسازماندکنوانسیون

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

 دعامېروغتیاوزارت

دانکشافاوڅېړنېڅخهمالتړڅرګندولدهغوواکسینواودرملوب . 3
پارهډېراغېزمنچېمخپرودههېوادونوکېدسارياوغیرساريناروغیول

یااستطاعتوړدرملواوواکسینوډېرولاوهغهته(Affordable)دياو
TRIPSالرسسیآسانهکولچېدعامهروغتیاددوحېدپرېکړهلیکیا

 . رسهسمونولري

دهغهنفوسسلنهچېدتادیېوړواکسینواودرملوتهبنسټیزالرسسی 1. ب. 3
 . لري

 
 تدعامېروغتیاوزار

پهزیاتهاندازهدمايلروغتیایيخدمتونوزیاتوالیاوپههېوادکېدج . 3
 (retention)داسېروغتیایيځواکپهکارګامرلچېدپراختیا،روزنېاو

 . ويپهساتنهکېخپلرولولوب

 دعامېروغتیاوزارت (هریوزرکسانوته) دروغتیایيکارمندانوشمېراوتعمیم 1. ج. 3

 دعامېروغتیاوزارت روغتیادسکټورلپارهددولتدبودجېدتخصیصسلنهد  2. ج. 3

 خهډاډحاصلولتلپاتېروزنیزوفرصتونودالرسيسڅ(Promote)ترویجدکیفیتوړتعلیم،ټولشموله،: څلورمه موخه

لهدېڅخهډاډحاصلولچېټولنارینهاوښځینه کالپورې2030 تر 4.1
وړیااوعادالنهتوګهلومړنیواومنځنیوزدهکړوتهالرسسیلرياودغهماشومانپه

دواړهمرحلېیېبشپړېکړېديچېدغهډولپرمختګبهپهټولنهکېداړوندواو
 . هراوړلوسببيشموثررونیزوپایلودالست

 : دهغوماشومانواونووځوانانوسلنهچېلږترلږداسېوړتیاوېولري 4.1.1

 لوستل( لفا

 ریايض( ب
 : په

 (نارینهاوښځینه)ټولګيکې 3یا 2 په( 1)

 (نارینهاوښځینه) ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپای( 2)

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

 دپوهنېوزارت


 : پهميلکچهدپوهنیزېارزیابۍتطبیق 4.1.2
 ټولګيکې3یا 2 په. الف

 ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپهپایکې. ب

 (ټولګی9)دمنځنۍدورېپهپایکې. ج

 دپوهنېوزارت

 دپوهنېوزارت : يکېدجدیدالشموالنوناخالصمیزانپهدالندېدوروپهوروستيټولګ 4.1.3
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 (ټولګی6) لومړنۍ( 1)

 (ټولګی9) منځنۍ( 2)

 : ومېزانبشپړولدالندېدورود 4.1.4
 (ټولګی6) لومړنۍ. الف

 (ټولګی9) منځۍ. ب

 (ټولګی12)لیسه. ج

 دپوهنېوزارت

 : پهالندېدوروکېلهښوونځيڅخهدبهرزدهکوونکوسلنه 4.1.5

 (12-7سن)ابتداییه( 1)

(15-13سن )متوسطه (2)
 (18-16سن )لیسه (3)

 دپوهنېوزارت

خهپورتهاوددېرشایطودنهدرلودونکوشمولیتڅدښوونځيددورېله 4.1.6
 : ماشومانوسلنه

 ابتداییه( 1)

 متوسطه( 2)

 لیسه(3)

 دپوهنېوزارت

 دلومړنیواومنځنیوزدهکړودکلونوشمېر 4.1.7
 وړیا. الف

 اریاجب. ب

 . چېپهتقنینياسنادوکېتثبیتشويوي

 دپوهنېوزارت

ونېاوروزنېپروګرامونولکهددکیفتوړښو کالپورې2030 تر 4.2
ښوونځيڅخهمخکېدورهاووړکتونتهدټولونجونواوهلکانوشمولیت

 . څودلومړنۍدورېدښوونېاوروزنېلپارهیېچمتوکړي

څخهدمخکنیوتعلیميبرناموکېدناخالصشمولیتلهښوونځي  . 4.2.2
 (کلن۶)مېزان

 وزارتدپوهنې
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

ډاډحاصلولچېدټولېټولنارینهاوښځینهافرادبالهدېڅخه 4.3
کیفیته،دتادیېوړتخنیکياومسلکيتعلیامتو،لوړوتحصیالتومنجمله

 پوهنتونتهشاملشويدي

 دګډونمېزان 4.3.1

 (کلن 24-15) انانځو. الف

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

 وروستیومیاشتوکې۱۲کېپه

دتخنیکياومسلکيزده
 کړوخپلواکهاداره

چېپهتخنیکياومسلکي دکسانوداشرتاکمیزان(کلنو 24-15) د 4.3.2
 . برناموکېاشرتاککړیويدجنسیتپهتفکیکرسهروزنیزو
 . الف

 نارینه. ب

 ښځینه. ج

هدتخنیکياومسلکيزد
 کړوخپلواکهاداره

 : دلوړوزدهکړوموسساتودجدیدالشموالنوسلنه 4.3.3

 دولتي. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 خصويص. 2

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دلوړوزدهکړووزارت


پروګرامونوهغوکسانوشمېرچېدنیمهدولتياورسميفنياوحرفويد 4.3.4
 : څخهګټهاخيلپهتفکیکد

 نارینه. 1

 ښځینه. 2

دکار،ټولنیزو،شهیدانواو
 معلولینوچارووزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

دهغوځوانانواولویانودشمېرډېرزیاتوالیچې کالپورې2030 تر 4.4
لپارهالزمتخنیکياو(entrepreneurship)دبوختیااوکارموندنې
 . مسلکيمهارتونهولري

ړوپروګرامونوتهدهغوکسانوددحرفوياوفنينیمهرسميزدهک  4.4.1
 . الرسيسسلنهچېدمعلولیتستونزهولري

هیدانواودکار،ټولنیزو،ش
 معلولینوچارووزارت

دجنسیتيتبعیضلهکالپورې،پهروزنیزوپروګرامونوکې2030 تر 4.5
منځهوړلاولهدېڅخهډاډترالسهکولچېدښوونېاوروزنېپهټولو

فنياوحرفويزدهکړوبهیرتهدټولنېدټولوکسانولکه،سطحود
معلولینو،کلیوالواوزیانمنونکوماشومانوپهشمولدټولنېدټولووګړو

 . مساویانهالرسسیموجوددیلپاره

 : نیستيتوازننسبتدج 4.5.1

 ابتدائیه. 1

 متوسطه. 2
 لیسه.3

 دپوهنېوزارت

هغوزدهکوونکوسلنهچېدتدریسژبهیېخپلهپهلومړنۍدورهکېد 4.5.2
 . مورنۍیالومړنۍژبهوي

 دپوهنېوزارت

 دپوهنېوزارت تخصیصځانګړېپالېسۍدټولنېمحروموطبقوتهدرسچینود 4.5.3

 : هرشاګردپربنسټدپوهنیزولګښتونواوسطد 4.5.4
 تعلیميدوره،. الف

 لیسه. 3متوسطه،. 2ابتداییه،. 1

دناخالصداخيلتولیدلهعایدڅخهدهرزدهکوونکيپهرسدلګښت.  ب
 اوسطسلنه

 دپوهنېوزارت


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

 . مهارتونهلري

سدهغهمشخصنفوسسلنهچېلږترلږهدتعینشويدعمرپهاسا 4.6.1
 : قابلیتکچهیې

 سواد. الف

 حساب. ب

 (نارینهاوښځینه) تفکیکرسهدجنسیتپه. کسبکړېوي

 دپوهنېوزارت

 : دسوادمېزاندکسانوترمنځ 4.6.2
 کلنۍپورې 24 څخهتر 15 له. الف

 مجموع. 1

 دپوهنېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 نارینه. 2

 ښځینه. 3

 هغهڅخهپورتهکلنیاله 15. ب

 مجموع. 1

 ښځینه. 2

 نارینه. 3

 دګډونمېزان 4.6.3

 (کلن 24-15) ځوانان. الف
 (کلنیالههغهڅخهپورته 15) لویان. ب

 دسوادزدهکړېپهبرناموکې



 دپوهنېوزارت

کالپورې،ددېڅخهډاډترالسهکولچېټولزده2030 تر 4.7
دبنسټیزېانکشافدترویجلپارهداړتیاوړپهالزمه(Learners)کوونکي

همدارنګهد. پوهنه،مهارتونواونوروتهپهښودلوسمبالشويدي
نسټیزژوند،برشيبنسټیزېپراختیادمهارتونودزدهکړېلهالرېیېدب

حقوق،جنسیتيبرابري،دسولېدکلتورترویجاوعدمتاوتریخوايل،
یستماوبنسټیزېپراختیالپارهکلتورياومشارکتيفرهنګسنړیوالښاري

 . تهداحرتامالرېچارېزدهکړېدي

 : هغهاسنادچېوښيي 4.7.1
 ړه،دنړیوالښاريسیستمدکلتوردالروچاروزدهک(. 1)

دبنسټیزېپراختیادموضوعاتوزدهکړهاوپهالندېسطحوکېدجنسیتي(. 2)
 : قوپهشمولقوتساوياوبرشيح

 دښوونېاوروزنېميلپالېيس. الف

 ښوونیزنصاب. ب

 دښوونکوروزنهاو. ج

 دزدهکوونکوارزونهشاملهده. د

 دپوهنېوزارت

دآیويڅخهدژغورنېاړوندمسایلدهغوښوونځیوسلنهچېلهاېچ، 4.7.2
 . ژونددمهارتونوپهزدهکړېښيي

 دپوهنېوزارت

هميلکچهدبرشدحقوقودزدهکړېدنړیوالېبرنامېدتطبیقدپ 4.7.3
 دپوهنېوزارت : چوکاټمېزان
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 پهنصابکېشاملکېدل. الف

برشدپهابتداییه،متوسطهاولیسهدورهکېدښوونځیوزدهکوونکوتهد. ب
 حقوقوښودل

 کارمندانوتهدبرشيحقوقوښودلښوونکواو. ج

 : وونکوسلنهپهتفکیکددزدهک 4.7.4
 تعلیميدوره. الف

دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوبنسټیرېپراختیاپه. ب
 . اړوندلهمسایلوڅخهکايفدرکولري

 دپوهنېوزارت

سلنهچېدچاپېریالپوهنېاوځمکپوهنېپهکلنوزدهکوونکو۱۵هغود 4.7.5
 هولرياړوندپوههاوالزممهارتون

 دپوهنېوزارت

دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،دالف . 4
دماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونهرسه  جندرپهنظرکېنیولو

همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله. ولري
 . تاوتریخوايلڅخهخايلوي

 : دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونهولري 1. فال. 4

 برېښنا. الف

 دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټ. ب

 کمپیوټرالبراتوارد. پ

 معلولوزدهکوونکوتهتسهیالت. ت

 اوبواووینځلوآسانتیاوېدصحي. ث

 ښځینهووتهبېلتشنابونه. ج

 مناسبهودانۍ. چ

 دپوهنېوزارت

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

 دپوهنېوزارت

ونکواوکارمندانوباندېدبریدونوڅرنګوالیاوپهښوونځیو،زدهکو 3. الف. 4
 . شمېر

 دپوهنېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

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

 . شمېردنړیوالوتحصیيلبورسونوتامیناوپراختیا

 : ادڅخهبهردلوړوزدهکړودبورسونوشمېرپهتفکیکددهېو 2. ب. 4

 دلېسانسبورسونه . 1

 نهماسرتۍبورسود . 2
 ددکتورابورسونه . 3

 دلوړوزدهکړووزارت

دښوونکودروزنېدپروګراماونړیوالوهمکاریو کالپورې،2030 ترج . 4
 . الیاوعرضهکوللهالرېټولنېتهدالیقواووړاستادانودشمېرزیاتو

 : پهالندېدوروکېدښوونکوسلنه 1. ج. 4

 مخکېتعلیامتلهښوونځيڅخه. الف

 ابتداییه. ب

 متوسطه. ج

 لیسه. د

لکهلهخدمتڅخه) چېلږترلږهدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي
دجنسیتپه( مخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکېزدهکړېکړېوي

 (نارینهاوښځینه) کرسهتفکی

 دپوهنېوزارت



 : يښوونکيکوونکينسبتپرروزلشوددورېپربنسټدزده 2. ج. 4

 ابتداییه. 1

 متوسطه. 2

 لیسه.3

 دپوهنېوزارت



 : ددورېپربنسټدتعینشوومعیارونورسهسمدمسلکيښوونکوسلنه 3. ج. 4

 ابتداییه. 1

 متوسطه. 2

 لیسه.3

 ارتدپوهنېوز



 : ددورېپربنسټدزدهکوونکينسبتپرمسلکيښوونکي 4. ج. 4

 ابتداییه. 1

 متوسطه. 2

 دپوهنېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 سهلی.3
دښوونکيدتنخوااوسطدنوروهغودندوپهپرتلهچېمشابهوړتیاوېو 5. ج. 4

 . لري

 دپوهنېوزارت



 نهدښونکېپهتوګهددندېدپرېښودلواوتقاعدسل 6. ج. 4
 دپوهنېوزارت


میاشتوکېیېدداخلخدمتدوره۱۲دهغوښوونکوسلنهچېپهتېرو 7. ج. 4
 . ريکړېويسپ

 دپوهنېوزارت


 اودټولوښځواونجونوځواکمنکول جنیستيتساويتهالرسسی: پنځمهموخه

پهټولوځایونوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډولتبعیضمحول 5.1
 . لکو

هکلهدقانوينچوکاټددجنسیتپربنسټدمساواتواوعدمتبعیضپه 5.1.1
قوانین،) تطبیقاونظاتدمسایلولهسلنېڅخهډاډجوړښت،ځواکمنتیا،

 (مقرارات،کنوانسیونیونهاوپيغامونه

 دښځوچارووزارت

لپهعامهاوخصويصمحالتوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډو 5.2
اخیستنهاوداسېتاوتریخوايلمحوهکوللکهقاچاق،ناوړهجنيسګټه

 . نور

۱۲کلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېرو۱۵چېلهدهغوښځوسلنه 5.2.1
میاشتوپهجریانکېدخپلخاوندلهلوريدفزیکي،جنيسیارواين

 . تاوتریخوايلرسهمخشوېوي

 دښځوچارووزارت

۱۲وکلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېر۱۵ښځوسلنهچېلهدهغو 5.2.2
رديشخصلهلوريدفزیکي،جنيسمیاشتوپهجریانکېلهخاوندپرتهدپ

 . ناوړهګټېاخیستنېیارواينتاوتریخوايلرسهمخشوېوي

 دښځوچارووزارت

ونواوپهدټولوزیانرسوونکورواجونومحوکوللکهدماشومانو،تنکیونج 5.3
 . اجباريتوګهودونه

ووادهیېکلنۍپورېعمرولريا۱۹څخهتر۱۵سلنهچېلهدهغوښځو 5.3.1
 . کړیوي

 دښځوچارووزارت

دا. دمجاينچارواولهمزدپرتهکارونوتشخیصاوهغهتهارزښتورکول 5.4
زمصؤنیتدکاربایددعامهخدماتودوړاندېکولو،بنیاديچارو،دټولنی

هیندارېلهمخېپهکورنۍاوفامیلکېدګډسیاستونو،دميلباورونود
 . لهالرېتررسهيشمسوولیتمنلو

لهمزدپرتهدکورنیواوپرستارۍچاروپهاړونددمرصفشويوخت: بهتفکیک5.4.1
 : سلنهپهتفکیکد

 مجموع. 1

 نارینه. الف

شهیدانودکار،ټولنیزوچارو،
 اومعلولینووزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 ښځینه. ب

دډاډنیزوچاروکېدښځودفعال،اغیزمناوبشپړمشارکتڅخهپهټول 5.5
حاصلولاوهمدارنګهپهعامهژوند،سیايساواقتصاديچاروکېدتصمیم

 . نیولواورهبيپهسطحوکېښځینهووتهدمساوريفرصتونوبرابرول

وسیلهدکېدښځوپه( ليسجرګهاومرشانوجرګهو)دميلشوراپهمجلسینو 5.5.1
 اختصايصاوګټلشووچوکیوسلنه

 تدښځوچارووزار


 دښځوچارووزارت پهمدېریتيموقفونوکېدښځوسلنه 5.5.2

دښځودځواکمنکولولپارههغویتهدځواکمنجوړونکېمعلومايتاو. 5
 روالیڅخهداستفادېډېICTمخابرايتټکنالوجۍ

 : دنفوسدهغهبرخېتناسبچېمبایلتیلفونلريپهتفکیکد 1. ب. 5

 نارینه .1

 ښځینه. 2

مخابراتواومعلومايتد
 ټکنالوجۍوزارت


 لپارهپاکواوبواوحفظالصحېتهدبنسټیزېالرسسۍاومدېریتڅخهدډاډحاصلولدټولو: شپږمهموخه

سمدبیېپهمقابلکېدټولولپارهپهدتوانرسه کالپورې،2030 تر 6.1
 مساویانهاومصؤونډولدچښلواوبوتهالرسسی

نوتهدنفوسدهغېبرخېسلنهچېدچښلوپاکواوبومدېریتشووخدمتود 6.1.1
 : مصوونېاستفادېلپارهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1

 ښاري. الف

 کلیوايل. ب

یادکلیوداحیاکولواوپراخت
 وزارت

مناسبېحفظالصحېاوپاکوايلتهدټولووګړو کالپورې،2030 تر  6.2
دښځو،نجونواوزیانمنونکوطبقاتوتهاړتیاووتهیېداسېالرسسیچې

ځانګړېپاملرنهکړېوياوپهآزادهفضاکېیېدځوابچيیارفعحاجت
 . ناوړهدودمحوهکړیوي

دحفظالصحېدمدیریتشوواومصؤونودنفوسهغهسلنهچې 6.2.1
 : پهتفکیکد. خدمتونوڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1

 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدصابوناواوبوپهوسیلهدالسونود 6.2.2
 : مینځلوآسانتیاتهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1

 شهری. الف
 دهاتی. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

رفعحاجتلپارهلهپرانیستېفضادنفوسدهغېبرخېسلنهچېد 6.2.3
 : پهتفکیکدڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1

 ښاري. الف

 کلیوايل. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت

سیلهیېداوبودکیفیتدچټلیودکموايلپهو کالپورې2030 تر 6.3
یېلهمنځهوړې (dumping)پاکوالیرامنځتهکړیوي،دچټلیوزېرمې

خطرناککېمیاويموادیېکمکړيوي،دچټلواوبوتصفیهیېوي،
لپاره(reuse)اوبیااستفادې(recycle)نیامييکړېوياودهغهبدلولو

 . رابرهکړېويیېدپاموړزمینهب

دکورونودفاضالبو(safely treated)پهمصوونهاومدېریتشوېتوګه  6.3.1
 (ديفعالیتونهکورنۍاوټولاقتصا)فیصدي

 ښاري.1

دښارجوړولواومسکن
 وزارت

کالپورېپهټولوسکتورونوکېداوبودرسچینود2030 تر  6.4
هاطمینانڅخ(withdrawal)اغېزمنتوبزیاتولاودهغهدبنسټیزووتلو

حاصلول،داوبودکموايلدستونزېرفعکولاودهغودخلکوپهشمېر
 . الیراوستلچېداوبولهکموايلڅخهرنځوړيکېدپاموړکمو

 

تېرېدورسهلهاوبوڅخهداغیزمنېګټېاخیستنېدبدلوندوختپه 6.4.1
 : مېزان

 دانرژيسکټور -1
 دکرنېسکټور -2
 وردصنعتسکټ -3
 ښاريسکټور -4

 داوبواوانرژيوزارت

هلګښتلپارهداوبیزهدکالپهحسابپههرمرتمکعتاوبوکېدرسان 6.4.2
 . زېرمودظرفیتلوړول

 انرژيوزارتداوبواو

پهټولوسحطوکېحتیدبیرونمرزيمتقابلو کالپورې2030 تر 6.5
 ړخیزداخيلمدېریتتطبیقهمکاریوپهشمولداوبوپهاړونددهرا

 

لهصفر(IWRM)داوبودرسچینودهراړخیزمدېریتدتطبیقدرجه 6.5.1
 . څخهسلوتهرسول

 داوبواوانرژيوزارت

رسحدڅخهدوتونکواوبودچاروپههکلهدهملنددسینددپرېکړېله 6.5.2
 تطبیقاومشابهتفاهملیکونورامنځتهکول

 ژيوزارتداوبواوانر
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

داوبیزهاېکوسیستمساتنهاواحیاکولدغرونو، کالپورې،2030 تر 6.6
طبقاتوپهجنوځمکو،دریابونو،جهیلونو،داوبودورکولودځنګلونو،من

 . شمول

د)دوختپهاوږدوکېداوبوداېکوسیستمونوپهپراخوايلکېبدلون 6.6.1
 (بدلونونوسلنه


 ميلادارهدچاپېریالساتنې

داوبواوحفظالصحېدمدېریتدښهوايلپههکلهدمحيلټولنو ب. 6
 . نپياوړيکولمالتړاودګډو

مدېریتاوهراړخیزانکشافپههکلهپهپنځودریایيداوبودرسچینود 1. ب. 6
حوزوکېدشوراګانوسلنهچېدعلميمقررورسهسموياوداوبوپهمدېریت

 . ګډونیقینيکړيکېدوګړو

 داوبواوانرژيوزارت

 حاصلولدتوانایيوړانرژۍتهدالرسيسڅخهډاډاودټولولپاره بنسټیزې،مطمئنې،مډرنې: اوومهموخه

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

 

دهغهنفوس. بهبرقدسرتسیدارندازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
 : تفکیکدهالرېبرېښناتهالرسسیلريپهسلنهچېدشبکېل

ښاري.1
 کلیوال. 2

 

 وزارتانرژیوآب

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

 . کالپورېدانرژۍدزیاتوايلدجوړولودمېزاناضافهکول2030 تر 7.3

 

دناخالصوداخيلتولیداتواودانرژيدلومړنیوتولیداتوپربنسټداندازه 7.3.1
 . وېانرژۍشدتش


 داوبواوانرژيوزارت

ۍدخدمتونودکالدټولولپارهدبنسټېزېاومډرنېانرژ2030 تر ب. 7
 . عرضهکولوپهموخهدانرژۍدزېربناووپراخوالیاودتکنالوجۍلوړول

دانرژۍپهاغیزمنتوبکېپانګونهدناخالصداخيلتولیددسلنېپه 1. ب. 7
جوړولولپارهانکشافدخدمتونوپهپاردتکنالوجۍدزېریناوودتوګهاودبنسټیز

 . ردبهرنۍمستقیمېپانګونېمقدا

 داوبواوانرژيوزارت

 بشپړاومناسببوختیا  دټولولپارهدبنسټیزاوشاملاقتصادترویج،: امتهموخه
توګهدميلرشایطورسهسمدرسانهاقتصاديودېدواماوپهځانګړې 8.1

 . یدناخالصداخلیحقیقیمیزانرشدساالنهتول8.1.1 . تولیدتهالرهموندلناخالصداخيل٪۷پهکالکېلږترلږهد
  دمالیېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

تولیدتهدتنوع،دفندلوړوايلاونوښتلهطریقهالرموندللهدې 8.2
رکولڅوجملېڅخهدلوړېکچېدزیاتوايللپارهپهارزښتمنوڅانګوکا

 لپارهزیاتودکارمندانواستخدامتهاړتیاويدغورهاقتصاددرامنځتهکولو
 .هرکارګرپهرسدحقیقيناخالصداخيلتولیددودېمیزاند 8.2.1

 داقتصادوزارت



دداسېپراختياييپالیسیوایجادچېدتولیديفعالیتونو،دمناسبې 8.3
تشبثاتودمتونوتهالرسسۍدالرېدکوچینوکارموندنېایجاد،اومايلخ

 . رسمیت،خالقیتاونوښتمالتړکوي

سکتورپرتهپهنوروسکتورونوکېدغیررسمياستخدامونډهپهدکرنېله 8.3.1
 : تفکیکد

 ددواړوجنسونومجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت



پړاوتولیدکوونکيبوختیاتامین،اودټولوکالپورې،دبش2030 تر 8.5
ناسبودندوپيداکولچېښځینه،نارینه،معلولینو،ځوانانولپارهدداسېم

 . ښهاوددویلهمسوولیترسهسممناسبهاوعادالنهتنخواولري

 : پهساعتوارهتوګهدکارمندانودعایداوسطپهتفکیکد 8.5.1

 شغل. 1

  سګروپدعمرپهاسا. 2

 معلولیت. 3

 نارینه. 4

 ښځینه. 5

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت



 : دبېکارۍمېزانپهتفکیکد 8.5.2

 نارینه. 1

 ښځینه. 2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
  اومعلولینووزارت

کالپورېدهغوځوانانودپاموړشمېرکمولچېدکار،2030تر 8.6
 . يیاروزنیزوبرناموساحېتهشاملشوينهديښوونځ

ېدبېسوادۍاوبېکارۍکلونوترمنځځوانانوپهمنځک(24-15) د 8.6.1
 : میزان

 بیسوادي. 1

 بیکاري. 2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت

سجبيکارونودمحوکولولپارهدبیړنیواواغیزمنواقداماتوترالد 8.7
الندېنیولڅومډرنهغالمياودانسانقاچاقپهبشپړهتوګهلهمنځهوالړ

کلونوترمنځدماشومانوکاریګروسلنهپهتفکیکدعرمد 17-5 د  8.7.1
 : ګروپ

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 نووزارتاومعلولی
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ېڅخهډاډترالسهکولچېدماشومانودکاربدترینهمدارنګهلهد. يش
تهرسېدلیشکلمحوشویاودرستېروپهتوګهدماشومانواستخدامپای

 . شويديکالپورېدماشومانودکارټولډولونهختم۲۰۲۵تر. دی

 کلونوترمنځ11-5 د.  1

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

رانولپارهډاډمناودکاردځواکلهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګ  8.8
لهامنڅخهډککاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 . و،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمولمهاجر

 دوخیمواوغیروخیموکاريټپونودپېښومېزان 8.8.1
ټولنیزوچارو،شهیدانودکار

 اومعلولینووزارت
 لهاسايسکنسوانیونونورسهالحاقدکاردنړیوالسازمان 8.8.2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
  اومعلولینووزارت

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

 . لېږلکېږي( غوښتنهیېکړيوي

کارټولنیزوچارو،شهیدانود
 اومعلولینووزارت

تیالپارهدپالېسۍدبنسټیزګرځندویدپراخ کالپورې2030 تر 8.9
طرحاوعميلکولچېدکاردپیداکولو،دکلتوردترویجاومحيل

 . محصوالتودپلورلوسببيش

 وفرهنګوزارتداطالعاتوا . پهناخالصکورينتولیدکېدګرځندویونډه 8.9.1

دبوختیالهمجموعېڅخهدګرځندویپهصنعتکېدکسبدونډې 8.9.2
 : یکدنسبتپهتفک

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

پراختیالپارهدالرسيس،بېمېاودټولولپارهدمايلدبانکوالۍد 8.10
بنسټونودظرفیتلوړوايلخدمتونودوړاندېکولوپهموخهدکورنيومايل

 اوتقویهکول

 دافغانستانبانک دڅانګوشمېردهروسلزرهکسانولپارهدسوداګریزوبانکونو 8.10.1

او( یالههغهڅخهپورتهعمرولريکلنوي 15) دهغوکسانوشمېرچې 8.10.2
 . پههروسلزرهکسانوکېدبانکيحسابونودرلودونکيوي

 بانکدافغانستان

یادرصافۍداتوماتماشینونوزیاتوالیدهروسلزرهکسانوپر ATM د 8.10.3
 رس

 نستانبانکدافغا

سرتاتیجۍانکشافدځوانانولپارهدبوختیاد کالپورې،2025 ترب . 8
 . اواجرایيګرځولاودبوختیالپارهدکاردنړیوالسازماندتړونتطبیق

هپهتناسبدټولنیزخوندیتوباوکارموندنېپهبرنامودميلبودجېرس 1. ب. 8
 کېددولتدمجموعيلګښتسلنه

لنیزوچارو،شهیدانودکارټو
 اومعلولینووزارت

 ځواکمنوزېربناووایجاد،داسايساوټولشمولصنعتپياوړتیااودنوښتونوهڅولد: نهمهموخه
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قاومتدرلودونکوزیربناووایجاددښهکیفیت،اعتامدوړ،بنسټیزاوم 9.1
يدهغوزېربناووپهشمولچېلهرسحدونوڅخهبهرويڅوداقتصاد

هغهتهدټولوداسېپراختیامالتړاوبرشيهوساینېلهځانرسهولرياو
 . الرسسیموجودويچېپهتوانیېپورهوي

لومرتۍکېکی۲دهغهکلیوايلنفوسسلنهچېدیوعموميسړکپه  9.1.1
 . قرارولري

دکلیوداحیااوپراختیا
 وزارت

لشمولصنعتتشویق،پهدبنسټیزاوټو کالپورې،2030 تر 9.2
ناخالصداخيلتولیداواستخدامکېدصنعتدپراخېونډېداسې

زیاتوالیچېدهېوادميلوضعیترسهسمونولرياودصنعتونډهدوه
 . برابرهکړي

 (Manufacturing value added) عتيفابریکودتولیداتوارزښتدصنا 9.2.1

 : پهتناسبد

 لیداتناخالصداخيلتو. الف

 (Per Capita)سرانه .ب

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

 دمجموعاشتعالپهنسبتدصنعتدبوختیاسلنه  9.2.2
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


هکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهدپههېوادکېپهارزانهربحرس 9.3

دهغهیوځایځنځیراومارکېټونورسهالرسيسزیاتوالیاوارزښتله
 کېدل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت دټولوصایعوپهزیاتشويارزښتدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.1

 ارتدسوداګرۍاوصنایعووز پهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.2

زیاتوايللهالرېدپههېوادکېدمايل،تکنالوجياوفنيمالتړد الف. 9
 . مقاومتدرلودونکوزېربناووآسانهکولبنسټیزانکشافاو

 دمالیېوزارت دزېربناوودسکټورلپارهدرسمينړیوالومرستوسلنه. زیربنا 1. الف. 9

لوجيتهدپاموړکالپورېمعلومايتاومخابرايتټکنا2030 ترج . 9
الرسسیاودداسېانټرنټآسانتیاووتهالرسسیچېبیهیېډېرهلوړهنه

 . وي

 : دهغهنفوسسلنهچېدمبایللېږدونکيتلفونلريپهتفکیکد 1. ج. 9

 تکنالوژي. 1

دمخابراتواومعلومايت
 ټکنالوجۍوزارت


 کموالیپهميلاونړیوالهکچهدنابرابري: موخهلسمه
دعایددلوړمېزاناوسطکچې کالپورېپهميلسطح2030 تر 10.1

سلنههغهنفوسرسولچېلږعاید٪۲۵زهتوګهدتهپهتدریجياوبنسټی
 لري

10.1.1
 درسانهعایدوده. الف

 . پهکمرتینهاندازهکېدعایدودهنفوس%25 د. ب

 اقتصادوزارتد
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انګړېتوګهدمايل،اجرې،ټولنیزخوندیتوبدمختلفوپالیسیوپهځ 10.4
ریجيتوګهمساویانهپالیسیوتدوینپهپامکېنیولاوعميلکولاوپهتد

 تقسیمتهالرسسی
 

 :دکاردګډونمېزانپهتفکیکد 10.4.1

 نارینه. 1

 ښځینه.2

وزارتکار،اموراجتامعی،
 معلولینشهداو




مهاجرتونوآسانهکول،اودمهاجرتددمنظمو،ډاډمنواومصؤونو. 10
 . ېږدمنظمواومدیریتشووپالیسیولهالرېدکډوالولېږدرال

دهغومهاجرینوسلنهچېپهکوربههېوادونوکېراجسرتدياود 10.7.1
 : هستوګنېلپارهداقامتاسنادپهالسکېلري

 پاکستان. 1

 ایران.2

دراستنېدونکواومهاجرینو
 وزارتچارو

دهغوبېرتهراستنېدونکوشمېرچېدراستنېدوپرمهالدبرشدوستانه 10.7.2
 . هیوکالکېګټهاخيلمرستوڅخهپ

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

استقراراوځایپرځایپههرکالکېدبېځایهشووکورنیودبنسټیز 10.7.3
 . کېدوشمېر

نودراستنېدونکواومهاجری
 چارووزارت

دمهاجرینودهغوښارګوټوسلنهچېپهاسايساوزیربنایيخدمتونو 10.7.4
 . کېږيسمبال

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

معیشتيدهغوبېځایهشوواوراستانهشووکسانوسلنهچېدشغيلاو. 10.7.5
 . فرصتونوڅخهبرخمنشويوي

نودراستنېدونکواومهاجری
 چارووزارت

سلنېتهدمهاجرینودتادیاتورا٪۳ کالپورې،یوازې2030 تر ج. 10
سلنېڅخه۵تادیاتوکېدهغودهلېزونوحذفکولچېلهکمولاوپه
 . زیاتوي

حوالېدلېږلودلګښتحوالهشويملبغمجموعېتهپهکتنېرسهد 1. ج. 10
 سلنه

دراستنېدونکواومهاجرینو
 رتچارووزا

 اوبنسټزوښارونواوښارګوټوجوړول تلرونکومقاومدټولشمولومصئونو،: یوولسمهموخه
لهدېڅخهډاډحاصلولچېمناسب،ډاډمن، کالپورې2030 تر 11.1

درلودونکيهستوګنځيتهالرسيسعامدتوانایيوړاولومړنیوخدمتونو
 . راغلیدیشکلغورهکړیاودفقیرمیشتهساحوکېښهوالی

دهغههستوګنځينفوسنسبتچېپهغیرپالينسیمهاونامناسب 11.1.1
 . شکلژوندکوي



دښارجوړولواومسکن
 وزارت
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ارزان،بنسټیزاودټولولپارهدلېږدرالېږدمصؤن، ،پورې2030 تر 11.2

دسړکونودخوندیتوبښهکولاوپه. دډاډوړسیستمرامنځتهکول
ېتوګهدعامهانتقاالتوپراخوالیپهداسېتوګهچېزیانمنونکو،ځانګړ

اوعمرخوړلوکسانواړتیاووتهپاملرنهپکېښځینهوو،ماشومانو،معلولینو
 . شويوي

ترانسپورتخدمتونو( دولتي)دوګړودهغېمجموعېنسبتچېعامه 11.2.1
 . تهالرسسیلري

 


دترانسپورتاوملکيهوا
 زارتنوردۍو

کالپورېپهټولشمولهاوبنسټیزهتوګهپهښاريسیمو2030 تر 11.3
پهداسېتوګهپههېوادکېدښارګوټودجوړولوکېدوګړومېشتکولاو

چېښهمدېریتشويوي،بنسټیزهاومشارکتيبڼهودظرفیتلوړول
 . لري

 

ولنېجوړښتالسدهغوښارونوسلنهچېدهغهپهبرنامهکېدمدينټ 11.3.2
 . ولرياودهغهمدېریتپهمنظماودېموکراتیکشکلصورتموندلیوي

واومسکندښارجوړول
 وزارت

ساتنېاوخوندیتوبلپارهدهڅودطبیعياوفرهنګيمیراثونود 11.4
 زیاتوالی



دميلبودجېهغهسهمچېدطبیعياوکلتوريمیراثونواوهمدارنګه  11.4.1
 . والمیراثسایټونوتهاختصاصورکړلشویدیدنړی

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

دمترضرینوپهمړینهکېدپاموړکموالی ،کالپورې2030 تر 11.5
پهناخالصتولیددهغواړوندومستقیموزیانونوکمولچېدراوستل،او

اوزیانناوړهاوبیزهاوداسېنوروپېښوڅخهرامنځتهکېږياودبېوزله
 . منونکوڅخهپهمالتړمترکزکول

و،ورکشوواوپهپېښوپههروسلزرهکسانوکېدوژلشوو،بیځایهشو 11.5.1
 کیکدکېدمترضرینوکسانوشمېرپهتف

 مړینه. 1

 بېځایهکېدلاوورکېدل. 2
 مترضرین. 3

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


دچاپېریالدنامطلوبواغیزوپهښارونوکې کالپورې،2030 تر 11.6
ځانګړېکمول،دهواڅرنګوايل،دښاروالۍمدېریتاودچټلیوپاکوايلته

 . پاملرنهکول

 : کثافاتوڅخهدښاريکثافاتومېزاندټولوتولیدشوو 11.6.1

 چېپهمنظمهتوګهراټولشويوي. الف

 دراټولېدووروستهپهنهاييتوګهتخلیهشويوي. ب

 ابلښاروايلک
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او PM 2.5 دمثالپهډول)دپهښارونوکېدمعلقوذراتوکلنیاوسط 11.6.2
PM10 .) 

 دچاپېریالساتنېميلاداره

عامهمحالتواوپارکونوتهدټولودالرسسی کالپورې،2030 تر 11.7
آسانتیارامنځتهکولپهداسېتوګهچېډاډمن،ټولشموله،زرغونهاود

پهدېبرخهکېښځو،ماشومانو،عمرخوړلواومعلولو. وړويالرسسۍ
 . طبقاتوتهځانګړېپاملرنهکول

ماهگذشتهقرار 12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
میاشتوکېلهفزیکيیاجنيس۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو. گرفتهباشند

 : یکدآزاررسهمخشويويپهتفک

 ددواړوجنسونومجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

برنامودتقویتلهالرېدښارونو،دیمهییزانکشافددميلاوس  الف. 11
ښارونودڅنډو،اوکلیوايلسیموترمنځدمثبتواقتصادي،ټولنیزواو

 . چاپېریالساتنېداړیکومالتړکول

ښارونوکېدمېشتشوينفوسنسبتچېپههغهکېښاريپههغو 1. الف11
ټرسچینواوداړتیاووپربنساوسیمهییزپالنونهددپېشبینيشوينفوس

 . پراخوالیپهنظرکېنیولورسهسمتطبیقکېږي

دښارجوړولواومسکن
 وزارت

دداسېښارونواوښارګوټوداعامرپهشمېر کالپورې2030 تر ب.11
دپاموړزیاتوالیراوستلچېدمتحدپالناوپالیسۍلهمخېجوړکې

لري،داقلیميبدلولونورسهعیارراوړنهوشويوي،درسچینوموثرهالسته
 . اودطبیعيپېښوپهوړاندېمقاومتولري

"   داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد

Sendai کلونوپورېدپېښوپه"2030-2015 اوپهسیستمبرابروي
 .. وړاندېمقاومتلري

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

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


 هډاډحاصلولدبنسټیزتولیداولګښتدمېتودونوڅخ: دولسمهموخه
هغورسانهغذایيموادوسلنهپورېبهد٪۵۰تر کالپورې2030 تر 12.3

کېکموالیصورتموميچېدعرضهکوونکياومرصفپهضایعاتو
کوونکيترمنځپهمختلفوسطحوکېواقعکېږياوهمدارنګهدتولیدپه

پهکالکېد. ددرسالفیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولی12.3.1
 :نمودتولیددضایعاتوسلنهپهتفکیکدوریجواوغ

 غنم. الف

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت
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کموالیځنځیرهیياوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکې
 . راځي

 وریجې. ب

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسې کالپورېبه،2030 تر 12.4
موافقهمدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرېمناسب
رې،ځمکېدانسانانوروغتیااودژوندهمدارنګهاوبو،هوا،خاو. شوېده

 . چاپېریالتهبهدهغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکېږي

عميلکولودژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپږونړیوالوتړونونود 12.4.1
دغهنړیوالوپالنونهعبارتديلهد . لپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقکول

کهلم،ویانا،میناماتا،باسیل،روترداماومنرتپاللهکنسوانسیونونوڅخهچېدستا
کېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياوددېتړونونودتطبیقپهوړاندېد

 . ابرولونواوپالنونوپههکلهداړتیاوړاوالزماطالعاتبرافغانستاندمسوولیت

 دچاپېریالساتنېميلاداره

دداخيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅودبنسټیزتولیدمېتودونهو 12.6
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت . اخيلدهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشارمسوولیت 12.6.1 . کاروياوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي

دپرمختللویداولګښتدمېتوندونودتطبیقلپارهدبنسټیزتول الف. 12
هېوادونودمرستوجلباودهغویمالتړحاصلولڅوپهدېبرخهکې

 . علمياوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش

دیاتوايل،پاکېانرژۍ،دځانبسیانېتهدرسېدو،دداخيلتولیداتو 1. الف. 12
 . لفاظتپهمنظودعلميتحقیقاتورستهرسوچاپېریالپاکساتلوڅخهدح

 دعلومواکاډمي

دداسېاسبابواوالروچاروانکشافاوتطبیقچېدګرځندوید. 12
بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 . ترویجسببيش

دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیوشمېرچېلهځان. ب. 12
 . دڅارنېوسایلهمولريرسهتطبیقيپالنونهاو

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 داقلیميبدلونونواودهغهداغیزورسهدمبارزېپهموخهدبیړنیواقداماتورستهرسول: دریارلسمهموخه

خطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونواقلیميد 13.1
 . ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښودکموايلد 13.1.1
 . سرتاتیژیودانکشافسلنه



لهپېښورسهدچمتوايلاو
 مبارزېميلاداره

یجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهدسرتاتپهميلپالیسیواو 13.2
 اقداماتوشمولیتاوادغام




پهدېبرخهکېدسرتاتیژیواوپالیسیوددپرمختګهغهسلنهچې 13.2.1
علميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاندځواکمنتیارسهرسهمرستهکړېدهچې

. هموثرهمبارزهوکړيراتورسدناولواوبواوهوادبدلونپهسببدنامطلوبواث

انهمدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسېډولکمکړيچېغذایيتولیدتهزی

اولهپېښورسهدچمتوايل
 بارزېميلادارهم
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

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

اودژونددتنوعد ځنګلونواسايسمدېریت،دځمکېلهصحرایيکېدورسهمبارزه،دځمکېدتخریبدرولد اوبنسټیزهاستفاده، داېکوځمکيسیستمونوحفاظت،بیارغونه: پنځلسمهموخه
 ضایعاتومخنیوی

خوږواوبوکالپورې،دځمکېپررساوترځمکهالندېد2030 تر 15.1
دایکوسیستمونواودهغهلهخدمتونوڅخهدساتنې،احیااوغوره

پهځانګړېتوګهځنګلونه،مرطوبېساحې،. حصولاستفادېڅخهدډاډ
بایددنړیوالوتړونونواوژمنورسهسمو غرونه،وچېځمکېاوداسېنور

 . ساتليش

 . دمساحتتناسبدهېواددټولېځمکېپهپرتلهدځنګلونو 15.1.1
دکرنې،اوبولګولواو

 مالدارۍوزارت

واعوڅخهساتنهاودبهبودلپارهدځنګلونودان کالپورې،2030 تر 15.2
یېدښهمدېریتتطبیق،دځنګلونودپرېکولوپروسېتهخامتهورکولاو

 . اوانکشافدځنګلونوبیااحیاکول

 نګلونودپوښښسلنهتربنسټیزمدېریتالندېدځ 15.2.1


دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

صحرایيکېدوپهوړاندېمبارزه،دځمکېد کالپورې،2030 تر 15.3
دتخریبشوېځمکېبیرتهجوړولاواحیادهغوځمکوپهشمولچېد

منهشوېوياوداسېنړۍتهدرسېدووچکالۍیاسیالبونولهکبلهاغېز
 . هېڅډولتخریبشوېځمکههلتهشتونونهلريهڅهکولچې

دسېالبونو) اړتیالريدځمکېدهغوساحومساحتچېتحکیامتوته 15.3.1
پهوسیلهدځمکېمساحتدټولېځمکېپهپرتلهچېددریابونو،اوبیزهمجراوو

 (وياوساختامينتدابیروتهاړتیالرياوداسېنوروساحاتوکېواقع



 اوانرژۍوزارتداوبو

دغرونوداېکوسیستملهساتنېڅخهډاډتر کالپورې،2030 تر 15.4
دژونددتنوعپهشمولڅودهغهظرفیتلوړيشاودبنسټیزالسهکول

 . انکشافدتحقیقالزمېګټېڅرګندېکړي

دژوندمهمغرينتنوعپکېوېاودحفاظتدهغوساحاتوسلنهچې 15.4.1
 . یموترپوښښاوعنوانالندېراځيشووس

 دچاپېریالساتنېميلاداره

باتوپهوړاندېدبیړنیواقداماتورستهدطبیعيهستوګنځیودتخری 15.5
رسولڅومخهیېونیوليش،دژونددتنوعلهضایعاتوڅخهمخنیویاو

دکالپورېدهغوبوټواوحیواناتودضایعکېدومخنیویچې۲۰۳۰تر
 . ورکېدولهخطررسهمخدي

ستچېلهطبیعیتڅخهددهغوانواعولې)درسهلېستشاخص 15.5.1
 (دمعیارونومطابقويIUCNتنېدنړیوالېاتحادېسا

 دچاپېریالساتنېميلاداره
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

دغیرقانوينښکار،دساتلشووڅارویواوبوټودقاچاقاودوحيش 15.7
مخنیویاوپهدېهکلهدبیړنیواقداماتورسژوودغوښتېاوعرضېڅخه

 تهرسول

اګرۍتناسبچېپهغیرقانوينيشژوواومحصوالتودسوددهغووح 15.7.1
 . توګهښکاراوقاچاقشويدي

 دچاپېریالساتنېميلاداره

کالپورېداسېبیړيناقداماتکولچېدځمکېپه2025 تر 15.8
نیویويشاودځمکېپرمخداوبوداېکووړاندېدناسموبریدونومخ
 . یراتواندازهکمهيشسیستمونوپرمخدهغهدتاث

دپردیودمختلفوانواعوبریدونواوتهاجمڅخهدکنټرولاومخنیويپه 15.8.1
 . موخهدميلقوانینوتصویب

 دچاپېریالساتنېميلاداره

سرتاتیژي،پراختياييپروسه،کالپورې،دفقردلږوايلپه2030 تر 15.9
لاویکوسیستمدارزښتوشاملوميلاومحيلپالنونوکېدژونددتنوعاو

 . ادغام

کالپورېدتعینشووميلموخوپهطرف2020 څخهتر 2011 له 15.9.1
 . وړاندېتګڅودژونددتنوعسرتاتیجیکپالنعلمييش

 دچاپېریالساتنېميلاداره

کوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپهدای الف. 15
 . مايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیمموخهد

دایکوسیستمونواودژونددبنسټیزتنوعڅخهدګټېاخیستنېپه 1. الف. 15
 . پاردعامهپراختياييمرستوواولګښتونودمرستوونډه

 دچاپېریالساتنېميلاداره

 يسایجاداوپهټولوسطحوکېدموثرواوحسابورکوونکونهادونوتشکیل،دټولولپارهعدالتتهدالرس دبنسټیزېپراختیالپارهدسولهپالواوټولشمولهټولنوترویج،: شپاړسمهموخه

پهټولوځایونوکېاوپهټولواشکالودتاوتریخوايلاودهغهداړوندو 16.1
 مړینودپاموړکموالی

 : سلنهپههروسلزرهکسانوکېدجنګلهکبلهدمرګژوبلې 16.1.2

 ونولهکبلهدپېژندلشوواوخښشووماین. 1

 دفشاريپلېټرسهیوځایدشیندلشووانفجاريموادولهکبله. 2
 دجګړېدپاتېشوومهامتولهکبله. 3

لهپېښورسهدچمتوايلاو
 مبارزېميلاداره

پاکهشوېځمکېسلنهچېلهماینونواوچاودېدونکوتوکوڅخهدهغې  16.1.5
 وي

لهپېښورسهدچمتوايلاو
 ېميلادارهمبارز

دماشومانوپهوړاندېدهرډولتاوتریخوايللهمنځهوړللکهسؤ 16.2
 . استفاده،قاچاق،استثامراوځورول

ونهولريچېپهکلونوترمنځعمر 17-1 دهغوماشومانونسبتچېد 16.2.1
 . فزیکيیارواينتاوتریخوايلرسهمخشويويتېرهمیاشتکېلهڅارونکې

ټولنیزوچارو،شهیدانودکار،
 اومعلولینووزارت

سلزرهانسانانوپهټويلکېدقاچاقدقربانیانوشمېرپه۱۰۰پههرو 16.2.2
 . تفکیکد

 دواړهجنسیتونه. 1

 عدلیېوزارتد
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

نړیوالهکچهدقانوندحاکمیتدسطحلوړوالیاوعدالتتهدپهميلاو 16.3
 . دالرسسۍڅخهدډاډحاصلولټولو

میاشتوکېدفزیکي،رواينیاجنيس۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو 16.3.1
 : فکیکدتاوتریخوايلرسهمخشويوياواړوندوارګانونوتهیېمراجعهکړېويپهت

 دواړهجنیستونه. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

 : انولهجملېڅخهدبېبرخلیکهزندانیانونسبتپهتفکیکددټولوزندانی  16.3.2

 ددواړوجنسیتونومجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

څخهاوشمېرچېدحقوقيمرستوعدالتتهدالرسيسپهموخهدهغوکس 16.3.3
 . یېاستفادهکړېوي

 دعدلیېوزارت

وغیرقانوين،مايلاووسلهوالوجریانونوپهدهغ کالپورې،2030 تر 16.4
شمېرکېدپاموړکموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاودټولو

 سازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

 دکورنیوچارووزارت غیرقانوينپیسوارزښتدپهداخلاوبهرکېددهېوا 16.4.1

نسبتچېکشفاوضبطشوېاودنړیوالونورمونواودهغوکوچنیووسلو 16.4.2
 . قانونلهمخېیېڅارنهشوېوي

 دکورنیوچارووزارت



 درشوتاواداريفسادپهټولواشکالوکېدپاموړکموالیراوستل 16.5

اشخاصونسبتچېلږترلږهلهیورسميکارمندرسهپهاړیکهکېدهغو 16.5.1
جریانکېیېیودولتيکارمندتهرشوتورکړیويیاورڅخهوياودتېرکالپه

 : رشوتغوښتلشويويپهتفکیکد

 مجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه.  ب

 لویڅارنوايل



مخېددولتدلوړپوړوچارواکودېشبینۍلهدهېواددنافذهقوانینودپ 16.5.3
 . پانګېدثبت،تدقیقاوارزونېسلنه

 دچارواداره
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 وزارتاقتصاد

 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

دنړیوالېحکومتولۍپهبنسټونوکېپهپراخهاوځواکمنهتوګهد 16.8
 افغانستاندګډونپراخوالی

بتپهپهنړیوالوبنسټونوکېدافغانستاندرایېورکولوحقاودغړیتوبنس  16.8.1
 : تفکیکد

 نړیوالبنسټونه. 1

 دکورنیوچارووزارت



نېټېدثبتښهشمولدټولولپارهددزیږېدلود کالپورې،2030 تر 16.9
 قانويناوحقوقيهویتتهیهکول

 . دثبتشووزېږونونوشمېر 16.9.1

 

دنفوسودثبتاواحوالميل
 اداره

رسيسڅخهډاډحاصلول،دميلقوانینوالاطالعاتوتهدعامووګړود. 16.10
 . اونړیوالوتړونونورسهسمداسايسآزادیوڅخهمالتړ

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

 . ځورولودپېښوشمېرخپلرسنیولواو

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

ېرچېاطالعاتوتهعموميالرسسیدهغوقوانینو،مقررواوپالیسیوشم 16.10.2
 . تضمینکوي،کارورڅخهاخیستلشویاوتطبیقشويدي

 داطالعاتواوفرهنګوزارت


نودلوړوايلظرفیتودنړیوالوهمکاریوپهوسیلهپهټولوسطحوکېد الف. 16
پهشمولدميلبنسټونوځواکمنتیا،څولهتاوتریخوايلڅخهمخنیویشوی

 رۍاومنظموجرمونوپهوړاندېمبارزهشوېويوي،دترهګ

دپاریسدپېژندلوشووقواعدورسهسمدبرشيحقوقودخپلواکوبنسټونو 1. الف. 16
 . موجودیت

 دکورنیوچارووزارت



 بنسټیزانکشافلپارهدتطبیقيوسایلوپياوړتیا،اودنړیوالمشارکتاحیاکولد: اوولسمهموخه

اوعوایدودراټولولوپهبرخهکېدنړیوالمالتړاوداخيلدمالیاتو 17.1
 . ظرفیتدلوړوايلڅخهپهاستفادهرسهدداخيلرسچینوپياوړتیااومنظمکول

 دمالیېوزارت وایدونسبتباندېدداخيلعپرناخالصتولید 17.1.1

 لهميلعوایدوڅخهدميلبودجېدمتویلتناسب  17.1.2
 رتدمالیېوزا



 دناخالصوداخيلتولیداتوڅخهدمستقیمېبهرنۍپانګونېونډه 17.3.1 لهمختلفورسچینوڅخهدهېوادلپارهدزیاتومايلمنابعوتنظیمول 17.3
 سوداګرۍاوصنایعووزارتد


دساینيسعلومو،ټکنالوجۍ،نوښتونواودمتقابلوتوافقشوورشایطوپه 17.6

یکولوپهموخهدشاملجنوب،جنوبشاملددرېاساسدمعلوماتورش
همدارنګهپهموجودومیکانیزمونوکېدغورههمغږۍ. اړخیزههمکاریوزیاتوالی

 . مونهآسانهکړينړیوالهکچهدنړیوالېټکنالجۍمیکانیزپهشمولڅوپه

 : پههروسلنفروهستوګنوکېدثابتانټرنټدګډونوالوسلنهپهتفکیکد 17.6.2
سرعت.1


دمخابراتواومعلومايت
 ټکنالوجۍوزارت
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 رهبۍواحدد اخصش رګيټټا

دټکنالوجۍاوساینسدبانکفعالکولاودهغو  کالپورې2030 تر 17.8
ټکنالوجۍڅخهداستفادېظرفیتونوجوړولچېلهمعلومايتاومخابرايت

 . وړتیالوړوي

 دهغهنفوسنسبتچېلهانټرنټڅخهګټهاخيل 17.8.1



مخابراتواومعلومايتد
 ټکنالوجۍوزارت




کالپورېدنړیوالوصادراتوپهډګرکېدهېواددصادراتود2030 تر 17.11
 . کچېلوړولاودافغانستاندصادراتودونډېدوهبرابرهکول

  دنړیوالدټولوصادراتوپهمجموعهکېدافغانستاندصادراتوونډه 17.11.1

 

 نایعووزارتدسوداګرۍاوص



 (ملیارډامریکایيډالر)  ناخالصداخيلتولید 17.13.1 پهوسیلهدميلاقتصادځواکمنکولدپالیسودهمغږيکولواونظم 17.13
 دمالیېوزارت


ګډوندتجربواورسچینوڅخهپهاستفادېرسهدعامه،دسرتاتیجیک 17.17

 . هکولعامهـخصويصاومدينمشارکتهڅولاوبهرت
 خصويصمشارکتتهتخصیصشوېديدهغوپيسومقدارچېعامهاو 17.17.1

 (میلیونامریکایيډالر)

 دمالیېوزارت



پروسېګړنديکالپورې،دظرفیتونودلوړولودمالتړد 2020 تر 17.18
کولڅوپهټولوبرخوکېلهکیفیت،ډاډاوموقعرسهسممثبتېشمېرېلوړې

مهاجرینووضعیت،معلولیت،اید،جنسیت،عمر،نژاد،قومیت،دشېلکهع
 . جغرافیایيموقعیتاوداسېنورچېلهميلخصوصیترسهتړاوولري

کرسهپهميلکچهتولیددهغوشاخصونونسبتچېدجرییاتوپهتفکی 17.18.1
سمپهشوي،لهمقاصدورسهرسلګوياودرسمياحصاییوداسايسپرنسیبونورسه

 . دياحصاییويشمېروکېشاملشوي

داحصايېاومعلوماتوميل
 اداره

دهغوهېوادونوشمېرچېدميلاحصاییېقانونیېداحصایېپهاسايس 17.18.2
 لدیاورسميپرنسیپونوکېشام

داحصايېاومعلوماتوميل
 اداره

چېدبنسټیزدهغوموجودونوښتونوځواکمنتیا کالپورې2030 تر 17.19
پراختیااندازهکړياومخپرودههېوادونوکېدناخالصداخيلتولیدانکشاف

 . لپارهمتمموياودظرفیتونودلوړولومالتړوکړي

ارزښتچېمخپرودههېوادونوکېدظرفیتددهغوټولورسچینوډالري 17.19.1
 . لوړوايللپارهتخصیصورکړلشویدی

وماتوميلداحصايېاومعل
 اداره

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

 . لري

احصايېاومعلوماتوميلد
 اداره
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالرکندها

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

 کال1397
 1400-1395وزارتاوداقتصادوزارتدمايل–ANPDFجوړښتميلگپرمختدافغانستاندسولېاو •
 1397داقتصادوزارت-داحصاییویمهموشاخصونوپیژندهملیکچهپه •
 2030-2015وزارتداقتصاد- A-SDGsدافغانستاندپایښتپرمختیاموخې •

 دوالیت په کچه :
ریاستولوګلاوبواومالدارییڼدکره •
اقتصاداوخصوصیسکتور •
 احصاییریاست •
 ریاستګفرهناطالعاتواو •
 ریاستانرژیاوناښبری •
 دولتیپوهنتونریاست •
 خصوصیپوهنتونونوریاستونه •
 مستوفیتریاست •
 ریاستریګصنعتاوسودا •
 عدلیریاست •
 مخابراتواوتیکنالوژیریاست •
 ریاستشهیدانواومعلولینواوچاروولنیزوټکار •
 کوچیانوریاست •
 ورزشیامریت •
 ریاستچارووښځ •
 معدنریاستکانونواو •
 خونهصنایعواوریګسودا •
 ریاستمرکګ •
 دافغانستانبانکریاست •
 کلیواوپراختیاریاست •
 ریاستدمبارزیاندیړپرووښطبیعیپی •
 ارشادحجاواوقافوریاست •



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

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

وزارت اقتصاد
آدرس: چهارراهى انصارى، شهرنو، 

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

شماره تماس: 0752116075

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