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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 رسیزه

پهدېکېهیڅشکنشتهچېافغانستاندانساين،فرهنګي،ټولنیزواواقتصادي

پر هغه د بهیر پراختیا وکړایيشد څو لريتر اړتیا ته پراختیا ساتنېاو رسچینو

ډلېڅخهدسوداګرۍ، له اړینومسئلو د ددېبهیر همغږیکړي. او بنسټعیار

تخصيصشتمنۍ او علمي په او داخيلتولیداتو اليسصنایعو، صنعت، ټرانزیټ،

رسچینېديچېدکرنیزومحصوالتوباندېسمبالانساينځواکاوشتهپرمختیايي

اونورواقتصاديبلالقوهپوټنشیلونودودېاوپرمختیالپارهالرههواروي.

ښکارهخربهده،پههرهاندازهچېښهپالنجوړونهويشاوښهالرښودونهبرابريشنو

يشاوټولنهپههامغهاندازهبهدودېاوپراختیابهیرپهمنظمهاوښهتوګهپرمخوالړ

بهدهوساینېاوپرمختګپهلوريولیږدوي.

دپالن بیا تیره په برخو بیالبیلو دبرشيټولنېپه والیتيپروفایلشتون، پهداسېحاالتوکېدمالومايتټولګېیا

جوړونېاوپالیيسجوړونېپهبرخوکېخورامهماواړینګڼلکیږي.

کچهدیوريښتینيبنسټدټاکلوپهموخهاودوالیتونودشتهحاالتوپهتړاوکرهداقتصادوزارتویاړيچېدهیوادپه

مالوماتوتهدالرسسۍپهبرخهکېاسانتیابرابرهکړياودپالنجوړونکو،څیړونکو،دولتيادارو،مرستهکونکوومؤسسو،

قتصاديمعلومايتټولګه)پروفایل(جوړکړي.دغهخیریهبنسټونو،زدهکوونکواولیکواالنولپارهوالیتيپرمختیایياوا

دولتيادارو، د او کېګډوندرلود په والیتيمسلکيکارکوونکو چېمرکزياو خوا تخنیکيکمیټیله پروفایلد

نورواړوندهمرکزياووالیتي پوهانو،مدينټولنېاو غورهکسانو، دپوهنتونونودښوونکو، ځوانانو، نادولتيمؤسساتو،

هادونوپهمرستهاوهمکارۍجوړشویاودافغانستاندخلکوخدمتتهوړاندېکیږي.ن

یادپروفایلترډیرهبریدهپرعامههوساینېاوداقتصادياوټولنیزحالتپرڅرنګوايل،تاریخيقدامت،دپرمختیايي

اونورومهموپرمختیاييمسایلوباندې مترکزلرياوپهټولیزډولرسهدوالیتونوسکټورونودحالتپرارزونې،زیربنا

اقتصادياوټولنیزلیرلیدلکهاقتصادياوټولنیزظرفیتونه،داقتصاديودېاوپرمختیاپهوړاندېننګونې،داقتصادي

هوساینېاواقتصاديحالتدښهوايلپهبرخهکېشتهفرصتونهمطالعهکوياوارزوي.

مالومايتټولګه)پروفایل(مرستهکويترڅوبودیجوينهادونه،دپرمختیاييپالنجوړونېوالیتيپرمختیایياواقتصادي

بهیردوالیتداقتصادياوټولنیزواړتیاوواولومړیتوبونوپربنسټتنظیمکړياودنړیوالېټولنېمايلمرستېدوالیت

دعامههوساینېدسمونلپارهالرههوارهيش.لهاړتیاوواولومړیتوبونورسههمغږيکړيترڅودوالیتپهکچه

زهلهدېفرصتڅخهپهګټهاخیستنېدوالیتيپروفایلجوړولودکمیټېلهغړوڅخهپهځانګړېتوګهمننهکوماود

سرتګهنورودولتيادارواومدينټولنېنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوټولوهغهکارکوونکوهڅواوزیارتهدقدرپه

 ګورمچېپهدېکارکېښکیلاوو.



 ډاکټر مصطفی مستور

                               د اقتصاد وزیر
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 مننلیک

خوښیمچېننداقتصادياوټولنیزېپرمختیادپالنجوړونېپهبرخهکېدیوبل

اقتصادي والیتيپرمختیایياو چېد راوړنه السته دغه یم. شاهد مالومايتسرتګام

او الرښود ټولیز یو د کچه په والیتونو د پرته شکه له ، دی جوړول ټولګې)پروفایل(

د الرې له جلبولو د نهادونو متویلونکو او والو پانګه د توګه، په مالومايترسچینې

اقتصادياوټولنیزېودېاوپرمختیالپارهالرههواروي.

راتلونکيپههکلهیوریښتینیانځوروړاندېدغهپروفایلکوالیيشدوالیتدمايضاو

کړياوپهاغیزمنډولرسه،ددقیقېپالنجوړونېاوپانګونېلپارهالرههوارهکړي.د

والیتونوپروفایلدوالیتدشتهپرمختیاييحالتترڅیړنواوارزونووروستهلهدولتيادارو،والیتيشوراګانو،دمدين

نو،ښځو،دپوهنتونونودښوونکورسهپهمشورهکېجوړشویدی.بایداعرتافوکړوچېدیوټولنېنهادونو،کارپوها

تخنیکياومسلکيټیمپهنهشتونکې،دداسېیوپروفایلجوړولګراناوحتیناشونۍوو.لههمدېامله،دوالیتي

توحید تخنیکيکمیټهجوړهشوهچېدطرحېاو یوه پهموخه تخنیکيپروفایلجوړولو لویریاستدوالیتيچارو

پروژېدسالکارانوپههمکارۍاودطرحېاو لوگو( دسیمهییزیحکومتوالی) او کارکوونکوپهکېګډونکړیوو

توحیدلویریاستترمرشۍالندېتررسهشو.لههمدېاملهاړینهګڼمچېدطرحېاوتوحیدلویریاستاوکمیټې

میرویس رئیسډاکټر آمرښاغيلعبدالرحمنکمینله دانسجامله داقتصاديفعالیتونو دوالیتونو پالن د،بهیج،

اودښاغلیلعلمحمدولیزادهدکابلوالیتداقتصاددرئیسڅخهجوړونېچاروسالکارښاغيلسمیعاللهناظمي

ادپروفایلدجوړولولپارهالرههوارهکړه.پهځانګړېتوګهمننهاوقدرداينوکړمچېپهخپلوهڅواوزیاررسهيېدی

دوالیتيمسئولینواوکارکوونکولههمیشنۍهمکارۍڅخهچېپهدېبرخهکېيېزموږرسههمکاری همداډول،

کړې،مننهکوم.

داسندپهاتهفصلونوکیجوړشویدیچیدوالیتدمعرفیاوپیژندنیپهشمولدوالیتاقتصادیظرفیتونه،دخلکو

کچهد په دوالیت  وضعیت، اچونی دپانګی وضعیت، پرمختیایی دوالیت بنسټونه، اوکلتوری تولنیز وضعیت، ژوندانه

او شاخصونه مهمه تولنیزو او اقتصادی ، څرنګوالی دفعالیت موسساتو ،دنادولتی لګښت او بودجه پرمختیایی

لشویدی.دافغانستانلپاردبنسټیزوپراختیاییموخوپههکلهمعلوماتراتو

هیلهمنچېدغهپروفایلبهوکړایيشدعامههوساینېاوافغانستاندرشیفوخلکودسوکالۍپهبرخهکېګټورهاو

 اغیزمنهونډهولري.



 محمد اسامعیل رحیمي

 داقتصاد وزارت مسلکي معین
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 د کابل د وايل پيغام 

 درود و متنیات نیک تقدیم تان باد!

کشورعزیزماافغانستاندرچندیندههجنگوبیثباتی،متامزیربناهایخویشرا

اعمازاقتصادی،اجتامعیوفرهنگیازدستدادوبهوضعیتاسفباریدچارگردید.

ۀمخالفینمسلحبنامتحریکطالبانوتشکیلدولتجدیدروزنههاییسلطباسقوط

شد.باگذشتنزدیکبهدودههتحوالتعمدهاییامیدبرایزندگیبررویمردمباز

با قابلمقایسه پیوستکه بوقوع اقتصادیکشور اجتامعیو سیاسی، ساختار در

دورانقبلینیست.امابرایداشنتیککشورباثباتنیازاستتابرنامههاوطرح

اجتام بخشهایانکشافاقتصادیو هایمختلفبخصوصدر عرصه تاثیراتآنیباالیهایمشخصیدر عیکه

سطحزندگیمردمورفاهعامهدارد،رویدستگرفتهشود.

برنامهریزیدرمتامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاع

موجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنووقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.زیرابدون

ثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبودهو

برنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.

بلازتصمیموزارتمحرتماقتصادمبنیبرترتیبپروفایلوالیتیاستقبالمنوده،بههمینمنظورمقامرهربیوالیتکا

انکشافاقتصادیواجتامعیاین ترتیبپروفایلوالیتیکهانعکاسدهنده در بهاداراتذیربطهدایتدادهشدتا

اقتصادیاستفادهبعملآید،باوالیتبودهباشدوبحیثیکمنبعمهممعلوماتیبتوانددرترتیببرنامههاوطرحهای

ریاستاقتصادهمکاریالزممنایند.ازایرنو،سندهذا،مطابقرهنمودومیکانیزمترتیبپروفایلوالیتیدرهامهنگیو

همکاریبااداراتذیربطدولتیترتیبوتدوینگردیدهاستکهبیانگرچگونگیحالتانکشافاقتصادیواجتامعی

نامههایملیمیباشد.والیتکابلوبر

زراعتی محصوالت تولید عرصه در اقتصادی انکشاف برای مناسب های بسرت  و رشایط کابل والیت خوشبختانه

وباغداری،مالداری،صنایعدستی،ظرفیتهایترانسپورتیوحملنقلدرسطحملیومنطقهییرادرخودجایداده

دربخشهای فوقاحتوامیمنایدکهبرایاداراتپالیسیساز،موسساتغیردولتیوکهاینسندمعلوماتالزمرا

رسمایهگذارانمفیدوممدواقعخواهدگردید.

رهربیوالیتکابلمتوقعاستکهوزارتمحرتماقتصاددرهمکاریوهامهنگیباوزارتهاوریاستهایمستقلدر

دیواجتامعیبادرنظرداشتمنابع،امکاناتوظرفیتهایزمینهرسمایهگذاریجهتبهبودوضعیتانکشافاقتصا

بالقوهدرسطحوالیتکابلگامهایموثررااتخاذمنایند.



 محمد یعقوب حیدری

 والی کابل
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 لنډیز

اقتصاديودهاودهیوادپهکچهاڼډولیزهپراختیادحکومتلهاساسیلومړیتوبونوګڼلکیږی.دیویواقعیميلاجنډا

پهتوګهحکومتهڅهکړیڅودنړیوالیټولنېپهمالیاوتخنیکیمرستهیادیموخیتهرسیدنهیقینیکړی.دتیری

خودپرمختګونهترسرتګوکیږیاماالهمډیرڅهتهاړتیالیدلیوینیمیلسیزیهڅووروستهکهڅههمپهډیریبر

کیږی.

تجاربو کلونو څو تیرو د اړینبللکیږیاو پالیسیوشتونلپاره اومشخصو تګالرو چیمتوازنپرمختګدواضحو دا

زهوه،پهځانګړيښودلیچیپدیبرخهکیددقیقواحصائیویارقامواوکرهمعلوماتونشتونپهملیکچهجدیستون

ډولدولسوالیواولریپرتوسیمو.اقتصادوزارتدوظیفويمسؤولیتلهمخیتلهڅهکړیڅودمختلفومراجعوارقام

جمعآوریاودپراختیايئسرتاتیژیوپهجوړولوکیورڅخهګټهپورتهکړی.بیلهشکهدقیقهاحصائيهرسبیرهنهیواځی

رصفمخنیویکویبلکهداقتصادیاوپراختیايئبرنامودموثریتالملګرځیاوهمدارازداچیدرسچینودبیځایهم

متوازنپرمختګیقینیکوي.دارقامواومعلوماتواهمیتتهپهکتنه،پدیوروستیوکیاقتصادوزارتوالیتیڅانګوتهد

تورپهکچهتحلیلیارقاماومعلوماتولریڅوپرمټوالیتیپروفایلونوجوړولوالرښوونهکړیده.والیتیپروفایلونهبهدسک

ییپالیسیسازیاداریدمعلوماتیبستو)ډیټابانک(پهحیثدهغیڅخهدپراختیايئپالنونواوبرناموپهجوړولو

کیکارواخلی.

غږۍدسکتوریاداروددننګرهاروالیتپروفایلدیویمشورتیپروسیلهالریدټولوذیدخلوخواورسهپهګډههم

هڅهشویدهڅودمعتربودولتیاسنادواومراجعوڅخهدقیقاوکرهمعلوماتارقامواومعلوماتوپهاساسجوړشویدی.

راجمع،تحلیلاوپهپروفایلکیځایپرځایشویدی.دهرسکتورتیرحالتتهلنډهکتنهشویاوفعلیوضعیتیی

ی.کرهنهاودکلیوپراختیا،پوهنه،کلتور،رسنۍاوسپورتسکتور،عامیروغتیااوتغذی،پهډیرښهډولترشیحشوید

اقتصاداوخصويصسکتور،دبنسټونواوطبعیزیرمواوټولنیزخوندیتوبسکتورونهدعمومیجغرافیايئموقعیتاو

هدننګرهاروالیتاړوندهاداریبهدیاددیموګرافیکمعلوماتورسبیرهپهدغهسندکیپهکلیډولڅیړلشویدی.متهد

 پروفایللهمعلوماتوڅخهداقتصادیاوپراختیائیسرتاتیژیو،برنامواوپروژوجوړولوپهبرخهکیګټهواخلی.
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:

مالوماتوراټولولوپهموخه،ددوالیتپروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزېطریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکله

او پروګرام لومړیتوبونو ميل چوکاټ، ميل پرمختیا او سولې د افغانستان د سرتاتیژۍ، پرمختیا ميل د افغانستان

افغانستانددوامدارهپرمختیاپروګرامموخواوشاخصونوتهپهکتو،ترتیبشویدی.

طرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخوا،دوالیتونوداقتصاددپروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتد

د کتو، په ته ټاکلوشاخصونو ترڅو ورکړلشو غوڼدولوالرښود ارقامو او پروفایلجوړولو د ته کاريټیمونو ریاستونو

يش.ترهغهوروسته،دوالیتونووالیتونوپهکچهټولشتهارقامراټوليشاودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړ

ریاستونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچه داقتصاد

لهبیالبیلوباوريڅېړنیزومراجعواورسچینولکهداحصائيېریاستاونورودولتينهادونو،خصويصسکټور،داخيلاو

ولتيمؤسسو،مدينټولنېلهنهادونواونوروباوريمراجعوڅخهدیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودبهرينناد

والیتيپروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړکړ.

راوپردېرسبېره،دارقاموراټولولواومالوماتوترالسهکولوپهبرخهکې،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهدډلهییزکا

مرکولهطریقوڅخههمکارواخیستلشو.همداډول،ددېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواو

مأخذونولکهدافغانستاندخلکودحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملنډیز،دوالیتونودمايلمسئلواوبودیجې

،پهوالیتونوکېاقتصاديطرحېاوشتهبلالقوهظرفیتونو،دافغانستاندسولېاوپهاړهدماليېوزارتوالیتيپروفایل

پرمختیاميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغانستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههمکار

اخیستلشویدی.

اوتوحیدلویری استدتخنیکيټیملخواپهدقیقهتوګهکتلشویاوپهپایکېبایدووایوچېیادسند،دطرحې

مطالعهشویاولهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهییزېبیاکتنې

وروستهچاپتهسپارلشویدی.دغهسنددیوريښتینيبنسټپهتوګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندې

کوياودوالیتدپرمختیاييپالنجوړونېدبهیرلپارههماسانتیابرابروي.همداډول،یادسندپانګهوالاوپرمختیايي

 همکارانهڅويترڅودپانګونېاودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغندهاواغیزمنهونډهواخيل.
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 ژندنهېسند پ د 

(دافغانستاندSDGs)ددوامدارهپرمختاييموخومیږي،چېلوالیتیپروفایلنولولئ،دکابيسييتاېدغهسندچ

اوميلANDS)ميلپرمختیاييسرتاتیژۍ پهچوکاټکېNPPsلومړیتوبلرونکوپروګرامونو)( دوالیتپهکچهله(

ياقتصاديپراختیاپهاوټولنیزوصیسکتورڅخهدامنیت،حکومتوالۍدولتئیاونادولتئيادارو،مدنیټولنواوخص

وضعیتپههرکوياوموږتهدکابلوالیتاوسنییدتحلیلاوڅیړنهوړاندراټويلشويدیټااومعلوماتوسکتورونوکې

اړخیزډولراپیژين.

دديلومړیمرحيلدکپالنلپارهدبنسټایښودلدی،چېموخهدسرتاتیژیددوالیتیپروفایلدچمتوکولوڅخه

اومتوقعهپایلیټاکلکیږي.دوالیتلپارهلرلید،ماموریت،موخېمعلوماتوپهرڼاکیبه

دونیولهاساسیستونزوڅخهدی،چېپههیوادکیدوالیتپهکچهدمعلوماتودراټولولوداغیزناکمیکانیزمنشت

پالنجوړوينمتخصصیناواړوندهاداريوررسهمخدی.

دسیم مرغه نیکه ارګانوله ییزو ییزيپالنجوړونېداسیمیکانیزمه سیمه کېد دیوروستیو داريپه خپلواکه نو

موخياوميلپروګرامونهپهسیمهییزهکچهپلیکویاوتطبیقييرامنځتهکړیچېدهیوادلپارهنړیوايلموخې،ميل

یقینیکوی.

 موخي

پرمختیاييموخو،ميلپرمختیايي-الف دوامداره پروګرامسرتاتیژۍد د،ملیلومړیتوبلرونکو ادارو ییز دسیمه او ونو

پروړانديدوالیتدشاخصونوڅرګندولپالیسۍ

برمهالدالزمومعلوماتوڅرګندولرحيلدوالیتیسرتاتیژیکپالندتسویددم-ب

.څرګندولاخصونودوالیتیسرتاتیژیکپالندتطبیقدتحقیقپروړانديدوالیتیاداروپرمختګدش-ج

 ځانګړين

 دSDGاودټويلموخېANDS.ارکانرانغاړي،خوپهیومحدوشمیرکلیديشاخصونومترکزکوي 

 .پهسیمهییزهکچهدپلیکیدووړدیاودرسچینو)برشی،مايلاوتخنیکي(داړتیالهپلوهمناسبدي 

 د دغه سند جوړښت

دی:عمدهبرخوویشلشویڅلورودغهسندپر
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 څپرکیلومړۍ 
اواقتصادياوټولنیزهيګونوسکتورونو)امنیت،حکومتوالۍلومړیبرخه،دکابلوالیتدعمومیوضعیتپهاړهپهدر

یروړانديکوي.داپراختیا(کيپهعموميډولمعلوماتوړاندیکوياولوستونکيتهدوالیتپهاړهیولومړنیتصو

علوماتدوالیتدراتلونکيسرتاتیژیکپالنجوړولو)دویميمرحيل(لپارهاړیندي.پهاړهييمهغهبرخهدهچې

دشاخصونواوموخوپهاړهمعلوماتوتهځانګړیشويده.SDGs) دديسنددویمهبرخه،ددومدارهپرمختیاييموخو)

ییزهکچهدپیداکیدو،اندازهکیدواوپهسیمهماتوراغونډولولپارهغورهشويچېالبتههغهشاخصونهاوموخيدمعلو

ورتهدهدفټاکلکیدووړوو.

افغانستاندميلپراختیاييسرتاتیژی) د ته موږ برخه، پر(ANDSدریییمه موخو او  شاخصونو شویو غوره د څخه

وړانديمعلوماتراکوي.

پهسیمهییزهکچهدپيلکیدووړدی،پروګرامونهچېونوپهاړهده،هغهڅلورمهبرخه،دميللومدیتوبلرونکوپروګرام

ترډیرهبریدهکوښښشوی،چيپهديسندکیمعلوماتپهلنډاو پروړانديييډیټااومعلوماتراټولشویدي.

ښه د دیويموضوع لیدلیشی، هم ځایتصویرونه ځای، خاطر پوهاويپه دښه ځایيش، جامعشکلځایپر

جدولونهاوچارتونههمکارولشويدي.روښانتیاپهخاطر

 پوښتنلیکونه او د موادو  راټولولو وسایل:

دشاخصونواوموخواودميلغانستاندميلپراختیاييسرتاتیژۍددوامدارهپرمختیاييموخو،دافپوښتنلیکونهچې

و د اداري خپلواکي ارګانونو ییزو سیمه د بنسټ، پر پروګرامونو لرونکو جوړويندلومړیتوب سرتاتیژیکپالن الیتي

بیقوروستهدیوورکشاپپهترڅکېلهتطړشويوو،پهامتحاينوالیتونوکېجورپوهانولهخواپهکابل/مرکزکېکا

دترالسهشویوتجربواوزدهکړوپراساسپوښتنلیکونهوارزولکونوپهدغهبیاکتنهکېييبیاکتنهوشوه.دپوښتنلی

اړینتغیراتاوشول،ځیني ځینينور شولاو ځینينویراجوړ ځینيتعدیلشولاو والړل، لهمنځه پوښتنلیکونه

سمووينرامنځتهشوي،چيدکابلدپروفایلپهجوړونهکيلهدغووروستنیوموادوڅخهکارواخیستلشو.

 موده:

دوالیتمقامپههمکاري،یاديپرويسرسهدهاړتیالري،مګرپهکابلوالیتکېدداډولسندونوچمتوکولډیروختت

اړوندوادارولیوالتیااودسیمهییزوارګانونوخپلواکياداريدوالیتيسرتاتیژیکپالنجوړوينکارپوهانوترمنځوختپر

میاشتيچینګاښملریزکالد۱۳۹۶خپلوخترسه)دهددغهسندچاریپهمکاريهغهڅهوو،چېوختتخنیکي

.ترمیاشتيپوري(بشپړيشويلړمځهویشتمينیټيڅخهدلهپن

  د موادو د راټولولو میتودونه:

مخکيیاونهوشوه،داړینومعلوماتوالستهراوړلولپارهپوښتنلیکونهترتیبشويوواودالنديمیتودونوېلکهڅرنګهچ

څخهکارواخیستلشو.

 رسهنیعپهنیغهاړیکهونیولشوهاودهغورسهدشتهمعلوماتوڅخهکاردثانويیادویمیمعلوماتوټولول:اداراتو

 واخیستلشو.
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 پوښتنيچې نظرځینيهغه د شولاو دایر ييګرديمیزونه اړه په و، نه موجود اداراتورسه ييله به ځواب

 خاوندانودنظرپوښتلولهالریورتهځوابپیداشو.

 ولسوا والیتپه د کېلیوتهسفرونه: خمرکز وو، ځینیمعلوماتموجود اړه په ولسوالیو همد ځینيداسیبه و

ولسوالیوتهلهورتګپرتهييترالسهکولييشويننهوو،نولههمدیاملهپهمنونويډولمعلوماتپهکاروو،چې

 اټولشول.ستالف،رسوبیاوموسهیولسوالیوتهسفرونهوشولاواړینمعلوماتراپغامن،چهارآسیاب،د

 لهتوترالسهکولولپارهاړتیاوهچېلهبیالبیلګروپخلکورسهچېدتصاديفمرکوتررسهکول:دځینومعلوما

دولسوالیودلهمختلفوخلکورسهاوهمبرخوکېدکابلښارپهبیالبیلوپخواڅخهغورهشوي،مرکیويش،چې

 رکيتررسهشوي.لهخلکورسهدغهډولمسفرونوپهجریانکې

 دايسنورو او راپورونه ادارو دځینو دمرکزياحصاييځینيچاپشوياسناد، لکه اسنادو اعتباره با ځینو له

 منابعوڅخههمکارواخیستلشو.

 د موادو  تحلیل:

صورتونیو:ویوموادوتحلیلپهدریومرحلوکېدراټولوش

پهلومړیمرحلهک

دراټولونیټیم کومهتیروتنهلیلتررسهکاوه،خودديلپارهچېدتحلیلپهوروستنیومرحلوکېلومړنیتحدموادو

صورتونهنیسی،نوخامموادييدلومړينتحلیللهپایيلرسهیوځایتسلیمکاو.

تحلیلشول.رمعلوماتجالجالپهدريورځوکېدوړو،وړوډلوپهوسیلهدهرسکتومرحلهکېیمهدپهو

نهايیشول.لاودیوورځنيورکشاپپهترڅکېکسیزهټیملخواتحلی۴۸ټولراټولشویمواددهدریمهمرحلهکېپ

 رهربي او تخنیکي همکاري:

پهسیمهییزهکچهددغهټولبهیررهربیدوالیتمقاملهخواکیدل،خومسلکیاوتخنیکيالرښووين،دپرويسڅارنه

څخهداطمینانترالسهکولوچاريدسیمهییزوارګانونوخپلواکياداريدوالیتيسرتایتژیکاودبهیردڅرنګوايل

پالنجوړويندټیمپرغاړهوي.

 د موادو د راټولولو ټیم:

دسیمهییزوارګانونوخپلواکياداريدوالیتيسرتایتژیکپالنجوړوينددریوتنوکارپوهانوترڅنګدکابلوالیتي

تنهکیدل،یوټیمبرابرشوچېپهدریویادوسکتورونو۵۲ټولنواوخصويصسکتوراستازوڅخه،چېدنیټولمادارو،

 يیټولمعلوماتبشپړکړلکې

 امنیت سکتور

ادارهنوم#ادارهنوم#

 حکمتالله۱
دنشهیېتوکوپروړاندې

 دمبارزيریاست
 دامنیهقومندانی عبدالنبی۴

 محبس احمدرضا۵ ماینپاکېدفرتد رشیفشاه۲

 فرقه111ملیاردو محمدګلمهربان۶ کمیټهدسولې مشالشمس۳

حکومتوالۍ،قانونحاکمیتاودبرشحقوقسکتور



 

10 
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 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 

ادارهنوم#ادارهنوم#

۹
الحاجسنک"عبدالرحیم

زی"
 داراضیریاستمحمدصابرنورانی۱۹دوالیتمقام

سیدعبدالله۲۰ شوراوالیتیسمیرا۱۰
دکوچینانودچارود

 انسجامآمریت

حمیداللهقریيش۲۱ ریاستدعديلاحمدنور"یوسفی"۱۱

داداریاصالحاتواو

ملکیخدمتونومرکزی

 زونریاست

احمد)مومند(محمد۲۲اوقافوریاستدحجومحمدهارون۱۲
داستنافمحکمی

 ریاست

محمدحسننیازي۲۳استینافڅارنوالیدسیدیاسین"هاشمی"۱۳
درسحدونواوقبایلوچارو

 ریاست

محمداللهذاهد۲۴مریتدمرکزیاحصاییآعبیدالله"الکوزی"۱۴
دنفوسواواحوالوثبتولو

 ریاست

 یومنا)مشید(شفیقالله۲۵دښځوچاروریاستآمنه"اسلمی"۱۵

مدنیټولنهفدایی۲۶رسهمیاشتمحبوبالرحمن۱۶

محمدنعیم۱۷
دپیښوپهوړاندید

چمتووالیریاست
نوراحمدبهلول۲۷

دفسادپهوړاندیعالی

اداره

بازمحمدآموزګار۱۸
دبرشیحقونوخپلواک

کمیسیون
عبدالواسع۲۸

دټاکنوخپلواک

کمیسیون

پراختیاسکتوراقتصاديدټولنیزې

ادارهنوم#ادارهنوم#

۳۶ دعامیروغتیاریاستغالمجیالنی۲۵
 عبدالجمیل

 

دمهاجرینواوګډوالوچارو

 ریاست

 محمدنارص۲۶
مستوفیت

 
 قدرتاللهرحیمي۳۷

درادیوتلویزیونامریت

 

 عوضعلی)حسینی(۲۷
دپوهنیریاست

 
 دافغانستانبانکریاستبرشملپرسيل۴۰

 عبدلحسیبرحیمی۴۱دکابلبریښناریاستعبدالطیف۲۸
دسوداګریاوصنایعخونه

 

دښارجوړولریاستهامیونفیضی۴۲ریاستحوزهدریاییکابلمحمدبصیر۲۹

 فیصل۳۰

دکلیوپراختیااوبیارغونی

ریاست

 

 نعمتاللهسایس۴۳
دګمرکریاست

 

نوریحامددهوانوردیمستقلریاست۴۴ دچاپیریالساتنیریاست محمدنعیمیوسفی۳۱
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 والیترسپل

 داقتصادوزارت



 دوالیتيادارولهمسوولینورسهدوالیتيسرتاتیژیکپالنجوړوينپهاړهدمقدمايتناستيانځور

 

 

عبدالقدیر۳۲
دمخابراتوریاست

 
 دکاراوټولنیزوچارووزارتعبدالغفور۴۵

 حبیبالله۳۳
فوایدعامه

 
 محمدظریف۴۶

دکانونوامریت



نیکمحمدسهاک۴۷ اقتصادریاستمحمدسلیمرحیمی۳۴
اطالعاتوکلتورریاست



 رشیفمحمدمیر۳۵
ریاستدکرين

 
سوداګریاوصنایعووزارتدبسماللهانصاف۴۸
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 د کابل واليت پېژندنه

 .کابلواليتدهېوادپهمرکزيزونکېموقعيتلري،چېمرکزيېکابلښاردىاودافغانستانپالزمېنهګڼلکېږي

ختيځکېلهلغامن،پهسوېلختيځکېلهپهشامللوېديځکېلهپروان،پهشاملختيځکېلهکاپيسا،پهداواليت

لري پوله ګډه رسه واليت وردګو ميدان له کې لوېديځ سوېل په او لوګر له کې سوېل په ،  .ننګرهار

غرونواوناهوارهغونډيوپوښلېده،په (%56،3کيلومرتهمربعاوترنيامييزياتهبرخهيې)4585ددېواليتپراخواىل

.سلنهيېهوارېځمکېدي37،7داسېحالکې،چې%

 1391په نږدې شمېر وګړو د واليت ددې ادارې مرکزي احصايې د کې کال دى3950300ملريز  .تنه

ى،چېپهتنګومرتهد1،800کابلدافغانستاناقتصادياوفرهنګيمرکزىدى،چېدسمندرلهکچېيېلوړواىل

داښاردکندهار،هراتاومزارښارونورسهپه.اوباريکوالرودهندوکشغرونواوکابلسيندپهاوږدوکېموقعيتلري

ټولهېوادکېدغځېديلحلقويسړکلهالرېنښلولشوىاوددېترڅنګدپاکستاندپېښورښارپرلوردجالل

.ابادلويېالرېاصيلمسريدى

ددېترڅنګګڼشمېرتاريخيځايونه،جوماتونه،زيارتونه،بڼوڼه،مشورېدروازې،نوماندشاعراناوليکواالنهمکابل

پهدرياوپښتوخربېدېواليتپهخپلهغېږکېتاجکو،پښتنواوهزارهقومونوتهځاىورکړىاوخلکيېغالبا .لري

اوسيکانهمپهکېاوسېږي،چېپهځانګړېډولپهمرکزکوياوسنيمذهبهدي،خوځينېاهلتشيع،هندوان

 .کېيېمېشتدي

ددېواليتمشهورېدروازېهمعبارتديله:دروازۀسفيد،الهوريدروازه،ګذرګاهدروازهاورسدارجانخاندروازه،

 .ددېترڅنګدخريخانېاوارغندۍکوتلونههملري

سبز،چهاراسياب،پغامن،موسهي،قرهباغ،استالف،فرزه،کلکان،ګلدره،ولسواليو)ده14کليواو1053کابلله

.ناحيېلري22ښارهممريبچهکوټ،رسويب،بګرامي،خاکجباراوشکردرې(څخهجوړشوى،ددېڅنګکابل

  وجه ېد تسميکابل د 

المددوهزامنودنومونوڅخهاخیستلزیاتشمیرتاریخلیکوونکیپهديعقیدهدياوباورلريچهکابلدنوحعلیهس

شويديدويباورلريچهدکابلدخلکونژاددنوحعلیهسالمدوهزامنوتهورتهدي،چهدکابلکلیمهد)قابل(به

وزنددوهکلیمو)کابوال(او)کابول(څخهجوړشويدي.

پخواينکابلنومد)کاپیال(پهنومیادکړیدياوهمدارنګهدمسترشقوتاریخلیکوونکو)ډاکټرویلین(پهشمولد

واييچهداښاردکنشکادحکمراينالندیوواودانومهغهتهمنسوبوي،اوهمدارنګهکابلپهتیرودوروکيپهمختلفو

یکلواونهدهنومونو)کوبها،دیکاراتا،کپاتروس،کادورا(اودايسنورونومونویادشويديچهدتسمیوجهییپههیڅل

ذکرشوي.

  تيعت عمومي وضوالي کابلد 

 په کابل واليت کې امنيت:

وارلسواداریواحدونودرلودونکېدهاودامنیتلهنګاهمرکزیوالیاتودجملیڅخهدهدڅداچېکابلوالیتیود

نهديپاتېدهسبزولسوالۍناامنهکابلوالیتکېیواځیپنځهولسواليوکېچېرسوبې،خاکجبار،موسهی،پغامناو
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 والیترسپل

 داقتصادوزارت

کابلوالیتکېټولامنیتینههولسوالۍپهنسبیډ ولرسهښېدياوامنیتدکابلپهښارکېدډاډوړدی.

،ميلپولیساوميلامنیت(اودکابلوالیتدامنیتساتلوکېرغندهروللری.ګانونوشتونلریلکه)ميلاردوار

یرخلکددولتڅخهمالتړکوینوپدېاساسپهځینوسیموکېدخلکدباورسطحهډیرهلوړهدهدکابلوالیتډ

انتخاباتدیومرشوعاومناسبالري او کابلوالیتکېدانتخاباتوپروسهنسبتنورووالیاتوتهروښانهاوشفافده

کابلدسلنه۹۸تنیسی.پهمجموعيډولصورتنیسی،نوموړیپروسهچېدخلکودرسنوشتدټاکلولپارهصور

ولسوالیوسیميدي،چېحکومتپرېووالیتخلکپهانتخاباتوکېبرخهاخيلاوپاتېیېددېوالیتدځینوناامن

داهغهلیریپريتولسوالۍدیچېخلکیېپهانتخاباتوکېبرخهنهشېاخیستې. حاکمیتنهلري

لریچېدغهناامنيسیايس،اقتصادياوټولنیزعوامللری،چېسیايسپلوهدکابلوالیتکېناامنيشتون

نظرکېنهنیولبلکېدواسطياورابطيپهاساسچې افرادومقررولپهدولتیاداروکېدلیاقتاواستعدادپه

توکونهپیسیالستهراوړیعمدهعاملدناامنیده.اوهمداقتصادياړخهدمعدنونوشتوناوپدېرسهدمخدره

ورییعنیمعدنونهانحصارکویچېپیسیالستهراوړیاوجنګتهادامهورکوی،اوهمدغهناامنیدیوېپرويسپ

اوداسېنورعواملدي.ژبنیزاوټولنیزفکټورونهپکېدخیلديلکهقومیت،تعصبنشوتړلېټولېسیايس،اقتصادي

ولاقوامشتونلرینوبلداچېکابلوالیتدټولهیوادپایتختدهنودلتهدهیوادټچېدناامنېسببګرځي

کوششکویچېدکابلوالیتامنیتتهصدمهورسوی.ترهګرطبعا 

دکابلوالیتکېشخړېهمشتهدی،چېدشخړوډولونهيېامنیتي،اقتصادياوټولنیزدي،پهاوسنیورشایطوکې

یومشکلیاشخړیدحلولولپارهلهدودیزهډولڅخهکاراخلیڅکهدایوهاسانه،کممرصفهاودکړاونوزیاترهخلکد

اوقضایېارګانونویعنیپهنوموړوارګانونوکېدفسادعديلڅخهپاکهالرده،اوهمیېاصلیعلتدخلکوکمباروپه

شتونبولې،نوځکهخلکدودیزهاوعنعنویجرګوتهمراجعهکوی،

درسویدپوښتنلیکونوڅخهدترالسهشویومعلوماتوپهاساسکومچېپهپنځهولسوالیورسوبې،موسهی،قرهباغ،

سیستمټولکارونهدتخنیکياوظرفیتيپلوهپهوالیوعديلاوقضایېدنوموړیوولساستالفاوپغامنکېشویده

ابتدایهمحکمهاوڅارنوالۍ پهیادوولسوالیوکېدحقوقومدیریت، نیمهخپلواکهدی. منڅنيکچهکېقرارلریاو

سلنهخلک۵۰سلنهخلکخپلېستونزیاومشکالتپهمربوطهاداروکېحلویاوباقې۵۰ادارېشتونلريچې

خپلوستونزواومشکالتدحلولوپهموخهسیمهیزهاومحلیبنسټونوتهمراجعهکوي.

اوقضایېارګانونهخپلفعالیتونهپهروڼشکلټولنيتهوړاندېکړینوددولتاوخلکترمنځبهواټنهمنوکهعديل

کمشی.

،محکمهاودخلکواستازوپهویناپههروسلوتنوکېدوهتنهپهکابلوالیتکېدامنیتيقواو،ميلامنیت،ميلپولیس

پهجرمکېالسلري.

مرستيکویاوهمکوششکویچېدمختلفووښتونکولپارهیوهڅهاندازهمايلدسولېعالیشورایدعدمتشددغ

االخصوصدندولتبالرویېوهڅویمګرپهکومهاندازهغوښتنيچېدعدمتشددغوښتونکېیېلریدافغانستا

جيدکمښتلهوجينشیپورهکیداي.داسېډلېهمشته،چېدعدمتشددپهلټهکېسولېعالیشورایدبود

ديلکهدسولېوالیتيکمېټه،والیتيشورا،مقاموالیت،امنیتيارګانونهاواوقوميمرشان.

مثبتروللریچېدټولورسنیوڅخهدولتمالتړکویاوهمدارنګهدرسنیورولدسولېدپیغامپهرسولوکېمهماو

خپلټولپروګرامونهددولتپهچوکاټکېپرمخبیایې،خودګردیمیزځینوګډونوالولکهحقوقبرش،دسیايس
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

احزابوګډونکېدرسنیوپهبارهکېوایېچېټولېرسنیازادیدیاودسولېپهپروسهکېمهمنقشلریخوپه

 صداقترسهخپلمسولیترستهنهرسوی.

پهکابلوالیتکېدامنیتيوضعیتښهتحلیلولولپارهدوالیتيسرتاتیژيکپالنجوړونېټيمدوالیتمقامکېګردی

میزدایرکړ،چېدامنیهقومندانۍ،سولېوالیتيکمېټه،ميلامنیت،مدينټولنې،حقوقبرش،والیتمقاماووالیتي

ارواستازياویوتنقوميسپنيږيریيېګډونوالوو.شورااد

پهیادګرديمیزکېراټولشويمعلوماتچېدامنيتيادارواورسويب،موسهی،استالف،قرهباغاوپغامنولسوالیود

نهشول.عاموخلکو،بزګرانواوزدهکوونکوڅخهراټولهشوې،تاییداودناامنيالملونهچېپورتهذکرشول،الروښا

دامنیتيوضعیتدتحلیلګردیمیز

 واليت کې حکومتوايل کابلپه 

 نړیوالبانکحکومتوايلداسېتعریفويچې: په» اوسیايسقدرتڅخه پهکارولو موسسايترسچینو بنیادياو د

«حکومتوايلده.اغیزناکهاوګتورهتوګهدټولنېدچارواوستونزودسموناومدیریتلپارهګټهاخیستل

وخت هغه اداره کېسامله ټولنه په دی. اړین ادارېشتون ساملې د لپاره ودې پرمختګاو ښه ټولنېد هرې د

دښېحکومتوالۍځانګړتیاوېپهجديتوګهپهنظرکېونیوليش.دعامه ټینګیدالیيشچېعلميادارياصولاو

نپيلکول،دوګړودحقوقو،ازادیواودهغویدټولوارزښتونوساتنهاواودولتيسکتورونوسممدیریت،روڼتیا،دقانو

مالتړهغهڅهديچېدټولنېپهسیايس،اقتصادي،ټولنیزاوکلتورياړخونوکېدپاموړبدلوناوپرمختګمنځته

راوړي.

غهغوښتنیتغیرکویاودوختداچهدنړیدپیدایښترسهسمانسانیغوښتنیهمپیداشویاودوختپهتیریدود

دهاودیوېرضورتونوڅخهیوههمحکومتوالۍرسهسمپهنویبڼهغوښتنیراڅرګندیږیچهددغهانسانیغوښتنواو

اوهوساینه دټولنیدبدبختیواوخرابوالیالملحکومتوالۍپوریتړلیدهاوضعیفهپهښېحکومتوالۍټولنیبقا
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

لهدنړۍمرستندویهادارېمايلکومکونههمدښېحکومتوالۍدیقینيکولوپورېتړيلدی.دکېږي،نولههمدېام

دپيلکولولپارههلېحکومتوالۍنړۍمرستهکوونکيهېوادونهخپلېمرستېدهغوهېوادونورسهکوي،چېدښې

ځلېکوي.

،ۍ،هېوادپهکچهحکومتوالۍزهحکومتوالپهمختلفوطبقوکېوکاروليشلکهسیمهییۍکېدلیيشچېحکومتوال

اوداسېنور.ۍنړیوالهحکومتوال

ښې اوحکومتوالۍد اغېزناکتیا کول، وړاندې خدمتونه حاکمیت،ښو قانون د ګډونتوب، له، عبارتدي ځانګړنې

اغېزناکتوب،عدالت،ځوابوینه،روڼتیا،حسابورکونهاوعموميتوافق.

اسانهنهده،چېدحکومتوالۍپهیوسیستمکېدېدغهاتهځانګړنېپهسمهاوکايفاندازهرسهلهدېچېداډېره

پهحقیقتبدل داسېاقداماتبایدواخيستليش،چېدغهتصور لپاره، خودباثباتهبرشيپراختیا ترسرتګويش،

کړي.

ومتدیاوددېترڅنګپهلرېپرتوپهپيلکولوکېډېرېډلېروللري،چېترټولومهمیېحکۍدحکومتوال

سیموکېنورېډلېهمشتهدی،چېپهحکومتوالۍکېدخیلېديچېدحکومتوالۍدکچېپهپامکېنېولورسه

فرقکوي.

پهکابلوالیتکېمختلفقومونهژوندکوی،چېلهپښتون،تاجک،هزاره،ازبکایامق،ترکمن،بلوچ،نورستانی،عرب

برا پهدېوالیتکېدقومونوترمنځاړیکیښېاوګجر، اواهلسکههڅخهعبارتدي. اهلهنود، هموی،پامیری،

خوحسنهديخووختناوختهدموجودهنظامددښمنانولخواهڅیکیږیترڅودقومونوترمنځنفاقرامنځتهکړی

شی.بریالینانشاءاللههیڅکلهبههمددغيهدفتهدرسیدولوپهخاطر

دکابلوالیتچېدهېوادپالزمینهاودهیوارپهکچهپرمختللیاوپرنفوسهوالیتدیلیکندځینیمشکالتولهامله

دیادوالیتاوسیدونکوتهدمنلووړخدماتووړاندیکولیېپاتیراغلیاودوسهدښهخداماتوپهعرضهکولوکېترا

.ندی

 د والیتکې دې جوړونېپه سرتاتیژيکپالن والیتي د لپاره تحلیل ښه وضعیتد د فساد اداري او حکومتوالۍ

ریاست،محکمېریاست،ېګډونواليې)والیتيشورا،عديلکارپوهانودوالیتمقامپهتاالرکېګردیمیزدایرکړ،چ

فسادرسهدمبارزېعالیاداره،دښځوچاروریاست،دکلیواوپراختیاریاست،دکاراوټولنیزوچاروریاست،برشحقونو

مریت،اویوتندسیايسګوند،مدينټولنو،پرمختياييشوراګانو،خصويص،څارنوالۍریاست،ځوانانوچاروآکمیسیون

راتواواستازيوو.دحکومتوالۍګرديمیزګډونوالوپهنظر،دکابلپهوالیتکېددولتياداسکتوراوعلاموشورا(

همځینونورومهمونقطوتهګردیمیزګډونوالوپهاداراتوکېضعیفهدههمدارنګهدیادوالیتیشوراترمنځهمغږۍ

القونهموجودیتپهاداروکېکاریاخاودوګامرلدنامناسبهاشخاس،دفسادشتون،ظرفیتټیټوالیداشارهوکړهلکه

دادارودمسُولینولخواخاصقومحزباوډلیتهتوجهاوځینینورسیاسیمشکالتدکولدلوړپوړوچارواکومداخله

دوبللدڅوزورواکانواوداقتدارخاوندانوپوریمحدویېخنډونهوبللاوددولتامتیازاتوپهعرضهکولوکېخدمات

دخلکواودولتترمنځپاملرنههغهعواملیادکړلچېددولتنهیېهمدارنګهمدينټولنواوخصويصسکتورته

واټنپیداکوی.
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

دخدماتوپهمناسبهعرضهاودښېحکومتوالۍپهپيلکولوکېدنوروفکتورونوترڅنګدحکومتيادارواوکارکوونکو

ي،کهدحکومتياداروتشکیاليتجوړښتونه،سیستمونهاوظرفیتسمنهوينودخدماتوظرفیتمهمېموضوعګانېد

پهعرضهنېغپهنېغهمنفياغېزلرالیيش.

:پهوالیتکېدمیشتوقومونونوملړپهالندېجدولکېذکرشویديکابلد

 فیصدی قومونه #

٪۴۲پښتون۱

٪۲۱تاجک۲

٪۹هزاره۳

٪۷ازبک۴

٪۳ایامق۵

٪۲ترکمن۶

٪۱.۵بلوچ۷

نورستانی۸



۱۴.۵٪





عرب۹

ګجر۱۰

براهموی۱۱

پامیری۱۲

اهلهنود۱۳

اهلسکه۱۴

 رسچینه:درسحدونواوقبایلوچاروریاست

 په کابل والیت کې ميل او نړیواله نادولتي ادارې 

کور کار موخه په اهدافو مشخصو انتفاعیادارېديچېد غیر سیايساو غیر بهرنۍنۍموسسېنادولتي، کوي.

هغهنادولتيجوړښتونهديچېدهیوادڅخهبهردبهرنیوهیوادونودقانونرسهسمجوړېشوياوپهیوهموسسېبیا

یتونولپارهقوانینوضعهشويچېکورنۍاوبهرنۍیاډیروهیوادوکېفعالیتکوي.پههیوادکېدموسساتودفعال

موسسېدهغېرسهسمخپلفعالیتونهتنظیموي.پهتیرهلسیزهکېکابلپهمختلفوبرخوکېدموسسودفعالیتونود

پراخهحضورشاهدوواودېموسسووکوالیشوچېډیریبهرنۍمرستېهمجذبکړي.

 مدين ټولنې او سيايس ګوندونه

 مدين ټولنې  الف:

مدينټولنهلهدووکلمومديناوټولنېڅخهجوړهده،چيمدينيېدښاريپهمعنَیاوټولنهیېدافرادومجموعېته

انسانانپهښاريژوندکېدنویوارزښتونولکه:هرن،دین،علم،کلتور،ادب،تکنالوجياوداسېنوروپهالسته.وایي

ګډوموخولپارهتحرکاتکوي،چېداحرکاتموږتهدمدينټولنودرامنځتهکیدوراوړنوچېدمتدنستنېديد

فلسفهبیانوي.
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

مدينټولنهدحکومتاو کهڅههممدينټولنهزښتډېرتعریفونهلريخودلتهيېموږدبيلګيپهتوګهیورااخلو:

خيڅارياودخلکوګډحقونهدقانونپهخلکوترمنځیومنځګړیبنسټدیچيلهظلماوزورزیايتپرتهګډيمو

مدينټولنېدعدلېوزارترسهپهرسميډولثبتدي،چېد۱۳۰۵چوکاټکېخونديکوي.دکابلپهوالیتکې

 روغتیا،تعلیم،ټولنیزوفاق،کرنه،مالدارياوډیرینوروبرخوکېفعالیتکوي.

مخونوکې۴۵ډیرزیاتدینوجدولکېیېدنوملړدذکرڅخهډډهکووځکهپهرنوټ:داچېدنوموړواداروشمې

بایدورتهځایورکړليش.

ب:سیايسګوندونه

دسیايسگوندونولنډتعریفدادی،چېپهیوهسیايستشکیلکې،دیوهفکردرلودونکيکسانرسهراغونډاویوه

دنولسمېپېړۍپهوروستۍنیامييکېدهېوادنابغهزویعالمهسیدجال.هدفتهدرسېدولپارهگډفعالیتکوي

دازادۍلپارهیوهداسېسیايسمفکورهرامنځتهکړه،چېلهالدینافغاندخپلهېواد،اسالمينړۍاوټولختیځ

کوريناستبداداوبهرينښکېالکدواړورسهیېمبارزهکوله.دههمخلکتنویرولاوپاڅونتهیېهڅولاوهمیېله

نهپیلشولاولههامغهوختهسیايسفعالیتو.حکومتونورسهمفاهمېلهالرېداصالحاتواوریفورمونوراوستلغوښتل

بیاوروستهدتاریخپهاوږدودګوندونوپهبڼهظاهرشول،چېدبدهمرغهدغهګوندونهلهرشوعڅخهدبهرنیوالملونواو
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

ګوندونهدعدلیېریاست۶۱کېدسیسوترفشارالندېراغللاولهميلتګالروڅخهمنحرفشول،اوهمدغهعواملباعثشولچېښېپایلېونلري.اوسمهالدکابلپهوالیت والیترسپل

دپاموړدی.ددغهسیاسېګوندونورسهپهرسمېډولثبتاوفعالیتکوي.کهڅههمددېسیايسګوندونوفعالیتونهډیرنهترسرتګوکیږيخودانتخاباتوپرمحالیېحضور

نوملړاوڅهنورجزیاتپهالندېجدولکېشتونلري

 : ندونو نوملړسیايس ګو د په دې والیت کې 

 ګنه نوم ګوند د رئیس ګوند د پته میرش تلیفون

0798833333 خیرخانهلبجر-یولسمهناحیه-کابل "نجیبالله"کابيليحاج افغانستانحزبمشارکتميل ۱ 

0799308484
دنانوایي-قلعهخیاطمتځای-هوایيډګر-کابل

کوڅه
"ينورالحق"علوم افغانستانحزبمتحدميل ۲ 

0799486558

0799007113

حنظله-درېالرېدلویڅارنوالۍ-شهرنو-کابل

لورلومړۍکوڅهخي-جوماتجنوب
"سیداسحق"گیالين افغانستانحزبنهضتهمبستگیميل ۳ 

0772077957

0772077980



عموميمرکزيمسجدته-يڅلورالرېتایمن-کابل

څیرمه
"يالحاجسیدمنصور"نادر افغانستانميلحزبپیوند ۴ 

0799245544

0771292637
مسلکيموسیقيلیسېتهمخامخ-دهبوری-کابل "محمدکریم"خلیيل حزبوحدتاسالمیافغانستان ۵ 

0786375111

0700689787

زینبیې-شپږمسړک-قلعهفتحالله-شهرنو-کابل

تهڅیرمه
عادله"بهرام"رسپرست حزبجمهوریخواهانافغانستان ۶ 

0799323793

0799462379

سمالمپوهنتونته-چهاراهیترافیک-کابل

دکابلسبزدودونوتاالرترڅنګ–مخامخ
” جبارخیل“شیرالله وطنحزبميل ۷ 

0799757069

0788247539

–څلویښتمرتهسړک-کارتهنو-امتهناحیه-کابل

حوزيتهنږدې
انجنیراحمدشاه"ځدران" اسالمیافغانستانميلحزبانصاف ۸ 

 دکویټيمسجدشاته-خوشحالخانمینه-کابل استادعبدالربرسول"سیاف" افغانستانيحزبدعوتاسالم ۹ 
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

0799600600 والیترسپل

0786277277

0777276597

0700276597

2200137

داندونیزیاسفارتترڅنګ-ټواۍمالل-کابل "پیرسیداحمد"گیالين اسالمیافغانستانحزبمحاذميل ۱۰ 

0700822260

0700298763

0700273056

ددارالمانکیڼلورپه-ددارالمان،دهمزنګسړک

پنځهسوهمرتۍکې
تیا"ښفضلاحمد"ر حزبتوحیدمردمافغانستان ۱۱ 

0795078525
1245-دشهیدڅلورالرېنږدې-شیرپور-کابل

منربکور
عبدالحکیم"نورزی"

وحدتولسیافغانستاندميلد

تحریکگوند
۱۲ 

0799338183

0795814543

0700275554



دتعلیم–الفخوشحالخان-پنځمهناحیه-کابل

دکایناتدریمملرب-اوتربيېپوهنتوندرېالرې

لېسېجنوبلور

الحاجانجیرنعبدالرحیم

"ساالرزی"
حزبوحدتملیافغانستان ۱۳ 

0700081641

0700230896

دخالدبنوليدمسجد-دسيلوڅلورمرسك-کابل

مخامخ
"يانوارالحق"احد

ولنپالولسواكګوند"افغانټافغان

ملت"
۱۴ 

0777311523

0799311523
بانکتعمیرAIBد-کلولهپشته "یشهنواز"تڼ نګګوندځغورېدافغانستاندسول ۱۵ 

0702020256

0799151543 

درملتون-کوتهسنگی-ناحیهدریمه-والیتکابل

ګوالیي
نجیباللهصادق"مدبر" حزبانسجامملیافغانستان ۱۶ 

0700852060

0789106656

0771191718 

مسجد-کوڅهعلیرضاخان-اولهناحیه–کابل

دویمبالک-صندوقپینس-درېالرېرشیف
الحاجشاهمحمود"پوپل" اسالمیافغانستانميلحزبصلح ۱۷
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

0700482173 والیترسپل

0799312458 

-ۍپروژېپنځمسړکدخیرخان-تایمنی-کابل

شاتهخیرالبرشمسجد
حبیب""محمدیاسین

فالححزبنهضتبیداریميل

افغانستان
۱۸

0799331210

0799189293 

دایرانسفارت-څلورالرېزنبقکابل،شهرنو،

شاميلدروازېتهمخامخ
انجیرناحمدشاه"احمدزی" حزباقتداراسالمیافغانستان ۱۹

0700999695

0708900325

0789050609 

ميلشوراته-قلعهافغانها-ایوبخانمینه-کابل

کور13-کوڅه27-مخامخ
محمدداود"رزمک" حزبهمبستگیافغانستان ۲۰

0778864704

0799313327 

د-پخوانیمتځای–يڅلورالرېدهبور-کابل

هوټلترڅنګاملاسغرب
حاجیمحمد"محقق" حزبوحدتاسالمیمردمافغانستان ۲۱

0797364092

0789074636 

-جادهمیوند–کابل

داملپیاتجاريتمرکزدریمپوړ
قاآنور حزبرسالتمردمافغانستان ۲۲

0797612612

0708709999 
کورترڅنګجرنالدوستمد-شیرپور-کابل سیدنورالله اسالمیافغانستانبجنبشميلحز ۲۳

0783109007

0798385960 

کیڼلورته-ترافیکڅلورالرې-څلورمهناحیه-کابل

پنځمکور-پنځمهکوڅه-
عبدالطیف"پدرام" افغانستانحزبکنگرهميل ۲۴

0707812828

0772399158

0787330338 

شادابد–خوشحالمینه-پنځمهناحیه–کابل

بالکونوشاتهظفر
عبدالهادی"ارغندیوال" حزباسالمیافغانستان ۲۵

0798297499

0774002022 
دجامعمسجدترڅنګ-شیرپور-ناحیه10-کابل مولویعبدالحکیم"منیب"

اسالمیافغانستانحزبسعادتميل

)حزبحرکتانقالباسالمیمردم-

تهپهتغیردنومافغانستان(

۲۶

0700206227

0777888330 

حلبيسازۍ-درملتونګوالیي-دریمهناحیه-کابل

خصويصښوونځيجنوبته-کوڅه
)هوتک(محمدموسیَ حزبحرکتانقالباسالمیافغانستان ۲۷



 

21 
 

 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل
0772640444 

د-داردودوهسوهبسرتتهمخامخ-درککابلشش

دوستوخیلومسجدشاته-مومنکمپنۍجنوب
شاهولی"کریمځوی" حزبحقیقت ۲۸

0799858548

0202513232 

دښاروالۍدریمریاستته-کابلکوتهسنگی

دفرتمرکزی-مخامخ



عبدالغني"كاظمي" حزبحركتاسالميافغانستان ۲۹

0799302418 

-کوچهدوم-خوشحالمینه–ناحیه5-کابل

دخلکواودولتترمنځدمنازعاتودحلد

کمیسیوندفرتترڅنګ

"مجددی"حرضتصبغتالله نجاتافغانستان(حزب)جبههميل ۳۰

0788400788

0789502014

0700811931 

دغازيلېسېتر–لومړیسړک-جاملمینه-کابل

شا
وحیدالله"سباوون" حزباسالمیمتحدافغانستان ۳۱

0782214521

0784516980 

حاجیهزارگلد-مندوی-لومړۍناحیه-کابل

دریمپوړ-رسایوړوکی
احمد"هوتک" افغانستانحزبثباتميل ۳۲

0700278126 

اوحاجییعقوبد-شهرنو-لسمهناحیه-کابل

-ښيلورتهدرېمهکوڅه-څلورالروترمنځشهید

کیڼلورتهدوهمکور

محمدجمیل

جوانانحزبهمبستگیميل

افغانستان"همجا"

تهپهتغیردنوم)حزباعتدالملی(-

۳۳

0744329777

0798748585

0785605555 

منربکور۳۸-لومړیسړک-قلعهفتحاللهخان


رسدارمحمد"روشن" حزبحقوعدالت ۳۴

0796521800

0700292602

0700222906 

-دپلرسخڅلورالرې-درېمهناحیه-کابل

فاینیستفروشګاهتهلنډ
محمدجواد توسعهافغانستانحزبعدالتو ۳۵

اهلبیتد-متځایرسکاریز-درېمهناحیه-کابل 0797163005 سیدخلیلالله"انوری" حزبحرکتاسالمیمردمافغانستان ۳۶
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

تهمخامخمسجد والیترسپل

0788888882

0786555888 

۱۵محمداکربخانوزیرد–لسمهناحیه–کابل

منربکور262-سړک
صالحالدین"ربانی" افغانستانحزبجمعیتاسالمی ۳۷

0782955905

0700180693 

عمرجان-پلرسخگوالئی-څلورمهکارته-کابل

تهمخامخمسجدقندهاری
سیدعلیاکرب افغانستانحزباقتدارميل ۳۸

0702334913

0700264066 

دهمسفرهوټل-پخوانیمتځایتایمنی-کابل

دنبيزادهورونورشکت-څلورمپوړ-شاملته
وحیدالله"نارصی"دکتور افغانستانحزبحرکتميل ۳۹

0700210406

0777210406 

دڅلورمېحوزامنیتي-میوېمارکیټمیدان-کابل

دحاجيسیداحمدکور-حوزېترڅنګ
مولویمحمدمختارمفلح حزبنهضتاسالمیافغانستان ۴۰

0794033340

0796199241 

دسیداربانک-پلرسخ-شپږمهناحیه-کابل

منرکور۳۲-کوڅه
جعفرمهدوی حزبملتافغانستان ۴۱

0788908050

0799166144 
عايلتحصیالتوتهمخامخ–څلورمهکارتهکابل مولویعبدالرحمن"رحامنی" حزبعرصما ۴۲

0794751602
باخرت-خیرخانېلومړۍبرخه–ناحیه11-کابل

پوړدوهم-حاجیگلپالزا-تهمخامخبانک

محمدظریف

"نارصی"
حزبآزادیخواهانمردمافغانستان ۴۳

0783525154 رحمنبابالیسه-سړککوڅه-دهبوری-کابل عبدالرحیم"ایوبی" دافغانستانمتحدملتگوند ۴۴

کویټېمسجد-ناحیه5-کابل 0799806387 "ګانجنیرشیرولی"ورد حزبصدایمردم ۴۵

0700286399

0700632600 

-څلورمهناحیه-درېمېپروژېسړکتایمنی-کابل

ښوونځيتهمخامخموالنا)رومی(
عبدالحمید"جواد" حزبنخبگانمردمافغانستان ۴۶

0700261050

0794404380 

دتعلیماو–لومړۍکوڅه–کړداراالمانس-کابل

شپړمپوړ-تربیېقومندانۍجنوب
میرحیدر"افغانزاده" جواناناجامعميلحزب ۴۷

0775545561

0777477770 

دویسقرن-سیلوتهمخامخناحیه5-کابل

منربکور۵۵–مسجدکوڅه
"يزمریالی"احد حزبقیامملیافغانستان ۴۸
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

0788347244 والیترسپل

0794444888 

دترافبکاوګلرسخڅلورالروترشتهپکلوله-کابل

اپارمتاندیارلسم-دېمپوړ-عظیمپالژا-منځ
عمر"عیار"محمد حزبافغانستانواحد ۴۹

0752016112

0772929145

0700293344

www.refahemelli.com 

شهزاده-يتهمخامختخنیکثانو-کارته4-کابل

هوټلشاته
محمدحسن"جعفری" افغانستانحزبرفاهميل ۵۰

0799348207

0799334236 

فارايبروغتیایي-دهبوری-درېمهناحیه-کابل

علوموانستیتیوتجنوباړخ
يمحمداکرب

-اسالمیافغانستانحزبوحدتميل

حزبحراستاسالمیافغانستان

تهدنومپهتغیر

۵۱

0792333300

0700533560 

-سړک۱۵وزیرمحمداکربخان-لسمهناحیه-کابل

شپږمسړککیڼلورته
ایوبی""عبدالرشید حزبعدالت ۵۲

0784235070

047599114

0781336900

حريب–يسړکدشتبرچ-پلسوخته-کابل

کوڅهمحمدعباسنوايبد-ښوونځيمخامخ
"ي"هاديسیدمحمدهاد حزبحرکتاسالمیملتافغانستان ۵۳

0786234337

0770281050

مرتیزه۸۰ډګردهوایي-څلورمهناحیه-کابل

دعرفانکانکورتیاريکورسترشا-سړک
محمدارشف"احمدزی" رفاهافغانستانحزبتحولو ۵۴

0700259737

0799322137

میراحمدمسجديحاج-څلورمهناحیه-کابل

هڅکو
راوش""محمدداود ترقیمردمافغانستانحزبميل ۵۵

0700319110

0799175770
لسمهناحیه-کوچه12-اللهقلعهفتح-کابل صدیقالله"فهیم" حرکتگونددافغانستانوليس ۵۶

0700300156 دسیلوڅلورمسړک–درېمهناحیه–کابل احمدالله"علیزی" بنسټګونديدافغانستاننو ۵۷

0777319750

0729101020
دحجارۍاونجارۍکوڅه–څلورمهکارته–کابل زاده"عبداملقصود"حسن حزببیداریملتافغانستان ۵۸

http://www.refahemelli.com/
http://www.refahemelli.com/
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 کابلحقوقوریاست:معلوماتورسچینه

0789608561

0790724416

رحامنبابا-چوکيدهبور-درېمهناحیه-کابل

لومړۍکوڅهنبش-ښیلور-کړس
"ي"حسنيمهد حزبتوسعۀافغانستان ۵۹

0796104721

0744850580

-پلخشک-شهیدمزاريسړک-ناحیه13-کابل

کوڅهعرصويل-سړکریگریشن
"ي"بلخيسیدحسینعامل حزباعتدالافغانستان ۶۰

0700575976



-کورنیوچارووزارتترڅنګ-ماللۍجاده-کابل

هندوستانقونسلګرۍترڅنګ
مولویعبدالحی"سالک"

حزبحرکتانقالباسالمیسعادت

افغانستان
۶۱



 

25 
 

 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

والیتمقام–دحکومتوالیدوضعیتدتحلیلګردیمیزانځور

   خصويص سکتور

کې هیواد اقتصاديپه د بازار خصويصد وسیله په پلیکولو د ترسیستم همدغهسکتور کړياو وده حده ډیره

پهدیاقتصاديثباترامنځتهکړي.کاريلهمنځهیويساوپههیوادکېدټولنيبیخصويصسکتورکوالیيشچې

تقویوروستیووختونوکې دخصويصبانکونواوهاوحامیهشوی،چېپههیوادکېددولتلهخواخصويصسکتور

مرستهکړيده.هیوادپهاقتصاديپرمختګکېهدصنعتیپارکونوپهزیاتوالیرس

 رنهېشمنفوس او رس

دهیوادپهکچهدنفوسوددقیقوارقامونهشتونیوهلههغهننګونوڅخهدهچېحکومتیېپهشمېرنهکېپاتېراغلی

اړتیاووڅخهګنلدی.ددقیقېاحصایېشتوناوپهخاصډولدنفوسودارقاموشتوندښهمدیریتلهپارهدبنسټیزو

کیږي،خوسیايس،اقتصادياوامنیتيستونزېددېالملګرځیديلچېحکومتونيشکوالیدرسشمېرنېپروسه

.بشپړهکړي.دکابلپهوالیتکې
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 شمېره

 

داداري

 واحد

دکابلوالیتدمرکزنفوسد

جنسپهتفکیکرسه

 

کلیوايلنفوسښارينفوس

س
فو
لن
ټو

 

نه
ری
نا

نه 
ځی
ښ

س 
فو
لن
ټو



نه
ری
نا

نه
ځی
ښ

س
فو
لن
ټو



نه
ری
نا

نه
ځی
ښ



۱ 

دکابلښار

مجموعي

نفوس

۴
۶
۷
۹
۶
۸
۴

 

۲
۳
۹
۱
۶
۰
۲

 

۲
۲
۸
۸
۰
۴
۶

 

۳
۹
۸
۴
۳
۴
۳

 

۲
۰
۳
۴
۴
۹
۱

 

۱
۹
۴
۹
۸
۵
۲

 

۶
۹
۵
۳
۰
۵

 

۳
۵
۷
۱
۱
۱

 

۳
۳
۸
۱
۹
۴

 

۲ 

دلومړی

ناحیی

 نفوس

۱
۰
۵
۱
۹
۵

 

۵
۴
۲
۷
۷

 

۵
۰
۹
۱
۸

 

      

۳ 

ددویمی

ناحیی

 نفوس

۱
۲
۸
۱
۱
۱

 

۶
۵
۴
۰
۰

 

۶
۲
۷
۱
۱

 

      

۴ 

ددریمی

ناحیی

 نفوس

۱
۵
۵
۱
۶
۴

 

۷
۹
۶
۳
۷

 

۷
۵
۵
۲
۷

 

      

۵ 

دڅلورمی

ناحیی

 نفوس

۳
۳
۰
۱
۱
۵

 

۱
۶
۸
۰
۶
۲

 

۱
۶
۲
۰
۵
۳

 

      

۶ 

دپنځمی

ناحیی

 نفوس

۳
۰
۴
۷
۳
۸

 

۱
۵
۶
۷
۴
۷

 

۱
۴
۷
۹
۹
۱

 

      

۷ 

دشپږمی

ناحیی

نفوس

۳
۳
۷
۳
۸
۰

 

۱
۷
۲
۲
۶
۵

 

۱
۶
۵
۱
۱
۵
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

۸ 

داوومی

ناحیی

نفوس

۴
۰
۳
۵
۶
۱

 

۲
۰
۷
۳
۷
۳

 

۱
۹
۶
۱
۸
۸

 

      

۹ 

دامتی

ناحیی

نفوس
۳
۳
۵
۴
۸
۱

 

۱
۷
۱
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 اواليت کې اقتصادي او ټولنيزه پراختي کابلپه 

لکه:کابلپهوالیتکېدافغانستانټولقومونهشتونلریکابلوالیتدهیوادپایتختدینودلکهڅرنګهچې

ژوندګډلیپهفضاکېرووروټولیودبلرسهدهزاره،ازبک،ترکمن،پشی،کوهستانی،یامکاوهندوانپښتون،تاجک،

کی،سید،بابړ،هوتک،ترین،هنخیل،کاکړ،مهمند،ترکويچېبیاپښتونقومپهنوروقوميجوړښتونولکه:سلیام

پوپلزي، اڅکزي، الکوزي، تشیوع، اهل مجددي، بلوڅ، بړیڅ، جمراين، بايب،

علیزياو،طوطاخیل،ځاځېاحمدزی،منګل،شینواری،خوګیانی،مهمند،بارکزي، یوسفزي، وردګ، اسحاقزي، نورزي،

وع،سنياوهندویيمذهبونهموجودديچېهریویېپهپورهابداليوویشلشويدي.پهدېوالیتکېاهلتشی

پهکابلدهیوادپایتختدینوچېلکهڅنګهچهمخکیمویاداوریوکړهازادۍخپلېمذهبيچارېپهمخبیایي.

وزارترسهثبتچېدعديلسیايساحزابټولهغهپهدېوالیتکېېسیايساحزابهمشتونلري،دېوالیتک

خودانتخاباتوپهورځوشپوکېبیاددویاوخپلکارونهپهمنظمډولمختهوړی.فعالدیاودفرتونهلریدیټول

اوهرحزبدخپلېډلېدپارهکمپاینونهتررسهکوي.فعالیتونهډیرګړندیکیږی

چېدقانوين،خپلفعالیتونهتررسهکویپهمنظمډولموجودیدیچېمدينټولنېګڼشمیرپهدېوالیتکې

اجراپهخاطرملړیدعدلیېوزارترسهخپللستنهداجرایهشوراترنامهالندیلستنهمنایندهګانثبتفعالیتد

منظمهچېدغهلسکسهدټولنېاجراييچارېهمپرمخبیایي.ددېوالیتمدينټولنېخپلفعالیتونهپهکوی،

لري.همغږيښهپهخپلوکېرسهاکرثهیییایياوتوګهپرمخب

والیتدعوایدواوشتمنیوډلېپهدرېبرخوکابلدسرتاتیژیکپالنجوړنېدګرديمیزونوپایلېداوښودلهچېد

سلنه،د۲۰یعنېلوړه،منځنۍاوټیټهکچهویشلشويپهدېکېبیادتخمینلهمخېلوړهکچهیاشتمنېډلې

سلنهدي.تجاران،صنعتکاران،بزګراناوکسبهکاراندعوایدو۵۵سلنهاوټیټهیاغریبېډلې۲۵منځنۍکچېډلې

اوشتمنیوپهمنځتهراوړوکېونډهلرياودویبیاپهلوړه،منځنۍاوټیتهکچهدشتمنۍاوعوایدوپهدرلودوخپل

 بیایي.په مخ پر حکابلکېوفعالیتونه قوميجوړښتونو، اوګړيپه مذهبيجوړښتونو، زيبجوړښتونو،مدينټولنې،

عایدايتجوړښتونوویشلشويچېهرجوړښتدخپلوفعالیتونوپهاساسدوالیتپهسطحهخپلتاثیراتلري،داچې

 پهالندېجدولونو واقعشويدي، موثره برخهکېڅومره پهکومه تاثیراتپهکومهکچهدياو کېیېجزیاتدغه

موندالیشئ.داتاثیراتپه)ډیرښه،ښه،هیڅاوبد(اختیاراتوپهالندېډولښودلشويدي:

ګڼه
دټولنیزې

ډلېنوم

اغیزېيېلهامنیتي

پلوه

اغیزېیېله

اقتصاديپلوه

اغیزېیې

لهاجتامعي

پلوه

آیادکاردشته

ومعیارونورسه

سمکارکوي؟

دسیمهاییز

یېحکومتڅخه

مالتړڅرنګهدی؟
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میزلهتحلیلڅخهرسچینه:دګردي

ډلېپهتولیداتواوعامهخدمتونوکېهمونډهلرياودخپلنفوذڅخهپهاستفادېتولیداتواوعامهخدماتوته دا

الرسسیهملريچېڅرنګوالییېپه)قوي،منځنی،ضعیف،ناموجوده(او)لوړ،منځنی،ټیټاوناموجودهکمیتونو(په

.الندېجدولکېڅرګندېشويدي

ګڼه
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دټولنیزې
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ښهښهډیرهښهښهډیرهښه
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6. ۵
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ټ
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 لکې د جندر تحلي کابلپه 

ټولنیزوګډواوښځینهدنارینهکېټولنهیوهپهجندر سیايسکلتوري،دچېاومسؤولیتونوتهوایي،کړنویا

کارپوهانوایی مذهبي،اقتصادياوپوهنیزوارزښتونوپهرڼاکېټاکلکېږياودوختاوځایلهپلوهبدلونمومي.

ساريپهتوګه .ووړنهويرکېدایيشدنوروپديدوپهڅیرپهيوهټولنهکېمنلشویوی،خوپهبلهکېدمنلچېجند

بیاډیرکېپهيوشمېرټولنوکېدژوندپهټولوبرخوکېښځوتهدنارينهوپهڅیربرابرهونډهورکوي،خوپهځينونورو

محدودیتونهترسرتګوکیدایشی.زموږپهټولنهکېځينېپهدېاندديچېنارینهدښځوپهپرتلهزیاتذهیندي،

ډېرهونډهلريیعنېنارینهدځانونولپارهلهکورهدباندېهپهسیاست،اقتصاداونورومهموچاروکېلهدېاملهنارین

ور لکهسیايس،کلتوري،دفرتي،سوداګریزېاونورېچارېخوښوياوښځوتهدکورکارونه،داوالدونوپالنهاوروزنه

رينهترمنځدحقوقوبرابروالیمهماصلګڼلکيږي،هرهغهڅهپهجندرکېدعدالتتأمنياودښځېاونا.سپارلکېږي

.تهچېنارينهالرسسیلري،ښځههمورتهبايدالرسسیپيداکړي

اوسدجندرشننهدامعلومويچېپهیوهټولنهکېښځېاونارینهڅومرهدژوندواکاوځواکلري.دمسؤولیتونوتر

کارارزش،محرومیتونه،مختلفورسچینوتهالرسسیاوداسېنورپهجندرڅنګپهټولوسطحوکېددویاړتیاوې،د

کېتربحثالندېنیولکیږي.

داچېپهکابلوالیتکېدجندرلهنظرهدمسؤلیتونو،واکاوځواکحالتڅرنګهدیاوڅنګه)نارینهاوښځینه(

کیږيچېدجندرټولحالتپهدقیقهتوګهوڅیړلکوالیيشخپلمسؤلیتونهپهسمهتوګهتررسهکړي،رضوريګڼل

يش.دکابلپهوالیتکېنارینهمعموالُدکورڅخهبهرکارونهلکه:بزګري،دوکانداري،السیصنایعو،تجارت،خیاطی،

،مالداري،کسبګرياوداسېنورکارونهمعلميپهفابریکوکېکار،پهدولتياداروکېدنده،پهموسساتوکېدنده،

رمخبیایي.اوهمدارنګهپهدېوالیتکېښځېدکوردکارونوترڅنګپهځینینوروکارونوهمبوختیدیلکه:دپ

،پهکمیاندازیرسه،قالینباقیچرګانوروزنه،پهکورکېدڅارویوروزنه،خامکګنډنه،ګلدوزي،خیاطي،کلچهپزی

دندیلکه:ډاکټری،معلمي،پولیسی،اوداسېنوروتیاداروکېاوغیردولپهزراعتکېبرخهاخیستنه،اوپهدولتي

کارونوباندېبوختېدي.لکهڅرنګهچېمودمخهیادونهوکړهښځېپهزراعتکېپهکمهاندازهونډهاخيلچیددی

مرصوفیتونهوالیتخلکییدښځوجسمیقوت،دآمنیتنهشتون،دودیزمحدودیتونهاودکورپهکارونوکیدښځو

ییدکموالیالملونهبولیخوپهکوردننهښځیدحویلیوپهمنځکېدترکارۍ،اوحبوباتوکښتاوپالنهکويچې

اکرثاُپهکورکېدمرصفبهخاطرترېکاراخیستلکیږي.ددېوالیتدخلکوپهنظرکهچیرېدښځولپارهمناسب

زمینهمساعدهشېیعنېدسول  امنیت،ټینګېرشایطاو کولښت،دمارکیاو ،دنغدوپیسوقرضداری،ددولتټپیدا

همدارنګهښځېدکروندوپهچاروکېالډیرسهمیشی.کیدایيشچیکولاودمسلکیزدهکړوورکړورسهتوجو

ییعبارتدیلهنارینهبیادښځوپهپرتلهزیاترهپهزراعتيچاروبوختدي.اواکرثاُکرنیزمحصوالتپدیوالیتکې

دخپلورضورتونودییکریاودحاصالتوڅخهیېچيپخپلوځمکوکيغنم،جوار،انګور،کچالو،پیاز،لوبیااومیوې

کوماسانکارندیهمداښځیدیرفعکولولپارهعوایدالستهراوړیهمدارنګهدښځومسُولیتونهاومرصوفیتونههم
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تیجهلرنه،تربیهاودهغویهراړخیزهپالنهپهپورهحوصلیاوعاطفیرسهکویچهپهناوالدونوتهپامچیپهکورکې والیترسپل

پهکارونوکېنارکېیوساملانسانټولنیتهروزیچې دوالیتیینههیڅکلههمدکور دښځوځاینشینیولی.

معلومولولپارهداستخدامشوویوسرتاتیژيکپالنجوړونېټیمپهکابلوالیتاوځینوولسوالیوکېدجندردوضعیت

رسویرانوپهمرستهرسوېتررسهکړې،چېدهغېنتایجداپهډاګهکويچېدکوردننهپهبعضېکارونوکېدنارینهاو

(نارینهاو۵۰(ولسوالیوکېدارسوېتررسهکړه،چېپهښارکېد)۵ښځینهونډهڅومرهده.موږدکابلښاراو)

(ښځینهونهپوښتنېوشوې۵۰(نارینهاو)۵۰ونهپوښتنېوشوېاوپههرېولسوالېکېبیاهمد)(ښځینه۵۰)

همدارنګهدوالیتيسرتاتیژيکپالنجوړونېټيمپهکابلوالیتکېدجندردښهتحلیللپارهپهوالیتمقامکېد

اروریاستاستازې،دښځوداتحادییغړې،جندردوضعیتدتحلیلګردیمیزدایرکړ،چېګډونواليېد)ښځوچ

دمدنی دبرشدحقوقودخپلواککمیسیونغړی، ښځینهغړی، دکريندوالیتیشورا ټولنیکومنارینهاستازی،

یوتندوالیتپهاستازیتوب،د ریاستاستازی،داداریاصالحاتواوملکیخدمتونودخپلواککمیسیوناستازی،

ییغړی،دکاراوټولنیزوچارودریاست(ادارواستازيوو،چیدیادېرسوېارقامییتاییدکړل.پهځوانانوداتحاد

 ښاراوولسوالیوکېدکورپهکارونوکیدنارینهاوښځوونډهپهالندېګرافونوکېښودلشوېده.

:خوڅخهپوښتلشويديدکابلپهښارکیدکورپهکارونوکیدنارینهوسهم،چېدپنځوستنهښ

دکابلپهښارکیدکورپهکارونوکیدښځینهوسهم،چېدپنځوستنهښخوڅخهپوښتلشويدي:

 تنهنارینهوڅخهپوښتلشويدي:۵۰پغامنپهولسوالۍکېدکورپهکارونوکېدنارینهوسهم،چېدد
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 تنهپوښتلشويدي:۵۰رسوبیپهولسوالۍکېدکورپهکارونوکېدښځینهوسهم،چېد
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 والیترسپل

 الرسسی او کنرتول:منابعو ته 

ولیتونهرسهوېشلشويکولولپارهدښځواونارینهومسؤپهانسايناوځانګړیډولافغانیټولنهکېدښهنظماوژوند

دي،چېځینیکارونهنارینهوپوریتړيل،ځینېیېښځینهوپورېتړيلاوځینېنوریېمشرتکدي.ددېلپاره

کیښځېدکوردکوموکارونومسولیتلریاودکارونوپهتصمیمونوکېونډهلريکهچېوپوهیږودکابلپهوالیت

ښاراوځینوولسوالیوکېداستخدامشویرسویورانوپهمرستهددکابلنه؟دوالیتيسرتاتیژيکپالنجوړونېټيم

ښځوڅخهدیوېرسوېپهترڅکېپوښتيلدي،چېدکورپهکارونوکېوررسهمشورهکېږيکهڅنګهاوکومومنابعو

لیکنپهاووسایلوتهالرسسیاوکنرتولییلری؟پهځوابکېویلشويچېپهکورنیتصمیمنیونهکیونډهلری

عملیکولوکییینارینهډیرهونډهاوخوښهلریدنغدوپیسواوځینېنوردرضورتوړاجناسوساتلپرښځودي،خو

خوښځیکولیشیدرضورتو دراټولوشووړاجناسوپیریپهرسویکېدمرصفصالحیتیېنارینهډیرلري

دمختلفودولتیاوغیردولتیاداروداستازوپهګډونیواالرکېدوالیتمقامدغونډوپهتنتیجوڅخهوروستهمونږ

ګردیمیزجوړکړاویادارقاممودتصحیحلپارهوررسهرشیککړلچیټولواستازودراټولشوینتیجیدتاییدوړ

تپّهتفصیلیتوګهپههمدارنګهځینینورومنابعواواووسایطوتهدالرسسیاودهغویکنرتولپهاړهمعلوماوبللی.
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 والیترسپل

کېمنابعواووسایلوتهالرسسیاوکنرتولیېدجندرپهتفکیکرسه:کابلوالیتپه
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ی
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ډېر،

ښځېکمې



دکومجنس

لهخوا

کنرتولېږي

نارینه

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهیوشاننارینه

ښځې

ډېرې

،نارینه

کم

نارینه

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځېکمې

نارینه

ډېر،

ښځېکمې

ی
سوال

یول
سه
مو



کومجنس

ورتهالرسسی

لري

نارینه

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینه

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

ښځې

ډېرې

،نارینه

کم

نارینه

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځېکمې

نارینه

ډېر،

ښځېکمې
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دکومجنس

لهخوا

کنرتولېږي

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

یوشاننارینه

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

ښځې

ډېرې

،نارینه

کم

نارینه

نارینهډېر،

ښځې

کمې

یوشان
نارینهډېر،

ښځېکمې

نارینه

ډېر،

ښځېکمې

ی
سوال

یول
رسوب



کومجنس

ورتهالرسسی

لري

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینه

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

نارینه

ښځې

ډېرې

،نارینه

کم

نارینه

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینهډېر،

ښځې

کمې

نارینه

نارینه

ډېر،

ښځېکمې

دکومجنس

لهخوا

کنرتولېږي

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

نارینهنارینه

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

نارینه

ډېر،

ښځې

کمې

ښځې

ډېرې

،نارینه

کم

نارینهنارینهنارینهنارینه

نارینه

ډېر،

ښځېکمې
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 ټولنيز مکلفيت

داچېدټولنېاوخلکوغوښتنېمحدودېنهدياویوازېحکومتونهنيشکولی،چېدټولنېاوخلکوټولوغوښتنوته

نودحکومتونوترڅنګخلک،دټولنېمرشان،مدين ټولنېاوسیايسحرکتونههمدامسوولیتمثبتځوابووایي،

لري،چېخپلېټولنېاوخلکوتهمثبتخدمتونهوکړياوخپلخلکاوټولنهمثبتخواتهرهربيکړيدټولنېهرفرد

دامسوولیتلري،چېدهیوادپههرځایکېويدهغهځایدحفاظت،دخلکودحقوقوساتنهاودخپلتوانرسهد

ترفعهکړياوخپلټولنیزمکلفیتتررسهکړي.دکابلپهوالیتکېهمځینېخلک،سوداګر،قوميخلکورضوریا

مرشان،مدينټولنېاوسیايسحرکتونهشتهدی،چېدخپلټولنیزمکلفیتلهمخېخپلوخلکواوټولنېتهدپوهنې،

پهرفعهکولوکېخدمتونهکوي.لکهدخلکوداوپخالینیاودرضوریاتو،دجرګولهالریدسولېدحقوقوپهساتنه

کورنیورسهدخوراکيتوکو بېوزلو د برابرول، دروزنېزمینه ته بېوزلهماشومانو دالریونونوکول، مرشوعغوښتنولپاره

مرستهکول،حکومتتهالزمېمشورېورکولاوداسینورهمدارنګهدکابلوالیتاوسیدونکیهمځینیاتفاقیاو

لنیزمکلفیتونهلریلکهدحرشپهوسیلهدښاراوویالوپاکول،دجوماتونواوبندونوجوړول،دغماوخوشحالیپهټو

ګډونکولدفصلونودحاصالتوپهراټولولواوګیلکاریکېیودبلرسههمکاريکویهمدارنګهښځېمراسموکې

ې،دینیعرصیاومسلکیزدهکړولکهخامکدوزی،قالینبافی،همدکورپهکارونو،دخوشحالۍاوغمپهمراسموک

 یودبلرسههمکاريکوي.اطی،اودحاصالتوپهراټولولوکېخی


 والیتمقام–تحلیلګردیمیزددجندر

 واليت کې د اداري فساد تحليل کابلپه 

دماتولوپهمعنیَېچې،څخهمشتقشوCrupper ېکلیميدالتینيوای Corruption ورتهېکپهانګلیيسېفسادچ

یاي،وښتارزيداماتیدونکیشیاخالقېچ،کیدایيشيپواسطهیوشیماتیږېدهغېفسادهغهپدیدهچ.هد

ياصولوی.هماداریااويټولنیزاساساتو
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ېداداريفسادموضوعدسرتاتیژیکپالنجوړونېپهپروسهکېدپروفایلجوړونېپهبرخهکېموږپهکابلوالیتک

تحلیلکړېده.داچېاداريفسادڅهشیدی،اودکابلوالیتپهاړوندهاداروکیکومډولاوپهکومهکچهفساد

شتونلری،تاثیراتیېپهټولنهڅهدي،اوڅنګهکوالیشودهغېمخنیویوکړو؟دهمدیپوښتنولپارهموالندی

تحلیلتررسهکړی

فسادد»اداريفسادپهدېډولتعریفکړیدی:نړیوالبانکداداريفسادپهاړهبیالبیلنظریاتشتونلري.چې

ېګټودخونديکولوپهموخهلهناوړاوډلهییزوخصويص،عموميقدرتاودولتيامکاناتواوواکونوڅخهدشخيص

.«استفادېڅخهعبارتدی

سرتاتیژۍدتطبیقدڅاردقانونلهمخېدالندیکړنوتررسهکولپهاداريفسادکېداداريفسادرسهدمبارزېد

حسابیږي:

.درسميورقواواسنادوڅخهغیرمجازهکاراخستلیاضایعکول۴.داسنادولوټولیاغال۳.اختالس۲.رشوت۱

.دعدالتد۷.دوظیفويصالحیتونوڅخهناوړهګټهاخیستنه۶.دقانوينصالحیتونودحدوداتوڅخهرسغړونه۵

.پرتهلهقانوينعذرهله۹اورسميوختڅخهشخيصګټهاخیسته.ددولتيامکاناتو۸تطبیقمخنیوییااخالل

داسنادو۱۲۰.دناقانونهدارایيزیاتوالی۱۱.دحقیقتڅخهسرتګېپټونه۱۰دندېڅخهامتناعکولاواستنکاف

 تزویر ۱۳جعلیا لري( نه ددندېانتحال)کستهدهغېدندېورسپارلچېورپورېاړه دسوغ۱۴. په. اتونو

.داداري۱۶.پهورسپارلشویوورځینیوچاروکېتعللیاځنډ۱۵اخیستلودیوهکارتررسهکولیانهتررسهکول

 رسغړونه څخه قوانینو د شخيص۱۷چلند جنيساو حزيب، مذهبي، ییزو، سیمه قومي، د کې چارو ورځینو په .

ېدسرتاتیژۍلهنورومواردوڅخهرسغړونه.رسهدمبارز.داداريفساد۱۸مالحظاتودرلودل

پهکابلوالیتکیاداریفساد

دکابلوالیتداداری دفساددښهتحلیلاوڅرنګوايلپهموخهپالنجوړونېټیمپهکابلوالیتکیدسرتاتيژیک

اددموجودیتپخلیکویاودفساخستی،یادریاستپهاداراتوکېفسادپروړاندیدمبارزیعالیادارینظرهمرا

پهلوړهسطحهموجوددیچهدافغانملتلپارهدمنلووړنده:داداریفسادکچهپهاداراتوکیپهخلصډوللیکی

امادکابلوالیتمربوطهریاستونوکیتریوهحدهفسادشته.

دکابلوالیتمستقياماونهريفسادپوښتنليکدواليتيسرتاتيژيکپالنجوړونېدټيملهلوريپهلومړيپړاوکېدادا

کړیخودصحتعامیاداروپهخپلواداروکېدفسادشتونردزیاتره،چېپهځوابکېلواليتيادارورسهرشيکشو

ریاستپهخپلهادارهکیپهمنځنیکچهدفسادشتونمنیاوالملییپهټولهیوادکیدفسادشتونبولیهمدارنګه

ځینینورپهخپلواداروکیدفساددټیټهکچهمنی.

ادارودرنګوايلپهموخهپهدویمقدمکیدسرتاتيژیکپالنجوړونېټیمپهکابلوالیتکېدفساددښهتحلیلاوڅ

پهاداروکېدومراجعينوتن(۱۰۰)،چېدواليتپهمرکزکېهمپهاداروکیدفساددشتونپهاړهپوښتلیمراجعني

،نږدېټولوپوښتلشويووګړوپهبېالبېلواداروکېدفسادخپلنظرونهرشیککړیفساددشتوناويانشتونپهاړه

ده.لیپهځينواداروکېيېکچهلوړهاوځینواداروکېيېپهمنځنۍاندازهښود،چېیشتونتاييدکړ

دفساددتحليلپهبرخهکېديادټيملهلوريدواليتپهمقامکېداداريفساداوحکومتوالۍدتحليلګردیميز

اوزیاتهتاييداوتصحيحکړيوګډونوالدايرشو،چېراټولشويمعلوماتاودمراجعينودځوابونوتحليلونهدګرديمیز

ییکړهچیپهعمومیډولټولیدولتیاوغیردولتیاداریپهمالیفسادکیښکیلیدیخوپهځینواداروکییی

کچهلوړهښودلیچیپهیادګردیمیزکیددولتیاوغیردولتیادارواستازیموجودوه.
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ځینونوروډولونوشتونتههماشارهفسادمالیفسادترڅنګدېریاداروکېدديادګرديمیزګډونوالودواليتپهډ

،کارونوځنډوالی،دخلکوځورول،کاراهلکارتهنهسپارلحارضي،روابط،خپلويوپالل،،دکارمندانوغیروکړهلکه

يېدفساداغېزېپهدېتوګهپهګوتهبنديانوحقونوتهنهپاملرنهاوپروختددوسيونهڅېړنهيادلکړلاوپراداره

ولسبېباوري،دکارونواودندوپهتررسهکېدوکېخنډ،دعامهدکړې،دخلکودهمکارۍدکچېکموالی،پرادارو

خدماتوکموالی،دادارواوکارمندانوترمنځدناهمغږۍزياتوالیاولهسيمهييزوادارودخلکودواټنزياتوالیيېياد

لیکنتراوسهخلکودفساددمخنویلپارهداسیکوممنظمغړندیپورتهکړیاونهییهمکوماقادمکړیکړل

 دمعاشاتوکموالی، اقتصاديستونزې، اداروکېدفسادعوامل، يادو په ټولوګډونوالو يادګرديمیز د دهمدارنګه

.څارنېاوارزونېدکچېټيټوالیوګڼل،نامسلکيتوب،ناهمغږياودحکومتدحاکمیتضعیفوالی

پهوالیتکیدفسادرسهدمبارزېعالیاداریترڅنګدوالیتمقاماوځینونوروادارودفساددمخنیویلپارهکابلد

دشکایتوصندوقونوایښودلاودوالیتمقاميلکهدپهاداروکېیوڅهسیستمونهرامنځتهکړيد

دی.همجوړکړئیونیېمختلفیغونډیدایرکړیاویوکمیسدفسادمخنویلپاره

دګردیمیزکډونوالودفسادلهمنځهوړلولپارهالندیوړاندیزونهلرل.دمجازاتواومکافاتوتطبیق،دامتیازاتوزیاتول،د

ویرامنځتهکول،دقانونرامنځتهکول،دعامهپوهاوسادهکول،داداروترمنځهمغږۍوړوکسانوګامرل،دسیستمون

تطبیقپهټولویوشاناودحزبونوختمول.ګډونوالوهیلهوښودهکهچیرییادوموضوعاتوتهپاملرنهوشیفسادبهله

 منځهوالړشی.

  تحليل: نشه يي توکود  ېواليت ک کابلپه 

کېجریانلریچېدکابلوالیتهمدیوهغودنشهیيتوکوکرکیلهدڅولسیزوراپدیخوادهیوادپهزیاترووالیتونو

څخهشمیرلکیږيعمدهدلیلیېدامنیتنشتوناوهمپهټولنهکېفقراوبیکاریچېدکوکنارکښتتهیېزمینه

مساعدهکړيده.

هکتارهځمکهکېکوکنارکرل۳۹۸هکتارهدهچېددیجملېڅخهیې۴۵۹۸۳دکابلوالیتکېټولهکرنیزهځمکه

اداریواحدونو۱۴کیږی،دکابلوالیتد پکېوجودلریدچېدکوکناروکرکیلهڅخهیواځېدرسوبیولسوالۍ

کېکوکنارووکریېپلوځمکوزرهکورنیودیتهاړکړیچېپهخ۱۸څخهتر۱۵پهتعداددرسوبیپهولسوالۍکې

هپهلریعمدهعلتیېناامنی،دقانوننهتطبیق،غریبی،يبسوادياودزراعتیځمکوکموالیبلداچېدمرکزڅخ

څینیسیمیرتکپولهلریاودنوموړيولسوالۍواقغکیدلاوهمدلغامنوالیترسهمشواټنکېددېولسوالۍ

ودلریچېزمونږدامنیتیڅواکونورسهالساوګریوانلکهوزبین،تیزیناوجکدلکچېددولتمخالفینپکېوج

دي.

رسهددېټولوعواملوددولتلخوایوتعداددعامهپوهاويپروګرامونهپهالرهاچولشويدي.

همدارنګهدکوکنارودکښتپهځایبزګرانوتهاصالحشویتخمونه،نباتېاوحیوانېترینینګونهدزراعتدریاستد

یجدمدیریتدالرۍپهالرهاچولشویدياوهممختلفدعامهپوهاويپروګرامونهقوميمرشانو،څوانانو،دینيترو

نیويلترمحفلونوددېپهخاطرچېدکوکنارو پوهاویپروګرامونهدسپورټڅخه دعامه ورتهنور دېته او  علامؤ

سالملهنظرهحرامګڼلشویده.دنشهیيتوکورسهدکښتټولنېتهرنګارنګخطراتپیښوياوهمیېکښتدا

مبارزيریاستدبدیلمعیشتدپروګرامدالريبزګرانوتهدکابلپهټولوولسوالیوکیدرسوبیولسوالیپهشمولد

انوناوبوبندونهاوشنېخونویاګرینهاوسونهجوړاودبزګرانوپهواککېیېورکړیدي.دیادولووړدهچېدق
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مینواوهمدارنګههغويپیژندلاوبیایېدقانونمنګولوتهسپارل،دامنیتیځواکونوڅخهحامیتاویتطبیقپهمجر

مالتړکول،دقانوننافذولدکوکناروتخریبولچېپهنتیجهکېیېانکشافیپروژولپارهښهزمینهمساعدهاوهغهپه

ښهشکلتطبیقاوعملیکیدل.

هکتارهپهاندازهځمکهکېکوکنارکرلکیږیخوبیا398دفرتدرسویپهاساسدکابلپهوالیتکېد UNODCد

جریبهپهاندازهځمکهدکوکناروڅخهپاکهشویده.چېپهمقابلکېیې۱۲۰همرسهددومرهمشکالتواوخطرونود

کېورکړیدی.دانېشنېخونېجوړیاوبزګرانوتهیېپهواک۳۰بزګرانوته

کابلوالیتیودهغووالیتونودجملیڅخهدهچېدکوکناروکرکیيلفیصديپکېتقریبآصفرتهرسیږیرسهدديد

نشهیيتوکوپروړاندېکومهخاصهاختصاصیمحکمهدکابلوالیتکېوجودنلری
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 څپرکی ميدو

 دعمومی وضعیت تحلیل 

 پرمختیايي موخې دوامداره 

دهغوکوچنيانونسبتچېدلومړيټولګيڅخهترپنځمټولګيپورېزدهکړهکوي:

اسالمیالرښوونواودعرصدغوښتنورسهسمافغاندولتدوطندبچیانوتعلیماوتربیېتهپهلومړیتوبونوکېځای

ګوټکېدانکاروړنهدي.ورکړیاوترډیرهحدهددېکوښښونومثبتتاثیراتدملکپهګوټ

کابلوالیتچهدافغانستانمرکزدینودخلکوالرسيستعلیمتهډیردیلههمدیکبلهييدپخواپهپرتلهدپوهنې

پهبنسټونواودزدهکوونکوپهشمیرکېزیاتوالیترسرتګوکیږي.پهدېوالیتکېپهلومړنیوزدهکړوکېدخالص

نهدیاوبیادهغوکوچنیانوتناسبچېلهلومړيټولګيڅخهیېپیلکړیويلههغورسهچېسل۷۵شمولیتنسبت

دی.الندېجدولپهدېبرخهکېالزياتمعلوماتوړاندېکوي:۱۱،۵۳/۱ترپنځمټولګيیېرستهرسولیوي

الندېجدولپهدېبرخهکېالزياتمعلوماتوړاندېکوي:

ېنجوناهلکاندخالصشمولیتنسبتېپهلومړنیوزدهکړوک

۰۰يعمرلرينځودښوېرچېدټولوهغوکوچنیانوشم

۱۱۸۲۴۰۸۲۳۸۷رېدشاملوزدهکونکوشمېپهلومړنۍدورهک

ترېلههغورسهچيپیلکړیوېڅخهیيټولګلومړيلهېدهغوکوچنیانوتناسبچ

يرستهرسولیوېپنځمټولګیی
۸۸۸٪۷۷٪

۱۰۱۲۴۸۷۲۷۲۷يشاملشوېټولګیوک۵-۱پهکېنځیووښوينکوڅومرهزدهکوېروپنځوکلونوکېپهت

۰۰دییښېنځیپروښوېټولګیوک۵-۱نکوپهوروپنځوکلونوکیڅومرهزدهکوېپهت

۱۰۱۲۴۸۷۲۷۲۷يزدهکړهکوېټولګیوک۵-۱پهېرچېنکوشمواوسمهالدټولوهغوزدهکو

۰۰يخلکديلوستېڅومرهیېکلنوک۲۴څخهتر۱۵والیتدېدد

دمعلوماتورسچینه:دپوهنیریاست

 په ښوونځيو کی د اسانتیاو سلنه :

داچهافغانستانڅولسیزوجګړواوناخوالوځپلیدیخوپهتیروشپاړسکالونوکیدنویحکومتپهراتګرسهڅه

یناڅهپرمختیای پهبرخهکیدپاموړکارونهشویدیدیادوشوهپهامنیت،حکومتوالۍهتررسهکارون اوپرمختیا

کارونوترڅنګپهښوونځیوکیمختلفپرمختیایکارونهشویدیچهتفصیلپهالندیجدولکیورکړلشویدی.

داسانتیاوسلنهداسانتیاوډول

٪۱۰پهښوونځیوکیبرښنا

نشتهدیپهموخهانرتنیتپهښوونځیوکیدزدهکړې

٪۲۵پهښوونځیوکیدزدهکړیپهموخهکمپیوټر

٪۶۴دتعمیراتویازیربناشتون
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٪۳۰پهښوونځیوکیلومړنیروغتیاییاسانتیاوې

٪۷۵پهښوونځیوکېدڅښلوداوبواسانتیاوې

٪۷۵پهښوونځیوکېدتشنابونواسانتیاوی

٪۲۰شتونپهښوونځیوکېدکتابتونونو

٪۲۵پهښوونځیوکېدالبراتوارونوشتون

پهښوونځیوکېزدهکړېلپارهدمحیطاووسايلو

)چوکی،میز،تخته،تباشیراوداسینور(اسانتیاوې
۶۰٪

الندي جدول د هغه ښوونکو سلنه ښایې چي حدآقل د ښوونکو روزنی یا تربیه معلم زده 

 کړې څخه فارغ شوې وې.

دوری
ټولشمیردښوونکو

هغهښوونکيچېلږترلږهدتربیه

معلمڅخهفارغدي
تناسب

ښځینهنارینهښځینهنارینهښځینهنارینه

پهابتدایهدوره

کی
۴۹۵۱۶۹۴۷۴۱۶۹۹۵٪۱۰۰٪

پهمنځنیدوره

کی
۷۲۰۱۵۸۷۲۰۱۵۸۱۰۰٪۱۰۰٪

دلیسو

ښوونکي
۲۳۱۷۱۶۶۵۱۱۷۶۱۴۶۵۵۰٪۸۷٪



پوهنی ریاسترسچینه: د 
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 ې: وړاند رکو پوننه کارکو ينکو تناسب د نارو نه کارکو يد ښځ ېادارو ک يپه دولت

داچېانساندپرمختیااسايسمحوردینودښځورولڅخهبایدهیڅکلهانکارونيشځکهدویدانساينټولنېنیمه

الله ورکړی،چېوررسهسمښځهدټولنېاوښځوتهلوړمقامتعالیداسالممبیندینپهچوکاټبرخهتشکیلوي.

کورنۍدبنسټایښودونکېپهصفتخاصمقاملري.پهکابلوالیتکېدنورووالیتوپهپرتلهښځوتهدکارپهبرخه

د دښځو پوهېدکچېلوړوالیاو د شتون، ادارو متعددو د امنیت، نسبيښه کېډیرېاسانتیاوېبرابرېشوي.

غهعواملدي،چېښځوتهیېدکارالرپرانیستېده.ظرفیتلوړوالیټوله

تنهښځېکارکويچېجزیاتیېپهالندې۳۴۲۹۳دمرکزياحصایېدمعلوماتورسهسمدکابلوالیتپهسطحه

ډولدي.

دمعلوماتورسچینې:دادرياصالحاتواوملکيخدمتونوخپلواککمیسیون،دښځوچاروریاستاومرکزياحصائیه

دوالیتپهکچهددولتي

کارکوونکوشمیر
تناسبنارینهښځینه

۱۰۷۴۷۵۳۴۲۹۳۷۳۱۸۲۲،۱۳/۱

دمعلوماتورسچینه:دمرکزياحصائېآمریت

:ټونهيسيډکشوسيلهوهاستازوپينهښځېوپهکچهپهاستازواداروکيتاوولسواليدوال

دملکیخدمتونومامورینوترڅنګانتخايبسیټونههمشتهچېدکابلوالیتدښځوپهواسطهډکشويدي.

دمعلوماتورسچینې:کابلوالیتيشورا

شځینهنارینهټولاستازېادارې

دوالیتيشورادغړو

شمېر
۳۳۲۶۷

دولسوالۍدشوراګانود

غړوشمېر
۴۲۰۲۸۰۱۴۰

 څخه په کم عمره ماشومانو کې د کم وزنی خپریدل.د پنځه کلنی 

کړیدیاو پهنسبتکابلډیرمترضر والیتونو نورو د ناخوالو څولسیزو تیرو د پایتختدینو چهکابلدهیواد دا

اوسیدونکیییدمختلفومشکالتواوامراضورسهمخامخشویدیچهیوییهمدماشومانودکموزنیخپریدلدی

معلوماتییپهالندیجدولکییاداوریشویدیچه

دهغهکوچنیانوسلنهیاشمیرچېلهنورمالڅخهکموزنلري

پهتولهکېپهکلیوايلسیموکېپهښاريسیموکې

۳٪۱۰٪۶.۵٪

 کچه: ېنيانو د مړيکلنۍ څخه د کم عمره کوچند پنځه ېت کيوال کابل په 

راټیټولددوامداروپرمختیایيپروګرامونودهوکړهلیکدموخوڅخهیوهموخهدهچېدموراوماشومدمړینېدکچې

حکومتهغېتهمتعهددی.پهدېبرخهکېمودکابلپهوالیتکېدموراوماشومدمړینېدکچېپهاړهمعلوماتوته

شومانودمړینېکچهپهڅهډولدهځایورکړی،اوداچېپهدولتيروغتونونوکېدپنځهکالونوڅخهدکمعمرهما

 الندينجدولتهموپامراګرځوو.



 

48 

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

 داقتصادوزارت

 

عمدهالملونهیېپههروزروماشومانوکېدمړوشویوشمیرکال

۱۳۹۵۳
رسخکان،سینهوبغل،اسهاالتاو

سوتغذیه



د يو کلنو کوچنيانو شمېره، چې د رشې پر وړاندې واکسني شوي دي د هغو کوچنيانو 

 نسبت، چې واکسني شوي نه دي: په 

کال
دهغوکوجنیانوشمیرچېواکسینشوي

وي.

دهغوکوچنیانوشمیرچهواکسینشوينه

وي.
تناسب

۱۳۹۴۱۷۱۸۶۶۸۰

۱۳۹۵
اودموفموسسهدخوا۲۰۰۴۱۵۴

(۲۸۶۸۶)
موسسهموف۲۰۰

ټېهیپټایټساوګوزڼواکسینورتهشويويدیوکلنيڅخهدکمعمرههغهکوچنیانوشمیرچهدرشی،دډی،پي،

عبارتدیله

مخکېلهدېچېدرشيدناروغۍپههکلهمعلوماتورکړویوبلالملچېماشومانوتهیېدروغتیایيپلوهبیالبیلې

یااوبیاستونزېراوالړېکړيمعلوماتدرکوو،دغهستونزهدماشومانوکموزينده.دکابلوالیتکېدچاپیریالدککړت

پهخاصهتوګهپهلروپرتوسیموکېداستونزهډیرهلیدلکیږيچېعمدهالملیېدجګړودوام،دپوهېدسطحې

کموالیاواقتصاديمشکالتدي،لهبدهمرغهچېدکابلوالیتپهسطحهدکموزنهماشومانوارقامموجودنهدي.د

پرتهستو وړاندېبله په دروغتیا کلنۍڅخهدمخهددېماشومانو کهچیرېماشوماندیو نزهدرشيناروغيده،

ناروغۍپهوړاندېواکسیننهيشدماشومروغتیاتهسختتاوانرسولیيش.دنیکهمرغهدکابلوالیتپهروغتیایي

ناا ماشومانشتهچېد اوسهمیوشمېر وړاندېواکسینتطبیقشويخو دمرکزونوکېددېناروغۍپه منۍاو

پهوروستیوتیرودووکلونوکېهغهماشومانچېدرشېپر کورنیلهنهپاملرنیلهکبلهلهواکسینڅخهپاتېدي.

وړاندېواکسنيشويدي،دهغوکوچنيانوپهنسبتچېواکسنيشوينهديپهالندېجدولکېښودلشويدي.


درشېواکسینورته

رسیديلوی

تهدډیپېټېواکسینور

دسیديلوي

دهیپټایټسواکسینورته

دسیديلوي

دګوزڼواکسین

ورتهدسیديلوي

سلنهيېشمیرسلنهيېشمیرسلنهيېشمیرسلنهيېشمیر

۱۷۱۳۹۳۵۳۴۸۴۱۸۱۹۲۷ټولارقام
۸۵۹

۲۶۲


ارقام

موسسه

موف

۲۸۶۸۶۹۰٪۳۲۰۹۴۹۰٪۳۲۰۹۴۹۰٪
۳۲۰

۹۴
۹۰٪

 مړينې کچه:په دې واليت کې د ميندو د 

تېروشپاړسکلونوتهپهکتو،اوسمهالدمیندودمړینېپهکچهکېدپاموړکموالیراغلیدی.دکابلپهوالیتکې

کې٪۱۰۰زیږونېدروغتیایيکارکوونکوپهمرستهتررسهکیږي.هغهښځېچېروغتیایيمراکزوتهمراجعهکوي۷۵٪
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ي.پهتیروڅلوروکلونوکېدزیږونېپهبیالبیلوپړاوونوکېدمیندودمړینېدروغتیایياسانتیاووڅخهبرخمنېکیږ

کچهدالندینيجدولپهواسطهروښانهشوېده:

دزیږونېپرمهالدمیندودمړینېبیالبیلپړاوونه

کال
پههروزروزیږونوکېد

میندومړینه
دزیږونېپرمهالدزیږونېڅخهدمخه

دزیږونېڅخه

وروسته

۱۳۹۱۱،۲۰.۴۰.۳۰.۶

۱۳۹۲۱۰،۵۰،۴۰.۳

۱۳۹۳۱،۵۰،۱۰.۵۰،۴

۱۳۹۴۱،۳۰،۱۰،۳۰.۵

ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر او د هغو چې تشخيص  HIV/AIDsپه کابل کې پر  

 شوي:

پهدوران،دزیږونېپرایچآیويیاایدزیوهاريثناروغينهدهاودمختلفوعواملولکه:جنيسمتایالت،دحاملګۍ

مهال،دزیږونېوروسته،ددرملنېپهوختدرسنجدزرقیدولهامله،دنوموړيانتانرسهدمتاساوداسېنوروعواملو

لهکبلهمنځتهراځي.داناروغيدبدنمعافیتيسیستماختهکوياودنوموړيسیستمدکمزورۍالملګرځي.داچې

تیرودریوکلوکېڅهتعدادخلکپهدېناروغۍاختهشويديپهالندېجدولکېپهلنډهدکابلپهوالیتکېپه

توګهوړاندېکېږي:درتهپهمخترصهتوګهترشیحکوو.

ترهغهشمیرخلکچېایډزاختهدياختهديHIVهغهشمیرخلکچېپهکال چې خلک شمیر هغه

درملنېالندېنیولشوي

ښځینهنارینهښځینهنارینهښځینهنارینه

۱۳۹۴۴۲۳۴۲۳

۱۳۹۵۶۲۱۳۶۲۱۳

۱۳۹۶۲۳۱۴۲۳۱۴

 HIV/AIDSکلونو تر منځ عمر لري( چې د  ۴۹ – ۱۵د کابل واليت د هغه وګړو شمېر )د 

 په اړه کايف او هر اړخيزه پوهه ولري:

ښوونهاوروزنهدایچآیويدخپریدوپهمخنیويکېترټولومهمهالرده.خلکوتهبایدددېناروغۍپهاړهمعلومات

دهغېدانتقالپههکلهڅهډول څرنګهانتقالیږي، ورکړليشاوپردېدېوپوهوليشچېایدزڅهشیدی،

خپریدوڅخهڅرنګهځاناونوروسايتاویادېالرښوونېانګیرنیموجودېدي،څرنګهترېځانوسايت،دویروسله

پهوړاندېدعامهپوهاويپروګرامونهپهالرهاچولشويHIV/AIDSڅرنګهپرځانعميلکړي.دکابلپهوالیتکېد

 .چېجزیاتتېپهالندېجدولکېشتونلري
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کټګوری

سیمهشمیر

)جغرافیه(

دپوهاويدپروګرام

ډول ټولښځینهنارینه

۶۳۴۳۵۶۹۹۵روغتیاعامه۱۳۹۵

دتطبیقکوونکی۱۳۹۵

موسسه
۳۸۵۱۷۰۵۵۵

په دې واليت کې د مالريا خپرېدنه، د مالريا پورې تړلې د مړينې پېښې او وقايې او 

 درملنې تدابري: 

یوهساريناروغيدهچیدافریقا،آسیا،جنويبامریکااومنځنيختیځپهیولړسیموکېترسرتګوکیږي.د مالریا

ناروغۍالملیوډولپرازیتدیچیدانوفیلیسپهنامهښځینهغومايشپهمټدیوهناروغانساننهبلروغتنته

رېپرانسانانوبریدکويچېترټولوخطرناکډولیې)پالزمودیوملیږدولکیږي.داناروغۍدڅلورډولهپرازیتونودال

فالسیپارم(دیچیدانسانپرمغزحملهکوياوپهنتیجهکېمغزیمالریاپهنامهچېهمیادیږيرامنځتهکوي.د

وسمهالپهکابلکیکابلپهوالیتکیپهتیرووختونوکیدمالریاناروغیکمیویخودچاپیریالدککړتیالهاملها

همدمالریاناروغیکچهلوړهشویده،پهالندېجدولکېدکابلپهوالیتکېپهوروستیودریوکلونوکېدمالریاد

ناروغۍپیښېپهډېډولدي:

دمالریالهاملهدمرګونوکچهدمالریادپیښوشمیرکال

پهمالریاييخطرناکوسیموکېدهغوخلکو

دمالریادوقايېاودرملنېسلنهچې

اغیزناکتدابیروڅخهکاراخيل

۱۳۹۴۷۰۳۰۱۵۰

۱۳۹۵۱۷۲۹۱۳۰۲٪

۱۳۹۶۴۱۹۲۱

 توبرکلوز له امله مړينې، تشخيص شوې او درمل شوې پېښې:

د.چېلهدوواونیوزیاتهټوخله،بلغماوتبهیېلهمهموعالیموڅخهدي،توبرکلوزیوهوژونکېاولهخطرهډکهناروغيده

نهخوړل،ذهنيیاروحيفشارونه،ناامني،دعامهپوهاويکمکمزوريبدن نورتاوهمدارنګهښ،هرهورځدکايفغذا

پههغوسیمویاهیوادونوکېتوبرکلوزناروغۍ.چېدهمدېناروغۍپهپرمختګکېځانګړیروللري،بېالبېلعلتونهدي

اتهوي،نوپکاردهچېدايسسیموتهپهورتګرسهلهډېراحتیاطڅخهیزیاتشتونلريچېدخلکوګڼهګوڼهپکښيز

خوددېهرڅهرسهددېناورغۍعالجددرملنېلهالرېکیدایيش.پهکابلکېدورستیودرې.کارواخستليش

.کلونوهغهپیښېچېدتوبرکلوزپههکلهثبتشويدنوروجزیاتورسهپهالندېډولدي

دتوبرکلوزپیښېکال
دتوبرکلوزلهامله

دمرګونوکچه

دتوبرکلوزتشخیص

شوېپیښې

پواسطهدتوبرکلوزDOTsد

تداويشوېپیښې

۱۳۹۴۱۷۰۰۰۲۴۵۴۰۹۵۴۰۹

۱۳۹۵۱۸۷۰۰۲۶۶۰۹۴۶۰۹۴

۱۳۹۶

ددیکالپورهراپورنشتهدیخود

موفدموسيسلخواکمارقامموجود

دي

۵۰۵۰
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جدولکيذکرشويدکابلپهوالیتکيدزړه،رسطان،شکراوتنفيسناروغیودزیامننوشمیراودرملنهپهالندې

ده.

زمونږګرانهیوادافغانستانکیدچاپیریالککړتیا،دمختلفواتومیګازونواوګرداوداچهورځتربلیدنړیاوخاصتا 

غباردزیاتوالیلهکبلهمختلفامراضپیداشویدیلکهدزړه،رسطان،شکراوتنفسیناروغیوپهشمولانساناند

دتیرودریوکالونودزړه،رسطان،شکریاوتنفسیګریواندیچهدکابلپهوالیتکېرسهالساوډیروسختوامراضو

 ناروغیومعلوماتپهالندیجدولکیذکرشویدی.

دتنفيسناروغانوشمیردشکرناروغانوشمیردرسطاندناروغانوشمیردزړهناروغانوشمیرکال

۱۳۹۳۰۵۲۲۲۴۵

۱۳۹۴۱۹۵۶۳۳۹۳

۱۳۹۵۵۱۵۳۷۱۸۰

 بریښنا

سلنهییدشخصیجرناتورونو۵سلنهاوسیدونکيددولتيبریښناڅخهبرخمندياو۶۵دکابلپهوالیتکيتقریبآ

والیتمیګاواټهبریښناتهرضورتلري،دکابلپه۴۰۰نهتر۳۵۰څخهاستفادهکوي،دکابلوالیتبهیوساعتکيد

میګاواټهاو۶۶میګاواټه،ماهیپر۲۲میګاواټهاورسوبی۱۰۰دریدبریښنادتولیدفابریکيشتونلريچهنغلوکې

هواټهبریښنادکابلمیګا۷۳واټهبریښنادتولیدظرفیتلريچېدديجملیڅخهیېمیګاه۱۰۵ددهسبزملریزه

والیتکې توزیعشويده.په دضایعاتو بریښنا عرصید نویاو د الزماقداماتشويديلکه دمخينیویلپاره

یواندازهبریښنادوسایلو)لین،ترانسفرمر(نسبول. لینپهواسطهننګرهارتهانتقالkv۱۱۰ دکابلدبریښناڅخه

شويده.

 د اوبو زیرمی

داوبولهزیرموڅخهاستفادیمعلومات:

ددوختکابلځمکيخوړوبویخومتآسفانهچېدکابلوالیتترڅرنګکڼشمیرسیندونهبهیږیاودڅرنګهچې

 پهناخوالو اوبوذخیريپهعرصيسیستمنهدجوړیشويخو د منظمسیستماو لهکبلهدځمکوخوړوبولولپاره

فصیلرسهلیديليش.معلوماتپهتمیشکلداوبوذخیریموجودیديچېپهالنديجدولکېقدی

ساحيپه)خاک۹داوبودذخایرودکابلپهوالیتکېداوبودذخایروتثبیتشوېساحې

تثبیتشويدېامن،چهارآسیاب،ګلدره(ولسوالیوکېجبار،پغ

میلونهاوبهذخیره۱۴دپغامنولسوايلدقرغيپهبندکېداوبودشتواوتثبیتشویوذخایروظرفیت

کیږی.

مرتمکعباوبوتهرضورت۷۹۴۳۹۶۸۲۲.۷پههرکالکېدوالیتپهکچهداوبودرضورتاندازه

لری.

میلونهمرتمکعباوبهد۲میلونهمرتمکعباوبهدبندقرغياو۴اوسمهالداوبودذخایروڅخهداستفادېاندازه

بندغازیامیرڅخهاستفادهکیږی.

ستمدپراختیاګراف)پههرایکوسیدوختپهتیریدورسهد

داوبوداستفادېدزیاتیدوسلنه(کالکې



دوالیتپهکچهداوبودمهاردپالنمطابقتراوسهڅوسلنه
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بودجهځانګړېشوېاوڅوسلنهاوبهمهارشويدي؟

ورکولشويديچهترڅودخپلوخلکوتهوختداوبودښهمدیریتپهموخهکابلوالیتپهمربوطهولسوالیوکېد

مربوطهکانالونوپهرسداوبوڅخهدګټهاخیستوونکيټولنیجوړیکړي.داوبودتقسیممطابقدځاياوبوڅخه

کانالون،ورښونه،دکانالونورسوی،ډیزاين،دنقشو موثرهګټهواخيلاوداوبودضايعاتومخهونیيس.داوبودتنظیم

برخهورکويلشويده.هاودپروپوزلونوپهترتیبولوکېخلکوتهدکانالونوپهجوړولوکېچارولپارترتیبدساختامين

 مهاجرین:

مختلفوهیوادونوتهمهاجرکیږيچېدکابلپهوالیتکياکرثهځواناندبیکاریلهکبلهمهارجریتونوتهمجبوریږیاو

هلتهدډیروزیاتومشکالتورسهمخامخکیږیاوډیرشمیرييخپلژونددالسهورکوي.

پورهمعلوماتلیدلکويچېپهالنديجدولکېژونددفیصدیلهمخيپهمختلفوساحوکېاودديوالیتوګړي

کیږي.

داوسیدونکوسلنهداستوګنځایونوډول

سلنه۱۰پهپرمختللوښاريساحوکې

سلنه۴۰پهمتوسطوساحوکې

سلنه۵۰پهوروستهپاتېاونامناسبوساحوکې

  يقيني کول ېريال ساتنېد ژوند د چاپ

دکابلپهوالیتکیدنفوسوزیاتوالی،پهغیرمعیاریډولدتولیدیکارخانواوخښتودبټیوجوړیدل،دفضولهموادو

دبڼوالینهموجودیت،دزیاتدودبلندمنزلواوکارخانوپهساحهکېدتنظیمنهموجودیت،درسکونوخاموالی،د

دسوزولولپارهدمنظمسیستمنهموجودیت،دمجهزواوعرصیمسلخونونهلرونکوماشینونواستعامل،دفضلهموادو

ودچاپیریالساتنیپههکلهدکابلاوسیدونکوتهدعامه،دیخنيپهخاطردلرګیواودډبروسکاروسوزولاموجودیت

لاوهواییککړهکړیده.پوهاویدپروګروامونوپهکافیاندازهنشتوالیددیسببشویدیچهدکابلچاپیریا

 والیتکي کابل په چه رسوبې۹۲۴۳،۹۱څرنګه د ځنګلونه زیاتره متآسفانه خو نیويلده ځنګلونو ځمکه هکتاره

کېولسوا ساحاتو تیزینپه ازبیناو مدیریتیينهيلد او ساتنه منظمه او دي کايفامنيتنشته هلته ديچه

هکتارهځمکه۲۰خلکولخوادتوانمطابقساتنهکيږی.دديجميلڅخهیيکیږې،مګردراپورونولهمخيدمحيل

پهمصنوعيځنګلونوپوښلشويده.

کې ښوونځیو دیچېپه شته ساتنیمضمون چاپیریال تدد الندی عنوان ساینسد پهد کابل اوسد ریسیږی.

لساتنیمضامیندکرينپهپوهنځيکېادچاپیریادچاپیریالساتنیپوهنځیهمجوړشویدی،پخوپوهنتونکې

دساتنیپههکلهنهدیتررسهکړیچېتدریسکیدل.اودکابلوالیتاوسیدونکوداسیکومفعالیتدچابیریال

ډیرموثرنهوی.ېښاریاندښاردپاکولوپهنومیوحرشکویچخوکلهکلهدښارپهځینوساحوکېیاداوریوړوی.

هیوادپایتختدینومختلفموسساتپهکیفعالیتونهکویچهدچاپیریالساتنیپهبرخهکیهمڅرنګهچهکابلد

)فعالیتونه،ونهادسبزجوانان  UNDP , UNEP , GEF , WCSګڼشمیرموسساتفعالیتونهکویچهعبارتدیله:

یینشتهدی(

دکرينوزارتدچاپیریالساتنیاودشنوساحودپرمختګپهخاطریوتعدادنیالګينهالکړیدی
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دماهیانوښکارکیږي.خودپغامنپهولسوالۍکېکېماهیانپهغیرقانوينډولدکابلوالیتدرسويبپهولسوالۍ

دغیرقانوينښکارکولومخهنیولشويده.

:لهپوښلشوېېدځنګلونوپهوسيچاندازه،ددېواليتهغهځمکو

هکتارهځمکهپهځنګلونوپوښيل۹۲۴۳،۹۱دآمریتدنویرسویلهمخیدکابلپهوالیتکې GISدکرينوزارتد

ځمکهيياشغالکړیده.٪۲ده.چهدکابل

دځنګيلارايضتناسبدبېځنګلهارايضپهوړاندی

اندازهارايضچېپههغهددېوالیتټولهارايض

ځنګلونوپوښلشوې

دځنګلونوډولتناسب

کیلومرتهمربع۴۶۵۵،۲۸

هکتاره۴۶۵۵۲۷،۸۸

هکتاره۹۲۴۳،۹۱

۲٪

ناجو،ملنځهاومیوهلرونکي۵۰،۳۶/۱

ونیلکهجلغوزی

چېدسوندجامدوموادوڅخهګټهاخيل:،رهدواليتداوسېدونکوهغهشمې

اوسیدونکيدسونلپارهدجامدوموادوڅخهاستفادهکوي.٪۸۰دکابلوالیت

:ينځعمرلرکلونوترم۲۴-۱۵دچې،نه(کچهکارهځوانانو)نارينهاوښځيېتکېدهغوبواليپهدې

ر:اخيستونکوشمېپهدېواليتکېدالينياومبايلتيليفونڅخهدګټه

   د امنيت سکتور

 امنیه ورکړلشویلکهکابلوالیتکېد مختلفټریننګونه ساتنمنانوته افرسانو، چوکاټکېپولیسو، قومندانۍپه

امنیتيټریننګونه،مسلکيټریننګونه،لوژیستکي،انجیرنيزدکړېورکړلشویدی،اوهمدېتهورتهدقانوناوجرم

 وېده.پهاړهعامهپوهاویورکړلشویدیچېالندېجدولکېپهتفصیلرسهیادونهش

دروزلشویوپولیسوشمېرهدټراینينګمودهدټراینينګډولګڼه

تنه1626پنځلسمیاشتنېدلیکاولوستکورس1

تنه510یونیمکلن(M16سالحدزدهکړېکورس)2

تنه28اتههفتېمدیککورس3

تنه167اتههفتېدساتونکواتههفتېکورس4

5

6

قومندانېامنیهرسچینه:

 د قومنداينکېاوسمهال امنیه امنیه FDDکابلوالیت د ته  ميلپولیسو  شتوننلری. پروګرام کوم ټرینیګونو

قومندانیدپالنمطابقدقانوناوجرمپهبارهکېمختلفکورسونهبرابرشوېديلکهقصیراملدت،متوسطچېد

پروګرامونومطابقخپل او یوههمدېکورسونو ناحیهکېیوه هره په کابلوالیتدښار همد رسویاو کارونهرسته

مشورتېشوراوجودلریچېپههرهمیاشتکېدکارونودښهرستهرسولولپارهجليسکوی.

همفعالیتکویچې۱۱۱تنملیاردوپهفرقه۸۱۳۷همدارنګهدملیپولیسوپهشمولکابلوالیتکېپهتعداد

۷۶۳۷تندیوکلناو۲۰۰تنرسبازانددریکلنو،۳۰۰ملیپولیسوپهشانمختلفوبرخوکېپهتعداددویهمد

تنهددریمیاشتنېنظامیترینیګونوڅخهبرخمنشویدي.کابلوالیتکېدهامهنګېمرکزوجودنلریولېپه

ېکابلکارنیزونتهوسپارلیچېاوسمهالیېټولیتیروڅوکلونوکېموجودوه،خوبیاوروستهدمنځهالړاوچاریی

فرقهدلوجستیکي،تخنیکېاواداریپلوههیڅنوعمشکلنلریاوورځنې۱۱۱چاریپهمخبیایې.داردوميلپه
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چارییېپهښهډولجریانلری.ټولامنیتيارګانونهپهخپلوکېدرضورتپهصورتکېرسهغونډېنیيساوهم

دغهد٪۳۰یارګانونوکېازادرقابتډیرکملیدلکیږياوپدېاواخروکېدېپروسیزوراخیستېدهچېتقریبآنوموړ

ازادرقابتپروسهاوسمهالپهامنیتيارګانونوموجودهده.اوادامهلری.

ریاستنهوپوښتلشولچېپهتیروددوکلونو اړوندهجنایيپیښو کېدجنایيپیښودکابلوالیتقومندانۍد

اندازهڅومرهدهچېالندېجدولکېیېمعلوماتورکړلشویدی.

ښوسلنهېپيدوسلواړوندجنای

)ېرودووکلونوراهیسې)لهت

دوسلوکارول

ډولونهيشو

رېدوسلوترټولوډ

کارولشویډول

ېچېدوالیتهغهبرخ

ېکهپېښېداډولپ

يږېښېپېرېډ

رمخپېښېداډولپ

ریامخپيدودېلوړ

يدودېکم

X=ېښېپېجنایېټول

Y ېښېپيدوسلواړوندجنای

 / Y*100دوسلواړوندهغوسلنه=

%3.5=8574*100 / 304

کالشنکوف،

تفنګچه

کالشنکوف،

تفنګچه

ټولیولسوالیاودښار

پهداخلکېټولی

حوزي

داډولپیښيدتیر

کالپهپرتلهمخپه

زیاتیدودي

رسچینه:دامنیهقومندانیجنایېڅانګه

امنیهقومندانیدجنایېڅانګېدورکړلشوومعلوماتوپهاساسداسېوایېچېدجرمونوکچهدتیر کابلوالیت

کمزورتیا،شخصیاری،اقتصاديکالپهپرتلهزیاتېشویدیدلیلیېهموایېچېدوسلوالوګروپونوشتون،بیک

مینودقانوننهتطبیقکیدلدي.یدښمني،دقانونوڅخهدخلکوناخربیاوپهمجر

 په کابل والیت کې د ناچاوده توکو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونو ښودنه کوي:  الندې جدول

مالتړکیږیپهنړۍکېترټولولرغونېپهافغانستانکېدبرشپالنيماینپاکېپروګرامچېدنړیوايلټولنېلهخوایې

پروګرامدی.

افغاستاندنړۍپهکچهپهماینونوبانديیولهډیروککړوهیوادونوڅخهده،اولهډیروناامنیواوطبیعیپیښوڅخهپه

وونګوپراخهکچهزیامننشویهیواددېچېلهجغرافییاواقلیميپلوهیوشمیرننګونکېسیميهملری.ددغوننګ

ډګرکېسرتیالستهحاالتورسهرسهافغانستانلهماینونواولهجګړېڅخهدپاتېچاودیدونکوتوکورسهدمبارزېپه

راوړنېدرلوديلدی،اولهخپلېخاورېڅخهدټولوپیژندلشویوماینونودلیریکولوپهتړاودپرسونلضدماینونود

ېمادېپروړاندېدخپيلدندیتررسهکولوتهپهکلکهژمندی.ددغوحاالتودمنعمعاهدېیاداوتاواتړوندپنځم

شتونمانادادهچېدغههیواددوامدارهنړیوالېمرستېتهاړتیالريترڅوډاډترالسهکړيچېخپلیموخېترالسهاو

خپلمکلفیتونهاداکوی.

تنهښځو۵۱۷۹۰۸۴اضافهلهخهتراوسهپردیتوانیدلیچېونوڅدافغانستاندماینپاکېملیپروګرامدتیروڅوکل

ولسوالیوکېدماینونواودجنګڅخه۱۵کلیوکېدکابلدوالیتمرکزپهشمولد۴۷۶اونارینهووپهګډوناضافهد

بتهپهذکرشویودپايتناچاودهتوکودګواښپهاړهدپوهاویدورکولودخدمتونودپروګرامترپوښښالندیراولی،ال

ارقاموکېهغهخلکهمشاملدیچېپهتکراریډولیېدغهپوهاویترالسهکړیدپوهاویددغهتعلیامتوڅخه

وړاندیکیږی،دپوهاویپروګرامدهغهښونکوپهواسطه عالوهچېدماینپاکېدموسساتودګرځندهټیمونولهخوا
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املهخوادهمدیموخیلپارهروزلشویدیدمعارفدریاستپهټولودپروګرمغږۍچېدافغاستاندماینپاکېده

کیږیچېلههغهنهدملکېتلفاتوپهکمولوکېډیریښینتیچېالستهراغلیدی.الندېجدولښوونځیوکېعملی

هاړهخلکوتهښیی.میالدیکالنهراپدیخوادماینونواوناچاودهتوکواومعلولیتپ۱۹۹۲دعامهپوهاویپروګرامونهد

تطبیقکوونکېادارهمتویلکوونکېادارهترپوښښالندېافرادوتعداددپروګرامډول#

۱

دماینونواوجنګڅخهدپاتې

ناچاودهتوکودګواښپهاړه

پوهاویدکلیوپهسطحه

374175

مختلفډونران

خصوصا جاپان،

،آسرتالیااوکاناډا

ایاالتمتحدهامریکا

AAR JAPAN 

۲69ADU

۳207139ARCS

۴20407AREA

۵72390ARI

۶34947ATC

۷701DC

۸328818DDG

۹2717HI

۱۰58905HT

۱۱77424ICRC

۱۲1454MACA

۱۳5917MACCA

۱۴25388MCPA

۱۵37615MDC

۱۶22924MMCC

۱۷1462MOE

۱۸3570151OMAR

۱۹394960SCF

۲۰896SI

5179084مجموعه

۱

دقربانیانورسهکمک)د

معلولیتلرونکوافرادود

پوهاویاوحامیتپروګرام(

53

اروپاییټولنه،

کاناډا،ایټالیا،جاپان

 اواسرتالیا

ADU

۲143DAO

۳348MACA

۴7890MACCA/MOE

۵28345KOO

۶11550( BLANK)

۷6302AAR   Japan

۸54797MMCC

۹962DAO

۱۰716ALSO
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۱۱70AABRAR

۱۲160AOAD

111336مجموعه

5290420عمومیمجموعه

دمعلوماتورسچینه:افغانستاندماینپاکېدهمغږۍچاروریاست

افغانستاندنړۍیولهماینونواودجګړیڅخهدپاتېناچاودهتوکوپهډکهیواداضافهلهدریلسیزوروانوجګړو،

د باعثکیږیبلکه ملکیتلفاتو تنها موجودیتنه توکو پاتیناچاوده جګړیڅخه د او ماینونو د  بدلکړیدی.

تراوسهپهمجموعیډولاقتصادیاواجتامعیپروژودپرختګدمخنیویسببهمشويدي.دپروګراملهپیلڅخه

کیلومرتمربع۴۶۹دکابلپهوالیتکېچېاضافهلهګړیڅخهدپاتیناچاودهتوکوساحيدماینونواودج۴۷۲۸

پهسلوکېیېجنګېساحيوي،۲۹پهسلوکېیېدماینونوساحي۷۱ساحهیېککړهکړیوهپاکهشویدهچې

اضافهله کومېساحېچېدماینکیلومرتمربعساحهد۳۰ضمنآ لپارهپاکهشویده. انکشافیاوزیربنایېپروژو

زراعتیساحې، پههغیکېرهایيشساحې، پاکېدپروګرامدبرشدوستانهبرخېترپوښښالندېپاکېشویدی،

شویدیبرخېترپوښښالندېپاکې شاملدي.اوهغهساحېچېتجارتی سړکونه،داوبولګولوسیستماوڅړځایونه

پاتېدېنهویچېپاکسازیپه نظامیاوغیرنظامیتاسیساتشاملدي. پههغيکېدبرقدمتدید،سړکونو،

دانېدجګړیڅخه۲۳۲۰۱۸۶حلقيضدوسایطماینونهاو۳۲۳۶حلقيپرسونلضدماینونه۱۲۲۶۸۱جریانکې

ناچاودهتوکوپیژندلشویککړکلیپاکاودمحلپهماینونواو۳۴۵پاتیناچاودهتوکېکشفاوتخریبشویدی.

خلکوتهتسلیمشویدي.

پرلپسیجګړوداوالیتیولهماینونواوناچاودهتوکوددرلودلولهاملهدمتاثرهوالیتونوپهقطارکېشمیرلکیږی.له

اتدماینونواوناچاودهتوکولهنفرهملکيتلف4709لداپریلترمیاشتیپوریمجموعا کا2015کالڅخهتر1979

پهسلوکېیېزخمیاندیچې۸۴پهسلوکېوژلشویاو۱۶وجیدکابلوالیتکېثبتاوراجسرتشویديچې

په۷۲پهسلوکېښځياو۸کالولوړ،۱۸پهسلوکېتر۵۶کالودکمعمرلرونکې،۱۸پهسلوکېتر۳۴لهدیجملې

وی.سلوکېیېنارینهتشکیل

دمایناوناچاودهتوکو۱۲۱افغانستاندماینپاکېپروګرامدملیډیټابیسپراساسدکابلپهوالیتکېالهم

دمعاهدی)دماینونودمنعیټړون(پراساسچېدافغانستاندجمهوری ساحاتپاتېدی.دغهساحیداوتاوا

پروژوویشلشویديچېماینپاکېته۲۲یچېپهالندېمیالدیکالکېالسلیکشوید۲۰۰۳دولتلهخواپه

پهسلوکېیېڅړځایونهدي.۹۲یېرضورتدیاوددېساحاتواضافهتر

کالونوکېمتویلاوترکارالندېدي،او۱۳۹۶او۱۳۹۵پروژیپه۱۳دماینپاکېدپروژولهجملېڅخه۲۲لهدې

 چېبایدمتویلاوتطبیقشی.نوريپروژیدماینپاکېالمپاتېدي۹

دولسوالیوالیتکال#

خطرساحاتو

تعدا

په مساحت

مرتمربع

ګټه

اخیستونکي

متویل

کوونکي

تطبیق

کوونکي

11395-

1396

شکردرهکابل

پغامن

۷407893872DANIDADDG

4124665842597DOSMOERچهاراسیابکابل-21395
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1396

31395-

1396

12729517570DDGخاکجبارکابل

41395-

1396

72554818582Bilateral HT خاکجبارکابل

51395-

1396

4289695187CanadaATC خاکجبارکابل

61395-

1396

 1514573471104HT year خاکجبارکابل

plan

HT

71395-

1396

پغامن،کابل

خاکجبار

2120288694SIDADDG

81395-

1396

7513898135DOSHTرسوبیکابل

91395-

1396

دهکابل بګرامی،

سبز،کابل

6297227400New 

Donor

DDG

101395-

1396

 1070874581148Newخاکجبارکابل

Donor

DDG

111395-

1396

2314542831017DOSMDCرسوبیکابل

121395-

1396

دهکابل بګرامی،

پغامن، سبز،

کابل

96165793945DANIDADDG

131395-

1396

 4152298231CSSFHALOخاکجبارکابل

Trust

141395-

1396

 8936982275BilateralHALOچهاراسیابکابل

Trust

151395-

1396

4258060174DOSخاکجبارکابل

161395-

1396

4140406218DOSخاکجبارکابل

171395-

1396

6586289682DOSرسوبیکابل

181395-

1396

210907593DOSخاکجبارکابل

191395-

1396

 5781810255DOSچهاراسیابکابل
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201395-

1396

 6908501556DOSموسهیکابل

211395-

1396

 5260962113DOSخاکجبارکابل

221395-

1396

 35500610DOSرسوبیکابل

190158062395868مجموعه

دمعلوماتورسچینه:افغانستاندماینپاکۍهمغږۍدچاروریاست

دکوکناروکرکیلهدڅولسیزوراپدیخواپههیوادکېجریانلریعمدهدلیلیېدامنیتنشتون،فقراوبیکاریپهټولنه

کې،چېدکوکنارکښتتهیېزمینهمساعدهکړيده.رسهددېټولوعواملوددولتلخوایوتعداددعامهپوهاوي

 لشویدي:ښودکېیېېالندپروګرامونهپهالرهاچولشويديچېپه

تطبیقکوونکېادارهمتویلوونکېادارهترپوښښالندېساحهدپروګرامنوماوډولګڼه

۱
دروږدوکسانودکموايلپههکله

تبلیغ
دسیارهدفرتۍولسوالرسويب

دنشهیيتوکورسهد

مبارزېریاست

۲
دنشهیيتوکوپروړاندۍدبزګرانو

تشویق



ولسوالۍرسويب





دسیارهدفرت
دنشهیيتوکورسهد

مبارزېریاست

۳
ورزشوکړئاودنشهتوکوڅخه

ځانوساتئ
دسیارهدفرتۍولسوالرسويب

دنشهیيتوکورسهد

مبارزېریاست

۴
پهښوونځیوکېدتبلیغاتوپهالر

اچول

رسويبولسوالۍ





دسیارهدفرت
دنشهیيتوکورسهد

ریاستمبارزې

 رسچینه:دنشهیيتوکورسهدمبارزېریاست

 د سولې تحلیل 

والیتیکمیټیدرلودونکېدهاوهمدولسوالیوپهکچهپروګرامونهلریتونوپهڅیرکابلوالیتهمدسولېدنورووالی

اودسولېوالیتیکمیټههلیځلیکویترڅووسلوالمخالفیندسولېدالرينوموړيپروسیرسهیوځایکړیچېد

ده،چېپديسولېوالیتیکمیټیدعمدهاواصلیوظایفوڅخهده.دسولېراوستلدهرمسلامناسالمیوجیبه

بېشمیرههلیځلیکړیچېؤټولنو،والیتیشورااوعلامکېدسولېدکمیټیرسهپههمکارۍیوشمیرمدينبرخه

دهمدویددېهلوځلوپهنتیجهکېدکابلوالیتکېیوشمیرددولتمخالفیندسولېدبهیررسهیوځایکړی

دي.

یوځابلوالیتکېدسولېاوپراتیفیمسؤلمسؤلکا رسه بهیر کسانچېدسولېد وزارتیتلریهغه یشوید

داخلیدبایومرتیکدڅانګیپهذریعهبایومرتیکشویدی،اوهمددویتهیوتعدادورکشاپونههمورکړلشویدی.

ستهدهغهجنګېاداریواحدونوکېدملکانو،مالامامانو،شوراګانواوامنیتیاداروپهمر۱۴دسولېشوراپهکابلاو

قومندانانوشهرتونهاوهغویاړیکېشمیریالستهراوړیکومچېددولتپهضدجنګیدلاوهمدسولېشوراددغو

پهغیرمستقیمهډولاړیکینیولیدیچېپهپایلهکېیې نفره۱۰۳ګروپونهچې۱۲مخالفینورسهمستقیمهاویا
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داسېدیچېوسلهیېپهخپلهپهځمکهایښیدهاوخپلعادیژوندیېنفرهیې۲۱۱رسهیوځایاوکیږیدسولې

اخیتارکړیدهبلداچېداسیډيلهمشتهچېغواړیچېخپلیقواویمنحلکیدوموافقهیېدافغانستانددولت

هیورسهکړیدهچېښهبیګهیېدحزباسالمیدهاوځینیطالبانهمدیتهلیوالهدیچېدسولېدپروسیرس

ځایشیمګررشایطورتهمساعدندی.

نفرهسیاسیبندیاندبندڅخهراخوشیشویدی،اوهمدهرزندانۍ۳کابلوالیتدسولېشوراپههلوځلوکې

افغاينورکولکیږی.۵۰۰۰لپارهتردریمیاشتولپاره

والیتپههغهځایونوکېچېمخالفیندسولې کابل ورتهدسولېعالیشورا دبهیررسهیوځایشویددولتلخوا

پراختیایېبودیجههمپهواکورکړلشویدهاوهمدرسکونوجوړول،دڅخولواوبوذخیریاوباغونوپروژیورکړل

ډالروپهارزښتځینیپروژیهمعملیشویدیلکهد۱۰۰۰۰۰څخهتر۲۵۰۰۰شویدی،دسولېشورادالرید

،مسجدونوجوړولاوداسینور.استنادیدیوالونه

دسولېعالیشورادعامهپوهاویپهنومریاستلریچېعمدهوظیفهیېدسولېشوراویبسایتاوچاپیتبلیغاتو

نرشولدیاوهمکابلوالیتکېدولتیاوغیردولتیچاپی،تصویریاوصوتیرسنیوجودلریاونوموړیرسنید

رشویترڅودسولېپیغامخلکوتهورسوی،اوهمرسنیدسولېپهراوستلوکیعمدهرولسولېشوراټولیبرنامین

وررسهوشی.بیایدهمکارۍلریچې

عالیشورادعدمتشددغوښتونکولپارهیوڅهاندازهمالیمرستیکویاوهمکوششکویچېدمختلفوالرودسولې

یېوهڅویمګرپهکومهاندازهچېغوښتنیعدمتشددغوښتونکیلریدافغانستانددولتباالخصوصدسولېشورا

دسولېشوراډیروامکاناتوتهاړتیالرییعنیدکابلدبودیجیدکموالیدوجینشیپورهکیدایاوهمکابلوالیت

 والیتپهبعضیولسوالیوکېددولتمخالفینوشمیرزیاتدی.

 ت او د برش حقوقو سکتور د حکومتوالۍ، قانون حاکمي

بدافغانستانميلسرتاتیژيهغهسنددې،چېدزریزوپرمختیایيموخواودفقردکچېدټیټوايلپهموخهترتی

شویدی.ددېسندلهمهموارکانوڅخهیوهمدحکومتوالۍ،قانونحاکمیتاودبرشحقوقوسکتوردی.دولتد

مرکزاووالیتونوپهکچهدميلسرتاتیژۍموخوتهدرسیدولپارهژمندیترڅوولستهدغورهخدمتونودوړاندیکولو

هتشکیلهمدارنګهدرضورتپهاندازهدتشکیلزیاتولاودموجودلپارهدمسلکیاوپهکارپوهشخصیتونوګامرلاو

دافغانستاندکابلوالبتچېیویټولنیتهدښهخدمتکولولپارهزمینهبرابرویظرفیتلوړولهغهڅهدیچې

لپارهزیاتپایتختاودهیوادپهکچهترټولولوینفوسلرونکیوالیتدیاوولستهدغورهخدمتونووړاندیکولو

دی. دملکیخدمتونواوسنیتشکیلسلکیاووړتشکیلتهاړتیالریچېدکابلوالبتپهاړوندهاداروکېشمیرم

وي:  ک په اړه پوره معلومات وړاندې کارمندانوالندې جدول د هرې ادارې د 
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 والیترسپل


ګڼه



اداره

کارمندانټول
سانسڅخهيدل

پورته
منیهعايلسانسيل

بکلوریا)دولسم

پاس(
دبکلوریاڅخهښکته

ښځېنارينهښځېنارينهښځېنارينهښځېنارينهښځېنارينهښځېنارينهټول

۲۲۴۲۱۶۸۱۰۳۸۳۱۷۰۸۴۲۷۶۳مقامکابلوالیت۱

۵۴۱۰۰۲۱۰۰۲۰۰۰والیتيشوراریاست۲

۳
داداریفسادپر

وړاندیدمبارزیلویه

اداره

۲۵۱۲۲۵۲۶۱۳۰۱۶۲۱۸۱۷۱۳۳۷۰۰

۴
راډیوتلویزیوندميل

عمومیریاست
۹۷۵۸۴۳۱۳۲۲۱۲۱۶۵۲۱۱۸۴۱۸۲۶۱۵۴۲۱۲۳۷

۱۸۵۱۶۸۱۷۵۰۳۰۲۱۸۴۱۱۵۱۱۰۰میدانهوايئ۵

 ۱ ۱۰ ۳۷۳۵۲۲۰۱۲۰۴۰۷۱دکلیوبراختیاریاست

درسحدوناوقبایلو

وزارت

۴۹۱۴۴۷۴۴۱۷۰۱۸۹۸۱۱۷۸۱۲۰۲۵۴۳

۱۶۱۱۵۰۰۰۵۰۰۱۸۰۰دښځوچاروریاست۱۰

دمهاجرینوچارو۸

ریاست

۲۳۲۰۳۰ ۰ ۳۰ ۴ ۰ ۱۳۳۰ ۰ 

چاپیریالساتنې۹

ریاست

۱۷۱۴۳۰ ۰ ۱۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰۰۰

دکابلدګمرک

ریاست

۹۹۹۸۱۵ ۰ ۳۲ ۱ ۴ ۰ ۵۷ ۰۰۰

۱۰
دکابلفرعي

سیندنۍحوزې

ریاست

۶۹۶۹۰۴۰۱۳۰۹۰۷۰۳۶۰
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 والیترسپل

۱۱
نشهیيتوکورسهد

مبارزېریاست
۶۶۰۱۰۴۰۱۰۰۰۰۰

۱۲
وړاندېددپیښوپر

چمتووايلریاست
۷۷۰۰۰۳۰۱۰۱۰۲۰

۳۵۳۴۱۰۰۶۰۳۰۲۵۱۰۰داراضۍریاست۱۳

افغاينرسېمیاشتې۱۴

ریاست

۳۲۱۹۱۳۰۱۸۲۷۷۴۳۰۰

۸۸۰۰۰۶۰۰۰۲۰۰۰اقتصادریاست۱۵

۱۶
مخابراتواومعلومايت

ټکنالوجۍریاست
۴۰۳۷۳۰۰۶۰۴۱۲۷۲۰۰

۱۷
،اوبولګونېاوکرين

مالدارۍریاست
۱۷۴۱۶۹۵۴۰۱۰۴۱۵۲۲۹۲۰۰

۳۰۳۰۰۱۰۴۰۳۰۲۲۰۰۰عامهټولګټوریاست۱۸

۱۶۳۱۵۰۱۳۰۰۵۴۰۵۰۶۲۹۶۱۷۱پوهنېریاست۱۹

۹۶۹۳۳۲۰۵۰۰۱۰۰۳۰۳۱۰کابلحقوقوریاست۲۰

۲۲
دادارياصالحاتو

خپلواککمیسیون
۵۵۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰کابلسولېکمیټه۲۳

دکوچیانوچارو۲۴

سمونآمریت

۴۴۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰
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 والیترسپل
دمرکزياحصایې۲۵

آمریت

۷۷۰۰۰۲۰۰۰۵۰۰۰

۱۳۶۴۱۱۵۳۲۱۱۳۵۶۴۹۵۶۲۱۶۱۲۷۴۵۴۱۱۲۸۴اطالعاتوکلتور۲۷

۲۰۳۰۱۹۴۶۸۴۱۶۲۲۳۸۲۱۶۱۷۱۲۳۸۴۲۷۶۹۱۲۲دکابلبریښناریاست۲۸

دکابلعامېروغتیا۲۹

ریاست

۶۶۱۴۲۲۲۳۹۱۰۳۹۸۴۳۱۱۳۸۱۲۰۱۱۱۲۰۰

۳۰
دنفوسوداحوال

ثبتولوریاست



ریاست

امریت

۵۶۵۵۱۰۰۹۰۸۰۳۸۱۰۰

۱۴۸۱۴۴۳۰۰۲۱۰۱۰۰۱۰۸۴۰۰قومندانیامنیه۳۱

             مجموعه
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 والیترسپل

دادارياصالحاتوخپلواکهکمیسیون:رسچینه

شمېره



هغهادارېچېپهکېادارياصالحاتوپروسهپرمخ

تللېده

دټولوکارمندانو

شمېریې

هغهکارمندانچېدازادرقابتلهالرې

استخدامشويدي

شمېریې
سلنهیېدټولو

کارکوونکوپروړاندې

 ۱۵۲۰۱۴۹۳دپوهنېریاست۱

۵۶۱۱۵۶۱۱معلمین۲

۹۰۸۹مستوفیتریاست۳

۱۹۶۱۷۲ګمرکریاست۴

۱۶۷۰عدلیېریاست۵

۳۷۳۵کلیوپراختیاریاست۶

۱۰۴۴۹۷۸روغتیاریاست۷

۲۲۰۲۱۰ریاستکرنې،مالدارۍاواوبولګونې۸

۵۸۵۵دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍریاست۹

۱۵۵۰عامهټولګټوریاست۱۰

۱۹۸معادنریاست۱۱

۳۲۳۱مهاجرینوچاروریاست۱۲

۱۴۱۳اقتصادریاست۱۳

۳۶۳۴ښځوچاروریاست۱۴

۷۷مخدروتوکورسهدمبارزېریاست۱۵

۲۰۶۲۰۴والیتمقام۱۶

۵۰ټاکنوخپلواکهکمییسیون۱۷

۲۲۲۱چاپیریالساتنېریاست۱۸

۸۸والیتيشورا۱۹

۱۸۶۱۳۸ارشاد،حجاواوقافوریاست۲۰

۳۲۳۳۲۰امنیهقومنداين۲۱

 ۱۶۲۱۶۰نفوسوداحوالودثبتولوریاست۲۲

۵۵کوچیانوچاروسمونآمریت۲۳

۶۹۶۸ریاستکابلفرعيسیندنۍحوزې۲۴

۱۲۲۱۲۰کابلاستینافڅارنوايل۲۵

۱۳۱۳مرکزياحصایېآمریت۲۶

۱۰۱۰ادارياصالحاتوخپلواکهکمیسیون۲۸

۷۷دپېښوپروړاندېدچمتووايلریاست۲۹

۵۸۰اراضۍریاست۳۰

۱۰۴۰۲۹۸۱۰مجموعه
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والیتددوهګونواودرېګونوواحدونومربوطهکارکوونکيهرکالیووارې،طرزالعملرسهسمپهخپلټاکيلدکابل والیترسپل

وختدکمیتې)مربوطهادارېآمر،والیتمقاماستازي،والیتيشورااستازیاودادارياصالحاتواوملکيخدمتونود

کمیسیونداستازو(لهخواپهمنظمډولارزیايبکیږي.

نومېدادارګڼه
مناسبتعمیراو

ساحه
نورفرنیچردارتباطاتوتسهیالتکمپیوټر

٪۸۰ ٪۴۰ ٪۶۰ ٪۴۰کابلوالیتمقام۱

٪۵۰ ٪۱۰ ٪۱۰موقتيوالیتيشوراریاست۲

  ٪۸۰ ٪۳۰٪۶۰٪۱۰۰دفسادپروړاندیدمبارزیلویهاداره۳

٪۱۰۰ ٪۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰رادیوتلویزیونمرکزدافغانستانميل۴

 ٪۱۰۰ ٪۵۰ ٪۵۰ ٪۱۰۰هوايئډګر۵

٪۸۰ ٪۴۰٪۹۰٪۹۰دکلیوبراختیاریاست۶

۷ 

٪۷۰ ٪۰٪۴۰کرایيدمهاجرینوچاروریاست۸

 ٪۸۰ ٪۰ ٪۷۰کرایيچاپیریالساتنېریاست۹

٪۱۰۰ ٪۱۰٪۹۰٪۱۰۰دکابلفرعيسیندنۍحوزېریاست۱۰

 ٪۳۰ ٪۰ ٪۸۰کرایيدمبارزېریاستنشهیيتوکورسه۱۱

٪۲۵ ٪۳۰٪۸۰٪۷۰دپیښوپروړاندېدچمتووايلریاست۱۲

٪۸۰ ٪۱۰٪۲۲٪۱۰۰کابلاراضۍریاست۱۳

٪۶۰ ٪۱۰٪۵۰٪۶۰افغاينرسېمیاشتېریاست۱۴

٪۵۰ ٪۱۰۰٪۸۰٪۱۰۰اقتصادریاست۱۵

 ٪۸۰ ٪۸۵ ٪۵۰ ٪۳۰مخابراتواومعلومايتټکنالوجۍریاست۱۶

٪۸۰ ٪۶۰٪۵۰٪۳۰،اوبولګونېاومالدارۍریاستکرين۱۷

٪۱۰۰ ٪۰٪۵۰٪۱۰۰عامهټولګټوریاست۱۸

٪۱۰۰ ٪۰٪۲۵کراييپوهنېریاست۱۹

کابلحقوقوریاست۲۰
موقتي

ي
۲۰٪۱۰٪ ۶۰٪
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٪۲۰ ٪۰٪۶۰ ٪۸۰کابلاستینافڅارنوايل۲۱ والیترسپل

٪۱۰۰ ٪۷۰٪۷۰ ٪۸۰کمیسیوندادارياصالحاتوخپلواک۲۲

 ٪۷۰ ٪۲۰٪۵۰ کرایيکابلسولېوالیتيکمیټه۲۳

 ٪۲۰ ٪۰٪۲۰ موقتيدکوچیانوچاروسمونآمریت۲۴

 ٪۵۰ ٪۲۰٪۶۰ موقتيدکابلاحصایېآمریت۲۵

 ٪۸۵ ٪۵۰٪۵۰ ٪۷۰داطالعاتواوکلتوروزارت۲۶

 ٪۸۵ ٪۲۵٪۴۳٪۸۰دکابلبریښناریاست۲۷

 ٪۴۸ ٪۸٪۲۳٪۵۴رسحدونواوقبایلوچاروریاستد۲۸

 ٪۱۰۰ ٪۴۰٪۶۰٪۷۰دکابلدګمرکریاست۲۹

 ٪۵ ٪۰٪۳٪۵دنفوسوداحوالثبتولوامریت۳۰

  ٪۲۰ ٪۲۰ ٪۴۰٪۵۰دښځوچاروریاست۳۱

  ٪۹۰ ٪۹۰٪۹۵٪۶۰محبس۳۲

اړوندهاداری:رسچینه

رامنځتهکولولپارهالزمهتهدښهخدمتونووړاندېکولو،دسهولتاوشفافیتدښېحکومتوالۍدرامنڅتهکولو،ولس

دپرمختللیټکنالوژیڅخهاستفادهوشی.دهچې

 د انټرنیټ د اسانتیاو په اړه معلومات وړاندی کوی.  ی جدول د کابل په والیتی ادارو کېالند

والیتمقام:رسچینه

راپورونهدانټرنيټلهالرېلېږدويهغهادارېچېخپلهغهادارېچېدانټرنیټسهولتلري#

والیتمقاموالیتمقام۱

کرنې،مالدارۍاواوبولګونېریاست،مالدارۍاواوبولګونېریاستکرين۲

دمهاجرینوریاستدمهاجرینوریاست۳

کابلسیندنۍفرعيحوزېریاستکابلسیندنۍفرعيحوزېریاست۴

۵
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 :والیت کې عديل او قضایي ارګانونه کابلپه  والیترسپل

دنړیوالوپهمرستودافغانستانحکومتیسیستمپهبیاجوړولواوپیاوړیکولوباندیکاررواندیپهتیروڅوکلونوکې

سیستمونهپهمرکزیاومحلیسطحهفعالشویاوخپلکېعديلاوقضاييلهنیکهمرغهاوسنږدیپهټولووالیتونو

یستمهمفعالشویدیاوپهکاریېپیلسوالیتعديلاوقضایيکارونهمختهبیایی.چېددیجملیڅخهدکابل

دارګانونوخدماتنیمګړیدی.ددیوالیتپهځینیوولسوالیوکېدعديلاوقضایيدی.خودناامنیولهاملهکړئ

ارګانونهمسلکیاووړکارکوونکیلریخومناسبتعمیراووسایلنهلریدکابلپهوالیتکېعديلاوقضایيکابل

تونلریلیکنپهځینوولسوالیوارګانونهشېپهټولوولسوالیوکېعديلاوقضایيلریچ(ولسوالۍ۱۴والیتچې)

مهده.پهنوموړواورګانونوکیدفساددملنځهوړلواویادخدماتوکچهکېلکه)موسهی،خاکجبار،رسوبی(ککې

کمولولپارهمنظمسیستمونهشتهدیلکهمیاشتنیمجلسونه،دشکایاتوصندوقونه،دشکایاتولپارهداړیکوشمیریاو

درسوی.ارګانونونوتهولادرسونهییجوړکړئترڅوخلکپهاسانیوکړیچېخپلشکایتونهعديلاوقضایيایمی

ههممراجعهکویدالنجودحلاوفصلکولولپارهځینیخلکمخورو،سپینږیرواوقومیمرشانوتکابلپهوالیتکې

دحلپهموخهطالبانوتهمراجعهوشی.پهکابلوالیتکېبهداسیډیریکمیپیښیویچې

دمعلوماتومنابع

څارنوايلمحکمهحقوقوریاستوالیتمقام

والیتدعديلاوقضایيکابل

څارنوالیاداراتواداروحقوقواو

خدمتونودپهشمولدقضایي

هدزیربناموثرعرضهکولوپهموخ

ځینییعنیتعمیرپهبرخهکې

اسانتیاویبرابرکړیاود

تجهیزاتواوترانسپورتپهبرخه

والیتمقامډیریستونزیکې

لریاودیادووسایلواکاملته

شته.اړتیا

دامنیتيستونزولهامله

ترانسپوريتسیستمپهټپه

درولشویدی.موقتي

تعمیرلرياوپهتخمیني

ډولیېنوراداريتجهیزات

تردیرشسلنهتکمیلدي.

دکابلوالیتاستناف

محکمهپهنسبیډول

،تجهیزاتاوترانسپورت

ارتباطیوسایللریچې

دیادووسایلواکاملتهاړتیا

شته.

دکابلاستینافڅارنوالۍ

دترانسپورت،تجهیزاتواو

ارتباطيوسایلوپهبرخه

کېستونزېلري،چې

اکاملتهیېرضورتلیدل

کیږي.

کوونکيکاراداره

منبعمعلومات

داړوندهادارېمعلومات

دادارياصالحاتواو

ملکيخدماتوخپلواک

کمیسیونمعلومات

حقوقریاست

 √۹۶ټولکارکوونکي

 √۵۳هغهچېمسلکيزدهکړېیېتررسهکړي

 √ټولکارکوونکي
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محکمه والیترسپل
 √هغهچېمسلکيزدهکړېیېتررسهکړي



څارنوايل

 √۱۱۲ټولکارکوونکي

 √۶۰هغهچېمسلکيزدهکړېیېتررسهکړي

 د محبسونو وضعیت  والیت کې کابلپه 

مدیریتدمحبس:رسچینه

 رګانونو د خلکو باورا ياو قضاي پر عديل

اودخپلاقداماتوکړئدخپلوخلکودژونددهوساینیلپارهالزمحکومتونهددیمسؤلیتپهغاړهلریچېداچې

دیکولورسهحکومتونهمکلفیتلهمخیخپلوخلکواوټولنیتهښهخدماتوړاندیکړی،نودښوخدمتونوپهوړان

دخلکواوحکومتترمنځفاصلیلهمنځهیوسیترڅوخلکدحکومتڅخهراضیاوپرحکومتباوریکوالیشیچې

عديلاوچېدقانونپهحاکمیتکېاسايسروللوبوي،اوکلهچېاوقضاییاورګانونههغهارګانونهديديلاووسی.ع

ارګانونهخپلمسوولیتونهپهښهډولتررسهکړینوخلکدموجودهحکومتڅخهراضیاوباوریکېږي.قضایي

يوالیتکېدعديلاوقضایکابلکېدوالیتيسرتاتيژيکپالنجوړونېټیمداستخدامشویورسویرانوپهمرستهپه

رسویولسوالیوکېارګانونودخدماتودمعلومولولپارهاودخلکودرضایتاونهرضایتدمعلومولولپارهپهمرکزاوپنځه

تررسهکړیاومعلومهکړیيېده،چېڅومرهخلکپرعديلاوقضایيارګانونوباورلریاوڅومرهباورنلری؟

پوښتنهشویدهچېپهعديلاوقضایي۱۰۰نوپهاړهله)پهیادهرسوېکېدعديلاوقضایيارګانو (تنوڅخهدا

(تنو۶۰باوردرلود،)٪۱۰۰(تنو۳۰ارګانونوڅومرباورلرۍ؟دترالسهشويوځوابونودتحليلڅخهمعلومهشوه،چې)

(تنونوروهيڅباورنهدرلود.۱۰(باوردرلوداو)۵۰٪)

ۍاواداريفساددوضعيتدتحليلپهګرديميزونوکېدګډونوالورسه،چېدواليتنوموړیمعلوماتدحکومتوال

ریاست،کاراوټولنیزوچارومحکمیریاست،عديلرياست،ځوانانوټولنې،،خصويصسکتور،مدينټولنې،عديلمقام

تن يو وودعلامؤریاستاستازياو تنقوميسپنيږيرييېګډونوال يو استازیاو چېټولوشورا رشيکشول، ،

ېدیادیرسوينتیجهښودلشوي.کګډونوالويادمعلوماتتصحیحاوتاييدکړل.پهالندېګراف

 

 









فیصدهسهولیتونههملری۹۵چیشتونلریتوقیفخانی۲۱دکابلپهوالیتکی#

۳۰ 

۶۰ 

۱۰ 

 پوره باور
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دمعلوماتومنابع والیترسپل

عديلاو

قضایي

ارګانونه

دمدافعوکیالنو

ټولنه

پهښارکېد

تصاديف

مرکوپایله

پهولسوالیوکېد

تصاديفمرکوپایله
مدينټولنهوالیتمقامپایلهدګرديمیز

دحقوق

ریاستله

۵۰نظره

سلنهوګړي

پهعديلاو

قضایي

ارګانونو

اعتامدلري.

دمدافعوکیالنو

دټولنېلهنظره

سلنهوګړي۵۰

پرعديلاو

قضایيارګانونو

باورلري.

دکابل

والبتپه

ښارکید

تصادفی

مرکوپهپایله

لومهشوهمع

۷۰چه

سلنهخلک

اوبرعديل

قضایی

ارګانونوباور

لری

کابلوالبتپهد

اړوندهولسوالیو

کېدمرکوپهپایله

کېثابتهشوهچې

سلنهخلکپر۶۰

عديلاوقضایي

ارګانونوباورلری

دکابلوالیتد

کیغونډوپهتاالر

دنیولشویګردی

میزپایلهکې

یپهمعلومهشوهچ

مجموعیتوګه

خلکپر۶۰٪

اوقضایيعديل

ارګانونوباورلری

مقامدکابلوالیت

سلنه۸۰لهنظره

خلکپرعديلاو

ارګانونوباورقضایي

لریاوخپلی

ستونزیلههمدی

مرجعڅخهحلاو

فصلکوی



 د فساد د مخینوي لپاره د میکانیزم جدول

دمعلوماتومنابع

والیت

مقام
عديلاوقضایيادارې

پولیس)

امنیه

قومندانۍ(

داداریفسادرسهدمبارزی

عالیاداره

والیتيشورا

مدين

ټولنې



دحقوقودادارېپهویناپهنوموړېادارهکېکارکوونکيد

رئیسلهخوانظارتکیږيچېداکاردفساددکچېد

ټیټیدوالملدیخوالتراوسهدفساددمخنیويلپارهکوم

نلري.بلمشخصمیکانیزمشتون

داستینافڅارنوالۍپهوینا:دلویڅارنوالۍپهکچهد

فسادپروړاندېدمبارزېریاستشتونلري،چېدادري

فسادټولېقضیېدنوموړېادارېلهخواڅیړلکیږياو

دکابلوالیتداستینافڅارنوالۍپهدېاړهکوماجرااتنه

کوي.



رسهدمبارزیداداریفساد

کومهلخواچېعالیاداری

دوسیهیاقضیهمکملکیږی

یویفورمیاولپهضمیمهد

ثبتاوډیټابیسکیږیچې

پهنامهدمدیریتثبتقضایا

تهدیاوبیادوسیهڅارنوالۍ

لیږلکیږی



 برشي حقوق

پهکچهدایرېدبرشيحقونودترویجاوپراختیاپهبرخهکېپهکابلوالیتکېځانګړيورکشاپونهاوغونډېدوالیت

شويدي.

دکابلوالیتپهوینادکوچنیانودحقونودخونديکولواویادهغویدحقونوڅخهددفاعپهموخهکومپروګرامپرالره

نهدیاچولشوی.
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دکابلوالیتدولسوالیوپهسطحهدمدينټولنوترمنځهمغږيشتهچېپهترڅکېیېمیاشتینۍناستېدایریږياو والیترسپل

مخېیېدولسوالیوپهسطحهنظارتتررسهکیږي.له

دمدينټولنولهخواددولتپهکړنودنظارتپهبرخهکېکوممنظمپروګرامشتوننهلري.

دکابلپهوالیتکېدشکایتونودثبتاوراجسرتپهبرخهکېهغهشکایتونهاووړاندیزونهچېدخلکولهخوادشکایاتو

ېکیږيوروستهلهتحلیلاوارزیابۍورتهتصمیمونهنیولکیږياوورتهدحلالرېمشخصیږي.ددصندوقلهلیار

نیکهمرغهدکابلوالیتپهټولوولسوالیواودوالیتپهټولوسکتوريریاستونوکېدشکایاتودثبتولوصندوقونهشتون

لري.

 مدين حقوق

نړیوالومدينپهعامهمعنی خصويصحقونوټولوبرخوتهویلکیږياوپهخاصهمعنیالندېحقوقدداخيلاو

مباحثرانغاړي:

اشخاص)نوم،ځای،شخيصاحوال،اهلیت،قومیت(–الف

بـکورنۍ)نکاح،طالق،قرابت،نفقه،والیت(

جایداد)مالونه،مالکیت،تړونونه،وراثت،هبه،وصیت(-ج

خاصهمعناتجاريتحقوق،بحرياوهوایيحقوق،دکاراوبیمېمسایلاوداراضۍددېترڅنګمدينحقوقپه

اصالحاتهمرانغاړي.

ازادیلری لپاره ژوند کېدمرشوع خپلژوند انسانپه مدينحقوقدیچېدهر لپاره ساتلو همدیازادید د

لکودکارونوخنډنهشیکیدالی.اودیودبیځایهمداخلیاودخحکومتاوخصويصاداریدانسانانوپهژوندکې

خهاخسیتنهبرددولتپهسیاسیاومدنیژوندکېهیوادهرتبعهکوالیشیچهبغیردتبعیضوظلماوزیاتیپرته

پهاړهمعلوماتولری.حقوقډیرمهمدینودارضوردهچېدهیوادهروګړییېباوریکړی.داچهمدنې

پهکابلواليتکېدمدينحقوقوڅخهدخلکودپوهاويدکچېمعلومولولپاره،دواليتيسرتاتيژيکپالنجوړونېټيم

(تنورسهمرکېکړياوپوښتيليېدي،۱۰۰کابلپهښاراوځینوولسوالیوکېد)استخدامشوورسویرانوپهمټدد

(تنهيېدخپلومدين۳۵وېپهپایلهکېمعلومهشوه،چې)چېتاسېدخپلومدينحقوقوڅخهخربياست؟درس

(تنويېپوهاوینهدرلود.۶۵حقوقوڅخهخربوواوپاتې)

همدارنګهيادمعلوماتاوارقامداداريفساداوحکومتوالۍدتحليلپهګرديميزکېدګډونوالورسه،چېدواليت

دت،ځوانانوټولنې،کاراوټولنیزوچاروریاستاستازياويوتنرياس،خصويصسکتور،مدينټولنې،عديلمقام

معلوماتعلامؤ ياد ګډونوالو چېټولو رشيکشول، رسه وو، تنقوميسپنيږيرييېګډونوال يو استازیاو شورا

.تصحیحاوتاييدکړلاوزیاتهيېکړه،چېاصالعاموګړيدمدينحقوقوپهمعنیترډېرهنهپوهېږي



 

 

 

 

۳۵ 

۶۵ 

 …د مدنی حقوقو  
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کابلحقوقو

ریاست

دبرشيحقونو

خپلواکه

کمیسیون

مدينټولنېیومنا
دتصاديفرسوېګانو

پایله
والیتمقامدګرديمیزپایله

دکابلد

حقوقو

ریاستله

نظره:د

سوادد

کچېد

ټیټوايلله

۱۰امله

سلنهخلک

دمدين

حقوقوپه

هکله

معلومات

لري.



کابلښاراواړوندهد

دولسوالیوکې

تصادفیمرکوپه

سلنه۷۰پایلهکی

خلکوویلیچهد

مدنیحقوقوپههکله

معلوماتلری

داداريفساداو

حکومتوالۍد

تحليلپهګردي

ميزکېد

ګډونوالوپهنظر

٪خلکد۳۵

خپلومدنی

حقونوڅخهخرب

دی

دکابلوالیت

قاملهنظرهپهم

خلکمرکزکې

دخرباوی

مختلفومرجعو

لکهرسنیو،

تعلیمی،

اموزشیاوعامه

پوهاوی

پروګرامونواود

دیترځنګد

خرباوینورو

مختلفومرجعو

تهالسرسی

۸۰لریاو

سلنهخلکد

خپلومدنی

حقونوڅخه

خربدی.



 انتقايل عدالت

جملی د پاتیهیوادونو وروسته دریمینړییا چېافغانستاند دیندا کېڅخه برخو زیاتره په همدیامله به و

انتقالیعدالتپهتیروڅوکلونومشکالتاوکموالیلریچېدهغیڅخهیوهمدانتقالیعدالترسهبلدتیادهداچه

منځتهراغلیدینوډیریخلکییپهمفهومنهپوهیږیاوتعبیرییترینهسمنهدی.ددیاصطالحدروښانهکولوکې

،امنیتتآمیناودقضاپههبایدیوڅهمعلوماتخلکوتهورکړلشیانتقالیعدالتدقانونواکمنی،اداریسمونلپار

وروستههغهاودجګړیڅخهدسموناواصالحراوستلدي.پهجګړوکیدقانونیاصولوڅخهدرسغړونېبرخهکې

عدالتتأمیناوپخالینیتهدرسیدوپهمفهومکارولشویدیمثبتغربګون،کېپهجګړهجرایماوبیقانونیچې

کیږیاودټولوموجودهمشکالتولپارهدحلالریپهګوتهکوی.

لهبدهمرغهزموږپههېوادکېخلکانتقايلعدالتدجزایيعدالتپهمعنیپېژين،دانتقايلعدالتدنوماخیستلو

ووژلکیدلراځي،چېدایوهناسمهانګېرنهده.رسهسمدخلکوذهنتهسزاګانې،بندیکیدلا
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دوتهلوړهدهنوپهکابلوالیتکېکهڅههمدکابلوالیتداوسیدونکوداګاهیکچهنسبتدنورووالیتونواوسیدونک والیترسپل

دوکېپهښاراوځینوولسوالیدټیملهخوالولپارهدسرتاتیژیکپالنجوړونېانتقالیعدالتڅخهدمالتړدمعلومو

(تنوڅخهدا۱۰۰استخدامشوورسویرانوپهمټرسويتررسهشوهاوپهدېوالیتکیییدانتقالیعدالتپههکلهد)

ت چېدیادیپوښتنیپهځوابکېډولپوښتنهمطرحکړې)ایا انتقالیعدالتمالتړییاست( د د۷۸)اسو تنو )

ړڅخهانکارکړیدی.(تنودمالت۲۲انتقالیعدالتڅخهخپلمالتړاو)

دویادهنتیجهتاییدکړهاوهمیېانتقالیعدالتپهاړهداداريفساداوحکومتوالۍدتحليلپهګرديميزکېګډونوال

 انتقالیعدالتڅخهمالتړوښود.

 مذهبي چارې

جوړدیچېدهیوادپهکچهاکرثیتیېدسنیدافغانستانهیواددمختلفوقومونواومخلتفومذهبیخلکوڅخه

والیتونوڅخهدیدنورومختلفومذاهبوپیروانهمشته،نودکابلوالیتیولههغومذهبپیرواندیچېترڅنګیې

د.لکهڅرنګهچېدسنیمذهبوترڅنګدحنفیمذهب،اهلهدیث،شیعهمذهباواهلهنودهمپکیشتونلریچې

دڅومختلفومذاهبوپیروانژوندکویاوهراړخیزهحسنهروابطلریاوتراوسهپوریدمذاهبوترمنځکېکابلپهوالیت

کومټکرپیښشوینهدیلیکنوختناوختهدهیوادددښمنانولخواهځیکیږیترڅودمذهباوقومدنومڅخه

 ی.استفادهوکړیاودمذهبونواوقومونوترمنځنفاقرامنځتهکړ

 غیررسمی۲۰۹۳ولسوالیوکی۱۴دکابلوالیتپه یادوراجسرتشویجوماتونهموجوددیچېبابهرسمیاو په

کیعلام۳۰۰رسمیجوماتونوکید ددیترؤپهشاوخوا ولسوالیوکېکرامامامتکوی څنګدکابلوالیتپه

یشتونلریالبتهدکابلپهښارکیګڼیدینکېبابهدینیمدرسیاویوهتکیهخانههمدپغامنپهولسوالی۱۲۵

تکیهخانیشتونلریچې تعمیمدرسیاو مدرسو تجهیزاتتکمیلندیچېدیادو نور او ارشادحجاوقافرونه د

ریاستدراپورلهمخیدکابلوالیتداکرثومدرسودرسینظاماوکوریکوملوختپهوختبررسیکیږیاواصالحات

پکیراغلی.

دکابلوالیتدولسوالیوهغهماشومانچېښوونځیوتهنهځياویاهمښوونځیوتهدشاملیدوعمریېبشپړکړینهوي

یېپهمسجدونوکېدینياومذهبیزدهکړېکوي.۹۵٪

جاجودارشادحجاوقافوزارتلخوادحجدمناسکودمتریناوزدهکړېلپارهیواځیدحدکابلوالیتپهمرکزکې

دحجاجولپارهکومخاصاومنظمروزنیزځایشتوننلریلیکندرضورتپرمرکزشتونلریاولهبدهمرغهچېتجمع

دحجدمناسکوروزنهاومترینتررسهکیږی.محالدکابلوالیتپهولسوالیوکېدعلامؤلخواپهمسجدونوکې

پهدېریاست کېهیڅډولفسادشتوننهلرياوخپلکارونهپهخپلوختدارشاد،حجاواوقافریاستپروینا

تررسهکویاوتراوسههیڅمرجعدنوموړیریاستڅخهشکایتنهدیکړی.

ذکرارهځینیپروګرامونهتررسهشویچېپهالندیجدولکېددینیعاملانودظرفیتلوړونیلپپهوالیتکېدکابل

شویدی.

دپروګراممودهمتویلکوونکیادارهعلامووشمیردمستفیدودپروګرامنوم

دښځوحقوقاومیراثته

الرسسی
یوورځدښځوچاروریاستتنه۵

رسچینه:دحجاواوقافریاست



 

72 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 دکابل په والیت کې د مذهبی پوهاوی لپاره الندی کمپاینونه په کار اچول شوی دی. والیترسپل

 شمیره یی دکمپاین ډول
ترپوښښ الندی 

 ساحه یی
 پلی کوونکې اداره دمستفیدینوشمیره

اودیووالی،سولې

الهیاحکاموتهد

خلکودعوتول

پهدوامدارهتوګه
دکابلوالیت

ولسوالی

دکابلوالیتد

ولسوالیوټول

اوسیدونکی

دارشاد،حجاو

اوقافریاست

داسالملهنظرهدنشه

یيتوکوحراموالی
پهدوامدارهتوګه

دکابلوالیت

 ولسوالی

دکابلوالیتد

ولسوالیوټول

اوسیدونکی

دارشاد،حجاو

 اوقافریاست

پهدوامدارهتوګهداداریفسادپهاړه
دکابلوالیت

 ولسوالی

دکابلوالیتد

ولسوالیوټول

اوسیدونکی

دارشاد،حجاو

 اوقافریاست

امربلمعروفونهی

عنلمنکر)نیکوکارونو

اودتهدخلکورابلل

بدوکارونوڅخهمنع

کول

پهدوامدارهتوګه
دکابلوالیت

 ولسوالی

دکابلوالیتد

ولسوالیوټول

اوسیدونکی

دارشاد،حجاو

 اوقافریاست

رسچینه:دحجاوقافوریاست

 د کابل په والیت کی الندی مذهبی کتابتونونه موجود دی 

لخوامتویلاودکومیدولتیاداریاړونددیدچادموجودکتابونوډولدمذهبیکتابتوننوم

دکابلوالیتدارشادحجاوقافوریاستمربوطدیتفسیر،حدیث،فقه،سیرت،تاریخاوداسینوردعبداللهبنعباس

 رسچینه:دحجاوقافوریاست

 کوچيان

کوچیاندحملڅخهتراسدمیاشتېکابلوالیتتهدکالدوهنیملکهکوچیانراځياوبیرتهکوچیږي.پهدېوالیت

ښوونځياو۱۶استوګڼوياودرېلکهکوچیانددېوالیتتلپاتېاستوګڼدي.دکابلپهوالیتکېدکوچیانولپاره

پهبرخهکېکوچيمیشتویوهدینيمدرسهشتونلريچېکوچې ماشومانپهکېپهزدهکړوبوختدي.دروغتیا

ثابتاوڅلو بللسیموکېدوه تناسبدروغتیایيخدماتوعرضهکمه په اړتیا کلینیکونهفعالیتکويچېد سیار ر

کیږي.دکوچیانودچارودسمونآمریتپهویناکوچیاندتګراتګپهوختکېدامنیتيپلوهدبیالبیلوګواښونورسه

غاصبیناوداسېنورولهخوازیانونهویني.مخدياودبیالبیلوډلولکه:سیمهییززورواکي،الرېشوکوونکي،طالبان،

د شتون. نه بازار د محصوالتو د شتون، نه ځایونو هستوګڼ د روغتیایيستونزې، کې، برخه په روزنې او ښوونه د

څړځایونونهشتون،دڅښاکاوبواوخوارکيتوکونهشتوناودتګراتګپهوختکېدامنیتنهشتونټولېهغه

چېکوچیانوررسهمخدي.ستونزېدي
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 طبيعي پېښې   والیترسپل

ددېوالیتجويوضعهدهیواددعمومي  کابلدوچاقلیمپهلرلوهغهوالیتدی،چېدکالڅلورفصلهلري.

ميلمرتهده.وړېزلزلې،سیالبونهاو۴۰۰وضعیتتابعدهاودحملاوثورپهمیاشتوکېیېدورښتکچهپهمنځنۍ

دېوالیتلهطبیعيمهموپیښوڅخهديچېاکرثااخلکوتهدزیانونوسببګرځي.ځمکهخویدنهد

دکابلپهوالیتکیدطبیعیپیښوپروړاندیدنفوسوپهاندازهمنابعاوامکاناتموجودندیخوددولتدموجوده

امکاناتومطابقیوهکمیټهجوړهشویچیهیڅکلهبهییهمدخلکوڅخهو نهسپموی.دپیښودمخنیويتواناو

لپارهمنظمپالنونهاودسکتورياداروپههمغږۍیېتطبیقکوالیيشترڅودپیښوپهمخنیويکېموثرهثابتيش،

خودپیښوپروړاندېدچمتووايلادارهالتراوسهداضطراريحاالتولپارهکومپالننهدیجوړکړی.دکابلوالیتد

ېپهادارهکېدطبیعيپیښودمدیریتلپارهپالنجوړشوی،چېتفصیلیېپهالندېجدولکېرسېمیاشتيټولن

شتونلري.



واحديدادار

نوم

روزلشویپرسونلپالن


تجهیزات
کلهجوړشوی/دڅومر

وختلپارهدی

خواجوړهدچال

شوی
ېاړوندهادارهیرېشم

دافغاينرسې

میاشتېټولنه

والیتکابل

کالڅخهتر۲۰۱۶د

کالهپورېدڅلور۲۰۲۰

کالولپارهپالنترتیب

کړیدی.

درسېمیاشتې

مرکزيادارې

لخوا

یوکاريټیمچې

تنهکیږي۱۲

روزلشويدي.

کابلرسه

میاشت

تلیفون،موټر،

هویتکارت،د

رسېمیاشتې

یونفورماوداسې

نور.

کابلرسېمیاشتېټولنه:رسچینه

رسېمیاشتېټولنهدکابلوالیتلپارهپهشکردرېولسوالۍ،موسهيولسوالۍ،برچېدښتېاوپنصدفامیلیوکابل

کسانکیږيد۲۸اجیرانچېپهټولهکې۸کارکوونکياو۲۰کېڅلوربابهکلینیکونهلريچېپهدغهکلینیکونوکې

ددېترڅنګنوموړې پهخدمتبوختدي. ته ساحوخلکو دنوموړو اداروڅخهدهچېدپیښو لههغو یوه اداره

مدیریتپهبرخهکېفعالیتکوياوداظطراريوضعیتدتیارۍپهبرخهکېپهګدامکېالندېغیرخوراکيتوکي

لري.

درسېمیاشتېټولنېپهګدامکېدشتوتوکوجدول

داوبوبوشکېدپخلنځيسیټونهخیمهترپالکمپل

عدده۷۸۲سیټه۴۳۲بابه۱۳۶تختې۶۸۱تختې۲۳۵۷

زیامننوکورنیو۷۲۳مکالپهلومړۍربعکېد۲۰۱۷دکابلرسېمیاشتېټولنېدپیښودمدیریتپهبرخهکېد

کورنیورسهمرستههمکړېچېجزیاتیېپهدېډولدي:۱۹۱رسوېتررسهکړېاولهدېجملېڅخهیې

 بېځایهشویوکورنیورسوې۱۷۲هناحیهکېدغزينوالیتدچغتورولسوالۍددکابلښارپهدیارلسمهاوشپږم

لیرتغوړیومرسته۵کیلووړواو۵۰شهیدانودورثهوودکورنیورسوېاودهرېکورنۍلپارهد۱۱۹د
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کورنیورسوېاودپیښوپروړاندې۱۳کورنیواوپهڅلورمهناحیهکېدبربکچمندخیمهمیشتو۵۹دپغامنولسوالۍ والیترسپل

کورنیو۱۶۰درسويبولسوالۍدقلمهموادیېلرل۶دچمتووالېریاستلخواورتهدمرستېدبستوتوزیع،چې

رسوېچېدواورېاوبارانلهاملهزیامننېشوېوې

بېبضاعتوکورنیورسوې۲۰۰دستالفپهولسوالۍکېد

پهدېوروستیوکېدکابلوالیتدرسويبپهولسوالۍکېدسیالبپیښهرامنځتهشوېوه،چېدکابلوالیتهدایت

تهترکورنیورسهپهیادېساحېکېمرس۹۲رسهسمدرسېمیاشتېاودپیښوپروړاندېدچمتووالېریاستونولخواد

رسهشوې.ددېمرستوجزیاتیېپهالندېجدولکېشتونلري.

سیمهېزمنشوېاغټهېنېښېدپ
کورنیويوزمنشوېداغ

رېشم
دمرجعنومدوررسهشویومرستوتفصیل

۱۳۹۶/۴/۲۵

میرعيلخیلاو

سالمخانکيل،

رسويبولسوالۍ

کورنۍ۹۲

۵۰دهرېکورنۍرسهدوړویوه

لیرتهدغوړیوبوشکه۵بوجۍ،کیلویي

اودځینوخوراکياوغیرخوراکيتوکو

مرستهشوېده.

دکابلرسېمیاشتې

ټولنه

۱۳۹۶/۴/۲۵

میرعيلخیلاو

سالمخانکيل،

رسويبولسوالۍ

خوراکي،غیرخوراکياونقديمرستېکورنۍ۹۲

دپیښوپروړاندېد

رسه چمتووايلریاست،

IOM ,میاشت،پاملرنه

ېموسسDRCاو

 رسچینه:کابلرسېمیاشتېټولنهاودپیښوپروړاندېدچمتووايلریاستونه

 ا سکتورپراختي زېاو ټولني د اقتصادي

  رسکونه

دکابلپهوالیتکېدرسکونودحفظاومراقبتلپارهدفوایدعامېپهچوکاټکېدرېډولهمیکانیزمونهشتونلري

الرودوامدارهساتنهاوڅارنه،داضطرارياوسرتاتیژیکوالروساتنهاودوالیتيرسکونوساتنهاوچېپهدېکېدلویو

سلنهرسکونهپهمنظمډولترساتنېاوڅارنېالندېدي.دکابلوالیتد۱۰۰څارنهشاملېدي.پهدېوالیتکې

تهيېرسکونههمنهدغځیديلخودګاونډیوګاونډیوهیوادونورسهرسحدنهلرينولههمدیاملهګاونډیوهیواد و

بیارغولشوياوکیفیتييلوړشوي۱۰۰والیتونوتهیيرسکونه معلوماتذکرديچېپهالنديجدولکېسلنه

شويدي.

-۴-۳-۲-۱دهیوادنوم
ټولیا

مجموعه

درسکیالوييالرېاندازه
کابلنهتر

پروان

کابلنهتر

میدانشهر

کابلنهترد

لوګر

دکابلنهتر

لغامن


هغهاندازه

رسکونهچې

اندازهيېپهکیلو

مرت
کیلومرته۵۸کیلومرته۲۳کیلومرته۱۸کیلومرته۴۰
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بیارغولشوي والیترسپل

اویایيکیفیت

لوړشوی

دټولرسک

سلنه
۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰٪

نوېجوړې

شوېلويې

الرې

دوهمرسک

کابلبګرام


لتهرسککابل

بند


سلنهرسکونهدولسواليواوښارونوترمځنښتېديچېتفصیلیېپهالندېډولدی:۱۰۰ددېوالیت

 ترانسپورت 

وختنویپالیسۍ وختپه ته کابلوالیتهواییډګر هوا مقرراتد ورکولکیږیچېاو اداریلخوا دنوردید

هوانوردیدسازمانرسهپهتفاهمجوړیږی،دکابلوالیتپههوایترانسپورتکيکامآلسمونراغلیلکهدمعاشاتود

یزقوانینماد۷ورکړیسیستمدمامورینودمقرریدپيآرآردپروسیلهمخیاوداسینور،دهوانوردیسازمانچه

دترانسپورتسکتوراړوندټولډګرکېاتراغلیدي،دکابلپههواییدهغیمطابقاصالحلريدکابلهواییډګرکې

ډګرکېدقوانیناومقرراتتطبیقکړيدیځکهچهدایکودسازمانغړیتوبییترالسهکړيدي.دکابلپههوایی

تهاجازهسکتوردتشویقلپارهقویمیکانیزماوسیستمشتونلری،مثآلکلهچهمونږدبهرنیهیوادپرواخصويص ز

مقا په نو کېورکوو هغيهیواد په هواییبلدخپلرشکتته کابلپه کوو.د ترالسه نامه اجازه پرواز کېد دډګر

مربوطټولپارکونهاوچمنونهموجوړکړيډګردهواییمقرراتتطبیقشویدیچېچاپیریالساتنیټولقوانیناو

شنهاوفعالهدي.

 بريښنا 

کورينبریښنادنغلو،رسويباوماهیپرداوبوديتاوواردايتبریښناشتونلريچېکورنی،حراروالیتکېدکابلپه

فا کېبریښنا ساحه په سبز ده د او څخه دبریکو  ترڅنګکابلوالیتته کورينبریښنا تولیدیږید بریښنا ملریزه

تیبریښناهمراغيلده.ازبکستاناوتاجکستانڅخهانتقايللینپهواسطهواردا

میګاواټهاودملریزیبریښناڅخهپهیو۷۳داوبودبریښناییفابریکوڅخهپهیوساعتکيدکابلپهوالیتکې

میګاواټهبریښناتولیديږيچېپهمجموعيتوګهد۲۱۴ساعتکيیومیګاواټهاودواردايتبریښناپهیوساعتکي

میګاواټهبریښناتولیدیږي.دبریښنادپلوردراپورونولهمخيپهیوساعتکي۲۸۸کېکابلوالیتکېپهیوساعت

دراپورونولهدبریښنادپلوردکابلپهوالیتکېمیګاواټهبریښناددولتيادارولهخوامرصفیږی،اوهمدارنګه۱۵،۲۶

ساعتکې یو ۱۲۹،۰مخيپه او  استوګنځایونو په بريښنا ساعتکيد۴۲،۹۲میګاواټه یو په بریښنا میګاواټه

میګاواټه۱۸۷۲،۲سوداګریزو،دسپیڅلوځایونواوصنعتياوتولیدیفابریکوکيپهمرصفرسیږیچهمجموعيتوګه

مرصفیږی.اپهیوساعتکېبریښن

میګاواټهبریښنا۳۳۰دکابلښاردڅلوروولسوالیو)چهارآسیاب،بګرامي،دهسبزاوبتخاک(پهشمولپهیوساعتکي

 کي باغ( قره او ګلدره،استالف کلکان، کوټ، میربچه شکردره، رسويب، )پغامن، ولسوالیو پايتلسو په او ۲۰،۱ته

میګاواټهبریښناتهرضورتلري.

،ناحيدبریښناڅخهبرخمنيدياودکابلوالیتاکرثهولسوايللکه)پغامن،بګرامی،بتخاک۲۱دیوالیتټولید

دهسبز،رسويب،شکردره،میربچهکوټ،استالف،کلکان،ګلدره،فرزهاوقرهباغ(تهبریښنارسیديلدهاوکلیواوبانډو
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چهدبریښناڅخهداستفادهکوونکوشمیر) والیترسپل دشبکيغزولجریانلري. (تنوتهرسیږیچه۵۲۵،۷۶۳تهدبریښنا

فابریکهداوبودزیاتوالیفغاينتهرسیږي.څرنګهچهدنغلودبریښنا(میلونها۹۲۰بریښناڅخهمیاشتنيعوایدیی)

فابریکيدوهدوربینهفعالیترسهیې نغلوبریښنا کلهچهاوبهکمیيشنو کويدماهیپردبریښناهمزیاتیږیاو

همیګاواټ۱۸وساعتکېلوګرسیندپهاوبوفعالیتکويچېپهیدشپږومیاشتولپارهدکابلاوبریښنافابریکهچې

دبریښناڅخهیواندازهبریښنادجاللابادښارتهانتقالشويده.بریښناتولیدویدنغلواورسوپې

پهالنديډولدي.اسبسټیشنونهموجودديچېتفصیليېدبریښن۷دکابلپهوالیتکې

ظرفیتیېدسبسټیشننومګڼه

میګاواټه۹۰سټیشندواصلآباددبریښناسب۱

میګاواټه۱۵۰دکوتلخیرخايندبریښناسبسټیشن۲

میګاواټه۱۶۰درسکبریښناسبسټیشنډګردهوایی۳

میګاواټه۱۰۵دهودخیلودبریښناسبسټیشن۴

میګاواټه۶۰۳دپلچرخيدبریښناسبسټیشن۵

میګاواټه۸۰دبتخاکدبریښناسبسټیشن۶

میګاواټه۸۰دبریښناسبسټیشندچمتلی۷



رسچینه:بریښناریاست

 چاپېريال ساتنه 

دچاپیریالساتنیلپارهجوړیشویشوراګانیپهالندیډولدی.دکابلپهوالیتکې

 دشورادجوړېدانېټه دښځینهغړوشمېر دنارینهغړوشمېر دشورادغړوشمېر مرکزیاولسوالۍنوم

ناحیه۱۳دکابلښار تنه۱۸  تنه۱۸    ۱۳۸۸ 

تنه۶۰ دکابلښاراولهناحیه تنه۶۰    ۱۳۹۱ 

دکابلپهوالیتکیدچاپیریالساتنیلپارهپهمختلفوطریقوعامهپوهاویشویدیچهپهالندیجدولکیذکر

 شویدی.

دپروګرامنوم
ترپوښښالندي

ساحه

ترپوښښالندي

ګروپخلک
تطبیقونکیادارهمتویلوونکيادارهدتطبیقنیټه

دچاپیریال

ساتنیپههکله

دملړنی

موضوعاتوعامه

پوهاوی

دکابلوالیتپه

ېمکاتبوک۹۸
تنه۲۰۰۰۰

درسطان۱۳۹۲

میاشتنهترد

۱۳۹۵



دروابطواو

اطالعاتوعمومی

مدیریت

دچاپیریال

ساتنیپههکله

کابلوالیتپهد

مکتبونوکې۴۰
تنه۲۰۰۰

نهتر۱۳۹۵

۱۳۹۶


دروابطواو

اطالعاتوعمومی
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دملړنی والیترسپل

موضوعاتوعامه

پوهاوی

مدیریت

پههرکالکې

دچاپیریال

ساتنیدنړیوالی

ورځیملانځل

تنه۲۵۰

دچاپیریال

ساتنیپههکله

دبرورشوتوزیع

کول

تعدادتوزیع۱۵۰۰

شویدی

پههرکالکې

ټولښار


شویاوغړیییهممعرفیشویدیچېددچاپیریالساتنیرضاکارانهشوراجوړهناحیهکې۱۲ښارپهدکابل

کوی.چاپیریالساتنیپهبرخهکېهراړخیزههمکارۍ

 عوايد 

پهدتیرودریوکلنوپهپرتلهددیاداریکېپهمحصوالتودیارستدمعلوماتولهمخیدګمرکدکابلوالیتدګمرک

یاتوالیاساسیرسچینهبللکیږیچېپهالندیدزچېدکابلګمرکدعوایدوپهکچهکېوایدکیزیاتوالیراغلیع

پهتفصیلرسهذکرشویدی.پهالندیجدولکېدکابلګمرکددریوکلنوعوایدجدولکې

کالپوریعواید۳۰-۷-۱۳۹۶دکالعواید۱۳۹۵دکالعواید۱۳۹۴د

افغانی۶۷۹۹۱۵۸۲۱افغانی۲۷۰۰۱۲۷۴۹افغانی۸۸۴۷۳۴۹۹۷

 معادن او طبيعي زېرمې  

 د اوبو زیرمي: 

پهمنځکېیوسیندبهیږیچېدهیوادپایتختديمختلفسیندونهيېترڅنګتیریږیخودکابلدکابلوالیتچې

لريڅوچندهيېنفوسزیاتديتڅومرهظرفیاوبهلرياودکموختلپارهپهکېروانېوي.دکابلښارچېموسمی

رايباوداستفادیوړنهدي.داچېفضلهموادویېهمزیاتدیلههمدیکبلهيېدځمکیالندیاوبههمخچې

ورکړینولههمدیکبلهزیاتسیندونهيېترڅنګتیریږیخوکابلتهيېپهکافیاندازهاوبهنهدمخکیمووویلچې

یاوذخیریکمیدی.داوبوزیرمپهکابلکې

پرمختګشوياو٪۱۰۰عميلشویدهچېپهپلېکولوکې٪۱۰۰یماسرتاتیژیپهکابلوالیتکيدثابتواوبودتنظ

ښهوايلراغيلدي.٪۷۰هاخيل.دديوالیتدڅښلواوبوکېاوبهدلویوبندونوڅخهرسچین٪۱۰۰دکابلوالیت

ذکرشويدي.ستیشنونهنصباومجهزشويديچېپهالنديجدولکېکهایدرومرتی۱۱دکابلپهوالیتکې
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دستیشنډولدستیشنموقیعتدهایدرومرتیکستیشننومشامره والیترسپل

بابلرداستالفدتختالندياستالف۱

بابلرمیدانکشکردره۲

برفسنچدرهچپشکردرهشکردره۳

بابلرقلعهملکقلعهملک۴

بابلرکانالخروجيبندقرغهکانالخروجي۵

بابلرکانالدخويلبندقرغهکانالدخويل۶

برفسنجدرهپغامنپغامن۷

بابلروکیبلویشاهتوتتنګېسیدان۸

کیبلویسنګنوشتهسنګنوشته۹

کیبلویدهنهتنګیغاروتنګیغارو۱۰

بابلروکیبلویزیربندنغلونغلو۱۱

 روددسیندنۍفرعيحوزهرسچېنه:ددکابل

لپارهنفوسداندازینهزیاتشويدياودفضلهموادوڅرنګهچېمخکیمویاداوریکړيچېدکابلوالیتکې

يپهاسايسشکلنهدجوړيشوياودځمکېالندېاوبهیېتخریباوخرابهکړڅاګانېهمزیاتېشويديچې

پاکواوبوتهدخلکوالرسيسډیرشوينهبلکيکمشويدي.دينولههمدیکبلهپهکابلکې

سلنهکرنیزوساحوتهسلپهسلوکېدنویواورغولوشویوبندونوپهواسطهدځمکودخړوبولو۶۰دکابلوالیتکې

سیمیهمسلنهزراعتيساحوتهپهکمهکچهاوبهرسیږي.دکالپهملړیفصلکيټولپايناوه۲۰اوبهرسیږياو

۵۸سلنهښځینهچېپهټولهکې۸سلنهنارینهاو۵۰پهخپلوختاوبوتهالرسيسلري.داوبودمستفیدینو۹۰٪

سلنهکیږيداوبهخوردشتمنیودتنظیمپههکلهتخنیکيپوههاومهارتترالسهکړیدی.پهکلیوکېداوبودویش

زیاتتفصیالتموجوددي:نقطېشتونلريچېپهالندېجدولکېيې۰

 معلومايت او ارتباطي تکنالوژي 

معلومايتاوارتباطيټکنالوژيدننۍنړۍپهپرمختیاکېلکهدمالدتیرحیثیتلري.ټکنالوژيدچاروپهتررسهکولو

 تېرو په لري. کېځانګړیرول کمولو لګښتپه وختد د دقتاو رسعت، د۱۶کېد ته کېدولتخلکو کلونو

اوېبرابرېکړي،خولهبدهمرغهلکهڅنګهچېښایيپههغهمعلومايتاوارتباطيټکنالوژۍپهبرخهکېډېرېاسانتی

ډولدټکنالوژۍڅخهپورهګټهنهدهپورتهشوې.دمثالپهتوګهپهرسميدفرتونوکېاوسهمډیریداسېادارې

دشتهچېخپلډیټابیسنهلرياویادمکاتبولیږدرالیږددافرادوپهواسطهتررسهکويپهداسېحالکېچې

ټکنالوژۍپهمرستهداکارونهډیرپهسادهاواسانهتوګهتررسهکیدایيش.دمخابراتاومعلوماتۍتکنالوژۍریاستد

یومرکزدمخابراتاوICTمعلوماتوپهاساس،دکابلوالیتمقامرسميوببپاڼهاویوهمجلهلري.پهدېوالیتکېد

الندیجدولکيمعلوماتذکرشويدی.تکنالوژیپهریاستکيشتونلريچېپه

دزدهکوونکوشمیردتآسیسنیټهمرکزشامره
دفارغشویوزده

کوونکوشمیر
کتنېمرستندویهاداره

دمخابراتووزارتتنه۳۰تنه۱۳۸۸۱۵دوالیتمرکز۱
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ولسوالیوکيشتونلريچهدپستبکساوپستهرسوونکي۱۴پستهخاينموجودیدیچهپه۱۴پهدېوالیتکې والیترسپل

دهسبز،رسويب،۶لریاو باغ، قره چهعبارتديلهپغامن، پستهخاينداداریتعمیردرلودونکیاومجهزیدي،

وال کابل څخه،د خاين پسته بګرامي او کوټ میربچه انټرنیټچهاراسیاب، د ولسوايل او ریاستونه مرکز،ټول یت

سهولیتونهلرياودانټرنيټدالريخپلراپورونهمربوطهمرجعتهلیږی.دکابلوالیتاوسیدونکوڅخهپههروزرونفرو

رهنف۶۰۰وګړییېشخصیکمپیوټرونهاوپههروزرونفروکي۶۰۰نفرهمبایلټلیفونونهپههروزرونفروکي۸۰۰کی

خلکیېدمبایلټلیفونونولهالریانټرنیټ٪۸۰خلکیېدمناسبقیمتانټرنيټاو٪۹۰یېانټرنیټاستعاملوي.

 زیاتوايلراغلیدي.٪۴۰سکتورلهالریپهکلنیعایداتوکيICTتهالرسسیلری.د

اودټولوولسوالي۹۰خوپهټولهکې ومرکزونهترمخابرايتپوښښالندېسلنهساحهترمخابرايتپوښښالندېده

راغيل.

 پوهنه، رسنۍ، فرهنګ او ځوانان 

تنهیېنارینهاو۴۱۲۰تنوتهرسیږي،چېلهدېجملېنه۵۹۰۷پهکابلوالیتکېدوړاوالیقهاستادانوشمیر

سیږي،چېپهدېکېبیاتنوتهر۱۸تنهیېښځینهاستادانېدي.پهدېوالیتکېدوړیاالیقهمدیرانوشمیر۱۸۸۷

دیاود۵۸تنهنوریېښځینهمدیرانیدي.پهابتدایهدورهکېدزدهکوونکواواستادانوتناسب۲تنهنارینهاو۱۶

کلونوکېدهلکانواوانجونوجذبپهښوونځیوکې۴(سلنهده.پهتېرو۴۰والیتپهکچهدکاهالنودسوادکچه)

دمعلوماتجدولیېپهالندېډولرسهدي:سلنهدی،چې۸۵

کال
ېسکتورلهالردخصويصېسکتورلهالريددولت

هلکانانجونېټولهلکانانجونېټول

۱۳۹۶۲۶۳۹۱۱۱۰۲۹۱۵۳۶۲

۱۳۹۵۳۷۱۸۵۱۶۱۸۱۲۱۰۰۴

۱۳۹۴۳۴۱۲۰۱۴۴۴۳۱۹۶۷۷

۱۳۹۳۳۵۰۵۸۱۴۱۳۸۲۰۹۲۰

۱۳۹۲۳۰۸۷۵۱۲۲۲۲۱۸۶۵۳

رسچينه:دپوهنیریاست

۷۶۴۶۴پهدېوالیتکېدکوچنیانوټولشمیرچېپهتیروپنځهکلونوکېیېلومړنۍزدهکړېپایتهرسولېدي

رنګهدهغه۴۹۷وتهرسیږي.پهدېوالیتکېمجموعا کسان رسمياوغیررسميښونیزمرکزونهشتونلري،همدا

سلنهزدهکوونکيد۷۰ښوونځیوتهرسیږي.ددېوالیت۲۸۲ښوونځیوچېودانۍاونورېاسانتیاوېلريشمیریې

دونکيدي.پهسلنهادارېداداريمعلومايتسیستمدرلو۲۵نويتعلیمينصابکتابونوتهپهوړیاتوګهالرسسیلرياو

په۷مرکزونهدپوهنیریاستپهچوکاټکیشتونلریچهددیجملیڅخهیي۸دېوالیتکېدښوونکودروزنې

۷مسلکيتعلیامتوښوونځيیاانستیتیوتونهلریچهددیجملیڅخهیي۸ولسوالیوکېاویوپهمرکزکېدياود

جدولکېدپوهنېدزدهکوونکوشمیراودنارینهاوښځوترمنځتناسبولسوالیوکیشتونلری.پهالندې۷یيپه

پهابتدایياوثانويدوروکېپهدېډولروښانهشویدی:

تناسبښځینهنارینهينکوټولزدهکوېدورېدزدهکړ
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 والیترسپل

 فرهنګ 

دکابلپهوالیتکېدموزیمټولتاریخيآثار)(قلمهکیږيچېاکرثیتیېدبااحساسهخلکولهخوااویوه

ډوللېدنهکوي،چې ددېموزیمڅخهخلکپهوړیا وړلشويدي. موزیمتهرا اندزهیېددولتيارګانونولهخوا

)   (تنوپورېرسیږي.پهالندېجدولکېدیوشمیردلېدونکوشمیریېدکالپهاوږدوکېد)    څخهتر)

فرهنګيمیراثونومعلوماتشتونلري

موقعیتفرهنګیمیراثډولشمیرهموقعيتدفرهنګيمرياثډولشمېره

ناحیه۳دسناتوریممنار۸۶ناحیه۱دګدریمسجدرشیف۱  

ناحیه۱دپلخشتيمسجدرشیف۲  ۸۷
دطبیدساعتبرج

پوهنتونشاته
ناحیه۳  

۳
حاجیعزتاللهمسجد

رشیف
ناحیه۱  ۸۸

دکلولهپشتهتاریخی

قلعه
ناحیه۴

ناحیه۱مالمحمودمسجدرشیف۴ ناحیه۴دښځینوباغ۸۹   

ناحیه۱نوراالسالممسجدرشیف۵ ناحیه۴دباغباالقرص۹۰   

ناحیه۱دازبکانومسجد۶ ناحیه۴دشهرارابرج۹۱   

ناحیه۱دعرفانواوعاشقانوزیارت۷  ۹۲
دباغباالتاریخيمسجد

رشیف
ناحیه۴  

ناحیه۱معصومانوزیارت۱۴د۸ ناحیه۶ددارالمانقرص۹۳ 

ناحیه۱دشاهطاوسزیارت۹ ناحیه۶دتاجبیکقرص۹۴   

ناحیه۱ګلدستهمسجدرشیف۱۰ ناحیه۶ملیموزیم۹۵   

ناحیه۱مسجدرشیفسیدمراد۱۱ ناحیه۶دمحمدغوثخانپل۹۶   

ناحیه۱دشوربازارعلیامدرسه۱۲ ناحیه۶پلسوخته۹۷   

ناحیه۱میوندمنار۱۳ ناحیه۶دقلعهقاضیزیارت۹۸   

ناحیه۱دتیمورشاهمقربه۱۴ ناحیه۷دچهلستونقرص۹۹ 

ېدورهکيپهابتدای

ټولګيپورې(۶–۱)
۲۰۰۶۲۷۱۱۸۲۴۰۸۲۳۸۷۱،۴۳/۱

پهثانويدورهکې


۲۷۶۸۶۲۰۴۲۲۷۲۶۴۲،۸۱/۱

۵۶۰۹۹۳۷۶۹۴۱۸۴۰۵۲،۰۴/۱ې)منځنۍ(دورهکپهنیمهعايل
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ناحیه۱کردانومسجد۱۵ والیترسپل ناحیه۷دچهلستونمنار۱۰۰   

ناحیه۱عباسیهتکیهخانه۱۶ ناحیه۷دمعینافضلخانقلعه۱۰۱   

ناحیه۱دشاهسمندهامسجد۱۷ ناحیه۷دبابرشاهباغ۱۰۲   

ناحیه۱دقاضیشهابمسجد۱۸ ناحیه۷دبودانیغار۱۰۳   

ناحیه۱دهزارهګانودقلعهمسجد۱۹ ناحیه۷دبابرشاهمقربه۱۰۴   

ناحیه۱خانمسجددرسدارجان۲۰ ناحیه۷دملکهقرص۱۰۵   

۲۱
دمعاذبنجبلرض

مسجد
ناحیه۱ ناحیه۷کاروانرساي۱۰۶   

ناحیه۱دروازهدیوارهایکوهشیر۲۲  ۱۰۷
دشاهجهانمسجد

رشیف
ناحیه۷  

ناحیه۱دمیرواعظکابلیمسجد۲۳  ۱۰۸
داحمدجانخاندوه

مناره
ناحیه۷  

ناحیه۱دیوانبیګیمسجد۲۴ ناحیه۷دبابرباغپایلیون۱۰۹   

ناحیه۱شانهسازیمسجدرشیف۲۵  ۱۱۰
دشاهمحموددباغ

کبوترخانه
ناحیه۷  

۲۶
دعلیرضاخاندکوڅی

مسجدرشیف
ناحیه۱ ناحیه۷دنهبرجونوقلعه۱۱۱   

ناحیه۱دتنورسازیمسجد۲۷  ۱۱۲
دباغبادشاهمسجد

رشیف
ناحیه۷  

ناحیه۱مسجدحکیامنو۲۸ ناحیه۷دګذرګاهدتوبتپه۱۱۳   

ناحیه۱صندوقسازیمسجد۲۹ ناحیه۷دوزیربرج۱۱۴   

ناحیه۱شالقامسجد۳۰ ناحیه۸دشاهشهیدزیارت۱۱۵ 

ناحیه۱دقاضیفیضاللهمسجد۳۱ ناحیه۸دکابلباالحصار۱۱۶   

ناحیه۱دامینکور۳۲ ناحیه۸دبتخاکزیارت۱۱۷   

ناحیه۱دحاجیروحاللهکور۳۳ ناحیه۸دنادرشاهمقربه۱۱۸   

ناحیه۱دمنیبکور۳۴  ۱۱۹
دسلطانمحمدطالیی

مقربه
ناحیه۸  

ناحیه۱داکرمخانکور۳۵ ناحیه۸دمتیمانصاریزیارت۱۲۰   

ناحیه۱دشکیباکور۳۶ ناحیه۸داحمدخاندقلعهمنار۱۲۱   



 

82 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

ناحیه۱کوردشکور۳۷ والیترسپل  ۱۲۲
پنجهشاهاستوپهتپه

نارنج
ناحیه۸  

ناحیه۱دخالدینکور۳۸ ناحیه۸سهاغور)مغل(پادشاه۱۲۳   

ناحیه۱دواسعکور۳۹ ناحیه۱۰دسیدمهدیزیارت۱۲۴ 

ناحیه۱دجیالينکور۴۰ ناحیه۲دشاهبابوجانتعمیر۱۲۵ 

ناحیه۱درامبوکور۴۱ ناحیه۶باستانشناسیتعمیرد۱۲۶ 

ناحیه۱داصحابوکرامرضمسجد۴۲ ناحیه۱دنوراالسالممدرسه۱۲۷ 

ناحیه۱سهدوکانمسجدرشیف۴۳ دحاجینوابکور۱۲۸ 
ناحیهمراد۲

خاين

ناحیه۱شانهسازیحامم۴۴ ددومناییکور۱۲۹ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱دشرتخانیمسجدرشیف۴۵ دنبيجانکور۱۳۰ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱چقرکمسجد۴۶ دطاوسخانکور۱۳۱ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱خافیامسجد۴۷ دوهستونهرسای۱۳۲ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱خواجهفقیرمسجدرشیف۴۸ دوکیلغالمحسینکور۱۳۳ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱خواجهصفا۴۹ داغاخلیلکور۱۳۴ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱دمګاهمسجدرشیف۵۰ داماناللهکور۱۳۵ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱کاللیبلندمسجدرشیف۵۱ دقاسمعلیکور۱۳۶ 
ناحیهمراد۲

 خاين

ناحیه۱کاللیپاینمسجدرشیف۵۲ ناحیه۲دجمهوریریاستارګ۱۳۷ 

ناحیه۱ګنبزهدپیراکرمخان۵۳  ۱۳۸
دحربیفابریکیشاته

ګودامونه
ناحیه۲  

ناحیه۱سیدمهدیمسجدرشیف۵۴ ناحیه۲دګرراقربستان۱۳۹   

ناحیه۲دفروزکوهدبنیاددفرت۱۴۰ناحیه۲دعیدګاهمسجد۵۵  

۵۶
شاهدوشمشیرهولی

مسجدرشیف
ناحیه۲ ناحیه۲دمحبوبکور۱۴۱   



 

83 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

ناحیه۲دساعتبرج۵۷ والیترسپل ناحیه۲دحاجیرمضانکور۱۴۲   

ناحیه۲دزرنګارپارک۵۸ ناحیه۲دامزمانتکیهخانه۱۴۳   

۵۹
درتبهاندرايبعلیا

مسجدرشیف

نا۲  

 حیه
ناحیه۲دحاجیامیرمحمدکور۱۴۴  

۶۰
دباغبانباشیمسجد

رشیف
ناحیه۲ ناحیه۲دمحمداسلمکور۱۴۵   

۶۱
دامیرعبدالرحمنخان

مقربه
ناحیه۲ دمدیرقاسمکور۱۴۶ 

ناحیه۲

مرادخانی

۶۲
دامیرعبدالرحمنخان

مسجدرشیف
ناحیه۲  ۱۴۷

دحاجیمحسنتکیه

خانه

ناحیه۲

مرادخانی

ناحیه۲رسایبوستان۶۳ ناحیه۲دمالغالممحمدمقربه۱۴۸   

ناحیه۲ملیآرشیف۶۴ ناحیه۲دقولابچکانمقربه۱۴۹   

ناحیه۲ستورقرصد۶۵ ناحیه۲دغزنویانوددوریمقربه۱۵۰   

ناحیه۲دابوالفضلزیارت۶۶ ناحیه۷دفرقهمرشقلعه۱۵۱ 

ناحیه۲باباکیداينزیارت۶۷ ناحیه۷دکرنیلقلعه۱۵۲   

۶۸
دخواجهاسحقختالنی

زیارت
ناحیه۲  ۱۵۳

دمیانجیمقربهاومسجد

رشیف
ناحیه۷  

ناحیه۲مناردازادی۶۹ شهدایصالحیندشیررسخزیارت۱۵۴ 

ناحیه۲دمدينټولنيتعمیر۷۰  ۱۵۵

دکابلسینددشاهدو

شمشیرهدوهطرفوتهد

ساختامنونه

ناحیه۲او۱

ناحیه۲حريبفابریکه۷۱ دنهبرجونولرونکیقلعه۱۵۶ 
ناحیهکارت۴

پروان

ناحیه۲دصدارتدقرصتعمیرونه۷۲ پغامندشیردروازه۱۵۷ 

ناحیه۲ملیګالری۷۳ پغامناتاقظفر۱۵۸ 

ناحیه۲قوایبرشی۷۴  ۱۵۹
دمحمدمصطفیمسجد

رشیف
پغامن

ناحیه۲کوتیباغچه۷۵ چهاراسیابچهلدخرتان۱۶۰ 

ناحیه۲دسالمخانیقرص۷۶  ۱۶۱
درشخورومبارکهخرقه

مبارکه
دلقامنقریه

ناحیه۲قرصددلکشاه۷۷ بګرامیچکریمنار۱۶۲ 
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ناحیه۲حرمرسای۷۸ والیترسپل بګرامیستوپهکمری۱۶۳ 

ناحیه۲دګلخانیقرص۷۹ بګرامیستوپهیخدره۱۶۴ 

۸۰
دامیردوستمحمدخان

مکتب
۱۶۵ناحیه۳

دشیخسعدالدین

انصاریمقربه
دهسبز

ناحیه۳دهارتنپول۸۱  ۱۶۶

دشیخسعدالدین

پرسلیدانصارید

مسجدرشیف

ددهسبز

ولسوالی

ناحیه۳دعلموجهلمنار۸۲  ۱۶۷

دشیخسعدالدین

انصاریدژمیمسجد

رشیف

ددهسبز

ولسوالی

ناحیه۳دعبدالوکیلخانمنار۸۳ شکردرهدخواجهګنبدولیزیارت۱۶۸ 

۸۴
دسیدجاملالدینافغان

مقربه
ناحیه۳ کابلموسنیستوپهګلدره۱۶۹ 

ناحیه۳سخيصیبزیارت۸۵ خواجهګیانی۱۷۰ 
دمیربچهکوټ

ولسوالی

۱۶۶
دشیخسعدالدینانصاری

دپرسلیدمسجدرشیف
ددهسبزولسوالی

۱۶۷
دشیخسعدالدینانصاری

دژمیمسجدرشیف
ددهسبزولسوالی

شکردرهدخواجهګنبدولیزیارت۱۶۸

موسنیکابلستوپهګلدره۱۶۹

خواجهګیانی۱۷۰
دمیربچهکوټ

ولسوالی


رسچینه:داطالعاتوفرهنګریاست

 رسنۍ 

کلوراهیسېرسنیزفعالیتونهاودرسنیوپراختیاددولتلهمهموالستهراوړنوڅخهبللکیږي.داطالعاتواو۱۵دتیرو

د.دخپرونودآزادفعاليتپهمنظورممكنېآسانتياوېبرابرېكړيكلتوروزارتاړدی،دكورنيواوبهرنيوټوليزورسنيو

رسنیودقانونرسهسمهروګړیددولتيمسواولينودمداخلېاومحدوديتپرتهدبياندآزادۍحقلري،خوهغه

گټېلهخطروختبایدلهدېكارڅخهډډهوکړيچېمعلوماتپوځيمحرمرازوياوپهډاگهكوليېميلامنيتاو

 .رسهمخامخکړي
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برصيوسايل)رسم، والیترسپل  نادولتيرسنۍدبیالبیلووسايلوڅخهپهگټېاخيستنېلکه: دکابلپهوالیتکېدولتياو

او فون( گرځنده انځوريزېاو ټلويزيون،كېبيلشبكه، برصيوسايل)راډيو، سمعياو پوسټر(، پسټكارټاو عكس،

 له،رساله،كتاب،موعظه،خطابهاوبيانيه(دمعلوماتوپهلېږدونېکېکارولکیږي.مطبوعات)ورځپاڼه،جريده،مج

پهکابلکېدوهډولهرسنۍ)خصويصاواودولتي(رسنۍفعالیتکوي.دولتيډلهييزېرسنۍ:هغهرسنۍديچې

هغهرسنۍديچېپهسيايس،پهدولتياداروپورېاړهلرياودهغویلهخوامتويلاوتجهيزېږياوخصويصرسنۍ

 .اقتصادي،ټولنيزواوفرهنگيسازمانونوپورېاړهلرياودهغویلهخوامتويلاوتجهيزېږي

دکابلوالیتکېددپښتوڅیړنیزمرکزموجودديچېدپښتوژبېدغنأمندۍلپارهکارکوي.پهدېوالیتکېعامه

کېشتونک راهيملکاصغر چهار د چېبېالبېللریچېتابتوند درلودونکيدي، وسایلو او تعمیر او مجهز د

تنوظرفیتلرياوپهچوکیو،میزونواود۹۰ټوکهکتابونهپهکېموجوددي،داکتابتونپهیووختکېدد۷۰۰۰۰

مطالعېدځایاسانتیاوېپهکېهمشتهدی.

 موقعیت دکتابتوننوم شمېره
دځاي

 نوعه

تابونوکدشته

ېیشمېر  

پهیووختکېد

څومرهکسانود

 مطالعېظرفیتلري

کومېاسانتیاوې

 لري

۱ 
دپنځمیناحي

 کتابتون

قلعهوزیر

 خوشحالهمینه

دمدريس

پهداخل

 کي

تنه۲۰ ۳۵۰۰  چوکي،میز 

۲ 
دنهميناحي

 کتابتون

دالفتح

کودکستانپه

 څنګکي

دشاروايل

 تعمیر
تنه۲۵ ۲۶۳۸  

 چوکي،میز

۳ 
ناحي۱۶د

 کتابتون
 ۱۵ ۱۸۰۰ کرایه قلعهزمانخان

 چوکي،میز

۴ 
ناحي۱۲د

 کتابتون
 ۱۵ ۳۰۰۰ کرايه ارزانقیمت

 چوکي،میز

۵ 
دشکردري

 کتابتون
 قلعهمرادبیک

دپوهني

 تعمیر
 چوکي،میز ۱۵ ۱۴۰۰

 رسويبکتابتون ۶
درسويب

 ولسوايل

دکتابتون

خپل

 تعمیر

۳۵۰۰ ۲۵ 
 چوکي،میز

۷ 
دکلکانولسوايل

 کتابتون

دکلکاند

پوهني

 مدیریت

دپوهني

مربوط

 تعمیر

۱۸۵۶ ۸ 
 چوکي،میز

۸ 
میربچهکوټ

 ولسوايلکتابتون

دمیربچه

کوټد

 شاروايلتعمیر

دشاروايل

 تعمیر
۳۵۰۰ ۱۵ 

 چوکي،میز
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 ۹ والیترسپل
دپلچرخيدزندان

 کتابتون

دزندانپه

 داخلکي

دزندانپه

 تعمیرکي
۱۵۰۰ ۳۵ 

 چوکي،میز

۱۰      
 

ددکابلپهوالیتکې پراخوايللپارهدبودیجینشتون، دکتابتونودتعمیرلپارهدځمکونهموجودیت،دتجهیزاو

او ستونزی عمده رواجولو فرهنګد د کتابتونونو نشتوايلد کارکوونکي مسلکي د موجودیتاو نه مناسبتشکیل

مشکالتديچهدکابلپهوالیتکياوسیدونکيدمطالعیرسهعالقهکمهلری.

ددې دکابلپهوالیتکېډېرتاریخيڅيلاویادګارونهشتهچېلهدېجملېیوشمیریېرغولشويهمدي،

تاریخيیادګارونوجزیاتپهالندېجدولکېموجوددي.

ګڼه
دتاريخييادګار

ياموزيمنوم
جوړېدونېټهيېتيېيموقع

دبيارغېدانېټه

يې

دچالخواورغول

شو

کومهبرخه

ورغوليې

شوه

۱
دافغانستانميل

موزیم
هش۱۳۸۳داراالمان

دوزارتاطالعات

فرهنګلخواد

امریکااویونانپه

مالیمرسته

ټولمکمل

ورغولشو

۲ 

اوفرهنګریاستداطالعاترسچینه:

پهکېخدمتونهکويچېتفصیليېیډولټولنیتهپهمختلفوبرخویوشمیرځوانانپهافتخاردکابلپهوالیتکې

النديډولدي.

کتنېاړوندهادارهدځوانانوشمیرولسوايلياښاردافتخاريکارډولګڼه

تنه۹۰۰ښاردوینیدورکړیکمپاین1
دملیاردواونورو

پیښوزخمیان


تنه۷۰۰۰ښاردښارپاکول2

دکابلڅلورلیسیاو

دماللیاورابعهبلخی

دوهشفاخانی



تنه۶۰۰ښاردنیالګیوکرل3
ماوميلموزیپهميل

تفریحیپارک


دکابلدخلکولپارهتنه۱۶۱ښاردپلیوکمپاین4

رسچینه:
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 تغذيه  روغتيا او والیترسپل

کلونوکېدکابلوالیتپهبیالبیلوسیموکېدولتياویاهمشخيصکلینکونهفعالشويچېددېوالیت۱۶پهتیرو

(تهرسېږي،چېد۱۱۴اوسیدونکوتهروغتیایياسانتیاوېبرابروي.پهټولهکېددولتيروغتیاييمراکزوشمیر)

جدولکېپهدېډولرسهدی:دېصحيمراکزوپهاړهځینيمعلوماتپهالندې

کتنېدروغتونظرفيتموقعيتدولتيياشخيصدروغتوننومشمېره

بسرتیزه۲۰تنیکوتدولتيدتنیکوتروغتون۱

 MSF دولتياواحمدشاهباباروغتون۲

mmMMSDMSF 

بسرتیزه۲۰ارزانقیمتشهرک  

بسرتیزه۲۰رحمنمینهدولتيرحمنمینیروغتون۳  

بسرتیزه۲۰رسکوتلخیرخانهدولتيرسکوتلروغتون۴  

بسرتیزه۲۰چهاراسیابولسوايل MOVEچهاراسیابروغتون۵  

بسرتیزه۲۰رسوبېولسوايل MOVEرسوبېروغتون۶  

بسرتیزه۲۰قرهباغولسوايل MOVEقرهباغروغتون ۷  

بسرتیزه۲۰میربچهکوتولسوايلدولتيمیربچهکوتروغتون ۸  

بسرتیزه۳۰ناحیهروغتون۱۳دولتيکلینک دشتبرچي ۹

بسرتیزه۳۰ناحیهروغتون۸دولتيرحامنکلینک۱۰

۰ناحیهکلینک۱۲دولتياحمدشاهباباکلینک۱۱

.ناحیهکلینک۱۶دولتيقصبهکلینک۱۲

۰ناحیهکلینک۹دولتيهودخیلکلینک۱۳

۰ناحیهکلینک۷دولتيکلینکقلعهمسلم۱۴

۰ناحیهکلینک۱۴دولتيخواجهمسافرکلینک۱۵

۰ناحیهکلینک۷دولتيریشخورکلینک۱۶

۰رسويبکلینکدولتيحسینخیلکلینک۱۷

۰میربچهکوټکلینکدولتيمرکزکلینک۱۸

۰خاکجباردولتيخاکجبارکلینک۱۹

۰شکردرهدولتيمرکزکلینک۲۰

۰پغامندولتيمرکزیکلینک۲۱

۰پغامندولتيامامکلینک۲۲۱۲

۰پغامندولتيارغندباالکلینک۲۳

۰پغامندولتيخالداریکلینک۲۴

۰فرزهدولتيمرکزکلینک۲۵
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۰کلکاندولتيمرکزکلینک۲۶ والیترسپل

۰دهسبزدولتيپلسنګيکلینک۲۷

۰استالفدولتيمرکزکلینک۲۸

۰موسهیدولتيمرکزیکلینک۲۹

۰بګراميدولتيبتخاککلینک۳۰

۰بګراميدولتيبګراميکلینک۳۱

۰بګراميدولتيشیوهکيکلینک۳۲

۰اولهناحیهدولتيبهزادکلینک۳۳

۰دریمهناحیهدولتيجاملمینهکلینک۳۴

۰ناحیهدریمهدولتيمیرویسمینهکلینک۳۵

۰څلورمناحیهدولتيدریمپروانکلینک۳۶

۰پنځمهناحیهدولتيدقربڅلورالریکلینک۳۷

۰پنځمهناحیهدولتيخوشحالهمینيکلینک۳۸

۰پنځمهناحیهدولتيدپغامندورایکلینک۳۹

۰پنځمهناحیهدولتيواحدقلعهکلینک۴۰

۰ناحیهشپږمدولتيګلخاينکلینک۴۱

چهاردیقلعهوزیر۴۲

کلینک

۰شپږمناحیهدولتي

۰شپږمناحیهدولتيبختیارقلعهکلینک۴۳

۰وومهناحیهدولتيدهداناکلینک۴۴

 ۰وومهناحیه دولتيواصلابادکلینک۴۵

نهبرجهچلستون۴۶

کلینک

 ۰وومهناحیه دولتي

 ۰وومهناحیه دولتيآسامییکلینک۴۷

 ۰امتهناحیه دولتيقلعهزمانخانهکلینک۴۸

 ۰نهمهناحیه دولتيهواییمیدانکلینک۴۹

 ۰نهمهناحیه دولتيمکروریانوکلینک۵۰۳

 ۰نهمهناحیه دولتييبيبمهروکلینک۵۱

 ۰نهمهناحیه دولتيالوخیلکلینک۵۲

چهارقلعهوزیراباد۵۳

کلینک

 ۰لسمهناحیه دولتي

دخیرخانیاولیبرخي۵۴

کلینک

 ۰یولسمهناحیه دولتي

 ۰ناحیه۱۳ دولتيپلخشککلینک۵۵
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 ۰ناحیه۱۵ دولتيخواجهبغراکلینک۵۶ والیترسپل

 ۰ناحیه۱۵ دولتيدنويپروژیکلینک۵۷

دخیرخانیددریمی۵۸

برخیکلینک
 ۰ناحیه۱۵ دولتي

 ۰شکردره دولتيغازهکلینک۵۹

 ۰شکردره دولتيبهزادیکلینک۶۰

 ۰شکردره دولتيقلعهمرادبیککلینک۶۱

 ۰شکردره دولتيقلعهدشمنکلینک۶۲

 ۰شکردره دولتيدرهکلینک۶۳

 ۰شکردره دولتيکاریزمیرکلینک۶۴

 ۰پغامن دولتيمرغګرانکلینک۶۵

 ۰پغامن دولتيزرشخ۶۶

 ۰پغامن دولتيکاریزککلینک۶۷

 ۰پغامن دولتيچهلتنکلینک۶۸

 ۰رسويب دولتيګوګامندکلینک۶۹

 ۰رسويب دولتيتیزنکلینک۷۰

 ۰رسويب دولتيسورقلعهکلینک۷۱

 ۰موسهي دولتيالوخیل۷۲

 ۰موسهی دولتيرسهمیاشتکلینک۷۳

 ۰موسهی دولتيقلعهعبدالروفکلینک۷۴

 ۰میربچهکوټ دولتيګذرکلینک۷۵

 ۰میربچهکوټ دولتيدکوکلینک۷۶

 ۰میربچهکوټ دولتيشیخانوکلینک۷۷

 ۰میربچهکوټ دولتيمرکزیکلینک۷۸

 ۰دهسبز دولتيبختیارانکلینک۷۹

 ۰دهسبز دولتيدهیحیکلینک۸۰

 ۰دهسبز دولتيبابهقشقار۸۱

 ۰چرخيپل دولتيمسلمهندکلینک۸۲

 ۰پلچرخي دولتيپلذندګيکلینک۸۳

 ۰بګرامي دولتيمموزیکلینک۸۴

 ۰بګرامي دولتيشینهکلینک۸۵
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 والیترسپل

 

 ۰بګرامي دولتيکمریکلینک۸۶

 ۰بګرامي دولتيوالیتیکلینک۸۷

 ۰خاکجبار دولتيچکریکلینک۸۸

 ۰قرهباغ دولتيقلعهقايضکلینک۸۹

 ۰قرهباغ دولتياسرتعحکلینک۹۰

۰قرهباغباغعلمکلینک۹۱

قرهباغباغعارقکلینک۹۲

قرهباغقلعهمويسکلینک۹۳

قرهباغباریکآبکلینک۹۴

چهاراسیابنونیازکلینک۹۵

چهارآسیابتنګيسیدانکلینک۹۶

ګلدرهدهنوګلدرهکلینک۹۷

ګلدرهدهباالکلینک۹۸

کلکانمشواينکلینک۹۹

کلکانزمهکلینک۱۰۰

کلکانبازاريکلینک۱۰۱

استالفمحلهکلینک۱۰۲

شپږمهناحیهقلعهبهادرخانکلینک۱۰۳

وومهناحیهدوغآبادکلینک۱۰۴

وومهناحیهبینيحصارکلینک۱۰۵

وومهناحیهعالوالدینکلینک۱۰۶

آقايعيلشمس۱۰۷

کلینک

وومهناحیه

امتهناحیهشاهشهیدکلینک۱۰۸

نهمهناحیهکابلبايکلینک۱۰۹

رسويبواکيخاصکلینک۱۱۰

رسويبیخډنډکلینک۱۱۱

چهارآسیابلندرکلینک۱۱۲

خاکجبارچناریکلینک۱۱۳

ناحیه۱۳آسیابینيکلینک۱۱۴
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رسچینه:دروغتیاریاست والیترسپل

تنوتهد۴۱۳اوڅارنهکیږي.پهکابلوالیتکېدپهمنظمډولدخصويصکلینکونوڅخهلیدنهدکابلپهوالیتکې

IMCI ۹۵جینشتونلهکبلهنشتوايل،دساحولریوالېاودبوددامنیتینګورکړلشويدي.پهیادوالیتکېتراین٪

 روغتیايي جامع لریپه نه شتون ګانې قابله کلینکونو په کبله همدي کې٪۱،له لپارهکلینکونو ګانو قابله د

هیڅدساریناروغیولرونکيخلکسکرینشوينهدياونهونلري.تراوسهدکابلپهوالیتکېاستوګنځايونهشت

کارتورکولشويدي.

شوياوتداويشويپیښېپهالنديجدولکيروښانهدتوبرکلوزتشخیصدکابلپهوالیتکېپهتیروکالونوکې

 شويدي.

ېښېپېدتوبرکلوزدرملشوېښېپېدتوبرکلوزتشخیصشوکال

۱۳۹۴۱۷۰۰۰۵۴۰۹

۱۳۹۵۱۸۷۰۰۶۰۹۴

دهاوددېترڅنګدرشياو٪۰.۰۰۰۸۹دروغتیایيتاسیساتودراپورپراساس،پهدېوالیتکېدمالریاپیښوسلنه

نوروناروغیوواکسینهمتریوحدهتطبیقشوي،چېتفصیالتیېپهالندېجدولکېپهدېډولدي:ځینې

د رشې واکسني ورته 

 رسېدلی وي

د ډي، پي، ټي واکسني 

 ورته رسېدلی وي

د هيپټايټس واکسني 

 ورته رسېدلی وي

د ګوزڼ واکسني ورته 

 رسېدلی وي

سلنهشمیرسلنهشمیرسلنهشمیرسلنهشمیر

۱۷۱۳۹۳۵۳۴۸۴۱۸۱۹۲۷۸۵۹۲۶۲

 کرنه او د کليو پراختيا   

چې والیت کابل د مرکز هیواد کېد په میوي مختلفې چې دی والیت لرونکی اقلیم ښه د لکهدي تولیدیږې

انګور،مڼي،زردالو،شفتالو،انار،آلوبخارا،چهارمغزآلوبالو.

مرتیکټنپه۵۰۰۰دهیوادمرکزدینویواندازهزراعتيمحصوالتهمپهکېپروسسکیږی.دکابلوالیتدداچې

مخت ذخیريپه کشمشو او ،کچالو پیازو د رواندي، کار دجوړولو خانو دريرسد د کېظرفیترسه ولسوالیو  لفو

وسپارلشوه.ذخريهنويکاراخیستنيتهیوهموجودېديدکابلپهښارکې

بزګراندمحصوالتودخرڅالوپههکلهدمارکيتونوڅخهمعلوماتلریاودټولوکرنیزومحصوالتو٪۸۰دکابلوالیت

همدغهپورتهذکرشويسلنهدنرخونو،عرضهاوتقاضااودتجارتدمختلفووسايلوپارهځانګړیمارکیتونهلريتقریبا ل

ټنه،جوار۹۵۲۷۲والیتدتیرکالدکرنیزومحصوالتواندازهپهټنعبارتدهلهغنمپههکلهمعلوماتلري.دکابل

پوريد٪۳۰نهتر٪۲۰ټنهاټکلشويديد۸۶۹ټنهاوحبوبات۱۵۲۵۲۰ټنه،سبزیجات۳۲۰ټنه،وریجی۲۳۵

بزګرانپهکرنیزوکوپراتیفونواو٪۳۰تیروکالونوپهنسبتپهکرنیزومحصوالتوکيزیاتوايلراغيلدي.دکابلوالیت

والی دي دي.د شوي تنظیم کي اتحادیو چېکرنیزو الرسيسلري ته پورونو بزګران قرضهت الري له بانکونو د

یانوددریدماهیجاتصادریږي.دکابلپهوالیتکېاخيل،خارجيهیوادونوتهدديوالیتڅخهمیوهجاتاوسبز

وجودلري،الف،قرغیاورسوبیپهولسوايلکېپهاستیويېروزينمرکزونهشتونلریچې

.دکرنیزترویجدظرفیتلوړوينکوملپارهالنديپروګرامونهپهکاراچولشويديپهديوالیتکې
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 والیترسپل

پروګرامنومشامره
دروزلشویوبزګرانو

اومالدارانوسلنه

دروزلشويووګړوپه

کړنالروکيڅوسلنه

؟ښهوالیراغلی

دمستفید

شویووګړود

سیمونومونه

دپروګرام

رسهمرسته

کوونکي

ادارې

کتنې

۱

دترویج

منایشی۱۳۰

قطعات

۲۰۰۰۰۸۰٪
۱۴مرکزاو

ېولسوالیوک
NHLP 

۲

دحیواناتودروغتیا

 PDSپهبرخهکيد

ورکشاپ

۱۰۰۰۸۰٪

دچهار

اسیاب،ده

سبز،قره

باغ،شکردرهاو

فرزه

FAO 

هري

ولسوالینه

تنه۲۰

کې دریکالونو تیرو په بروسلوز ملیکمپاینشويديچېد مرضلپاره )د سیرلکیاو۲۲۵۴۶۹د ورکي، د )

روانکالکي۱۰۰خوسکیواکسینشويدي، په واکسینشويدياو ساتنیلپاره د لیونتوبڅخه د ته سپیو

ولسوالیوکېدالقاحمرکزونهشتونلريچې۱۲ويدي.پههوقایهش(بزیاومیږېدپۍپۍآردمرضڅخ۸۷۱۸۴)

پوریمصنوعیالقاحګاينتررسهکیږی.دوحيشژوودخونديساتلولپاره۱۹۰۰نهتر۱۷۰۰دپههرهمیاشتکې

کومتآثیرلرونکياقدامتراوسهنهديتررسهشويخودجمهورریسلخوادوحيشژوواومرغانودښکاردمخنیویپه

موخهولسوالیوتهفرمانونهصادرشويدي.

دکابلوالیتبزګرانپهقدیمیسیستمڅارویوتهخوراکبرابرویاوکومنویسیستمورتهنهدایجادشوي،دکابل

والیتدکرينریاستپهسطحهدمیربچهکوټپهولسوايلیودنباتاتودتحقیقاتېفارمجوړشويديخوتراوسهیي

لسوالیوکيمنایشیقطعاتدپالنرسهسمجوړیږي.پهمرکزاوو۱۴پهکاررشوعنهدهکړیويلدمرکزپهشمولپه

ولسوالیوکيدحفاظهنباتاتومدیریتونهوجودلريچهبزګرانوتهدامراضوتشخیص،الزمهرهنامیاودواورتهلیکل۱۴

صالبرارتوارشتونکیږی.پهمرکزکيدحفاظهنباتاتودعمومیمدیریتدنظارتالنديیودنباتاتودمرضونودتشخی

دباغلرونکواوبزګرانودخدمتلپارهتریکاراخیستلکیږی.چېلري

پهالندیجدولکيمعلوماتلیکلشويدي.چېپهخاصوسیموکيکوکنارکرلکیږیدکابلپهوالیتکې

ټولهکرهڼیزه

ځمکه

(x) 

پهڅومرهځمکه

کيکوکنارکرل

کیږی؟

سیموکيډیرکوکناردوالیتپهکومو

کرلکیږی؟
پهکوموسیموکيکوکنارنهکرلکیږی؟

سیمېدکښتدلیليېسیمې
دنهکښتدلیل

يې



درسويبپه

داوزبینولسوالۍ

،تهزیناوجګدلک

پهسیموکي

اقتصادیاو

امنیتیمشکالت،

بیکاری،زیات

عاید،دمافیا

موجودیتاودنورو

درسويبولسوالۍ

څخهبغیرنورپه

ټولوولسوالیوکي

کوکنارنهکرل

کیږې

ددولتحاکمیت،

دامنیتشتوايل،

دنوروحاصالتوپه

وختمارکیټته

رسول،دابو
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کښتونودحاصل والیترسپل

نسبتکموالیپه

دکوکنارو

شتون،

کورينپوری۳۰۰نهتر۲۵۰دهاملهدکابلپوریمربوطسیموکېتقریبا لداقتصادي،امنیتیمشکالتواودبیکاري

الریدکوکناروپهکښتدبدیلمعیشتلهخهپورهکوي،دکابلپهوالیتکېخپلرضوریاتونهدکوکنارودحاصلڅ

کموالیراغيلدي.٪۵۰کيتقریبا 

انوتهذخیري،بزګرونوپوښلشويده.پهدیوالیتکېهکتارهځمکهپهمیوهلرونکواونورو۳۴۲۰۰دکابلوالیت

هکتاره۴۵۹۸۳شنیخونی،سړیخونی،اصالحشویتخمونهاوکیمیاویرسوکومکونهشويدي.پهکابلوالیتکي

ځمکهللمیاوخړوبهده.دکابلپهوالیتکيغواګانې،بزی،پسونه،خرهاواسونهروزلکیږیچهدتداویلپارهیي

کوینوموړیصحیمرکزونهڅارویوتهواکسینکوياودناروغيپهدولتیصحیمرکزونهخدمت۲۵شخصیاو۳۰

وختکيدرملنهکوي.دديوالیتدریعمدهکرهنیزمحصوالتعبارتديلهغنمو،انګورواوپیازوڅخهخوغنمیي

دډیروعمدهاومهموکرهنیزومحصوالتوڅخهدي.

رسچینه:دکرينریاست

 د کلیو پراختیا

سلنهکيلدڅښاکپاکواوبوتهالسرسیلری،۸۰دکابلوالیتکلیوپراختیاریاستدمعلوماتوپهاساسددېوالیت

کيلیېترپوښښالندېنیويلدي.ددېوالیت۱۳۰۰خلکدبدرفتونودتخلیاسانتیاویلريچېشاوخوا۹۷٪

دي.پهدېوالیتکېتقریباټولکيلدولسوالیودمرکزکلیوالیرسکونهقیرریزیاوجغلاندازيشوي٪۶۰تقریبا

شتونلريDDAولسوالیوشوراګانی۱۴اوCDCکلیوايلشوراګانې۹۴۶رسهتړلشوي.دوالیتدولسواليوپهکچه

 چېپهالندېجدولکېیېدیوشمیرکلیوالیشوراګانونومونهذکرشويدي.

ردټولوکلیديغړوشمی نارینه ښځینه  
دکلیوالیشوراګانو

 شمیر
 شمیره دولسوالېنوم

 ۱ قرهباغ ۷۰ ۸۴۰ ۵۶۰ ۲۸۰

 ۲ استالف ۳۲ ۳۸۴ ۲۵۶ ۱۲۸

 ۳ کلکان ۲۷ ۳۲۷ ۲۱۶ ۱۰۸

 ۴ میربچهکوټ ۳۷ ۴۴۴ ۲۹۶ ۱۴۸

 ۵ فرزه ۲۲ ۲۶۴ ۱۷۶ ۸۸

 ۶ ګلدره ۴۵ ۵۴۰ ۳۶۰ ۱۸۰

 ۷ شکردره ۷۲ ۸۶۴ ۵۷۶ ۲۸۸

 ۸ پغامن ۸۷ ۱۰۴۴ ۶۹۶ ۳۴۸

 ۹ دهسبز ۸۵ ۱۰۲۰ ۶۸۰ ۳۴۰

 ۱۰ بګرامی ۹۵ ۱۱۴۰ ۷۶۰ ۳۸۰

 ۱۱ چهارآسیاب ۴۸ ۵۷۶ ۳۸۴ ۱۹۲

 ۱۲ موسهی ۶۵ ۷۸۰ ۵۲۰ ۲۶۰
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 ۱۳ رسويب ۱۵۵ ۱۸۶۰ ۱۲۴۰ ۶۲۰ والیترسپل

 ۱۴ خاکجبار ۲۶ ۳۱۲ ۲۰۸ ۱۰۴

 ۱۵ غربکابل ۸۰ ۹۶۰ ۶۴۰ ۳۲۰

 ۱۶ مجموعه ۹۴۶ ۱۱۳۵۵ ۷۵۶۸ ۳۷۸۷

ارغونېریاستیرسچینهدکلیوپراختیااوب

ریاستپهاند،دمرکزيحکومت سلنهانکشايفپالنونهاوپروګرامونهدسیمهییزې۸۰دکابلوالیتدکلیوپراختیا

حکومتوالۍاواړتیاتهځوابویونکيديځکهچېدکلیوالودرضورتپهاساسپالنونهلهکښتهنهپورتهجوړشويخو

پرمختیایي(DDPsولسوالیوکې)۱۴هتغیرمومي.دکابلوالیتپهپهوزارتونوکېدبعضېواسطواوفشارونولهامل

پهاړهځینېمعلوماتشته.(DDAپالنونهترتیبشويدي.پهالندېجدولکېدانکشايفشوراګانو)

 ګڼه دولسوالۍیاکيلنوم دټولوغړوشمیر نارینه ښځینه

 ۱ قرهباغ ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۲ استالف ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۳ کلکان ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۴ میربچهکوټ ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۵ فرزه ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۶ ګلدره ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۷ شکردره ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۸ پغامن ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۹ دهسبز ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۱۰ بګرامی ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۱۱ چهارآسیاب ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۱۲ موسهی ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۱۳ رسويب ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۱۴ خاکجبار ۳۰ ۲۰ ۱۰

 ۱۵ مجموعه ۴۲۰ ۲۸۰ ۱۴۰

 دکلیودپراختیااوبیارغونېریاسترسچینه:

سلنهکيلدرسکونوپهوسیلهدښارونورسهنښتيدي،اوبیاددېښارونورسکونهدټولکالپه۹۰پهدېوالیتکې

اږدوکېدترافیکوپرمخپرانیستېوي،پهالندېجدولکېمودمنونېپهډولدځینوکلیوچېداسايسرسکونورسه

معلوماتوړاندېکړيدي.نښتيدي
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 ټولنيز خونديتوب والیترسپل

 مهاجرین

پههېوادکېدتېرودرېلسیزوتحمیيلجګړولهاملهبیالبیلېستونزېرامنځتهشوي،چېیولههغوسرتونزوڅخهد

مهاجرتیاکډوالۍستونزهده،حکومتهمدضعیفاقتصادپهدرلودلودمهاجرینوستونزوتهلکهڅنګهچېښایي

داچېدکابلپهوالیتکېدمهاجرینوڅهحالتدیپهدېبرخهکېموهمدې رسېدګيوکړېنهیيدهکړی.

موضوعتهځایورکړیدی.

تهرسیږي،چېډېرتفصیلیېپهالندې۸۵۸۷دکابلپهوالیتکېدنورووالیتونوڅخهدرامهاجرشویوکورنیوشمیر

جدولکېشتونلري.

ي،خوپهیتکيدمهاجرینورسهدخوراکياوغیرخوراکيتوکومرستيدموسساتولخواتررسهشويددکابلپهوال

کابلوالیتتهدټولووالیتونوڅخهګڼشمیرګډوالراغيلدي.کايفاندازهنهديځکهچې

ډولدي.دنوروهیوادونوڅخهراغلوکډوالوشمیرپهالنديلوالیتتهپهتیرواتووکلونوکېدکاب



کابل

رهېشمکډوالوشویوبیرتهراستانهد

نورپاکستانایران

کورين۱۳۸۸۰۱۹۸۷

۱۳۸۹۰ ۴۳۲۹

۱۳۹۰۰ ۳۱۴۹

۱۳۹۱۰ ۲۴۵۲

۱۳۹۲۰ ۳۷۱

۱۳۹۳۰ ۱۴۳

۱۳۹۴۰ ۵۸۲

۱۳۹۵۰ ۵۸۳۹
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 والیترسپل

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

1,316,06

9  

 

1,089,08

4  

 618,082  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

 څپرکی دریم 

 :مالی کال لگښت  1397دکابل والیت  پرمختیای بودجه اود 

 معارف:

و اصول برشیمطابقبه انکشافرسمایه عبارتاز که اداره این دیدگاه به راستایتالشرسیدن وزارتمعارفدر

اساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمه

مکاتبتخنیکی،8داراملعلمین،9مکاتبتعلیامتعمومی،888بتعداداتباعکشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،

مدارسدینی،فعالیتدارند.40

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول117,102ذکورو204,282شاگردکهازآنجمله321,384مجموعابهتعداد

 فراگیریدانشهستند.

معلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.جدولذیل

 معارف

مدارسداراملعلمینمکاتبعمومیکتگوری
مکاتب

تخنیکی

تعدادشاگردان

مجموعاناثذکور

 321,384 117,102 204,282 8 40 9 888تعداد

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیمو

تربیهگردیدهواطفالخودرابرایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.تعدادشاگرداندرمکاتبوالیتکابلقسمیکه

میدهد.درفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانشان

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدر :بودجه معارف

شکلدیدهمیشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیت

تارسکشورموجوداستمیباشد.تشکیلبزرگدروزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررس

جزئیاتبودجهمعارفوالیتکابلدرشکلذیلانعکاسدادهشده.

تعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفتحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.   

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,316,0

69  
 

226,985   94,651  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 1397پروژههایانکشافی والیترسپل

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

مسلکیواعامر،بازسازیوتجهيزمکاتب

حرفوی
3,457,665100%

%12,130,47211اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی

%5,000,0000اعامرمکاتبوليليهبرایکوچيان

%41,071,76173انکشافزيربنایتعليموتربيه

%1,500,00052تعليامتميخانيکیومسلکی

%40,152,84135تعليامتاسالمی

%16,439,52064تعليامتغريرسمیسوادآموزیو

انستیتوتملیتخنیکوحرفه)بشمولماشین

آالتووسایل(
-#DIV/0!

%4,000,0000اعامرلیسهتخنیکیبرایکوچیهادرکابل

اعامرکمپلکستعلیامتتخنیکیومسلکیدر

کابل
22,343,76321%

اعامربخشدوملیلیهمدرسهجنتگلخان

کوچی
20,000,000100%

%4,150,0001آموزشهایفنیوحرفوی

%6,612,33299برنامهتوسعهنیرویکارافغانستان

تدوینانکشافنصابتعلیمی،تالیفوچاپ

کتبدرسی
13,479,0004%

%15,249,7030ارتقایظرفیتنظارتتعلیمی،آمرینمدارس

%400,32887انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

%16,442,1330وجوهغیرمرشوطوالیات

%4,503,14255;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین&

تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

EQUIP
52,2790%

%226,984,93942 مجموع

 زراعت:

%مردمآنمتکیبهزراعتومالداریاست.محصوالتزراعتیاینوالیتکه90والیتکابلیکوالیتزراعتیبودهو

شامل:گندم،جو،جواری،پیاز،کچالوومیوهجاتمانندانگور،سیب،زردآلو،آلوبالومیباشدبهدیگروالیاتوخارج

ارزمینزراعتیمیباشد،همچنانحدودیکمیلیونراسمواشیهکت125,563کشورنیزصادرمیگردد.کابلدارای
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

1,090,

538  
 

34,49

3  

 

24,54

9  

 بودجه عادی
 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,090,5

38  

 

1,056,0

45  
 

705,002  

 بودجه انکشافی
 افغانی 000ارقام به 

فیصدیتولیدمحصوالتدراینوالیتشامل دارد. اینوالیتوجود در گاو و گوسفند بز، 72شامل: %17%میوه،

%کرافسمیباشد.1%سبزیجاتو10حبوبات،

کابلبهمراتببیشرتازبودجهعادیاینقسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیت بودجه:

ادارهمیباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیتبودهومیتوانخوشبینیکآیندهخوبدر

اینبخشباشیم.

 پروژههایزراعتیکهدراینوالیتدرحالتطبیقمیباشددرجدولذیلنشاندادهشده:  

 زراعت1397شافیپروژههایانک

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

%5,498,18218ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتوولسوالیها

%22,090,10042;تخمهایبذریوکودکیمیاویnbspتهیهوتوزیع&

%1,531,476100برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

128,825,55060%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

%859,660100مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی

5,350,00056%(HCDPپروژهتقویتکوپراتیفهایزراعتی)

219,925,889100%(AMIPبرنامهزیرساختهایمارکیتزراعت)

118,873,79657%(AAIPپروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان)

53,121,85850%(OFWMPتنظیمآبدرمزرعه)

%4,706,0002توسعهکشتپختهوزعفران

%13,300,00047پروژهانکشافزنبورداری

%1,682,97096برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه

%1,527,10180پروژهآبیاریوذخایرآب

%2,768,75026;رسدخانههاnbspاحداث&

%8,300,00030;پروریوالقاحمصنوعی(nbspمالداری)ماهی&پروژهانکشاف
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 والیترسپل

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

463,87

4   

192,60

2  

 

116,86

5  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

463,87

4   

271,27

2  

 

197,85

1  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

224,287,45890%(CLAPبرنامهزراعتومالداریبهاشرتاکمردم)

872,19596%(ZECSرسدخانههایانرژیصفری)

مدیریترفعحاصلوارزشافزائیمحصوالتمیوهدرکشورهای

عضوسارک
2,225,4020%

%68,074,58329خانگیومصونیتغذائیایجادباغچههای

%136,680,00046کمربندسبزکابل

%26,449,1411برنامهملیداراییاولویت

%8,064,7000پروژههایانکشافیوالیتی

%1,029,9900احداثشهرکهایگلخانهئی

%1,056,044,80067مجموع

:صحت عامه

احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتکابلقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت

ظرفیتتداویمریضانتعداددکتورانپوستهصحیشفاخانهدولتیکتگوری

 305,460 1,750 639 37تعداد

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتکابلازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفته :بودجه بخش صحت

شدهدرگرافذیلنشاندادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافی

 مبرصفمیرسید.

    

اینوالیتدرحالتطبیقمیباشدقرارذیلاست:تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدر

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪23 426,032برنامهملیمعافيتکتلوی
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 والیترسپل

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 عادی

مصرف  
بودجه  
 عادی

 

412,1

91  
 

102,6

32  

 

23,18

4  

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

412,19

1  

 

309,55

9  

 

175,09

7  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

 ٪67 164,394,811 تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور

 ٪32 900,000 تقویهسیستمصحی)روندسوم(

وزیراکربخانسیستمآبرسانیوکانالیزسیونشفاخانه

 واعامرکلینیکخواجهجمولسوالیپغامن
3,417,000 88٪ 

اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرای

 1397و1396سالهای
17,834,000 38٪ 

اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوه

 غیرمرشوط
14,574,554 57٪ 

 ٪100 69,725,920 پروژهصحتمندی

 ٪73 271,272,317 مجموع

:انرژی و آب

درعرصهفراهممنودنمنابعتولیدبرقومدیریتآبهافعالدوپروژهفعالیتداردکههردوپروژهرویتنظیمآبهایاین

والیتمترکزدارند.

  رسید.:بودجهوالیتکابلدرگرافذیلنشاندادهشده،مقدارزیادبودجهرویبخشعادیمبرصفخواهدبودجه



 پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتدرحالتطبیقمیباشدقرارذیلاند 

 1397پروژههایانکشافی

 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 ٪36 74,122,953پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان

 ٪0 3,350,000 ساختامنپروژهبندشاهتوتوالیتکابل

 ٪58 194,300,000نظارتوساختامنبندبرقوآبیاریشاهوعروسولسوالی
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 والیترسپل

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

1,000,25

2  

 -     -    

 000ارقام به بودجه عادی 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

1,000,25

2  

 

1,000,25

2  

 609,544  

  000ارقام به بودجه انکشافی 

1.2هکتاروتولیدبرق1500شکردره)ظرفیتآبیاری

 میگاوات(

 ٪0 17,800 شبکهتوزیعبرقدرولسوالیدهسبزوالیتکابل

 ٪0 7,000 دیزاینوساختامنبندبرقرسوبیدوم

 ٪0 100,000 کابلمیگاواتشهر15پروژهبرقسولری

 LED 34,261,000 103٪پروژهتعویضچراغهایمعمولیباچراغهایکممرصف

 ٪0 3,400,000 میگاواتنغلو100پروژهبرقسولری

 ٪57 309,558,753 مجموع

 :فواید عامه

عبارتازرسکهایقیرریزیدروالیتکابلطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرسکاعامرمنودهکه

کیلومرتجغلیو81کیلومرتمیباشدکهازآنجمله509شدهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیت

کیلومرتاسفالتیاست.428

ملیاردافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشانداده1بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتکابلبالغمیشودبه بودجه:

 شده.متامبودجهوزارتفوایدعامهدراینوالیتبرایمقاصدانکشافیدرنظرگرفتهشده.

بلتحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتکا   

 1397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪56 315,607,831برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه(

117دیزاینوساختامنرسکحلقویشهرکابلبهطول

 کیلومرت
10,000,000 0٪ 

 ٪104 297,600,000 کیلومرت50ساختامنرسکبگرامیالیسپریبهطول
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 ٪52 210,636,057 واحدانکشافبرنامهقوهکاردروزارتفوایدعامه والیترسپل

 ٪0 107,760,066 کیلومرت(24التاولودوملتهبندرسوبی)

 ٪73 17,050,000 حفظومراقبترسککابلالیجاللآباد

میدانازپلکمپنیالیدشت-ساختامنرسکلیندومکابل

 والیتمیدانوردکتوپ
2,100,000 0٪ 

۲۱ساختامنرسکازتانگتیللوگرالیچهلدخرتانبطول

 کیلومرت
39,498,000 0٪ 

 ٪61 1,000,251,954 مجموع
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 پروژه های انکشاقی کابل: والیترسپل

 لست پروژه های انکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف

4,469,932 4,615,786 
اعامروترميماسايسمحاکم

&nbspابتدائيهومرافعهدرواليات; 
سرتهمحکمه

- 7,517,400 
دیجیتلسازیآرشیفرادیوتلویزیون

 ملیافغانستان

ریاستعمومیرادیوتلویزیون

ملیافغانستان

- 4,284,252 

متوسطتنویرساحاتتاریکموج

پلچرخی،کوهآسامئی،یکهتوتو

 انصاریوات

ریاستعمومیرادیوتلویزیون

ملیافغانستان

10,394,233 39,453,348 
مدرنسازینرشات،تجهیزاتووسایل

 تخنیکیرادیوتلویزیون

ریاستعمومیرادیوتلویزیون

ملیافغانستان

1,695,660 1,706,360 
درسطحاعامرتعمیراتمستوفيتها

 واليات
وزارتمالیه

وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 18,800 18,800

وزارتحج،ارشادواوقاف اعامرمساجد 10,208,351 -

وزارتحج،ارشادواوقاف پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 7,628,224 -

448,713,529 804,062,210 

پروژهتوزیعتذکرهالکرتونیکی،دیجیتل

سازی،تثبیتهویتواخذبایومرتیک

 اتباع

وزارتامورداخله

وزارتامورداخله اعامرشفاخانهمحبسمرکزی 13,668,000 -

وزارتامورداخله اعامرزخایرتیلدروالیات 3,764,028 -

وزارتامورداخله پروژهبایومیرتیککارمنداندولتی 521,627,790 283,720,659

3,457,665 3,457,665 
اعامر،بازسازیوتجهيزمکاتبمسلکی

 وحرفوی
وزارتمعارف

وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 12,130,472 1,353,400

وزارتمعارف اعامرمکاتبوليليهبرایکوچيان 5,000,000 -

وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 41,071,761 29,862,611

وزارتمعارف تعليامتميخانيکیومسلکی 1,500,000 774,996

وزارتمعارف تعليامتاسالمی 40,152,841 14,121,277

وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 16,439,520 10,565,574

- - 
انستیتوتملیتخنیکوحرفه)بشمول

 ماشینآالتووسایل(
وزارتمعارف
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 4,000,000 - والیترسپل
اعامرلیسهتخنیکیبرایکوچیهادر

 کابل
وزارتمعارف

4,601,389 22,343,763 
اعامرکمپلکستعلیامتتخنیکی

 ومسلکیدرکابل
وزارتمعارف

20,000,000 20,000,000 
اعامربخشدوملیلیهمدرسهجنتگل

 خانکوچی
وزارتمعارف

وزارتمعارف آموزشهایفنیوحرفوی 4,150,000 40,000

وزارتمعارف برنامهتوسعهنیرویکارافغانستان 6,612,332 6,547,946

479,000 13,479,000 
تدوینانکشافنصابتعلیمی،تالیفو

 چاپکتبدرسی
وزارتمعارف

- 15,249,703 
ارتقایظرفیتنظارتتعلیمی،آمرین

 مدارس
وزارتمعارف

349,590 400,328 
سوادانکشافوتقویتبرنامههای

 آموزی
وزارتمعارف

وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 16,442,133 -

2,497,481 4,503,142 
;اناثدرnbspاستخداممعلیمین&

 روستاها
وزارتمعارف

- 52,279 
تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبنا

 EQUIPتکمیل
وزارتمعارف

213,209 725,771 
حامیتازفعالیتهایحقوقی،

&nbspپالنگذاریوادغاممجدد; 

وزارتامورمهاجرینوعودت

کنندهگان

- 120,000 
تقویتسیستمپالنگذاری،نظارت

 وارزیابی
وزارتاقتصاد

وازرتاطالعاتوفرهنگ ترمیمواحيایمجددکابلتياتر 2,000,000 -

3,987,323 8,087,739 
انکشافساختامنهایمربوطهوزارت

 فرهنگدرکابلووالياتاطالعاتو
وازرتاطالعاتوفرهنگ

وازرتاطالعاتوفرهنگ اعامرتعمیرالحاقیهآرشيفملی 1,366,959 -

- - 
خریداریتجهیزاتوفعالمنودن

 البراتوارافغانفلم
وازرتاطالعاتوفرهنگ

وازرتاطالعاتوفرهنگ اعامرتعمیرموزیمملی 1,000,000 -

6,000,000 6,000,000 
توسعهمهارتهاورسیدگیبهخواسته

 هایاساسیجوانان
وازرتاطالعاتوفرهنگ

وازرتاطالعاتوفرهنگ توسعهورشدسکتورتوریزم 4,000,000 -

30,399,787 50,000,000 
پروژهآمادگیاستخراجبرایانکشاف

 افغانستان
وازرتاطالعاتوفرهنگ
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وازرتاطالعاتوفرهنگ ملیپروژهبهسازیموزیم - - والیترسپل

وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 426,032 100,000

وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 164,394,811 109,555,358

وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 900,000 288,000

3,012,218 3,417,000 

شفاخانهسیستمآبرسانیوکانالیزسیون

وزیراکربخانواعامرکلینیکخواجهجم

 ولسوالیپغامن

وزارتصحتعامه

6,800,000 17,834,000 

اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژه

و1396هایوالیتیبرایسالهای

1397 

وزارتصحتعامه

8,369,862 14,574,554 
اعامروبازسازیتاسیساتصحی

 دروالیاتازوجوهغیرمرشوط
وزارتصحتعامه

وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 69,725,920 69,725,915

966,318 5,498,182 
ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیات

 وولسوالیها
وزارتزراعتآبیاریومالداری

9,254,600 22,090,100 
;تخمهایبذریوnbspتهیهوتوزیع&

 کودکیمیاوی
مالداریوزارتزراعتآبیاریو

1,531,473 1,531,476 
برنامهملیانکشافمالداریوصحت

 حیوانی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

وزارتزراعتآبیاریومالداری (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 128,825,550 77,702,862

مالداریوزارتزراعتآبیاریو مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 859,660 859,660

2,999,000 5,350,000 
پروژهتقویتکوپراتیفهای

 (HCDPزراعتی)
وزارتزراعتآبیاریومالداری

219,925,594 219,925,889 
برنامهزیرساختهایمارکیتزراعت)

AMIP) 
وزارتزراعتآبیاریومالداری

67,247,915 118,873,796 
پروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان

(AAIP) 
وزارتزراعتآبیاریومالداری

وزارتزراعتآبیاریومالداری (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 53,121,858 26,714,681

وزارتزراعتآبیاریومالداری توسعهکشتپختهوزعفران 4,706,000 110,000

وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهانکشافزنبورداری 13,300,000 6,193,160

1,612,402 1,682,970 
برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبه

 اشرتاکجامعه
وزارتزراعتآبیاریومالداری

وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهآبیاریوذخایرآب 1,527,101 1,222,717

وزارتزراعتآبیاریومالداری ;رسدخانههاnbspاحداث& 2,768,750 706,664

پروژهانکشافمالداری)ماهی 8,300,000 2,505,675 وزارتزراعتآبیاریومالداری
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 ;پروریوالقاحمصنوعی(nbsp& والیترسپل

201,528,466 224,287,458 
برنامهزراعتومالداریبهاشرتاکمردم

(CLAP) 
وزارتزراعتآبیاریومالداری

آبیاریومالداریوزارتزراعت (ZECSرسدخانههایانرژیصفری) 872,195 841,404

- 2,225,402 

مدیریترفعحاصلوارزشافزائی

محصوالتمیوهدرکشورهایعضو

 سارک

وزارتزراعتآبیاریومالداری

19,740,934 68,074,583 
ایجادباغچههایخانگیومصونیت

 غذائی
وزارتزراعتآبیاریومالداری

وزارتزراعتآبیاریومالداری کمربندسبزکابل 136,680,000 63,164,001

وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیداراییاولویت 26,449,141 174,200

وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژههایانکشافیوالیتی 8,064,700 -

وزارتزراعتآبیاریومالداری احداثشهرکهایگلخانهئی 1,029,990 -

26,885,380 74,122,953 
پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدر

 افغانستان
وزارتانرژیوآب

- 3,350,000 
ساختامنپروژهبندشاهتوتوالیت

 کابل
وزارتانرژیوآب

112,894,888 194,300,000 

نظارتوساختامنبندبرقوآبیاریشاه

وعروسولسوالیشکردره)ظرفیت

1.2تولیدبرقهکتارو1500آبیاری

 میگاوات(

وزارتانرژیوآب

- 17,800 
شبکهتوزیعبرقدرولسوالیدهسبز

 والیتکابل
وزارتانرژیوآب

وزارتانرژیوآب دیزاینوساختامنبندبرقرسوبیدوم 7,000 -

- 100,000 
میگاواتشهر15پروژهبرقسولری

 کابل
وزارتانرژیوآب

35,316,576 34,261,000 
پروژهتعویضچراغهایمعمولیباچراغ

 LEDهایکممرصف
وزارتانرژیوآب

وزارتانرژیوآب میگاواتنغلو100پروژهبرقسولری 3,400,000 -

177,992,053 315,607,831 
برنامهميلرسکهایروستايی)وزارت

 فوايدعامه(
وزارتفوایدعامه

- 10,000,000 
ساختامنرسکحلقویشهردیزاینو

 کیلومرت117کابلبهطول
وزارتفوایدعامه

310,528,990 297,600,000 
ساختامنرسکبگرامیالیسپریبه

 کیلومرت50طول
وزارتفوایدعامه
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 210,636,057 108,581,915 والیترسپل
واحدانکشافبرنامهقوهکاردروزارت

 فوایدعامه
وزارتفوایدعامه

- 107,760,066 
24التاولودوملتهبندرسوبی)

 کیلومرت(
وزارتفوایدعامه

12,441,141 17,050,000 
حفظومراقبترسککابلالیجالل

 آباد
وزارتفوایدعامه

- 2,100,000 

میداناز-ساختامنرسکلیندومکابل

پلکمپنیالیدشتتوپوالیتمیدان

 وردک

وزارتفوایدعامه

- 39,498,000 
ساختامنرسکازتانگتیللوگرالی

 کیلومرت۲۱چهلدخرتانبطول
وزارتفوایدعامه

441,662,180 751,101,742 

(NRAPبرنامهملیرسکهایروستایی)

/برنامهميلدسرتيسبهدهات

(ARAP) 

وزارتاحیاءوانکشافدهات

84,347,670 113,823,328 
برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزش

 حفظالصحهمحيطي
وزارتاحیاءوانکشافدهات

وزارتاحیاءوانکشافدهات انستتیوتانکشافدهاتافغانستان 26,000,000 6,847,423

وزارتاحیاءوانکشافدهات (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 108,832,210 12,012,776

6,094,410 10,242,987 
تقویتآب،فاضالبوخدماتبهداشتی

 درافغانستان
وزارتاحیاءوانکشافدهات

70,851,454 79,910,000 
پروژههایبازسازیخساراتناشیاز

 سیالبهادرشاملکشور
وزارتاحیاءوانکشافدهات

- 3,204,736 
پروژههایوالیتی-رسکهایروستائی

 1396;سالnbspضمیمهبودجه&
وزارتاحیاءوانکشافدهات

1,228,965 15,918,512 

پروژه-برنامهانکشافساحوی

&nbspهایوالیتیضمیمهبودجه;

&nbsp1396;سال 

وزارتاحیاءوانکشافدهات

170,160 859,677 

شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفر

پروژههایوالیتی-چاهآبآشامیدنی

 1396ضمیمهبودجهسال

وزارتاحیاءوانکشافدهات

- 5,900,000 
وجوهغیرمرشوطبهوالیات)انکشاف

 دهات(
وزارتاحیاءوانکشافدهات

40,454,547 213,477,075 
احیایمجددکاریزهاوجلوگیریاز

 سیالبها
وزارتاحیاءوانکشافدهات

توسعهحفظومراقبتمیدانهوائی 46,900,000 21,488,470 ادارههوانوردیملکی
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 کابل والیترسپل

426,981,631 844,100,000 

;وحفظومراقبتnbspتامینامنیت&

میادینهوائی)کابل،هرات،کندهار،و

 مزاررشیف(

ادارههوانوردیملکی

- - 

ترمینالترانسپورت)باربریی،4احداث

مسافربری(درنقاطدخولیوخروجی

 شهرها

وزارتترانسپورت

- - 
کمپیوترایزساخنتدروازههایعبوری

 دروالیات
وزارتترانسپورت

- 72,000 
تکميلکارباقيامندهليليهلیسه

 خوشحالخان

وزارتاموررسحدات،اقوامو

قبایل

20,187,955 45,300,000 
اعامرکمپلیکستعلیمیلیسهخوشحال

 خان

وزارتاموررسحدات،اقوامو

قبایل

- - 

کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهاز

وبازنگریارضارموادمخدر،ترشیح

 پالیسیهادرسطحکشور

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

- 6,643,411 
ایجادشلرتدرمرکزووالیاتبرای

 معتادین
وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

59,489,427 97,000,000 
بيستهزارواحدمسکويندردهسبز

 کابل)پیروزی(
وزارتامورشهرسازی

وزارتامورشهرسازی انکشافادارهومهارتهایتخنیکی 33,500,000 29,676,383

وزارتامورشهرسازی پروژهمرکزتربیویومنابعشهرسازی 67,000,000 10,212,987

77,454,695 577,441,513 
برنامهکامپلکساداریداراالمانو

 والیات
وزارتامورشهرسازی

وزارتامورشهرسازی بازسازیقرصداراالمان 0 -

وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 1,000 -

263,766 2,273,766 
اعامرتعمیراتاداریولسوالیهاو

 والیات
وزارتامورشهرسازی

- 20,100,000 
اعامرکمپلکسمجتمعاداریوالیت

 کابل
وزارتامورشهرسازی

- 6,700,000 
جریبزمین350پروژهدیواراحاطه

 دیپلوماتیکواقعقرصداراالمانساحه
وزارتامورشهرسازی

268,455,532 403,340,000 
پروژهایجادقطعاتپیشساختتصدی

 خانهسازی
وزارتامورشهرسازی

پروژهاعامرتصفیهخانهفاضالبشهر 70,350,000 6,825,310 وزارتامورشهرسازی
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 کابل والیترسپل

وزارتامورشهرسازی پروژههایوالیتی-اموراتساختامنی 16,152,320 15,392,320

1,253,347 1,253,347 
اعامرتعمرياتلويڅارنوايلدرواليات

 وولسوالیها
لویڅارنوايل

- 30,000 
ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشو

 آگاهیمحیطزیستی
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

1,178,650 1,191,868 
واعامرکمپلکسهایورزشیدرمرکز

 والیات

ریاستعمومیتربیتبدنیو

سپورت

 اعامرجمنازیومبرایمعلولین 10,000,000 -
ریاستعمومیتربیتبدنیو

سپورت

- 6,000,000 
;اساسیnbspپروژهترمیموتجهیز&

 ساختامناستدیومورزشیکابل

ریاستعمومیتربیتبدنیو

سپورت

عمومیامنیتملیریاست اغامرتعمیرشفاخانه 6,560,258 -

381,612,428 1,366,800,000 
توسعهوبهبودسیستمترانسپورتدر

 شهرکابل
شاروالیکابل

108,459,716 727,020,000 
دیزاین،تنویروساختامنرسکهای

 شهری
شاروالیکابل

شاروالیکابل برنامهانکشافیشاروالیکابل 670,000,000 354,088,210

- 38,184,979 
کارتهآریاناالیپوهنتونازطریقرسک

 گردنهسخی
شاروالیکابل

34,899,925 35,515,021 
ساختامنرسکهایحصهسوم

 خیرخانه
شاروالیکابل

شاروالیکابل ساختامنپلشینهوپلپاچا 33,500,000 -

- 6,700,000 
قیریزیرسکقطعهمحافظتوعملیات

 خاصتنفیذیوزارتمالیه
کابلشاروالی

- 6,800,000 

مطالعاتابتداییرسویدیزاینوآغاز

کانالیزاسیوندرشهرهایجاللآباد،

;وبازنگریnbspمزاررشیف،هرات&

 سیستمکانالیزاسیوندرشهرکابل

رشکتآبرسانیوکانالیزاسیون

افغانستان

112,601,978 150,080,000 
توسعهوانکشافشبکاتآبرسانیکابل

 سیستمآبرسانیبندشاتوتودیزاین

رشکتآبرسانیوکانالیزاسیون

افغانستان

- 20,000,000 
تجهیزاتووسایلایمرجنسیبرایلین

 NEPSکیلوولت220
دافغانستانبرشنارشکت

199,142,531 504,529,765 
کیلوولتدر220سبستیشنجدید

جنوبغربکابلوتوسعهسبستیشن
برشنارشکتدافغانستان
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 چمتله والیترسپل

11,752,227 11,754,495 
نوسازیوگسرتششبکهتوزیعیدر

 دشتبرچی
دافغانستانبرشنارشکت

80,391,956 134,970,000 
ادارهپروگرامومشاوریتهیئتعامل

 برشناجهتتطبیقپروژها
دافغانستانبرشنارشکت

1,613,432,038 2,833,000,000 

شاملبهلینانتقالوتوزیعبرقاز

جنوبکشوروارتقاعظرفیتبرشنا

رشکتدرعرصهتجارتی،عملیاتی

&nbsp&مالیواداری;nbsp;( PTEC

) 

دافغانستانبرشنارشکت

دافغانستانبرشنارشکت بازسازیبندبرقنغلو 403,340,000 240,929,735

10,343,773 100,500,000 
واحدحامیهپالنگذاریوارتقاظرفیت

 برشنارشکت
دافغانستانبرشنارشکت

- 67,000,000 

;برقدرnbspشبکهانتقالوتوزیع&

ولسوالیخاکجباروالیتکابل،و

ولسوالیهایچهاردره،آقتاش،وارچي

 والیتکندز

دافغانستانبرشنارشکت

دافغانستانبرشنارشکت پروژهانکشافسیستمانرژیافغانستان 6,700,000 -

دافغانستانبرشنارشکت دستگاهتولیدبرقآفتابیدرنغلو 100,000,000 -

- 6,000,000 

کیلوولت۵۰۰متدیدلینانتقالی

ترکمنستانافغانستانپاکستانفازاول

&nbsp;(TAP500) 

دافغانستانبرشنارشکت

33,085,158 105,710,337 
;واعامررسکها،nbspتهیهماسرتپالن&

 کانالیزاسیونوزیربنایشهرجدیدکابل

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

235,723,404 297,101,297 
احداثپارکصنعتیزراعتیباریکآب

 شهرجدیدکابل

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

65,512,234 213,880,710 
پاککاریدریایکابلواعامربازار

 چهارچته

زونادارهمستقلانکشاف

پایتخت

22,790,097 40,016,061 
اعامررسکهایسنگیدرپروژهتایمنی

 وشاهشهید

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

 ردآبهایسطحیکابل 99,010,688 1,120,550
ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

- 8,000,000 
احداثشهرکمهاجرینگوسفنددره

 )کابل(

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

احداثشهرکمهاجرینکرخ)ناحیه 75,331,416 - ادارهمستقلانکشافزون



 

111 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

پایتخت (کابل13 والیترسپل

- - 
اعامردفرتمرکزیادارهانکشافزون

 پایتخت

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

 ایجادمحالتبسته 87,493,453 6,687,462
ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

 اقتصادیولسوالیرسوبیزون 6,700,000 -
ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

 اعامررسکمواصالتیکابل 10,338,839 -
ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

- 10,363,339 
کیلومرترسکمواصالتیمیدان2اعامر

 هوایکابلبهشاهراهجاللآباد

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

- 66,976,624 
مرترسکهایشهروکیلو50اعامر

 نواحی)سنگفرش(

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

- 10,000,000 
کیلومرترسکاتصالیناحیه10اعامر

10 

ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

 ساحهامنکابل 171,687,428 39,298,129
ادارهمستقلانکشافزون

پایتخت

 مجموع 16,372,151,982 7,726,159,692
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 څپرکی څلورم والیترسپل

 پروسس وتجارت انگور،ایجاد رسدخانه ها و مراکزبسته بندی آن

اهدافعمدهاینطرحایجادسیتممعیاریبهعوضسیستمموجود،ایجادمراکزپروسس،رسدخانههاوکشمشخانه

غذايی،كاهشفقرهایانگور،اشتغالزایی،رشداقتصاددهاقینورشدافتصادملیکهدرنتیجهباعثتامینمصئونيت

دروالیتکابلشدههمجنانرسیدنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانمولد،،تشویقصادراتوتعویضوارداتبادرنظر

داشتزنجیرهارزشافزاییانگورمیباشد.

 تحلیل اقتصادی محصول:

بهسطحوالیتکابلبودهکهطیسال هکتار19575بهمساحت1396انگوریکیازجملهحاصالتمهمواساسی

اصلهتاکدرفیجریب300(جریبزمینمیشودتعداد97865زمینتحتپوششتاکانگورقرارداشتهکهبامعادل)

 بطوراوسطازفیاصله 14میباشد ارزشفیخریطه برابراست7کیلومحصولبدستمیآیدکه 150کیلوییانگور

(یا2018الی2014(افغانیبدستمیآید.طیسال)90000)افغانیمیباشدعایددهقانازفیجریبدرمجموع

افغانیودر7367542200بهارزشمبلغ1393نظربهتولیدآنعایدبدستمیآورندکهدرسال1396الی1393

افغانیودرسال8175642900بهارزشمبلغ1395افغانیدرسال9809864100بهارزشمبلغ1394سال

افغانیبدستآمدهاست.هرگارشایطبرایکشتوزراعتمساعد3830442900ربهتولیدبهارزشمبلغنظ1396

گرددوازعواملطبیعیمخربسکتورزراعتمصونمباندبرعالوهاینکهسطحتولیدبلندمیرودسطحاشتغالزاییدراین

خواهدگردیدبههراندازیک هسطحتولیدمحصوالتافزایشیابدبههامنبخشبهطورچشمگیروقابلمالحظهمهیا

اندازهفرصتهایکاریبیشرتمساعدمیگردد.پسگفتهمیتوانیمکهیکرابطهمسقیمبینافزایشتولیداتوایجاد

.فرصتهایکاریدرایننباتوجوددارد

 تحلیل وضعیت:

 نقاط قوت: 

 صادراتراداردانگورازجملهنباتاتاستکهظرفیتباالقوهتولیدو 

 سطحاشتغالزاییچشمگیردراینبخش 

 .مرکزفروشمتاممحصوالتزراعتیتولیدهشدهکابلووالیات 

 موجودیتزمینهاوساحاتمناسببرایپرورشتاکستانها 

 امنیت

 نقاط ضعف:

 .نبودمارکیتمناسبودوامدارجهتفروشمحصوالتزراعتیبالخصوص

 تولیدشدهمطابقبهستندردهایجهانی.معیارینبودنمحصوالت

 عدمآگاهیدهاقیندرموردتولیدمحصوالتمعیارییامراعاتننمودنمعیارها)استعاملبیشازحدادویه

عدمسورتبندیودرجهبندینظربه)سایز،رنگ(آلودهبودنباآفاتوامراضنباتی،کودکیمیاوی،جات،

حصوالتازمحلتولیدالیمارکیتفروش.وغیرهمشکالتانتقالم
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عدممعلوماتاضافیدرموردمحلمحصولتولیدشده.  والیترسپل

 .عدمحامیتدولتازدهاقینوتجاران

 .عدمرسمایهگزاریدرموردمحصولانگور

 عدمموجودیتزیربناهایزراعتیدرقسمتذخیرهگاه،رسدخانهموقتیساحویودرمرکزفروشمحصول

 خانههاکمبودکشمش 

 فرصت ها: 

 موجودیترشایطمساعدبرایرسمایهگذاریوفعالیتهایسکتورخصوصی 

 موجودیتمؤسساتغیردولتیوبرنامههایبزرگوزارتزراعتبرایرشدوانکشافاینبخش

 تهدیدات: 

 شیوعآفاتوامراض 

 کمبودآببنابرنوساناتبارنگیوعدممدیریتدرستمنابعآبی 

 گیری :نتیجه 

بهسطحوالیتکابلبالخصوصولسوالیهاکوهدامنبهصدهاتنازافرادواشخاصبهشکلمستقیموغیرمستقیم

ازطریقمرصوفیتدراینبخشعوایدبدستمیاورندکهموجودیتایننباتدرراستاییمختلفزمینهکاروامرارحیات

(فرد،3247200برای)1393هدرولسوالیهایمتذکرهدرسالرابرایمردممساعدمیسازد.پسگفتهمیتوانیمک

(فرد3262545برای)1396(،درسال3253800برای)1395(فرد،درسال3250500برای)1394درسال

دراینبخشزمینهکاررامساعدساختهاست.اشتغالوکاردهاقیندرفیجریبزمینازمرحلهآغازفصل)آبیاری،

نفربهشکل33هی،شاخهبری،نرمکاری،سبزبری،جمعآوریوبستهبندی(تارفعحاصلانگوربهتعدادکودد

(نفرمرصوفکاراند.165وقفهییکارمیکنندکهدرفیهکتاربهتعداد)

بلمحصوالتطوریکهبههمگانمعلوماستوالیتکابلمرکزفروشیمتاممحصوالتزراعتیولسوالیهایاینوالیت

عمدهوالیاتهمجوارنیزشمردهمیشودکهمحصوالتدراولبهمرکزکابلانتقالوسپسبهوالیاتوکشورهایهمسایه

وسایرکشورهاوبازارجهانبهشکلتازهویاپروسس)کشمش(شدهصادرمیگرددکهمتاسفانهدولتدرانتقال،بسته

رایتولیدکنندهگان)دهاقین(وصادرکنندهگاننقشمهمواساسیرابندی،زمینهفروش،مراکزپروسسمحصولب

بازینهمنودهبلکهرشکتهاوتجارانمحلیوملینقشاساسیرادرصادراتایناقالمرولاساسیراداشتهاندکهدر

کههامنادهاقینعزیزاینزمینهتوجهارگانهایذیربطمطالبهمیگرددهمچنانالزمدیدهمیشودتابینتولیدگان

تجارانمحلی، وزارتتجارتوصنایعووزارتمسوولیناتاقهایتجارت،وزحمتکشکشورمیباشدرابطهنزدیکبا

محرتمزراعتآبیاریومالداریتامینشودتادراینزمینهپیرشفتهایقابلمالحظهرومناگردد.
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 څپرکی پنځم والیترسپل

 /ANPDFميل لومړیتوبونو دبرنامو لنډیز ) دافغانستان د سولې او پراختیا د

NPPs) 

 اقتصادي )جیواکانومیک( موقعیت-افغانستان جغرافیایيد 

افغانستاندیوهبډایهتاریخاولهقومياوژبنياړخهدګڼشمیروګړوپهلرلورسهیوهتاریخيسیمهده.زیاتشمیر

ژوندافغانانپهجالټولنوکېپهغرنیوسیموپهتپواودرو کېچېزموږدجغرافيېډیرهبرخهجوړويخوارهواره

کوي.دټوټهټوټهکېدوپرلورروانېدغېطبیعيګردلېڅخهدخالصونپهموخهدټرانسپورتاومخابرايتخدمتونو

پانګونېاړتیاتهالرسيساودبازاردهمغږۍدآسانتیاووراوستلولپارهدزیربناوودپراختیاپهبرخهکېدلویېکچې

ليدلکېږي.دڅلورولسیزوجګړېهیوادورانکړیاوپهميلکچېدزیربناوواودفعالوادارولرونکياغیزمندولت

جوړولوهڅېیېلهلویوستونزورسهمخامخکړيدي.

ېپاتېيش.ولېبههامغس-دودېاوپرمختګاوږدمهالهپرمخوړونکيـکرهنه،کانکېندنهاوسیمهایزسوداګرۍ

زړېالرېچارېبایدپهپرمختللوالروباندېبدلېيش.کهپهاغیزمنډولترېګټهپورتهيش،یادېعرصيرسچینې

بهدلوړېکچېاقتصاديودهرامنځتهکړي.دنړۍپهیوهګڼمیشتهاوخوځندهسیمهکېدڅلورالرېپررسد

دېمعن دافغانستانجیوسرتاتیژیکموقعیتپه اقتصاديهمکاریو موخه پرمختګپه رسه ګاونډیو چېله یده

چټکولولپارهزموږهیواددغورهموقعیتلرونکېدی.همدارنګهافغانستانبایدپهعامهاوخصويص،کورنۍاوبهرنۍ

تیایېمرستودواړوبرخوکېپانګونهچټګهکړي،اودوختپهتیریدورسهدميلعوایدوپایدارهرسچینېبایددپراخ

ځایناستېکړي.

پهافغانستانکېدجګړواوږدتاریخاودپانګونېنشتونتهپهکتورسهدپاموړاقتصاديودېاوټولنیزپرمختګته

(راتلونکوکلونوکې۱۰رسیدلبهپورهوختتهاړتیاولري.دپرمختګدامیدوارونکېکچېرسهرسهبهافغانستانپه)

سیمهایزدسړيرسناخالصوميلعوایدوترټولوټیټهکچهولري.نسبيیادمنځنۍکچېعایدتهددسویيلآسیاء

ژونددسطحېلوړولوپهبرخهکېدپرمختګتګالره،پهکلونواویاهمپهیوهلسیزهکېنهبلکېبایدپهڅولسیزو

ایزاوسوکالههیوادبنسټونهاوسکېښودليش.کېاندازهکړالیيش.ولېبیاهمډیرهاړینهدهترڅودیوهسوله

زموږتګالرههمبایدپرواقعیتونووالړهوي.پهلنډوختکېدودېلرلیدناڅرګنددی.ترهغهپورېچېافغانستان

په چې پانګونه، عامه بریښي. کم احتامل نوېخصويصپانګېاچونې د کچه لویه په راغلې، وي نه کېسوله

دپراختیایياقتصادلهکبلهمنځتهراځېهغهبههملهستونزورسهمخيش.دپرمختګرشیکانبهپهځانګړېتوګه

کلونو۱۰څخهتر ۵افغانستانکېدپرمختګمهممايلمالتړکوونکيپاتېيش،خوددویمالتړبهپهراتلونکو

یوالمالتړځایونیيس.پهلنډهمودهکېدپورېکميش.دوختپهتیریدورسهبایددوامدارهکورنۍرسچینېدنړ

لورېتګاو په بودیجې مهمیوېدوامداره ترټولو لپاره زمونږ ایښودل بنسټ پراختیا مهاله اوږد د افغانستان د

 لومړیتوبدی.
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 د ميل یوايل حکومت  والیترسپل

:لومړين دوه کاله ا۲۰۱۴په سیايس، امنیتي، افغانستانپر د قدرتلیږد کالکېد اقتصادياړخونوزیږدیز و

باندېدپاموړاغیزوکړ.کلهچېدميلیوايلنويحکومتواکترالسهکړیواځېلهیوهبحرانرسهنهبلکېله

دریوبحرانونورسهمخشو،تروریستانواومخالفووسلهوالوډلودنړیوالوځواکونودشمیرپهکمیدورسهخپلېحملې

واتهالړ،اولهسیالیوډکوټاکنودميلرهربۍپاملرنهځانتهواړوله.زیاتېکړې،اقتصاددکړکېچخ

نويحکومتداومنلهچېپهاقتصادکېبنسټیزېستونزېترهغهډيرېژورېديچېپهلومړیوکېیېاټکلشوی

عامه لکهپربانکونوڅارنې، دحکومتيکارکونکودګومارنېسیايسکولدحکومتداسايسدندو تدارکاتو،وو.

سبب فساد اداري پراخه او کشالې داخيل د ادارو کوونکې پيل قانون د او قضایې خدمتونو، اوملکي دفاعي

دېپرځایچېپه ګرځیديل. حقیقتکېد په ټوټېشويوو: څو خواشنونکېتوګه په دواړه پراختیا امنیتاو

ړاوپلېيش،دبودجېدباندېاوبودجېدننهڅرګندهتوګهټاکلېموخېدمنسجموميللومړيتوبونوپربنسټجو

پروژولهمجموعېڅخهزیاتبلڅهنهووپايت.

تدارکاتد کړ.عامه تیر راوستلو په اسايسپرمختګونو د کې چارو مهمو په لومړیکال خپلېدورې حکومتد

دهمغږۍپهموخهدعامهمايلاصالحاتودراوستلوپهموخهمرکزيشول.لهميللومړیتوبونورسهدبودجېبهري

مدیریتپهبرخهکېداصالحاتوطرحهجوړهشوه.

جګړه،اداريفساد،جنایتاوبیکاري،دحکومتداصالحاتودپروګرامپهمخکې-یولهبلهرسهتړلېڅلورننګونې

نظاميبریاتهاړتیالريمهمېآزموینېدي.پهداسېحالکېچېدامنیتيخنډونولرېکولسیايسخربواترواو

همدارنګهدعامهباورفضاچېدحکومتلهخوادښهکېفیتلرونکومساويخدمتونوپهوړاندېکولورسهرامنځته

خودکاريزمینېدکچېلهلوړولوپرتهبه کېږيپهدغهستونزمنورشایطوکېدحکومتدمالتړسببګرځي.

لید،لههیوادنهبهرمهاجرت،اودتاوتریخوايللهجرميشبکورسهیوځایکېدوپهافغاناندمخدرهتوکوناقانونهتو

 څیرخواشینونکوکړنوالسپورېکړي.

 :سیايس او امنیتي لرلید

دميل موږ باندېسيوریاچوي. لرلیدونو ټولو پر پرمختګ چېد څريده، ګونېبالپه دوه لرلد دسولېمته

کمپاینیوپنځهکلنپالنجوړکړیدی،ترڅوزموږدامنیتيځواکونوهمغږۍاواغیزمنتیازیاتهکړي.دافغانميل

نهیواځېلهوسلهوالویاغیانوڅخهدهیوادپهساتنهکېامنیتيځواکونواوپولیسودظرفیتونودوامدارهپرمختګ

ډیراړیندی،بلکېدغصب،انسانتښتونېاوناقانونهنیولوپهڅیرجرمونوپهراکمولوکېچېسوداګریزېپانګونې

افغا پاتېچاودیدونکوتوکوهمد لهجګړو او ماینونو ځمکنیو ارزښتلري. نستانتهیوسرتخنډجوړويهمخورا

۱۰۰ملکيوګړوتهلویګواښرامنځتهکړیاودپراختیایيفعالیتونومخنیویکوي.هرهمیاشتپهمنځنۍتوګه

لري: برخومترکز دریو پر طرحه دغه قرباينګرځي. توکو پاتېچاودیدونکو لهجګړو او ماینونو افغاناندځمکنیو

هربۍکېبدلونراوستیاودافرسانوروزنهمومسلکيکړیپخالینه،امنیت،اوثبات.موږدلوړېسطحېنظامير

ده.موږدمهمواسايسمالتړکوونکودندولکه،تدارکاتو،مايلمدیریت،اوپلټنوپهبرخوکېملکيڅارنهرامنځته

ړي.موږدکړې،چېدغهڅارنهبهزموږدځواکونولهخوادمناسبوتجهیزاتو،تغذیې،اومدیریتترالسهکولډاډمنک
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اغیزمنتیاراوستلوپروړاندېداخيلګواښونودلهمنځهوړلوکومچېداداريفسادلهکبلهمنځتهراغلیدسختو والیترسپل

ګامونوپورتهکولپهپامکېنیويلدي.

کورنیو له ژمنه، کېزموږ برخه په کمولو را اتکا باندېد مرستو پر  هیوادونو مرستندویه د لپاره امنیتيسکتور د

(اودامنیتيLOTFAرسچینوڅخهپهدوامدارهتوګهپهزیاتېګټېپورتهکونې،دقانوناونظمدمالتړصندوق)

(صندوقونولهرسچینوڅخهپهګټهپورتهکولوکېدکمښتراوړلوتهاړتیاCSTC-Aمسئولیتونودلیږدقوماندانی)

امریکایېډالروشاوخواپرځایثابتپاتېيش،دکمښتملیارده۵لري.کهدامنیتيسکټورلګښټپهکالکېد

دغهالرهبهډیرهستونزمنهويترڅوخپلېموخېتهورسیږو.رسهلهدې،دیادوژمنوترالسهکولولپارهموږدکورنیو

لوڅخهمخنیویعوایدوپهراټولونهکېدپاموړښهوالیاولهاداريفساد،مايلصندوقونوڅخهدناوړهګټېپورتهکو

 اوپهامنیتېسکټورکېدلګښتونودڅارنېکلکومیکانیزمونولهمخېداغیزمنتیالوړولوتهژمنیو.

 ید:اقتصادي لرل  

نړیوالمايلصندوق) برابروي. پرځانبسیاینېتګالرېزمینه اقتصاديلیدزموږ افغانستانټولیز نوروIMFد او )

ټولیزهتوګهنړیوالهودهورواټکلکړېده،چېدصادراتواوپانګونېدجذبپهبرخهکېاقتصادياټکلونکواداروپه

دافغانستانپروړتیاباندېاغیزهلري.خودتیرودریوکلونوپهترڅکېمخپرشاودهاوسدریدلېده،کهپیاوړياو

تهدبیرتهراګرځیدلواټکلوکړو.اغیزمنکوريناصالحاتپيليشنوښایيچېدغښتيلمګرمنځنۍودېخوا

لپارهدتبادلېدنرخاغیزمن افغانیو او اودلویوبهرنیواسعاروډیریزیرمی، دی، افغانستانپهلږهکچهپوروړی

مدیریتلري.چېداکاردپراختیالهپلوهدلویواقتصاديکړنالروبنسټرامنځتهکوی.

ټولولوپهبرخهکېکمزوریفعالیتیادعامهمايلچاروپهمرستوکېچټککمښتاوهمدارنګ خو هدعوایدورا

 ناسممدیریتدبودجېدزیامننونکوکرسونواواقتصادېودېدملنځهتلوسببګرځیدلی.

 .  دخصويص سکټور د پراختیا پروګرام۱

جوړوي.سوله،دپانګونېلپارهدخصويصسکټورلپارهدمساعدچاپريیالرامنځتهکولزموږدتګالرېیوهبلهستنه

غورهچاپريیال،اودباوروړزیربیناوېدهغهخصويصپانګېدجذبظرفیتلريکومچېلههیوادڅخهخلیجېاو

نوروهیوادونهتهلیږدولکېږي.موږبهبیروکرايسراکمهکړو،دملکېتونوځانګیړنېبهروښانهکړو،دصادراتولپارهبه

برېکړو،دباوروړبريښناترالسهکولوتهبهزمینهبرابرهکړو،ټرانسپورتتهالرسيسکېبهآسانتیاوېآسانتیاوېبرا

راولو،اودمتشبیثینواوسوداګروشخيصخوندیتوببهتضمینکړو.

نډولتیادپهاوسنيوختکېدنظاميوارداتوڅخهبغیرافغانستاندخپلوصادراتولسځلهډیروارداتلري.دغهناا

لویشمیرهغوتولیداتوپهشمولدهچېکهچیرېغورهزیربیناوېاودپانګونېغورهچاپريیالرامنځتهيشدهیواد

پهدننهکېیېدتولیدامکانشتونلري.منځنياوواړهسوداګریزرشکتونهدافغاناقتصاددماشیندجوړولواود

پالیسیبهدسیمهملیونونوکاريزمینورامنځتهکولوظر اووړوسوداګریوراڅرخیدونکېزموږ فیتلري.پرمنځنیو

ایزېغوښتنېځوابویلو،پههغوبرخوکېچېافغانستاننسبيغورهوالیولريپهدغوبرخوکېدوارداتوځای

نوپهلرېکولورسهدناستوتوکوپراختیاورکولو،پورونوتهدالرسيساودبیروکرايسلهکبلهدرامنځتهشویوخنډو

وارداتومالتړتهپاملرنهوکړي.
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هرههڅهچېموږدخصويصسکټوردودېاودندورامنځتهکولولپارهکوو،ټولیېپانګېتهاړتیانهلري.ډیری والیترسپل

ينوختحکومتلهخپلقانويناودقانونجوړولوځواکڅخهدپانګونېدهڅولو،دخطراوابهامکمولو،اودپانګو

لپارهرسچینوتهدالرېپرانستلولپارهګټهپورتهکوالیيش.افغانستاندځینوداسېبیلګوشاهددیچېدقوانینو

دمخابراتوپهبرخهکېد بدلوندپانګونېدزیاتوايلاوپهخدمتونوکېښهوايلسببشوی.دبیلګېپهډول،

دجوازورکولولهکبلهرامنځتهشو.دانرژيدمقرراتوپهبرخهحیرانتیاوړپرمختګچېخصويصمخابرايتشبکوته

د پلوري. بريښنا باندېبه انرژۍخپلواکتولیدونکيرامنځتهکړيچېپهميلشبکو د ژر کېاصالحاتبهډیر

وحکومتمقررايتپروسهډيریوختدمنلووړاصوللري،لیکندهغوپيلکولبیالبیلېمرحلېلريچېدبډوا

کمظرفیتیسببګرځي.موږپهسوداګریزوپروسوکېاصالحاتوتهژمنیواوپهلویواړوندهوزارتونوکېادارياود

خدمتونووړاندېکولوپروسودسادهکولوپالنلرو.یادکرهنوښتونهیوواحدمرکزلهځانرسهلريچېدخدمتونو

تهراويلترڅودوړاندیزونوپهکچېرسهدثبتولوپروسهګړندۍيش.خوارهوارهوړاندېکولبهیوهځانګړيموقعیت

یادېهڅېبهلهالکرتونیکيادارېاړونداصالحاتورسهیوځایيشچېموخهیېداغیزمنتیاډیرولدي.

دمقرراتوسموندبیوزلولهخوادپانګونېسببهمګرځیدالیيش.مونږاوسمهالدښاريبیوزلۍهڅوو،ترڅو

پخپلوکورونواووړوسوداګریوکېدځمکودتصدیقلپارهدميلپروګراملهالرېپانګونهوکړيچېپهټولولویواووړو

ښارونوکېداجارېضامنتوړانديکېږي.ګرځندهتلیفونلهالرېدبانکيخدماتوپرانستلاوالکرتونیکېتادیاتو

واویالیرېشویوټولنولپارهچېنورومايلسیسټمونوتهالرسسینلريدتهاجازهورکولبهپهراتلونکيکېدبیوزل

 راکړېورکړېاوګټېلګښتونهراکمکړي.

 خصويص سکټور د ودې له الرې د کاري فرصتونه رامنځته کول

دخصويصسکټوردودېپراخولولپارهزموږموخېپهالندېډولدي:

 منځتهکول.داغیزمنواودسیالۍډکبازارونورا 

 .دمنځنیواووړوسوداګریو،پهځانګړيډولدصادراتواړوندافغاينرشکتونوغښتلیکول 

 دکوريناوبهرنیپانګونېهڅول 

 :دخصويصسکټورلپارهدیوتوامننونکيچاپريیالرامنځتهکولولپارهزموږوسایلپهالندېډولدي

 (دISOلهمعیارونورسهدخدمتونواوتولی)،داتوبرابرولوپهبرخهکېلهافغانرشکتونورسهمرستهکول 

 .دسوداګرۍدمالتړخدمتونهدالرسيسوړاواړوندګرځول 

 .دګاونډیوهیوادونورسهدګمرکونوترمنځدتړونونوپراخول 

 .پهافغانسفارتونوکېدسوداګریزواتشوډیرول 

 .ددوهاړخیزواوڅواړخیزوتړونونوپراخول 

 د(TIRننوتلوتراجازېالندېدتوکوپرنړیواللیږد (کنوانسیونمطابقبلهیوادتهدباروړونکوموټرو

 باندېدګمرکونوکنوانسیونپيلکولاوهمدارنګهدترانسپورتاولوجستیکيسکټورپیاوړيکول.

 .کورنیوتدارکاتواودوارداتوقانونیځاینیوونکوتوکوتهپراختیاورکول 

 .دخصويصسکټوردرسوېپهوسایلوکېدښهوايلراوستلاومعیاريکول 

 .دصنعتيپارکونواوځانګړواقتصاديزونونومالتړاوجوړول 
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 دغیررضوريرشایطودلرېکولوپهموخهدجوازپررشایطوبیاکتنه.  والیترسپل

 برابرول.پانګوالوتهدمالیايتهڅونواودپانګونواوشتمنیوحقوقيخوندیتوب 

 دیوېداسېواحدېادارېرامنځتهکولچېدسوداګرۍمنسجمالکرتونیکياداريخدمتونهپهکابلاو

 اوهنورومرکزونوکېوړاندېکړيلکه)ثبت،جوازورکول،دګمرکونومالیات(.

 .  د وليس تړون پروګرام۲

زیږدیزکالپورې۲۰۲۰کړیده.یادهپاملرنهبه،ترافغانستانروغتیااوتعلیمتهدالرسسیپراختیابرخېتهپاملرنه

دلومړنيوروغتیایياوتعلیميخدمتونولپارهمايلمتویلپهڅیرچېوارلهمخکېټاکلشوې،دوامومومي.موږد

ښښخپلېاوسنیتګالرېلپارهددریوبدلونونووړاندوینهکړیده.لومړی،دروغتیااوتعلیمبرخهچېنهیواځېدپو

پراخولوتهپاملرنهوکړيبایدچېدکېفیتلوړولوتهيېهمپاملرنهوکړي.دوهم،اوسنيمايلبیلګې،پهځانګړي

ډولدروغتیایيخدمتونولپارهثابتېنهديدواړهوزارتونهداصالحاتوپالنونهترتیبويترڅودروغتیایيخدمتونوپه

وسیموکېدسواددکچېلوړولوپهشمولیادخنډونهلهمنځهیويس.ملړنیبکسهکېدغورهوايلاوپهلرېپرت

دریم،دتعلیمدنصاباودافغانستاندکاربازاردغوښتنوترمنځتقاطعداپهګوتهکويچېنیږديدوهپردریمه

برخهدپوهنتوننويفارغینبیکارهدي.

وغتیا،ملړنیکلیوايلزیربیناوو،اوکرهنیزوخدمتونوپهبرخهکېدوليستړوندميللومړیتوبپروګرامبهدتعلیم،ر

د کچه ټیټه په څخه شوراء پراختیا د ټولنو د ورکړي. پراختیا ته میکانیزمونو لپاره کولو وړاندې د خدمتونو د

وخهدبیوزلۍراحکومتولۍاوپراختیایيفعالیتونولپارهدننوتودیوېنقطېپهډولګټهپورتهکولورسهدمنشورم

دکلیوالوټولنو،کمولاودناامنۍاوتاوتریخوايللهمنځهوړلدي.دوګړومنشورزموږدپراختیایيلرلیدکييلده.

ولسوالیو،والیتونو،اومرکزيسطحېیولهبلهرسهنښلولدحکومتلهبشپړوهڅوڅخهدي،ترڅوټولییزپرمختګ

تپهڅیردپراختیاڅوټوټېشویوتګالروڅخهدمخنیويپهبرخهکېمرستهوکړي.یادتهپراختیاورکړياودتیروخ

اودویتهبهدخدمتونودوړاندېکولوڅخهدڅارنېاود دپروسېپهمرکزکېراويل، تړونبهټولنېدپراختیا

کېورک اختیار په میکانیزمونه وسایلاو لپاره ټاکلو د پهپراختیایېلومړیتوبونو کوونکو ترالسه ګټه د ړي.ټولنېبه

اوهمدارنګهدپرمخوړلواوساتنهکېمهمرولولوبوي.دوګړومنشوربهد پيژندنه،دغوښتنېپهرامنځتهکېدو،

(ظرفیتجوړونهوکړياولهپورتهنهښکتهدحسابورکونېاړینګامونهپورتهCDCsټولنودپراختیایيمرکزونو)

ييشچېزیامننکېدونکېډلېلکهښځې،راستنیدونکيکډوال،پههیوادکېدننهبېځایهشويکړيترڅويقين

 خلک،کونډې،اومعلولیندپراختیاپهپروسهکېشاملشويدي.

 ولسی تړون به د خدمتونو لږ تر لږ معیارونه وړاندې کړي

اسايسخدماتووړاندېکولتضمینزیږدیزکالپورېبهدولتدټولوخلکولپارهدخدمتونود۲۰۲۶تر

والیتونوکېالندې۳۴ټولنولهالرېپهټولو۱۲،۰۰۰کړي.پهراتلونکوڅلوروکلونوکېبهیادپروګرام

خدمتونهوړاندېکړي:

 کولرامنځتهځایونوکولوترالسهداوبودشاوخوا۲۰،۰۰۰دالرسسی،تهاوبوپاکوسطحهميلپه

 کړېزدهدلپارهکوونکوزدهداوحارضۍلهښوونکودتعلیم،کېفیتغورهدکېښوونځیودولتیپه

 کېدلډاډمنڅخهساعتونه
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حداقلعملیاتودخدمتونو،شویوټاکلکېکلنیکونوټولوپهبسته،لومړنیخدمتونوروغتیایېد  والیترسپل

 شمولپهغوښتنوملړنیګامرنېکارداوساعتونو،

لومړیتوبونودټاکلواودتوپیردڅیړلوپربنسټ،ټولنېبهلهالندېبرخوڅخهلږدټولنېترمرشۍالندېد

 ترلږهیوهیېولري:

 دانرژۍدتولید،چېبریښناکچېلومړنیدڅخهرسچینوکېدونکونویولهکېسیموپرتولرېپه

وي.نهوړرسیدودالرېلهسیسټم

 پرانستېکالورسچېجوړولسړکونوداسېدموخهپهزیاتوايلدالرسسۍدکلیودتهمارکېټ

 وي.

 زیربیناوې.وتلوداوبوفاضلهداولګولواوبودکچهټیټهپه 

 د اغیزمنې حکومتولۍ پروګرام  .۳

اغیزمنتیااومرشوعیتدولتدلري.تړاوبیلیدونکېنهرسهبلیولهپرمختګلږاوثبايتبېامنیت،کېافغانستانپه

پهسولېدکېګاملومړيپهپاملرنهدغهتهدولتلرونکېثباتاومرشوعیوده.موخهمهمهیوهپخپلهکولرامنځته

ځانګړيپهروڼتیا،حقوقودمالکېتددي.ټینګښتدامنیتاوکول،رامنځتهاجامعسیايسدپرمختګ،کښېخربو

کېږي.دګڼلموضوعمهمهیوهده،شتمنييفزیکمهمهیوهلپارهشمیرلویدنفوسودچېلپارهځمکودډول

لهدستونزېیادېدرسهکولورامنځتهپهپروګرامقبالېدادارېميلد)ارايض(ادارهخپلواکهځمکودافغانستان

دلپارهنجونواوښځودډولځانګړيپهکې،برخوپهتعلیماوروغتیالکهخدمتونولومړنيوکوي.دکارلپارهوړلومنځه

داولرلباورباندېاستازيشويټاکلپخپلخوندیتوب،خلکودموږترڅولرياړتیاتهساتلوخونديراوړنوتهسال

کړو.تضمینکول،ترالسهعوایدوکايفدلپارهکورنیوخپلو

 الف( د عامه سکټور سمون

پالیسیوهغودافغانستانومومي.مدواپورېپایهتردورېکاريدادارېاوسنۍدبهاصالحاتبنسټیزسکټورعامهد

دکېبرخهپهکولوپيلدشوي.پيلدينهتوګهسمهپهچېکومدیاغیزمنڅخهزیاتوايلکچېبېمقرراتولهاو

دریوراتلونکوپهراولو.مکافاتاوڅارنېاصالحات،کښېسیسټمونوپهمدیریتدبایدموږلپارهراوستلواغیزمنتیا

ملکيديش.راوستلاصالحاتمدیریتدفعالیتونودکېوزارتونولرونکولګښتونواوعوایدولوړوپهبهکېکلونو

 دي.شويپيللپارهلوړولودوړتیادمدیرانورتبهلوړداصالحاتادارېعامهاوخدمتونو

 د یوې اغیزمنې او ځواب ویونکې ملکي ادارې  رامنځته کول

ویونکېځوابغوښتنوپرمختیایيميلدهیواددچېکړيرامنځتهادارهخدمتونوملکيدداسېیوهبایدافغانستان

بایدموږلپارهرسیدودتهموخېیادېهمبیاخوورکړي.ودهتهبهیرګډونمساويښځینهاونارینهافغانداووي

ملکيدچېکومشوی،خپوراخولهنفوذمرشوعغیراوفساداداريدچېیوسو،منځهلهمیراثسیايسژوریو

کړنوناساملوهغهدبایداصالحاتشوی.سببګامرلوکوونکوکارمسلکيغیرشمیرلویدکښېبستونوپهخدمتونو

مسلکيخدمتونوملکيددي.کړيقانعیېڅريېسیايسغښتيلاوشويژورېډیرېچېیويسمنځهلهریښې

ده.ګټهپهافغانانوټولودويډیرهکچهارزښتدیېڅخهلګښتلهچېکولرامنځتهادارې
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يش:السهترالرېلهفعالیتونوالندېدبهموخېشوېیادېپورته والیترسپل

 همقانونخدمتونوملکېدکېهغهپهچېرسهکتنېبیاپهقوانینواوسنیوداوتصویبپهقوانینونویود

 .راوستلاصالحاتودکېبرخهپهخدمتونوملکيدی،دشامل

 کول.پیاوړياوساتلکول،رامنځتهمسلکېتوبد 

 پراخول.مدیریتوالړدبنسټپرفعالیتونود 

 زیاتول.اغیزمنتوبکولووړاندېدخدمتونودالرېلهتړونوليسد 

 اوکول،پیاوړيروڼتیااوورکونېحسابد 

 کړي.تنظیمکموالیفعالیتداووستاييخدماتغورهچېجوړولالرښودداسېد 

 ایستل: ریښو د فساد اداري د ب(

ولسمرشدکېبرخهپهمبارزېدرسهفساداداريدیو.ژمنتهوړلومنځهلهفساداداريدرسههوډبشپړپهموږ

یورسهرهربۍمناسبېاوپروګرامقويلهمخنیویفساداداريدکېڅارنوالۍلویېاومحکمېسرتېپالن،عميل

مفسدیناویويسمنځهلهبهکلتورتمعافیدچېشویځای دچېکېحالداسېپهراکاږي.تهعدالتبه

دېپهلوړولباورخلکودزموږولري،اړتیاتهبریالیتوبپوځېاواتروخربوسیايسبهوړلمنځهلهستونزوامنیتي

اغیزهکچهپرمالتړعامهدکړو،وړاندېډولپرېبېپهخدمتونولرونکيکېفیتښهدشوکوالیموږچېتوګه

 وکړي.

 ټکي: عمده پالن د حکومت د وړاندې پر فساد اداري د

کېبرخوپهاداروحقوقياوادارې،اقتصاد،امنیت،دلپارهمبارزيدرسهفساداداريبنسټیزلهکېافغانستانپه

دي:ډولالندېپهديشوياچولالرهپرمخکېلهمخکېچېاصالحاتعمدههغهشته.اړتیاتهاصالحاتوسرتو

 سلنهجوړوي.۲۰دعامهتدارکاتوبیاجوړونه،چېدټولولګښتونو 

 .دقانوندحاکمیتاواداريفسادپرضددمبارزېپهبرخوکېدعايلشورارامنځتهکول 

 ،معدنونواودوزارتپهسطحهداداريفسادپروړاندېدمبارزيدپالنونوترتیبولچيپیلیېدمالیې

 پطرولیم،سوداګریاوصنایعو،مخابراتواومعلومايتټیکنالوژیاوټرانسپورتلهوزارتونوڅخهکېږي.

 داداريفسادپروړاندېدمبارزيعديلمرکزڅخهځانګړيمالتړترڅودلوړېکچېاداريفسادوڅیړي

 اوترقانوينڅارالندېیېونیيس.

 شامیلیدواوبیاځيلازموینوپهبرخوکېدرشطونواړینکول.دقاضیانواوڅارنواالنود 

 والیتونودقاضيانوتعویضاوتبدیل.۳۴د 

 .دکمپیوټریتادیاتواوالکرتونیکيپلورنېڅخهپهګټهپورتهکولوکېدزیاتوالیراوستل  

 ج( د سیمه ایزې حکومتولۍ پیاوړتیا 

والووسلهاوملیشېوالېوسلهمالتړ،غیرقانوينلکهډولونونورلهخوندیتوبدخلکوي،کمزوریدولتچېکله

عامهترڅوکړورامنځتهشتونادارياوفیزیکيکېولسوالیواووالیتونوټولوپهبایدموږکوي.پورتهګټهڅخهشبکو

ایزسيمهدشو.ډاډمنڅخهنظارتلهاداروکوونکووړاندېوخدمتونټولنیزواوقانوينامنیتي،داوخوندیتوب
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ټاکنودشمولپهټاکنودښارواالنودپورېکالزیږدیز۲۰۱۹تراوزیاتوايللهکچېدلګښتونودالرېلهحکومتونو والیترسپل

پراختیاتهشتوندایميحکومتدکېوالیاتواوولسوالیوپهچېپروګرامدپانګوينیوځایرسهاصالحلهپروسېد

وګرځي.الملپیاوړتیادحکومتولۍځایيدبهداچېورکړي

 دي:ډولالندېپههڅېزموږلپارهمالتړاوپیاوړیتوبدسیسټمدحکومتولۍځایيد

 ټینګول.اړیکودپورېکچېميلترنیولېټولنېځاييلهترمنځکچوټولودحکومتد 

 کولوپهبرخوکېدمالتړاوهمغږۍزیاتول.دبودجېترتیبولو،پالنجوړولواوپيل 

 .دعوایدوټولولواوخدمتونووړاندېکولوپهبرخهکېدښاروالیودوړتیالوړول 

 دولسوالیوپهسطحهدحکومتدشتونزیاتول،او 

 .دوالیانواوولسواالنودظرفیتلوړول 

 د(  نشه یې توکو پر وړاندې مبارزه

توکویينشهددی.خنډسرتیوپروتالرهپهپرمختګاوامنیتدصنعت،شتهتوکویېنشهدکښېافغانستان

مرصفلهتوکویينشهدرسوي.زیانتهمرشوعیتدولتداوګرځيسببزیاتیدودبلواګرۍدسوداګريناقانونه

مخېدلیږددتوکویينشهدخوالههیوادونهپرتودکېالرپهترانزیتداوغوښتنهدوامدارهڅخههیوادونوکوونکو

۲۰۱۵دده.کړیمحدودهاغیزمنتیاتګالرېدمبارزېدوړانديپرتوکویينشهدزموږګامونه،ناکايفاړوندنیولو

عامهاوتعلیمکول،پيلقانوندچېکړيپیلکولپيلپالنکاريميلتوکویينشهدموږخوادیپهراکالزیږدیز

راتلونکوپهلري،اړتیاتهژمنومهالهاوږداصالحاتبریايلچېپوهیدلوپهخربېدېدبرابروي.تهیرمسیوهروغتیا

نشهاومینځلوپیسودچېوساتوروانبرابرولمعیشتبدیلدتهګروکروندکېحالداسېپهموږبهکېکلونوپنځو

يش.پلیتوګهجديپهقانونبهوړاندېپرقاچاقدتوکویې

 .  دعديل سکټور د رغولوپروګرام۴

زموږخلکبایددااحساسوکړيچېدولتدقانونپهبېطرفهپيلکولورسهعدالترامنځتهکوي.افغانستانباید

دقانوندونډېدیقینيکولولپارهبایدخپلسیسټمونهلهرسهجوړکړي،چېدهغهدنشتونلهکبلهبهقراردادونه

خوندينهوياونهبهشخړيدقضااوقانوينالروحليش.سرتهمحکمهاولویهڅارنوالیدواړهداودملکېتحقوق

خپلوخدمتونودمسلکيکولواوټولووګړوتهدحقوقيالرسيسلپارهپهلویهکچهداصالحاتوپالنجوړوي.

 عدالت ته دټولو افغانانو الرسسی:

اییاودقانوندتنفیذسیسټمجوړکړي،چېدقواعدواومقرراتوپربنسټافغانستانبهیوعادالنهاومنصفانهقض

عدالتوسايتاودنړیوالومعیارونورسهبهسمونولري.دقانوندپلېکولوسیسټمبهداباوريکړيچېدقانون

پروړاندېيبلهکومتبعیضهټولافغانانمساويدي.

هيش:یادهموضوعبهدالندېټکوڅخهڅرګند

 .دهرافغاننراوښځېلپارهعدالتتهدالرسيسدحقتضمینول 

 دیوهروڼاوبېپرېحقوقيسیسټمرامنځتهکولچېداسايسقانوناوبرشيحقونونړیوالو

 کنوانسیونونودقیقډولپهنظرکېنیولورسهرامنځتهشویوي.
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 ظرفیتلوړول.پههرهکچهدقانوندپلېکوونکوپرسونلمسلکي  والیترسپل

 .دعديلاوقانونپلېکوونکواداروکېدښځودشمیرزیاتول 

 .دعديلاوقانونپلېکوونکواداروترمنځدهمغږیزیاتول 

 لهسرتېمحکمېڅخهدارايضخپلواکېاداریتهدځمکودقضایاودڅیړلودصالحیتتقویض 

 مدیریتسیسټمپهفعالولورسهدځوابورکونېاودقضایياداروپهبیاجوړښتاودقضیوبریښنایې

 اغیزمنتیالوړول.

 دبرشيحقونودساتنېاودښځوپروړاندېدتاوتریخوايلمخنیويپهبرخوکېدجديګامونوپورته

 کول.

 .  دکرنې د پراختیا هر اړخیز پروګرام۵

سلنېنفوسلپاره۴۰دافغانستانناخالصميلتولیددکرهنیزسکټورلهفعالیتونورسهسمحرکتکوي،کومچېد

دکارزمینهرامنځتهکوياوزموږداوسنیوصادراتودپاموړبرخهجوړوي.پهطبیعيډولیوبېثباتهسکټور،لکهد

یاپهبرخهکېدلږېپانګونې،دټیټکېفیتلرونکوتوکولکهافغانکرهڼېدودېمخه،داوبودرسچینودپراخت

تخمونهاورسې،دطبیعيرسچنیولهمنځهتلو،اودکوريناوصادرايتبازارموندنېلپارهکمزوريسیسټملهکبله

دریاونیمخکېواورهاوبهکېږي،چېدپرسلېپهلومړیوکېدځمکېاوسدبدلونلهکبلهاقلیمنیولشوېده.

پررسبهدډیرواوبودټولیدوسببيش،اودسیالبونودراوتلواوځمکودښویدوخطرزیاتوي،اوهمدارنګهدوچ

وپهڅريښکاري،دويبپهمیاشتوکېدکايفاوبودنشتونستونزهرامنځتهکوي.اوسنیاورښتدډیرباراناوریدل

نهدواوري،کومچېدډيرواوبودساتلوآسانتیاوواودسیالبونودمخنیويپروړاندېداړینوګامونوپورتهکولواړتیا

پیداکوي.

دکرهنیزوتولیداتودکچېلوړولبهداوبولګولوپهرسچینو،داوبوپهمدیریت،دنیالګيکېنولوپرمختليلموادو،او

روچاروپهبرخهکېدپاموړڅوسکټوریزهپانګونوتهاړتیالري.دارزښتزیاتولوکړۍتهبایدپراختیاورکړلغورهال

يشترڅوپانګوالوتهدپانګونېلپارهډيرهانګیزهورکړي.دغنمواوغلوزیاتتولید،اوکموشویورموتهپراختیاورکول

وبتضمینکړي.پرمختللېښارياوکلیوالېاړیکېچېکرهنیزومحصوالتوبهدهیوادلپارهدخوراکيتوکوخوندیت

تهدپیرودلو،پروسساوساتلوتوکيتیاروي،دښاريپرمختګاودکلیودروښانهپرمختګسببيش.

الحاصلري.قابلیتلوړودېاقتصاديدچېکوموکړيپاملرنهتهسکټورونوکرهنیزوکېلومړیوپهبهپانګونهعامه

درسهلرونکوسهمکوچنیولهبهآسانتیاوېسړیدوداوسړخونېډيریاوټکنالوژی،کرهنیزهغورهتخمونه،شوي

کچېمثبتېڅخهکچېوروستیلهتولیددلپارهبازارونوصاداريتاوکورينداولوړولوپهخوندیتوبدتوکوخوراکي

کرهنیزاوواردونکيلهافغانستانترڅولريشتونظرفیتلهمهااوږدیووکړي.مرستهکېبرخهپهخوځښتدته

دپرمختګ،صنعتکرهنیزدرسیدلتهموخېیادېکړي.بدلهیوادصادرايتصنعتيکرهنیزپهڅخههیواد

پورېڅوترلري،اړتیاتهکولومعريفبندیبستهغورهداوپراختیا،آسانتیاووسړیدونکودوالی،ښهکنټرولدکېفیت

 ويش.مخنیویڅخهخرابیدواوکېدوضایعدچې
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 د کاري زمینې رامنځته کول، د حاصالتو زیاتول او کروندګرو لپاره د بازارونو پرانستل: والیترسپل

 پهراتلونکوپنځوکلونوکېبهموږ:

 ملیونهکتاروتهلوړهکړو۲،۷څخه۲،۲تراوبوالندېځمکهله 

 یکټنوتهلوړکړو.ملیونمیټر۵.۹څخه۴.۵دغنموتولیدله 

موږبهیادوموخوتهپهالندېډولورسیږو:

 څخهډیرواوبولګولوکانالونهجوړولو،۱۰۰۰انګونیلهالریبهدهبرخهکېدپپداوبوداغیزمنمدیریت

 داوبولګولونووشبکوتهپراختیاورکولو،اوداوبوواړهزیرمتونونوجوړول.

 هکتارهترکښتالندې۱۱۰،۰۰۰لوړهيش،د٪۲۶پيلکول،ترڅودحاصالتوکچهدغنمودميلپروګرام

ځمکېزیاتول،لهحاصلاخستلوڅخهوروستهپهمنځنیکچهدزیانونوراکمول،اودغنمودزڼودمعیاري

 بازاررامنځتهکول.

 (دڅارویوپهمدیریتکېغورهوايلراوستل،دphytosanitaryدشمولیتمعیا)راودنړیوالسوداګریز

سازمانلهخوامنظورشویوتعرفوتهرسیدلترڅوزموږلهوړوسوداګرورسهپههیوادکېدشتهتوکود

 معادلوواردايتسیاالنودسیالۍمخهونیيس.

 هکتاروتهلوړول،دارزښتونولوړولوپهزنځیر)۲۳۰،۰۰۰څخه۱۸۰،۰۰۰دبڼوالیظرفیتلهvalue-

chainsلهپانګونېڅخهمالتړکول،دصادراتودتصدیقسنددطرزالعملونورامنځتهکول،اودښځو(کې

 لهخواپرمخوړونکوکرهنیزوسوداګریوڅخهدمالتړزیاتول.

 .دغلوداسرتاتیژیکيزیرموبیاودانولاودکروندګرودمالتړلپارهدغلودزیرمودبورډرامنځتهکول 

 هکتاروکښېدځنګلونوبیاایښودنه،چېلهچاپريیالساتنېاود۶۰،۰۰۰اوپهدځنګلونوکرهنه

 کروندګرولپارهدعوایدولهرامنځتهکولوڅخهمالتړکوي.

 دکرهنېوزارتدبیاجوړښت،ترڅویوغیرمتمرکزهاوکروندګروتهځانګړېشوېپاملرنېادارهرامنځته

 اووېهڅوي.يشچېخصويصپانګونهتنظیمکړي

 .  دښاري پراختیا پروګرام۷

پهډیروهیوادونوکې،ښارونهدجغرافیايياونفوسدګټولهکبلهدودېدرامنځتهکېدوخوځندهمرکزونهجوړوي.

د ښارونه زموږ باندېبدليش. محرکېنو ودېپه لیکناوسمهالبایدچېد لري، لویتاریخونه افغانښارونه

مرکزونوباندېاوښتي،چېدنوواوسیدونکو،بېځایهشویوخلکو،اوراستنیدونکومهاجرولویېشمیرېداوسیدوپر

زیږدیز۲۰۱۹جذبلپارهداقتصاديبنسټونولهکمښترسهمخدي.دښاروالیولپارهدمستقیموټاکنورسهچېد

مدیریتلپارهلوړوظرفیتونوتهاړتیاولري.کاللپارهپالنشوي،زموږښارونهبهدښاروالۍاوښاريچارود

 خوځنده او د هستوګنې وړ ښارونه

یادسکټورلپارهزموږموخېپهالندېډولدي:

 دخوځنده،خوندي،دهستوګنېوړښاريمرکزونودیوېشبکېرامنځتهکول 

 باندېدښاريشبکوداقتصاديودېپهمرکزونو،کلتوريمرکزونو،اودټولنیزیوځایوايلپهمرکزونو

 بدلول
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 دښاريپالنجوړونېغیرمرکزيکولاودمشارکتيښاريحکومتولۍمیکانیزمونوجوړول.  والیترسپل

 دميللومړیتوبښاريپروګرامبه:

 حقوقياومقررايتجوړښتکېغورهوالیراويل،دواکلیږدبهپيلکړي،اوپهښارونوکېبهدقانون

 حاکمیتټینګکړي.

 زیربیناوو،پهځانګړيډولترانسپورتاوداوبوایستلوسیسټمبهجوړکړيدښاري 

 ښاريپراختیایيپالنونوکېکلتوريمیراثشاملکړي 

 دښاريګاونډیتوبپرمختګ،دمنطقهبندۍیازوننګداصولورامنځتهکولاوپيلکول،اودمناسبو

 بیوکورونوودانولوهڅول.

 وخوندیتوباوتصدیقول،بیوزلوتهدښاريخدمتونوپهرسولوکښېدښهدځمکېدملکېتدحقوق

 والی،اوپهکاريفرصتونوکېدزیاتوالیراوستل.

 لویواقتصادونوتهودهورکول،دښارياقتصاديزونونوجوړول،ښارونوتهنیږديسیمېپهښاري

 پراختیایيپالنکېځایپرځایکول.

  .  د انرژۍ پروګرام۸

زموږدپرمختګتګالرهدتولیدکوونکودوړتیادلوړیدورسهتړلېدهترڅوښارياونړیوالوبازارنوتهالرسسیومومي.

)ډيروختدګوګلله کمزوريډیزاینونه خو، اغیزمنهشوېده. لهکبله دشخړو پراختیا دترانسپورتددهلیزونو

یریتدواړهپهمساويتوګهننګونکيپاتېشويدي،چېدټیټنقشېڅخهاخیستلشوي(اودتړونونوکمزوریمد

کېفیتودانیزوکارونولپارهدلوړلګښتسببشوي.پهراتلونکيکېلهیادوستونزوڅخهدخالصونپهموخه،موږ

انسپورتبهدرسکونودجوړولولپارهدتصدیقلرونکورشکتونودمخکېلهمخکېامتیازورکونېپروسهپیلکړو.دټر

دچارواکوداغیزمنتیادلوړولولپاردداسېسیسټمونوپررامنځتهکولوکاردواملريچېدویتهپههیوادکېد

سړکونو کښېد هڅو دغه همدارنګه ورکوي. همغږۍاجازه کېد ځوابویلو په ته اړتیاوو ترانسپورتزیاتیدونکو

دانستیتوتجوړولشاملدي.څانګې،دسړکونودمايلصندوق،اودټرانسپورت

دتولیداولیږدلپارهیواوږدمهالهپروګرامپرالرهاچولیدی.دکاسا اودترکمنستان۱۰۰۰-افغانستاندبریښنا

۵۰۰ مزیکوالیيشتر بريښنا د ولټه له۴۰۰۰کېلو نللیکه ټاپيدطبیعيګازو د ولیږدوي. بریښنا واټه میګا

سیاتهدګازودلیږدپهبرخهکېپرمختګرامنځتهکوي.دسلامدڅوموخیزهبندفعالولترکمنستانڅخهسهیيلآ

په سببوګرځياو کېدو ترالسه د عوایدو څخهد پلورلو ترانسمیشنله کوالیيشد او ده راوړنه لویهالسته یوه

افغانستانکېدسوداګریزېاوخصويصبريښنادشتونسببيش.

میګاواټهبریښناپه۲،۳۰۰پهپيلکولورسهچېلهکورنیورسچینوڅخهدپنځوکلونوپهترڅکېددیوهماسټرپالن

میګاواټهلهملر،باد،اوطبیعيګازلهالرېچېدواړوپروژوتهد۶۰۰تولیدرسهاودڅلورولویوآبیبريښناپروژواو

زیږدیزکالپه۲۰۱۸تولیدکچهمخپهزیاتیدوده.دعامهاوخصويصګډونلهالرېپراختیاورکړلشوې،دکورين

کلونوپه۴۰پایتهرسیدورسهبهافغانستانلهنویوکورنیورسچینوڅخهترهغهډیرهبریښناتولیدکړيچېدتیرو

د چې کوم وي، ورکول دوام ته پانګونې کې ميلشبکه په شوېده.لومړیتوببه تولیده دننه هیواد د کې ترڅ



 

125 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

اګریزیاصنعتيپرمختګلپارهاسايسوړاندينیرشطدی،پهداسېحالکېچېداستوګنېپهانزواشووسیموسود والیترسپل

 کې،دبیاتولیدوړبریښناپهبرخهکېزیاتیدونکېپانګونهپهلومړیتوبکښېکرارلري.

 د زیربیناوو او انرژۍ د پراختیا لپاره د ميل لومړیتوب پروګرام

سکټورونولپارهزموږموخې:دبریښنااوانرژۍ

 دښارياوکلیوايلسوداګرۍدپراختیالپارهدټرانسپورتدلګښتکمول 

 کلونوپهترڅکېدانرژۍلهاړخهپرځانبسیاکېدل.۱۵کېلوولټهميلشبکېبشپړولاود۵۰۰د 

 .دمرکزياوسهیلیآسیاترمنځدانرژۍلهلیږدڅخهدعوایدوترالسهکول 

موخوتهدرسیدولپارهافغانستانبه:یادو

 .دخصويصسکټورزیربیناووپراختیاوهڅوي 

 خصويصسکتورتهدسرتاتیژیکلحاظهمهموزیربیناووپراختیادچټکولوپهموخهدحکومتلهخوادولتي

 ځمکهپهاختیارکېورکړي.

 دداوطلبۍاوبشپړیدوپهوختکېنوښتلرونکېتدارکاتوپروسهرامنځتهکړيترڅواوترتیبدطرحي

 کمښتراويل.

 .دزیربیناوودانجیرنانواوپروژودمدیرانودکادرونوروزل 

 میګا۲،۳۰۰لهطیبعيګازه،نوېکېدونکېانرژی،اوآبېبریښناڅخهپهګټېپورتهکولودکورينتولیدکچه

 واټوتهلوړول.

 پراختیا،پهځانګړيډولدنوېکېدووړانرژېلهالرې.دکورنۍانرژۍدلیږداوټرانسمیشن 

 .پهدېسکتورکېدنرخونودټاکلواوسبسايديدجوړښتسمون

 .  دکانونو او طبیعې رسچینودپراختیا ميل پروګرام:۹

توګهداستخراجيصنایعولکهکانونهاوهایدروکاربنپرمختګبهپهزیاتیدونکېتوګهداقتصادېودېدمحرکپه

مهمرولولوبوي.درڼېدواطلبیاواغیزمنېڅارنېلهالرېدهغویدوامدارهپراختیاموږتهدځانګړياهمیتوړ

ده.وروستيراپورونهپهیادسکټورکېددولتدقويشتوناړتیاپهګوتهکويترڅودقاچاقاوغیرقانوينپراختیا

(لهبشپړمطابقترسهداستخراجيپرمختګدEITIسرتاتیژیکپالند)نوروډولونومخهونیيس.لهدېکبله،زموږا

یوايلغوښتنهکوياوددېډاډورکويچېټولفعالیتونهبهدافغانستانتاریخيمیراثونوپهساحوکېاویادهغه

 موږ لکهڅرنګهچېحکومتويلپرمختګکوي، تګالرېوڅاري. غوره بهدکانګردچاپريدساتنېاړونددنړۍ

کېندنېبرخهدنړیوالوپانګوالوپرمخپرانیزوکومچېدپانګېاومدیریتمهارتونهوړاندېکويترڅوخپلبشپړ

قابلیتتهدرسیدوپهبرخهکېلهیادسکټوررسهمرستهوکړي.

کمزوریمقررايتچاپیریا یو خو، لویقابلیتلري. ډیر تولید د عوایدو د کېندنېسکټور کان پانګونېدد د ل،

منظورۍدوروکېدوسببګرځي،اواداريفسادخووارلهمخکېپهیادسکټورکېدپرمختګمخهډبکړیدهاو

دمنځنیواووړوکانونودراایستلولهالرېیېدپاموړعوایدودترالسهکولومخنیویکړیدی.موږبهدخصويص

نجوړونېاومقررايتجوړښتپهبرخهکېپرمختګتهچټکتیاورکړو.پهسکټوردپانګونوهڅونېپهموخهدقانو

اړینوزیربیناووکېدپاموړپانګونه،پهځانګړيډولدریلګاډودپټلیوپهبرخهکېچېدکانکېندنېلویېپروژې
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نولهظرفیتڅخهپورهګټهدبندرونولهآسانتیاوورسهتړي،اودانرژیپرمختللېميلشبکوتهاړتیادهترڅودکانو والیترسپل

پورتهيش.

اټکلکوالیشوچېغیرې اوحسابورکونهبهدیادسکټورددوامدارهپرمختګلپارهلومړيتوبونهوي.موږ روڼتیا

ملیونهامریکایېډالروزیان،دشخړودزیاتیدو،اودجرمونودرامنځتهکېدو۳۰۰قانوينکانکېندنهپهکالکېد

(یاداستخراجيصنایعودروڼتیاانستیتوتلهغوښتنورسهبرابروالی،دګټورمالکېتدEITIوږبهله)سببګرځي.م

ډاډمنکړواوهمدارنګهبهلهقانويناستخراجڅخهدعوایدوترالسهښکارهکېدولپارهنویوغوښتنورامنّځتهکېدل

یلشوی،خودپاموړسوداګریزپرمختګبهدتیلواوکولیقینيکړو.دهایدورکاربننقشهبندياواکتشافهمپ

 ګازودنړیوالوقیمتونولوړیدوتهانتظاربايس.

 د غوره اقتصاد لپاره د استخراجي سکټور پیاوړي کول

دکانونواومیرنالونوسکټورلپارهزموږموخېپهالندېډولدي:

 لوړول،دمرنالونولهاستخراجڅخهتروروستيبريدهدعوایدو 

 ،دکانونودعوایدوثباتاودوړاندوینېدوړتیالوړول 

 ،دتیلواوګازوداکتشافپراخول 

 .اوغیرقانوينکانکېندنوتهرسیدګي  

یادسکټورلپارهزموږلومړيتوبونهپهالندېډولدي:

 دتړونونواصالحاتاودسيمهايزېحکومتولۍمسلکيکول 

 حکومتدبشپړکنټرولرامنځتهکولدکانونوپرسیموباندېد 

 (لهEITIلهغوښتنورسهدکانونودقانونمطابقت) 

 دلویوکانونودراایستلولپارهدنړیوالوګډونوالورابلل 

 .پهترکمنستاناوایرانکېلهسیمهایزوشبکورسهدریللهالرېدباراوليږددنویوالروجوړول 

 پراختیا پروګرام. د برشي رسچینود ۱۰

افغانستانکښېمهارتونهدبازارلهغوښتنورسهپهبشپړهتوګهسموننلري.دغهحالتبهالنورهمهغهوختخراب

يشچېدودېتګالرېپيلکولدوامومومي.پهراتلونکيکېدبازاردغوښتنوداټکللپاره،بهموږپهمسلکيزده

،دخدمتونوپهصنعت،اوپههغواصالحاتوچېافغانکاريځواکالنورهمانعطافکړو،انجیرنۍ،مدیریتيمهارتونو

منونکېاوځوابویونکېجوړوي،پانګونهوکړو.دمهاجرواوکورينبېځایهشویوبیرتهراستنیدلکوالیيشخپله

ودتررسهکولواجازهورکړي.مثبتهونډهولري،راوستلشويمقررايتاصالحاتبهدویتهدمنځنیواوحرفويزدهکړ

پهجالوطنکېلویشويافغانځواننسللپارهدااړینهدهترڅوزموږدکارپهبازارونوکېمدغميش.موږبهد

پایلوپربنسټدښوونېدبیلګېپهکارولواودنصابپهبیاجوړولو،ارزونې،اوپهزدهکړوکېدکړونوپهراپورورکولو

کړوکېفیتډاډمناودلوړوزدهکړوموسسودکېفیتتضمینلوړکړو.رسهدزده
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 د اقتصادي ودې د رامنځته کولو په موخه برشي رسچینو ته پراختیا ورکول والیترسپل

پهیادسکټورکېپانګونهبه:

 دکاريځواکدصادرولوپهګډونبهموږراتلونکيکښېدبازاردغوښتنولپارهچمتوکړي 

 لهغوښتنورسهبهدتعلیمکېفیتپهغورهتوګهبرابرکړيدخصويصسکټور 

 داوسنیومهارتونوبنسټبهغښتيلکړي 

 دوقايوياومعالجويروغتیاپهبرخهکېپانګونهبهدکاريځواککېفیتلوړکړي 

یادوموخوتهدرسیدولپارهبهموږ:

 همهارتونواوتخنیکيزدهکړوتهپراختیاورکړو.دمسلکيروزنېلهآملاينبیلګېڅخهدګټېپهاخیستورسهب 

 دخصويصمهارتونوداکاډیمیوجوړولبهوهڅوو; 

 دروزنېپهپروګرامونواودکارپهبازارونوکښېدراستنیدونکومهاجرواوپههیوادکېدننهبېځایهشویووګړو

 دجذبلپارآسانتیاوېپهګوتهکړو

 ترالسهکولوپهبرخهکېدټولنېپربنسټرامنځتهشویوکړنالروڅخهمالتړوکړودمعلولینولپارهدعوایدود 

 . د ښخود اقتصادي پياوړتیا پروګرام۱۱

موږپهميلپراختیاکېدافغانښځوبشپړسیايس،ټولنیز،اواقتصاديګډونباوريکولوتهپورهژمنیو.دښځود

شمیرهپریکړهلیکاوميللومړیتوبپروګرامد۱۳۲۵ملګروملتونوداقتصاديځواکمنتیالپارهدحکومتبودجهد

پيلکولوپهلګښتونوکېځایپرځایکړېده.

دراتلونکوپنځلسوکلونوپهترڅکېدبیوزلیدکمولوپهبرخهکېزموږدژمنوپهپيلکولورسهبهدښځوداقتصادي

ونهامریکایيډالروپانګونهوکړو.موږبهداصالحاتویوهکړنالرهپيلکړوملی۲۵۰پیاوړتیاپروګرامکېترډیرهکچېد

ترڅوپورېچېدښځوخوځښتزیاتکړي،دجندریاجنسیتداحصاییوپهکېفیتکېښهوالیروايل،اوهغه

قوانینچېپورونواوبازارونوتهدښځودالرسيسمخهنیيسکمیالرېکړي.

 ا جنسیت تګالره :افغانستان د جندر ی

بایدد لیکنموږ دمساويحقوقوضامنتکوي. زموږاسايسقانونښځېتهدهیواددیوېاوسیدونکيپهڅیر

لهدورانڅخهددویدوتولپارهدهغویټولنیزاقتصاديګډوناولهمارکېټونورسهددویدمشغولتیا بیوزلۍ

زیاتولباوريکړو.

پنځوستنووالړهده،چېهرهیوهیېدحکومتپهعميلپروګرامکېځایلري:زموږدجندرتګالرهپر

 دبرشيحقونو،امنیت،اودافغانښځولپارهلهکورينتاوتریخوايلڅخهدخالصونپهبرخهکېزموږ

 دنړیوالوژمنوپيلکول،

 ډاډمنول،دلوړوزدهکړوپهشمول،تعلیماوروغتیایيخدمتونوتهدپورهالرسيس 

 ،دښځوداقتصاديپیاوړتیادميللومړیتوبپروګرامپیلول 

 ،پهبشپړډولدقانونپيلکولولهالرېدښځولپارهداسايسقانونمطابقحقوقوخونديساتل 

 .پهحکومتاوسوداګرۍکېدښځودونډېزیاتول
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  شپږم څپرکی والیترسپل

 په افغانستان کې د ژوند د وضعیت رسوې 

کېپهافغانستانکېدژوندرسوېدافغانستاندوګړوداقتصادياوټولنیزوضعیتپههکلهدمعلوماتوکال۱۳۹۵په

ICON)یوهجامعرسچینهدهچېداروپایيټولنېدعامهسکټوردانستتیوت پهتخنیکيمرستهدافغانستاند(

خپرهشوېده.کالکې۱۳۹۷اسالميجمهوریتداحصایېدمرکزيادارېلهخواپه

کالکېپهافغانستانکېدژوندرسوېداحصایېدمرکزيادارېیوپهزړهپورېاوګټورکاردیچېددې۱۳۹۵په

رسوېڅوګونخصوصیتدپالیيسجوړونکواوټولوميلاونړیوالوسازمانونولپارهداسېیوهوسیلهګڼلکېږيچېپه

صوصیتدادیچېدکوچیانونفوسیېهمترپوښښالندېنیولیاودهغهدفردباندېمنحرصهده.ددېرسوېخ

د کچه الیتپه د همدارنګه کېنیولېده. نظر په توانایيیېهم او شننه فصيلبدلونونو او پراختياييشاخصونو

احصایېتولیداوددېرسوېتداومدپراختياييشاخصونومیالنهمالستهراوړیدی.

بنسټیزو۱۷شاخصونهترخپلپوښښالندېراوستيلچېله۲۰لکېپهافغانستانکېدژوندرسوېکا۱۳۹۵په

یې څخه په۱۲موخو ګزارشکېوړاندېشوېدي. دغه یېپه کېشاملېکړېچېزیاتره دایره خپله موخېپه

ت،کرنه،روغتیا،ښوونهاوروزنه،افغانستانکېدژوندرسوېدکورنیودنفوس،دکاردمارکېټ،فقر،غذایيمصوونی

هستوګنځی،جنسیتاوګواښونهدخپلشمولیتپهدایرهکېراويلچېافغانکورنۍوررسهمخدي.همدارنګهلهیادو

موخورسهدمتقابلوسرتاتیجیواوهغولومړیتوبونوپههکلههمپهدغهرسوېکېیادونهشوېدهچېدانکشافپه

رسهمخدي.موخهزموږوګړيور
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په ميل کچه د ژوند د وضعیت رسوې : والیترسپل

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

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)

 42.4 40.7 39.1 35.3 (پههرکیلومرتمریعکېدکسانوشتون)دوګړوتجمع

 101 100 104 105 دتړاونسبت

 103.9 105.3 105.7 105 جنسیتنسبتد

 53.6 51.7 46.6 38.9 ()٪(کلن۱۵-۲۴)دځوانانودسوادمېزان

 34.8 34.3 31.4 26.2 کلنویالههغهڅخهپورتهکسانوکېدسوادمېزان۱۵په

 70.2 63 51.2 32.8 ()٪(لږترلږهیوهکتنه)لهزېږونڅخهمخکېدروغتیایيڅارنوپوښښ

 53.4 45.2 39.9 21.8 )٪(ښځېچېدماهرطبيپرسونلپهشتونکېزېږونکويهغه

 16.4 17.9 19.5 17.9 )٪(کلنۍعمرکېیېهمدااوسودونهکړيدي۱۹ـ۱۵هغهښځېد

 0.57 0.55 0.52 0.45 (کلن۲۴-۱۵)پهځوانانوکېدسوادجنسیتيتوازن

 7.8 7.4 7.3 8.1 )٪(کالوپورې۴۹څخهتر۱۵کړيديلههغهمتاهلېښځېچېڅوځلېیېودونه

 _ _ 19.4 15.7 )٪(هغهوګړيچېدپروټینکموالیلري

 _ _ 18.5 6.1 )٪(هغهوګړيچېدپروټیناوکالريکموالیلري

 5.4 4.9 5 5.7 دروغووګړودتړاونسبت

 23.9 42.9 45.7 _ دنفوسپهنسبتبوختیا

 15.6 55.4 49.8 _ )٪(الندېمېزاندبوختیا

 30.7 22.6 8.2 _ )٪(دبېکارۍمېزان
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 53.9 55.4 49.8 _ )٪(دکاريځواکدګډونمېزان والیترسپل

 39.5 39 25 _ بېګټېاستخدام

 44.32 44 _ _ )٪(پهکرنهکېمشغولوګړي

 18.08 22 _ _ )٪(پهتولیدکېمشغولنفوس

 37.59 34 _ _ )٪(پهخدمتونوکېمشغولنفوس

 54.5 39.1 36.5 36 )٪(دفقرمېزان

 13.6 19.2 15 24.6 )٪(هغهنفوسچېپهپرانیستېفضاکېځوابچیکوي

 74.8 75.9 79.9 83.2 )٪(هغهنفوسچېدسونلهجامدوموادوڅخهګټهاخيل

 97.6 89.5 68.9 41.1 )٪(هغهکورنۍچېبرېښنالري

 7.7 7.4 7.4 7.3 دکورنیوشمېر

 43.9 42.6 43.8 33.7 )٪(هغهافرادچېپهګڼمېشتوکورنیوکېژوندکوي

 21.2 17.3 14.1 5.8 پههروسلونفروکېدمبایلتیلفوندرلودونکومجموعه

 2 1.22 0.50 0.27 پههروسلوکسانوکېدانټرنټکاروونکيافراد

 37.9 36.6 37.9 40.4 )٪(هغهکورنۍچېاوبیزهځمکهلري

 19.4 16.3 16.8 16.4 )٪(هغهکورنۍچېللميځمکهلري

 13.1 12.6 12.6 10.3 )٪(هغهکورنۍچېبڼلري

 4.9 6.1 6 6.7 )جریب(دکورنیواړوندداوبیزهځمکوداندازېاوسط

 12.1 13.2 16.4 14 )جریب(دکورنیواړونددللميځمکوداندازېاوسط

 1.9 1.9 2 2 )جریب(بڼوايلځمکوداندازېاوسطدکورنیواړوندد
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 والیت د خلکو د ژوندانه د وضعیت په اړه تررسه شوې رسوې کابل د  والیترسپل

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

 4523.9 4523.9 4523.9 4523.9 (sq.kmمساحت)

 1000 934.4 873.2 737.24 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 82.1 81.9 80.0 85.1 نسبتوابستگی

 102.2 104.3 109.7 102.7 نسبتجنسیتی

 74.4 73.4 67.6 61.1 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 54.2 55.3 52 47.8 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

 84.7 88.8 77.6 64.7 پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید()٪(

 87.5 83.5 78.8 66.8 زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)٪(

سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن

)٪( 
7.7 9.9 10.5 8.8 

 0.79 0.72 0.66 0.64 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 6.4 5.9 7.4 6.4 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 18.5 12.4 جمعیتباکمبودپروتئین)٪(

 _ _ 17.7 4.6 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 3.1 5.6 5 6.5 نسبتوابستگیساملندان

 35.9 37.7 39.1 _ بهنسبتجمعیتاشتغال

 8.1 7.7 9.8 _ میزانزیراشتغال)٪(

 25.3 20 9 _ میزانبیکاری)٪(

 48 47.1 43 _ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 33.5 27.7 18.8 _ استخدامنهچندانسودمند

 _ 17.37 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(

 _ 19.16 _ _ جمعیتمشغولدرتولید)٪(

 _ 63.64 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 34.3 _ 25.5 22.8 میزانفقر)٪(
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 0.9 3.4 1.9 1.7 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪( والیترسپل

 10.8 18.9 27.7 30.8 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(

 98.8 98.1 87.9 85.7 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(

 7.2 7.4 7.5 7.3 تعدادخانواده

 48.5 46.9 41 20 افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)٪(

 34.7 32.7 30.2 17.3 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر

 7 4.28 1.68 1.17 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 18.7 21.3 19.8 10 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)٪(

 3.3 2 3.5 1.5 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(

 8.4 9.7 15.8 8.7 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

 2.3 6.6 3.4 9 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 5 8.6 3.3 15.1 )جریب(اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 1.8 1.8 1.8 2.4 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 په ميل کچه د احصاییوي شاخصونو انتخايب ټولګه
پهميلکچهداحصاییويشاخصونوانتخايبټولګهچېدفقراوهوساینېدوضعیتڅرنګوايلبیانوي،داقتصادوزارت،

اومعلوماتودادارې،دکار،ټولنیزوچارو،شهداوواومعلولینودوزارتلهلوريترتیبشويدي.دغهدميلاحصاییې

ټولګهپهدیارلسومختلفوبرخولکهنفوس،فقراونابرابري،خوراکيخوندیتوب،کاراوبوختیا،پوهنه،روغتیا،جنسیت،

کرنهاومالداري،حقیقيسکتور،مايلسکتوراوبهرينهستوګنځی،اسايسخدمتونوتهالرسسی،ټولنیزخوندیتوب،

سکتورکېدشمېروپهارقاموراڅرخي.

پهدېمعلومايتټولګهکېدمهمواحصاییوياواقتصاديارقاموشاخصونهپهمطلقاونسبيشکلپهلنډهتوګهښودل

کېلنډواومخترصومعلوماتوتهاړتیالري.شويلههمدېکبلهدهغوکسانولپارهګټورواقعکېږيچېپهیادوبرخو

اورسچینوڅخهکاراړخګټهاخیستونکی کوالیيشچېمعلوماتوتهدزیاتوتفصیالتوپهصورتکېدهغوشمېرو

واخيلچېدذکرشووجدولونوپهوروستيستونکېدالرسيسوړدي.

هیهاووړاندېشوېدي،ځینېهغهشاخصونهچېپهرسهلهدېچېپهدغهنرشیهکېشاملېشمېرېپهميلکچهت

ښاري،کلیوايلاوکوچيډولیېدشننېامکاناتشته،دمسکوينساحاتوڅخهپهتفکیکرسههموړاندېشويدي.
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

کال کې د هېواد د نفوسو ترکی 1396 په  والیترسپل

 د فقر او عامه هوساینې د وضعیت د احصاییوي شاخصونو ټولګه 

د شاخص  ګڼه

 پېژندنه

مطلقې  ( %) شمېرې تعریف

شمېر 

 ې

 کتنې د معلوماتو رسچینه

 نفوس 1

1.1 
دهېواد

 نفوس

دهغووګړومجموعميشمېرهچېپهیوهټاکلېزمانه

ژوندکويکېپهیومعینهجغرافیاکې



تنه٪10031,575,018
برآورددنفوسد

1397خپرونه



1.2 
دښاري

 نفوسونډه
 تنه7,507,953%23.7دهغهنفوسسلنهچېپهښاريسیموکېژوندکوي

برآورددنفوسد

 1397خپرونه



1.3 
دکلیوايل

نفوسونډه

دهغهنفوسسلنهچېپهکلیوايلسیموکېژوند

کوي
 تنه71.5%22,567,065

برآورددنفوسد

 1397خپرونه



1.4 
دکوچي

 نفوسونډه
تنه1,500000%4.8دکوچیانوسلنهتناسبدټولنفوسپه

برآورددنفوسد

 1397خپرونه



1.5 
دښځینه

 نفوسونډه
تنه15,493,446%49دټولنفوسپهتناسبدښځینهنفوسسلنه

برآورددنفوسد

 1397خپرونه
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

1.6 
دجنس

نسبت

دذکورونسبتدښځودنفوسپهنسبتڅرګندوياو

دښځودشمېرپهمقابلکېدنارینهووشمېرښيي.
٪105  

کال1395په

کېدژوندد

وضعیتد

 څرنګوايلرسوې



1.7 
دماشومانود

 تړاونسبت

څخهتر0له)دهغوماشومانونسبتڅرګندويچې

هغوکسانوپهوړاندېچېدد(کلنۍپورېوي14

(کلنۍ64څخهتر15له)کارپهساحهکېقرارولري

عمرکېقرارولري.

96.09٪  

کال1395ه

کېدژوندد

وضعیتد

 څرنګوايلرسوې



1.8 
دسپینږیرو

 دتړاونسبت

دکلنیاترهغهپورتهوي65دهغوکسانوسنچې

کلنۍ(64ترڅخه15)هغوکسانوپهوړاندېچېله

پورېوي

5٪ 


کال1395ه

کېدژوندد

وضعیتد

 څرنګوايلرسوې



1.9 
دټولیزتړاو

 نسبت

کلونویالههغه14،65-0دهغوکسانونسبتچېله

دکاردنفوسپهڅخهپورتهعمرکېقرارولري

کلنۍپورې(64څخهتر15)وړاندېله

101٪ 
 

کال1395ه

کېدژوندد

وضعیتد

 څرنګوايلرسوې



1.10 
دنفوسد

 ودېمېزان

لههغهبدلونڅخهعبارتدیچېپهیوهمعینهزمانه

کېدنفوسداندازېد)زیاتوايلیاکموايل(لهکبله

رامنځتهشویويچېمعموالپهفیصديرسهښودل

کېږي.

2.14٪  
برآورددنفوسد

1397خپرونه
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 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

1.11 

دپراخوسني

ګروپونوپه

تفکیکرسه

دنفوس

سلنه

(1)0-14

کاله

(2)15-64

کاله

(3)65+ 

لهټولنفوسڅخهدسنيګروپونوسلنه

1. 47.52٪ 

2. 49.91٪ 

3. 3 2.57٪ 

1. 14,124,916 

2. 14,835,404 

3. 764,003 

برآورددنفوسد

1396خپرونه

 

 

 

 



 فقر او نابرابري 2

(%)شمېرېتعریف دشاخصپېژندنه ګڼه
مطلقې

شمېرې
کتنېدمعلوماتورسچینه

 دفقرمېزان 2.1

دهغهنفوسسلنهچېدغذایياوغیرغذایي

موادولګښتونهیېدميلفقرلهکرښېڅخه

 ښکتهقرارولري.

54.5٪
15,83

7,319

کالکېد1395په

افغانستاندژوندد

وضعیترسوې



2.2 

د1.2.1

هستوګنېدمحل

تفکیکرسهدپه

:قفرمیزان

ښاري(1)

چېدټولنفوسڅخهدسلنهنفوسدهغه

پهښارونو(1)فقرترکرښېالندېقرارلري

دکوچیانونفوس(3)پهکلیوکې(2)کې

1. 41.6٪ 

2. 58.6٪ 

 

1. 2,877,417 

2. 13,033,139 



کال1395په

کېدافغانستان

دژونددوضعیت

رسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

کلیوايل(2) والیترسپل

 (کوچی3)

 دفقربېلوالی 2.3

هغهفاصلهدفقردبېلوايلپهنومیادېږيچې

دفقیرانودمختلفوسطحودلګښتونوترمنځ

قرارلرياودفقرشدتڅرګندوي.

15٪


کال1395په

کېدافغانستان

دژونددوضعیت

رسوې



2.4 

پهمجموعي

۲۰لګښتکېد

سلنهفقیرترینود

 لګښتونډه

۲۰نفوسدلګښتونوڅخهددهېواددټول

سلنهفقیرترینومجموعيلګښتونه
7.3٪



کال1395په

کېدافغانستان

دژونددوضعیت

رسوې



 جینيرضیب 2.5

،دلګښتپهنسبتراتهښيي/دعایدتوزیع

ترمنځموږتهیوتحول1او0دغهشاخصد

کاملهعادالنهتوزیع0ښيي.پهدېتوګهچې

دمطلقېغیرعادالنهتوزیعاساسراته1او

څرګندوي.



0.31

کال1395په

کېدافغانستان

دژوندد

وضعیترسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

2.6 

دفقیروکورنیو

نسبتپهکورنیو

کېدرییسد

بوختیااوکارد

سکتورپهتفکیک

رسه

(دکرين1)

سکتور

(دصنعت2)

سکتور

(دخدمتونو3)

 سکتور

کورنیوشمېرچېدکورنۍدهغوبېوزلو

رییسیېپهمختلفوسکتورونوکېپهدنده

مرصوفويدټولهغهنفوسڅخهچېدفقر

ترکرښهالندېقرارلري

1. 63 % 

2. 58 % 

3. 45 % 


کال1395په

کېدافغانستان

دژوندد

وضعیترسوې



 خوراکي خوندیتوب  3

3.1 

دغذایي

خوندیتوبد

 نشتوايلمېزان

2100سلنهچېپهورځکېلهدهغهنفوس

څخهکمېکالرۍاخيل
44.6٪

1
2
,9
8
4
,2
7
3

 

کال1395په

کېدافغانستان

دژونددوضعیت

رسوې

-17دســلنه-نفــر29,112,719

ـــهاســـاس2016 کـــالدرسوېپ

محاسبهشوېده

3.2 

دشدیدغذایي

مصوونتد

 نشتوايلمېزان

1500دهغهنفوسسلنهچېپهورځکېله

څخهکمېکالرۍاخيل
13.4٪

3
,8
9
9
,4
3
7



کال1395په

کېدافغانستان

دژونددوضعیت

رسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

3.3 

دپروتیند

 کموايلمېزان

دهغهنفوسسلنهچېدهغویورځنی

 8,763,895 ٪30.1ګرامهپروتیندی۵۰لګښت

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې



 کار او بوختیا 4

4.1 

دکارپهسنکې

 دنفوسمېزان

کلنولههغه۱۴دټولهېواددنفوسڅخهد

 15,902,108٪54,6 څخهدپورتهعمردکسانوسلنه

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې



4.2 

دکارپهسنکې

ددنفوسمېزان

اوسېدودمحل

 :پهبېلیوايلرسه

ښاري(1)

کلیوايل(2)

 (کوچی3)

کلنولههغه۱۴دټولهېواددنفوسڅخهد

 څخهدپورتهعمردکسانوسلنه

1.  26 % 

2. 69.4 % 

3.  4.6٪

1. 4,127,528 

2. 11,049,294 

3. 724,286

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

 

4.3 

دکاريځواکد

دمشارکتمېزان

پهجنسیت

بیلیوايلرسه:

دواړه(1)

جنسیتونه

نارینه(2)

دهغهنفوسسلنهچېدکارپهعمرکېقرار

ولري،ددندودرلودونکيیابېکارهوي

1. 53.9٪ 

2. 80.6٪ 

3. 26.8٪

1. 8,478,434 

2. 6,392,655 

3.2,085,779

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 ښځینه(3) والیترسپل

4.4 

دکاريځواکد

دمشارکتمېزان

محلپهبیلیوايل

:رسه

ښاري(1)

کلیوال(2)

 (کوچی3)

دهغهنفوسسلنهچېدکارپهعمرکېقرار

ولري،ددندودرلودونکيیابېکارهوي

1. 48.0٪ 

2. 54.9٪ 

3. 72.4٪

1. 1,962,974 

2. 5,993,117 

3. 522,370

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.5 

دنفوسپه

وړاندېدبوختیا

نسبت

 

دهغهنفوسسلنهچېدکارپهعمرکېقرار

لرياوپهکارلګیاوي
41.33٪

 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.6 

دجنسیتپه

تفکیکرسهد

:بېکارۍمېزان

دواړه(1)

جنسیتونه

نارینه(2)

 ښځینه(3)

چېلهدېرسوېدهغهکاريځواکسلنه

څخهیوهاونۍمخکېدکاردپيداکولوپه

لټهوواویابېکاروواویایېیوهاونۍمخکې

ميل.)دورځېلهاتهساعتهکمکارکړیدی

(تعریف

1. 23.9٪ 

2. 18.3٪ 

3. 41.0٪

1. 2,024,800 

2. 1,170,100 

3. 854,700       

 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې



 

140 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

4.7 

دهستوګنځيپه

بېلوايلرسهد

:بیکارۍمیزان

ښاري(1)

کلیوال(2)

(کوچی3)

 ميل(4)

دهغهکاريځواکسلنهچېلهدېرسوې

څخهیوهاونۍمخکېدکاردپيداکولوپه

لټهوواویابېکاروواویایېیوهاونۍمخکې

ميل.)ساعتهکمکارکړیدیدورځېلهاته

(تعریف

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

ــه کــالکــېدافغانســتاند1395پ

ژونددوضعیترسوې



4.8 
دکمکارۍمېزان

 (کار)ناکافی

کالهیاله۱۴دهغوکسانوسلنهچېعمریې

څخهپورتهدیچېلهدېڅخهیوههغه

اونۍدمخهپهکارمشغولووخودیادې

ساعتونوکمکار۴۰اونۍپهلړکېیېتر

کړیدیپهداسېحالکېچېزیاتکارته

:یېمتایلدرلودالبتهپهالندېاساس

.دکارفعالځواک(1)

.دشغلپيداکول(2)

1. 15.6٪ 

2. 20.5٪ 

 

1,320,928 
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

4.9 
دماشومانودکار

مېزان

دسنلهمخېدماشوملپارهدرېکتګورۍ

:شاقهکارتعریفشویدی

کلنماشومان11-5هرهغهکارچېله.1

دکاردساعتونویارشایطو،یېرستهرسوي

پهپامکېنیولوپرته،

کلنوماشومانو14-12هرهغهکارچېد(2

ساعتونولپارهتررسه14لږترلږهدپهوسیله

،کېږياویادخطرناککارتررسهکول

ماشوماوپهوسیله17-15هغهکارچېد(3

ساعتونولههغهڅخهزیاتتررسه43د

دماشوم،یاخطرناککارونهکوي،کېږي

.شاقهکارتهویلکېږي

26.50٪2,736,200
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.10 
دځوانانود

 بېکارۍمېزان

په(کلنۍ24-15)دهغوځوانانوسلنهچېد

اویوهاونۍلهدغېرسوېعمرکېقرارلري

اوڅخهدمخهبېکاراویادکارپهلټهکېوو

یایېدتېرېاونۍپهترځکېلهاتهساعته

(ميلتعریف.)دیکړیڅخهزیاتکارنه

30.7٪84,2000 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

4.11 

دجنسیتپه

بېلوايلرسهد

ځوانانودبېکارۍ

مېزان

نارینه(1)

 ښځینه(2)

دواړه(3)

جنسیتونه

په(کلنۍ24-15)دهغوځوانانوسلنهچېد

دغېرسوېاویوهاونۍلهعمرکېقرارلري

اوڅخهدمخهبېکاراویادکارپهلټهکېوو

یایېدتېرېاونۍپهترځکېلهاتهساعته

(ميلتعریف.)څخهزیاتکارنهدیکړی

1. 44 % 

2. 46 % 

3. 30.7٪ 

1. 523,709 

2. 396,683 

3. 842,000

کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې



4.12 

ځایداوسېدلود

پهبېلوايلرسهد

ځوانانودبېکارۍ

:مېزان

ښاري(1)

کلیوال(2)

 (کوچی3)

په(کلنۍ24-15)دهغوځوانانوسلنهچېد

اویوهاونۍلهدغېرسوېعمرکېقرارلري

اوڅخهدمخهبېکاراویادکارپهلټهکېوو

یایېدتېرېاونۍپهترځکېلهاتهساعته

.یکړیڅخهزیاتکارنهد

1. 39.1٪ 

2. 29.6٪ 

3. 13.3٪

1. 144,232 

2. 366,467 

3. 13,010

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.13 
باسوادهکاري

 ځواک

دهغهکاريځواکسلنهچېدلوستلو،لیکلو

 5,629,256٪35.85اوسادهریايضمحاسباتودحلتوانایيلري.
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

4.14 
دکرنېپهسکټور

 کېدبوختیاونډه

دهغوافرادسلنهچېدکرنېاومالدارۍپه

اړوندوڅانګوکېپهکارلګیادي.
44.3٪2,814,511 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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4.15 

دساختامنپه

سکټورکېد

ونډهبوختیا

دهغوافرادسلنهچېدساختامنپهاړوندو

 619,887٪9.8څانګوکېپهکارلګیادي.
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.16 
دتولیدپهسکټور

کېدبوختیاونډه

دهغوکاريځواکسلنهچېدتولیدپه

اړوندوڅانګوکېپهکارلګیادي.
8.1٪ 511,454 

کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

4.17 

دمعادنوپه

سکټورکېد

بوختیاونډه

دهغوکاريځواکسلنهچېدمعادنوپه

 11,977 ٪0.2اړوندوڅانګوکېپهکارلګیادي.
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

4.18 

دعامه،شخيص

اوټولنیزو

خدمتونوپه

سکټورکېد

بوختیاونډه

دهغهکاريځواکسلنهچېدعامه،

شخيصاوټولنیزوچارودسکټورپهاړوندو

 1,252,987 ٪19.7څانګوکېپهکارلګیادي.
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

4.19 

دعمدهاوپرچون

سوداګرۍ،

رستورانونواو

هوټلونوپهسکټور

ونډهکېدبوختیا

دهغهکاريځواکسلنهچېدعمدهاو

پرچونسوداګرۍ،هوټلونواورستورانونود

 11700,530%.سکټورپهاړوندوڅانګوکېپهکارلګیادي
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

4.20 

دترانسپورت،

زېرمو،اړیکواو

معلوماتوپه

ترانسپورت،کاريځواکسلنهچېددهغه

اړیکواومعلوماتوپهڅانګوکېپهکار،زېرمو

.لګیادي

5.8٪ 368,063 
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې
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سکټورکېد والیترسپل

بوختیاونډه

4.21 

پهمايل،بېمه،د

معامالتوالرښود

اوسوداګرۍپه

سکټورکېد

بوختیاونډه

،بیمه،مايلدهغهکاريځواکسلنهچېد

دمعامالتودالرښوداوسوداګرۍپهڅانګو

 65,583 % 1.کېپهکارلګیادي
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

      

4.22 

دبرېښنا،ګازاو

اوبوپهسکټورونو

کېدبوختیاونډه

،گازرېښنابدهغهکاريځواکسلنهچېد

 4,935 ٪0.1.کارلګیاديپهاواوبوپهڅانګوکې
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

4.23 
دورځنيروزمزد

کارګران

هغهکارګرانچېهرهورځپهانفراديتوګه

کارکوي
15.7٪1,008,148 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.24 

تنخوالرونکي

،کارګران

خصويص

کارګرانچېدیوقرارداپربنسټپههغه

453,859٪7.1خصويصسکټورکېپهدندهلګیادي.
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.25 
تنخوالرونکي

ي،دولتکارګران

هغهکارګرانچېدیوقرارداپربنسټپه

دولتيسکټورکېپهدندهلګیادي.
10.1% 649,105

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.26 
هغهکارګرانچېدخپلکارمالکانديخپلواککارګران

40.1٪2,580,109
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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4.27 

هغهکسانچېکارګراناستخدامکوياستخداموونکي

2.6٪

 

169,488 



کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

4.28 

لهتنخوااومزد

پرتهکورين

کارګران

هغهکسانچېلهتنخواپرتهکارکوي

24.5% 1,573,539 
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

 پوهنه 5

5.1 

 

دسواددسطح

 مېزان

چېدیالههغهڅخهپورتهکسانوسلنه15له

.لوستلواولیکلوتوانایيلري
34.8% 5,253,950 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

5.2 

دخالصحضور

لومړنۍ)مېزان

 (دوره

چېدلومړنۍدورېکلنوکسانوسلنه12-6له

(ټولګي6څخهتر1له)دټولګیورشایطلري

.اوپهښوونځيکېفعالحضورلريپورېدي

شاخصکېهغهکساننهديشاملپهدې

.چېاسالميمدرسوتهحارضېږي

56.1% 2,875,627 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې



5.3 

دخالصحضور

ثانوي)مېزان

 (دوره

دکلنۍپورېدکسانوسلنه18څخهتر16له

ټولګیو12–7له)ثانويزدهکړورشایطلري

په.خپلوټولګیوکېحارضوياوپهدي(پورې

دېشاخصکېاسالميمدرسېشاملېنه

.دي

35.7% 1,359,552 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې





 

146 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

5.4 

پهلوړوزدهکړو

کېدخالص

حضورمېزان

کلنۍپورېدهغوکسانو24څخهتر19له

سلنهچېدلوړوزدهکړوپهبنسټونوکېد

پهدېشاخصکې.رشایطلريشمولیت

اسالميمدرسېشاملېنهدي

9.7٪ 238,864 
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

5.5 

لوړوزدهکړوتهد

حارضېدوخالص

مېزان:

ښاري(1)

کلیوال(2)

(کوچی3)

نارینه(4)

 ښځینه(5)

دزدهکوونکوپهتوګهدخالصحضورنسبتد

تهدیوتیوریکيګروپپهتوګهدښوونځيسن

یوېمعینېتعلیميسطحېلپارهمحاسبهشوی

اوهمغهسندګروپدټولنفوسلهسلنېرسه

څخهد6-12کېلهگزارشپهدېبیانکېږي.

اولهثانوید18څخهتر13لهابتدائی،

دعايلزدهکړولپارهپهنظرکې24څخهتر19

.نیولشوېده

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

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

5.6 

پهلومړنیوزده

کړوکېدنا

خالصحضور

 مېزان

 

 

 

 

 

هغهسلنهزدهکوونکيچېدزدهکړوپهلومړنۍ

ټولوکسانوڅخهددټولنېد،دورهکېقرارلري

کلونوپورېدي.۱۲څخهتر6  

72.5٪3,714,749
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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5.7 

پهلومړنیوزده

کړوکېدنا

خالصحضور

مېزان

ښاري(1)

کلیوايل(2)

(کوچی3)

نارینه(4)

 ښځینه(5)

هغهسلنهزدهکوونکيچېدزدهکړوپهلومړنۍ

دټولنېدټولوکسانوڅخهد،قرارلريدورهکې

:پهتفکیکدکلونوپورېدي۱۲څخهتر6  

نارینه(4(کوچی)3)کلیوايل(2)ښاري(1)

ښځینه(5)  

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

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

5.8 

پهثانويزدهکړو

کېدناخالص

 حضورمېزان

هغهسلنهزدهکوونکيچېدزدهکړوپهثانوي

دټولنېدټولوکسانوڅخهد،دورهکېقرارلري

کلونوپورېدي۱۸څخهتر۱۳

48.0% 1,824,227 
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

5.9 

پهثانويزدهکړو

کېدناخالص

حضورمېزان

ښاري(1)

کلیوايل(2)

(کوچی3)

ښځینه(4)

نارینه(5)

هغهسلنهزدهکوونکيچېدزدهکړوپهثانوي

دټولنېدټولوکسانوڅخهد،دورهکېقرارلري

تفکیکدپهکلونوپورېدي۱۸څخهتر۱۳

نارینه(4(کوچی)3)کلیوايل(2)ښاري(1)

ښځینه(5)

1. 69.2٪ 

2. 42.5٪ 

3. 2.6٪ 

4. 63.0٪ 

5. 5. 

32.2٪ 

1.  709,379 

2. 1,110,552 

3. 4,296 

4.  1,229,286 

5. 594,941 

کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې
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5.10 

پهلوړوزدهکړو

کېدناخالص

 حضورمېزان

محصلینچېدزدهکړوپهلوړهدورههغهسلنه

19دټولنېدټولوکسانوڅخهد،کېقرارلري

کلونوترمنځدي24او

14.1% 347,141
کالکېدافغانستاند1395په

ژونددوضعیترسوې

5.11 

پهلوړوزدهکړو

کېدناخالص

حضورمېزان

ښاري(1)

کلیوايل(2)

(کوچی3)

نارینه(4)

 ښځینه(5)

هغهسلنهمحصلینچېدزدهکړوپهلوړهدوره

19دټولنېدټولوکسانوڅخهد،کېقرارلري

ښاري(1)پهتفکیکدکلونوترمنځدي24او

ښځینه(5)نارینه(4(کوچی)3)کلیوايل(2)

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

کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې



5.12 

دښځودمیزان

یا14له)سواد

هغهڅخهپورته

 (کلونوکې

کلنېیالههغه14دهغوښځینهووسلنهچې

دلیکلوستڅخهپورتهعمرکېقرارلري

.توانایيلري
29.3% 1,657,346

کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې

5.13 

دجنسیتد

:تساويمیزان

(ابتدائیه1

(متوسطه2

 (لیسه3

 

دهغونجونودحضوردتناسبمیزاندهلکانو

دحضورپهتناسبرسهپهلومړنۍ،متوسطهاو

 لېسهدورهکې



1. 0.71٪ 

2. 0.51٪ 

3. 0.39٪ 

 
کالکېدافغانستاند1395په

 ژونددوضعیترسوې
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6.1 

لهزېږونڅخه

مخکېروغتیايي

څارنېته

 الرسسی

کلونوترمنځ49-14دهغومېرمنوسلنهچېد

چېوادهیېکړیدیاولږعمرکېقرارلري

،روغتیاپال)ترلږهیوځلیېدزېږونمرحلهد

کارمندتراودټولنېدروغتیايي،نرسهقابل

اجراشوېدی(څارنېالندې

59٪
2,560,71

8

1395په

کالکېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې

و1396دغهتامارقاممدمحاسبېد

96کالدبرآورددروغتیـادرسوېپـه

ـــاڼېاو ـــوګرافۍڅخـــه1396پ دیم

.الستهراغيلدي

6.2 

دماهروروغتیايي

اشخاصوپه

حضورکېرسته

 رسېديلوالدتونه

کلونوترمنځ49-14دهغومېرمنوسلنهچېد

اوچېوادهیېکړیدیعمرکېقرارلري

وروستیزېږونیېدماهروروغتیایياشخاصو

اویادټولنېد،قابله،نرسروغتیاپال)لکه

پهحضورکېاجراشویدی(روغتیایيکارمند

51% 2,231,502

کال1395په

کېد

تاندافغانس

ژونددوضعیت

رسوې

1396دغهارقامد

ـــالدنفـــوسد ک

ــاس ــهاس ــرآوردپ ب

ــــوي محاســــبهش

دي.

6.3 

دمیندودمړینې

 مېزان

زرهژوندیووالدتونوکېدهغو100پههرو

میندودمړینېشمېرچېدحاملګۍپهدوران

کېقرارولري.

1291


کال1396  د

دروغتیارسوې

اودېموګرايف



6.4 

دماشومانود

 مړینېمېزان

کلنۍڅخهمخکېد5پهافغانستانکېله

په)کالپهحسابدماشومانودمړینېشمېر

هروسلزرهوالدتونوکېدمړوشووماشومانو

(شمېر







55


کال1396  د

دروغتیارسوې

اودېموګرايف

ـــهریفـــرنس: ازپاڼ

دروغتیــــــــا161

1396دیموګرايف
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6.5 

دنوې.3.7.2

ځوانۍبرمهالد

حاملګۍمېزان

19او15د)

 (کلونوترمنځ

 مېزانچېد)والدت(دهغوښځودحاملګۍ

کلنۍپورېپهعمرکېقرارو19څخهتر15

 198,527٪12.1.لري

کال1396  د

دروغتیارسوې

اودېموګرايف

هزپاڼـــریفـــرنس:

د161

ــــــــالد1396 ک

روغتیـــــــــــــــااو

دېموګرايفرسوې

 هستوګنه او اسايس خدمتونو ته الرسسی 8

8.1 

دچښلوساملو

اوبوتهدالرسسۍ

د،مېزان

هستوګنېد

سیموپهتفکیک

رسه:

ښاري(1)

کلیوايل(2)

(کوچی3)

 (ميل4)

دنفوسدهغېسلنېڅخهعبارتدهچېد

چښلوساملواوبوتهالرسسیلري.

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

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې

 

 

 



8.2 

دفاضالبولهسم

سیستمڅخهد

ګټېاخیستلو

 مېزان

دهغووګړوسلنهچېدفاضالبودسمسیستم

 اوسهولتونوڅخهاستفادهکوي.

52٪15,423,000

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې
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 والیترسپل

8.3 

برېښناتهد

 الرسسۍمېزان

دهغوکورنیوسلنهچېلهمختلفورسچینوڅخه

 دبرېښناانرژيتهالرسسیلري.

97.7٪28,430,700

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



8.4 

دهغوښاریانو

سلنهچېپهګڼ

چټلومېشتواو

سیموکېژوند

کوي

پههروسلنوکسانوکېدهغوکسانوشمېرچې

 پهګڼمېشتواوچټلوسیموکېژوندکوي.

72.4% 21,086,400

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې

 

 



8.5 

دهغهنفوسد

شمېرسلنهچې

دچښلودصحي

اوبوڅخهګټه

اخيل:

(ميل1)

ښاري(2)

کلیوايل(3)

 ي(کوچ4)

پههروسلوکسانوکېدهغوکسانوشمېرچېد

 چښلوروغتیایياوبوتهالرسسیلري.

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 



کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



8.6 
هرډولبرېښنایي

رسچینوتهدد

پههروسلوکسانوکېدهغوکسانوسلنهچې

 برېښناتهالرسسیلري.
97.7٪28,422,757

کال1395ه

کېد
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افغانستاند نفوسسلنه والیترسپل

ژونددوضعیت

رسوې

8.7 

دهغوکورنیو

سلنهچېد

بیروبارپهسیمو

کېژوندکوي.

تنوڅخههغههستوګنځییاکورچېلهدریو

 زیاتپکېهستوګنهلري.

43.9% 12,709,667 

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



8.8 

دهغوکورنیو

سلنهچېد

بیروبارپهسیمو

:کېژوندکوي

 ښاري (1)

 کلیوايل (2)

کوچی (3)

هغههستوګنځییاکورچېپهیوهخونهکېیې

لهدریوتنوڅخهزیاتهستوګنهلري.
1. 42.7٪ 

2. 41.5٪ 

3. 83.3٪ 

 

1. 2,939,683 

2. 8,585,854 

3. 1,210,930 

 

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



8.9 

دهغهنفوس

سلنهچېدسون

دجامدوڅیزونو

:څخهګټهاخيل

 پخلی (1)

تودول (2)

پههروسلکسانوکېدهغوکسانوشمېرچېد

ډبروسوناوپخيللپارهدجامدوڅیزونولکهد

.سکروڅخهګټهاخيل
1. 74.8% 

2. 93.8٪ 



1. 21,752,309 

2. 27,223,707 



کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې
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 والیترسپل

8.10 

دهغهنفوس

سلنهچېد

پخيللپارهد

سوندجامدو

څیزونوڅخهګټه

اخيلپهتفکیک

:د

ښاري(1)

کلیوايل(2)

(کوچی3)



 

دهغوکسانوشمېرچېدپههروسلکسانوکې

.پخيللپارهدجامدوڅیزونوڅخهګټهاخيل

1. 21.3٪ 

2. 91٪ 

3. 98.9٪

1.1,474,469 

2. 18,839,251 

3. 1,438,589

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



8.11 

دهغهنفوس

سلنهچېد

تودولولپارهد

سوندجامدو

څیزونوڅخهګټه

اخيلپهتفکیک

:د

ښاري(1)

کلیوايل(2)

پههروسلکسانوکېدهغوکسانوشمېرچېد

.تودولولپارهدجامدوڅیزونوڅخهګټهاخيل

1. 87.3٪ 

2. 96.8٪ 

3.81.7٪ 

1.  5,992,762 

2. 20,051,928 

3.1,189,017 
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 (کوچی3) والیترسپل

 ټولنیز خوندیتوب  9

9.1 

پهټولیزهکچهد

بوختیادهغو

چېکسانوسلنه

پهکورونوکېله

مزدپرتههستوګنه

لريدجنسیت

:پهتفکیکرسه

دواړهجنسه(1)

نارینه(2)

 ښځینه(3)

پهټولیزهکچهدبوختیاپهبرخهکېدهغو

کسانوسلنهچېپهکارخانو،کرنه،مالدارۍ،او

دکورپهنوروداخيلچاروکېلګیاوياودهغه

راکويهېڅډولکارلهدرکهچېدوییېاج

مزدنهترالسهکوي.

 

9.2 

دهغوزیان

منونکو

کسانوشمېرچې

دټولنیز

خوندیتوبتر

پوښښالندې

قرارلريپه

:تفکیکد

د(2)معلول(1)

 

1. 110,037 

2. 155,000 

3. 120,000 

دکار،ټولنیزو

چارو،شهیدانو

اومعلولینو

 2016وزارت
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شهیدانو والیترسپل

(3)کورنۍ

 متقاعدین

9.3 

دټولوښځوپه

کچهدکونډو

 نسبت

چېبیایېوادهنهدی»دهغوکونډوشمېر

«کړی

3.99% 569,324

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



9.4 

کلونوڅخه18چېد)دهغوماشومانوشمېر دیتیامنوشمېر

چېموریاپالرونهلري.(ښکتهعمرولري


105,175

کال1394په

کېد

افغانستاند

روغتیااو

دیموګرافۍ

رسوې



9.5 

دهغوښځوسلنه

څخه20چېله

کلهعمر24تر

15اولهلري

کلنۍڅخهیې

 وادهکړیدی

کاله24څخهتر20دهغوښځوشمېرچېله

کلنۍڅخهیېوادهکړیدی15اولهعمرلري

4.2% 


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې
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 والیترسپل

9.6 

دهغوکورنیو

سلنهچې

رسپرستيیېد

ښځولهخوا

 کېږي

دټولوکورنیوپهپرتلهدهغوکورنیوشمېرچې

رسپرستيیېدښځوپهوسیلهکېږي

1.19٪45,076

کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



 کرنه او مالداري 10

10.1 

دهغوکورنیوسلنهچې

 آيبځمکهلري

 

37.9٪


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



10.2 

دهغوکورنیوسلنهچې

 للميځمکهلري

 

19.4٪


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



10.3 

دهغوکورنیوسلنهچې

بڼاوباغچهلري



 

 

13.1٪


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

10.4 

دهغوآيبځمکودسایز

اوسطچېترمالکیت

پهجریب)الندېدي

 (رسه

 

جریب4.9


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



10.5 

دهغوللميځمکود

سایزاوسطچېتر

په)مالکیتالندېدي

 (جریبرسه

 

جریب12.1


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



10.6 

دهغوبڼاوباغچهلرونکو

ځمکودسایزاوسطچې

په)ترمالکیتالندېدي

 (جریبرسه

 

جریب1.9


کال1395ه

کېد

افغانستاند

ژونددوضعیت

رسوې



 حقیقي سکتور 11

11.1 

دکوکناروپهشمول

 ناخالصکورنیتولید

پهیوهمعینهحسايبدورهکېدیو

هېواددپويلاجناسواوتولیدي

خدماتوټولګه



1,463,76

میلیون4

افغانی

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018



11.2 
مخکینېکالتهپهکتنېرسهپهیو داقتصاديودېمېزان

کالکېدیوهېوادپهناخالصکورين
7.2٪ 

احصاییوي

-2017کالنۍ
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2018تولیدکېبدلون والیترسپل

11.3 

کورنیرسانهناخالص

تولید

دهېوادپهنفوسباندېدناخالص

دالر 718کورينتولیدوېش.

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018



11.4 

دمسهلکینوپهوسیلهپهعموميتوګهد دمستهلکقیمشاخص

اخیستلشوواجناسواوخدمتونو

بدلونونهبیانوي

111.7٪

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018

داساسکال

1394

11.5 

دمخکینيکالپهپرتلهدمستهلکینود دانفالسیونمېزان

 %4.4قېمتونوپهشاخصکېبدلون

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018



11.6 

پهناخالصداخيلتولید

 کېدکرنېدسکټورونډه

پهټولیزکورينناخالصتولیدکېد

 %23.7کرنېدسکټورونډه

م346,269

یلیون

افغانی

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018



11.7 

پهټولیزکورينناخالص

تولیدکېدکرنېد

سکټورونډه

پهټولیزکورينناخالصتولیدکېد

 %21.0 صنعتدسکټورونډه

307,529

میلیون

افغانی

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018



11.8 

پهټولیزکورينناخالص

خدماتودتولیدکېد

 سکټورونډه

پهټولیزکورينناخالصتولیدکېد

 %50.7خدماتودسکټورونډه

743,137

میلیون

افغانی

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018
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 والیترسپل

11.9 

پهټولیزکورينناخالص

تولیدکېپهوارداتوباندې

 دمالیاتوونډه

پهټولیزکورينناخالصتولیدکېپه

 %4.6ونډهوارداتوباندېدمالیاتو

66,830 

میلیون

افغانی

احصاییوي

-2017کالنۍ

2018



 مايل سکتور 12

12.1 

دمالیايتاوغیرمالیايتمجموعېکورينعواید

څخهعبارتدی.
میلیونافغانی517,151 

دميل

بودجې

سند

1396



12.2 

هغوعوایدوتهویلکېږيچېدولتمالیايتعواید

څخهپهالسهغهدمختلفومالیاتو

راوړي
 105,015میلیونافغانی 

دميل

بودجې

سند

1396



12.3 

لههغوعوایدوڅخهعبارتديچېغیرمالیايتعواید

دولتیېلهاقتصاديفعالیتونواو

نورورسچینوڅخهالستهراوړي.
 میلیونافغانی47,502 

دميل

بودجې

سند

1396



12.4 

دمايلکالدبودجې

مجموعه

معموالدیوکالیایوېمعینېمودې

لپارهدرسميعایداتواولګښتو

تخمینتهویلکېږي.
 

417,180.4 میلیون

 افغانی

دميل

بودجې

سند

1396
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 والیترسپل

12.5 
دمايلکالمجموعي

لګښتونه

دیوکاللپارهدميلبودجېله

مجموعيڅخهددولتټوللګښتونه،

پانګونهاودخدمتونوپهمقابلکېد

پیسوورکړه

 
356,453.4 میلیون

 افغانی

دميل

بودجې

سند

1396



عاديبودجه 12.6

دميلبودجېیوهبرخهدهچېد

عاديلګښتونودمتویللپارهورکول

کېږي)لکهدکارمندانوتنخواګانې،د

اجناسواوخدماتواخیستل،دقرضونو

ورکړه،احتیاطيوجوهاوداسېنور(

 
میلیون591.9 253

افغانی

1396په

کالکېد

ميل

دبوجېد

اجرااتو

ګزارش



12.7 
لګښتدعاديبودجېد

مېزان

دټولېعاديبودجېڅخهدمرصف

شوېبودجېسلنه

94.7%  

1396ه

کالکېد

ميل

دبوجېد

اجرااتو

ګزارش



انکشايفبودجه 12.8

چېدميلبودجېیوهبرخهده

دانکشايفپالنونواوپروژولپارهترې

دکارمندانو)کاراخیستلکېږي

،داجناسواوخدماتوپېرل،تنخواوې

احتیاطيوجوهاو،قرضونوګټهد


میلیون102,861.5

افغانی

1396ه

کالکېد

ميل

دبوجېد

اجرااتو
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ګزارش(داسېنور والیترسپل

12.9 

دپرمختیایيبودجېد

لګښتمېزان

دټولېپرمختیایيبودجېڅخهد

مرصفشوېبودجېسلنه

68.9%  

1396ه

کالکېد

ميل

دبوجېد

اجرااتو

ګزارش



12.10 

ميلبودجهکېدپه

مرستوونډه

دټولېميلبودجېڅخهدبهرنیو

مرستوسلنه
60.9%  

دميل

بودجې

سند

1396



12.11 
پهپرمختیایيبودجهکې

دمرستوونډه

پهپرمختیایيبودجهکېدمرستو

سلنه
 

دمالیې

وزارت



12.12 

اختیاريبودجههغهبودجهدهچېداختیاريبودجه

څخهمتویلکېږي.داخيلعوایدو
537,27.7 

دميل

بودجې

سند

1396
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 والیترسپل

12.13 

پهاختیاريبودجهکېد

مرستوونډه

داختیاريبودجېلهمجموعڅخه

هغهوجوهچېدمرستهکوونکو

هېوادونولهخوادافغانستانپهاختیار

کېورکولکېږي.

 
دمالیې

وزارت



12.14 

نړیوالېټولنېلههغهبودجهچېدغیراختیاريبودجه

خوادمرستېپهډولدافغانستان

حکومتتهورکولکېږي،دافغانستان

دولتدهغهپهمايلرسچینواو

مرصيفاستقامتمستقیمکنټرولنه

لري

میلیونافغانی938,67.2

دميل

بودجې

سند

1396



پورونه 12.15

دميلمیلیونافغانی3154

بودجې

سند

1396



12.16 
مبلغاودپورورکونکي

هېوادنوم

 اسالميپراختیایيبانک .1

نړیوالبانکاودآسیاپراختیایي .2

 بانک

 سعوديعربستان .3

نور .4

میلیــــــــــون681.7 .1

 افغانی

 میلیونافغانی69.4 .2

میلیــــــــــون737.0 .3

 افغانی

ــــــــون1166.6 .4 میلی

 افغانی

دميل

بودجې

سند

1396
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 بهرنی سکټور 13 والیترسپل

13.1 

دتادیاتوبېالسندنړۍدهېوادونوپهوړاندېدتادیاتوبیالنس

دیوهېواددنغديالستهراوړنواوورکولوله

ټولګېڅخهعبارتدیچېدمايلاو

سوداګریزپهدووبرخوکېصورتمومي)د

رسمایېحساساوجاريحساب(

د

افغانستان

بانک



13.2 

رسمایهپهدووحسابونویانېجارياومايلبیالنس

کېدهېوادمايلوضعیت

د

افغانســـتان

بانک



13.3 

دسوداګرۍ

بیالنس

دیوېمعینېدورېپهترځکېلهبهرنیو

هېوادونورسهدیوهېواددصادراتواووارداتو

ترمنځدتوپیرڅرګندولوتهویلکېږي

احصاییويمیلیوندالر6,961- 89% -

ــــــــالنۍ ک

2017-

2018



13.4 

دهغوتوکومجموعيارزښتچېدیوهېوادصادراتټول

دقلمرولهګمرکڅخهبهرتهوزي)په

امریکاييډالرورسه(

احصــاییوي 831,926,776 10%

ــــــــالنۍ ک

2017-

2018



13.5 

دهغوتوکومجموعيارزښتچېدیوهېواددوارداتومجموعه

دقلمرولهګمرکڅخههېوادداخلېږي)په

رسه(امریکاييډالرو
90% 7,792,600,089 

احصاییوي

کالنۍ

2017-

2018
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 والیترسپل

13.6 

قلمهعمده5

صادرات

 وچېمېوې .1

 تازهمېوې .2

 روغتیایينباتات .3

 ېقالین .4

پوستونه .5

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 

احصاییوي

کالنۍ

2017-

2018

ارزښــت

پـــــــــه

ـــا امریک

یيډالر

رسه

13.7 

عمدههقلم5

واردات

 غنماودغنمواوړه .1

 ماشینآالت .2

 برېښنا .3

 ټولبرېښنایيوسایل .4

موادتعمیرات .5

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 

احصاییوي

کالنۍ

2017-

2018

ارزښــت

پـــــــــه

ـــا امریک

یيډالر

رسه

13.8 

دافغانستان

صادارايترشیک

هېوادونه۵

 پاکستان .1

 هندوستان .2

 ترکیه .3

 ایران .4

عراق .5

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 

 

احصاییوي

کالنۍ

2017-

2018

ارزښــت

پـــــــــه

ـــا امریک

یيډالر

رسه

13.9 

افغانستان

۵رشیکواردايت

هېوادونه

 پاکستان .1

 ایران .2

 چین .3

 قزاقستان .4

ازبکستان .5

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 

احصاییوي

کالنۍ

2017-

2018

ارزښــت

پـــــــــه

ـــا امریک

یيډالر

رسه
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 والیترسپل

 څپرکی اووم

 لنډه پیژندنه   A-SDGsد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخی   

کلونولپارهیېدنړۍد(2030-2015)کلنهاجنډادهچې۱۵دملګروملتونویوه(SDGs)بنسټیزېپراختیایيموخې

او کېنیولېده نظر په لپاره امنیتيڅانګو چاپېریالساتنېاو برخو، ټولنیزو اقتصادي، يېد لپاره هېوادونو ټولو

افغانستانچېدملګروملتونودنړیوالېټولنېغړی،دغوموخوتهژمناودنړۍدنوروهېوادونوپهڅېردهغهپهعميل

داهدافو،ټارګېټونواوشاخصونولهزیاتوايلرسهرسهپهحقیقت(SDGs)بنسټېزېپراختیایيموخېکولومکلفدی.

دبنسټیزوپراختیایيموخوپهڅېرد(MDGs)امتداددی.دزریزېپراختیایيموخې(MDGs)کېدزریزېدموخو

کلنهاجنډاوهچېافغانستاندالنجواو۱۵یوهکلونولپارهدمخپرودېهېوادونولپارهدملګروملتونو(2015-2000)

نهتوانېدچېپه و لهکبله دزریزېپراختياييموخېپکې۲۰۰۰ستونزو تهژمنپاتېيشاو زېږدیزکالکېهغه

زېږدیزکالکېتوانېدلیچېدنړۍدنوروهېوادووپهدزریزېپراختیایيموخېتطبیق۲۰۰۵تطبیقيش.خوپه

پراختياييشاخصونهدرلودل.۴۸ټارګېټ،او۱۸هدفونه،۹(MDGs)ریزېپراختیایيموخېکړي.دز

 د۲۰۱۵د دوختپهختمېدورسه کالدسپټمربپه۲۰۱۵کالکېپهوروستیوکېدزریزېدپراختیایيموخو

 د کې مقر په ملتونو ملګرو د ښار نیویارکد د کې پرا۱۵میاشت بنسټیزو د لپاره کلونو موخو (SDGs)ختیایي

په پرتهدهغه انګلستان( ټولغړيهېوادونه)لهجاپاناو ملتونو سرتاتیجيتصویبشوهچېلهنړۍڅخهدملګرو

عميلکولوژمنشول.

دبرشيټولنوداقتصادياوټولنیزېپراختیاپهمقصدطرحاوډیزاینشولچې(،SDGs)بنسټیزېپراختیایيموخې

پراختياييشاخصونهلري.۲۱۷ټارګېټونه،او۱۶۹هدفونه،۱۷

 :SDGsد بنسټیز انکشاف د موخو لرلید  

 :د بنسټیزې پرمختیا د موخو مترکز

 دبرشیتلهنړۍڅخهدشدیدفقر

 ،محوکول

 دبېعدالتۍاونابرابریوپهوړاندې

 ،دواملرونکېمبارزه

 دبنسټیزېسولېاوثباتتامین، 

 څخهساتنهدژوندلهچاپېریال، 

 دنړۍدملتونوترمنځداقتصادي

،اوټولنیزوهمکاریوځواکمنکول
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 په سمبولیک ډول د اولسو موخو  والیترسپل

 :لنډیز

 : A-SDGsد افغانستان لپاره بنسټېزې پراختیايي موخې 

تطبیقاوعميلکولوتهدملګروملتونودغړيهېوادپهتوګهدافغانستاناسالميجمهوریتدبنسټیزوپراختیایيموخو

کالدتلېدمیاشتېپه۱۴۹۴فقرېپهاساسچېد۴ملربمصوبېد۱۶ژمندیاودوزیرانودعايلشوراید

لهبهیر،۲۰ داقتصادوزارتتهدندهوسپارلشوهچېڅودبنسټیزوپراختیایيموخودکار مهنېټهتصویبشوې،

واروزنهوکړي.همدارنګهیادوزارتمکلفدیچېدهمدېموخودتطبیقدهمغږۍاواغیزناکتطبیقڅخهڅارنها

اودېپلوماتیکومراجعولهالرېیېدملګروملتونوعمومي څرنګوايلپههکلهمنظمګزارشونهترتیب،دوزیرانودشورا

178تارګیتهاو112ی،موخ16بنسټیزوپراختیایيموخیپهمجموعیډولدافغانستاندپارهمجمعتهوړاندېکړي.

شاخصونهټاکلشویدی.

 اهدافانافغانستا :همیت A-SDGsد افغانستان لپاره د بنسټزو پراختیایي موخو اهمیت 

خپلواک،باثباتهاوپراختیالپارهدبارومندهېوادپهتوګهدملګروملتونودغړوهېوادونوپهڅنګکېدافغانستاندیو

 بنسټیزوپراختياييموخوپيلکولوتهژمندی.

 ټول افغانستان د همدېکبله له نو ترتیبشوې او طرح دقترسه بشپړ په پراختیایيموخې بنسټیزې

 کاسموندلیدی.لومړیتوبونهپههغوکېانع
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یادېموخېکوالیيشچېپههېوادکېداقتصادياوټولنیزولومړیتوبونودپراختیالپارهدیوسرتاتیژیک  والیترسپل

 بنسټاورسچینېپهتوګهکاروکړي.

 .دبنسټیزوپراختیایيموخوپهتطبیقرسهدافغانستانلپارهدنړیوالېټولنېمايلاوتخنیکيمالتړډېرېږي 

 وپراختياييموخوپهتطبیقرسهافغانستاندهمېشنۍسولېاوثباتترپلوشوالندېراځي.دبنسټیز 

 .دبنسټیزوپراختياييموخوعلميکولپههېوادکېدپرمختګبېړنۍودهاوپراختیارامنځتهکوي 

: A-SDGs د افغانستان لپاره د بنسټیزو پراختیایي موخو د تطبیق مرحلې

 د ميل کولو مرحله

2018جنوری  تر  2016ارچ م  

 د انطباق او ادغام مرحله

2018اپریل   تر 2017نوری ج  
 د تطبیق مرحله

2030سپتمرب  تر 2018اپریل   
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 : ټارګېټونه او شاخصونهپه افغانستان کې د بنسټیزو پراختيايي موخو  والیترسپل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

په ټولو ځایونو کې له ټولو اشکالو رسه یو ځای د فقر محوه کول :لومړۍ موخه  

لږترلږهدفقیرونارینه،ښځینهاوماشومانودنسبتکالپورې،2030تر1.2

عمرپهچېدفقردميلتعریفرسهسمد(دفقرپهټولواړخونوکې)کموالی

 ټولوډلوپورېاړهولري.

دفقردميلتعریفلهمخېدفقردکرښېدالندېد1.2.1

 .نفوسنسبت

ددواړوجنسیتونومجموع.1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

ښاريج.  

کلیوالد.  

.کوچیه  

 داقتصادوزارت

پهميلکچهدټولنیزخوندیتوبدسیستمتطبیق،کالپورې،2030تر1.3

ټولوطبقوکېدهغهاجرااودپاملرنېوړشمېرفقیراوزیانمنونکيافرادپه

 دهغهترپوښښالندېراوستل.

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمتر1.3.1

 پوښښالندېراغيلويپهتفکیکد:

معلولیتلرونکياشخاص.1  

دشهیدانوکورنۍ.2  

.متقاعدین3  

کلنۍڅخهکوچني۱۰منونکېکورنۍچېلههغهزیان.4

 ماشومانلري.

دشهیدانو،معلولینو،کاراوټولنیزوچارو

 وزارت

 

کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍاو2030تر1.5

)طاقتراوړلودوړتیا resilience ایجادداغیزمنلوکموالی( (exposure) اود

،اقتصادي،ټولنیزو،دژونددچاپېریالاونوروپېښودرامنځتهشدیدواقلیمي

 کېدوپهصورتکېدهغویدزیانمنلوداندازېکموالی.

دهغوکسانوسلنهچېداقلیميپېښوپهوړاندېلهخطر1.5.1

 رسهمخوي.

 دپېښولپارهدچمتوايلميلاداره

 

دناخالصداخيلتولیدپهاړونددغیرمرتقبهاقتصادي.1.5.2

 پېښودمستقیمواغېزومېزان.

 دپېښولپارهدچمتوايلميلاداره
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

پهټولواړخونوکېدفقردمحوهکولولپارهدپروګرامونواوپالیسیود.الف1

تطبیقپهموخه،دمختلفوپراختیایيهمکاریو،رسچینواومراجعوهمغږۍ

 کولاودهغهلپارهدکايفاوډاډمنووسایلوپيداکولاوپهکاراچول.

دفقردمنځهوړلودپروګرامونولپارهددولتد1.الف.1

 اختصاصشوورسچینونسبت.
 دمالیېوزارت

پهرضوريخدمتونوکېددولتدلګښترضوری2.الف.1

.(روغتیااوټولنیزمصوونیتتربیه،او)تعلیمنسبت  
 دمالیېوزارت

 دویمه موخه: د لوږې محو کول؛ د غذایي امنیت د تغذیې د ښه وايل د زمینې السته راوړل او د بنسټیزې کرنې ترویج

دلوږېدمنځهوړل،اوددېڅخهډاډحاصلولکالپورې،2030تر2.1

چېټولوګړياوپهځانګړېتوګهفقیراناوزیانمنونکيماشومانغذایياو

 مغذيموادوتهدکالپهجریانکېالرسسیلري.

2.1.1. دغذایيخوندیتوبلهمخېدغیرمصوونوکسانوسلنه  

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارت

 

کالپورېدسؤتغذیېدټولوډولونوکموالی،اودپنځو۲۰۳۰تر–۲.۲

تغذي،ډنګروايلاوکالونوڅخهپهعمرکېدکموماشومانوپهوړاندېدسؤ

 ناوړهودېپهتړاولویونړیوالېنړیوالېموخېالستهراوړل.

 

لهپنځوکلونوڅخهپهعمرکېدکموماشومانوپه–۲.۲.۱

چېنسبت(دقددلنډوايل) وړاندېدبدېسؤتغذيدلګېدلو

اودماشومانودودېدمنځنيمعیارڅخهانحراف(۲)منفیتر

(WHO) 

مېروغتیاوزارتدعا  

لهپنځوڅخهدکمعمرماشومانوپهوړاندېدسؤتغذي–۲.۲.۲

څخهکم(۲)منفیچېله(پهسنباندېدقدنسبت)انتشار

اودماشومانودودېدمنځنيمعیارڅخهانحرافوي  (WHO)

دلږوزنپهتفکیکرسه–  

 دعامېروغتیاوزارت

کالپورېدکوچنیوکرنیزواوتولیديتولیدکوونکودحاصالتو2030تر2.3

دوړتیاوولوړول،پهځانګړېتوګهلهمېرمنو،بوميوګړو،کورنیوبزګرانو،شپانو

اوکبنیوونکورسهدمساواتو،ځمکېاوټولوتولیديرسچینودالرسيس،

رزښتلرونکيمهارتونو،مايلخدماتو،مارکېټونواودمزرعوڅخهبهردا

 زیاتويلاوچارودډېروايللهالرې.

دغنمواووریجوپهحاصالتوکېدبزګردطبقېد2.3.1

/هکتار(ټنرتیکی)محاصلاوسط  

اوبیزهغنمالف.  

للميغنمب.  

وریجېج.  

 دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارت

 دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارتدغذایيموادودکوچنیوتولیدکوونکوددرآمدمنځنی2.3.2
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

 حد

دداسېسیستمونو،بنسټیزوغذایيموادواوکرنیزوپورې2030تر2.4

)تګالرودتطبیقڅخهڅخهډاډحاصلولچې Agriculture Practices)

بنسټیز (Resilient) تولیداتوزیاتوالیرامنځتهکوياوداودکرنیزونومېږي

همدارنګهداقلیملهبدلون،نامناسبېهوااو.ایکوسیستمڅخهساتنهکوي

اوبو،وچکايل،سېالبونواونورومصیبتونورسهدسموندظرفیتجوړولاو

 لوړولچېپهتدریجرسهدځمکېکیفیتلوړکړي.

زاوتولیدکوونکيدهغوکرنیوساحونسبتچېتربنسټی2.4.1

 زراعتالندېقرارلري

 

 

 دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارت

پهميلکچهدنباتاتودزېزمتونونودایجاداوښهکالپورې2025تر2.5

مدېریتلهالرېدتخمونودانو،کرنیزونباتاتو،اهيلاوکورنیوڅارویواو

دېڅخهاطمینانحاصلولچېپهوحيشحیواناتودجنتیکيتنوعساتنه.له

دېبرخهکېعادالنهتقسیمشویاودجنتیکيرسچینوڅخهدګټېاخیستلو

دګټوحاصلپهټولنهکېپهمساويتوګهتقسیمشویاودهغوسنتي

 رویشونوڅخهګټهاخیستلشوېچېپهنړیوالهکچهپرېتوافقشویدی.

شووڅارویوشمېرچېدهغومزروعينباتاتواوراجسرت:2.5.1

 دحفاظتالندېقرارلريپهتفکیکد:

مېوهجاتوالف.  

وب.نباتات  

څارویوج.  

 دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارت

دکرنیزوتولیداتودزیاتوايلپهموخهپهټولوکلیوايلزیربناووکې.الف2

انکشافاودنړیوالوپانګونه،کرنیزېڅېړنې،پراختیایيخدمتونه،دټکنالوجي

 پراختیایيهمکاریولهالرېدجنتیکينباتاتودزېرموجوړول.

دعامهلګښتونوکرنیزمحورهشاخص1.الف.2  دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارت 

دغذایيمارکېټونواودهغهدنوروبرخودښهفعالیتپهمنظورد.ج2

دغذایيقېمتونودشدیدونوساناتوتدبیرونولهنیولوڅخهډاډحاصلولاو

څخهدمخنیويپهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونورسول

 اوالرسسی.

دهغوکرنیزومحصوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېر1.ج.2

 چېدهغهبیېپهاونیزاومیاشتنيډولخپرېږي.
 دکرنې،اوبولګولواومالدارۍوزارت

 دریمه موخه: د ټولو لپاره د روغ ژوند د اطمینان حاصلول او د ټولو لپاره په ټولو کلونو کې د عامه هوساینې ښه والی
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

کالپورې،دزېږونپرمهالدموراوماشومدمړینېپهشمېر2030تر3.1

څخه۷۰ژوندیووالدونوکېله۱۰۰کېداسېکموالیراوستلچېپههرو

 کموکسانوتهراټیټيش.

زرهژوندیووالدتونوکېد۱۰۰دزېږونپرمهالپههرو3.1.1

 موراوماشومدمړینېنسبتپهتفکیکد:

ټول.1  

يښارالف.  

کلیوايلب.  

دعمرپهحسابډله.2  

 دعامېروغتیاوزارت

دهغووالدتونوتناسبچېدزېږوندماهرانوپهوسیلهتر 3.1.2

 شوي)لهټولووالدتونوڅخه(
 دعامېروغتیاوزارت

لهپنځوکلونوڅخهدکمعمرماشومانودداسې.کالپورې،،2030تر3.2

(Preventable)مړینېمخنیوی چېدمخنیويوړوياوداکارپهدېموخه

تنو۱۵ژوندیوماشومانوکېدغهشمېریوازې۱۰۰تررسهکېږيچېپههرو

کسانوته۲۵تهراټیټيشاوپههغوژوندوماشومانوکېدغهشمېریوازې

کلونوڅخهکمعمرلري.۵راټیټيشچېتر  

دمړینېمېزان)پهلهپنځوکلونوکېدکمعمرماشومانو3.2.1

 هروزروژوندیووالدتونوکې(
 دعامېروغتیاوزارت

دنووزېږېدلوماشومانودمړینېمېزان)پههروزروژوندیو 3.2.2

.والدتونوکې(  
 دعامېروغتیاوزارت

هغوناروغیوتهدپایټکیورکولچېپهټولنهکېدکالپورې2030تر3.3

خپرېدووړوي (Epidemics) ز،توبرکلوز،ډايلهدېجملېکوالیشود؛

اومالريا، (neglected) اوهغوناروغیوهپتایتز،ګرمسیرينومونهیادکړواوله

 رسهمقابلهويشچېدغیرصحياوبودچښلولهاملهوګړيپرېاختهکېږي.

د 3.3.1 HIV/AIDS نووپېښوشمېرچېدیوتېرشويکالپه

.کسانملوثشويدي۱۰۰۰کېجریان  

ټول.1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

دخطرناکرفتاردرلودونکيمعتادان،)کلیدينفوسج.

(زندانیان،نارینهاوښځینه  

 دعامېروغتیاوزارت

پهیوتېرشويکالکېپههروسلزرونفوسوکېد3.3.2

 توبرکلوزپېښې
 دعامېروغتیاوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

کالکېپههروزروکسانوکېدمالریادپهتېریو3.3.3

 ناروغۍپېښې
 دعامېروغتیاوزارت

پهتېریوکالکېپههروسلزرهکسانوکېدهیپاتیت3.3.4 B

 باندېداختهشووکسانومېزانپهتفکیکد:

پهميلکچهالف.  

دب. HB دپېښوسلنهد+ VCT پهمرکزونوکې  

 دعامېروغتیاوزارت

یوپهدریمېبرخېتههغومړینوراکمولچېدکالپورې2030تر3.4

ناڅاپياوغیرساريناروغیولهاملهرامنځتهکېږياوداکاربهدرواينصحت

 دتداوۍ،تندرستياوددرملنېدښهوايللهالرېصورتمومي.

څخه۳۰پهافغانستانکېدهغوکسانوترمنځچې)له3.4.1

پورېدژوندپهمرحلهکېوي(دقلبي،رسطان،کلونو۷۰تر

 شکراومزمنوتنفيسناروغیودناروغانودمرګداحتاملسلنه

 دعامېروغتیاوزارت

 

دمخدرهتوکواومرضوالکولوڅخهدمخنیويځواکمنتیااولهمرضو3.5

 موادوڅخهدسؤاستفادېدرمنله.

توکوروږديوياوددهغوکسانوسلنهچېپهمخدره3.5.2

 درملولهالرېداعتیادتداويترالسهکوي.

 دعامېروغتیاوزارت

 

نیامييبرخېتهدهغومړینوراکمولچېپهسړکونوپورې2030تر 3.6

 باندېدترافیکيپېښولهاملهرامنځتهکېږي.

دهغووفیاتومېزانچېپهیوکالکېدترافیکيپېښوله3.6.1

زرهکسانوکېرامنځتهکېږيپهتفکیکد:۱۰۰پههروامله  

1.  ددواړوجنسیتونومجموع 

نارینهالف.  

ښځینهب.  

2 اقتصاديټولنیزوضعیت.  

ښکتهالف.  

منځنیب.  

لوړج.  

 دکورنیوچارووزارت

دحاملګۍروغتیایيڅارنواوخدمتونوتهپهټولیزکالپورې2030تر3.7

ډولدالرسيسڅخهډاډحاصلول،دزېږونترمنځدفاصلېدمراعات،عامه

رېکلونوپو۴۹څخهتر۱۵دهغومېرمنوتناسبچې)د3.7.1

عمرونهلري(اودحاملګۍپهدورانکېوياودوالدتونودواټن
 دعامېروغتیاوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

پوهاوي،تعلیماوپهسرتاتیجياوميلپروګرامونوکېدحاملګۍدروغتیاد

 پروګرامونوشاملول.

 لپارهدنوومېتودونوڅخهکاراخیستل.

)دهغوښځوترمنځدحاملګۍمېزانچېد3.7.2 13-19 )

 کلونوترمنځعمرلري
 دعامېروغتیاوزارت

وړاندېکولوڅخهډاډحاصلولددټولولپارهدروغتیایيخدمتونوله3.8

مايلخطراتودمالتړپهشمول،اسايساودکیفیتوړروغتیایيخدمتونوته

الرسسی،اسايس،اغیزمنو،دکیفتوړواکسینواودرملوتهالرسسیاوټولوته

 لههغهڅخهدګټېاخیستلوزمینهبرابرول.

هکیفیتدهغهنفوسسلنهچېاسايس،عادالنهاودښ3.8.1

درلودونکوخدمتونوتهالرسسیلرياولهدغوخدمتونوڅخه

کیلومرتۍکېقرارلري.۱۰ساعتهپلېالریا۲یوازېپه  

 دعامېروغتیاوزارت

پهبهرنیورسچینوباندېدروغتیادسکټوردتړاوسلنه 3.8.2  دعامېروغتیاوزارت 

دخانیاتودکنټرولپهبرخه"پهټولوهېوادونوکېپهمناسبشکلد.الف 3

.داجرااتوتقویهکول"کېدنړیوالروغتیایيسازماندکنوانسیون  

په)لهمتباکوڅخهداستفادېخپرېدل1.الف.3 Active شکل

کلنويیالههغهڅخهزیات۱۵دهغوکسانوترمنځچې(رسه

 عمرولري.

 دعامېروغتیاوزارت

دهغوواکسینواودرملودانکشافاوڅېړنېڅخهمالتړڅرګندولچې.ب 3

مخپرودههېوادونوکېدسارياوغیرساريناروغیولپارهډېراغېزمندياو

(Affordable) یااستطاعتوړدرملواوواکسینوډېرولاوهغهتهالرسسی

TRIPSآسانهکولچېدعامهروغتیاددوحېدپرېکړهلیکیا رسهسمونو

 لري.

دهغهنفوسسلنهچېدتادیېوړواکسینواودرملوته 1.ب.3

 بنسټیزالرسسیلري.

 

 دعامېروغتیاوزارت

پهزیاتهاندازهدمايلروغتیایيخدمتونوزیاتوالیاوپههېوادکېد.ج 3

(retention)داسېروغتیایيځواکپهکارګامرلچېدپراختیا،روزنېاو په

 ساتنهکېخپلرولولوبوي.

(هریوزرکسانوته)دروغتیایيکارمندانوشمېراوتعمیم1.ج.3  دعامېروغتیاوزارت 

2.ج.3 دروغتیادسکټورلپارهددولتدبودجېدتخصیص  

 سلنه
 دعامېروغتیاوزارت

(Promote)څلورمه موخه: د کیفیت وړ تعلیم، ټولشموله، ترویج  تلپاتې روزنیزو فرصتونو د الرسيس څخه ډاډ حاصلول   

لهدېڅخهډاډحاصلولچېټولنارینهاوښځینهکالپورې2030تر 4.1

ماشومانپهوړیااوعادالنهتوګهلومړنیواومنځنیوزدهکړوتهالرسسیلرياو

دهغوماشومانواونووځوانانوسلنهچېلږترلږداسې 4.1.1

 وړتیاوېولري:

 دپوهنېوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

دغهدواړهمرحلېیېبشپړېکړېديچېدغهډولپرمختګبهپهټولنهکې

اړوندواوموثررونیزوپایلودالستهراوړلوسببيش.د  

لوستلالف(  

 ب(ریايض

 په:

(نارینهاوښځینه)ټولګيکې3یا2په(1)  

(،ټولګی6)دلومړنۍدورېپای(2) (نارینهاوښځینه)   

(نارینهاوښځینه(،)ټولګی9)پهپایکېدمنځنۍدورې(3)  

.حاصلکړیوي  

:پهميلکچهدپوهنیزېارزیابۍتطبیق4.1.2  

ټولګيکې3یا2پهالف.  

(،ټولګی6)دلومړنۍدورېپهپایکېب.  

(ټولګی9)دمنځنۍدورېپهپایکېج.  

 دپوهنېوزارت

میزانپهدالندېدوروپهدجدیدالشموالنوناخالص 4.1.3

:وروستيټولګيکې  

(ټولګی6)لومړنۍ(1)  

(ټولګی9)منځنۍ(2)  

 دپوهنېوزارت

:دالندېدورودبشپړولومېزان4.1.4  

(ټولګی6)لومړنۍالف.  

(ټولګی9)منځۍب.  

(ټولګی12ج.لیسه)  

 

 دپوهنېوزارت

کوونکوپهالندېدوروکېلهښوونځيڅخهدبهرزده4.1.5

:سلنه  
 دپوهنېوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

(12-7(ابتداییه)سن1)  

(15-13(متوسطه)سن2)  

(18-16(لیسه)سن3)  

دښوونځيددورېلهشمولیتڅخهپورتهاوددې4.1.6

:رشایطودنهدرلودونکوماشومانوسلنه  

(ابتداییه1)  

(متوسطه2)  

(لیسه3)  

 دپوهنېوزارت

زدهکړودکلونوشمېردلومړنیواومنځنیو4.1.7  

وړیاالف.  

 ب.اجباری

.چېپهتقنینياسنادوکېتثبیتشويوي  

 دپوهنېوزارت

دکیفتوړښوونېاوروزنېپروګرامونولکهدکالپورې2030تر4.2

ښوونځيڅخهمخکېدورهاووړکتونتهدټولونجونواوهلکانوشمولیتڅود

لپارهیېچمتوکړي.لومړنۍدورېدښوونېاوروزنې  

لهښوونځيڅخهدمخکنیوتعلیميبرناموکېدنا.4.2.2

کلن(۶خالصشمولیتمېزان)  
 دپوهنېوزارت

لهدېڅخهډاډحاصلولچېدټولېټولنارینهاوښځینهافرادبا 4.3

کیفیته،دتادیېوړتخنیکياومسلکيتعلیامتو،لوړوتحصیالتومنجمله

شاملشويديپوهنتونته  

4.3.1 دګډونمېزان   

(کلن 24-15) ځوانانالف.   

(کلن 64-25) لویانب.   

د)نارینهاوښځینه(جنسیتپهتفکیکرسهپهزدهکړواود

وروستیومیاشتوکې۱۲روزنېپهرسميبرناموکېپه  

 دتخنیکياومسلکيزدهکړوخپلواکهاداره

4.3.2 چېپهدکسانوداشرتاکمیزان(کلنو24-15)د

تخنیکياومسلکيروزنیزوبرناموکېاشرتاککړیويد
 دتخنیکياومسلکيزدهکړوخپلواکهاداره
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

 جنسیتپهتفکیکرسه.

 الف.

نارینهب.  

ښځینهج.  

4.3.3 دلوړوزدهکړوموسساتودجدیدالشموالنوسلنه:  

ي.دولت1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

.خصويص2  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

 دلوړوزدهکړووزارت

 

4.3.4 دهغوکسانوشمېرچېدنیمهدولتياورسميفنياو 

:حرفويپروګرامونوڅخهګټهاخيلپهتفکیکد  

نارینه.1  

ښځینه.2  

 

دکار،ټولنیزو،شهیدانواومعلولینوچارو

 وزارت

دهغوځوانانواولویانودشمېرډېرزیاتوالیچېدکالپورې2030تر4.4

(entrepreneurship)بوختیااوکارموندنې لپارهالزمتخنیکياومسلکي

 مهارتونهولري.

دحرفوياوفنينیمهرسميزدهکړوپروګرامونوتهدهغو  4.4.1

 کسانودالرسيسسلنهچېدمعلولیتستونزهولري.

هیدانواومعلولینوچارودکار،ټولنیزو،ش

 وزارت

کالپورې،پهروزنیزوپروګرامونوکېدجنسیتيتبعیضله2030تر4.5

منځهوړلاولهدېڅخهډاډترالسهکولچېدښوونېاوروزنېپهټولو

سطحودفنياوحرفويزدهکړوبهیرتهدټولنېدټولوکسانولکه،معلولینو،

:دجنیستيتوازننسبت4.5.1  

.ابتدائیه1  

.متوسطه2  

 دپوهنېوزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

ماشومانوپهشمولدټولنېدټولووګړولپارهمساویانهکلیوالواوزیانمنونکو

 الرسسیموجوددی.

.لیسه3  

پهلومړنۍدورهکېدهغوزدهکوونکوسلنهچېد4.5.2

 تدریسژبهیېخپلهمورنۍیالومړنۍژبهوي.
 دپوهنېوزارت

دټولنېمحروموطبقوتهدرسچینودتخصیصځانګړې4.5.3

 پالېسۍ
 دپوهنېوزارت

:دهرشاګردپربنسټدپوهنیزولګښتونواوسط4.5.4  

،تعلیميدورهالف.  

.لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1  

دناخالصداخيلتولیدلهعایدڅخهدهرزدهکوونکيپهب.

 رسدلګښتاوسطسلنه

ېوزارتدپوهن  

 

لهدېڅخهډاډحاصلولچېټولځواناناودپامکالپورې،2030تر4.6

وړشمېرلویان)ښځېاونارینه(دلوستلو،لیکلواوحسابکولوالزممهارتونه

 لري.

دعمرپهاساسدهغهمشخصنفوسسلنهچېلږترلږه4.6.1

 دتعینشويقابلیتکچهیې:

 الف.سواد

 ب.حساب

(نارینهاوښځینه)دجنسیتپهتفکیکرسه.کړېويکسب  

 دپوهنېوزارت

:دکسانوترمنځدسوادمېزان4.6.2  

کلنۍپورې24څخهتر15لهالف.  

.مجموع1  

نارینه.2  

ښځینه.3  

کلنیالههغهڅخهپورته15ب.  

.مجموع1  

 دپوهنېوزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

ښځینه.2  

نارینه.3  

دګډونمېزان4.6.3  

(کلن24-15)ځوانانالف.  

(کلنیالههغهڅخهپورته15)لویانب.  

 دسوادزدهکړېپهبرناموکې

 

 دپوهنېوزارت

کالپورې،ددېڅخهډاډترالسهکولچېټولزدهکوونکي2030تر4.7

(Learners) دبنسټیزېانکشافدترویجلپارهداړتیاوړپهالزمهپوهنه،

مهارتونواونوروتهپهښودلوسمبالشويدي.همدارنګهدبنسټیزېپراختیاد

مهارتونودزدهکړېلهالرېیېدبنسټیزژوند،برشيحقوق،جنسیتيبرابري،

یستماوبنسټیزېدسولېدکلتورترویجاوعدمتاوتریخوايل،نړیوالښاريس

پراختیالپارهکلتورياومشارکتيفرهنګتهداحرتامالرېچارېزدهکړې

 دي.

4.7.1 :هغهاسنادچېوښيي  

،دنړیوالښاريسیستمدکلتوردالروچاروزدهکړه(.1)  

دبنسټیزېپراختیادموضوعاتوزدهکړهاوپهالندېسطحو(.2)

:قوپهشمولکېدجنسیتيتساوياوبرشيحقو  

دښوونېاوروزنېميلپالېيسالف.  

ښوونیزنصابب.  

دښوونکوروزنهاوج.  

دزدهکوونکوارزونهشاملهدهد.  

 دپوهنېوزارت

4.7.2 دهغوښوونځیوسلنهچېلهاېچ،آیويڅخهدژغورنې 

 اړوندمسایلدژونددمهارتونوپهزدهکړېښيي.
 دپوهنېوزارت

4.7.3 ميلکچهدبرشدحقوقودزدهکړېدنړیوالېبرنامېپه 

:دتطبیقدچوکاټمېزان  

پهنصابکېشاملکېدلالف.  

دورهکېدښوونځیوزدهلیسهاو،متوسطهیهابتدایپهب.

 کوونکوتهدبرشدحقوقوښودل

 دپوهنېوزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

ښوونکواوکارمندانوتهدبرشيحقوقوښودلج.  

:کوونکوسلنهپهتفکیکددزده4.7.4  

تعلیميدورهالف.  

دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوب.

 بنسټیرېپراختیاپهاړوندلهمسایلوڅخهکايفدرکولري.

 دپوهنېوزارت

کلنوزدهکوونکوسلنهچېدچاپېریالپوهنې۱۵دهغو4.7.5

مهارتونهولرياوځمکپوهنېپهاړوندپوههاوالزم  
 دپوهنېوزارت

4 دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،دجندر.الف 

رسهدماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونهولري.پهنظرکېنیولو

همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله

وي.تاوتریخوايلڅخهخايل  

1.الف.4 دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونه

:ولري  

برېښناالف.  

دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټب.  

دکمپیوټرالبراتوارپ.  

معلولوزدهکوونکوتهتسهیالتت.  

دصحياوبواووینځلوآسانتیاوېث.  

ښځینهووتهبېلتشنابونهج.  

مناسبهودانۍچ.  

وزارتدپوهنې  

دهغوزدهکوونکوسلنهچېدآزار،ځورونې،2. الف.4

تاوتریخوايل،وهلو،تبعیضاوجنيسناوړهګټېاخیستنېتر

 مواردوالندېراغيلوي.

 دپوهنېوزارت

پهښوونځیو،زدهکوونکواوکارمندانوباندېدبریدونو3. الف.4

 څرنګوالیاوشمېر.
 دپوهنېوزارت

 دلوړوزدهکړووزارتدهېوادڅخهبهردلوړوزدهکړودبورسونوشمېرپه2.ب.4کالپورې،دمسلکي،تخنیکي،معلومايتټکنالوجۍ،2030تر.ب 4
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

انجنیري،ساینساوداسېنوروبرناموپهشمولدلوړوزدهکړولپارهپهلوی

 شمېردنړیوالوتحصیيلبورسونوتامیناوپراختیا.

:تفکیکد  

دلېسانسبورسونه.1  

دماسرتۍبورسونه.2  

ددکتورابورسونه.3  

دښوونکودروزنېدپروګراماونړیوالوهمکاریولهکالپورې،2030تر.ج 4

.الرېټولنېتهدالیقواووړاستادانودشمېرزیاتوالیاوعرضهکول  

1.ج.4 :پهالندېدوروکېدښوونکوسلنه   

مخکېتعلیامتلهښوونځيڅخهالف.  

 ب.ابتداییه

 ج.متوسطه

 د.لیسه

لکه)چېلږترلږهدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي

لهخدمتڅخهمخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکې

(نارینهاوښځینه)دجنسیتپهتفکیکرسه(زدهکړېکړېوي  

 دپوهنېوزارت

 

کوونکينسبتپرروزلشويددورېپربنسټدزده 2.ج.4

:ښوونکي  

.ابتداییه1  

.متوسطه2  

.لیسه3  

 دپوهنېوزارت

 

4 ددورېپربنسټدتعینشوومعیارونورسهسمد 3.ج.

:مسلکيښوونکوسلنه  

.ابتداییه1  

.متوسطه2  

.لیسه3  

 دپوهنېوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

ددورېپربنسټدزدهکوونکينسبتپرمسلکي4.ج.4

:ښوونکي  

ابتداییه.1  

.متوسطه2  

.لیسه3  

 دپوهنېوزارت

 

دښوونکيدتنخوااوسطدنوروهغودندوپهپرتلهچې 5.ج.4

 مشابهوړتیاوېولري.

 دپوهنېوزارت

 

دښونکېپهتوګهددندېدپرېښودلواوتقاعدسلنه 6.ج.4  
 دپوهنېوزارت

 

کېیېدمیاشتو۱۲دهغوښوونکوسلنهچېپهتېرو 7.ج.4

 داخلخدمتدورهسپريکړېوي.

 دپوهنېوزارت

 

 پنځمه موخه: جنیستي تساوي ته الرسسی او د ټولو ښځو او نجونو ځواکمن کول

پهټولوځایونوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډولتبعیضمحول5.1

 کول.

دجنسیتپربنسټدمساواتواوعدمتبعیضپههکلهد5.1.1

چوکاټدجوړښت،ځواکمنتیا،تطبیقاونظاتدمسایلوقانوين

(یونهاوپيغامونه)قوانین،مقرارات،کنوانسیونلهسلنېڅخهډاډ  

 دښځوچارووزارت

پهعامهاوخصويصمحالتوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډول5.2

نور.تاوتریخوايلمحوهکوللکهقاچاق،ناوړهجنيسګټهاخیستنهاوداسې  

کلونوڅخهزیاتعمرلرياو۱۵دهغوښځوسلنهچېله5.2.1

میاشتوپهجریانکېدخپلخاوندلهلوريدفزیکي،۱۲دتېرو

 جنيسیارواينتاوتریخوايلرسهمخشوېوي.

 دښځوچارووزارت

کلونوڅخهزیاتعمرلرياو۱۵دهغوښځوسلنهچېله5.2.2

میاشتوپهجریانکېلهخاوندپرتهدپرديشخصله۱۲دتېرو
 دښځوچارووزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

لوريدفزیکي،جنيسناوړهګټېاخیستنېیارواينتاوتریخوايل

 رسهمخشوېوي.

تنکیونجونواوپهدټولوزیانرسوونکورواجونومحوکوللکهدماشومانو،5.3

 اجباريتوګهودونه.

کلنۍپورې۱۹څخهتر۱۵دهغوښځوسلنهچېله5.3.1

 عمرولرياووادهیېکړیوي.
 دښځوچارووزارت

دمجاينچارواولهمزدپرتهکارونوتشخیصاوهغهتهارزښتورکول.دا5.4

دټولنیزمصؤنیتدکاربایددعامهخدماتودوړاندېکولو،بنیاديچارو،

سیاستونو،دميلباورونودهیندارېلهمخېپهکورنۍاوفامیلکېدګډ

 مسوولیتمنلولهالرېتررسهيش.

لهمزدپرتهدکورنیواوپرستارۍچاروپهاړوندبهتفکیک:5.4.1

 دمرصفشويوختسلنهپهتفکیکد:

.مجموع1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

ټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینودکار،

 وزارت

پهټولنیزوچاروکېدښځودفعال،اغیزمناوبشپړمشارکتڅخهدډاډ5.5

حاصلولاوهمدارنګهپهعامهژوند،سیايساواقتصاديچاروکېدتصمیم

 نیولواورهربيپهسطحوکېښځینهووتهدمساوريفرصتونوبرابرول.

پهمجلسینو)وليسجرګهاومرشانوجرګه(دميلشورا5.5.1

 کېدښځوپهوسیلهداختصايصاوګټلشووچوکیوسلنه

 دښځوچارووزارت

 

پهمدېریتيموقفونوکېدښځوسلنه5.5.2  دښځوچارووزارت 

دښځودځواکمنکولولپارههغویتهدځواکمنجوړونکېمعلومايتاو.5

ICTمخابرايتټکنالوجۍ څخهداستفادېډېروالی  

دنفوسدهغهبرخېتناسبچېمبایلتیلفونلريپه1.ب.5

تفکیکد:  

1.  نارینه 

ښځینه.2  

 دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍوزارت

 

 شپږمه موخه: د ټولو لپاره پاکو اوبو او حفظ الصحې ته د بنسټیزې الرسسۍ او مدېریت څخه د ډاډ حاصلول

دتوانرسهسمدبیېپهمقابلکېدټولولپارهپهکالپورې،2030تر 6.1

 مساویانهاومصؤونډولدچښلواوبوتهالرسسی

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدچښلوپاکواوبو6.1.1

مدېریتشووخدمتونوتهدمصوونېاستفادېلپارهالرسسیلري

 پهتفکیکد:

.مجموع1  

ښاريالف.  

داحیاکولواوپراختیاوزارتدکلیو  
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

کلیوايلب.  

مناسبېحفظالصحېاوپاکوايلتهدټولووګړوکالپورې،2030تر 6.2

داسېالرسسیچېدښځو،نجونواوزیانمنونکوطبقاتوتهاړتیاووتهیې

ځانګړېپاملرنهکړېوياوپهآزادهفضاکېیېدځوابچيیارفعحاجت

 ناوړهدودمحوهکړیوي.

دنفوسهغهسلنهچېدحفظالصحېدمدیریتشوواو6.2.1

 مصؤونوخدمتونوڅخهګټهاخيل.پهتفکیکد:

.مجموع1  

ښاريالف.  

کلیوايلب.  

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدصابوناواوبوپه 6.2.2

:پهتفکیکدوسیلهدالسونودمینځلوآسانتیاتهالرسسیلري  

.مجموع1  

 الف.شهری

 ب.دهاتی

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدرفعحاجتلپارهله6.2.3

:پرانیستېفضاڅخهګټهاخيلپهتفکیکد  

.مجموع1  

ښاريالف.  

کلیوايلب.  

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دچټلیودکموايلپهوسیلهیېداوبودکیفیتکالپورې2030تر6.3

(dumping)پاکوالیرامنځتهکړیوي،دچټلیوزېرمې یېلهمنځهوړېوي،

خطرناککېمیاويموادیېکمکړيوي،دچټلواوبوتصفیهیېنیامييکړې

(recycle)وياودهغهبدلولو اوبیااستفادې (reuse) لپارهیېدپاموړزمینه

رابرهکړېوي.ب  

(safely treated)پهمصوونهاومدېریتشوېتوګه  6.3.1 د

 کورونودفاضالبوفیصدي)کورنۍاوټولاقتصاديفعالیتونه(

ښاري.1  

 دښارجوړولواومسکنوزارت

تر6.4 2030  داوبواوانرژيوزارتدوختپهتېرېدورسهلهاوبوڅخهداغیزمنېګټې6.4.1کالپورېپهټولوسکتورونوکېداوبودرسچینوداغېزمنتوب
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

(withdrawal)زیاتولاودهغهدبنسټیزووتلو څخهاطمینانحاصلول،داوبو

دکموايلدستونزېرفعکولاودهغودخلکوپهشمېرکېدپاموړکموالی

 راوستلچېداوبولهکموايلڅخهرنځوړي.

 

 

 

:اخیستنېدبدلونمېزان  

دانرژيسکټور-1  

دکرنېسکټور-2  

دصنعتسکټور-3  

ښاريسکټور-4  

 

 

دکالپهحسابپههرمرتمکعتاوبوکېدرسانه 6.4.2

 لګښتلپارهداوبیزهزېرمودظرفیتلوړول.
 داوبواوانرژيوزارت

مرزيمتقابلوپهټولوسحطوکېحتیدبیرونکالپورې2030تر6.5

 همکاریوپهشمولداوبوپهاړونددهراړخیزداخيلمدېریتتطبیق

 

داوبودرسچینودهراړخیزمدېریتدتطبیقدرجه 6.5.1

(IWRM) لهصفرڅخهسلوتهرسول.  
 داوبواوانرژيوزارت

6.5.2 لهرسحدڅخهدوتونکواوبودچاروپههکلهدهملندد

تطبیقاومشابهتفاهملیکونورامنځتهکولسینددپرېکړې  
 داوبواوانرژيوزارت

داوبیزهاېکوسیستمساتنهاواحیاکولدغرونو،کالپورې،2030تر6.6

 ځنګلونو،منجنوځمکو،دریابونو،جهیلونو،داوبودورکولودطبقاتوپهشمول.

پراخوايلدوختپهاوږدوکېداوبوداېکوسیستمونوپه6.6.1

 (دبدلونونوسلنه)کېبدلون

 

 دچاپېریالساتنېميلاداره

داوبواوحفظالصحېدمدېریتدښهوايلپههکلهدمحيلټولنو.ب6

 مالتړاودګډونپياوړيکول.

داوبودرسچینودمدېریتاوهراړخیزانکشافپههکله1.ب.6

دعلميمقرروپهپنځودریایيحوزوکېدشوراګانوسلنهچې

 رسهسموياوداوبوپهمدېریتکېدوګړوګډونیقینيکړي.

 داوبواوانرژيوزارت

 اوومه موخه: بنسټیزې، مطمئنې، مډرنې او د ټولو لپاره د توانایي وړ انرژۍ ته د الرسيس څخه ډاډ حاصلول

ې،مطمئندبنسټیزېکالپورې2030تر7.1 (reliable) اودټولوېرنمډ،

 لپارهدتوانایيوړانرژۍخدمتونوتهدالرسيسڅخهډاډحاصلول

بهبرقدسرتسیدارند.ازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1

دهغهنفوسسلنهچېدشبکېلهالرېبرېښناتهالرسسیلري
 وزارتانرژیوآب
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

 پهتفکیکد: 

ښاري.1  

کلیوال.2  

 

دپاموړتجدیدکالپورېدانرژۍپهنړیوالترکیبکې2030تر  7.2

منونکېانرژۍ (Renewable energy) .تهالرسسی  

دبرېښنادانرژيپهعموميلګښتکېدتجدیدمنونکې7.2.1

 انرژۍونډه
 داوبواوانرژيوزارت

.کالپورېدانرژۍدزیاتوايلدجوړولودمېزاناضافهکول2030تر7.3  

 

دناخالصوداخيلتولیداتواودانرژيدلومړنیوتولیداتو7.3.1

 پربنسټداندازهشوېانرژۍشدت.

 

 داوبواوانرژيوزارت

کالدټولولپارهدبنسټېزېاومډرنېانرژۍدخدمتونود2030تر.ب7

.عرضهکولوپهموخهدانرژۍدزېربناووپراخوالیاودتکنالوجۍلوړول  

1.ب.7 انرژۍپهاغیزمنتوبکېپانګونهدناخالصداخيلد 

تولیددسلنېپهتوګهاودبنسټیزانکشافدخدمتونوپهپارد

تکنالوجۍدزېریناوودجوړولولپارهدبهرنۍمستقیمېپانګونې

 مقدار.

 داوبواوانرژيوزارت

مناسب بوختیا امته موخه: د ټولو لپاره د بنسټیز او شامل اقتصاد ترویج،  بشپړ او  

دميلرشایطورسهسمدرسانهاقتصاديودېدواماوپهځانګړېتوګهپه8.1

ناخالصداخيلتولیدتهالرهموندل.٪۷کالکېلږترلږهد  
میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.8.1.1  

دمالیېوزارت  

 

طریقهالرموندللهدېتولیدتهدتنوع،دفندلوړوايلاونوښتله8.2

جملېڅخهدلوړېکچېدزیاتوايللپارهپهارزښتمنوڅانګوکارکولڅود

 غورهاقتصاددرامنځتهکولولپارهزیاتودکارمندانواستخدامتهاړتیاوي

دهرکارګرپهرسدحقیقيناخالصداخيلتولیدد8.2.1

 .ودېمیزان

 داقتصادوزارت

 

پراختياييپالیسیوایجادچېدتولیديفعالیتونو،دمناسبېدداسې8.3

کارموندنېایجاد،اومايلخدمتونوتهالرسسۍدالرېدکوچینوتشبثاتو

 رسمیت،خالقیتاونوښتمالتړکوي.

8.3.1 دکرنېلهسکتورپرتهپهنوروسکتورونوکېدغیررسمي

 استخدامونډهپهتفکیکد:

مجموعددواړوجنسونو.1  

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

نارینهالف.  

ښځینهب.  

کالپورې،دبشپړاوتولیدکوونکيبوختیاتامین،اودټولو2030تر 8.5

ښځینه،نارینه،معلولینو،ځوانانولپارهدداسېمناسبودندوپيداکولچېښه

 اوددویلهمسوولیترسهسممناسبهاوعادالنهتنخواولري.

پهساعتوارهتوګهدکارمندانودعایداوسطپهتفکیک 8.5.1

:د  

.شغل1  

دعمرپهاساسګروپ.2  

.معلولیت3  

نارینه.4  

ښځینه.5  

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینو

 وزارت

 

دبېکارۍمېزانپهتفکیکد:8.5.2  

نارینه.1  

ښځینه.2  

معلولینودکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 وزارت

 

کالپورېدهغوځوانانودپاموړشمېرکمولچېدکار،2030تر8.6

 ښوونځيیاروزنیزوبرناموساحېتهشاملشوينهدي.

کلونوترمنځځوانانوپهمنځکېدبېسوادۍ(24-15)د8.6.1

 اوبېکارۍمیزان:

ي.بیسواد1  

ي.بیکار2  

معلولینودکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 وزارت

 

دجربيکارونودمحوکولولپارهدبیړنیواواغیزمنواقداماتوترالس 8.7

الندېنیولڅومډرنهغالمياودانسانقاچاقپهبشپړهتوګهلهمنځهوالړ

يش.همدارنګهلهدېڅخهډاډترالسهکولچېدماشومانودکاربدترین

دماشومانواستخدامپایتهرسېدلیدی.شکلمحوشویاودرستېروپهتوګه

کالپورېدماشومانودکارټولډولونهختمشويدي.۲۰۲۵تر  

کلونوترمنځدماشومانوکاریګروسلنهپه17-5د8.7.1

 تفکیکدعرمدګروپ:

کلونوترمنځ11-5د.1  

کلونوترمنځ14-12د.2  

کلونوترمنځ17-15د.3  

چارو،شهیدانواومعلولینودکارټولنیزو

 وزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

دکاردځواکلهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګرانولپارهډاډمناوله8.8

امنڅخهډککاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 مهاجرو،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمول.

پېښومېزاندوخیمواوغیروخیموکاريټپونود8.8.1  

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینو

 وزارت

 

8.8.2 دکاردنړیوالسازمانلهاسايسکنسوانیونونورسه 

 الحاق

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینو

 وزارت

 

8.8.3 چېدمنظموقانوينشمېر(و)کارگراندهغواشخاصو

)اودکارددوهاړخیزتړونالرو BLAs بهرنیوهېوادونوپهاساس(

لېږل(هغوهېوادونوتهچېدکارګروغوښتنهیېکړيوي)

.کېږي  

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینو

 وزارت

 

دبنسټیزګرځندویدپراختیالپارهدپالېسۍطرحکالپورې2030تر8.9

محيلمحصوالتوداوعميلکولچېدکاردپیداکولو،دکلتوردترویجاو

 پلورلوسببيش.

.پهناخالصکورينتولیدکېدګرځندویونډه8.9.1  داطالعاتواوفرهنګوزارت 

دبوختیالهمجموعېڅخهدګرځندویپهصنعتکېد8.9.2

 کسبدونډېنسبتپهتفکیکد:

نارینهالف.  

ښځینهب.  

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

پراختیالپارهدالرسيس،بېمېاودټولولپارهدمايلدبانکوالۍد8.10

خدمتونودوړاندېکولوپهموخهدکورنيومايلبنسټونودظرفیتلوړوايلاو

 تقویهکول

دهروسلزرهکسانولپارهدسوداګریزوبانکونودڅانګو 8.10.1

 شمېر
 دافغانستانبانک

8.10.2 لههغهڅخهکلنويیا15)دهغوکسانوشمېرچې

اوپههروسلزرهکسانوکېدبانکيحسابونو(پورتهعمرولري

.درلودونکيوي  

 دافغانستانبانک

8.10.3 د  ATM  دافغانستانبانکیادرصافۍداتوماتماشینونوزیاتوالیدهرو
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

 سلزرهکسانوپررس

انکشافاودځوانانولپارهدبوختیادسرتاتیجۍکالپورې،2025تر.ب 8

 اجرایيګرځولاودبوختیالپارهدکاردنړیوالسازماندتړونتطبیق.

دميلبودجېرسهپهتناسبدټولنیزخوندیتوباو1.ب.8

 کارموندنېپهبرناموکېددولتدمجموعيلګښتسلنه

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینو

 وزارت

ایجاد، د اسايس او ټولشمول صنعت پياوړتیا او د نوښتونو هڅولنهمه موخه: د ځواکمنو زېربناوو   

دښهکیفیت،اعتامدوړ،بنسټیزاومقاومتدرلودونکوزیربناووایجادد9.1

هغوزېربناووپهشمولچېلهرسحدونوڅخهبهرويڅوداقتصاديپراختیا

ېالرسسیمالتړاوبرشيهوساینېلهځانرسهولرياوهغهتهدټولوداس

 موجودويچېپهتوانیېپورهوي.

۲دهغهکلیوايلنفوسسلنهچېدیوعموميسړکپه 9.1.1

 کیلومرتۍکېقرارولري.
 دکلیوداحیااوپراختیاوزارت

دبنسټیزاوټولشمولصنعتتشویق،پهناخالصکالپورې،2030تر 9.2

ونډېداسېزیاتوالیچېدداخيلتولیداواستخدامکېدصنعتدپراخې

 هېوادميلوضعیترسهسمونولرياودصنعتونډهدوهبرابرهکړي.

دصناعتيفابریکودتولیداتوارزښت 9.2.1 (Manufacturing 

value added) :پهتناسبد  

ناخالصداخيلتولیداتالف.  

 (Per Capitaب.رسانه)

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

مجموعاشتعالپهنسبتدصنعتدبوختیاسلنهد 9.2.2  
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

 

پههېوادکېپهارزانهربحرسهکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهد9.3

 الرسيسزیاتوالیاوارزښتلهځنځیراومارکېټونورسهدهغهیوځایکېدل

صنایعودټولوصایعوپهزیاتشويارزښتدکوچنیو9.3.1

 سلنه
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

پهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه9.3.2  دسوداګرۍاوصنایعووزارت 

پههېوادکېدمايل،تکنالوجياوفنيمالتړدزیاتوايللهالرېد.الف9

 بنسټیزانکشافاومقاومتدرلودونکوزېربناووآسانهکول.

دزېربناوودسکټورلپارهدرسمينړیوالومرستوزیربنا. 1.الف.9

 سلنه
 دمالیېوزارت

 دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍوزارتدهغهنفوسسلنهچېدمبایللېږدونکيتلفونلريپه 1.ج.9کالپورېمعلومايتاومخابرايتټکنالوجيتهدپاموړالرسسی2030تر.ج 9
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

 تفکیکد: اودداسېانټرنټآسانتیاووتهالرسسیچېبیهیېډېرهلوړهنهوي.

ي.تکنالوژ1  

 

 لسمه موخه: په ميل او نړیواله کچه د نابرابري کموالی

دعایددلوړمېزاناوسطکچېتهپهکالپورېپهميلسطح2030تر10.1

سلنههغهنفوسرسولچېلږعایدلري٪۲۵تدریجياوبنسټیزهتوګهد  

10.1.1 

.درسانهعایدودهالف  

دب. 25٪ پهکمرتینهاندازهکېدعایدوده.نفوس  

 داقتصادوزارت

دمختلفوپالیسیوپهځانګړېتوګهدمايل،اجرې،ټولنیزخوندیتوب10.4

پالیسیوتدوینپهپامکېنیولاوعميلکولاوپهتدریجيتوګهمساویانه

 تقسیمتهالرسسی

 

دګډونمېزانپهتفکیکددکار10.4.1 : 

نارینه.1  

ښځینه.2  

 وزارتکار،اموراجتامعی،شهداومعلولین

 

 

دمنظمو،ډاډمنواومصؤونومهاجرتونوآسانهکول،اودمهاجرتدمنظمو.10

 اومدیریتشووپالیسیولهالرېدکډوالولېږدرالېږد.

هېوادونوکېدهغومهاجرینوسلنهچېپهکوربه10.7.1

راجسرتدياودهستوګنېلپارهداقامتاسنادپهالسکې

 لري:

پاکستان.1  

.ایران2  

 دراستنېدونکواومهاجرینوچارووزارت

دهغوبېرتهراستنېدونکوشمېرچېدراستنېدوپرمهال10.7.2

 دبرشدوستانهمرستوڅخهپهیوکالکېګټهاخيل.
مهاجرینوچارووزارتدراستنېدونکواو  

10.7.3 پههرکالکېدبېځایهشووکورنیودبنسټیزاستقراراو

.ځایپرځایکېدوشمېر  
 دراستنېدونکواومهاجرینوچارووزارت

10.7.4 وزارتدراستنېدونکواومهاجرینوچارودمهاجرینودهغوښارګوټوسلنهچېپهاسايساو  
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

 زیربنایيخدمتونوسمبالکېږي.

دهغوبېځایهشوواوراستانهشووکسانوسلنهچېد. 10.7.5

 شغيلاومعیشتيفرصتونوڅخهبرخمنشويوي.
 دراستنېدونکواومهاجرینوچارووزارت

سلنېتهدمهاجرینودتادیاتوراکمول٪۳کالپورې،یوازې2030تر.ج10

سلنېڅخهزیاتوي.۵لهاوپهتادیاتوکېدهغودهلېزونوحذفکولچې  

حوالهشويملبغمجموعېتهپهکتنېرسهدحوالېد1.ج.10

 لېږلودلګښتسلنه
 دراستنېدونکواومهاجرینوچارووزارت

 یوولسمه موخه: د ټولشمولو مصئونو، مقاومت لرونکو  او بنسټزو ښارونو او ښارګوټو جوړول

حاصلولچېمناسب،ډاډمن،دلهدېڅخهډاډکالپورې2030تر 11.1

توانایيوړاولومړنیوخدمتونودرلودونکيهستوګنځيتهالرسيسعامشکل

 غورهکړیاودفقیرمیشتهساحوکېښهوالیراغلیدی.

دهغههستوګنځينفوسنسبتچېپهغیرپالين 11.1.1

 سیمهاونامناسبشکلژوندکوي.

 

 

 دښارجوړولواومسکنوزارت

دټولولپارهدلېږدرالېږدمصؤن،ارزان،بنسټیزاودپورې،2030تر11.2

ډاډوړسیستمرامنځتهکول.دسړکونودخوندیتوبښهکولاوپهځانګړې

توګهدعامهانتقاالتوپراخوالیپهداسېتوګهچېزیانمنونکو،ښځینهوو،

هپاملرنهپکېشويوي.ماشومانو،معلولینواوعمرخوړلوکسانواړتیاووت  

دوګړودهغېمجموعېنسبتچېعامه)دولتي(11.2.1

 ترانسپورتخدمتونوتهالرسسیلري.

 

 

 دترانسپورتاوملکيهوانوردۍوزارت

کالپورېپهټولشمولهاوبنسټیزهتوګهپهښاريسیموکېد2030تر11.3

وګړومېشتکولاوپهداسېتوګهپههېوادکېدښارګوټودجوړولودظرفیت

 لوړولچېښهمدېریتشويوي،بنسټیزهاومشارکتيبڼهولري.

 

دهغوښارونوسلنهچېدهغهپهبرنامهکېدمدين 11.3.2

رياودهغهمدېریتپهمنظماوټولنېجوړښتالسول

 دېموکراتیکشکلصورتموندلیوي.

 دښارجوړولواومسکنوزارت

دطبیعياوفرهنګيمیراثونودساتنېاوخوندیتوبلپارهدهڅو 11.4

 زیاتوالی

 

دميلبودجېهغهسهمچېدطبیعياوکلتوري  11.4.1

تهاختصاصورکړلمیراثونواوهمدارنګهدنړیوالمیراثسایټونو

 شویدی.

 داطالعاتواوفرهنګوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

تر 11.5 2030 دمترضرینوپهمړینهکېدپاموړکموالیکالپورې،

اوپهناخالصتولیددهغواړوندومستقیموزیانونوکمولچېدناوړه،راوستل

څخهاوبیزهاوداسېنوروپېښوڅخهرامنځتهکېږياودبېوزلهاوزیانمنونکو

 پهمالتړمترکزکول.

پههروسلزرهکسانوکېدوژلشوو،بیځایهشوو، 11.5.1

 ورکشوواوپهپېښوکېدمترضرینوکسانوشمېرپهتفکیکد

مړینه.1  

بېځایهکېدلاوورکېدل.2  

.مترضرین3  

 لهپېښورسهدمبارزېاداره

 

11.6 نامطلوبواغیزوکمول،پهښارونوکېدچاپېریالدکالپورې،2030تر

دهواڅرنګوايل،دښاروالۍمدېریتاودچټلیوپاکوايلتهځانګړېپاملرنه

 کول.

 

 

 

دټولوتولیدشووکثافاتوڅخهدښاريکثافاتومېزان:11.6.1  

چېپهمنظمهتوګهراټولشويويالف.  

دراټولېدووروستهپهنهاييتوګهتخلیهشويويب.  

 کابلښاروايل

دمثالپه)دپهښارونوکېدمعلقوذراتوکلنیاوسط 11.6.2

ډول PM 2.5 وا PM10.) 
 دچاپېریالساتنېميلاداره

عامهمحالتواوپارکونوتهدټولودالرسسیآسانتیاکالپورې،2030تر11.7

رامنځتهکولپهداسېتوګهچېډاډمن،ټولشموله،زرغونهاودالرسسۍوړ

برخهکېښځو،ماشومانو،عمرخوړلواومعلولوطبقاتوتهځانګړېوي.پهدې

 پاملرنهکول.

آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2

دهغوکسانوشمېرچېپهتېروماهگذشتهقرارگرفتهباشند.12

میاشتوکېلهفزیکيیاجنيسآزاررسهمخشويويپه۱۲

 تفکیکد:

اړوجنسونومجموعددو.1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

 دکورنیوچارووزارت

.الف11 دميلاوسیمهییزانکشافدبرنامودتقویتلهالرېدښارونو،د 

ښارونودڅنډو،اوکلیوايلسیموترمنځدمثبتواقتصادي،ټولنیزواو

 چاپېریالساتنېداړیکومالتړکول.

مېشتشوينفوسنسبتچېپهپههغوښارونوکېد 1الف.11

هغهکېښارياوسیمهییزپالنونهددپېشبینيشوينفوسد

اړتیاووپربنسټرسچینواوپراخوالیپهنظرکېنیولورسهسم

 تطبیقکېږي.

 دښارجوړولواومسکنوزارت



 

192 
 داقتصادوزارت

دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

تر ب.11 2030 دداسېښارونواوښارګوټوداعامرپهشمېرکېدکالپورې

زیاتوالیراوستلچېدمتحدپالناوپالیسۍلهمخېجوړشويوي،دپاموړ

رسچینوموثرهالستهراوړنهولري،داقلیميبدلولونورسهعیاراودطبیعي

 پېښوپهوړاندېمقاومتولري.

"داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد

Sendai -2015پهسیستمبرابروياو 2030 کلونوپورېدپېښوپهوړاندې"

.مقاومتلري.  

11. دهغوسیمهییزواداروسلنهچېپههغهکېدخطرونو1ب.

(Sendai)دکموايلسرتاتیژيد دچوکاټرسهسممنلشوېاو

 تطبیقکېږي.

 لهپېښورسهدمبارزېاداره

 

حاصلولدولسمه موخه: د بنسټیز تولید او لګښت د مېتودونو څخه ډاډ   

سلنهپورېبهدهغورسانهغذایيموادوپه٪۵۰ترکالپورې2030تر 12.3

ضایعاتوکېکموالیصورتموميچېدعرضهکوونکياومرصفکوونکيتر

منځپهمختلفوسطحوکېواقعکېږياوهمدارنګهدتولیدپهځنځیرهیي

کموالیراځي.اوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکې  

.درجریانتولیددرسالوبرنجفیصدیضایعاتگندم12.3.1

پهکالکېدوریجواوغنمودتولیددضایعاتوسلنهپهتفکیک

:د  

غنمالف.  

وریجېب.  

 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسېکالپورېبه،2030تر12.4

مدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرېموافقهمناسب

شوېده.همدارنګهاوبو،هوا،خاورې،ځمکېدانسانانوروغتیااودژوند

 چاپېریالتهبهدهغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکېږي.

دژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپږونړیوالو 12.4.1

ميلکولولپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقتړونونودع

کول.دغهنړیوالوپالنونهعبارتديلهدستاکهلم،ویانا،

میناماتا،باسیل،روترداماومنرتپاللهکنسوانسیونونوڅخهچې

دکېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياوددېتړونونود

نواوپالنونوپههکلهدتطبیقپهوړاندېدافغانستاندمسوولیتو

 اړتیاوړاوالزماطالعاتبرابرول.

 د چاپېریال ساتنې ميل اداره

دداخيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅودبنسټیزتولیدمېتودونهوکاروي12.6

 اوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي.

دهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشار12.6.1

اخيل.مسوولیت  
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

دبنسټیزتولیداولګښتدمېتوندونودتطبیقلپارهدپرمختللو.الف12

هېوادونودمرستوجلباودهغویمالتړحاصلولڅوپهدېبرخهکېعلمي

 اوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش.

دځانبسیانېتهدرسېدو،دداخيلتولیداتو1.الف.12

یاتوايل،پاکېانرژۍ،دچاپېریالپاکساتلوڅخهدحفاظتپه

 منظودعلميتحقیقاتورستهرسول.

 دعلومواکاډمي

دداسېاسبابواوالروچاروانکشافاوتطبیقچېدګرځندوید.12

بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 ترویجسببيش.

دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیو.ب.12

شمېرچېلهځانرسهتطبیقيپالنونهاودڅارنېوسایلهمو

 لري.

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 دریارلسمه موخه: د اقلیمي بدلونونو او د هغه د اغیزو رسه د مبارزې په موخه د بیړنیو اقداماتو رس ته رسول

اقلیميخطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونود13.1

 ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي.

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښود13.1.1

 کموايلدسرتاتیژیودانکشافسلنه.

 

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزېميل

 اداره

سرتاتیجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهداقداماتوپهميلپالیسیواو13.2

 شمولیتاوادغام

 

 

 

دپرمختګهغهسلنهچېپهدېبرخهکېدسرتاتیژیو 13.2.1

اوپالیسیودعلميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاند

ځواکمنتیارسهرسهمرستهکړېدهچېدناولواوبواوهواد

راتورسهموثرهمبارزهوکړي.بدلونپهسببدنامطلوبواث

همدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسېډولکمکړيچې

د)غذایيتولیدتهزیانونهرسوي. NAP دميلجوړښتد

برنامې،د NDC دمشارکتيونډې NC د،ميلګزارشونو BUR

(.دوهکلنوتجدیدشووګزارشونواوداسېنوروپهشمول  

چمتوايلاومبارزېميللهپېښورسهد

 اداره

زه، د ځمکې د تخریب درول او د پنځلسمه موخه:د اېکو ځمکي سیستمونو  حفاظت، بیارغونه او بنسټیزه استفاده، د ځنګلونو اسايس مدېریت، د ځمکې له صحرایي کېدو رسه مبار 

 ژوند د تنوع د ضایعاتو مخنیوی

 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتدهېواددټولېځمکېپهپرتلهدځنګلونودمساحت 15.1.1کالپورې،دځمکېپررساوترځمکهالندېدخوږواوبود2030تر15.1
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

ایکوسیستمونواودهغهلهخدمتونوڅخهدساتنې،احیااوغورهاستفادې

څخهدډاډحصول.پهځانګړېتوګهځنګلونه،مرطوبېساحې،غرونه،وچې

بایددنړیوالوتړونونواوژمنورسهسموساتليش.ځمکېاوداسېنور  

 تناسب.

دځنګلونودانواعوڅخهساتنهاودبهبودلپارهیېکالپورې،2030تر15.2

دښهمدېریتتطبیق،دځنګلونودپرېکولوپروسېتهخامتهورکولاود

انکشاف.ځنګلونوبیااحیاکولاو  

تربنسټیزمدېریتالندېدځنګلونودپوښښسلنه15.2.1  

 
 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت

دځمکېدصحرایيکېدوپهوړاندېمبارزه،دکالپورې،2030تر15.3

تخریبشوېځمکېبیرتهجوړولاواحیادهغوځمکوپهشمولچېد

هشوېوياوداسېنړۍتهدرسېدوهڅهوچکالۍیاسیالبونولهکبلهاغېزمن

 کولچېهېڅډولتخریبشوېځمکههلتهشتونونهلري.

دځمکېدهغوساحومساحتچېتحکیامتوتهاړتیا 15.3.1

لري)دسېالبونوپهوسیلهدځمکېمساحتدټولېځمکېپه

پرتلهچېددریابونو،اوبیزهمجراوواوداسېنوروساحاتوکې

اوساختامينتدابیروتهاړتیالري(واقعوي  

 

 داوبواوانرژۍوزارت

دغرونوداېکوسیستملهساتنېڅخهډاډترکالپورې،2030تر 15.4

السهکولدژونددتنوعپهشمولڅودهغهظرفیتلوړيشاودبنسټیز

 انکشافدتحقیقالزمېګټېڅرګندېکړي.

ژوندمهمغرينتنوعپکېدهغوساحاتوسلنهچېد 15.4.1

 وېاودحفاظتشووسیموترپوښښاوعنوانالندېراځي.
 دچاپېریالساتنېميلاداره

دطبیعيهستوګنځیودتخریباتوپهوړاندېدبیړنیواقداماتورسته15.5

رسولڅومخهیېونیوليش،دژونددتنوعلهضایعاتوڅخهمخنیویاوتر

غوبوټواوحیواناتودضایعکېدومخنیویچېدورکېدوکالپورېده۲۰۳۰

 لهخطررسهمخدي.

درسهلېستشاخص)دهغوانواعولېستچېله15.5.1

IUCNطبیعیتڅخهدساتنېدنړیوالېاتحادې دمعیارونو

 مطابقوي(

 دچاپېریالساتنېميلاداره

دقاچاقاودوحيشژوودغیرقانوينښکار،دساتلشووڅارویواوبوټو15.7

دغوښتېاوعرضېڅخهمخنیویاوپهدېهکلهدبیړنیواقداماتورسته

 رسول

دهغووحيشژوواومحصوالتودسوداګرۍتناسبچې15.7.1

 پهغیرقانوينتوګهښکاراوقاچاقشويدي.
 دچاپېریالساتنېميلاداره

تر15.8 2025  دچاپېریالساتنېميلادارهدپردیودمختلفوانواعوبریدونواوتهاجمڅخهد15.8.1کالپورېداسېبیړيناقداماتکولچېدځمکېپه
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

وړاندېدناسموبریدونومخنیویويشاودځمکېپرمخداوبوداېکو

 سیستمونوپرمخدهغهدتاثیراتواندازهکمهيش.

.کنټرولاومخنیويپهموخهدميلقوانینوتصویب  

تر 15.9 2030 کالپورې،دفقردلږوايلپهسرتاتیژي،پراختياييپروسه،

ميلاومحيلپالنونوکېدژونددتنوعاویکوسیستمدارزښتوشاملولاو

 ادغام.

کالپورېدتعینشووميل2020څخهتر2011له 15.9.1

موخوپهطرفوړاندېتګڅودژونددتنوعسرتاتیجیکپالن

 علمييش.

 دچاپېریالساتنېميلاداره

دایکوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپهموخه.الف15

 دمايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیم.

بنسټیزتنوعڅخهددایکوسیستمونواودژوندد1.الف.15

ګټېاخیستنېپهپاردعامهپراختياييمرستوواولګښتونود

 مرستوونډه.

 دچاپېریالساتنېميلاداره

حساب ورکوونکو نهادونو حو کې د موثرو او شپاړسمه موخه: د بنسټیزې پراختیا لپاره د سوله پالو او ټولشموله ټولنو ترویج، د ټولو لپاره عدالت ته د الرسيس ایجاد او په ټولو سط

 تشکیل،

پهټولوځایونوکېاوپهټولواشکالودتاوتریخوايلاودهغهداړوندو 16.1

 مړینودپاموړکموالی

پههروسلزرهکسانوکېدجنګلهکبلهدمرګژوبلې16.1.2

 سلنه:

دپېژندلشوواوخښشووماینونولهکبله.1  

دشیندلشووانفجاريموادولهدفشاريپلېټرسهیوځای.2

 کبله

دجګړېدپاتېشوومهامتولهکبله.3  

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزېميل

 اداره

دهغېځمکېسلنهچېلهماینونواوچاودېدونکوتوکو16.1.5

 څخهپاکهشوېوي

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزېميل

 اداره

دهرډولتاوتریخوايللهمنځهوړللکهسؤدماشومانوپهوړاندې16.2

 استفاده،قاچاق،استثامراوځورول.

کلونوترمنځ17-1دهغوماشومانونسبتچېد 16.2.1

عمرونهولريچېپهتېرهمیاشتکېلهڅارونکېفزیکيیا

 رواينتاوتریخوايلرسهمخشويوي.

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینو

 وزارت

 دعدلیېوزارتسلزرهانسانانوپهټويلکېدقاچاقد۱۰۰پههرو16.2.2
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

.قربانیانوشمېرپهتفکیکد  

دواړهجنسیتونه.1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

پهميلاونړیوالهکچهدقانوندحاکمیتدسطحلوړوالیاوعدالتتهد16.3

 ټولودالرسسۍڅخهدډاډحاصلول.

میاشتوکېد۱۲هغوکسانوشمېرچېپهتېرود16.3.1

فزیکي،رواينیاجنيستاوتریخوايلرسهمخشويوياواړوندو

 ارګانونوتهیېمراجعهکړېويپهتفکیکد:

دواړهجنیستونه.1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

دکورنیوچارووزارت

زندانیانودټولوزندانیانولهجملېڅخهدبېبرخلیکه16.3.2

 نسبتپهتفکیکد:

ددواړوجنسیتونومجموع.1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

دکورنیوچارووزارت

عدالتتهدالرسيسپهموخهدهغوکساوشمېرچېد 16.3.3

 حقوقيمرستوڅخهیېاستفادهکړېوي.
 دعدلیېوزارت

والوجریانونوپهدهغوغیرقانوين،مايلاووسلهکالپورې،2030تر16.4

شمېرکېدپاموړکموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاودټولو

 سازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

دهېوادپهداخلاوبهرکېدغیرقانوينپیسوارزښت16.4.1 دکورنیوچارووزارت 

دهغوکوچنیووسلونسبتچېکشفاوضبطشوېاو16.4.2

نړیوالونورمونواوقانونلهمخېیېڅارنهشوېوي.د  

 دکورنیوچارووزارت



درشوتاواداريفسادپهټولواشکالوکېدپاموړکموالیراوستل16.5  لویڅارنوايلدهغواشخاصونسبتچېلږترلږهلهیورسميکارمند16.5.1 
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

رسهپهاړیکهکېوياودتېرکالپهجریانکېیېیودولتي

کارمندتهرشوتورکړیويیاورڅخهرشوتغوښتلشويويپه

 تفکیکد:

.مجموع1  

نارینهالف.  

ښځینهب.  

 

دهېواددنافذهقوانینودپېشبینۍلهمخېددولتد16.5.3

 لوړپوړوچارواکودپانګېدثبت،تدقیقاوارزونېسلنه.
 دچارواداره

حکومتولۍپهبنسټونوکېپهپراخهاوځواکمنهتوګهددنړیوالې 16.8

 افغانستاندګډونپراخوالی

پهنړیوالوبنسټونوکېدافغانستاندرایېورکولوحق16.8.1

 اودغړیتوبنسبتپهتفکیکد:

نړیوالبنسټونه.1  

 دکورنیوچارووزارت

 

شمولدټولولپارهددزیږېدلودنېټېدثبتښهکالپورې،2030تر16.9

 قانويناوحقوقيهویتتهیهکول

.دثبتشووزېږونونوشمېر16.9.1  

 
 دنفوسودثبتاواحوالميلاداره

اطالعاتوتهدعامووګړودالرسيسڅخهډاډحاصلول،دميلقوانینو.16.10

 اونړیوالوتړونونورسهسمداسايسآزادیوڅخهمالتړ.

میاشتوکېدژورنالېستانو،دخربي۱۲پهتېرو16.10.1

رسنیودکارمندانو،دسوداګرواودبرشدحقوقوداتحادیودغړو

دقتل،برمتهکولو،اجباريورکېدو،پهخپلرسنیولواوځورولود

 پېښوشمېر.

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

تهدهغوقوانینو،مقررواوپالیسیوشمېرچېاطالعاتو16.10.2

عموميالرسسیتضمینکوي،کارورڅخهاخیستلشویاو

 تطبیقشويدي.

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 

دنړیوالوهمکاریوپهوسیلهپهټولوسطحوکېدظرفیتونودلوړوايل.الف16

څولهتاوتریخوايلڅخهمخنیویشوی،پهشمولدميلبنسټونوځواکمنتیا

دپاریسدپېژندلوشووقواعدورسهسمدبرشي1.الف.16

 حقوقودخپلواکوبنسټونوموجودیت.

 دکورنیوچارووزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

جرمونوپهوړاندېمبارزهشوېويوي،دترهګرۍاومنظمو  

 اوولسمه موخه: د بنسټیز انکشاف لپاره د تطبیقي وسایلو پياوړتیا، او د نړیوال مشارکت احیا کول

راټولولوپهبرخهکېدنړیوالمالتړاوداخيلدمالیاتواوعوایدود17.1

ظرفیتدلوړوايلڅخهپهاستفادهرسهدداخيلرسچینوپياوړتیااومنظم

 کول.

پرناخالصتولیدباندېدداخيلعوایدونسبت 17.1.1  دمالیېوزارت 

لهميلعوایدوڅخهدميلبودجېدمتویلتناسب 17.1.2  
 دمالیېوزارت

 

مختلفورسچینوڅخهدهېوادلپارهدزیاتومايلمنابعوتنظیمولله17.3  
دناخالصوداخيلتولیداتوڅخهدمستقیمېبهرنۍ 17.3.1

 پانګونېونډه

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

 

دساینيسعلومو،ټکنالوجۍ،نوښتونواودمتقابلوتوافقشوورشایطوپه 17.6

موخهدشاملجنوب،جنوبشاملددرېاړخیزهاساسدمعلوماتورشیکولوپه

همکاریوزیاتوالی.همدارنګهپهموجودومیکانیزمونوکېدغورههمغږۍپهشمولڅو

 پهنړیوالهکچهدنړیوالېټکنالجۍمیکانیزمونهآسانهکړي.

پههروسلنفروهستوګنوکېدثابتانټرنټدګډونوالو17.6.2

 سلنهپهتفکیکد:

.رسعت1  

 

 دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍوزارت

 

دټکنالوجۍاوساینسدبانکفعالکولاودکالپورې2030تر 17.8

هغوظرفیتونوجوړولچېلهمعلومايتاومخابرايتټکنالوجۍڅخهد

 استفادېوړتیالوړوي.

دهغهنفوسنسبتچېلهانټرنټڅخهګټهاخيل 17.8.1  

 

اومعلومايتټکنالوجۍوزارتدمخابراتو  

 

 

کالپورېدنړیوالوصادراتوپهډګرکېدهېواددصادراتو2030تر17.11

 دکچېلوړولاودافغانستاندصادراتودونډېدوهبرابرهکول.

دنړیوالدټولوصادراتوپهمجموعهکېدافغانستان17.11.1

دصادراتوونډه  

 

وزارتدسوداګرۍاوصنایعو  

 

دپالیسودهمغږيکولواونظمپهوسیلهدميلاقتصادځواکمنکول17.13 (يډالرامریکایډ)ملیارناخالصداخيلتولید 17.13.1   
 دمالیېوزارت

 

دسرتاتیجیکګډوندتجربواورسچینوڅخهپهاستفادېرسهد17.17

کول.عامه،عامهـخصويصاومدينمشارکتهڅولاوبهرته  

دهغوپيسومقدارچېعامهاوخصويصمشارکتته17.17.1

(میلیونامریکایيډالر)تخصیصشوېدي  

 دمالیېوزارت
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ والیترسپل

کالپورې،دظرفیتونودلوړولودمالتړدپروسېګړندي2020تر17.18

کولڅوپهټولوبرخوکېلهکیفیت،ډاډاوموقعرسهسممثبتېشمېرې

عاید،جنسیت،عمر،نژاد،قومیت،دمهاجرینووضعیت،لوړېشېلکه

معلولیت،جغرافیایيموقعیتاوداسېنورچېلهميلخصوصیترسهتړاوو

 لري.

دهغوشاخصونونسبتچېدجرییاتوپهتفکیکرسه17.18.1

پهميلکچهتولیدشوي،لهمقاصدورسهرسلګوياودرسمي

سمپهاحصاییويشمېروکېاحصاییوداسايسپرنسیبونورسه

 شاملشويدي.

 د احصايې او معلوماتو ميل اداره

دهغوهېوادونوشمېرچېدميلاحصاییېقانونیې17.18.2

 داحصایېپهاسايساورسميپرنسیپونوکېشاملدی
 د احصايې او معلوماتو ميل اداره

ځواکمنتیاچېدبنسټیزدهغوموجودونوښتونوکالپورې2030تر17.19

انکشافپراختیااندازهکړياومخپرودههېوادونوکېدناخالصداخيلتولید

 لپارهمتمموياودظرفیتونودلوړولومالتړوکړي.

دهغوټولورسچینوډالريارزښتچېمخپروده17.19.1

هېوادونوکېدظرفیتدلوړوايللپارهتخصیصورکړلشوی

 دی.

يې او معلوماتو ميل ادارهد احصا  

چېپهتېرولسوکلونو)الف(دهغوهېوادونونسبت17.19.2

100)ب(کېیېدنفوساوهستوګنځيرسشامريشويوي

.سلنهدوفیاتوثبتولري80اوسلنهدزېږون  

 د احصايې او معلوماتو ميل اداره
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دکابلوالیتاقتصادی–اجتامعیپروفایل

 رسچینې او مأخذونه: والیترسپل

 دافغانستاندخلکودژوندانهدوضیعترسوی/ALCs-2017دملیاحصائیاومعلوماتیاداره 

 دافغانستاندملیاولویتونودبرنامولندیزNPPs –2016وزارتدسمربدمايل 

 کال1397دمايلوزارت–دوالیتیبودجهجوړولویریاست–پروفایلدوالیتیبودجی 

  بلقوهظرفیتونه 1397داقتصادوزارت–داقتصادیودیپهموخهدوالیتونوزراعتیطرحیاودوالیتونوموجوده

 کال

 ميلجوړښتگدافغانستاندسولېاوپرمختANPDF–1400-1395وزارتاوداقتصادوزارتدمايل 

 1397داقتصادوزارت-داحصاییویمهموشاخصونوپیژندهملیکچهپه 

 پرمختیاییموخولنډهپیژندنهدافغانستاندA-SDGs -2030-2015وزارتداقتصاد 

 دوالیت په کچه :

 دکرهڼیمالداریاواوبولګولوریاست

 اقتصاداوخصوصیسکتور

 احصاییریاست 

 اطالعاتواوفرهنګریاست 

 بریښنااوانرژیریاست 

 دولتیپوهنتونریاست 

 خصوصیپوهنتونونوریاستونه 

 مستوفیتریاست 

 صنعتاوسوداګریریاست 

 عدلیریاست 

 مخابراتواوتیکنالوژیریاست 

 کارټولنیزوچارواومعلولینواوشهیدانوریاست 

 کوچیانوریاست 

 ورزشیامریت 

 ښځوچاروریاست 

 کانونواومعدنریاست 

 سوداګریاوصنایعوخونه 

 ګمرکریاست 

 دافغانستانبانکریاست 

 کلیواوپراختیاریاست 

 طبیعیپیښوپروړاندیدمبارزیریاست 

 ارشادحجاواوقافوریاست





اقتصاد وزارت

پته: انصاري څلور الرې ، شهر نو، کابل - افغانستان

بریښنالیک:

د اړیکو شمېره:
info@moec.gov.af

075 211 60 75
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