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  رسیزه

ــولنیزواو پــهدېکــېهــیششــکنشــتهچــېافغانســتاندانســاز،فرهنګــي،ټ

اقتصاديرسچینوساتنېاوپراختیاتهاړتیالريترڅووکړایيشدپراختیابهیرد

هغهپربنسټعیـاراوهمغـ یکـړي.ددېبهیـرداړینـومسـئلولـه لـېڅخـهد

ــياو ــهعلم ــداتواوپ ــنایعو،داخــيلتولی ــټ،صــنعت،العص ــوداګرۍ،ټرانزی س

مختیـاييرسچینـېديتخصيصشتمنۍباندېسمبالانسازځـوا اوشـتهپر

چېدکرنیزومحصوالتواونورواقتصـاديبـلالقـوهپوټنشـیلونودودېاوپرمختیـا

لپارهالرههواروي.

ښکارهخربهده،پههرهاندازهچېښهپالنجوړونهويشاوښهالرښودونهبرابريش

والړيشاوټولنهبهدهوساینېاوپرمختـګپـهنوپههامغهاندازهبهدودېاوپراختیابهیرپهمنظمهاوښهتوګهپرمخ

لوريولی دوي.

پهداسېحاالتوکېدمالومايتټولګېیاوالیتيپروفایلشتون،دبرشيټـولنېپـهبیالبیلـوبرخـوپـهتیـرهبیـادپـالن

جوړونېاوپالیيسجوړونېپهبرخوکېخورامهماواړینګڼلکی ي.

وادپهکچهدیوريښتینيبنسټدټاکلوپهموخهاودوالیتونودشتهحاالتوپهتړاوکـرهداقتصادوزارتویاړيچېدهی

مالوماتوتهدالرسسۍپهبرخهکېاسانتیابرابرهکړياودپالنجوړونکو،څیړونکو،دولتيادارو،مرستهکونکوومؤسسو،

ياواقتصاديمعلومايتټولګـه)پروفایل(جـوړکـړي.دغـهخیریهبنسټونو،زدهکوونکواولیکواالنولپارهوالیتيپرمختیای

پروفایلدتخنیکيکمیټیلهخـواچـېمرکـزياووالیتـيمسـلکيکـارکوونکوپـهکـېګـ وندرلـوداوددولتـيادارو،

یتـينادولتيمؤسساتو،ځوانانو،دپوهنتونونودښوونکو،غورهکسانو،پوهانو،مدزټـولنېاونـورواړونـدهمرکـزياووال

نهادونوپهمرستهاوهمکارۍجوړشویاودافغانستاندخلکوخدمتتهوړاندېکی ي.

یادپروفایلتر یرهبریدهپرعامههوساینېاوداقتصادياوټولنیزحالتپرڅرنګوايل،تـاریخيقـدامت،دپرمختیـايي

بانـدېمترکـزلـرياوپـهټـولیز ولرسهدوالیتونـوسکټورونودحالتپرارزونې،زیربنااونورومهموپرمختیاييمسایلو

اقتصادياوټولنیزلیرلیدلکهاقتصادياوټولنیزظرفیتونه،داقتصاديودېاوپرمختیاپهوړاندېننګونې،داقتصـادي

هوساینېاواقتصاديحالتدښهوايلپهبرخهکېشتهفرصتونهمطالعهکوياوارزوي.

قتصـاديمالومـايتټولګـه)پروفایل(مرسـتهکـويتـرڅـوبودیجـوينهادونـه،دپرمختیـاييپـالنوالیتيپرمختیایياوا

جوړونېبهیردوالیتداقتصادياوټولنیزواړتیاوواولومړیتوبونوپربنسټتنظیمکړياودنړیوالېټولنېمايلمرستې

هکچهدعامههوساینېدسمونلپارهالرههوارهيش.دوالیتلهاړتیاوواولومړیتوبونورسههمغ يکړيترڅودوالیتپ

زهلهدېفرصتڅخهپهګټهاخیستنېدوالیتيپروفایلجوړولودکمیټېلهغړوڅخهپهځانګړېتوګهمننـهکـوماود

درپـهسـرتګهنورودولتيادارواومدزټولنېنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوټولوهغهکارکوونکوهڅواوزیارتـهدقـ

 ګورمچېپهدېکارکېښکیلاوو.



 ډاکټر مصطفی مستور

 د اقتصاد وزیر
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 مننلیک

خوښیمچېننداقتصادياوټولنیزېپرمختیادپالنجوړونېپهبرخهکېدیوبل

سرتګامشاهدیم.دغهالستهراوړنهچېدوالیتيپرمختیایياواقتصـاديمالومـايت

دی،لهشکهپرتهدوالیتونـوپـهکچـهدیـوټـولیزالرښـوداوټولګې)پروفایل(جوړول

مالومايترسچینېپهتوګـه،دپانګـهوالـواومتویلونکـونهـادونودجلبولـولـهالرېد

اقتصادياوټولنیزېودېاوپرمختیالپارهالرههواروي.

ځـوردغهپروفایلکوالیيشدوالیتدمايضاوراتلـونکيپـههکلـهیـوریښـتینیان

وړاندېکړياوپـهاغیـزمن ولرسه،ددقیقـېپـالنجـوړونېاوپـانګونېلپـارهالره

هوارهکړي.دوالیتونوپروفایلدوالیتدشـتهپرمختیـاييحالـتتـرڅیړنـواوارزونـووروسـتهلـهدولتـيادارو،والیتـي

رسهپـهمشـورهکـېجـوړشـویدی.بایـدشوراګانو،دمدزټولنېنهادونو،کارپوهانو،ښـځو،دپوهنتونونـودښـوونکو

اعرتافوکړوچېدیوتخنیکياومسلکيټیمپهنهشتونکې،دداسېیوپروفایلجوړولګراناوحتیناشونۍوو.لـه

همدېامله،دوالیتيپروفایلجوړولوپهموخهیوهتخنیکيکمیټهجـوړهشـوهچـېدطرحـېاوتوحیـدلـویریاسـتد

(پـروژېدسـالکارانوپـهلوگـو)یحکومتـوالیيکارکوونکوپـهکـېګـ ونکـړیوواودسـیمهییـزوالیتيچاروتخنیک

همکارۍاودطرحېاوتوحیدلویریاستترمرشۍالندېتررسهشو.لههمدېاملهاړینهګڼمچېدطرحېاوتوحید

عـالیتونودانسـجاملـهآمـرښـاغيللویریاسـتاوکمیټـېلـهر ـیک اکټـرمیـرویکبهـیج،دوالیتونـوداقتصـاديف

میرعثامنحسنخیلدپکتیکادښاغلی اوپالنجوړونېچاروسالکارښاغيلسمیعاللهناظمي د،عبدالرحمنکمین

،څخهپهځانګړېتوګهمننهاوقدردازوکړمچېپهخپلوهڅواوزیاررسهيېدیـادپروفایـلدوالیتداقتصاددر یک

رههوارهکړه.جوړولولپارهال

همدا ول،دوالیتيمسئولینواوکارکوونکولههمیشنۍهمکارۍڅخهچېپـهدېبرخـهکـېيـېزمـوږرسههمکـاری

کړې،مننهکوم.

داسندپهاتهفصلونوکیجوړشویدیچیدوالیتدمعرفیاوپیژندنیپهشمولدوالیـتاقتصـادیظرفیتونـه،دخلکـو

وریبنسټونه،دوالیـتپرمختیـاییوضـعیت،دپـانګیاچـونیوضـعیت،دوالیـتپـهکچـهدژوندانهوضعیت،تولنیزاوکلت

ــولنیزومهمــهشاخصــونهاو ــوالی،اقتصــادیاوت ــتڅرنګ ــادولتیموسســاتودفعالی ــاییبودجــهاولګښــت،دن پرمختی

دافغانستانلپاردبنسټیزوپراختیاییموخوپههکلهمعلوماتراتولشویدی.

روفایلبهوکړایيشدعامههوساینېاوافغانستاندرشیفوخلکودسوکالۍپهبرخهکېګټـورهاوهیلهمنچېدغهپ

 اغیزمنهون هولري.



 محمد اسامعیل رحیمي

 داقتصاد وزارت مسلکي معین
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 وايل پیغام د

اوتګالروسیمهییزهکولولپارهمهمـهده،چـېسـیمهییـزېاووالیتـيدميلسرتاتیژیو

سرتاتیژيګانېرامنځتهيش،ترڅوميلموخېاوبرنـامېپـهمـو رهبڼـهپلـېيشاود

عامهخدمتاتودعرضېکچهلوړهيش.

پکتیکادهیوادلهرسحدياوسرتووالیتونوڅخهګڼلکی ي،چېلـهکـوزېپښـتونخوا

کیلومرتهګ هپولهاوپراخنفوسلـرياولـهدېرسهرسهدهیـوادپـهکچـهد۳۶۵رسه

نفتوپنځمهلویهحوزهشمیرلکی ي،همدارنګهپکتیکاوالیتدقويقوميجوړښتونوپه

اساسځانګړینوماوشهرتلريچېزیاترهپریکړېیېپههمدېاساسدي،نویقینا

يـــــتــــــــېاوهـمدوالیــــــاتوراټولولبههمدميلپروګرامونوپـهتحقـقکچېددېوالیتڅخهدارقامواومعلوم

ي.ـــــــــعشـــــــرواقــــسرتاتیژیواوپالنونوپهتهیهکولوکېمو 

جوړکړ،پهدېسندکېمـوهڅـهتیپروفایلیوالدپکتیکاوالیتددومځللپارهکالکېمو۱۳۹۷خوښیو،چېپه

دوالیـتدپرمختـګدیقینـيکولـولپـارهشتونلـریکړيچېدهغوارقامواومعلوماتوپرمټچېدپکتیکاپهوالیت

،عـدادواووقـامرچیتر یرهحدهخپلهدفتهرسـیدلییـوولـیدنویـواوتـازهااوږدمهالهموخېاومتوقعهپایلېوټاکو

داقتصادریاستلهلوریددغهنویپروفایلپهمټپهوکوالیشـوچـیخپلـوټاکـلشـویوهـدافوتـهمعلوماتوپهموخه

.الن دیشو

 پهکموختکـېپـهښـهبڼـهچمتـوشـویدی.دالیتپهکچههراړخیزمعلوماتپهکیشتونلری،چېپروفایلدغه

پهجوړولوهمبریايلشو.پروفایلخوښیمچېلهدېسندرسهپهپورههمغ ئدپکتیکاوالیتد

موهملهټولوذیدخلهجوانبو)والیتيشورا،قوميمرشان،مخور،دینيعلامء،مدزټولنواوځوانانو(رسهترپروفایلدا

پرلپسېناستواوجلسووروستهترتیبکړی.

والیتکیخپلیبرنامیترتیـباوپکتیکاپهملیاوبیناملللیټولنیهووزارتونپهاساسدغهسنددهیلهمنیم،چې

.پلیکړي

 دباامنهاوپرمختليلافغانستانپههیله



 محمد الیاس وحدت

 د پکتیکا وايل
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 لنډیز

اقتصاديودهاودهیوادپهکچهاڼ ولیزهپراختیادحکومتلهاساسیلومړیتوبونوګڼلکی ی.دیویواقعیميلاجن اپه

توګهحکومتهڅهکړیڅودنړیوالیټولنېپهمالیاوتخنیکیمرستهیادیموخیتهرسیدنهیقینیکړی.دتیرییوی

خودپرمختګونهترسرتګوکی یاماالهم یرڅهتهاړتیالیدلکی ی.نیمیلسیزیهڅووروستهکهڅههمپه یریبر

داچیمتوازنپرمختګدواضحوتګالرواومشخصوپالیسیوشتونلپارهاړینبللکی یاودتیروڅوکلونوتجاربوښودلی

زهوه،پهځانګړي ولدچیپدیبرخهکیددقیقواحصا یویارقامواوکرهمعلوماتونشتونپهملیکچهجدیستون

ارقام مراجعو مختلفو د کړیڅو هڅه مخیتل وظیفويمسؤولیتله د وزارت اقتصاد سیمو. پرتو لری او ولسوالیو

جمعآوریاودپراختیايئسرتاتیژیوپهجوړولوکیورڅخهګټهپورتهکړی.بیلهشکهدقیقهاحصا يهرسبیرهنهیواځیدا

بیځایهم د همدارازچیدرسچینو دمو ریتالملګرځیاو پراختیايئبرنامو اقتصادیاو د رصفمخنیویکویبلکه

متوازنپرمختګیقینیکوي.دارقامواومعلوماتواهمیتتهپهکتنه،پدیوروستیوکیاقتصادوزارتوالیتیڅانګوتهد

تورپهکچهتحلیلیارقاماومعلوماتولریڅوپرمټوالیتیپروفایلونوجوړولوالرښوونهکړیده.والیتیپروفایلونهبهدسک

ییپالیسیسازیاداریدمعلوماتیبستو) یټابانک(پهحیثدهغیڅخهدپراختیايئپالنونواوبرناموپهجوړولوکی

کارواخلی.

غ ۍدسکتوریادارودارقامودننګرهاروالیتپروفایلدیویمشورتیپروسیلهالریدټولوذیدخلوخواورسهپهګ ههم

هڅهشویدهڅودمعتربودولتیاسنادواومراجعوڅخهدقیقاوکرهمعلوماتراجمع،اومعلوماتوپهاساسجوړشویدی.

تحلیلاوپهپروفایلکیځایپرځایشویدی.دهرسکتورتیرحالتتهلن هکتنهشویاوفعلیوضعیتییپه یرښه

ی.کرهنهاودکلیوپراختیا،پوهنه،کلتور،رسنۍاوسپورتسکتور،عامیروغتیااوتغذی،اقتصاداو ولترشیحشوید

خصويصسکتور،دبنسټونواوطبعیزیرمواوټولنیزخوندیتوبسکتورونهدعمومیجغرافیايئموقعیتاودیموګرافیک

هدننګرهاروالیتاړوندهاداریبهدیادپروفایللهمعلوماتورسبیرهپهدغهسندکیپهکلی ولڅیړلشویدی.متهد

 معلوماتوڅخهداقتصادیاوپراختیا یسرتاتیژیو،برنامواوپروژوجوړولوپهبرخهکیګټهواخلی.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:

مالوماتوراټولولوپهموخه،ددوالیتپروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزېطریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکله

افغانستاندميلپرمختیاسرتاتیژۍ،دافغانستاندسولېاوپرمختیاميلچوکاټ،ميللومړیتوبونوپروګراماوافغانستان

ددوامدارهپرمختیاپروګرامموخواوشاخصونوتهپهکتو،ترتیبشویدی.

طرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخوا،دوالیتونوداقتصاددپروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتد

ریاستونوکاريټیمونوتهدپروفایلجوړولواوارقاموغوڼدولوالرښودورکړلشوترڅوټاکلوشاخصونوتهپهکتو،دوالیتونو

 يش.ترهغهوروسته،دوالیتونوداقتصادپهکچهټولشتهارقامراټوليشاودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړ

ریاستونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچهلهبیالبیلو

بهرز داخيلاو خصويصسکټور، نهادونو، دولتي نورو ریاستاو احصا يې د لکه رسچینو او مراجعو باوريڅېړنیزو

باوريمراجعوڅخهدیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودوالیتيناد نورو او ولتيمؤسسو،مدزټولنېلهنهادونو

پروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړکړ.

راومرکوپردېرسبېره،دارقاموراټولولواومالوماتوترالسهکولوپهبرخهکې،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهد لهییزکا

لهطریقوڅخههمکارواخیستلشو.همدا ول،ددېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواومأخذونو

لکهدافغانستاندخلکودحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملن یز،دوالیتونودمايلمسئلواوبودیجېپهاړهد

،پهوالیتونوکېاقتصاديطرحېاوشتهبلالقوهظرفیتونو،دافغانستاندسولېاوپرمختیاماليېوزارتوالیتيپروفایل

ميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغانستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههمکاراخیستل

شویدی.

اوتوحیدلویری دطرحې پهدقیقهتوګهکتلشویاوپهپایکېبایدووایوچېیادسند، استدتخنیکيټیملخوا

مطالعهشویاولهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهییزېبیاکتنې

کويوروستهچاپتهسپارلشویدی.دغهسنددیوريښتینيبنسټپهتوګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندې

پرمختیايي او وال پانګه سند یاد همدا ول، برابروي. اسانتیا هم لپاره بهیر د پرمختیاييپالنجوړونې والیتد د او

 همکارانهڅويترڅودپانګونېاودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغندهاواغیزمنهون هواخيل.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 د دغه سند پیژندنه 

کتورکېدیوهوالیتدموجودهاقتصادياواجتامعیوضعیتدڅرګندونیهندارهدهچهلهپروفایلپههرهبرخهاوهرس

مخیییدوالیتموجودهفرصتونهاوراتلونکېلپارهاړتیاویاونیازمندیبیانی یاودهغیدحللپارهییدوخترشایطو

پروفایلددیوالیتدا ړوندهاداراتوپههمکاریترتیبشویچهپههرتهپهکتوتدابیرسنجولکی ی.لهدیکبلهدا

نیازمندۍددیوالیتپهکالنیواوسرتاتیژیکو سکتورکېدموجودهفرصتونهاونیازمندۍښودلشویدی،چهالبتهدا

دینهپالنونوکېهمپهسکتوروار ولپهګوتهشویاولوړومقاماتوتهدمنظوریاوپلیکیدالپارهاستولشویدي.پاتی

ويچهیادپروفایلداقتصادوزارتلوړمقامدرهنمودرسهسمترتیبشو،مخکییادونهوشوهچهداپروفایلددیوالیت

اړوندهسکتورونوپههمکاریترتیبشوخوپهتاسفبایدووایوچهپدیبرخهکېدروعتیا،کرهڼیاومالداریریاستاو

تنوباوجودهمونهکړایشوهچهموږتهمعلموماتارایهکړیاوناچارمودتیروکالونوامنیتسکتورمسولینودباربارغوښ

ارایهشویوارقاموڅخهپهاستفادهترتیبکړامیددیچهدمنلووړمووګرځي
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

  څپرکی لومړی

 دپکتیکا والیت لنډه پیژندنه

پکتیکادګرانهیوادسهیلختیځتهپروتوالیتدیچېمیشتووګړویېدتاریخپهاوږدوکېد:دتسمیېوجهدپکتیکاد

هیوادپهجوړښتاودفاعکېټاکوونکېون هلرلېده.

دپکتیکاوالیتشاملاوشامللویدیځتهغزز،دسهیللویدیځپهیوهڅن هکېیېدزابلوالیتاوجغرافیاییموقعیت:

چستانایالتموقعیتلري،سهیلاوسهیلختیځتهلهشاميلاوسهیيلوزیرستانرسهاوږدهپولهلرياوهمدارنګهبلو

شاملختیځتهیېدپکتیااوخوستوالیتونهپراتهدي.

کیلومرتهمربعدی.  ١95١5,9 کیلومرتهاوږدهپولهلرياومساحتیې360نوموړیوالیتد یورندفريضکرښېرسه

درجوکېموقیعتلري.69.54اوطولالبلدپه3١.59والیتدجغرافیایيموقعیتلهپلوهدعرضالبلدپکتیکا

درجوپورېرسی ياوپهژمي35دپکتیکاوالیتداقلیملهاړخهپهاوړيکېتوداودتودوخيدرجهیېدسانتيګریدتر

سانتيګریدپوريهمرسی ي.درجود٢0کېیېهواسړهويچېدیخنۍدرجهیېبیاترمنفی

 دپکتیکاوالیتدهیوادلهدویمهدرجهوالیتونوځنېګڼلکی ي.

 اداري وېش

 ولسوالۍلريچېنومونهېېپهالندي ولدي:١8پکتیکاوالیتداداريوېشلهاړخهدمرکزرسبېره

 یوسفخیلولسوايل .١

 زرغونښارولسوايل .٢

 مټاخانولسوايل .3

 یحیخیلولسوايل .4

 جانیخیلولسوايل .5

 ګوملولسوايل .6

 رسويبولسوايل .7

 ارګونولسوايل .8

 زیړو ولسوايل .9

 نکهولسوايل .١0

  یلهولسوايل .١١

 خوشامندولسوايل .١٢

 وازهخواولسوايل .١3

 تروېولسوايل .١4

 رسحوزهولسوايل .١5

 وړممۍولسوايل .١6

 برملولسوايل .١7
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

دیاودمرکـزپـه ٢370 کلیوشـمیریېتقریبـآ د ،خروټي،ځدراڼ،وزیر،اندړ،سلیامنځياوتاجکیېمشهورقومونهدي

.ګ ونیېهرهولسوالېقوميشورالري

 د پکتیکا والیت د ځمکی حالت او رسچینې  

 طبعي منابع:

 طبعي منابع:

ديولېتردېمهالـهپـدېدپکتیکاپهوالیتکیچې)کرومیایت،مرمر بره،د بروسکارهاونفت(معدنونهتثبیتشوي

 برخهکېهیشکومکارندیتررسهشوی.

 دګټواز دګازو او نفتو حوزه: -1

دکټوازدګازواونفتوحوزه،یوهمشرتهنقطهديحيىخيل،زرغونشهر،جاىنخيلاوخوشامندولسوالیوترمینځدهدچی

مرته6مرتمربعاوداحجارورسوبیضخامتییزرهکيلو40دمرکزرشنیجنوبیلورتهموقیعتلری.ددیحوزیمساحت

 تهرسی ی.

میالدیکالکیدکټوازدنفتواوګازوحوزیقراردادلهفرانسویتوتالکمپنیرسهددملینفتوداداریلهلوری۱۳۷۴په

کیتررسهشویوچیدقراردادلهمخیدتوتالکمپنیمسولیتدرلودچیددوهمیلونهامریکالی الروپهبدل

جیولوجیکیڅیړنی،اکتشافاوتشخصتردوهنیموکالونوپوریبشپړهکړیولییادهکمپنیدیوشمیرلومړنیوتحقیقاتو

 نهورستهدنامعلومودالیلوپهبناالسپهرسهشوهچیدمعادنوزارتتهییدریلکه الروسپارل.

 دگومل نفت: -٢

ورد)درییوخوندو(پهمنظقهکیتثبتشویدیاودااټګلییکویدیدګوملینفتدامریکاییجیولوجیستانولهل

چیپهیادهمنطقهکیدنفتوپریامنهذخایرشتونلری،ولیتردیمهالهورباندیکومعملیکارنهنهدیتررسهشوی.

رهتوګهګټهندیپورتهشویاوپکتیکاوالیتپهزیاتهاندازهاوبهنلرياوکومیچیلریتراوسهپوریورڅخهمو  اوبه :-۳

لوی،پهمختلفوساحولکهرشنه،رسوضه،ارګون،رسوبیاوګوملولسوالیوکیدزخیرويبندونودجوړولامکاناتشته

زخیرویبندونهلکهدپلتوبید،زامیبنداوګوملیبندچیدزیاتیزخیروړتیالری.

دپکتیکاوالیتاکرثهبرخیپهطبعیمثمرواوغیرمثمروونو،بوټواوګیاووپوښلشویدیچهنوموړیوالیــتځنګلونه:  ۴

تهیيیوهطبعیښکالوربښلی،داهلی،وحشیحیواناتواومرغانولپارهیيیوالزماومناســــــببسرتجــــــــوړکـړی،

تعــمیراتـــــــیلـــــــــرګیودسیالبونودراتګمخنیویکویاوددیوالی لپارهدسوناو تاونورمملکتداوســــیدونکو

برابرولاوهمدرنګارنګمیوولکهجلغوزی،شنیياوداسینورحاصالتپکیپیداکی ي.دپکتیــکاوالیتښـــیرازهځـــنګلونه

هــمدارنګههغهبوټیکومچهپهدوادجلغوزی،نشرت،شنی،ارچې،بلوت،بشتهاوداسینوروونوڅخهتشکیلشویدی

 زراعتيساحې اړوندهولسوايل دځمکې ول ګڼه

 هموارېځمکې ١

مرکزښرنه،مټاخان،یوسفخېل،یحییخېل،زرغون

ښار،جازخېل، یلهخوشامند،وازهخوااوتروې

 ولسوالۍ

کرنیزېځمکېاوپراخې

 لريدښتي

 ځنګيلسیمې اورګون،برمل،رسويب،وړممۍ نیمهغرنۍ ٢

 ځنګيلسیمې ګیان،زیړو ،نکه،چاربران،ګومل غرنۍ 3



 

١0 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

پــــــکی نور اوداســی رواشی ، پـښی ، خمزوری ، خوژولی ، ،قوری ځیره لکه وړدی دارزښـــــت کی کارونو اونورو

لــــــــــــکه اوسیژی کی ځنـــــــــګلونو په والیــت دپکتــــــــیکا چه حیوانـــــات وحــــــــشی اوهغه پــــیداکی ي

هوسی،لیوان،ـسحرایچرګان،زاڼی،زرکــی،سویي،سیسیاوداسینور.دپکتیکاوالیــــتځنــــــــګلونهاوپههغهپوری

اړوندهبوټـــیاوحیواناتهمدنورافغانستانپهشانددریولسیزوناخـــوالواوجنګونوڅــخهپهامننهدیپاتیددنګو

ــــومالودظــــاملانودتــــربونووارونهزغملیاود یرومــــــــالویيورماتیکړیدیبیقـــــانونهنــــښرتوپهنازکـــــــــــــ

شـــــــــــــکاریانودټولوځـــــــنګلیژوودژوندمحیطپهخپلوبیقانونهاستـــــــــــفادولهمنځهوړی.

تلپارهدهمـــتمالتړلیدهغویحفاظتکویدلوړوغرونوخوخوشبختانهالتراوسهدغیرتیقومونواو یروقبیلویيدحفاظ

پهرسیيهمدعزتاوهمتنښرتجګیغاړینیولیاوخپلژونــــــــدتهادامهورکویاګرچهدوامدارهوچکالیهمددی

همکهالزمتصمیم کـــیواردکړیخوبیا دیبرخه بدا ــــــــراتیيپه برخهجوړویاو یر یوه اومناسبناورینونو ونه

اقداماتوشیددیقیمتیاوارزښـــــــــتناکهنعمتدساتنیاوبیرتهراژوندیکولولپارهبهموڅهکړیویاوکهخدایمه

ایندهنسلونوتهورواوړیددیلپارهچهکومی کړهبیپرواپاتهشونونهجربانیدونکیخــــــساریبهددیملکموجودهاو

 چولشیترڅوددیطـــبعیښکال،نعمتاومنابعوساتنهوشی.الریچاریبایدپهکاروا



شامره موقعیت ندونهب دګټهاخستونکوفامیلونوتعداد کـلی دخړوبیدوساحهپههکتار

 ۱ مرکز پلتو 3000 تورمخی 9000

 ۲ ارګون زامه 4800 زامه 5000

 ۳ ګومل ماماپورګوملی 3700 کومل ٢300

 ۴ مرکز پار بند 3٢00 پار  ٢650

 ۵ رسوضه سلطانیداوبوبند 800 سلطانی ١500

 ۶ خیرکوټ پایندهخیل ١850  ٢860

3000 
چانه

 خواعمربوان
 ۷ ارګون چانهعمربوان 560

 ۸ رسوضه بندهکی ٢000 رسوضه ١500

 ۹ ګومل ژمنتویبند ٢400 ژوره 3٢00

 ۱۰ چاربران سپینهلیګ  ٢000 سپینه ٢١00

 پار  4000 براتخیل 3600
یوسف

 خیل
۱۱ 
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 د پکتیکا والیت سکتوري جوړښت



 د پکتیکا والیت قومی جوړښت

پکتیکاوالیتیوځانګړیاوقویقوميجوړښتلري،پکتیکاوالوخپلقوميجوړښتپهتاریخيلحاظاوبیاترننهپهکم

پدې نو ټینګښتبنسټونهدي، دټولنېدپایښتاو زمون  څرنګهچېقوميجوړښتونه زیاتتغیررسهساتلیدی. او

کاټټینګساتلیاوپاللی.دپکتیکااکرثیتاوسیدونکيپښتانهدي،اساسرسهزمون میړنیوولسونودپښتونوالۍدغهچو

پهپښتوخربېکوياوددېترڅنګ ېرل شمېرتاجیکهمپهپکتیکاوالیتکېاوسی ي،چېدویهمځانونهکلک

هشانهروختپهافغاناناوددېخاورېاصیلبچیانبويل.دویځانتهکلکپکتیکاوالوايياودپکتیکادنورقومونوپ

غماوښادیوکېیوځایبرخهاخيل.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 دپکتیکا قومونه:

 :پهپکتيکاواليتکېالندېلویقومونهاوکوچنۍقبېلېمېشتېدي

 سلېامنخېل 

 خروټی 

 عيلخېل 

 ځدراڼ 

 وزير 

 اندړ 

 اورگوز 

 سلېامنځی 

 دېگان 

 يریپهکټوازکېاوخروټيقوميېپهپهپکتيکاکېلوېقبيلېملړیسلېامنخېلاوبياخروټيديچېسلېامنخېليې

رسروضه،رسوبی،اومنه،چهاربران،گومل،برمل،شکنياواورگونولسوايلکېاستوگندي.اورگوزقوميېيوازېپه

اورگونکېدخروټواوځدراڼورسهيوځایمېشتدي.ځدراڼيېپهگيان،زېړو ،نکهاواورگونکېژوندکوي.علېخېل

نهاويوسفخېلوکې.اندړيېپهمرکزاومټاخانکېاوهمداشاندېگانياتاجکقوميېيوازيپهمرکز،اويېپهمرکزښر

.وزيريېيوازېپهبرملاوشکنيکېاباددي.اوهمدارنگهکوچيانيېپهبېالبېلوسيموکېژوندکوي

وجه تسمیه: 

هداعاستداللشویدیچې،دآریا یانوهغهقبیلهچې،دهرودوتپهتاریخکې،پکتیکادکلیمې،پکتاوپکتیانوپهاړ

دمهاجرتپرمهالدارمنیستانپهسیمهکيمیشتشوهخپلهقبیلهییدپکتیکـپکتویکاودهغېخاورېچې،دوی

.پکيمیشتوواوژوندییکاوه،هغهییدپکتیکاپهنومپيژانده

وپهڅیر،یولرغونیوالیتديچي، یريلرغوزسیميلرياوکهڅیړزدپکتیکاوالیت،دافغانیستاندنورولرغونووالیتون

راژوندیيش. پکيپهښهتوګهتررسهيش،نوپهدغهوالیتکيبهدتیرودورودخلکوکلتور، قافتاوتهزیب

 تاریخی آبدات )ځایونه(

تهپطنهغون ۍيادولیشوچېپهپکتيکاکې يرتاريخيځايونهشتونلري،چېلهدېجملېڅخهدپکتيکاښارختيځ

دغهغون ۍداسالمنهوړانديدزمردوختتاريخلرياودپخوانيوخلکولهقولهويلکې يچېپهدېغون ۍدپطنيپه

اودحرضتعلی)رض(پهراتگرسهلهدېځايهڅخهداسالمخورېدلپيل نامهيوېمشهورېمېرمنېقبيلهابادهوه،

يکاواليتپهنوروسيموکېهمتاريخيځايونهشتونلري،چېدگوملولسوالۍهم ېرهمشهورهدهشول.دېتهورتهدپکت

اودخروټودقوملهپيدايښترسهتړاولريځکهچېگوملدټولوخروټو)مور(دهاولههمدېولسوالۍڅخهدخروټودنسل

ودغزنويپهوختکېدفوځديوهافرسپهشجرهراپيلشوېده.دسيمېيوليکوالوايې،چېدگوملپهاړهدسلطانمحم

رسيوېمېرمنېدگوملپهاړهداټپههغهوختوويلهچېخاونديېدهندوستاندفتحکولولپارهتللیؤاودغهافرسخالو

 .نومېده

 کهدخالولښکرېراغلېزهبهگوملتهدخپليارديدنتهځمه
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

انیستانلهوالیتونونهیولرغوزوالیتدیچي، یريلرغوزسیمېدپکتیکاوالیتهم،زموږدګراناولرغوزهیوادافغ

لرغونېپکتیکادافغانیستانپهسهیلختځکيموقیعتلرېچي،.یېلهاسالمنهدمخهاووروستهدوروپورېتړاولري

چي،دسهیلختيځېپخوانوموړیوالیتپهلویېپکتیاپوريتړلیوو.اوسمهال،دپکتیکاوالیتیوخپلواکهواحددي

سیمېڅلورموالیتتشکلوي.

دپکتیکاوالیتشاملخواتهدپکتیااوغززوالیتونه،سهیلختيځخواتهییدپښتونیستاناړوندسیمې)دتوچيحوزه،

میرانشاهاووڼه(اولودیځتهییدغززاوزابلوالیتونهپراتهدياومرکزیېدښرنېیا)رشنې(ښاردي

۲۵۰۰خلیکونکيدپکتیکاکلیمهدآریا یانولههغوقبیلوڅخهدیوېقبیلېپهنومپوريتړيلبويل،کومچيپوهاناوتاری

غاړېنهباخرتخاورېتهاوبیادڅوپیړیولهتیریدووروسته،ياز کاله۲۰۰۰کالهمخکېفلهزی دیزهدآموسیندلهاخوا

هځینېقبیلېییدسیندپنجاب،هنداوایرانتهمهاجرېشوې.مخکیلهزی دیزه،دهندوکوشسهیيلسیموتهاوباآلخر

لههغوقبیلوڅخهچي،پرتهموترېیادونهوکړه،هغههمدپکتاوپکتیانوقبیلهوه،کومهچي،هغهمهالپهننۍپکتیااو

پرمخییبیولې.پکتیکاکيمیشتشولاودخپلژونداوژوندانهمختلیفيچارېیې،پههمدېسیمهکيپیلکړياو

اوسمهالپهپکتیکاوالیتکيهم یریلرغونېسیمېچې،لهاسالميدوريڅخهدمخهاووروستهپوريتړاولري،

شتهديچې،دوروستیودریولسیزوپهجنګجګړوکېددغهوالیتلرغونېسیمېلهپامهلوديلاوکیندزاوسپړز

انوناامنیولهامله،همتراوسهپورېددغهوالیتداصالعاتواوفرهنګریاستپکينهديتررسهشوي.نوموړېسیميدرو

تهپهبشپړهتوګهڅرکندينهدياوتراوسهپورېلهدغهاداريرسهپهبشپړه ول بتاوراجسرتشوينهدي.

پهکابلکيدلرغونپيژندز فرهنګریاست، او ددنوموړيوالیتداطالعاتو دریاستاوهمدارنګههغهمعلوماتچې،

نوموړيسیمېدسیمهییزوخلکواو څیړنیزوارګانونونهترالسهکړي،دهغهلرغونوسیموپهاړهديچې، دنوروعلمیـ

لرغونپوهانولهخواڅرکنديشوياوالتراوسهپکېکیندزنديشويچې،پهکومتاریخ،دوره،عرصاوزمانېپوريتړاو

دي ولیادونهکوم.لري،دهغوئنهپهالن

ـ زرغون ښار:۱ په دختیيځطواللبلد مرتۍکي، لککلو دکيلپه دجازخیلو دکټواز لرغونېسیمه درجو،۶۸دغه

 انیوکېواقعدیچې،نوموړېسیمهپخوادلویې۶دقیقواو۵۱درجو،۳۲ انیواودشاميلعرضالبلدپه۱۷دقیقواو۲۵

یودریولسیزوکېدغهسیمهدپکتیکاوالیتپورېپکتیاپهوالیتپورياړهاړوندهسیمهوچې،دوختپهتېردواوپهوروست

چې،پهسهیلختیځکېیونويواحدوو،اړوندهشوه.

چې،ـ دوه چینه : ۲ ده سیمه اړونده پورې والیتدوړممۍولسوالۍ دپکتیکا ، نظره له دادارېتشکالتو چینه دوه

ادونهکوم.یوشمېرلرغونېسیمېلري.لهنوموړوسیمونههمزهپهالندي ولی

دوړممۍـ دخزانې غونډۍ:۳ چې، ده پرته مرتۍکې کیلو پنځه په دوړممۍولسوالۍ سیمه دغه ) غون ۍ )خزانه

 یر او توګهکیندلشوېده ناقانونه په لهخوا کسانو دغهسیمهدخپلرسو ولسوالۍسهیلختیځهسیمهتشکلوي.

لههیوادڅخهب هرپهبازارونوکېپه یرهکمهبیهخرڅکړایشويدي.لهدغېلرغونېآ اریېغالکړایشوياوبیا

سیمېنهچې،کومېدکودړوټوټېالستهراغلېدي،هغهلرغونپوهنېلهنظره،پهاسالمېدورېپورېتړاولري.

کېپرتهدهدغهلرغونېسیمهدوړممۍولسوالۍاړوندهسیمهدهاودنوموړېولسوالۍپهختیځهبرخهـ ریزن غونډۍ:۴

داسې۴۰»۴۰ راغيل، ته ترالسه لهدغېسیمېڅخه نهچې، ټوټو لههغو دکودړو . يېنیولېده مربعمرتهځمکه

څرکندی يچې،نوموړېسیمههمپهاسالمېدورېپورېاړوندهده.
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 اقتصادوزارت

 

مرتهمربعځمکهيېنیولېده.۱۵۰کیلومرتۍکېپرتهدهاو۵دغهلرغونېسیمهدریزنغون ۍپهـ سفینه غونډۍ:۵

سانتيمرتوته۷هغهآ ارچې،لهنوموړېغون ۍڅخهالستهراغيل،عبارتديلههغوخښتونهنهچې،پلنوالیيې

یوځانګړيهرنيسبکرسهښکلېکړیشويدي.رسی ياودکودړودلوښوټوټېيېپهاسالميدورپورېاړوندهدياوپه

کیلومرتۍکېپرتهدهشاملتهيېدکرلسړ اوسهیلاو۳۵دغهلرغونېسیمهدوړممۍولسوالۍـ بنوچي کلی: ۶

کیلومرتهمربعځمکهيېنیويلدهپهدغهسیمهکېپهلوړه۲ـ۲ختیځتهیېرساکوټپروتدی.دغېلرغونېسیمې

هکیندنېشويدي.کچهناقانون

ـددوهچینې:دبازارپهلویدیځکېیولړنورېلرغونېسیمېهمشتهديچې،پهنوموړوسیموکېهم یرېناقانونه۷

کیندنېشوېدي.

ـ دسخا سیمه:۸ په ولسوالۍده والیتپورېاړونده دپکتیکا لرغونېسیمهداورګونسهیلخواتهچې، کیلو۱۰دغه

د ده مرتۍکېپرته په سیمه ۴۹غه ۳۲درجو او ۷دقیقوشاميلعرضالبلد او کې۶۹درجو ختیځطولالبلد دقیقو

 په مطالعه ددغېسیمېدکودړو ددوئ۱۹۸۰موقیعتلري. شوه رسه تر خوا ګردناولیونیت(له کالکېد) زی دیز

هيدوروپورېچې،لهامتېنهتردمطالعېنهدغهنتیجهمنځتهراغلهچې،دسخالرغونېسیمهدهندوشاهياوترکوـشا

 لسمېپېړیوپورېرسی ۍتړاولري.

دپتنېغون ۍدپکتیکاوالیتلههغولرغونوسیمونهدهچې،ددغهوالیتمرکزيانېدښرنې)رشنې(ـ دپتنې غونډۍ: ۹

 ښارکېپرتهدهاوهمدااوسمهال،دميلاوردويوهپوستهپکېپرتهده.

شمیرلکی ياودپکتیکاوالیتپه۹دپلتوپلیودلرغونوپلونوحخهدهچېوله یروپخوانیوپلونوڅخهـ دپلتو پل:   10 -

مرکز،دښرنېپهښارکېموقیعتلري.نوموړیپلهملهلرغونوسیمونهکڼلشویده.

موقیعتلري.پهنوموړېدغهغردوازیخوا)وازیخوا(ولسوالۍدجمجمېپهکيلګېـ جمجمې دکيل لرغونی غر: ۱۱

غرهکېکیندلشويعکسونهاوانځورونهلیدلکی يچې،پهدغهسیمهکېکیدایيشتاریخياولرغوزآ اروموندل

يش.کهددغهغرهتصویرونهدلرغونپوهانولهخواوڅیړليشنوکیدایيشچې، یرهغهڅهراڅرګنديشچې،

کېباارزښتهوي.ددغېسیمېدتاریخپهراژونديکولو

همدارازدخیرکوټ)زرغونښار(ولسوالۍدسیګازپهکيلکېبیلبیلېتاریخياولرغونېسیمېشتهديچې،

اوسمهالدهمدېسیمېدمیشتووګړوکرهنیزېځمکېدي.پهدغوځمکوکېدکرهنېاوکارپرمهالدځمکې

هراغيلچې،دسیمېدخلکوپهوینا،لههمدېځمکونهپخوازاودخاندانولهخوا یرزیاتشمېرلرغونېآ ارالست

تاریخېلوښيدي.
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 اقتصادوزارت

 

همداشان،دپکتیکاوالیتديوسفخیلوپهولسوالۍکې،دخلکودناقانونهکیندنولهالرېتاریخېآ ارمونديلديچې

،بیاوروستهيېلههیوادڅخهبهرتهلی دويلدي.

 د هشت رخ تاریخي کال

دغهغردوازیخوا)وازیخوا(ولسوالۍدجمجمېپهکيلګېموقیعتلري.پهنوموړېـ جمجمې دکيل لرغونی غر: ۱۱

غرهکېکیندلشويعکسونهاوانځورونهلیدلکی يچې،پهدغهسیمهکېکیدایيشتاریخياولرغوزآ اروموندل

نوکیدایيشچې، یـرهغـهڅـهراڅرګنـديشچـې،يش.کهددغهغرهتصویرونهدلرغونپوهانولهخواوڅیړليش

ددغېسیمېدتاریخپهراژونديکولوکېباارزښتهوي.

همدارازدخیرکوټ)زرغونښار(ولسوالۍدسیګازپهکيلکېبیلبیلېتاریخياولرغونېسیمېشـتهديچـې،

کـېدکرهنـېاوکـارپرمهـالدځمکـېاوسمهالدهمدېسیمېدمیشتووګړوکرهنیزېځمکـېدي.پـهدغـوځمکـو

دخاندانولهخوا یرزیاتشمېرلرغونېآ ارالستهراغيلچې،دسیمېدخلکوپهوینا،لههمدېځمکونهپخوازاو

تاریخېلوښيدي.

يلديهمداشان،دپکتیکاوالیتديوسفخیلوپهولسوالۍکې،دخلکودناقانونهکیندنولهالرېتـاریخېآ ـارمونـد

چې،بیاوروستهيېلههیوادڅخهبهرتهلی دويلدي.

 د هشت رخ تاریخي کال

دامکـان،ریخيسپړنېپکېنهديتررسهشـوېپکتیکادهیوادیولههغهتاریخيوالیتونوڅخهدیچېدهیش ولتا

دوړممۍولسوالۍستونزېیېپروړاندېلویخن دی.تربریدهدځینوتاریخيآ ارواوآبدوڅخهڅارنهشوېاوامنیتي
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 اقتصادوزارت

 

څخهراپورونهرارسیديلچېناقانونهسپړنېکی ېامنیتېارګانونوتهیېپهاړهخربورکړلشويمګرامنیتـيمشـکالت

یېلویخن دی.

    زيارتونه مشهورځايونه او

 :الندې ولديپهپکتيکاکېزياتمشهورزيارتونهاوځايونهشتونلريچېپه

 اويکقرزبابازيارت 

 باباجيصاحبزيارت 

 حياتبابازيارت 

 ديوانهبابازيارت 

 غنېابازیارتچېپهګوملوالسوالۍکېواقعدی 

 دعبدالقدوسآغاصاحبمبار زیارتچيدهمدېوالیتدوازهخواولسوايلدبـرجپـهکـيلکښـيشـتون

 لري

 کاکامبار زيارت 

 جبارنيکهزيارتونهزاهدبابااو 

 زیارت(سيدجاللبخاري)رح 

 میاللبابازیارتچیپهزرغونشهروالسوالیبکخیلوکیده 

 اويوشمېرنورمشهورځايونهشته

پهپکتیکاوالیتکېدامهالداطالعاتاوکلتورریاستاویوشمیرښوونځيکتابتونونهلري،همدارنګهترڅنګیېدیو

ريعامهکتابتونونههمپرانیستلشويچېخلګتـرېګټـهپورتـهکـويخوپـههغـهکچـهنـديشمیرفرهنګيکړیولهلو

څومرهچېالزمهاواړینهده.

 :کتابخانې

پهپکتيکاښاراوولسواليوکېدځينوفرهنگيکړيولهلوريوړېکتابخانېپرانيستلشوېدي،خوهغه ولچېالزمه

دامهالداطالعاتاوکلتوررياستلهعامهکتـابتون،دپښـتونغ کتابخانـه،ددهاستفادهترېنهکي ي.پهپکتيکاکې

غازېادېعامهکتابتون،دښوونځيواولېسوکتابخانورسبېرهاويوشـمېرنـورووړوکتـابتونونوڅخـهدمطـالعېمينـهوال

.استفادهکوي

ژورنالستانوټولنـه،دپکتیکـادځوانـانوفرهنګـيټولنـه،پهپکتیکاوالیتکېدپکتیکامدزټولنه،دپکتیکادخپلواکو

دارګوندځوانانوفرهنګيټولنه،دځوانانوعايلشورا،دپکتیکاددوکاندارانواتحادیه،دښرنېدقومونودیووايلعـايل

فعالیتکـويچـېوخـتشورا،غاټولټولنه،دشکیندځوانانوټولنه،دمټاخاندځوانانوټولنهاوپکتیکااديببهیرهم

 ناوختهاديباوټولنیزېغون ېجوړوياومشاعرېپهالرهاچوي.

 (Population) نفوس

(تنهتهرسی ي.١،036،55١دوګړوشمېرېېدتقریبياحصايېلهمخې)

(تنهښودلشویدیچېاوسمهالدپکتیکا١03655١موسسېدرسوېلهمخېدپکتیکاوالیتنفوس)CAACد

اودواکسيناسـيوندگروپونـووالیتدعامیروغتیاریاستدهمکاروموسسوپهمرستهصحيخدماتورتهوړانديکوي.
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 اقتصادوزارت

 

يکـاکـېدکـوچيقومونـوپنځـه(کساندي،ددېترڅنـگپـهپکت870000درسوېلهمخېدپکتيکانفوسشاوخوا)

.ويشتزروپهشاوخواکېکورنۍداوړيپهموسمکېاستوگنهکوي

 کولتور

فعاليتونهپراخشوي،رسنۍفعالېشوياوکولتوريټـولنېهـمپهپکتيکاکېهمدنويحکومتپهراتلورسهکولتوري

  .وررسهرامنځتهشوېدي

رياستاويوشمېرښوونځيوکـېهـمکتابتونونـهلـري،خـوتـرڅنـګيـېدپهپکتيکاکېدامهالداطالعاتاوکولتور

يوشمېرفرهنګيکړيولهلوريهمعامهکتابتونونهپرانيستلشوي،چېخلکترېګټهپورتهکوي؛خوپههغـهکچـهنـه

  .ديچېالزمهده

،دپکتيکـادځوانـانوفرهنګـيټولنـه،دپهيادواليتکېدپکتيکامدزټولنه،دپکتيکادخپلواکـوژورنالېسـتانوټولنـه

اورګوندځوانانوفرهنګيټولنه،دځوانانوعايلشورا،دپکتيکاددوکاندارانواتحاديه،دښـرنېدقومونـويـووايلعـايل

شورا،غاټولټولنهاوپکتيکااديببهريهمفعاليتکوي،چېوختناوختهاديباوټولنيزېغون ېجوړوياومشـاعرې

 .ويک

 مشاهري

ازادخانسلیامنخیل،رسدارفتحخان،شاشیکامرانی،جرنالانګورخانفرقـهمرشـ،جـرنالدلبـازخـان،تـورنجرنال

باجانخان،جرنالمیرانخان،جرنالاختیخان،جرنالشیرمحمدخان،صوبیداررمضانخـان،جـرنالشـاهبـرمخـان،

نعمتبرګټ،غون مرشـاصـلخـان،ګیلـوټآکـا،جـرنالیـارمحمـدنايبساالرموسیخان،غون مرشعبداللهخان،

میراڼی،رسورخانفرقهمرش،کیپټانفضلخان،خلیفهګالبشاه،ملکعبدالعلیسلطانی،وکیلمحمداسلممشهور

دخټیمداسلم،اسپسوارتـوپآکـا،حـاجیاصـغرخـانجبارخیـل،شـادیخـانپاروخیـل،حـاجیپهلـوان،جـرنال

مخانکټوازی،وکیلمحمداسلمدتحصیلدار،وزیرفیضمحمدخان،خیـالمحمـدخـانکټـوازی،حـاجیعبدالحکی

جمکآکا،وکیلرزیمخانځدراڼ،ملکشیرخان،وکیلحـاجیقطـبخـان،حـاجیمحمـدیعقـوبڅپـونی،حـاجی

یانجنیـرمحمـدعمـرنیازمحمدیحیخیل،استادعبدالقادرخان،ملکآغامحمـد،باچاخـانسـلیامنخیل،شـهیدوالـ

  .سلیامنخیل،شهیدمولويارسالنرحامز

 اوسنۍ 

وزیرامیرزیسنګین، اکټرامیرمحمدمنصوري،سلیامنالیق،محمدحلیمفدایي،محمدآصفننګ،تکـړهوزنبـردار

غرغښـتهمحمداللهکټوازی، اکټرنظـامالـدینکټـوازی،عبـدالحکیممجاهـد، اکټـرغیـرتبهیـر،رازمحمـدفـدایی،

سلیامنخیل،والیارسالجامل،والیمحمداقبالعزیـزی،وکیـلنادرخـانکټـوازی،مولـویعبـدالرحیم،دوکتـورعزیـز

حکیمی،محمدقیومکټوازی،فتحتارخیل،وکیلمحمودسـلیامنخیل،وکیـلرسورخـان،وکیـلوزیـرمحمـدکټـوازی،

  ، اکټرفيضمحمدځالند،حبیباللهرشنوال،استادخوارمل

دی.... ېرزیات

 :رسنۍ

حکومتپهراتلورسهپهدغهواليتکېهمدنوروواليتونوپهڅېريوشمېرخپلواکـواودولتـيرسـنيودحامدکرزيدنوي

 .فعاليتپيلکړیدی
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 اقتصادوزارت

 

دامهالپهدېواليتکېيوهدولتياوڅلورخصويصرا يوګانېفعاليتکوي.دولتييېپکتيکاميلرا يواوخصويص

 .ېټولنهايفايم،پښتونغ ،پکتنيغ اومېلمهرا يونومې يي

ټولنـهپررا يوګانورسبېرهيوشمېرچاپيرسنۍهمپهکېفعاليتکوي،لکهپکتيکامجله،فکريرغون،ښرنېجرېـده،

 .مجله،غاټولمجلهاومېلمهمجله

 :صنعت

نوروچارووسايلاولوښـيلکـهبېـل،کلنـګ،تېشـه،رنـده،دپکتيکامسګراناوپښان)اهنګران(دبزګرۍ،ترکاڼۍاو

  .مارتول،جبل،ديګونهاوداسېنورڅېزونهجوړوي،چېاليېهمارزښتپرخپلځایاوګرمبازارلري

ددېترڅنګپهدېواليتکېښځينهګن ونکېهمپهکاراختهدياوخپلېورځنۍکورنۍاړتيـاوېلـههمـدېالرې

  .پورهکوي

 .دمسګرۍاواهنګرۍترڅنګپهکېنجاري،ټغراوليمڅيجوړولهمخورادوددي

 :کرنه

سـلنهوګـړي۶۵پهپکتيکاکېکهڅههمچېدښتې ېرېدياوحکومتيېخړوبونېتهپامنهدیکړی؛خوبياهـم

 .يېپهبزګرۍاختهدي.مشهورکرنيزپيداواريېغنم،جوار،اوربشې،مۍاولوبيادي

پکتيکادجلغوزيواوباداموترڅنګ،انګور،مڼـې،اوزردالـوهـملـري.جلغـوزييـېپـهرسويب،اومنـي،ګيـان،ګومـل،

زېړو ،نکه،چهارباراناورسروضهکېموجوددي.انګورپهمرکزيوسفخېل،خېرکوټاومټاخانکېپهزياتـهانـدازه

 .وکېموجودېديشتونلري.مڼیاوزردالويېن دېپهټولوسيم

ددغهواليت ېریکروندګراوبزګـراناوسدخپلوځمکـودخړوبولـولپـارهداوبوايسـتلولـهبرمو)ماشـينونو(ګټـهاخـيلاو

وروستيووچکاليوددېواليتدمرکزاوټولوولسواليو ېریکاريزونهوچکړي،چېپه ېرهکمهاندازهکاريزونهيـېاوس

.رسهيېخلکپهمالدارۍهماختهديمهالبهې ې.لهبزګرۍرسه

 :لوبې

  .پهپکتيکاکېخلکلهدوديزولوبورسبېرهلهنوروعرصيلوبولکهفوټبال،واليبال،باکسټبالاوکرکټهمکوي

پهدوديزولوبوکېيې،نېزهوهل،خوسی،چندکۍ،بې ۍ،مردکي،غې هنيول،کولهشرته،پټپټونی،چکهپرېاوکـرم

  .لديبوټشام

پکتيکادفوټبال،واليبال،اوباسکټباللپارهلوبغايلمناسبلوبغالیهملري
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 یڅپرک دوهم

 د پکتیکا والیت د انکشافی سکتورونو موجوده وضعیت :

 د روغتیا او خوړو سکتور اوسنی اقتصاد وضعیت: -1

برابرول،دمرکزدهیواددنافذهقوانینواوميلپراختیایياسرتاتیژيترسیوريالندېټولوپکتیکاوالوتهښېروغتیازمینه

لهالرېدباکیفیتهیوشانروغتیایيخدماتووړاندېIPHS(او)BPHSاوولسوالیووګړوتهپهان ولیزهاوعادالنهتوګهد)

کول.

 ولامراضودکنټرولپهبرخهکېدعامهپوهاويدسطحېاوظرفیـتلوړول،دمـوراوماشـومددوقایېاوسارينورو ول

مړینېاوسویتغذيکموالی،دپالنلهمخېپهمنظمهبڼهدروغتیایيمرکزونوجوړول،پهوختاوزمانواکسینرسـول،

الیتونوهمغ يکولاودمیاشتنیواودعامېروغتیاوزارتدپالیيساواسرتاتیژيپيلکولاوڅارنهترڅنګدروغتیایيفع

ورځنیوکړنوتجزیهاوتحلیلاړوندهمراجعوتهیېوړاندېکولیولههغهاهدافوڅخهديچېدرشایطوپربنادپکتیکاد

عامېروغتیاریاستدراتلونکوکلونوپهاوږدوکېدپکتیکاوالیتولکتهدهراړخیزهروغتیایياسانتیاوېبرابرلوتهژمن

دی.

دپکتیکاوالیتدعاميروغتیاریاستدموقتدولتپهپیلکیخپلروغتیـایيخـدماتلـه يـریټیټـيکچـېڅخـه

رشوعکړیديچېپههغهوختکیدټولوالیتپهسطحهیوازیدګوتوپهشمیرروغتیایيمرکزونوشتوندرلوداوټول

وحتیداسیروغتیایيمرکزونوهمشتوندرلودچـېیـوازییـودروغتیایيمرکزونوکېروغتیایيکارکونکيپورهنهووا

فیصدوپوري٢0-١5ټولنینرسبهپکېشتوندرلوداوبک،پههغهوختکېدخلکوالرسسیروغتیایيخدماتوتهله

الیتکی٪نهلوړدیاوسمهالمون پهټولو75وواوسمهاللهنیکهمرغهروغتیایيخدماتوتهدخلکوالسرسیله

٢روغتیایيمرکزونه،ګرځندهټیمونواودخاصوناروغیوروغتونونه)معتادینوروغتون(شتونلري)یووالیتیروغتون،49

١7بشـپړروغتیـایيمرکزونـه،6هغهبشپړروغتـایيمرکـزچـېجـراحاوانسـتیزیلـو لـري،١دولسوالیروغتونونه،

ګرځندهټیمونه،یودمحبکروغتیـایي١0فرعيروغتیایيمرکزونه،9هملري،اساسیروغتیایيمرکزونهچېالبراتوار

مرکز،یودترومامرکزاویودمعتادینوروغتون(شتونلری.

ــد)١397د ــاســکتوراړون ــاميروغتی ــهاوږدوکــيدع ــالپ ــروژی9ک ــیپ ــویياوتعمیرات ــی (ل ــوللګښــتی چــیټ

چېدوهپروژېیيتکمیلاوګټياخیستنیتهسپارلشـویدی،دنـورودیترکارالندی(افغانیدی١490٢١8٢5)

کارپهنورمالشکلجریانلريچېتقریبازیاترهکارونهیېپرمختليلدياوپهراتلونکيکالکیبهانشـاءاللـهبشـپړ

ړویوهاندازهستونزيحلشويوي.يشچېپدېرسهبهدپکتیکامیشتووګ

 او فرهنګ اقتصادی او ټولنيز وضعیت: د پوهنې، رسنیو -٢

دپکتیکاوالولپارهدلومړنیواولوړوزدهکړوزمینهبرابرول،دسوادزدهکړېپروګرامونهمـنظمکـول،دټولـوزدهکونکـو،

محصلینواوښوونکوشکایتونوتهالسرسی،ټولومامورینوتهپهوخترسهمعاشاتورکول،دتعلیميکـالپـهپیـلکـې

نورواړینوتوکورسول،پهمـنظم ولپـهمرکـزاوولسـوالیوکـېدښـونځیودودانیـوټولوزدهکوونکوتهدنویوکتابونواو

جوړولدپوهنېوزارتدپالیيستطبیقاوڅارنهکول،دمسلکیښوونکوپهشمیرکېزیاتوالیدغـهرازپـهتکنـالوژۍاو

چاپي،غ یز،تصویرياوالیکرتونیکينوروبېالبېلوبرخوکېدظرفیتلوړولاوهمدارنګهداسالميتعلیامتوکچهلوړول،
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

رسنیو)رادیو،تلویزیونمطبوعاتاوانرتنیت(تهدخلکوالسرسی،پهټولنهکېدخپلوکلتوريارزښتونوساتنهاوپهیاده

برخهکېدخلکودعامهپوهېلوړول،دبهرزکلتوريیرغلمخنیویاودافغازکلتورپیاوړيکول،دهیواددميلاو

توريګټودساتنېاوارزښتپهموخهدسیاست،تکنـالوژۍاودنـړیدپرمختګونـوپـهبرخـهکـېځوانـانوتـهروزنـهکل

ورکول،پهکلتوريټولنـوکېددویمـنظمکـولاوعامـهپوهـهلـوړول،کتـابتونونوجـوړول،افغـازشـعر،هـرن،تیـاتراو

اتنهکولاولدېالرېددولتعوایدولوړول،دپکتیکاوالولپارهسینامیيچاروپیاوړيکول،دتاریخيآبداتوسپړنهاوس

دورزشمیدانونواوسپورټيتوکوتهدالسرعزمینهبرابرول(.

(تنهیېښځینهدياوله5١(تنهښوونکي،چې)3،598دپکتیکاوالیتدپوهنیاړوندهپهپنځهګونوبرناموکېټول)

(تنهښوونکي١6(تنهښوونکيپهاسالميزدهکړوکې،)٢١٢هعموميزدهکړوکې،)(تنهښوونکيپ3،٢40دې لې)

(تنـهښـوونکيدلیـکلوسـتزده١٢0(تنهښوونکيدښوونېاوروزنېپهمرکزونوکې،)36پهتخنیکيزدهکړوکې،)

دندوبوختدي.پهلـومړنۍ(اداريکارکوونکيچېټولنارینهديپه٢93کړوپهبرنامهکېپهتدریکبوختدياو)

(٢0,5(سـلنههلکـاناو)79,5(دیاوپهتیروپنځوکلنوکې)63یااپتدایهدورهکېدزدهکوونکواوښوونکوتناسب)

شويدي.سلنهانجونېښوونځیوتهجذب

شويديچېلـه(تنههلکاناوانجونېپهتیروپنځوکلنوکېښوونځیوتهجذب١٢6،800پهپکتیکاوالیتکېټول)

(سـلنه١9(سـلنههلکـاناو)8١(تنهیېانجونیديتـراوسـهپـورې)٢5،9١٢(تنههلکاناو)١00،888دې لې)

(رسميښوونیزمرکزونهشتونلرې.380انجونېزدهکړوتهالسرسیلري،پهدېوالیتکې)

(بابهمنځني53(بابهییلومړزښوونځي،)٢٢٢(بابهعموميزدهکړوښوونځيچې)344پهپکتیکاوالیتکېټول)

(بابهلېسېدي.68ښوونځي،)

(پهGlobal Partnership for Education) کالپورېدپوهنېلپارهدنړیوالګ ون١396څخهراپدیخواتر١39٢د

دانګړدیوالونه،تشنابونهبابهښوونځیولپاره58ولسوالیوکېیوسفخیل،زرغونښاراوارګونکېد3مايلمرستهپه

اودپاکواوبوڅاګانوپروژېپلېشویدي.

(پوهنځیوپهدرلودلـورسهد٢(تحصیيلکالکېد)١396کالکېجوړشواواوسمهال)١39١پکتیکاپوهنتونپه

ښوونېاوروزنېپوهنځيپهچوکاټکېدکیمیا،بیولوژي،ریايض،فزیک،اسالمي قافت،انګليساوپښتوژبو،اوهمدا

کـادري34څـانګوکـېد9رازدکرهڼېپهپوهنځيکېدهارټیکلچراوحیوازعلوموڅانګېفعالېدي،چېپهیادو

محصلینپهتحصیلبوختدي.(تنه١،549کارۍرسه)استادانوپههڅواوهم

(محصلینټولنيتهدخدمتپهموخهوړانـدېکـړياوددېترڅنـګد٢6٢یادپوهنتونتردېګړۍپهدوودوروکې)

مټیېاداريچارېپرمخروانېدي.تنواداريکارمندانواواجیرانوپه40

نارینهدي.ریکبوختديچیټولیی(ښوونکېپهتد34ددېوالیتپهپوهنتونکې)

پروژودجوړولوکارجریانلري.کالکېدپوهنتونددووتعمیرايت ١396په

ښتدهندهیوادپهمرستهجویړی ي.(امریکایي الرپهلګ869،830دزراعتپوهنځيتدریيسبال د)

ندازهکارونهېېتررسهیوها پهلګښتتړونشوی(امریکایي الرو500000دلیلېېبال چېدوزارتمقاملخوایېد)

شويدي.

کالکیپیلشويديولـې ١39٢دپوهنتوناړوندهدوهپروژې)تدریسیاوادارېودانۍ(چېدجوړولوچارېیېپه

الدقرارداديلهلوريتوقفدي.تردېمهالهنهديبشپړهشوي،اوسمه
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 اقتصادوزارت

 

(پـروژودجوړولـوچـارو٢٢پهاوږدوکېپهمرکزاواړوندوولسـوالیوکـېد)کال١397پهټولهکېدپوهنيسکتورد

جریاندرلودهچېددېسکتورلهلویوالستهراوړنوڅخهشمیرلکی يولېپهیادهبرخهکـېاړتیـاوېاوغوښـتنېپـه

زیاتهکچهشتونلرېچېدولتېېبایدپهخپلولومړیتوبونوکېراويل.

 سکتور د اوسني وضعیت تحلیلرو او طبيعي رسچينو د بنسټیزو چا -3

پههیوادکېدسرتاتیژیکميلپراختیایيپروګراماوقوانینوترچرتالندېدخلکودخوښېرسهسمدپکتیکادسړکونو

جـوړول،جوړولاوترمیم،یوشانسیمهایزهکلیوايلپراختیااودبیوزلۍلهمنځهوړل،دشاړوځمکوخړوبول،دبنـدونو

وګړوتهدځمکنياوهوایيترانسپوريتآسانتاوورامنځتهکول،یوشانمخابرايتاومعلومـايتخدمتونـهوړانـدېکـول،د

ښاريپراختیایيپالنونوپهپيلکولورسهدښاريژونددکچېلوړولاودښارينظامرامـنځتـهکـول،دمخـدرهتوکـود

التوکېخلکوتهدمرستېالسورکـول،دغزېـدلوالروپـهجوړیـدواودکلیـوقاچاقرواجولومخنیویاوپهاضطراريحا

بیاجوړونېاوپراختیادپروګرامونوپهتررسهکولورسهدبېکارۍلـهمنځـهوړل،ددویدغوښـتنېاړونـدکلیـوايلژونـد

معلومـايتټکنـالوژۍاوانرتنیـتاسانتیاوېبرابرول،دسیمېاقتصاديوړتیالوړولاودپاکواوبورسول،دمخـابرايتاو

څخهددویبرخمنکول،دهوایي ګرجوړول،ددولتدعوایدولوړول،پهمخدرهتوکودروږدوکسانودرملنهکول،پـه

خلکوکېدښارينظافتساتنېکلتوررواجول،دښاريماسټرپالنونوتطبیقاوهمداشانپهان ولیز ولدرشایطوته

وتهدبریښنابرابرولوترڅنګدځمکېالندېطبيعـيزیرمـومـنظمایسـتلهغـهڅـهديچـېدزیربنـاپهپامرسهخلک

سکتوریېدراتلونکوکلونوپهاوږدوکېدپکتیکاولکتهدیادوکارونوپهکولوژمندی.

یلـومرتهپـهپاخـه(ک١63(کیلومرتهرسکونهلريچېلدېجملېڅخهیيیوازي)١،04٢دپکتیکاوالیتپهټولهکې)

 ولرسهجوړشويدينورپاتهېېپهکمهاندازهجغلاندازيشويدياوزیاترهیيخامهاوپـهخـرابحالـتکـیدي

 چېبازارتهدکرهڼیزومحصوالتودلې دپروړاندېلویخن ګڼلکی ي.

دینبندر،لوړهبندراوانګـورا هچـېپهپکتیکاوالیتکېدرېمهمېسوداګریزېالري)بندرونه(شتونلريلکهقمرال

پهپاخهاواساع ولرسهجوړولیېلویهاړتیاده.

(کلیومرتهسړ پهجوړېدورسهچېاوسمهالیېدجوړولوچارېجریانلري،د50دښرنېدانګورا ې)

زهوکړيچېهمبهاسانهاوهمبهګاون يهیوادپاکستانرسهبهدديوالیتراکړهورکړهاوسوداګرۍباندېمثبتهاغې

ارزانهپریوزياوهمبهددولتپهعوایدوکېپـهپراخـهپیامنـهزیـاتوالیرايش،چـېپـهپایلـهکـېبـهددېوالیـتپـه

وضعیتکېبشپړمثبتبدلونرايش.اقتصادي

 په پکتیکا والیت کې الندې پاخه سړکونه شتون لري:

 کیلومرتهپوخسړ 37ۍپوري)دپکتیارسحدپورې(دمرکزښرزڅخهترزرمتولسوال 

 )کیلومرتهپوخسړ ٢3دمرکزښرنېڅخهتربنديرسدېپوري)دغزنېوالیترسحدپورې 

 کیلومرتهپوخسړ 48 دمرکزښرزڅخهترزرغونښارولسوالۍپورې 

 کیلومرتهپوخسړ ٢6 دمرکزرشزڅخهتررسروضېولسوالۍپوري 

 کیلومرتهسړ چېدجوړولوچاريیياوسمهالجریانلري50کزښرزڅخهترانګورا ېپوريدمر 

دبریښنادتولیدلپارهپهپکتیکاوالیتکې یريزیايترسشارهطبيعيرسچېنېشتونلريلکهدپلتوبنداودمـارزکو

زيځمکېوربانديخړوبیدایيش،په یرکمبندچېهمدوالیتپهن دېفاصلهکېموقیعتلرياوهم یرېکرهڼی

لګښترسهجوړیدایيشاوداوبودذخیریلپارهپه یرهلوړهکچهظرفیتلريچېترنیامیيزیاتېپکتیکاتهیـيهـر
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یودبریښنادتولیدظرفیتلريولېتردېمهالهورتهکومکارندیتررسهشوی،دخلکودغوښتنېاوهراړخیزيګټـې

ېنیولورسهدولتبایدلهیادوبندونوڅخهل ترل هیـویـېورغـويچـېددېوالیـتپـهاقتصـاديوضـعیتدپهنظرک

 بریښنانهشتونهم یربدا راچولیدی.

 پهپکتیکاوالیتکیهیشکومهواردايتبریښناشتوننهلریاوټولوګړيیيلهبریښناڅخهمحرومدی.

هسولراوسوداګریزېماشینیبریښناڅخهاستفادهکوياودبریښنالپارههیشکومبنـدپه یرهکمهاندازهخلکیېل

 نهدیرغولشوی.

ولسوالیوکېدمرکزپهګ ونمخابراتیپوښښنیمګړیفعالیتلری.١٢دولسوالیوڅخهېېیوازیپه

نونهتثبیتشويديولېتردېمهالهپدېدپکتیکاپهوالیتکیچې)کرومیایت،مرمر بره،د بروسکارهاونفت(معد

برخهکېهیشکومکارندیتررسهشوی.

پهپکتیکاوالیتکېدڅښلوپاکواوبوتهدخلکوالرسسیپهکمهاندازهدهچېزیاترهخلکېـېدڅښـلوپـاکواوبـوتـه

پمپونهاوداوبوشبکېجـوړېشـوېالرسسینهلري،پهدېوروستیوکېدکلیوپراختیاوزارتلهلورییوشمیرالسی

دي.

  کرهڼې ، کلیو او پراختیا سکتور د اوسني وضعیت تحلیل: -4

پکتیکاوالیتپهپراخهپیامنهکرنیزیځمکياومناسباقلیمپهدرلودلورسهغورهکرنیزمحصوالتلريچېعبـارتدي

 انجان،چلغوزياوداسینور..له:غنم،جوار،وربشې،میوهجاتانګور،مڼې،زردالو،کچالو،روميب

غنمپهټولوسیموکیکرلکی ی.دمیوهجاتوباغونهپهمرکزرشنه،کټواز،مټاخان،ارګون،رسويب،ګوملاوبرملولسوالیو

 کیښهاومثبتهنتیجهورکوي.

حاصلچـېکچالوپهمرکزښرنه،ارګون،رسويب،اودکټوازپهسیموکېپهزړهپوريحاصالتالستهراوړيهمدارنګههغه

ښهاواقتصاديګټهالستهراوړيعبارتلهجلغوزوڅخهدهچېدغهحاصـلپـهارګـون،رسويب،ګومل،برمل،نکـه،ګیـان

 زیړو ،رسوضه،اومنهاواوړممۍولسوالیوکېغورهاولوړحاصالتالستهراوړي.

یرلکی ی.پهغرنیواونیمهغرنیوسیموکییيباداماوجلغوزيلهعمدهکرنیزومحصوالتوڅخهشم

دپراخودښتواوغرنیوسيموپهدرلودلورسهیيپهزیاتهانـدازهوګـړيپـهمالـداريبوخـتديچـېځـانګړیاقتصـادی

(کتـاره١١73886(هکتارهللميځمکی،)9000(هکتارهآيبځمکې،)686865ارزښتلرياوسمهالدغهوالیت)

هځمکهیيطبعیځنګلونوپوښيلديچېزیاتهانـدازهد(هکتار305640(هکتارهباغداريځمکياو)٢745علفچر،)

اوبوکمښتپکياحساسی ی.

دبزګرانواتحادیي)کوپراتیفونه(جوړول،دسبزیجاتووحبوباتواوغلهدانودنویوورایټيګانورواجول،دزراعتیماشـین

یمیاويدواګانووړانديکول،بزګرانوتهدابیاري،االتومیکانیزیجوړول،دبوټواونیالګیودناروغیودمخنیويلپارهدک

دباغونوپهعرصی ولجوړول،دمالداریدودېاوانکشافپـهمنظـورهڅـېدسـاریاونـورونـاروغیودمخنيـويلپـاره

هڅېاوپهولسوالیوکېدحیوانیمیخانیکیطریقورهنامیيکول،دمالداریدودېاوانکشـاف،اوپـهولسـوالیوکـی

یوانیکلنیکونوجوړول،مالدرانوتهدمالونودښـیتربیـيپـهاړهدترنینګونـوجـوړول،دمـالونودسـارينـاروغیوددح

مخنیويلپارهدواکسینونوتطبیقکول،دمثمیرواوغیرمثمیرونیالګیوقـوریيجـوړول،دشـاتومچېـوروزلاوتربیـهاو

نلپـارهترنینـګورکـول،دبزګرانـولپـارهدسـبزیجاتو،بـاغونو،غلـهجـاتو،بزګرانوتهدشاتومچېودساتنیاوښهپـال
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منایيشقطعاتجوړولاوداعنورپهکرکیلهپورياړوندهچاريديچهدکرهڼیریاستیيټولنیتهپرمخبیایياود

رامینځتهکړیدی.پکتیکاوالیتدکرهڼیپهاقتصادیاوټولنېزوضعیتکيیيدتیرپهنسبتبشپړهبدلون

 (: Horticultureباغداری)

ددیوالیتدخلکوداقتصادیژوندیوهمهمهبرخهتشکیلوی.

باغاوباغداریدکلونوراهیسیپهپکتیکاوالیتکیپهعنعنوی ولرواجلریمهمیونیچهپهباغاوباغــــداريکـی

یاوشـفتالودیدپکتیکـاوالیـتدتخـــــــمینیراپورنـولــــــــهکرلکی یعبارتدیلهبادام،زردالو،انار،انګور،مڼ

(هکتارهمختلفباغونهلریدبرابراومـــناسباقلیملهلـــــرلورسهرسهچـهپکتیکـایـيدبـاغاو ٢754مخیتقریبا)

داریپهعرصـــهکیلریاودحاصلورکولولوړظرفیتلری.باغــ

 (Forestsځنګالت)

دپکتیکاوالیتاکرثهبرخیپهطبعیمثمرواوغیرمثمروونو،بوټواوګیاووپوښلشویدیچهنوموړیوالیــتتهیيیـوه

طبعیښکالوربښـلی،داهلـی،وحشـیحیوانـاتواومرغـانولپـارهیـيیـوالزماومناســـــــببسـرتجـــــــــوړکــړی،

تاونورمملکتداوســــیدونکولپارهدسوناوتعــمیراتـــــــیلــــــــــرګیودسیالبونودراتګمخنیویکویاوددیوالی

برابـرولاوهـمدرنګارنـګمیوولکـهجلغـوزی،شـنیياوداسـینورحاصـالتپکـیپیـداکی ي.دپکتیـــکاوالیتښـــــیرازه

هـــمدارنګههغـهبـوټیځـــنګلونهدجلغوزی،نشرت،شنی،ارچې،بلوت،بشتهاوداسینوروونوڅخهتشکیلشـویدی

کومچهپهدوااونوروکارونوکیدارزښـــــتوړدیلکهځیره،قوری،خوژولی،خمزوری،پـښی،رواشیاوداســـینـور

پــــــــکیپــــــیداکی ياوهغــهوحــــــــــشیحیوانـــــــاتچــهدپکتــــــــــیکاوالیــــتپــهځنـــــــــــګلونوکــیاوســیژی

هوسی،لیوان،ـسحرایچرګان،زاڼی،زرکــی،سویي،سیسیاوداسینور.دپکتیکاوالیــــتځنــــــــګلونهلــــــــــــکه

اوپههغهپوریاړوندهبوټـــیاوحیواناتهمدنورافغانستانپهشانددریولسیزوناخـــوالواوجنګونوڅـــخهپـهامـننـه

ــــومالودظـــــاملانودتـــــربونووارونهزغملـیاود یـرومـــــــــالویيورمـاتیدیپاتیددنګونــــښرتوپهنازکـــــــــــــ

کړیدیبیقـــــانونهشـــــــــــــکاریانودټولوځـــــــنګلیژوودژوندمحیطپهخپلـوبیقانونـهاستــــــــــــفادولهمنځـه

وړی.

تلپارهدهمــــتمالتړلـیدهغـویحفاظـتکـویدلـوړوخوخوشبختانهالتراوسهدغیرتیقومونواو یروقبیلویيدحفاظ

غرونوپهرسیيهمدعزتاوهمتنښرتجګیغاړینیولیاوخپلژونــــــــدتهادامهورکویاګرچهدوامدارهوچکالیهم

ونهددیناورینونویوهبرخهجوړویاو یربـدا ـــــــــراتیـيپـهدیبرخـهکــــیواردکـړیخوبیـاهـمکـهالزمتصـمیم

اومناسباقداماتوشیددیقیمتیاوارزښـــــــــتناکهنعمتدساتنیاوبیرتهراژوندیکولولپارهبهموڅهکړیویاوکه

خدایمهکړهبیپرواپاتهشونونهجربانیدونکیخــــــساریبهددیملکموجودهاوایندهنسلونوتهورواوړیددیلپاره

ولشیترڅوددیطـــبعیښکال،نعمتاومنابعوساتنهوشی.چهکومیالریچاریبایدپهکارواچ

 (:Food Securityغذایي مصئونیت)

غذایيمصؤنیتچهدانسانپهژوندکییوحیاتیاهمیتلریهغهداچههرانسانتهبایـدزمینـهمسـاعدهشـیترڅـو

ی.ټولافـــــــــراددجامعیبایـدکافیفزیکیاواقتصادیالسرسیغذاتهچهانرژیولریمغذیاوصــحیویپیداکړ

غذایيمصؤنیتولریدپکتیکاوالیتچهدپاملرنیوړمنابعلـریخومتاسـفانهپکارنـهدیاچـولشـویاوداچـــــهکــوم

عواملپهغذایيمصؤنیتباندیبدا راتلریاوڅـــرنکهکوالیشوپهنومــــــــــوړیوالیـتکــــــیغـذایيمصـؤنیت

ړو.رامـــنځتهک
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 (:Improvement of live stockدحیواناتو انکشاف)

دحیواناتوروزنهدپکتیکاپهوالیتکیددیپهاساسښهرونقموندلیچهپراخهڅړځایــونههـمواریدښـــــتیلـری

هپهزړهپوریاوغرونه یپهرنګارنګبوټواوونوپوشلیدیاوهمدارنګهتپهزاریساحیچهدکوچنیواوغــــټومالـونولپار

وګړیدپکتیکاوالیتدمالداریلهالریدخپلژوندمــصارفپــــورهکویرسهلـهدی٪۵۰څړځایونهلریچهتقریبا

چهپهنوموړیوالیتکیځنیمالداردکوچېانودتګراتګالرههمپـههـمدیوالیـــتکیدهاودیـوشـمیرکوچېانو

داچېپکتیکادمالــــداریلهکبلهمـــناسبځایونهلـــــــریلکهڅړځایونهاومناسـبهپرسلنیټاټوبیهمکڼلکی ي

ابهوالرینوالزمګڼلکی یهغهفکتورونهچهدمالدارودستونزوپهملنځهوړلوکــــــیکمـککـویمالـدارانبایـد

راتیبڼـههـمغـورهکـړیاومــــالداریوهڅولشیترڅوددیوالیتمالدارینهتنهـاچـهخـودکفاشـیبلکـیصـاد

دبیالبیلوهدفونولپارهلکهدلبنیاتو،وړیو،پوستکودتولیدپهمنظوراوهمدارنــــــــګهدباروړلـواوســـپرلیلپـارهاو

هـمدژوندڅخهدخونداخستلولپارهرنګارنکمـــرغانروزی.

 (:Natural source arrangementدطبعی منابعو تنظیمول)

 ابتهاومعلومهخربهدهچهدزراعتسکتوردپکتیکاوالیتداقتصادشمزیاواساستشـکیلکـړیاوزراعتـیطــبعی

منابعلکهځنګلونه،داوبومنابع،دخاوریحاصلورکولو،څړځایونه،دژووژوندکومچهدتیـروجنګونـواووچـــکالیو

بودیرسهمخـامخدیطبعـیځنګلونـهکـومچـهدایکوسیـــــــــستمیـوهمکـارپهواسطه یـریزیـامنناوحتـیدنـا

،کــمکیاوحیاتیضامنګڼلکی يپهبیرحامنه ولقطعه،عامهځمکی،فارمونهاوځړځایونـهدشخصـیګټـولپـاره

استعاملی ي.

ـــتیاوغـــــــرونهچـهدزرګونـوکلـــنواویاهمدنهپاملرنېلهاملهدطبعیامراضواوافاتوپها رخرابشویهغهدښـ

مبارزیاوایکولوژیکیمرحلوپهطیکولورسهدطبعیبوټوپهواسطهپوښلیدیپهتدریجی ولدسـوندمــــوادوپـه

خاطرپهجمعی ولتخریباودسپیروبیابانونودزیاتیدوسببګرځیدلی.

یندولوپهوجهښکتهتللیچهدکاریزواوچېنودوچېدوسببګرځیـدلیداوبومنابعدوچکالیو،بیځایهژوروڅاګانوک

دخاوریحاصلخیزیدمختلفوعواملوپهوجهکمهشویچېالهمدواملری.

رسبېرهپردېدطبعیمنابعودکیفیتدکــــــــــــموالیاوکمحاصلپهموخهڅو پهدیبرخهکـیپانګـهاچونـهنـه

زیاترهنفوسپهطــــبعیمنابعووالړاومتکیدیاوزیاترهترلـویتهدیـدالنـدیدینـوالزماوکویداچهددیوالیت

ضــروریګڼلکی يچهدولتاوعاموګړیددیغنیاوباارزښتهنعمتونواومنابعوڅخهپهمناسبهطریقواستـــــــفاده

یپهموجودیـتکـیژونـدکوالیشـیپـههرانـدازهچـهاوالزمساتنهوکړیځکهچههمدامنابعدیچيانسانانددو

مــنابعملنځهځیدژوندامکاناتهمکمی ياوحتئژوندناممکندیددیلپارهچهایامنـی،وطنــیوجیــــــــبهاو

وظـــــیفهمواداکړیویاودنوموړومنابعوڅخهپهښهتوګهساتنهکړیوی.

 :(Irrigationابــــــــــــیاری)

دپکتیکاوالیتزیاترهځمکیللمیاویاهمپهکاریزونواوبهکی یاویوهبرخهیيهمپهرسبندونواوویـالوابــــــــیاری

کی ی.داچېابیاریدزراعتلپارهیوحیاتیبرخهبللکی یبناًدهغهتنظیماوالزمهاستفادههمیورضوریاوحتمی

لپارهالزمیالریچاریاومؤ رتدابیرونیسـیاوداستـــفادهکونـــــــکوتـهېـيکارديدولتمسؤلیتلریچېددی

دګټياخیستنيپهموخهورکړياولهرسچېنوڅخهیيپهمناسبهاوالزمهطریقهاستـــــفادهوشـیچـېداهغـهوخـت

ګکوشـشوکـړیترڅـوددیدکمـوامکانلـــــــــــریچېدواړهخواوی)دولتاواستفادهکونکی(یودبلرسههامهن
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منابعوڅخهاعظـــــمیاستفادهوشی.داچېدنوروزراعتیمنابعوپهشکلابیـــــــاریاوداوبوسیستمونهدتیرودریو

لسیزوناارامیوضعیتاوڅــــــــــوکلنیوچکالیپهواسطهزیاتمترضراوپـهاکـرثومنطقــــــــــوکـیدنـابودیرسه

ـــــــخامخدینوالزمیتوجهاوکارتهرضورتدیترڅوپهدیبرخـهکـیدخلکـواوبزګرانـوسـتونزیحـلشـی.دمــــ

هغوســــــرهبایدهراړخیزهمرستیوشیترڅووکوالیشوددیمنابعوڅخهالزمهاومناسبهاستفادهوشی.

 دتحقیق،ترویج او مارکیټ انکشاف:

تیکایووروستهپاتیاودتیروحکومتونودتوجهڅخهلریپاتیوالیتدی،دخلکوعلمیمعلومهاو ابتهخربهدهچهپک

سطحهنسبتنورووالیتوته یرهښکتهده.کلیاوبان ییودبلڅـخه یریلریپرتـیدیاوهـرڅـو پـهعنـــعنوی

لپـارهددیضـــــــــــروریعواملـــــــواو ولزراعتیاودمالداریفعالیتونهرستهرسویاوپهموجـودهامکانـاتوددوی

عنارصوتهیهاورسولهمناممکندی.

نودااړینهبریښیچهدهریوهپهاړههغهالزمتدابــــیراوالریچـاریوسـنجولشـیترڅـووکـوالیشـودزراعتــــــی

یامــکاناتاوالریچاریپهخلکوکیترویجاودتحقـــیقاتودالریمناســبنسـلونهاومحصوالتوکچهلوړهنوی،عرص

ورایټیګانیرواجاودوګړووړوګرځوواودازمینهمساعدهکړوترڅوزراعتمنحیثدیوعلم،صنعت،اواقتصـادپهبناد

عنوی ولدواموکړی.داچهبایدزراعـــتیعملیـاتاوخلکوپهمنځکیمطـــــرحکړنهداسیچهزراعـــتیوازیپهعن

.تولیداتدمارکیټلپارهاودهغهپهبناتررسهشی

دنویتکنالوژی،عرصیزراعتیماشیرنیپهعلمیاوعرصیاســـاسوالړیزراعتیالریچاریدنویونسلونواوورایټی

بلــــکهپـهعملـیتوګـهبزګرانـواومالـدارانوتـهدنومـوړوڅیزونـوګانوترویجاوتوسعهیوازیپهنظری ولګټورهنهده

ورښودلاوهغویتهتریـــــننګکولیوالزمیکاربللکی یچېداامردحــــیوانیاونباتیتحقــیقاتیفارمونوتـهاړتیـا

شـیتجروبـویاونـویالریلریچېبایدپههرهولسوالیکیتاسیکترڅودزراعتکارمــــنداناوبزګـرانوکـوالی

چاریزدهاوعملیکړیلکهمنونویقوریي،دچرګانوفارمونهدمختلفوحـبوباتواوسبزیجاتودتخـمتکثیـراوتحقیقـاتو

فارمونهترڅووکـــوالیشیدښهکیفیتلرونکیزراعتیمحصوالتتولیدکړیچهپهداخـــلیاوخــــــارجیمارکیټونو

منندیولری.کیدرقابتتوا

همدارنګههغهمحصوالتوتهچهفعالتولیدی یدښـهمارکــــــــــــیټدپیـداکولوالریچـاریبرابـریکـــــــــــړولکـه

م،مڼی،زردالو،اناراوحـــیوانیمحصوالتچهدمارکیـټدنـهشـتونلـهاملـهخـراباودبزګرانـودمایؤسـیجلغوزی،بادا

ســببګرځیدیادونیوړدهچهدپکتیکاوالیتزیاترهزراعتیمحصوالتلکهجلـغوزی،بادامجهانیشهرتلـریمګـرد

دنړینورومملکتونوتهددویپهنامهصادری ی.نهتوجهلهوجیدهغوټولیګټیهمسایههیوادونهترالسهکویاو

 د بکر او بایرو مځکو د آبادیدو زمینه برابرول:

داچهدپکتیکاوالیتپراخیدښتیاودکرلولپارهمسـاعدیخـاوریلـریاوپـهزیـاترومنـاطقوکـیتـرمځکـهالنـدی

هواستهدآبیاریاوبهتهیهکړایشـیترڅـو( یرن دیدیاوخلککوالیشیدواټرپمپپWater tableاوبوسطحه)

خپلیکروندیپریاوبهکړیاودخپلوفامیلونولپارهغذایيموادتهیهاودکارزمینهمساعدهکړیبرعالوهلهدیڅخه

یدمارکیټلپارهمختلفزراعتیتولیداتتهیهاودقناعتوړعایدترالسهکـړیاودمملکـتپـهاقتصـادیودهاوترقـ

کیدپاموړهمکاریکوالیشی.اوهمدهغهپټیبیکاریدروندبارکومچهزمون دجامعیپهاوږوبـاردۍترممکنـه

.حدهکمکړی
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نورضوریګڼلکی يترڅوهغهمځکیکومیچهبعضیخلکوآبادیکړیاودولتیدیاونورییيالتراوسهشاړیپاتی

وترڅوخلکپهزړهپوریتوګـهاوپـهښـهاخـال رسهوربانـدیکـاراورسمایـهدی)بکراوبایر)موات((خلکوتهتوضعکړ

ګذاریوکړی.ټولذیدخلارګانونهدهیوادریکجمهوردفرمانرسهسـمدشـاړوځمکـودقـانونمطـابقدملکیـتد

شـیترڅـودعمـودیرشعیاوقانونیاسنادتهیهاودبیځمکوبزګرانو،مهاجرینو،کوچېانواومستحقوخلکوتـهورکـړل

ودیرسهرسهدزراعتتولیداتافقیودههموکړی.شاړیځمکیدکیفیتاوکمیتلهنظرهدکټوازټولیولسـوالید

 رشنیاومټاخانپهشمولاوترځمکیالندیاوبودموجودیتلهکبلهد یرارزشوړدی.

 خلص جدول 

مالحظاتواحداندازهګیریاندازهموضوعشمیره

هیکتاره686865دکشتوړابیځمکې 1

هیکتاره9000دکشتوړللمیځمکې ٢

بابه6سړيخونې 3

 ١0ګرینهوس 4
دکرهنیریاست

مربط

0 0حیوانیفارم 5

فارم ١زراعتیفارم 6

ټنه ٢63876دغلهجاتو،سبزیجاتو،حبوباتواومیوهجاتوارزش 7

ارزشمحصوالتحیوانی

فرد 5٢0000غواګانی 9

فرد ١90000پسونهاووزی 10

راس470اسپ 11

قطعه١٢٢0000چرګان 1٢

قطعه١١0000فیلمرغ 13

تولیداتحیوانی

ټن 558غوښه 14

ټن١48500شیدی 15

دانی١45000هګۍ 16

ټن١٢5پسهوړۍ 17

ټن80بزیوړۍ 18

جلد٢٢50لویپوستکي 19

جلد3600واړهپوستکی ٢0

 دکلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ملی پروګرامونه.

دکلیودبیارغونېاوپراختیاوزارتدخپلوموخودتحققلپارهدملـیپیوسـتون،کلیـوالیالروجوړولـو،اوبـورسـولواو

چاپیریالساتنې،سیمهیيزرشداوپراختیا،دکلیوالیصنایعوپراختیا،وليستـړوناوپـرزیـامنننېبانـدېدڅـارنېاو
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یخپلوفعالیتونوتهدټولپکتیکاپهکلیوکـېپراختیـاورکـوي.دپکتیکـاوالیـتټولنیزمصونیتدملیپروګرامونولهالر

کلیوبیارغونېاوپراختیاریاستترفعالیتالندیدمـيلپیوسـتونحفـواومراقبـت،کلیـوالیالروجوړولـو،اوبـورسـولو

(ولسوالیوکـیدولسـوالیو٢١په)روغتیاساتنې،ساحويانسجاماواولسېتړونميلپروګرامونهکارکوي،تردیمهاله

(سلنهخلکییددبیالبیلوبرشناګانوڅخهپهتیربیادملریزېبشناڅخه30پراختیاییشوراګانیجوړیشويدي،)

(مختلفوپروژوکارروانؤچـیزیـاترهیـیتکمیـل١9کالپهاوږدوکېدديریاستلهلوریپه) ١397ګټهاخلې.د

اوالیتکېخصويصسکتوردنورووالیتونوپهڅیرپهپراخـهپیامنـهودهنـدهکـړې،رسلـهدېچـېشويدي.پهپکتیک

پکتیکاوالیتیورسحديوالیتدیاودپاکستانرسهاوږدهګ هپولهلري،مهمېترانزیټيالرېېـې)انګـورا ه،لـواړه

ترانګورا ېدترانزیټيسړ جوړولوچارېاوقمردین(ديچېپهزیاتهپیامنهسوداګريپهکېشتونلريچېښرنې

تریوهاندازېپهتیرکالکېتررسهشوېدياوپهپاتهبرخهیېکاررواندیچېدپکتیکاوالیتپهسوداګرۍکېېې

مبثتبدلونرامینځتهکړیده،اوپاتهدوهالرېپه یرخرابحالتکېدي،دجوړېدولپارهیېهیشکارنهدیشـوی

چېرېپاتهالرېپهاسـاعتوګـهورغـوليشراکـړهورکـړهبـهقـانوزيشچـېپـهدېرسهبـهدسـوداګرولپـارهالکه

اسانتیاوېرامینځتهيشاوددولتپهعایداتوکېبهزیاتوالیرايش.

پیـلوکـړکالکېپهفعالیت۱۳۹۶پهپکتیکاوالیتکېدخصويصسکتوراړونددسوداګرۍاوصنایعخونېدفرتپه

ولېیوشمیردویمياداريواحدونهیېفعالیتنلريکـومچـېدخصـويصسـکتورپـهودهاوپراختیـاکـېرغنـدهرول

لوبوالیيشلکه:دجوازونومدیریتچېدیادوادارودنهشتونلهکبلهدسوداګرۍاوپانګهوالۍ بـتاوراجسـرتنـه

.دیتررسهشویاوپهنامنظمشکلرسهپايتدي

پهتیروکلونوکېداقتصاديحاکمیتاوخصويصسکتورپهچوکاټکېدپاموړپروژېنهديپلېشوېپهداعحـال

کېچېددېسکتورلهلوريپنځهکلنپالنتهپهزیاتهاندازهپروژېوړانديشوېدي.

پهنشـتحسـابدهاودقیقـهپهپکتیکاوالیتکېپهخصويصسکتورکېپه یرهکمهاندازهپانګهاچونهشوېدهچې

اندازهیېهممعلومهنهده،یوازيیوهاندازهپانګهاچونهدروغتیااورسنیوپهبرخهکېشوېدهپهنوروسکتورونوکېلکه

دپوهنې،کرهڼېاوداعنورهیشکومهپانګونهنهدهشوېپهدېوالیتکېصنعتيپار شتوننلري،دفابرکاتوپه

 کومهپانګونهنهدهشوې.برخهکېهیش

دپکتیکاوالیتصادراتعمدتاً)وڅکې،مڼې،انګور،جلغوزياوبـادام(دي،دپسـونووړۍ،دغویـانوپوسـتوکيچـېد

بازارموندنېپهبرخهکېېېکومکارنهدیتررسهشویاوپهاقتصاديوضعیتیېخـورابـدهاغیـزهکـړېده،مرکـزي

 ومکارنهدیتررسهکړی.دولتهمپهدېبرخهکېک

برنامې،دنادولتيميلاونړیوالېمؤسسېپهمختلفوسکتورونوکـېفعالیـتلـريچـېدا١5پهپکتیکاپهوالیتکې

شمیردنورووالیتونوپهکچه یرکمدی، یریمؤسساتپهپکتیکاوالیتکېسیمهایزدفرتهمنهلرياویوازېیونفر

مخبیایيپهټولهکېپهپکتیکاوالیتکېدنادولتيمؤسسوفعالیتکمرنګهدیداپهداعحالاستازییېکړنېپه

پهپکتیکاوالیـتکـې٪.کېدهچېپکتیکاوالیتکېنادولتيمؤسساتوتهدکارکولوزمینهپهبشپړهتوګهمساعدهده

زیاتـهکـاريپهیـادوالیـتکـېڅخهځوری ي،(سلنهخلکلهلوږې۱۵خلکدفقردکرښېالندېژوندکوياو)٢5

ځوا شتونلريويلپهکايفاندازهکاريفرصتونهشتونلري.

(سلنهښځېبوختیالري.١,99دجنسیتپهبنسټ)
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(میلونـهافغـانوتـه75دتولیداتوپهبرخهکېاوسمهالپنځهوړېفابریکېفعالیتلريچـېټولـهپانګـهاچونـهیـې)

رسی ي.

 صنایعودتولیدارزښتمعلومنهدیځکهچېپهبازارکېنهبلکيپهکلیوکېخرڅی ي.دالع

دګمرکاتودودانیواووسـایلوکمښـتاحساسـی ي,خصويصسکتورودهنهدهکړې،صنعتيپارکونهنهديجوړشوي

ديچېدپـاموړزیـاتوالیپـهکـېتهرسیديل (میلونه١40ويلبیاهمپهدېورستیوکېدګمر اوانحصاراتوعواید)

 راغلیدی.

یوهاندازهسوداګريپهغیرقانوز)قاچاقي(توګهتررسهکی ياوپهبندرونوکېدسوداګریزوګدامونوجوړولوتهتوجـهنـه

 دهشوې.

نـهدیلکهڅرنګهچېپکتیکازیاتېطبعيرسچېنېلريخودراویستلو)استخراج(لپارهیېتردېمهالههیشکومګام

پورتهشوی.

 دخصويص سکتور اوسنی اقتصاد وضعیت: -5

دآزادبازاراقتصادپربنسټدیوداسېاقتصادرامنځتهکول،چېټولپکتیکاوالوکوالیيشپهاغیزمنهتوګهدنشیي

توکوپهتولیداوقاچاقلهالسپورېکولواونوروجنایيفعالیتونوپرتهپکېګ ونوکړي.

کتورلپارهدمساعدېفضارامنځتـهکـولاړیـنديهمدارنګـهخلـکبایـدوپوهـوليشترڅـوپـهخپلـودخصويصس

شتمنیومالیاتورکړيچېلهمخېبهیېددولتپهعوایدوکېلوړوالیرايشاوعموميپانګېاچونېتهزمینهبرابـره

پیداکړوچـېدبهرنیـانولـهمرسـتېپرتـهخپـليشترڅوپهراتلونکيکېپهخپلوپښوودری ياودومرهاقتصاديوړتیا

پرمختیایيپروګرامونهعميلکړایشو،پهځانګړېتوګهبایدخصويصسکتورتهکارويشترڅوخلکوتهکارپیـدااوبـې

وزيلورکهيشترڅوټولپکتیکاوالوکوالیيشچېهوسااوبسیاژوندوکړي.

تصادرامنځتهاوغیرقانوزاقتصادلهمنځهیوع،پهځانګړېتوګهپهدپکتیکاداقتصادریاستغواړيچېپیاوړیاق

هغوبرخوزیاتمترکزويشچېداوسنياوراتلونکيدحاصالتوپهلوړولوکېمهمهون هاخيل،لکهبریښنا،داوبولګولو

واوپراختیـا،کرهڼـېاومالـدارۍ،نظام،پوهنه،روغتیا،اړینپرمختیایيمهارتونهاوداسېنور،ددېرسهرسهبهدکلیـ

کلیوايلصنایع،ددولتيشتمنیو،دکانونواوصنایع،دترانزیتدتنظیمپهګ وندچټکېاقتصاديودېلپـارهدنـورو

برخومالتړهمويشترڅومون پهراتلونکوپنځوکلونوکېدنړیوالېټولنېپهسیاعاواقتصاديمرسـتهپـههـرهبرخـه

 پرمختګونهولرو.کېدپاموړ

پهپکتیکاوالیتکېخصويصسکتوردنورووالیتونوپهڅیرپهپراخهپیامنهودهندهکړې،رسلهدېچېپکتیکـاوالیـت

یورسحديوالیتدیاودپاکستانرسهاوږدهګ هپولهلري،مهمېترانزیټيالرېېې)انګورا ه،لواړهاوقمردین(دي

ريپهکېشتونلريچېښرنېترانګورا ېدترانزیټيسړ جوړولوچارېتریـوهانـدازېچېپهزیاتهپیامنهسوداګ

پهتیرکالکېتررسهشوېدياوپهپاتهبرخهیېکاررواندیچېدپکتیکاوالیتپهسوداګرۍکېېېمبثتبـدلون

هیېهیشکارنهدیشویکهچېرېپاتهرامینځتهکړیده،اوپاتهدوهالرېپه یرخرابحالتکېدي،دجوړېدولپار

الرېپهاساعتوګهورغوليشراکړهورکړهبهقانوزيشچېپهدېرسهبهدسوداګرولپارهالاسـانتیاوېرامیـنځتـه

يشاوددولتپهعایداتوکېبهزیاتوالیرايش.

پهپکتیکاوالیتکېدخصويصسکتوراړونددسوداګرۍاوصنایعخونېدفرتپهتیرکالکېپهفعالیتپیلوکړولې

یوشمیردویمياداريواحدونهیېفعالیتنلريکومچېدخصويصسکتورپهودهاوپراختیاکـېرغنـدهروللوبـوالی
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لهکبلهدسوداګرۍاوپانګهوالۍ بتاوراجسرتنهدیتررسهيشلکه:دجوازونومدیریتچېدیادوادارودنهشتون

شویاوپهنامنظمشکلرسهپايتدي.

پهتیروکلونوکېداقتصاديحاکمیتاوخصويصسکتورپهچوکاټکېدپاموړپروژېنهديپلېشوېپهداعحـال

وړانديشوېدي.کېچېددېسکتورلهلوريپنځهکلنپالنتهپهزیاتهاندازهپروژې

پهپکتیکاوالیتکېپهخصويصسکتورکېپه یرهکمهاندازهپانګهاچونهشوېدهچېپهنشـتحسـابدهاودقیقـه

اندازهیېهممعلومهنهده،یوازيیوهاندازهپانګهاچونهدروغتیااورسنیوپهبرخهکېشوېدهپهنوروسکتورونوکېلکه

رهیشکومهپانګونهنهدهشوې.دپوهنې،کرهڼېاوداعنو

 پهدېوالیتکېصنعتيپار شتوننلري،دفابرکاتوپهبرخهکېهیشکومهپانګونهنهدهشوې.

دپکتیکاوالیتصادراتعمدتاً)وڅکې،مڼې،انګور،جلغوزياوبـادام(دي،دپسـونووړۍ،دغویـانوپوسـتوکيچـېد

رنهدیتررسهشویاوپهاقتصاديوضعیتیېخـورابـدهاغیـزهکـړېده،مرکـزيبازارموندنېپهبرخهکېېېکومکا

 دولتهمپهدېبرخهکېکومکارنهدیتررسهکړی.

برنامې،نادولتيميلنړیوالېمؤسسېپهمختلفوسکتورونوکېفعالیتلريچېداشمیرد١5دپکتیکاپهوالیتکې

 یریمؤسساتپهپکتیکاوالیتکېسیمهایزدفرتهمنهلرياویوازېیونفراستازینورووالیتونوپهکچه یرکمدی،

یېکړنېپهمخبیایيپهټولهکېپهپکتیکاوالیتکېدنادولتيمؤسسوفعالیتکمرنګهدیداپهداعحالکـېده

.هدهچېپکتیکاوالیتکېنادولتيمؤسساتوتهدکارکولوزمینهپهبشپړهتوګهمساعد

(سلنهخلکلهلوږېڅخهځوری ي.۱۵خلکدفقردکرښېالندېژوندکوياو)٢5پهپکتیکاوالیتکې٪

زیاتهکاريځوا شتونلريويلپهکايفاندازهکاريفرصتونهشتونلري.

(سلنهښځېبوختیالري.١,99دجنسیتپهبنسټ)

(میلونـهافغـانوتـه75فابریکېفعالیتلريچـېټولـهپانګـهاچونـهیـې)دتولیداتوپهبرخهکېاوسمهالپنځهوړې

رسی ي.

 دالعصنایعودتولیدارزښتمعلومنهدیځکهچېپهبازارکېنهبلکيپهکلیوکېخرڅی ي.

 يدګمرکاتودودانیواووسـایلوکمښـتاحساسـی,خصويصسکتورودهنهدهکړې،صنعتيپارکونهنهديجوړشوي

تهرسیديلديچېدپـاموړزیـاتوالیپـهکـې (میلونه١40ويلبیاهمپهدېورستیوکېدګمر اوانحصاراتوعواید)

 راغلیدی.

یوهاندازهسوداګريپهغیرقانوز)قاچاقي(توګهتررسهکی ياوپهبندرونوکېدسوداګریزوګدامونوجوړولوتهتوجـهنـه

 دهشوې.

زیاتېطبعيرسچېنېلريخودراویستلو)استخراج(لپارهیېتردېمهالههیشکومګامنـهدیلکهڅرنګهچېپکتیکا

پورتهشوی.

 سکتور د اوسني وضعیت تحلیلدټولنیز خوندیتوب  -6

.(کورنیورسپرستېښځېکوی١0وندکوي،)(سلنهخلکدفقردکچیالنديژ٢5پهپکتیکاوالیتکې)

راستنیدونکولپارهښارګوټینهدجوړشوی،پهداسېحالکیچـېپـهديوالیـتکـېدکـ والوشـمیردک والواوبیا

(کورنۍدي.دکاردقویپهاړهترديمهالوهکومدقیقارقامنهدی بتشوي.790)
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کومهانکشافیدچاپیرساتنېپهاړهدمهالویشرسهسمخلکوتهعامهپوهاویورکولکی يولېیادېاداريتهتراوسه

بودجهپهنظرکینهدهنیولشويترڅوچیداړتیارسهسمخدماتوړاندېکړې.

(سلنهچیښځیپهدېوالیتکېپهکاربوختيدي.١,99دجنسیتپهاساس)

دېدطبعياوغیرطبعيپيښودزیامننولپارهفعالهادارهشتونلریچیداړتیارسهسمخلکوتهپهوختخدماتوړان

کويولې یرکمامکاناتپهاخیتارکېورکړلشویديچیبسنهنهکوي.

رکزتهدعالجلپارهمعريفشويدي.هغهماشومانچېزړونهيېسورېويیاهماورتوپيديناروغیواختهماشومانم

نارونهاوورکشـاپونهدا ـرشـویدناوړهدودونولهمنځهوړلاودقومونوترمنځيووايلپهموخهدعامهپوهاویپهاړهسم

دي.

شهیدانواومعلولینوتهپهخپلوخترسهحقوقورکولشويديټولحسابونهییدبانکلهالریتررسهکی ي.

بېروزګارهوګړوتهدکارزمینهبرابرولپهموخهحرفویزدهکړوکورسونهدا رشویدي.

کړیپروسهبانکيشويده.دشهیداناومعلولین بتشوياودپیسودور

دماشومانودروزنتونوضعیتدپخواپهنسبتښهشویدی.

دجوازونوويشزیاتشوياودحرفويزدهکړوکورسونهپهښهتوګهدايرشوي.

دقومونو،ځوانانواومرشانوترمنځناستېزیايتشويدي.

يفکي يدطبعـياوغیـرطبعـيپيښـوځپلـولپـارهمرسـتېهغهماشومانچېدزړهدسوريناروغيلريمرکزتهمغر

زیايتشويدي.

مهاجرینورسهمرستيزیايتشويدياوپهخپلوخترسهتوزیعشویدی.

دښخودتاوتریخوايلپهبرخهکېعامهپوهاويزیاتشويدیاوپهاکرثوولسوالیوکیورکشاپونهاوسیمنارونهدا رشوی

دی.

 وژهپهاورګونولسوالیکیپهښه ولتررسهشویدی.دحرفویزدهکړوپر

دکوچېانوستونزیتر یرهحدهبررسیشویدیاودحلالریچاریورتهلټولشویده.

دوالیتپهسطحهدقومونورسهغون یزیاتیشویدیاوستونزیدجرګیلهلوریحلشویدی.

 دښځوپهوړاندیدتاوتریخوالیپیښیبررسیشویدی.

 د حکومتدارۍ، د قانون واکمنۍ او برشې حقوقو د سکتور د اوسني وضعیت تحلیل  -7

دقانونواکمني،دټولنیزعدالتتامین،دملکياودولتيشتمنیویاملکیتونوسـاتنهاودفـاعکـول،ددینـياومـذهبي

کاراهلکارتهسـپارل،دمـدز،ارزښتونوساتنهاوپیاوړتیا،دخلکودحقوقوتامین،دقانونلهتطبیقڅخهڅارکول،

سوداګریزواوکورنیوموضوعاتوڅیړلاوحلکول،پهحقوقيبرخهکېدمحاکمودفیصلوتطبیقکول،دقانونڅخـهد

رسغړونکوماشومانوساتنهاوروزل،پکتیکـاوالوتـهدخپلـوحقونـودپـوهېدسـطحېدلـوړوايلپـهبرخـهکـېروزنیـز

پکتیکاوالوتهددین،مذهباوهیوادپهګټهتبلیغکول،دحجاجولپارههراړخیزهآسانتیابرابـرول،پروګرامونهپيلکول،

دوقفيځمکوپیداکول،دمسجدونوجوړول،دمالامامانواومًوذنانو،خادمانواومتولیانوتعینول،دزیارتونودګمبـدې

رکول،پهمرکزاوولسوالیوکېدقضایياداروفعـالول،جزایـياوجوړول،دحقوقيزدهکړوپهبرخهکېخلکوتهروزنهو

حقوقيمسایلوتهالسرسی،دقاضیانودامنیتساتل،پـهقاضـیانوبانـدېدخلکـوبـاورزیـاتول،دقاضـیانودظرفیـت

داداريچـاروڅخـهلوړول،مدافعوکیالنولپارهزمینهبرابرول،داداريفساد،دمخدرهتوکوقاچاقاوجرمونومخنیوی،
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څارنهکول،دجرمونوساملهڅیړنه،پهټولوولسوالیوکېدڅارنوالۍداداروفعالول،دمشکوکوکسانوپـهنښـهکـول،د

عامهپوهاويلهالرېنارینهاوښځینهوګړوتهددېزمینهبرابرولترڅوپهمحـاکموکېخلـکدخپلـوحقوقـوغوښـتنهاو

دفاعوکړي.

قانونواکمنۍاوبرشيحقوقوسکتوردپخواپهنسبتپهټولنېزهاواقتصاديبرخهکیبشـپړبـدلوندحکومتدارۍ،د

کړیدی،ددېسکتوردټولواداروپهکړنوکېچټکوالیددېسببشویدیچېدټولنېرسهیېاړیکـېزیـاتېاو

کیلپورهشـویدی،پـهولسـوالیوکـېزیـاترهقانونپهښهتوګهپلیيش،دمرکزپهشمولیېپهاکرثهولسوالیوکیتش

مسلکيولسواالنپهدندوګامرلشويدي.

 پهاقتصاديبرخهکيهمدحکومتدارۍ،دقانونواکمنۍاوبرشحقوقـوسـکتوردپـاموړالسـتهراوړنـېلـريچـېپـه

ۍدهچــېدمــيلکــالکــییــيشــپ پــروژېتــرکــارالنــدېوېچــېپــه)مرکــزښــرنهکــيدمېلمســتونودانــ١397

افغاینوپـه(١36478٢4)د(افغانیوپهمايللګښترسهبشپړهشوېده،دوالیـتمقـاماداريودانـۍ١95،750،١3)

چېپهمرکزکېکارونهییبشپړهشویدیګټیاخستنیتهسپارلشیده،پهمرکزښرنهکـيدجومـاتمالیلکښت

بشپړشوېدي،پهاورګونولسـوايلکـېد١00تیېکارونه٪(امریکایي الروپهلکښ6٢،507جوړولوپروژهچېد)

بشپړهشـويدي،پـهزرغـونښـاراو90امریکایي الرپهلکښترسهچېکارونهیي٪360،000جامعجوماتترمیم

ښـتدمیلونهافغانیوپهلګ۴۲پهمرکزرشنهکید)یحییخیلوولسوالیوکېدجوماتونوجوړولوپروژوکارونهجریانلری

جوماتجوړولوپروژهچیکارونهییجریانلری.

 د امنیت سکتور د اوسني وضعیت تحلیل: - 8

پهامنیتسکتورکېدتیروکلونوپهنسبتپهاقتصادياوټولنېزوضعیتکېپـهپراخـهپیامنـهبـدلونرامنځتـهشـوی

لکـومالتـړیـېترالسـهکـړیدی،دپکتیکـادی،پهټولنېزهبرخهکېامنیتيځواکونهدولکرسهن دېشويدي،دخ

ولکدامنیتيځواکونورسهڅنګپهڅنګوالړدی،دپخواپهنسـبتددېوالیـتدامنیتـيځواکونـو یـرهبرخـهلـه

ځایيخلکوچوړهشوېاوپهدېورستیوکېپهامنیتکېبشپړبدلونرامنځتهشویدیاوالهمدښهوايلپهلورروان

دي.

يبرخهکېیېڅهناڅهبدلونکړیدی،یوه یرهکمهاندازهپروژېپهدېسکتورکېپيلشوېدي،ويلپهپهاقتصاد

هغهکچهپروژېنديپيلشوېکومېچېدپکتیکاوالیتدامنیتسکتورلپارهاړینـېوېاوهمدارنګـهپـهتیـرپنځـه

دهخوپيلنشـوېداپـهداعحـالکـېدهکلنپالنکېچېکومېپروژېځایپهځایشوېوېلومړیتوبیېدرلو

چېدامنیتسکتوریوشمیرپروژېنیمهکارهپاتهدياوپهاړهیېتردېمهالهکومګامنهدیپورتهشوی.

پهپکتیکاوالیتکېدميلاوردویوهلېواپهزرغونښارکې،څلوررسحديکن کونهپـهارګـون،برمـل،شـکین،ګومـل،

ړممۍپهولسوالیوکېځایپهځایدي،یودعامهنظمکنـ  ددېوالیـتپـهمرکـزکـېشـتونوازېخوا،تروېاوو

لري.

تنهکی يدخلکودامنیتساتلولپـارهپـه4887سیمهایزپولیکچېټولټال٢،١١7ميلپولیک،٢،770همدارنګه

تنـهمـيلاردورسبـازان957ومانـدانۍدندوبوختديپهتیروڅلوروکلونوکېپهپکتیکاوالیتکېدجلباوجذبق

تنهدتاسیساتوامریت76تنهبریدملۍته67تنهحريبښوونځيته35تنهنظاميميلاکا ميته 85سوقکړيدي

تنهکی ي.١،١44تنهافرسيکورستهسوقکړيچېټولیې49ته



 

3٢ 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

د یریولسوالیودامنیهقومندانیواودميلامنیتمدیریتونوودانۍتردېمهالهنهديجوړشوي،دامنیتسـکتورد

مـايلکـاللپـارههـمد١398کالپهپراختیاييبودجهکېهیشکومهپروژهنهوهمنظورهشوېاوهمدارنګهد١396

 کوميپروژېوړاندیزنلري.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

563,77

5  

 

440,38

1   

246,43

0  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

563,77

5  

 

123,39

4  
 

54,003  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 

 یڅپرک دریم

 کال انکشافی لگشت : 1397دپکتیا والیت انکشافی بودجه ود 

 معارف:

وزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبهدیـدگاهایـنادارهکـهعبـارتازانکشـافرسمایـهبرشـیمطـابقبـهاصـولو

اساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمـه

6داراملعلمـین،3مکاتبتعلـیامتعمـومی،4١6یتبتعداداتباعکشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،دراینوال

ذکـورو١3١,977شاگردکهازآنجمله١6١,694مدارسدینی،فعالیتداشته،مجموعابتعداد٢7مکاتبتخنیکی،

معلومـاتمخترصـدرجـدولذیـلآنازطبقهاناثمیباشند،دراینمکاتبمشغولفراگیریدانشهسـتند.٢9,7١7

ضعیتمعارفدروالیتپکتیکارابیانمیکند.موردو

 ترشیحاتعمومیبخشمعارف

 کتگوری
مکاتب

 عمومی
 داراملعلمین

س
مدار

 

مکاتب

 خصوصی

انستیتوت

 ها

مکاتب

 تخنیکی

 تعدادشاگردان

 مجموع اناث ذکور

 3 4١6 تعداد
٢

7 
- - 6 

١3١,97

7 

٢9,

7١7 

١6١,69

4 

 :بودجه معارف 

ساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافـتمیکنـدوقسـمیکهدرشـکلدیـدهوزارتمعارف

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیمبرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگدر

داستمیباشد.جز یاتبودجـهمعـارفوزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجو

والیتپکتیکادرشکلذیلانعکاسدادهشده.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 تطبیقگردیدهذیآلبیانمیگردد.١397پروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفدرسال١3بهتعداد

 ١397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه

6,8٢7,579مسلکیوحرفویاعامر،بازسازیوتجهيزمکاتب

١٢,696,١78اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی

3١,997,89٢انکشافزيربنایتعليموتربيه

396,000مديريتوارتقایظرفيت

١8,44١,١50(EQUIPتعليامتعمومی)بشمول

9١6,349سوادآموزیوتعليامتغريرسمی

١٢,960,000شاملوغربوالیترسحدی١١پروژههایانکشافی

١4,709,3١0پروژههایساختامنیجدیدوالیتپکتیکا5

4٢,000انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

١5,988,8٢5وجوهغیرمرشوطوالیات

4,5٢0,67١;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین&

EQUIP48,933تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

3,849,38١اعامرمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهربزرگ

١٢3,394,٢68مجموع

 زراعت:

بـدلیلدرصدمردماینوالیتمرصوفزراعتمیباشند.65والیتپکتیکاازدشتهایوسیعتشکیلشدهودرحدود

مساعدبودنوضعیتآبوهواوهمچنانزمینهایحاصلخیزدراینوالیتانواعواقسـامنباتـاتوهمچنـانزمینـه

زیستورشدحیواناتمختلفالنوعمساعداست.

والیتپکتیکادارایجنگالتجلغوزهنیـزمیباشـد.جلغـوزهدرولسـوالیهـایرسوبـی،اومنـی،گیـان،گومـل،زیـرو ،

والیتپکتیکادرجـدولذیـلبیـانگردیـدهوبخشمالداریجدولمحصوالتزراعتیارانورسروضهوجوددارد.چهارب

 است.

 هکتارزمینللمیمیباشد9,644هکتارزمینهایآبیو١49,١48پکتیکادارای

 :زراعتبودجه 

قسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیزراعتوالیتپکتیکابهمراتببیشرتازبودجهعادیایـنادارهمیباشـد

کهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیتمیباشد.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 64,862  

 6,012   3,696  

 بودجه عادی

 افغانی 000ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 64,862   58,851  

 28,900  

 بودجه انکشافی

 افغانی 000ارقام به 



 بیانمیگردد.تطبیقگردیدهذیال١397پروژههایانکشافیکهدروالیتپکتیکادرسال١١تعدادهب

 زراعت١397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه

١,055,300ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتوولسوالیها

9,7٢6,600تهیهوتوزیع&;تخمهایبذریوکودکیمیاوی

846,4١١برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

935,٢8,63١(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

٢١9,600مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی

637,444(Border Projectانکشافزراعتدرولسوالیهایرسحدی)

776,000توسعهکشتپختهوزعفران

4,948,460احیاواعامر;ذخایراسرتاتیژیکگندم

957,60٢برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتا جامعه

7,64٢,39١آبیاریوذخایرآبپروژه

3,409,000ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذا ی

58,850,743مجموع

 :تحصیالت عالی

دروالیتپکتیکارصفیکپوهنتـوندولتـیبنـامپوهنتـونپکتیکـافعـالمیباشـدوموسسـاتهپوهنتونهایخصوصـی

استادازطبقهذکـور3١محصلمیباشدکههمهآنازطبقهذکوروتوسط١,74٢فعالیتندارند.پوهنتونپکتیکادارای

تدریکمیگردد.
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 54,648  

 35,700  

 22,467  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 54,648  

 18,948  

 8,414  

   000بودجه انکشافی ارقام به 

 تحصیالتعالی

تعدادمحصلینتعداداستادهاپوهنځیتعدادپوهنتونکتگوری

 ١,74٢ 3١-پکتیکاتعداد

:بودجه  تحصیالت عالی

میلیـونافغـانیکـه54تخصـیصدادهبـالغمیشـودبـهمجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیـتپکتیکـا

توضیحاتبیشرتدرموردآندرگرافذیلانعکاسدادهشدهاست.

 

تطبیقگردیدهاستقرارذیل١396پروژهانکشافیکهازجانبوزارتتحصیالتعالیدراینوالیتدرسال١بتعداد

میباشد.

 ١397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه

١8,947,774اعامرپوهنځیانجنیریموسسهتحصیالتعالیپکتیکا

١8,947,774 مجموع

 :صحت عامه

مراکـزمکمـلصـحیو٢7مراکـزصـحی١0مراکزصحیخصوصـی١3شفاخانهدولتی١دروالیتپکتیکابهتعداد

پوستهصحیوجودداردکهدرجدولذیلنیزترشیحگردیدهاست.٢46

 صحتعامهترشیحاتبخش

 پوستهصحی مراکزمکملصحی مراکزصحی مراکزصحیخصوصی شفاخانهدولتی کتگوری

 ٢46 ٢7 ١0 ١3 ١ تعداد
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 بودجه صحت عامه: 

ازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدر١397بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتپکتیکادرسال

گرافذیلنشاندادهشده.

پروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحت9تعدادبه

تطبیقگردیدهاستذیالبیانمیگردد.١397عامهدراینوالیتدرسال

 ١397پروژههایانکشافی

فیصدیمرصفبودجهپروژه

 ٪465,٢0088برنامهملیمعافيتکتلوی

 ٪١,04١,98063 مراقبتهایصحیکوچیها

 ٪6,١90,١8١60 معتاديندروالياتکشورتاسيکمراکزتداوی

 ٪68,3400 دروالياترسحدیکشورCHCباب٢وBHCباب١١اعامر

اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیاتوخریداریتجهیزات

 طبی
50,50٢,00039٪ 

 ٪٢,403,9000 اعامرتعمیرتجهیزکلینیکولسوالیجانیخیل

 ٪١09,065,69١74 مرحلهعبورتقویتنظامصحیدر

 ٪١4,740,0000 اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط

 ٪9٢,0١6,9٢١0 پروژهصحتمندی

 ٪335,583,3١643 مجموع



 آب : انرژی و

داردازآنجملهکـارفراهممنودنمنابعتولیدبرقوواردمنودنبرقازمنابعخارجیازوالیتپکتیکافعالیتهاجریان

برقبهاینوالیتنیزدرحالجریانمیباشدهمچنانرویتحکیمسواحلدریا٢٢0KVباالیبندگوملوانتقالحدود

هادراینوالیتواعامربندهایکوچککارجریاندارد.

  

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

344,630  

 9,047   4,842  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

344,63

0  

 

335,58

3  
 

144,29

6  

   000بودجه انکشافی ارقام به 
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 :آب  بودجه انرژی و

پنداشتهمیشودکهوزارتانرژیوآبتصمیمتوسعهسهمعمدهبودجهوالیتپکتیکادربخشانکشافیمیباشدوچنین

درگـرافذیـل١397ساحهفعالیتخویشرادراینوالیتدارد.بودجهوزارتانرژیوآببرایوالیتپکتیکـادرسـال

بیانمیگردد.

 

گردد.دربخشانرژیوآبدراینوالیتتطبیقگردیدهاستذیآلبیانمی١397یکپروژهانکشافیکهدرسال

 ١397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه

6,٢77,450.00تحکیمسواحلدریاها

6,٢77,450.00 مجموع

 : فواید عامه

طبقمعمولدربخشفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرس اعامرگردیدهاستکهعبارتندازرسکهایقیرریزیشدهو

کیلومرتجغلی85١کیلومرتمیباشدکهازآنجمله١,١١0رسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیتپکتیکا

نگردیدهاست.کیلومرتاسفالتیاست.کهدرگرافذیلنیزبیا٢59و

 ترشیحاتبخشفوایدعامه

 مجموعهعمومی رس هایجغلاندازیشده رس هایاسفالتی کتگوری

 ١,١١0کیلومرت ٢59کیلومرت 85١کیلومرت تعداد



  

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 9,281  

 3,004  

 1,609  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 9,281  

 6,277  

 -    

   000بودجه انکشافی ارقام به 
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 بودجه فواید عامه:

ذیلنشاندادهمیلیونافغانیبالغمیشودکهجز یاتآندرشکل9١٢بودجهفوایدعامهدروالیتپکتیکامجموعآبه

شدهبالغمیگردد.

 

تطبیـقگردیـده١397پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیـتپکتیکـادرسـال3بهتعداد

 قرارذیلمیباشد.

 ١397پروژههایانکشافی

بودجهپروژه
فیصدی

مرصف

 ٪67745٢6360برنامهميلرس هایروستايی)وزارتفوايدعامه(

 ٪833,5١9,98577 کیلومرت50ساختامنرس انگورادهالیرشنهبطول

 ٪6,400,0000 دیزاینوساختامنرس ولسوالیارگونالیولسوالیگیانوالیتپکتیکا

 ٪907,665,٢4875 مجموع

 لست پروژه های انکشافی والیت پکتیکا

 لستپروژههایانکشافی

مرصف بودجه پروژه اداره

- 6,834,000 
ترمیممسجدجامعدرولسوالیارگونوالیت

 پکتیکا
وزارتحج،ارشادواوقاف

١,066,86٢ وزارتحج،ارشادواوقاف پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 6,546,497

3,8٢7,579 وزارتمعارف اعامر،بازسازیوتجهيزمکاتبمسلکیوحرفوی 6,8٢7,579

6,١67,398 وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی ١78,696,١٢

5,477,5١4 وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 997,89٢,3١

- وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 396,000

مجموع 
 بودجه

مصرف   بودجه عادی
 بودجه عادی

 

912,21

9  

 4,554   3,212  

 000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
 بودجه

بودجه  
 انکشافی

مصرف  
 انکشافی

 

912,21

9  

 

907,66

5  

 

683,28

3  

   000بودجه انکشافی ارقام به 
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

١8,44١,١50 وزارتمعارف (EQUIPتعليامتعمومی)بشمول ١8,44١,١50

8٢١,045 وزارتمعارف غريرسمیسوادآموزیوتعليامت 9١6,349

6,480,000 ١٢,960,000 
والیترسحدیشامل١١پروژههایانکشافی

 وغرب
وزارتمعارف

9,698,٢٢9 وزارتمعارف پروژههایساختامنیجدیدوالیتپکتیکا5 ١4,709,3١0

4٢,000 وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 000,4٢

- وزارتمعارف غیرمرشوطوالیاتوجوه ١5,988,8٢5

3,047,908 وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین& 4,5٢0,67١

- 48,933 
تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

EQUIP 
وزارتمعارف

- وزارتمعارف اعامرمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهربزرگ 3,849,38١

8,4١4,03١ ١8,947,774 
اعامرپوهنځیانجنیریموسسهتحصیالتعالی

 پکتیکا
وزارتتحصیالتعالی

9١,575 ١34,630 
;پالنnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،&

 گذاریوادغاممجدد

وزارتامورمهاجرینو

عودتکنندهگان

١٢0,000 وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی ١٢0,000

- وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 4٢5,040

409,٢00 وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی ٢00,465

657,980 وزارتصحتعامه مراقبتهایصحیکوچیها 980,04١,١

3,743,88٢ وزارتصحتعامه تاسيکمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور ١8١,١90,6

- 68,340 
دروالياتCHCباب٢وBHCباب١١اعامر

 رسحدیکشور
وزارتصحتعامه

١9,50١,000 50,50٢,000 
اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیات

 وخریداریتجهیزاتطبی
وزارتصحتعامه

- وزارتصحتعامه اعامرتعمیرتجهیزکلینیکولسوالیجانیخیل 403,900,٢

80,7١6,653 وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور ١09,065,69١

5,١60,00٢ ١7,٢00,0١6 
والیترسحدیشامل١١پروژههایانکشافی

 وغرب
وزارتصحتعامه

٢,994,56٢ وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( ٢75,544,5

3١,١١3,٢١١ وزارتصحتعامه وگردیزفعالمنودنشفاخانههایخیرکوت 36,6١3,543

- ١4,740,000 
اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوه

 غیرمرشوط
وزارتصحتعامه

- وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 0١6,9٢١,9٢

- ١,055,300 
ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتو

 ولسوالیها

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری
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4,٢36,600 9,7٢6,600 
;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع&

 کیمیاوی

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

846,408  برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 846,4١١
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

١4,٢30,000  (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 935,٢8,63١
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

٢١9,600  مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی ٢١9,600
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

637,444 637,444 
انکشافزراعتدرولسوالیهایرسحدی

(BorderProject) 

وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

١0,000  توسعهکشتپختهوزعفران 776,000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

-  ;ذخایراسرتاتیژیکگندمnbspاحیاواعامر& 4,948,460
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

957,60٢  برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتا جامعه 957,60٢
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

7,64٢,39١  پروژهآبیاریوذخایرآب 39١,7,64٢
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

١٢0,000  ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذا ی 3,409,000
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

- وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها ٢77,450,6

40,48٢,699 67,745,٢63 
برنامهميلرس هایروستايی)وزارتفوايدعامه

) 
وزارتفوایدعامه

64٢,800,676 833,5١9,985 
کیلو50رشنهبطولساختامنرس انگورادهالی

 مرت
وزارتفوایدعامه

- 6,400,000 
دیزاینوساختامنرس ولسوالیارگونالی

 ولسوالیگیانوالیتپکتیکا
وزارتفوایدعامه

- ٢3,367,4٢3 
(هبرنامهNRAPبرنامهملیرسکهایروستایی)

 (ARAPميلدسرتعبهدهات)

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

440,٢80 ٢,46٢,477 
برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفو

 الصحهمحيطي

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

3,98١,٢49 4,609,670 
پروژههايکوچکانکشايفدررسحدات)وزارت

 احيآوانکشافدهات(

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات
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- ١,37١,١٢4 

شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاهآب

پروژههایوالیتیضمیمهبودجهسال-آشامیدنی

١396 

وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

-  وجوهغیرمرشوطبهوالیات)انکشافدهات( 468,000,١٢
وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

4,4٢3,١9٢  احیایمجددکاریزهاوجلوگیریازسیالبها ١67,685,6
وزارتاحیاءوانکشاف

دهات

8,١63,3٢4  برنامهانکشافمهارتها ١63,3٢4,8
وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

496,848  پروژهریفورمتقاعدومصؤنیتاجتامعی 496,848
وزارتکار،اموراجتامعی،

شهداومعلولین

-  ;الکرتونیکیسازیوریفورموزارتnbspپروژه& 65٢,53١
وزارتکار،اموراجتامعی،

معلولینشهداو

4,33٢,١33  (GPIتقديرازاجرااتخوب) 9,530,69٢
وزارتمبارزهعلیهمواد

مخدر

70,000 70,000 

کنفرانکپنججانبهوآگاهیعامهازارضارمواد

مخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطح

 کشور

وزارتمبارزهعلیهمواد

مخدر

6,798,348 وزارتامورشهرسازی خوشامندوالیتپکتیکااعامرتعمیرولسوالی 6,798,348

700,000 وزارتامورشهرسازی برنامهساختامنهایعامهدولتی 700,000

8,١73,677 وزارتعدلیه اعامرتعمیرمراکزاصالحوتربیتاطفال ٢4,000,000

١6,63٢,335  پروژهشاروالیهایافغانستان ١9,936,6٢7
ادارهمستقلارگانهای

محلی

- 30,000 
ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهی

 محیطزیستی

ادارهملیحفاظتمحیط

زیست

١80,000  حامیهازخدماتملکیافغانستان 360,000
کمیسیونمستقلاصالحات

اداریوخدماتملکی

6,٢30,996 6,9٢3,3٢9 
اعامرتعمیرادارهمرکزیاحصا یهدرمرکزو

 والیات
احصا یهادارهمرکزی

980,797,583
١,59٢,766,١6

5 
 مجموع
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 یڅپرک څلورم

 نادولتی موسساتو کړنی د

 (موسسـاتخـارجی7(ییداخلیاو)6(نادولتیموسساتفعالیتلریچی)١3پهپکتکاوالیتکیټول)

 دی.

 (١١پهپکتیکاوالیتکی) یوازیپهولسوالیو(موسساتییپه٢پهمرکزاوولسوالیوکیفعالیتلریاو)یی

 کیفعالیتلری.

موسساتفعالیتکویچـیلـهدیجملـیڅخـه(١3)مالدیکالکيټول٢0١8پهپکتیکاوالیتپهسطحهپهروان

IMC, ORCD, AREA,SI,RI, OHPMموسساتدیچیدیادوموسساتیینړيوال(7)موسساتییميلاو(6) یی

AADAUNICEF, WHO, WFP,DCA,HNLP, DCAACTED).موسساتدی  

 ORCDموسسهچیدکلیوپراختیااوبیارغوزریاست،مهاجرینواوبیارستندونکوچاروریاستاوکرهڼياو

مالداریریاسترسهفعالیتکوی.

 یادهموسسهپهنظاريتفورموکيمنظمههمکاريکویويلیاديموسسیخپلشپ میاشتنياوکلنيراپور

تهرالی یخوپهخپلوخترسهېېنهرالی ياوهمپههغهوساحوکیچیامنیتويکومـهاقتصادریاست

توزیعچيکويداقتصادریاستپهجریانکينهاچوياودموسساتودهامهنګیغون وکـیمـنظمګـ ون

کوي.

 IMCلکـولموسسهدعامیروعتیاریاسترسههمکارموسسهدهچیکاریساحهېېمرکزيشفخانهمتوی

دي.یادهموسسهدنظارتپهوختکيداقتصادریاسترسهخپلههمکاریکویويلعمدهمشکلېېداده

کالد۱۳۹۶شپ میاشتنياوکلنيراپورونهییپهوختاوزمانداقتصادریاستتهنديسپاريلاوهمييد

قوسپهمیاشتکيدموسساتودهامهنګیپهغون هکیګ وننهوکړي.

 UNICEF.ولیداقتصادریاسترسهپـه موسسهدعامیروغتیاریاسترسهدواکسینپهبرخهکیکارکوي

هیشبرخهکیهمکاريندهکړیاودموسساتودهامهنګیغون وکیهیشګ ونندهکړي

 WHOموسسهدعامیروعتیاریاسترسهدواکسینپهبرخهکیفعالیتکویکاریساحهېېپکتیکاوالیت

هسطحهده.ولیداقتصادریاسترسهنهدنظارتپهبرخهکـيهمکـاريکـړيدهاونـهېـېهـمکـومراپـورپ

اقتصادریاستتهراکړيدهاودموسساتودهامهنګیغون وکیهیشګ ونندهکړي.

 WFPموسسهاوسمهالکومهخا پروژهنهلرئ.مخکـيخپـلمعلومـاتاوراپورونـهداقتصـادریاسـتتـه

لولیروانکالکیپهپکتیکاوالیتکيدفرتشتوننلرینوپهدیاساسییداقتصاریاستلـهکړنـورالی 

څخهخربنلریاونهییهمکومراپورداقتصادریاستتهرالی يلدهاودموسسـاتودهامهنګـیغونـ وکـی

هممنظمګ ونندهکړي

 SCA کوياوهمییشوونکوتهمعاشورکـویکـاريموسسهدپوهنيریاسترسهدمحايلښوونځیومتویل

ساحهېېدیوسفخیل،یحیاخیل،جانیخیل،رسوضه،مټاخاناومرکزرشنهکیفعالیـتکـوي.پـهپکتیکـا

والیتکیدفرتنلری،شپ میاشتنياوکلنيراپورنهییرالی لیخوپهخپلوختاوزمانییندیرالی يلاو
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ریاستلخوانظارتندهشويچییوازنیدلیلونهییدادهچییادیموسيسهمییلهکړنوڅخهداقتصاد

دفرتپهپکتیکاوالیتکينلریاوهمداقتصادریاستپهجریانکينـدهاچـويلاودموسسـاتودهامهنګـی

غون وکیهممنظمګ ونندهکړي.

 AREAڅخهپهمختلفـوولسـوالیوکـيموسسهدپوهنیریاستاوعامیروعتیاریاسترسهدیونسیفپروژو

نظارتکوی.نظاريتفورميورڅخه کيشویدیخویادهموسسهشپ میاشتنياوکلنـۍراپورنـهداقتصـاد

 خپلوختاوزمانییندیرالی يلریاستتهرالی لیدیخوپه
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 د نادولتی موسساتو جدول

No 
NGOs Name 

دموسسیمخففاونوم

Category 

کتګوری

Sector of Activity 

دفعالیت ول

Office Address 

پهپکتیکاکی

ددفرتپته

Contact 

Person 

دمسولنوم

Contact

No 

داړیکیشمیره

Email 

برشنالیک

١ IMC International حاجیغفورمارکیت دعاميروغتیاریاست  07783١660  اکرتچنارګل
gsedizi@internitionalmedica

lgorp.org 

٢ UNICEF International 0765908686 قاضیعبدالولی دعامیروغتیاریاست دعاميروغتیاریاست @gmail.com4Qsaleqi 

3 WHO International 0797056046  اکرتعظیم دعامیروغتیاریاست دعاميروغتیاریاست @gmail.com99Mohazim 

4 WFP International دخپلوپروژونظارت  gmail.com٢000Taibka@ 0779٢97١50 بریالی اجملمارکیت

5 SCA International 079٢79١473 سلطانمحمد نلری دپوهنيریاست 
Sultan.mohammad@gmial.o

rg.af 

6 ORCD National 
کلیوپراختیا،مهاجرینواو

 کرهڼيریاستونه
 07٢980٢930 عبدالخالق شاروالیمارکیت

Abdulkhaliq.munsif@gmail.

com 

7 AREA National 
کلیوپراختیا،عامیروغتیا

 اوپوهنيریاستونه

 اکرتعبدالکبیر

 مارکیت
 af.or-mansoor@area 0770336704 محمدعادل

8 OHASA National 

دخوراکیاوغیرخوراکي

موادولهتوزیعڅخه

نظارت

 محمدعثامن اورګونولسوالی
07645١345٢ 

070٢007748 
usman.o.hasa@gmail.com 

mailto:gsedizi@internitionalmedicalgorp.org
mailto:gsedizi@internitionalmedicalgorp.org
mailto:Qsaleqi4@gmail.com
mailto:Qsaleqi4@gmail.com
mailto:Mohazim99@gmail.com
mailto:Mohazim99@gmail.com
mailto:Taibka2000@gmail.com
mailto:Taibka2000@gmail.com
mailto:Sultan.mohammad@gmial.org.af
mailto:Sultan.mohammad@gmial.org.af
mailto:Abdulkhaliq.munsif@gmail.com
mailto:Abdulkhaliq.munsif@gmail.com
mailto:mansoor@area-af.or
mailto:mansoor@area-af.or
mailto:usman.o.hasa@gmail.com
mailto:usman.o.hasa@gmail.com


 

46 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-والیتاجتامعیدپکتیکا  

  

 



 













9 OHPM National دعاميروغتیاریاست 
حاجیعبدالعزیز

مارکیټ

 اکرتنظام

 الدین
0799٢97١58 Ohpm.pm.pkt@gmail.com 

١0 AADA National عامیروغتیاریاست دعاميروغتیاریاست بیبیروګل 0787883035 
@gmail.co٢4Rogulwardek

m 

١١ NHLP International کرهڼيریاست محمدریاض کرهڼیریاست 0775٢٢998١ m.riaz.afzalwal@gmail.com 

١٢ ORD national کلیوپراخیاریاست عبدالله صحتعامیرسه
0778٢١734١ 

077785953٢ 
Abdullaghafri@gmail.com 

١3 RI International 
کلیوپراختیا،مهاجرینواو

 عامیروغیتاریاستونه
انورشاه حاجیهاشممارکیټ 0779995753 Anwar.sadat@ri.org 

mailto:Ohpm.pm.pkt@gmail.com
mailto:Ohpm.pm.pkt@gmail.com
mailto:Rogulwardek24@gmail.com
mailto:Rogulwardek24@gmail.com
mailto:m.riaz.afzalwal@gmail.com
mailto:m.riaz.afzalwal@gmail.com
mailto:Abdullaghafri@gmail.com
mailto:Abdullaghafri@gmail.com
mailto:Anwar.sadat@ri.org
mailto:Anwar.sadat@ri.org
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 څپرکی مځپن

 دپکتیکا والیت انکشافی طرحه :

مهپکتیکاوالیتیولهورستهپاتهاوکمپرمختللیوالیتدیاودزیاتمساحتاونفوسپـهانـدازهورتـهداړتیـارسهسـ

پاملرنهنهدهشویچیدورستهپاتهکیدلوعلتییهمدمرکزیدولتلهلوریورتهکمهتوجهده

داچیدپکتیکاوالیتدکرنیلپارهوړاوپراخهځمکی،پراخهدښتی،میوهلرونکیباغونه،بیساریځنګونهاوطبیعـی

سـرتاتیژیواوتګـالروپراسـاسسـیمهييـزیاووالیتـیزیرمیلری.نـواړینـهدهچـید بـاتاوودیلپـارهورتـهدملـی

سرتاتیژیګانواوطرحیرامنځتهشی.ترڅوملیموخیاوبرنامیپهمو رهبڼهپلـیشـیاودعامـهخـدمتونودوړانـدی

کولوکچهلوړهشی.

غورهکرنیزمحصـوالتلـریوالیتپکتیکاوالیتپهپراخهپیامنهکرڼیزیځمکیاومناسباقلیمپهدرلودلورسهدپکتیکا

 میوهجاتانګور،مڼی،زردالو،کچالو،رومیبانجان،چلغوزیاوداسینور...عبارتدیله:غنم،جوار،وربشیچې

ولسـوالیوبرمـلاوی.دمیوهجاتوباغونهپهمرکزرشنه،کټواز،مټاخان،ارګون،رسوبی،ګومل غنمپهټولوسیموکیکرلکی

یدجلغوزیودپروسیکلپارهمخکیطرحجوړهشویدهاوپهدوهمهدرجهکیچیپـهچکیښهاومثبتهنتیجهورکوی

پکتیکاوالیتلوړتولیدیارزښتلریددیطرحپهپلیکولورسهبهاقتصادیوضعیتکیبدلونرامینځتهشی.

وینوپهدیبرخهکیپهپکتیکاوالیتکیزیاتوګړیپهکرهنهبوختدیاولهدیالریخپلیورځنۍاړتیاویپورهک

کاروکولدپکتیکاوالیتدپرمختګیوازنیالرهده.

پکتیکاوالیتدپاکستانهیوادرسهلـویګـ هپـولیپـهدرلودلـورسهدکرنیـزومحصـوالتولپـارهدصـادراتولپـاره یـری

اسانتیاویلرینوپهدیاساسکرهڼهددیوالیتپهاقتصادیرخهکیرغندهروللوبولیشی.

پکتیکادهیوادلهرسحدیاوسرتووالیتونوڅخهګڼلکی ی،چید یورن فرضیکرښیپهاوږدوکیفبایلیسـیمی،

پکتیا،خوست،غزنیاوزابلوالیتونورسهګ هپوله،پراخمساحتاوګـ نفـوسلـریلـهدیرسهرسهپکتیکـاوالیـتد

همدارنګهپکتیکاوالیتدقومیجوړښتونوپهاساسځانګړینومهیوادپهکچهدنفتوپنځمهلویهخوزهشمیرلکی یاو

اوشهرتلریچیزیاترهپریکړیدقومونوتـرمنځشـخړییـیدهمـدیالریحـلکیـ ی.پکتیکـادمهمـوټـولنیزواو

فرهنګیشخصیتونوټاټوبیدیچیهیوادتهییګ شمیرکلتوری،ټولنیزیاوادبیخدمتونهتررسهکړیدی.

کاوالیتدهیواددغرنیزووالیتونواوتاریخیسیموڅخهده.چیطبیعیزیرمی،قمیتی بری،اوبهاوځنګلونهدپکتی

دغهوالیتپهاقتصادیپیاوړتیاکیځانګړیروللریداچیلهیادوزیرمواغیزناکهاومو رهګټهپورتهکړیشیاړتیاده

لنیزاوګټورهطرحهترتیباوپلیشی.چیداوسنیوضعیتدتخلیلپربنسټیوتو

پهتیروپنځوکلونوکیدپکتیکاوالیتدکرهڼیپهوضیعتکییوهاندازهبدلورامینځتهشویچیدمحصوالتوپهتولیـد

کیییزیاتوالیرامینځتهکړیدهپهتیروکلونوکیددولتاوهمکاروموسساتودهڅواوکوښښونورسهسـمدبزګرانـو

چهلوړول،داصالحشویوتخومونواونویوورایټیګانورواجول،دافاتواوامراضوپهوړانـدیدمبـارزیالرښـونیدپوهیک

دمحصوالتوپهکمیتاوکیفیتکیمثبتبدلونرامینځتهکړیده.

بندونه،کانالونـهحیوانیکلنینکونه،واړهبندونه،رس۱۲پهتیروپنځوکالونوکیپهپکتیکاوالیتکیدوهکرهنیزګدامو،

اودکرهڼیپهبرخهیوشمیرنوریهغهپروژیدیچیدکرهنیوضعیتییبدلکړیده.
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ولیپکتیکاوالیتتهپههغهاندازهچیالزیمهوهتوجهدکرهنیپهبرخهکیکمهشویځکهچیپکتیکاوالیترسحدی 

هکیدایشیچیداکړنـهدهیـوادپـهملـیاقتصـادکـیوالیتدیدلتهراکړهورکړهلهګاون یهیوادرسهپهاسانهتررس

 خوراښهروللوبوالیشی.

(سلنهخلکلهلوږیڅخهځوری ي.۱۵(٪سلنهخلکدفقردکرښېالندیژوندکوياو)٢5پهپکتیکاوالیتکې)

زیاتهدکارقوهشتونلریولیپههغهاندازهکاریفرصتونهشتوننهلري.

(سلنهښځیبوختیالری.١,99دجنسیتپهبنسټ)

(میلونـهافغـانۍتـه75دتولیداتوپهبرخهکیاوسمهالوپنځهوړيفابریکيفعالیتلریچیټولـهپانګـهاچونـهیـی)

رسی ی.

 دالسیصنایعودتولیدارزشییمعلومنهدهپهبازارکینهبلکيپهکلیوکېخرځی ي.

دګمرکاتودتعمیراتواووسا یلوکمبودده.,رکونهنهديجوړشويخصويصسکتورودهنهدهکړی،صنعتيپا

(میلونــهديچــېدپــاموړزیــاتوالیپــهکــیراغلــیدی١40ولــیبیــاهمپــهورســتیوکیدګمــر اوانحصــارتوعوایــد)
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افغانستان

 پکتیکا : والیت

 ښرنهدوالیتمرکز:

 E =69.54°اوN =3١.59° :یيځانګړزجغرافیا

 کیلومرترهمربع١95١5.9 : مساحت

 تنه١,036,55١ : نفوس

 پښتواودری : ژبی

 طرحی بنسټیزه موخه: د

دمولدافغانستاندسرتاتیژیرسهسمپهپکتیکاوالیتکیدمڼودتولیدانکشافیطرحیپهپلـیکولـورسهبـهوتـوانی و

بیکاریکچهکمهکړودبرهرنهدراتونکوورداتومخنیویوکړو.چیخپلداخلیتولیداتوتهودهورکړود

دمڼودحصالتواوتولیددزیاتوالیدطرحاصلیاوکلیهدفدکرنیزومحصوالتودکیفیتاوکمیتلـوړالی،دهیـوادپـه

پهبرخهکیمهـماقتصادکیمثبتبدلون،دنویباغونواحداثاوپهټولهکیدپکتیکاوالیتدبزګرانوتهدمڼودباغونو

کارتررسهکول،دشتهستونزولهمیځهوړل،لهطبعیمنابعوڅخهپهسمهتوګهاستفادهکولدی.اوساسی

پهدیطرحرسهبهوکوالیشوترڅومعلومهکړوچیپهپکتیکاوالیتکیدجلغوزودتولیدڅخهپهدوهمـهدرجـهکـی

ارزښتلرونکیمحصولمڼهشمیرلکی ی.







  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 اقتصادی وضعیت: پکتیکا والیت کرنیز د

غورهکرنیزمحصـوالتلـریوالیتپکتیکاوالیتپهپراخهپیامنهکرڼیزیځمکیاومناسباقلیمپهدرلودلورسهدپکتیکا

 میوهجاتانګور،مڼی،زردالو،کچالو،رومیبانجان،چلغوزیاوداسینور...عبارتدیله:غنم،جوار،وربشیچې

ولسـوالیوبرمـلاوی.دمیوهجاتوباغونهپهمرکزرشنه،کټواز،مټاخان،ارګون،رسوبی،ګومل ټولوسیموکیکرلکیغنمپه

 کیښهاومثبتهنتیجهورکوی.

کچالوپهمرکزښرنه،ارګون،رسوبی،اودکټوازپهسیموکیپهزړهپوریحاصالتالستهراوړیهمدارنګـههغـهحاصـلچـې

چېدغـهحاصـلپـهارګـون،رسوبی،ګومل،برمل،نکـه،ګیـاندهښهاواقتصادیګټهالستهراوړیعبارتلهچلغوزوڅخه

 ستهراوړی.لسوالیوکیغورهاولوړحاصالتالوزیړو ،رسوضه،اومنهاواوړممی

پهغرنیواونیمهغرنیوسیموکییيباداماوجلغوزیلهعمدهکرنیزومحصوالتوڅخهشمیرلکی ی.

دپراخودښتواوغرنیوسمیوپهدرلودلورسهیيپهزیاتهانـدازهوکـړیپـهمالـداریبوخـتدیچـېځـانګړیاقتصـادی

ه(کتـار١١73886ځمکی،)(هکتارهللمی9000ځمکی،)(هکتارهآبی686865ارزښتلریاوسمهالدغهوالیت)

ځمکهیيطبعیځنګلونوپوښلیدیچېزیاتهانـدازهد(هکتاره305640هباغداریځمکیاو)(هکتار٢745علفچر،)

اوبوکمښتپهکیاحساسی ی.

واجـول،دزراعتـیماشـیندبزګرانواتحادیي)کوپراتیفونه(جوړول،دسبزیجاتووحبوباتواوغلهدانودنویوورایټګانور

االتومیکانیزیجوړول،دبوټواونیالګیودناروغیودمخنیولپارهدکیمیاویدواګانووړاندیکـول،بزګرانـوتـهدابیـاری،

دباغونوپهعرصی ولجوړول،دمالداریدودیاوانکشافپهمنظورهڅیدساریاونوروناروغیودمخنویلپارههڅی

کیدحیوانیمیخانیکیطریقورهنامیيکول،دمالداریدودیاوانکشاف،اوپهولسوالیوکیدحیوانیاوپهولسوالیو

کلنیکونوجوړول،مالدرانوتهدمالونودښیتربیيپهاړهدترنینګونوجوړول،دمالونودساریناروغیودمخنیویلپـاره

ګیوقوریيجوړول،دشاتومچېوروزلاوتربیهاوبزګرانوتهدشاتودواکسینونوتطبیقکول،دمثمیرواوغیرمثمیرونیال

مچېودساتنیاوښهپالنلپارهترنینګورکول،دبزګرانولپارهدسبزیجاتو،باغونو،غلهجاتو،منایشیقطعاتجـوړول

ياودپکتیکاوالیتدکرهڼیاوداسینورپهکرکیلهپوریاړوندهچاریدیچهدکرهڼیریاستیيټولنیتهپرمخبیای

 پهاقتصادیاوټولنېزوضعیتکییيدتیرپهنسبتبشپړهبدلونرامینځتهکړیدی.

(برنامیکارونهتررسهشویدیچیپهدیرسههمبشپړهبـدلراغلـیNHLPپهپکتیکاوالیتکید)بدیلمعایشت،

هوسونو،سړوخونواوباغونوجوړلوپروژیتررسهکړیدی.دهپهکرهنهییخلکوتهیوهاندازهکارونهلکهدګرین

(سلنهخلکلهلوږیڅخهځوری ي.۱۵(٪سلنهخلکدفقردکرښېالندیژوندکوياو)٢5پهپکتیکاوالیتکې)

زیاتهدکارقوهشتونلریولیپههغهاندازهکاریفرصتونهشتوننهلري.

یالری.(سلنهښځیبوخت١,99دجنسیتپهبنسټ)

(میلونـهافغـانۍتـه75دتولیداتوپهبرخهکیاوسمهالوپنځهوړيفابریکيفعالیتلریچیټولـهپانګـهاچونـهیـی)

رسی ی.

 دالسیصنایعودتولیدارزشییمعلومنهدهپهبازارکینهبلکيپهکلیوکېخرځی ي.

دګمرکاتودتعمیراتواووسا یلوکمبودده.,يخصويصسکتورودهنهدهکړی،صنعتيپارکونهنهديجوړشو

 (میلونهديچېدپاموړزیاتوالیپهکیراغلیدی١٢0ولیبیاهمپهورستیوکیدګمر اوانحصارتوعواید)
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 (Horticultureباغداری)

ددیوالیتدخلکوداقتصادیژوندیوهمهمهبرخهتشکیلوی.

کـیيدارــــوالیتکیپهعنعنوی ولرواجلریمهمیونیچهپهباغاوباغباغاوباغداریدکلونوراهیسیپهپکتیکا

هــــــــمینیراپورنـولـــــــکرلکی یعبارتدیلهبادام،زردالو،انار،انګور،مڼیاوشـفتالودیدپکتیکـاوالیـتدتخ

رلورسهرسهچـهپکتیکـایـيدبـاغاوـــــ(هکتارهمختلفباغونهلریدبرابراومـــناسباقلیملهل ٢754مخیتقریبا)

هکیلریاودحاصلورکولولوړظرفیتلری.ـــداریپهعرصباغــ

 (Forestsځنګالت)

تتهیيیـوهــدپکتیکاوالیتاکرثهبرخیپهطبعیمثمرواوغیرمثمروونو،بوټواوګیاووپوښلشویدیچهنوموړیوالی

ـوړکــړی،ــــببسـرتجـــــــــــحیوانـاتواومرغـانولپـارهیـيیـوالزماومناسطبعیښکالوربښـلی،داهلـی،وحشـی

ـــــرګیوـــیلـــــــــمیراتــدسیالبونودراتګمخنیویکویاوددیوالیتاونورمملکتداوســــیدونکولپارهدسوناوتع

کاوالیتښـــــیرازهـــیـداکی ي.دپکتیاوهـمدرنګارنـګمیوولکـهجلغـوزی،شـنیياوداسـینورحاصـالتپکـیپولبرابـر

مدارنګههغـهبـوټیـــنګلونهدجلغوزی،نشرت،شنی،ارچې،بلوت،بشتهاوداسینوروونوڅخهتشکیلشـویدیهـــځ

ښی،رواشیاوداســـینـورـکومچهپهدوااونوروکارونوکیدارزښـــــتوړدیلکهځیره،قوری،خوژولی،خمزوری،پ

ګلونوکــیاوســیژیـــــــــــیکاوالیــــتپــهځنــــــــــشیحیوانـــــــاتچــهدپکتـــــــــــــــیداکی ياوهغــهوحپــــــــکیپـ

ګلونهــــــــسحرایچرګان،زاڼی،زرکــی،سویي،سیسیاوداسینور.دپکتیکاوالیــــتځنـکههوسی،لیوان،ــــــــــــل

دنورافغانستانپهشانددریولسیزوناخـــوالواوجنګونوڅـــخهپـهامـننـهاوپههغهپوریاړوندهبوټـــیاوحیواناتهم

الویيورمـاتیـــــــــدیپاتیددنګونــــښرتوپهنازکـــــــــــــــــومالودظـــــاملانودتـــــربونووارونهزغملـیاود یـروم

وودژوندمحیطپهخپلـوبیقانونـهاستــــــــــــفادولهمنځـهانونهشـــــــــــــکاریانودټولوځـــــــنګلیژـــــکړیدیبیق

وړی.

تمالتړلـیدهغـویحفاظـتکـویدلـوړوــــخوخوشبختانهالتراوسهدغیرتیقومونواو یروقبیلویيدحفاظتلپارهدهم

رهوچکالیهمدتهادامهورکویاګرچهدوامداـــغرونوپهرسیيهمدعزتاوهمتنښرتجګیغاړینیولیاوخپلژونـــــ

یواردکـړیخوبیـاهـمکـهالزمتصـمیمونهــــددیناورینونویوهبرخهجوړویاو یربـدا ـــــــــراتیـيپـهدیبرخـهک

ــــتناکهنعمتدساتنیاوبیرتهراژوندیکولولپارهبهموڅهکړیویاوکهـــاومناسباقداماتوشیددیقیمتیاوارزښــ

ساریبهددیملکموجودهاوایندهنسلونوتهورواوړیددیلپارهـــــنونهجربانیدونکیخـخدایمهکړهبیپرواپاتهشو

بعیښکال،نعمتاومنابعوساتنهوشی.ـــچهکومیالریچاریبایدپهکارواچولشیترڅوددیط

 (Food Securityغذایي مصئونیت)

داچههرانسانتهبایـدزمینـهمسـاعدهشـیترڅـوغذایيمصؤنیتچهدانسانپهژوندکییوحیاتیاهمیتلریهغه

ـــراددجامعیبایـدـحیویپیداکړی.ټولافـــــــکافیفزیکیاواقتصادیالسرسیغذاتهچهانرژیولریمغذیاوص

هکــومـــــغذایيمصؤنیتولریدپکتیکاوالیتچهدپاملرنیوړمنابعلـریخومتاسـفانهپکارنـهدیاچـولشـویاوداچ

یغـذایيمصـؤنیتــــــرنکهکوالیشوپهنومــــــــــوړیوالیـتکـــپهغذایيمصؤنیتباندیبدا راتلریاوڅعوامل

نځتهکړو.ـــرام



 

5٢ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 (Improvement of live stockدحیواناتو انکشاف) 

تیلـریـــــدښدحیواناتوروزنهدپکتیکاپهوالیتکیددیپهاساسښهرونقموندلیچهپراخهڅړځایــونههـمواری

ــټومالـونولپارهپهزړهپوریـاوغرونه یپهرنګارنګبوټواوونوپوشلیدیاوهمدارنګهتپهزاریساحیچهدکوچنیواوغـ

ورهکویرسهلـهدیــــوګړیدپکتیکاوالیتدمالداریلهالریدخپلژوندمــصارفپ٪۵۰څړځایونهلریچهتقریبا

تکیدهاودیـوشـمیرکوچېانوـــههـمدیوالیـکیځنیمالداردکوچېانودتګراتګالرههمپچهپهنوموړیوالیت

ریلکهڅړځایونهاومناسـبهــــــناسبځایونهلــــپرسلنیټاټوبیهمکڼلکی يداچېپکتیکادمالــــداریلهکبلهم

یکمـککـویمالـدارانبایـدــــــستونزوپهملنځهوړلوکابهوالرینوالزمګڼلکی یهغهفکتورونهچهدمالدارود

الداریــــوهڅولشیترڅوددیوالیتمالدارینهتنهـاچـهخـودکفاشـیبلکـیصـادراتیبڼـههـمغـورهکـړیاوم

پرلیلپـارهاوـــګهدباروړلـواوســــــــدبیالبیلوهدفونولپارهلکهدلبنیاتو،وړیو،پوستکودتولیدپهمنظوراوهمدارن

هـمدژوندڅخهدخونداخستلولپارهرنګارنکمـــرغانروزی.

(:Natural source arrangement)دطبعیمنابعوتنظیمول

 ابتهاومعلومهخربهدهچهدزراعتسکتوردپکتیکاوالیتداقتصادشمزیاواساستشـکیلکـړیاوزراعتـیطــبعی

منابع،دخاوریحاصلورکولو،څړځایونه،دژووژوندکومچهدتیـروجنګونـواووچـــکالیومنابعلکهځنګلونه،داوبو

ـستمیـوهمکـارــپهواسطه یـریزیـامنناوحتـیدنـابودیرسهمخـامخدیطبعـیځنګلونـهکـومچـهدایکوسیــــــ

اوځړځایونـهدشخصـیګټـولپـاره،عامهځمکی،فارمونهه،کــمکیاوحیاتیضامنګڼلکی يپهبیرحامنه ولقطع

.استعاملی ي

نوــــرونهچـهدزرګونـوکلــــاویاهمدنهپاملرنېلهاملهدطبعیامراضواوافاتوپها رخرابشویهغهدښــــتیاوغــ

وپـهمبارزیاوایکولوژیکیمرحلوپهطیکولورسهدطبعیبوټوپهواسطهپوښلیدیپهتدریجی ولدسـوندمــــواد

جمعی ولتخریباودسپیروبیابانونودزیاتیدوسببګرځیدلی.پهخاطر

داوبومنابعدوچکالیو،بیځایهژوروڅاګانوکیندولوپهوجهښکتهتللیچهدکاریزواوچېنودوچېدوسببګرځیـدلی

دخاوریحاصلخیزیدمختلفوعواملوپهوجهکمهشویچېالهمدواملری.

دېدطبعیمنابعودکیفیتدکــــــــــــموالیاوکمحاصلپهموخهڅو پهدیبرخهکـیپانګـهاچونـهنـهرسبېرهپر

کویداچهددیوالیتزیاترهنفوسپهطــــبعیمنابعووالړاومتکیدیاوزیاترهترلـویتهدیـدالنـدیدینـوالزماو

ارزښتهنعمتونواومنابعوڅخهپهمناسبهطریقواستـــــــفادهروریګڼلکی يچهدولتاوعاموګړیددیغنیاوباـضـ

اوالزمساتنهوکړیځکهچههمدامنابعدیچيانسانانددویپهموجودیـتکـیژونـدکوالیشـیپـههرانـدازهچـه

ـــــــبهاومــنابعملنځهځیدژوندامکاناتهمکمی ياوحتئژوندناممکندیددیلپارهچهایامنـی،وطنــیوجیـ

 یفهمواداکړیویاودنوموړومنابعوڅخهپهښهتوګهساتنهکړیوی.ـــــوظ

 (Irrigationابــــــــــــیاری)

دپکتیکاوالیتزیاترهځمکیللمیاویاهمپهکاریزونواوبهکی یاویوهبرخهیيهمپهرسبندونواوویـالوابــــــــیاری

زراعتلپارهیوحیاتیبرخهبللکی یبناًدهغهتنظیماوالزمهاستفادههمیورضوریاوحتمیکی ی.داچېابیارید

کوتـهېـيـــــــکارديدولتمسؤلیتلریچېددیلپارهالزمیالریچاریاومؤ رتدابیرونیسـیاوداستـــفادهکون

الزمهطریقهاستـــــفادهوشـیچـېداهغـهوخـتدګټياخیستنيپهموخهورکړياولهرسچېنوڅخهیيپهمناسبهاو

امکانلـــــــــــریچېدواړهخواوی)دولتاواستفادهکونکی(یودبلرسههامهنګکوشـشوکـړیترڅـوددیدکمـو
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واریاوداوبوسیستمونهدتیرودریـــــــمنابعوڅخهاعظـــــمیاستفادهوشی.داچېدنوروزراعتیمنابعوپهشکلابی 

وکـیدنـابودیرسهــــــــــلسیزوناارامیوضعیتاوڅــــــــــوکلنیوچکالیپهواسطهزیاتمترضراوپـهاکـرثومنطق

مـــــــــــخامخدینوالزمیتوجهاوکارتهرضورتدیترڅوپهدیبرخـهکـیدخلکـواوبزګرانـوسـتونزیحـلشـی.د

رڅووکوالیشوددیمنابعوڅخهالزمهاومناسبهاستفادهوشی.هغوســــــرهبایدهراړخیزهمرستیوشیت

 دتحقیق،ترویجاومارکیټانکشاف:

معلومهاو ابتهخربهدهچهپکتیکایووروستهپاتیاودتیروحکومتونودتوجهڅخهلریپاتیوالیتدی،دخلکوعلمی

بلڅـخه یریلریپرتـیدیاوهـرڅـو پـهعنـــعنویسطحهنسبتنورووالیتوته یرهښکتهده.کلیاوبان ییود

واوـــــــروریعواملـــــــــــ ولزراعتیاودمالداریفعالیتونهرستهرسویاوپهموجـودهامکانـاتوددویلپـارهددیض

عنارصوتهیهاورسولهمناممکندی.

ـیـــچهدهریوهپهاړههغهالزمتدابــــیراوالریچـاریوسـنجولشـیترڅـووکـوالیشـودزراعتــنودااړینهبریښی

محصوالتوکچهلوړهنوی،عرصیامــکاناتاوالریچاریپهخلکوکیترویجاودتحقـــیقاتودالریمناســبنسـلونهاو

هکړوترڅوزراعتمنحیثدیوعلم،صنعت،اواقتصـادپهبنادورایټیګانیرواجاودوګړووړوګرځوواودازمینهمساعد

خلکوپهمنځکیمطـــــرحکړنهداسیچهزراعـــتیوازیپهعنعنوی ولدواموکړی.داچهبایدزراعـــتیعملیـاتاو

.تولیداتدمارکیټلپارهاودهغهپهبناتررسهشی

علمیاوعرصیاســـاسوالړیزراعتیالریچاریدنویونسلونواوورایټیدنویتکنالوژی،عرصیزراعتیماشیرنیپه

ګانوترویجاوتوسعهیوازیپهنظری ولګټورهنهدهبلــــکهپـهعملـیتوګـهبزګرانـواومالـدارانوتـهدنومـوړوڅیزونـو

انیاونباتیتحقــیقاتیفارمونوتـهاړتیـاورښودلاوهغویتهتریـــــننګکولیوالزمیکاربللکی یچېداامردحــــیو

لریچېبایدپههرهولسوالیکیتاسیکترڅودزراعتکارمــــنداناوبزګـرانوکـوالیشـیتجروبـویاونـویالری

چاریزدهاوعملیکړیلکهمنونویقوریي،دچرګانوفارمونهدمختلفوحـبوباتواوسبزیجاتودتخـمتکثیـراوتحقیقـاتو

ونهترڅووکـــوالیشیدښهکیفیتلرونکیزراعتیمحصوالتتولیدکړیچهپهداخـــلیاوخــــــارجیمارکیټونوفارم

کیدرقابتتوامنندیولری.

 کر او بایرو مځکو د آبادیدو زمینه برابرولد ب

داچهدپکتیکاوالیتپراخیدښتیاودکرلولپارهمسـاعدیخـاوریلـریاوپـهزیـاترومنـاطقوکـیتـرمځکـهالنـدی

( یرن دیدیاوخلککوالیشیدواټرپمپپهواستهدآبیاریاوبهتهیهکړایشـیترڅـوWater tableاوبوسطحه)

یپریاوبهکړیاودخپلوفامیلونولپارهغذایيموادتهیهاودکارزمینهمساعدهکړیبرعالوهلهدیڅخهخپلیکروند

دمارکیټلپارهمختلفزراعتیتولیداتتهیهاودقناعتوړعایدترالسهکـړیاودمملکـتپـهاقتصـادیودهاوترقـی

اریدروندبارکومچهزمون دجامعیپهاوږوبـاردۍترممکنـهکیدپاموړهمکاریکوالیشی.اوهمدهغهپټیبیک

.حدهکمکړی

نورضوریګڼلکی يترڅوهغهمځکیکومیچهبعضیخلکوآبادیکړیاودولتیدیاونورییيالتراوسهشاړیپاتی

نـدیکـاراورسمایـهدی)بکراوبایر)موات((خلکوتهتوضعکړوترڅوخلکپهزړهپوریتوګـهاوپـهښـهاخـال رسهوربا

ګذاریوکړی.ټولذیدخلارګانونهدهیوادریکجمهوردفرمانرسهسـمدشـاړوځمکـودقـانونمطـابقدملکیـتد

رشعیاوقانونیاسنادتهیهاودبیځمکوبزګرانو،مهاجرینو،کوچېانواومستحقوخلکوتـهورکـړلشـیترڅـودعمـودی
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ههموکړی.شاړیځمکیدکیفیتاوکمیتلهنظرهدکټوازټولیولسـوالیدودیرسهرسهدزراعتتولیداتافقیود 

رشنیاومټاخانپهشمولاوترځمکیالندیاوبودموجودیتلهکبلهد یرارزشوړدی.

(سلنهخلکلهلوږیڅخهځوری ي.١5(٪سلنهخلکدفقردکرښېالندیژوندکوياو)٢5پهپکتیکاوالیتکې)

(سـلنهښـځی١,99دجنسـیتپـهبنسـټ).قوهشتونلریولیپههغهاندازهکاریفرصتونهشـتوننـهلـريزیاتهدکار

بوختیالری.

(میلونـهافغـانۍتـه75دتولیداتوپهبرخهکیاوسمهالوپنځهوړيفابریکيفعالیتلریچیټولـهپانګـهاچونـهیـی)

رسی ی

خلصجدول

مالحظاتواحداندازهګیریاندازهموضوعشمیره

هیکتاره686865دکشتوړابیځمکې ١

هیکتاره9000دکشتوړللمیځمکې٢

00سړيخونې3

دکرهنیریاستمربط ١0ګرینهوس4

 0 0حیوانیفارم5

اوسترکارالندیده 0 0زراعتیفارم6

7
دغلهجاتو،سبزیجاتو،حبوباتواو

میوهجاتوارزش
ټنه ٢63876

محصوالتحیوانیارزش

فرد 5٢0000غواګانی9

فرد ١90000پسونهاووزی١0

راس470اسپ١١

قطعه١٢٢0000چرګان١٢

قطعه١١0000فیلمرغ١3

تولیداتحیوانی

ټن 558غوښه١4

ټن١48500شیدی١5

دانی١45000هګۍ١6

ټن١٢5پسهوړۍ١7

ټن80بزیوړۍ١8

جلد٢٢50پوستکيلوی١9

جلد3600واړهپوستکی٢0
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 :دمڼوباغونو اقتصادی ارزښت

دپکتیکاوالیتعمومیټولباغونهدمختلفونوعویومخلوطځنګلتشکیلویچیدجلغوزیووروستهمڼهیو.ارزښتناکهاو

ــا ــهدهدپکتیک ــوســیمودخلګویوعایدايترسچین ــهدهچــيدنوموړی ــوهمڼ ــتلرونکــيمی ــوميدلوړکیفی ــیچــيعم مڼ

دخرڅالومرکزییدرشنه،جانیخیل،یحییخیل،زرغـونشـهر،یوسـفخیـلاوارګـونولسـوالیوبازارونـهديچـيلـه

همدیځاییڅخهدداخلیسوداګروپهواسطهدهیوادداخلاودخارجيسوادګروپهواسطهپاکستاناونورهیوادونوته

تصـاديچاپیریـايلاوټـولنیزيپراختیـاکـيمهـمروللوبـويللکـهصادری يدپکتیکـاباغونـهدسـیمهایـزوخلګوپـهاق

دوچولرګوڅخهدسونموادوپهحیثګټهپورتهکوي.داوبودزیرموتنظیماودخاوریتخریبڅخهمخنیویشوي.

(ټنهپوریمڼیتولیدویچی١00000(ټنهڅخهتر)87٢00دپکیکاوالیتدمڼوباغونولرونکوولسواليوڅخههرکالله)

داخلیاوخارجیبازارونوکیخریداوفروشلری.په

 په ملی عوایدو کی د مڼو د صادراتو رول

پهافغانستانکیکرنهعمومادميلعوایدوپهزیاتوايلکیعمدهروللريځکهچیزمون زیاتهاندازهکرنیزمحصـوالت

دپکتیکاوالیتیودعمدهباغیمحصوالتوخارجيهیوادونوتهصادری يچیلهدغیجملینهیوهمڼهده.داچیمڼه

لهجميلڅخهدهچیانتقالییدافغانستانپهداخلکیاوهـمخـارجيهیوادونـولکـهپاکسـتاناودمنځنـیاسـیا

هیوادونوتهصـادری ي.دمڼـیدمحصـوالتوپـهصـادرولورسهخصـويصسـکتورپیـاوړیکیـ يچـیوررسهدپروسـک

نسپورټیرشکتونهمنځتـهراځـي.دبرشـيقـویپـهجـذبولواودخـارجيپـانګوالوجـذبرسهدمرکزونه،سټورونهاوټرا

افغانستانميلبودیجیتههرکالپهکايفاندازهعوایدزیاتی ي.پکیتکاوالیتمڼوزیاتهبرخهپاکستانهیوادتهدمرکز

اوولسوالیلهمحلیمارکیتونوڅخهصادری ي.

 کی دمڼو د صادراتو او عایداتو رولپه فقر او بیکاري کمولو 

پکتیکاوالیتیودناامنهوالیتونوڅخهدیچیهمداعلتدیچیخصويصسکتوریـیکمـزوریدیاوهـمدولـتاو

خارجيموسساتورتهزیاتهپاملرنهدصنعتپهبرخهکینهکوينویوازینیالرهچیکرهڼیتهپـاتیدههغـهدمڼـوپـه

.پهپکتیکاوالیتکیدتعلیمکچیټیټوالیدوظیفوکمبوداونوروستونزوخلکاړکـړيوچـیدعایداتوباندیاتقاده

کرهنیزومحصوالتولهالریخپلعایداتترالسهکړي.اوسچیباغدارانودمڼیفایدهولیدهاوخپلژوندکیییدمڼـو

(هکتـارهځمکـه9600ده.پکتیکاوالیتکیتقریبـا)دمحصوالتولهالریتغیرراغلینولیوالتیایینورههمزیاتهشوی

کیدمڼوباغونهموجودديچیپهزیاتهاندازهخلکوتهییدکارزمینهمساعدهکړیدهاوپهاکرثهځایونوکیپهکید

کورنیټولغړيمرصوفٍوي.دمڼودحاصلټولولووختکی،بستهبندیکول،رفعهحاصیلکولاوبارولهغهڅـهدي

چیپهپکتیاوالیتکیییزرګونهخلکمرصوفکړيدياو یریخلکدهمدیالریخپلعایدالستهراوړيچید

 یروخلکوپهعایـداتوکـیتغیـرراغلـیدیاودفقـراوبیکـاریکچـهیـیتـر یـرهبریـدهراټیټـهکـړیده.پـهسـلګونو

کهچیرتهدمڼوتجارتهمدغهشاندوامپیـداکړینـوویلـیدوکانداران،تجاراناوموټروانانهمپهکیمرصوفدي.نو

شوچیپهیادوالیتکیبهدفقراوبیکاريکچهتر یرهبریدهراکمهکړي.

دریوکلنولپارهدتولیددزیاتوالیاودنهالونودویشپالن۳دراتلونکی
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اومټاخانولسوالیوتهدمڼوداصالحشویونهالګیوددپکتیکاوالیتدمرکزرشنی،ارګون،زرغونشهر،یحییخیل،یوسفخیل

توضعدریکلنپالن

مجموع۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰تعدادنهالونه

۱۳۲۰۰۰نهالونه۵۲۸۰۰نهالونه۴۶۲۰۰نهالونه۳۳۰۰۰

۲۰۰۰نهالونه۵۰۰۷۰۰۸۰۰اندازهپهجریب

 په پکتیکا والیت دسړخونو جوړولو دری کلن پالن 

لګښتفیبابتعداد۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰دپروژیموقعیت

دسړوخو

دجوړونیپالن

۱۱۲مرکزرشنه

؋۸۰۰۰۰۰

۱۱۲یحییخیل

۱۱۲مټاخان

۱۱۲جانیخیل

۱۱۲زرغونشهر

۱۱۲رسوبی

۱۱۲یوسفخیل

۱۱۲ارګون

؋۴۵۷۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰مجوع

 :حاصیل او پانګه اچونهدمڼو پروسیس اورفعه 

لکهڅنګهچيزمون هدطرحيددريکلنپالناودټويلپکتیکاتخمینيدمڼـیباغونوپـهنظرکښـینیولـورسهپـهټولـه

څخـه۵۰(څخهتولیدی ي.خوکهچیرتـهدارزشافزایـیپـهبرخـهکښـیرسمایـهګـزاريويشلـه۸۷۲۰۰پکتیکاکښی)

افزایـیرسهدمحصـوالتومعیاريکیدنـهبـهزرهپوريټنهبهدمحصوالتارزشافزایـیويشخولـههمـدیارزښـت۴۰تر

صورتونیسیخومتاسفانهتراوسهپوريداسیخاصهتوجهنهدهورتهشوي.خوفرصتدمعیاريکولوزیاتدي.دزراعـي

محصوالتوپهپروسیکعمدهخالعبارتديددولتنههمکاري،دموسساتونههمکـارياودخصـويصسـکتورنهتشـویق

ړيخالد کولولپارهدپورتنیوبخشونوتشویقاوهمکاري،درسمایـهدارانـوجـذبدمحـيلچيرسمایهګزاريوکړي.دنومو

تجارانوتشویقاودپروسیکپهبرخهکښیځایی،دسـورمتنت،ګری نګ،پيکنګ،پیکیجنګ،وارشاوداسـینوردپروسـیک

څنګـهچـيمربوطهمشرنيرضوردي.اوتراوسهپوريداسیهیشکـومخصـويصسـکتوررسمایهګـزارينـهدهکړي.لکـه

دنوموړيوالیتعمدهمحصـولمڼـهدهاوزیاتـهانـدازهیـیپاکسـتانتـهپـهتجـاريتشـکلنـهصـادری ي.خوکهچیرتـه

دپروسیکپهبرخهکیکارويشلهیوطرفهبهخلګمرصوفهبلطرفهبهدهقانانورضایتحالصليش.اوپـهتیرودریوکلنـو

ادوالیــتکښــیدتولیــداتوزیــاتوايلبرخــهکښــیټولولکــهدمڼومحصــوالتوپــهبرخــهکښــيهــیشرازکارنــهدهشــوي.پهی

سکتورحصويصدولتاوځینوموسساتوکارونهکړيخودصادراتوپهبرخهکښیهیشکارنهدهشوي.

دپکتیکاوالیتمڼیدپخوارهیسیپهکومداسیعلمیشکلنهپروسیکاورفعـهحاصـلکیـ یاودعنعـوزشـکللـه

فعهحاصیلییهمپهغیرمسلکيشکلرسهصـورتنیسـیکـومچـيدمڼـودونـومخیییبستهبندیشکلنیسی.اور

دزخميکیدو،دشاخونودماتیدواوهمدارنګهدضایاتواندازهییزیاتهویچیبزګرتههغهقیمتچیطمعییلـرینـه

انتقالی يلکـهمخکـیشیپورهکوالیچيبیاوروستهدراټولونکوپهواسطهراټولاوپهکارټنونواوبوریوکښیکورونوته
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میهـموویـلچـيرفـعحاصـیلیـیپـهغیرمسـلکلیشـکلاوبـدونلـهکـومينویوتکنـالوجيپـهکـارولورسهصـورت 

نیسی.ددیلپارهچیدمڼودضایعاتومخنیویوشیاوهممارکیټتهپهلوړکیفیتتولیدوړاندیکړونوالزیمهدهچـی

یاودپروسیکلپارهالزیمهبولوچیپهپکتیکاوالیتکیمعیاریفابریکهدمڼودحاصلراټولولوبستهبندی،سورتبند

جوړهشیاوهمکاریموسساتدیپهدیبرخهکیهمکاریوکړیچیپهدیرسهبهمومارکیـټتـهدوامـدارهعرضـه

کـیچـیتـردیولرودمڼوپهبرخهکیبهباغداریودهکړیاوهمبهخلکوتهکاریفرصتونهبرابرشیپـهداسـیحـال

مهالههیشکومهفابریکهشتوننهلریترڅودمڼیحاصالتپروسیککړی.

پهپکتیکاوالیتکیدبرقدنهشتوندخصوصیپانګیاچوونکولهلوریهیشکومهپانګهاچونهنهدیتررسهشویچی

پـهدیبرخـهکـیکـارپهدیبرخهکیدبرقنهشتونلویعلتبللکی یچیدولتیاهمکارهنادولتیموسسـهدی

وکړیترڅوپهپکتیکاوالیتکیدمڼوپهبرخهکیرسمایهګذاریوشی.

 تحلیل:د بازار 

پکتیکاکيدمڼولپارهمحيل،ولسـوايلاووالیـتمارکیـټوجودلري.اودافغانسـتاننورووالیتوتـهانتقـالی ياوفعـالخـارج

وماتنلريدمارکیتفعـاالنعمومـاکمیشـنکـاران،عمـدههیوادپاکستانتهصادری يدمارکیتپهاړهبزګرانوهیشمعل

فروشاناوواړهتجارانديبزګردقیمتپهاړهدمارکیتمعلوماتنلري.یواځيدتجاراوبزګردواړوجوړامددي.دقیمتګذاري

پـهلپارهپهکيل،ولسوايلاووالیتکښیکومهمشخصهورځوجودنلري.بزګراندنورووالیتونودمارکیتاوخـارجيمارکیتونو

۳اساسباغونهجوړوي.اوبعيضییدښهحاصلالستهراوړلوپهمنظورپهتصاديفدوللريپهیحیخیلولسوايلکي

ـــي ـــونولســـوايلک ـــهاورګ ـــانیپ ـــهرسدخ ـــی۳باب ـــهک ـــهمرکزرشن ـــهپ ـــوهرسدخان ـــوهل ـــازاوی ـــهوړيرسدخ باب

کیلـومڼـو۷پـهمزرعـهکـېدوجودلري.دمحصوالتوقیمتپهمزرعـهکښـیکـمدياوبـهمارکیـتکـيزیـاتديمـثال

افغانۍوي.لويخریداراندنورووالیتونونـه۲۵۰-۲۳۰کیلومڼوقیمتد۷افغانۍويخوپهمارکیټکېد۱۸۰قیمت

راځيیادوالیتکښیددويخریدارانکموي.

دتجـارانواړیکيکړودکـرزراتلونکيدريکالوکښیبهدمڼواتحادییجوړيکړي.کوپراتیفونهبهجوړکړودبزګرانـورسهبـه

ــوکيرشکــت ــزيشــتهت ــهکرنی ــهســطحهب ــرانونښــلودوالیتاودافغانســتانپ ــهبزګ ــايتسیســتمرسهب وزارتدمعلوم

وکړي.ترڅویادمحصــولخلګوتــهمعــريفکړوبزګرانوتــهبــهدمارکیــتپــهاړهټریننګونــهورکړو.اتحادیولــهالريبــهبزګــران

دمارکیتاونرخمعلوماتیوبلڅخـهوکړي.دهیواددننـهلـويمـارکیټونورسهبـهاوتجارانوټولنیزګروپونهجوړکړو.ترڅودوي

 بزګرانواړیکيټینګیکړونودهمدیلهالريمعلوماتترالسهکړي.

لکهڅنګهچيدپکتیکاوالیتاقلیمپهنظرکینیولورسهدزیاتومیوهجاتولپارهدیرمناسـبديچـيلـههمـديبرخـي

خواڅخهدزیاتوحاصالتوتولیداودپکتیکاداقتصاديجغرافیاییموقعیتپهنظرکينیولوڅخهیییوههممڼهده.لهبيل

رسهدپکتیکازیاترهمڼيدولسوالیوپهبازار،دهیوادداخيلګاون یووالیتونوتهاوپاکستانتـهوړلکی ي.خـوهیرهدهنـه

ههـممارکیـتپیداکړیـدي.دمڼومحصـوالتويدپکتیکامڼيدښهکیفیتلرلوپهاساساوسدمنځنیاسیاهیوادونهت

دمحلیتجارانوپهذریعهخارجيتجارانوتهپهالسورکولکی ياودنوموړيمحصوالتوقیمتګذاريدعمدهفـرويشپـه

شکلصورتنیيس.دپکتیکاباغوانانعمومـادسـ کالمارکیـتاودښـهقیمـتپـهنظرکـينیولـورسهدمڼومحصـوالتاو

ــاغونواحــداثکوي.عمومــا ــهدیدب ــهمعیاربرابررسدخــازن ــهســطحهپ ــهپکتیکاوالیــتکــيدولســوالیواودوالیــتپ پ

موجودي.نولههمدياملهچيدنوموړیوباغدارانومحصوالتخرابنشینوپهباغکيیینرخونهپهتصاديفشـکلرسه

اکي.دمڼومحصوالتصورتنیيس.چيدمحلیتجارلهخواپهمارکیتکيدمناسبيګټيپهنظرکينیولورسهخپلنرخټ
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چيپهپراخهپیامنهصورتنیيسنودهیواددداخيلميلتجارانوپهذریعهتررسهکی يچيهمیـیدهمـديوالیـتاو 

همییدهیوادنورووالیتونوڅخهوي.

ه(ټنهمیوهتولیدوياوورځتربيلیـیدمڼـوباغونـهدپراخیـداپـ۲۲۵۰۰۰دپکتیکاوالیتدټولوالیتپهسطحهتقریبا)

حالکيدي.خومتاسفانهاکرثوختدبیامني،پهوختدمارکیتنهموجودیتاولهګاون يهیوادرسهوخـتناوختـه

درسحدمشکالتهغهڅهديچيدمڼومحصوالتوقیمتپهبازارکيراټیټی ي.کهچیرتهدمڼوتولیدپهپکتیکاوالیتزیات

چيمڼودخرڅالوپهتازهشکلوکړوبلکـيمون تـهپـهدیبرخـهيشاوخلګدباغداريتهودهورکړينومون هیوازيدانه

کيزیاتفرصتونهالستهراځيلکهدمڼوڅخهدمرباجوړول،پهقطیوکيبندولاوهمدارنګهدجوسونوتیارولبهمون ته

نبـهدمڼودخرڅالوزیـايتالريپرانیزي.چـيدديالريبـهمـون هوکـوالییشـودمڼـودضـایعاتومخنیـويوکړو.بزګـرا

ـــهخصـــويصســـکتورپیاوړي ـــازوي.دیرسهب ـــهدياړهاطمین ـــهپ ـــويب ـــرياوهغ ـــهکـــيســـتونزهنل دبازارموندن

اودزیاتوتجارانوتوجوبهجلبيشچيداکاریواځيدانهچيپکتیکاوالیتتهګټهورسويبلکيدافغانستانملیاقتصـاد

ونهبرابرکړي.نودهمديلپارهچيترراتلونکيدریوکلنودپیاوړتیاکيبهرغندهرولولوبوياوخلګوتهبهزیاتکاریفرصت

پوريمون هدمارکیتنګدانکشافلپارهکاروکړوونوالندينقاطبایدپهنظرکيونیوليش.

 .دمڼودښهاوباکیفیتهنوعوتولید 

 .دتجارانوجلب 

 .دوالیتاوولسوالیوپهسطحهدمعیاريرسدخانوجوړول 

 ،دهقانانوتهدبازارموندزPre harvest ،post-harvest(اودرجهبنديAssortmentپهبرخهکيدظرفیـت)

 لوړولوورکشاپونوترتیبکول.

 .دکوپراتیفونوایجاداودزیاتومنایيشمیلوترتیبکول 

 .دمڼودمحصوالتوکانرسوکول

چهدمارکیټدنهشـتونیټدپیداکولوالریچاریبرابریمڼیـــــــــــهغهمحصوالتوتهچهفعالتولیدی یدښهمارک

لهاملهخراباودبزګرانودمایؤسیســببګرځـیدیـادونیوړدهچـهدپکتیکـاوالیـتزیـاترهزراعتـیمحصـوالتلکـه

جلـغوزی،بادامجهانیشهرتلریمګردنهتوجهلهوجیدهغوټولیګټیهمسایههیوادونهترالسهکویاودنړینورو

صادری ی.مملکتونوتهددویپهنامه

 دمڼو د محصوالتو مخکی اخیستنه ، قرضه او سب سایډی 

٪مخکيخرڅی ي۱۰۰پکتیکاوالیتکيجلغوزي،بادام،مڼهاوانګورمخکیدرفعحاصلڅخهخرڅی يچيهمديکي

بزګرانییمخکيدرفعحاصلڅخهخرڅوياوباقیپايتبزګرانییدحاصیلټولولوپهوخت٪۵۰-۶۰اوبادام،مڼه،انګور

افغـازوي۲۱۰۰۰رڅوي.چيقیمتونهییدیرفرقکويکهمڼيپهنظرکيونیسونومخکیدرفعحاصلنهیوټنکيخ

افغـانیټـنخرڅی ي.بزګرانوتـههـیشتولیـديعوامـلنـهبرابروي.بزګریـوازي۲۸۰۰۰خودرفعحاصلوختکيقیمـت

سـاسیـیخرڅوي.کـهدولـتدمارکیټلهویريخپلمحصولمخکیخرڅـوي.اوهمنورعایـداتنلـرينودمجبـوريپرا

لخوداعقیمتورتهوټاکليشچيددهقانلپارهداطمنانوړوي.پههمديرسهدپروسککمپنییـیواخـيلنودلتـه

بزګرمطمعینکی ياوپهیادوالیتکيدمڼوبرخهکښیهیشقسمهسبسایديوجودنلري.

څنګهچيپهنوموړيوالیتکیدمڼوزیاتمحصوالت،دمعیاریرسدخانواوپهوختدښـهمارکیـتنـهموجودیـتهغـه

عواملديچيباغوانانهمديتهاړکويچیخپلمحصوالتمخکـيلـهرفـعحاصـیلڅخـهتجارانوتـهدیـومشـخص



 

59 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

الیتکيهیشداسـیکـوچنيقـريضمجموعيقیمترسهورکوي.چيدهقانتهزیاتاقتصاديزیاناړوي.پهپکتیکاو 

ددولتاویادموسساتولخوانهديورکړلشویچـيترڅوپـوریدهقانـانترینـهاسـتفادهوکـړي.داچـییـادوالیـتکـی

امنیتيمشکالتزیاتدياوپهاکرثهوختکیدوالیتمواصاليتالریبندیوينوبزګرانلـهدیویـریچـیدمڼـو

هوياوهمزمون والیتيبازاردومرهظرفیتلريچیټولتولیداتورتهعرضهيشنوپخیدووختکیبهتجارانموجودن

کمیشنکارانیاتجارانلدیفرصتڅخهپهاستفادیبزګرانونهمخکیچیپهحاصلورسی يپهټیټقیمـتاخـيل.

ړليشاویـاهـمورتـهدکهچیریدمارکیټاسانتیاویبرابریيشاوهمددولتلخوانـهبزګرانـوتـهوړیقرضـیورکـ

پروسکپهبرخهکیکارويشاویادبزګرانوداسیګروپونهیاکوپراتیفونهوجودولرينودکرنیریاستپهچوکـاټکـی

بهیوبزګردتجاررسهپهرسمي ولقراردادکوياوپهکیداسیمادیځایپرځایيشچینهبزګرانتهتاوانوياو

کونکیپهنظرکیونیوليش.پهدیرسهبهبزګـراناوتجـارانیـوپربـلاعـتامدپیـداکړيعامـهنهتجارتهاوهممرصف

بزګرانبهدباغداریسکتورکیکارکولوتهتشویقيش.همدارنګهکهچیرتهقراردادکونکيبزګرانوتهزراعتيتولیـدي

پهوا کیورکـړياوهغـویدمڼـوکښـتتـهتوکي)کیامویرسی،نیالګي،مسلکيروزنه،درمل(اونوریاسانتیاوي

وهڅوياوبیاوررسهپهیومعینقیمتدقراردادلهمخيقراردادوکړيدیرسهبـهدیـادوالیـتبزګـرانپیـاوړييشاو

مون بهپهاسانیرسهوکولیشوچیداخيلبازارتهاوهمخارجيبازارتهمعیاريتولیدوړاندیکړو.

ېیوزیاتشمېرکرهڼیزمحصوالتتولیدي يچېلههغې لېدرېعمدهېېدحاصلتررفعکېدوپهپکتیکاوالیتک

(پهاساستررسهکی يچېلهانګورو،مڼواوجلغوزيڅخهعبارتدي.Pre-Contract Farmingدمخهقرارداد)

تــررفــعکېــدودمخــهدکرهڼــېریاســتاودســوداګرۍاوصــنایعودخــونېدمعلومــاتپــهبنســټدمڼــودحاصــل

(اندازهېېپهټناوارزښتېېپهافغانیوپهالندې ولبیانی ي:Pre-Contract Farmingقراردادونه)

یوټنعمدهکرهڼیزومحصوالتوقېمتپهپټي،مارکېټ،دحاصلتررفعکېدودمخهقراردادکېاوتوپیرېې:

دحاصلتررفعکېدودمخهقراردادونوحجماوسلنهېې:

ټولمحصولپهټناقالمګڼه
دحاصلتررفعکېدو

مخهقراردادپهټند

دحاصلتررفعکېدو

دمخهقراردادسلنه

٪60 ١8,054 30,090مڼې١

١396داقالمګڼه

کالټول

تولیداتپه

ټن

ارزښتېېپهدبازار

افغانیو

 Pre-Contractد)

Farmingحجمپهټن)

(Pre-Contract Farmingد)

ارزښتپهافغانیو

63,34٢١,96360٢,000 ٢١١,١40١0,586,98١,880مڼې١

قېمتپهافغانۍاقالمګڼه

دحاصلتررفعکېدوپهبازارکېپهپټيکې

دمخهقراردادکې

توپیر

38,57١50,١4٢3١,0007,57١مڼې١
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 قراردادګټې او زیانونه:په پکتیکا والیت کې د حاصل تر رفع کېدو د مخه 

پـهڅېـریـولـړښـېګڼېاو(لکـهدبـلهریـوهيشPre-Contract Farmingدحاصلتررفعکېـدودمخـهقراردادونـه)

نيمګړتیاوېلريچېپههریوهييپهالندېترشیحکی ي:

 ښېګڼې داد د حاصل تر رفع کېدو د مخه قرار

a. دبزګرانورسهمرستهاودتولیدپهبهیرکېداسانتاووبرابرول 

b. دبزګرانولپارهدیوه ا منبازارشتونسببجوړی ي 

c. دقېمتدګواښونهلهمنځهوړي 

d. دپرسککوونکوکمپنیولپارهدخاموموادشونتیاآسانتیابرابروي 

e. ګټهپورتهکی يچېدبزګرانوتهدنویومهارتونوددحاصلتررفعکېدودمخهقراردادکېدنوېټکنالوژۍنه

 زدهکولوسببجوړی ي

f. .دبزګرانودهڅونېاودکرهڼېدسکتوردپرمختګسببجوړی ي 

g. دبزګرانولپارهدبازارونودپراختیاسببجوړی ي 

 د حاصل تر رفع کېدو د مخه قراردادونو زیانونه

a. اردادکوونکيکوښښکويچېټیټقیمتوټاکيترڅوخپلهګټهدحاصلتررفعکېدودمخهقراردادکېقر

 زیاتهکړي

b. زیاتمترکزپهکیفیتکی يچېکیدایيشپهاسانۍرسهدبزګرانوتولیداترديش 

c. پهپیشخریدقراردادکېیوازېدپهګوتهشویونباتاتوکرهڼهغورهکی يچېدنورونباتاتوپهکرهڼـهمنفـي

 اغېزهپرېباع

d. ښواوکیفیتلرونکوحاصالتودترالسهکولولپارهلهکېمیاويدرملونهګټهپورتهکی يچـېپـهچاپریـالد

 بدهاغېزهبرېباع

e. دیوهنوينباتاونوېټکنالوژۍنهپهلومړيځلګټهپورتهکولبزګرتهپهتولیدکېسـتونزېاوخطرونـهرا

 پیداکی ي

f. دقرارداديکمپنیوتهدفساداورسغړونوزمینهمساعدهويدیوهقانوزا انېنهشتونچې 

پهپکتیکاوالیتوړیقرضیورکولوکومهمنبعشتوننهلریترڅوبزګرانوتهوړیقرضیورکړیلکهکرنیزبانګاویاکوم

همکارهموسسه.

 :دتولیدی عواملو او لګښت تحلیل

رسی،کرنیزوسایل،تخمونه،نهالونهاوادویهجاتپه یرهکمهاندازهپهپکتیکاوالیتکیتولیدیعوامللکه)کیاموی

،غیریمعیاریاولوړقیمترسهپیداکی یچیزیاترهبزګرانییدغزنیوالیتاویاهمدپاکسـتانهیـوادڅخـهترالسـه

پهالسنـهورځـیکـهکویچیپهدیرسهبزګرتهمحصوالتپهلوړهبیهمتامی یاوهغهاندازهګټهچیطمعییلری

(فیصدهنورهمارزانهمتامشیاودمحصوالتوپهمرصف۱۰چیریعواملپهپکتیکاوالیتکیشتونولرینوبزګرتهبه)

کیبهکموالیراشی.



 

6١ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

دپکتیکاوالیتپهزیاترهلیریپرتوسیموکیکرهڼهپهعنانویشکلرسهصورتنیسیخلکلهتولیدیعواملوڅخهپه 

ازهاستفادهکویچیپهدیبرخهکیدپکتیکاوالیتبزګرانوعامهپوهایپه یرهټیټهکچهدینوالزیمهدهچیکمهاند

دبزګرانولپارهتهپهوالیتاومرکزکیدسـمنارونواوورکشـاپونولپـارهزمنـهبرابـرهشـیاوورتـهدا ـرشـیترڅـودتولیـد

وشی.زیاتوالیرامینځتهشیاولهضاعیاتوڅخهمخنوی

دتولیدیعواملوپهبرخهکیپهپکتیکاوالیتکیهیشپانګهاچونهنهدهتررسهشوی.

 :تحلیل سوات

 قوی نقاط

 .دمناسباقلیمدرلودچیدپکتیکاوالیتپههرهسیمهکیدمڼیدکښتاوتولیدلپارهزمینهمساعدهکړیده 

 .دمختلفوورایټیګانوشتوناوسمهنتیجهورکونه 

 برشیقویشتوندباغونودجوړولوپهبرخهکی.دکافی 

 .دباغدارانوعالقمندیدمڼودباغونورسه 

 .پهتیروڅوکلنوکيدباغونوزیاتوايل

 .دباغونوکښینولواړوندداکرثابزګرانوتجريباوپوهه

 .کرهنیزوساماناالتوموجودیتاوپهاسازرسهدن ديوالیتونوڅخهترالسهکول

 موجودیت.پهدوامدارهتوګهدتقاضا 

 نقطیضعف 

 .دمارکیټنهشتون 

 .دمیوهجاتودپروسیکدفابریکونهشتون 

 .دسړوخونونهشتونترڅومحصوالتپهکښیوساتلشی 

 .دبزګرانودپوهیټیټهکچهچیدحصالتودکمبودسببګرځیدلیده 

 کینهمرسته.دبزګرانورسهدتخمونو،کیامویرسو،دباغداریوسا لاودادویهجاتوپهبرخه 

 .دهمکاروموسساتونهشتونترڅولهباغدارانورسهمرستهوکړی 

 .پهغیریفنی ولرسهاوبهونه 

 .داصالحشویوورایټیګانوکمبود 

 .دبزګرانورسهدمرستواووړوقرضونهشتون 

 .دافاتواوامراضولپارهدکافیمرستونهشتون 

 وافتوژونکودرملونامناسباستعامل.دسپري،کیمیاويدرملو،حرشهوژونکوا

 .دزړوباغونوبیارغولوتهنهپاملرنه

 .ددولت،موسساتو،تحقیقايتادارونههمکارياودکرزریاسترسهدبزګرانودهمغ ينشتون

 ونهفرصت

 .دخرڅالوپهموخهییدښهاولویوداخيلاوخارجيمارکیتونوشتون

 یدخلواداروپههمکاريدبازارموندزاسانتیاووموجودیت.دبزګرانودګروپونو،کوپراتیفونو،تجارانواوددولتيذ

 .ددولتاوخصويصسکتورلهالريدباغونوښهمدیریتاوارزښتزیاتونه
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 .دمڼودزړوباغونودبیاجوړولولپارهفرصتونه

 ونهتهدید

 .دامراضواوافاتوحميلاوپهخپلوختییدکنرتوللپارهالزمتدابیرنهنیول

 یی)مینځل،درجهبندي،بستهبندي،پروسکاوهمدارنګهدسړوخونونشتون(درفعحاصیلڅخهوروستهعمل

 .باغونوتهپهکايفاندازهغذاییموادوورکولوپهاړهدعلميپوهينشتون

 موسميیخوهنهاودذخیرهخانونشتون 

 

 عمده ستونزی:

 کمبـودپـهوچکالیچیپهپکتیکاوالیتکیدکرنیزومحصوالتوپهوړانـدییـولـویچـالشدیچـیداوبـو

 حاصالتوکیکمبودراوستلی.

 .دبزګرانورسهنههمکاریددولتلهلوری 

 .دقرنطیننشتون 

 .دهمکاروموسساتونشتوندکرزپهبرخهکي 

 .دمعیاریسړوخونونشتون 

 .د ابتمارکیتنشتون 

 .دکوچنیوقرضودورکړينشتون 

 .دپروسیکدفابریکونشتون 

 :دزیاتوالی چټکی الریدکرهنزومحصوالتو دتولید او صادراتو 

 .داصالحشویونهالګیوترویجاوبزګرتهپهاختیاکیورکول 

 .دبیکیفیتهبوټوقرنطینرامینځتهکول 

 .مجهزیسړیخونیجوړول 

 .دمڼودباغونوجوړولو 

 .امراضواوافاتوپهوړاندیدبودجیاختصا ول 

 .دمڼوحصالتوتهبازارمندنهکول 

 رضوورکول.بزګرانوتهدوړوق 

 .دهمکاروموسساتوجلبولدباغداریپهبرخهکی 

 .دبزګرانودپوهیکچیدلوړولولپارهسمنارونهاوورکشاپونهپهالرهاچول

 پایلی :

لکهمخکیچیذکرشولچیپکتیکاوالیتدمناسباقلیمپهدرلودلورسهدمڼیدکښتاوتولیدلپارهبهـرتینبسـرت

دمڼیدکښتلپارهپهپکتیکاوالیتکیکاروشیاوپانګیاچونیتهدیزمینهبرابرهشیځکهدینوپهدیاساسدی

مڼهپهپکتیکاوالیتکیدجلغوزوڅخهپهدوهمهدرجهکیلوړحاصلورکونکیونهده.
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کـهپـهدیپهپکتیکاوالیتکیدمڼیدحاصلکیفیتخوراښهدیچیپهداخلاوخارجکیزیاتهراکړهورکړهلرینو 

برخهکیپهخا  ولرسهدمڼیپهکښت،حاصلراټولو،سورتبندیاوپروسیکباندیکاروشیاوپانګهاچونهوشی

دهیوادپهاقتصادکیبهرغندهرولولوبوی.

ددولتاویاهمهمکاروموسساتولهلوریدیپهپکتیکاوالیتکیدمڼیحاصالتوتهتوجهوشیترڅوموبزګرانچیپه

 دیبرخهکیستونزیلریحلشی.

کهچیریپهپکتیکاوالیتکیدمڼیدحصالتولپارهځانګړیسړیخـونیجـوړیچـیحصـالتبـهلـهضـاعیاتوڅخـه

خوندیویچیګټهبهییهمبزګراوهمدهیوادپهملیاقتصادکیزیاتهشی.

هکول.ددولتلهلوریلههمکاروموسساتورسهپهدیبرخهکیقراردادون

خصوصیپانګهوالجلبولترڅودمڼیدپروسیکپهبرخهکیرسمایهګزاریوکړی.

دبزګرانولپارهدمختلفوسمنارونوجوړولترڅودهغویدپوهیکچهلوړهشی.

کالونولپارهپهمختلفـوولسـوالیوکـیدمڼـودنهـالونودتوضـعپـالنترتیـبشـویدیچـی۳پهطرحکیدهراتلونکی

وزارتلهلوریورتهتوجهوشیترڅوپهپکتیکاوالیـتکـیدحاصـالتوزیـاتوالی،دکیفیـتښـهوالـی،دبزګرانـودکرهنی

عایداتیسطحلوړوالی،دشاړوڅمکوابادول،دداخلیاوخارجیفابریکوتهداولیهمـوادوبرابـرولاوپـهټولـهکـیپـه

کرنیزودملیعایداتوکیزیاتوالیدی.

تیکاوالیتپهحاصالتوکیرغندهروللریچیپهدیطرحکیورتهددریوکلونـولپـارهدجوړولـوسړیخونیچیدپک

پالنترتیبشویدیکهچیریدکرهنیریاستاویاهمکومیهمکاریموسسیلهلوریورتهپاملرنـهوشـیاودذکـر

هشتونلریدمڼوحصالتپهڅوشویپالنرسهسمیجوړیشیچیدجوړولوپروپوزلاونقشهییدکرهنیوزارترس

چندهزیاتشیحصالتبهلهضایعڅخهوژغورلشی.
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 څپرکی شپږم

د افغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ او د ميل لومړیتوبونو  

 (ANPDF/ NPPsپروګرامونه )

 اقتصادي )جیواکانومیک( موقعیت-افغانستان جغرافیایيد 

تاریخاولهقومياوژبنياړخهدګ شمیروګړوپهلرلورسهیوهتاریخيسیمهده.زیاتشمیرافغانستاندیوهب ایه

ژوند افغانانپهجالټولنوکېپهغرنیوسیموپهتپواودروکېچېزموږدجغرافيې یرهبرخهجوړويخوارهواره

پهموخهدټرانسپورتاومخابرايتخدمتونوکوي.دټوټهټوټهکېدوپرلورروانېدغېطبیعيګردلېڅخهدخالصون

تهالرسعاودبازاردهمغ ۍدآسانتیاووراوستلولپارهدزیربناوودپراختیاپهبرخهکېدلویېکچېپانګونېاړتیا

لتليدلکې ي.دڅلورولسیزوجګړېهیوادورانکړیاوپهميلکچېدزیربناوواودفعالوادارولرونکياغیزمندو

جوړولوهڅېیېلهلویوستونزورسهمخامخکړيدي.

بههامغسېپاتېيش.ولې-دودېاوپرمختګاوږدمهالهپرمخوړونکيـکرهنه،کانکېندنهاوسیمهایزسوداګرۍ

زړېالرېچارېبایدپهپرمختللوالروباندېبدلېيش.کهپهاغیزمن ولترېګټهپورتهيش،یادېعرصيرسچینې

بهدلوړېکچېاقتصاديودهرامنځتهکړي.دنړۍپهیوهګ میشتهاوخوځندهسیمهکېدڅلورالرېپررسد

د اقتصاديهمکاریو موخه پرمختګپه رسه ګاون یو چېله دېمعنیده افغانستانجیوسرتاتیژیکموقعیتپه

نستانبایدپهعامهاوخصويص،کورنۍاوبهرنۍچټکولولپارهزموږهیواددغورهموقعیتلرونکېدی.همدارنګهافغا

دواړوبرخوکېپانګونهچټګهکړي،اودوختپهتیریدورسهدميلعوایدوپایدارهرسچینېبایددپراختیایېمرستو

ځایناستېکړي.

ټولنیزپرمختګتهپهافغانستانکېدجګړواوږدتاریخاودپانګونېنشتونتهپهکتورسهدپاموړاقتصاديودېاو

(راتلونکوکلونوکې۱۰رسیدلبهپورهوختتهاړتیاولري.دپرمختګدامیدوارونکېکچېرسهرسهبهافغانستانپه)

دسویيلآسیاءسیمهایزدسړيرسناخالصوميلعوایدوترټولوټیټهکچهولري.نسبيیادمنځنۍکچېعایدتهد

ېدپرمختګتګالره،پهکلونواویاهمپهیوهلسیزهکېنهبلکېبایدپهڅولسیزوژونددسطحېلوړولوپهبرخهک

کېاندازهکړالیيش.ولېبیاهم یرهاړینهدهترڅودیوهسولهایزاوسوکالههیوادبنسټونهاوسکېښودليش.

ګنددی.ترهغهپورېچېافغانستانزموږتګالرههمبایدپرواقعیتونووالړهوي.پهلن وختکېدودېلرلیدناڅر

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

ځانګړېتوګهدپراختیایياقتصادلهکبلهمنځتهراځېهغهبههملهستونزورسهمخيش.دپرمختګرشیکانبهپه

کلونو۱۰څخهتر ۵مايلمالتړکوونکيپاتېيش،خوددویمالتړبهپهراتلونکوافغانستانکېدپرمختګمهم

پورېکميش.دوختپهتیریدورسهبایددوامدارهکورنۍرسچینېدنړیوالمالتړځایونیيس.پهلن همودهکېد

لورېتګاو په بودیجې ایښودلیوېدوامداره بنسټ پراختیا مهاله اوږد د افغانستان مهمد ترټولو لپاره زمون 

 لومړیتوبدی.
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 دميلیوايلحکومت 

لومړين دوه کاله: اقتصادياړخونو۲۰۱۴په او سیاع، امنیتي، افغانستانپر د قدرتلی د کالکېد زی دیز

لهباندېدپاموړاغیزوکړ.کلهچېدميلیوايلنويحکومتوا ترالسهکړیواځېلهیوهبحرانرسهنهبلکې

دریوبحرانونورسهمخشو،تروریستانواومخالفووسلهوالو لودنړیوالوځواکونودشمیرپهکمیدورسهخپلېحملې

زیاتېکړې،اقتصاددکړکېچخواتهالړ،اولهسیالیو کوټاکنودميلرهربۍپاملرنهځانتهواړوله.

ترهغه يرېژورېديچېپهلومړیوکېیېاټکلشوینويحکومتداومنلهچېپهاقتصادکېبنسټیزېستونزې

عامهتدارکاتو، لکهپربانکونوڅارنې، دحکومتيکارکونکودګومارنېسیاعکولدحکومتداساعدندو وو.

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

دېپرځایچېپهامنیت ګرځیديل. حقیقتکېد په ټوټېشويوو: څو خواشنونکېتوګه په دواړه پراختیا او

څرګندهتوګهټاکلېموخېدمنسجموميللومړيتوبونوپربنسټجوړاوپلېيش،دبودجېدباندېاوبودجېدننه

پروژولهمجموعېڅخهزیاتبلڅهنهووپايت.

 په لومړیکال خپلېدورې تدارکاتدحکومتد کړ.عامه تیر راوستلو په اساعپرمختګونو د کې چارو مهمو

اصالحاتودراوستلوپهموخهمرکزيشول.لهميللومړیتوبونورسهدبودجېبهريدهمغ ۍپهموخهدعامهمايل

مدیریتپهبرخهکېداصالحاتوطرحهجوړهشوه.

ساد،جنایتاوبیکاري،دحکومتداصالحاتودپروګرامپهمخکېجګړه،اداريف-یولهبلهرسهتړلېڅلورننګونې

مهمېآزموینېدي.پهداسېحالکېچېدامنیتيخن ونولرېکولسیاعخربواترواونظاميبریاتهاړتیالري

رامنځتههمدارنګهدعامهباورفضاچېدحکومتلهخوادښهکېفیتلرونکومساويخدمتونوپهوړاندېکولورسه

خودکاريزمینېدکچېلهلوړولوپرتهبه کې يپهدغهستونزمنورشایطوکېدحکومتدمالتړسببګرځي.

افغاناندمخدرهتوکوناقانونهتولید،لههیوادنهبهرمهاجرت،اودتاوتریخوايللهجرميشبکورسهیوځایکېدوپه

 څیرخواشینونکوکړنوالسپورېکړي.

 :و امنیتي لرلیدسیايس ا

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

کمپاینیوپنځهکلنپالنجوړکړیدی،ترڅوزموږدامنیتيځواکونوهمغ ۍاواغیزمنتیازیاتهکړي.دافغانميل

دوامدارهپرمختګنهیواځېلهوسلهوالویاغیانوڅخهدهیوادپهساتنهکېامنیتيځواکونواوپولیسودظرفیتونو

 یراړیندی،بلکېدغصب،انسانتښتونېاوناقانونهنیولوپهڅیرجرمونوپهراکمولوکېچېسوداګریزېپانګونې

پاتېچاودیدونک لهجګړو او ماینونو ځمکنیو ارزښتلري. وتوکوهمدافغانستانتهیوسرتخن جوړويهمخورا

۱۰۰ملکيوګړوتهلویګواښرامنځتهکړیاودپراختیایيفعالیتونومخنیویکوي.هرهمیاشتپهمنځنۍتوګه

لري: مترکز برخو دریو پر طرحه دغه قربازګرځي. توکو پاتېچاودیدونکو لهجګړو او ماینونو افغاناندځمکنیو

وړېسطحېنظاميرهربۍکېبدلونراوستیاودافرسانوروزنهمومسلکيکړیپخالینه،امنیت،او بات.موږدل

ده.موږدمهمواساعمالتړکوونکودندولکه،تدارکاتو،مايلمدیریت،اوپلټنوپهبرخوکېملکيڅارنهرامنځته

السهکول ا منکړي.موږدکړې،چېدغهڅارنهبهزموږدځواکونولهخوادمناسبوتجهیزاتو،تغذیې،اومدیریتتر
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اغیزمنتیاراوستلوپروړاندېداخيلګواښونودلهمنځهوړلوکومچېداداريفسادلهکبلهمنځتهراغلیدسختو 

ګامونوپورتهکولپهپامکېنیويلدي.

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

(اودامنیتيLOTFAرسچینوڅخهپهدوامدارهتوګهپهزیاتېګټېپورتهکونې،دقانوناونظمدمالتړصندوق)

(صندوقونولهرسچینوڅخهپهګټهپورتهکولوکېدکمښتراوړلوتهاړتیاCSTC-Aمسئولیتونودلی دقوماندانی)

ملیاردهامریکایې الروشاوخواپرځای ابتپاتېيش،دکمښت۵لکېدلري.کهدامنیتيسکټورلګښټپهکا

دغهالرهبه یرهستونزمنهويترڅوخپلېموخېتهورسی و.رسهلهدې،دیادوژمنوترالسهکولولپارهموږدکورنیو

وړهګټېپورتهکولوڅخهمخنیویعوایدوپهراټولونهکېدپاموړښهوالیاولهاداريفساد،مايلصندوقونوڅخهدنا

 اوپهامنیتېسکټورکېدلګښتونودڅارنېکلکومیکانیزمونولهمخېداغیزمنتیالوړولوتهژمنیو.

 اقتصادي لرلید:  

نړیوالمايلصندوق) برابروي. پرځانبسیاینېتګالرېزمینه اقتصاديلیدزموږ افغانستانټولیز نوروIMFد او )

ونکواداروپهټولیزهتوګهنړیوالهودهورواټکلکړېده،چېدصادراتواوپانګونېدجذبپهبرخهکېاقتصادياټکل

دافغانستانپروړتیاباندېاغیزهلري.خودتیرودریوکلونوپهترڅکېمخپرشاودهاوسدریدلېده،کهپیاوړياو

منځنۍودېخواتهدبیرتهراګرځیدلواټکلوکړو.اغیزمنکورزاصالحاتپيليشنوښایيچېدغښتيلمګر

لپارهدتبادلېدنرخاغیزمن افغانیو او اودلویوبهرنیواسعارو یریزیرمی، دی، افغانستانپهل هکچهپوروړی

مدیریتلري.چېداکاردپراختیالهپلوهدلویواقتصاديکړنالروبنسټرامنځتهکوی.

ټولولوپهبرخهکېکمزوریفعالیتیادعامهمايلچاروپهمرستوکېچټکک خو مښتاوهمدارنګهدعوایدورا

 ناسممدیریتدبودجېدزیامننونکوکرسونواواقتصادېودېدملنځهتلوسببګرځیدلی.

 .  دخصويص سکټور د پراختیا پروګرام۱

ېیوهبلهستنهجوړوي.سوله،دپانګونېلپارهدخصويصسکټورلپارهدمساعدچاپريیالرامنځتهکولزموږدتګالر

غورهچاپريیال،اودباوروړزیربیناوېدهغهخصويصپانګېدجذبظرفیتلريکومچېلههیوادڅخهخلیجېاو

نوروهیوادونهتهلی دولکې ي.موږبهبیروکراعراکمهکړو،دملکېتونوځانګیړنېبهروښانهکړو،دصادراتولپارهبه

آسانتیاوېبرابرېکړو،دباوروړبريښناترالسهکولوتهبهزمینهبرابرهکړو،ټرانسپورتتهالرسعکېبهآسانتیاوې

راولو،اودمتشبیثینواوسوداګروشخيصخوندیتوببهتضمینکړو.

لري.دغهناان ولتیادپهاوسنيوختکېدنظاميوارداتوڅخهبغیرافغانستاندخپلوصادراتولکځله یرواردات

لویشمیرهغوتولیداتوپهشمولدهچېکهچیرېغورهزیربیناوېاودپانګونېغورهچاپريیالرامنځتهيشدهیواد

پهدننهکېیېدتولیدامکانشتونلري.منځنياوواړهسوداګریزرشکتونهدافغاناقتصاددماشیندجوړولواود

پالیسیبهدسیمهملیونونوکاريزمینور اووړوسوداګریوراڅرخیدونکېزموږ امنځتهکولوظرفیتلري.پرمنځنیو

ایزېغوښتنېځوابویلو،پههغوبرخوکېچېافغانستاننسبيغورهوالیولريپهدغوبرخوکېدوارداتوځای

نځتهشویوخن ونوپهلرېکولورسهدناستوتوکوپراختیاورکولو،پورونوتهدالرسعاودبیروکراعلهکبلهدرام

وارداتومالتړتهپاملرنهوکړي.
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هرههڅهچېموږدخصويصسکټوردودېاودندورامنځتهکولولپارهکوو،ټولیېپانګېتهاړتیانهلري. یری 

لو،اودپانګوزوختحکومتلهخپلقانوزاودقانونجوړولوځوا څخهدپانګونېدهڅولو،دخطراوابهامکمو

لپارهرسچینوتهدالرېپرانستلولپارهګټهپورتهکوالیيش.افغانستاندځینوداسېبیلګوشاهددیچېدقوانینو

دمخابراتوپهبرخهکېد بدلوندپانګونېدزیاتوايلاوپهخدمتونوکېښهوايلسببشوی.دبیلګېپه ول،

برايتشبکوتهدجوازورکولولهکبلهرامنځتهشو.دانرژيدمقرراتوپهبرخهحیرانتیاوړپرمختګچېخصويصمخا

د پلوري. بريښنا باندېبه انرژۍخپلوا تولیدونکيرامنځتهکړيچېپهميلشبکو د ژر کېاصالحاتبه یر

لريچېدب واوحکومتمقررايتپروسه يریوختدمنلووړاصوللري،لیکندهغوپيلکولبیالبیلېمرحلې

کمظرفیتیسببګرځي.موږپهسوداګریزوپروسوکېاصالحاتوتهژمنیواوپهلویواړوندهوزارتونوکېادارياود

خدمتونووړاندېکولوپروسودسادهکولوپالنلرو.یادکرهنوښتونهیوواحدمرکزلهځانرسهلريچېدخدمتونو

ځانګړيموقعیتتهراويلترڅودوړاندیزونوپهکچېرسهد بتولوپروسهګړندۍيش.خوارهوارهوړاندېکولبهیوه

یادېهڅېبهلهالکرتونیکيادارېاړونداصالحاتورسهیوځایيشچېموخهیېداغیزمنتیا یرولدي.

بیوزلۍهڅوو،ترڅودمقرراتوسموندبیوزلولهخوادپانګونېسببهمګرځیدالیيش.مون اوسمهالدښاري

پخپلوکورونواووړوسوداګریوکېدځمکودتصدیقلپارهدميلپروګراملهالرېپانګونهوکړيچېپهټولولویواووړو

ښارونوکېداجارېضامنتوړانديکې ي.ګرځندهتلیفونلهالرېدبانکيخدماتوپرانستلاوالکرتونیکېتادیاتو

اتلونکيکېدبیوزلواویالیرېشویوټولنولپارهچېنورومايلسیسټمونوتهالرسسینلريدتهاجازهورکولبهپهر

 راکړېورکړېاوګټېلګښتونهراکمکړي.

 خصويص سکټور د ودې له الرې د کاري فرصتونه رامنځته کول

دخصويصسکټوردودېپراخولولپارهزموږموخېپهالندې ولدي:

 الۍ  بازارونورامنځتهکول.داغیزمنواودسی 

 .دمنځنیواووړوسوداګریو،پهځانګړي ولدصادراتواړوندافغازرشکتونوغښتلیکول 

 دکورزاوبهرنیپانګونېهڅول 

 :دخصويصسکټورلپارهدیوتوامننونکيچاپريیالرامنځتهکولولپارهزموږوسایلپهالندې ولدي

 (دISOلهمعیارونورس)،هدخدمتونواوتولیداتوبرابرولوپهبرخهکېلهافغانرشکتونورسهمرستهکول 

 .دسوداګرۍدمالتړخدمتونهدالرسعوړاواړوندګرځول 

 .دګاون یوهیوادونورسهدګمرکونوترمنځدتړونونوپراخول 

 .پهافغانسفارتونوکېدسوداګریزواتشو یرول 

 تړونونوپراخول.ددوهاړخیزواوڅواړخیزو 

 (دTIRکنوانسیونمطابقبلهیوادتهدباروړونکوموټروننوتلوتراجازېالندېدتوکوپرنړیواللی دباندېد)

 ګمرکونوکنوانسیونپيلکولاوهمدارنګهدترانسپورتاولوجستیکيسکټورپیاوړيکول.

 تهپراختیاورکول.کورنیوتدارکاتواودوارداتوقانونیځاینیوونکوتوکو 

 .دخصويصسکټوردرسوېپهوسایلوکېدښهوايلراوستلاومعیاريکول 

 .دصنعتيپارکونواوځانګړواقتصاديزونونومالتړاوجوړول 

 .دغیررضوريرشایطودلرېکولوپهموخهدجوازپررشایطوبیاکتنه 
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  حقوقيخوندیتوببرابرول.پانګوالوتهدمالیايتهڅونواودپانګونواوشتمنیو 

 دیوېداسېواحدېادارېرامنځتهکولچېدسوداګرۍمنسجمالکرتونیکياداريخدمتونهپهکابلاواوه

 نورومرکزونوکېوړاندېکړيلکه) بت،جوازورکول،دګمرکونومالیات(.

 .  د وليس تړون پروګرام۲

زی دیزکالپورې۲۰۲۰افغانستانروغتیااوتعلیمتهدالرسسیپراختیابرخېتهپاملرنهکړیده.یادهپاملرنهبه،تر

دلومړنيوروغتیایياوتعلیميخدمتونولپارهمايلمتویلپهڅیرچېوارلهمخکېټاکلشوې،دوامومومي.موږد

ندوینهکړیده.لومړی،دروغتیااوتعلیمبرخهچېنهیواځېدپوښښخپلېاوسنیتګالرېلپارهددریوبدلونونووړا

پراخولوتهپاملرنهوکړيبایدچېدکېفیتلوړولوتهيېهمپاملرنهوکړي.دوهم،اوسنيمايلبیلګې،پهځانګړي

دروغتیایيخدمتونوپه ولدروغتیایيخدمتونولپاره ابتېنهديدواړهوزارتونهداصالحاتوپالنونهترتیبويترڅو

ملړنیبکسهکېدغورهوايلاوپهلرېپرتوسیموکېدسواددکچېلوړولوپهشمولیادخن ونهلهمنځهیوع.

دریم،دتعلیمدنصاباودافغانستاندکاربازاردغوښتنوترمنځتقاطعداپهګوتهکويچېنی ديدوهپردریمه

بیکارهدي.برخهدپوهنتوننويفارغین

دوليستړوندميللومړیتوبپروګرامبهدتعلیم،روغتیا،ملړنیکلیوايلزیربیناوو،اوکرهنیزوخدمتونوپهبرخهکې

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

لپارهدننوتودیوېنقطېپه ولګټهپورتهکولورسهدمنشورموخهدبیوزلۍراحکومتولۍاوپراختیایيفعالیتونو

کمولاودناامنۍاوتاوتریخوايللهمنځهوړلدي.دوګړومنشورزموږدپراختیایيلرلیدکييلده.دکلیوالوټولنو،

وهڅوڅخهدي،ترڅوټولییزپرمختګولسوالیو،والیتونو،اومرکزيسطحېیولهبلهرسهنښلولدحکومتلهبشپړ

تهپراختیاورکړياودتیروختپهڅیردپراختیاڅوټوټېشویوتګالروڅخهدمخنیويپهبرخهکېمرستهوکړي.یاد

اودویتهبهدخدمتونودوړاندېکولوڅخهدڅارنېاود دپروسېپهمرکزکېراويل، تړونبهټولنېدپراختیا

پهپراختیایېلو کوونکو ترالسه ګټه د کېورکړي.ټولنېبه اختیار په میکانیزمونه وسایلاو لپاره ټاکلو د مړیتوبونو

اوهمدارنګهدپرمخوړلواوساتنهکېمهمرولولوبوي.دوګړومنشوربهد پيژندنه،دغوښتنېپهرامنځتهکېدو،

لCDCsټولنودپراختیایيمرکزونو) هپورتهنهښکتهدحسابورکونېاړینګامونهپورته(ظرفیتجوړونهوکړياو

کړيترڅويقينييشچېزیامننکېدونکې لېلکهښځې،راستنیدونکيک وال،پههیوادکېدننهبېځایهشوي

 خلک،کون ې،اومعلولیندپراختیاپهپروسهکېشاملشويدي.

 ولسی تړون به د خدمتونو لږ تر لږ معیارونه وړاندې کړي

زی دیزکالپورېبهدولتدټولوخلکولپارهدخدمتونوداساعخدماتووړاندېکولتضمینکړي.۲۰۲۶رت

والیتونوکېالندېخدمتونه۳۴ټولنولهالرېپهټولو۱۲،۰۰۰پهراتلونکوڅلوروکلونوکېبهیادپروګرام

وړاندېکړي:

 کولرامنځتهځایونوکولوترالسهداوبودشاوخوا۲۰،۰۰۰دالرسسی،تهاوبوپاکوسطحهميلپه

 ساعتونهکړېزدهدلپارهکوونکوزدهداوحارضۍلهښوونکودتعلیم،کېفیتغورهدکېښوونځیودولتیپه

 کېدل ا منڅخه
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 داوساعتونو،حداقلعملیاتودخدمتونو،شویوټاکلکېکلنیکونوټولوپهبسته،لومړنیخدمتونوروغتیایېد

 شمولپهغوښتنوملړنیګامرنېکار

دټولنېترمرشۍالندېدلومړیتوبونودټاکلواودتوپیردڅیړلوپربنسټ،ټولنېبهلهالندېبرخوڅخهل تر

 ل هیوهیېولري:

 لهسیسټمدانرژۍدتولید،چېبریښناکچېلومړنیدڅخهرسچینوکېدونکونویولهکېسیموپرتولرېپه

وي.نهوړرسیدودالرې

 وي.پرانستېکالورسچېجوړولسړکونوداسېدموخهپهزیاتوايلدالرسسۍدکلیودتهمارکېټ 

 زیربیناوې.وتلوداوبوفاضلهداولګولواوبودکچهټیټهپه 

 .  د اغیزمنې حکومتولۍ پروګرام۳

اغیزمنتیااومرشوعیتدولتدلري.تړاوبیلیدونکېنهرسهبلیولهپرمختګل او بايتبېامنیت،کېافغانستانپه

پهسولېدکېګاملومړيپهپاملرنهدغهتهدولتلرونکې باتاومرشوعیوده.موخهمهمهیوهپخپلهکولرامنځته

ځانګړيپهروڼتیا،حقوقودمالکېتددي.ټینګښتدامنیتاوکول،رامنځتهاجامعسیاعدپرمختګ،کښېخربو

کې ي.دګڼلموضوعمهمهیوهده،شتمنيفزیکيمهمهیوهلپارهشمیرلویدنفوسودچېلپارهځمکودل و

لهدستونزېیادېدرسهکولورامنځتهپهپروګرامقبالېدادارېميلد)ارايض(ادارهخپلواکهځمکودافغانستان

دلپارهنجونواوښځود ولځانګړيپهکې،برخوپهتعلیماوروغتیالکهخدمتونولومړنيوکوي.دکارلپارهوړلومنځه

داولرلباورباندېاستازيشويټاکلپخپلخوندیتوب،خلکودموږترڅولرياړتیاتهساتلوخونديراوړنوتهالس

کړو.تضمینکول،ترالسهعوایدوکايفدلپارهکورنیوخپلو

 الف( د عامه سکټور سمون

پالیسیوهغودافغانستانومومي.دوامپورېپایهتردورېکاريدادارېاوسنۍدبهاصالحاتیزبنسټسکټورعامهد

دکېبرخهپهکولوپيلدشوي.پيلدينهتوګهسمهپهچېکومدیاغیزمنڅخهزیاتوايلکچېبېمقرراتولهاو

دریوراتلونکوپهراولو.مکافاتاوڅارنې،اصالحاتکښېسیسټمونوپهمدیریتدبایدموږلپارهراوستلواغیزمنتیا

ملکيديش.راوستلاصالحاتمدیریتدفعالیتونودکېوزارتونولرونکولګښتونواوعوایدولوړوپهبهکېکلونو

 دي.شويپيللپارهلوړولودوړتیادمدیرانورتبهلوړداصالحاتادارېعامهاوخدمتونو

 ویونکې ملکي ادارې  رامنځته کولد یوې اغیزمنې او ځواب 

ویونکېځوابغوښتنوپرمختیایيميلدهیواددچېکړيرامنځتهادارهخدمتونوملکيدداسېیوهبایدافغانستان

بایدموږلپارهرسیدودتهموخېیادېهمبیاخوورکړي.ودهتهبهیرګ ونمساويښځینهاونارینهافغانداووي

ملکيدچېکومشوی،خپورخوالهنفوذمرشوعغیراوفساداداريدچېیوسو،منځهلهراثمیسیاعژوریو

کړنوناساملوهغهدبایداصالحاتشوی.سببګامرلوکوونکوکارمسلکيغیرشمیرلویدکښېبستونوپهخدمتونو

مسلکيخدمتونوملکيددي.کړيقانعیېڅريېسیاعغښتيلاوشويژورې یرېچېیوعمنځهلهریښې

ده.ګټهپهافغانانوټولودوي یرهکچهارزښتدیېڅخهلګښتلهچېکولرامنځتهادارې

يش:السهترالرېلهفعالیتونوالندېدبهموخېشوېیادېپورته
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 همونقانخدمتونوملکېدکېهغهپهچېرسهکتنېبیاپهقوانینواوسنیوداوتصویبپهقوانینونویود

 راوستل.اصالحاتودکېبرخهپهخدمتونوملکيدی،دشامل

 کول.پیاوړياوساتلکول،رامنځتهمسلکېتوبد 

 پراخول.مدیریتوالړدبنسټپرفعالیتونود 

 زیاتول.اغیزمنتوبکولووړاندېدخدمتونودالرېلهتړونوليسد 

 اوکول،پیاوړيروڼتیااوورکونېحسابد 

 کړي.تنظیمکموالیفعالیتداووستاييخدماتغورهچېجوړولالرښودداسېد 

 ب( د اداري فساد د ریښو ایستل:

ولسمرشدکېبرخهپهمبارزېدرسهفساداداريدیو.ژمنتهوړلومنځهلهفساداداريدرسههو بشپړپهموږ

یورسهرهربۍمناسبېاوپروګرامقويلهویمخنیفساداداريدکېڅارنوالۍلویېاومحکمېسرتېپالن،عميل

مفسدیناویوعمنځهلهبهکلتورمعافیتدچېشویځای دچېکېحالداسېپهراکاږي.تهعدالتبه

دېپهلوړولباورخلکودزموږولري،اړتیاتهبریالیتوبپوځېاواتروخربوسیاعبهوړلمنځهلهستونزوامنیتي

اغیزهکچهپرمالتړعامهدکړو،وړاندې ولپرېبېپهخدمتونولرونکيکېفیتښهدشویکوالموږچېتوګه

 وکړي.

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

کېبرخوپهاداروحقوقياوادارې،اقتصاد،امنیت،دلپارهمبارزيدرسهفساداداريبنسټیزلهکېافغانستانپه

دي: ولالندېپهديشوياچولالرهپرمخکېلهمخکېچېاصالحاتعمدههغهشته.اړتیاتهاصالحاتوسرتو

 سلنهجوړوي.۲۰دعامهتدارکاتوبیاجوړونه،چېدټولولګښتونو 

 .دقانوندحاکمیتاواداريفسادپرضددمبارزېپهبرخوکېدعايلشورارامنځتهکول 

 پروړاندېدمبارزيدپالنونوترتیبولچيپیلیېدمالیې،معدنونواودوزارتپهسطحهداداريفساد

 پطرولیم،سوداګریاوصنایعو،مخابراتواومعلومايتټیکنالوژیاوټرانسپورتلهوزارتونوڅخهکې ي.

 داداريفسادپروړاندېدمبارزيعديلمرکزڅخهځانګړيمالتړترڅودلوړېکچېاداريفسادوڅیړي

 ترقانوزڅارالندېیېونیيس.او

 .دقاضیانواوڅارنواالنودشامیلیدواوبیاځيلازموینوپهبرخوکېدرشطونواړینکول 

 والیتونودقاضيانوتعویضاوتبدیل.۳۴د 

 .دکمپیوټریتادیاتواوالکرتونیکيپلورنېڅخهپهګټهپورتهکولوکېدزیاتوالیراوستل  

 حکومتولۍ پیاوړتیا ج( د سیمه ایزې 

والووسلهاوملیشېوالېوسلهمالتړ،غیرقانوزلکه ولونونورلهخوندیتوبدخلکوي،کمزوریدولتچېکله

عامهترڅوکړورامنځتهشتونادارياوفیزیکيکېولسوالیواووالیتونوټولوپهبایدموږکوي.پورتهګټهڅخهشبکو

ایزسيمهدشو. ا منڅخهنظارتلهاداروکوونکووړاندېخدمتونوټولنیزواوقانوزامنیتي،داوخوندیتوب

ټاکنودشمولپهټاکنودښارواالنودپورېکالزی دیز۲۰۱۹تراوزیاتوايللهکچېدلګښتونودالرېلهحکومتونو
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پراختیاتهشتوندایميحکومتدکېوالیاتواوولسوالیوپهچېپروګرامدپانګوزیوځایرسهاصالحلهپروسېد 

وګرځي.الملپیاوړتیادحکومتولۍځایيدبهداچېورکړي

 دي: ولالندېپههڅېزموږلپارهمالتړاوپیاوړیتوبدسیسټمدحکومتولۍځایيد

 ټینګول.اړیکودپورېکچېميلترنیولېټولنېځاييلهترمنځکچوټولودحکومتد 

 .دبودجېترتیبولو،پالنجوړولواوپيلکولوپهبرخوکېدمالتړاوهمغ ۍزیاتول 

 .دعوایدوټولولواوخدمتونووړاندېکولوپهبرخهکېدښاروالیودوړتیالوړول 

 دولسوالیوپهسطحهدحکومتدشتونزیاتول،او 

 .دوالیانواوولسواالنودظرفیتلوړول 

 وړاندې مبارزه د(  نشه یې توکو پر

افغانستانکښېدنشهیېتوکوشتهصنعت،دامنیتاوپرمختګپهالرهپروتیوسرتخن دی.دنشهیيتوکو

ناقانونهسوداګريدبلواګرۍدزیاتیدوسببګرځياوددولتمرشوعیتتهزیانرسوي.دنشهیيتوکولهمرصف

انزیتپهالرکېدپرتوهیوادونهلهخوادنشهیيتوکودلی ددمخېکوونکوهیوادونوڅخهدوامدارهغوښتنهاودتر

۲۰۱۵نیولواړوندناکايفګامونه،زموږدنشهیيتوکوپروړانديدمبارزېدتګالرېاغیزمنتیامحدودهکړیده.د

يلکول،تعلیماوعامهزی دیزکالراپهدیخواموږدنشهیيتوکوميلکاريپالنپيلکولپیلکړيچېدقانونپ

روغتیایوهمسیرتهبرابروي.ددېخربېپهپوهیدلوچېبریايلاصالحاتاوږدمهالهژمنوتهاړتیالري،پهراتلونکو

پنځوکلونوکېبهموږپهداسېحالکېکروندګروتهدبدیلمعیشتبرابرولروانوساتوچېدپیسومینځلواونشه

ړاندېبهقانونپهجديتوګهپلیيش.یېتوکودقاچاقپرو

 .  دعديل سکټور د رغولوپروګرام۴

زموږخلکبایددااحساسوکړيچېدولتدقانونپهبېطرفهپيلکولورسهعدالترامنځتهکوي.افغانستانباید

کبلهبهقراردادونهدقانوندون ېدیقینيکولولپارهبایدخپلسیسټمونهلهرسهجوړکړي،چېدهغهدنشتونله

اودملکېتحقوقخوندينهوياونهبهشخړيدقضااوقانوزالروحليش.سرتهمحکمهاولویهڅارنوالیدواړهد

خپلوخدمتونودمسلکيکولواوټولووګړوتهدحقوقيالرسعلپارهپهلویهکچهداصالحاتوپالنجوړوي.

 عدالت ته دټولو افغانانو الرسسی:

غانستانبهیوعادالنهاومنصفانهقضاییاودقانوندتنفیذسیسټمجوړکړي،چېدقواعدواومقرراتوپربنسټاف

عدالتوسايتاودنړیوالومعیارونورسهبهسمونولري.دقانوندپلېکولوسیسټمبهداباوريکړيچېدقانونپر

وړاندېيبلهکومتبعیضهټولافغانانمساويدي.

یادهموضوعبهدالندېټکوڅخهڅرګندهيش:

 .دهرافغاننراوښځېلپارهعدالتتهدالرسعدحقتضمینول 

 دیوهروڼاوبېپرېحقوقيسیسټمرامنځتهکولچېداساعقانوناوبرشيحقونونړیوالو

 کنوانسیونونودقیق ولپهنظرکېنیولورسهرامنځتهشویوي.

 انوندپلېکوونکوپرسونلمسلکيظرفیتلوړول.پههرهکچهدق 

 .دعديلاوقانونپلېکوونکواداروکېدښځودشمیرزیاتول 
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 .دعديلاوقانونپلېکوونکواداروترمنځدهمغ یزیاتول 

 لهسرتېمحکمېڅخهدارايضخپلواکېاداریتهدځمکودقضایاودڅیړلودصالحیتتقویض 

 پهبیاجوړښتاودقضیوبریښنایېمدیریتسیسټمپهفعالولورسهدځوابورکونېاودقضایيادارو

 اغیزمنتیالوړول.

 دبرشيحقونودساتنېاودښځوپروړاندېدتاوتریخوايلمخنیويپهبرخوکېدجديګامونوپورته

 کول.

 .  دکرنې د پراختیا هر اړخیز پروګرام۵

سلنېنفوسلپاره۴۰دکرهنیزسکټورلهفعالیتونورسهسمحرکتکوي،کومچېددافغانستانناخالصميلتولید

دکارزمینهرامنځتهکوياوزموږداوسنیوصادراتودپاموړبرخهجوړوي.پهطبیعي ولیوبې باتهسکټور،لکهد

دټیټکېفیتلرونکوتوکولکهافغانکرهڼېدودېمخه،داوبودرسچینودپراختیاپهبرخهکېدل ېپانګونې،

تخمونهاورسې،دطبیعيرسچنیولهمنځهتلو،اودکورزاوصادرايتبازارموندنېلپارهکمزوريسیسټملهکبله

دریاونیمخکېواورهاوبهکې ي،چېدپرسلېپهلومړیوکېدځمکېاوسدبدلونلهکبلهاقلیمنیولشوېده.

پررسبهد یرواوبودټولیدوسببيش،اودسیالبونودراوتلواوځمکودښویدوخطرزیاتوي،اوهمدارنګهدوچ

وپهڅريښکاري،دويبپهمیاشتوکېدکايفاوبودنشتونستونزهرامنځتهکوي.اوسنیاورښتد یرباراناوریدل

نهدواوري،کومچېد يرواوبودساتلوآسانتیاوواودسیالبونودمخنیويپروړاندېداړینوګامونوپورتهکولواړتیا

پیداکوي.

دکرهنیزوتولیداتودکچېلوړولبهداوبولګولوپهرسچینو،داوبوپهمدیریت،دنیالګيکېنولوپرمختليلموادو،او

روچاروپهبرخهکېدپاموړڅوسکټوریزهپانګونوتهاړتیالري.دارزښتزیاتولوکړۍتهبایدپراختیاورکړلغورهال

يشترڅوپانګوالوتهدپانګونېلپاره يرهانګیزهورکړي.دغنمواوغلوزیاتتولید،اوکموشویورموتهپراختیاورکول

وبتضمینکړي.پرمختللېښارياوکلیوالېاړیکېچېکرهنیزومحصوالتوبهدهیوادلپارهدخوراکيتوکوخوندیت

تهدپیرودلو،پروسکاوساتلوتوکيتیاروي،دښاريپرمختګاودکلیودروښانهپرمختګسببيش.

اصالحلري.قابلیتلوړودېاقتصاديدچېکوموکړيپاملرنهتهسکټورونوکرهنیزوکېلومړیوپهبهپانګونهعامه

درسهلرونکوسهمکوچنیولهبهآسانتیاوېسړیدوداوسړخونې يریاوټکنالوژی،کرهنیزهغورهتخمونه،شوي

کچېمثبتېڅخهکچېوروستیلهتولیددلپارهبازارونوصاداريتاوکورزداولوړولوپهخوندیتوبدتوکوخوراکي

کرهنیزاوواردونکيلهافغانستانترڅولريشتونظرفیتهالهماوږدیووکړي.مرستهکېبرخهپهخوځښتدته

دپرمختګ،صنعتکرهنیزدرسیدلتهموخېیادېکړي.بدلهیوادصادرايتصنعتيکرهنیزپهڅخههیواد

رېپوڅوترلري،اړتیاتهکولومعريفبندیبستهغورهداوپراختیا،آسانتیاووسړیدونکودوالی،ښهکنټرولدکېفیت

 ويش.مخنیویڅخهخرابیدواوکېدوضایعدچې

دکاريزمینېرامنځتهکول،دحاصالتوزیاتولاوکروندګرولپارهدبازارونوپرانستل:

 پهراتلونکوپنځوکلونوکېبهموږ:

 ملیونهکتاروتهلوړهکړو۲،۷څخه۲،۲تراوبوالندېځمکهله 

 ریکټنوتهلوړکړو.ملیونمیټ۵.۹څخه۴.۵دغنموتولیدله 
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موږبهیادوموخوتهپهالندې ولورسی و: 

 څخه یرواوبولګولوکانالونهجوړولو،۱۰۰۰انګونیلهالریبهدهبرخهکېدپپداوبوداغیزمنمدیریت

 داوبولګولونووشبکوتهپراختیاورکولو،اوداوبوواړهزیرمتونونوجوړول.

 هکتارهترکښتالندې۱۱۰،۰۰۰لوړهيش،د٪۲۶پروګرامپيلکول،ترڅودحاصالتوکچهدغنمودميل

ځمکېزیاتول،لهحاصلاخستلوڅخهوروستهپهمنځنیکچهدزیانونوراکمول،اودغنمودزڼودمعیاري

 بازاررامنځتهکول.

 (دڅارویوپهمدیریتکېغورهوايلراوستل،دphytosanitaryدشمو)لیتمعیاراودنړیوالسوداګریز

سازمانلهخوامنظورشویوتعرفوتهرسیدلترڅوزموږلهوړوسوداګرورسهپههیوادکېدشتهتوکود

 معادلوواردايتسیاالنودسیالۍمخهونیيس.

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

chainsکېلهپانګونېڅخهمالتړکول،دصادراتودتصدیقسنددطرزالعملونورامنځتهکول،اودښځو)

 لهخواپرمخوړونکوکرهنیزوسوداګریوڅخهدمالتړزیاتول.

 .دغلوداسرتاتیژیکيزیرموبیاودانولاودکروندګرودمالتړلپارهدغلودزیرمودبور رامنځتهکول 

 هکتاروکښېدځنګلونوبیاایښودنه،چېلهچاپريیالساتنېاود۶۰،۰۰۰نوکرهنهاوپهدځنګلو

 کروندګرولپارهدعوایدولهرامنځتهکولوڅخهمالتړکوي.

 دکرهنېوزارتدبیاجوړښت،ترڅویوغیرمتمرکزهاوکروندګروتهځانګړېشوېپاملرنېادارهرامنځته

 نظیمکړياووېهڅوي.يشچېخصويصپانګونهت

 .  دښاري پراختیا پروګرام۷

په یروهیوادونوکې،ښارونهدجغرافیايياونفوسدګټولهکبلهدودېدرامنځتهکېدوخوځندهمرکزونهجوړوي.

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

وپرمرکزونوباندېاوښتي،چېدنوواوسیدونکو،بېځایهشویوخلکو،اوراستنیدونکومهاجرولویېشمیرېداوسید

زی دیز۲۰۱۹جذبلپارهداقتصاديبنسټونولهکمښترسهمخدي.دښاروالیولپارهدمستقیموټاکنورسهچېد

رودمدیریتلپارهلوړوظرفیتونوتهاړتیاولري.کاللپارهپالنشوي،زموږښارونهبهدښاروالۍاوښاريچا

 خوځنده او د هستوګنې وړ ښارونه

یادسکټورلپارهزموږموخېپهالندې ولدي:

 دخوځنده،خوندي،دهستوګنېوړښاريمرکزونودیوېشبکېرامنځتهکول 

 مرکزونوباندېدښاريشبکوبدلولداقتصاديودېپهمرکزونو،کلتوريمرکزونو،اودټولنیزیوځایوايلپه 

 .دښاريپالنجوړونېغیرمرکزيکولاودمشارکتيښاريحکومتولۍمیکانیزمونوجوړول 

 دميللومړیتوبښاريپروګرامبه:

 حقوقياومقررايتجوړښتکېغورهوالیراويل،دوا لی دبهپيلکړي،اوپهښارونوکېبهدقانون

 حاکمیتټینګکړي.

 ښاريزیربیناوو،پهځانګړي ولترانسپورتاوداوبوایستلوسیسټمبهجوړکړيد 

 ښاريپراختیایيپالنونوکېکلتوريمیراثشاملکړي 
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 دښاريګاون یتوبپرمختګ،دمنطقهبندۍیازوننګداصولورامنځتهکولاوپيلکول،اودمناسبوبیو

 کورونوودانولوهڅول.

 حقوقوخوندیتوباوتصدیقول،بیوزلوتهدښاريخدمتونوپهرسولوکښېدښهوالی،دځمکېدملکېتد

 اوپهکاريفرصتونوکېدزیاتوالیراوستل.

 لویواقتصادونوتهودهورکول،دښارياقتصاديزونونوجوړول،ښارونوتهنی ديسیمېپهښاريپراختیایي

 پالنکېځایپرځایکول.

 رام .  د انرژۍ پروګ۸

زموږدپرمختګتګالرهدتولیدکوونکودوړتیادلوړیدورسهتړلېدهترڅوښارياونړیوالوبازارنوتهالرسسیومومي.

) يروختدګوګلله کمزوري یزاینونه خو، اغیزمنهشوېده. لهکبله دشخړو پراختیا دترانسپورتددهلیزونو

ریمدیریتدواړهپهمساويتوګهننګونکيپاتېشويدي،چېدټیټنقشېڅخهاخیستلشوي(اودتړونونوکمزو

کېفیتودانیزوکارونولپارهدلوړلګښتسببشوي.پهراتلونکيکېلهیادوستونزوڅخهدخالصونپهموخه،موږ

دټرانسپورتبهدرسکونودجوړولولپارهدتصدیقلرونکورشکتونودمخکېلهمخکېامتیازورکونېپروسهپیلکړو.

دچارواکوداغیزمنتیادلوړولولپاردداسېسیسټمونوپررامنځتهکولوکاردواملريچېدویتهپههیوادکېد

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

سپورتدانستیتوتجوړولشاملدي.څانګې،دسړکونودمايلصندوق،اودټران

دتولیداولی دلپارهیواوږدمهالهپروګرامپرالرهاچولیدی.دکاسا اودترکمنستان۱۰۰۰-افغانستاندبریښنا

۵۰۰ مزیکوالیيشتر بريښنا د ولټه له۴۰۰۰کېلو نللیکه طبیعيګازو ټاپيد د ولی دوي. بریښنا واټه میګا

یيلآسیاتهدګازودلی دپهبرخهکېپرمختګرامنځتهکوي.دسلامدڅوموخیزهبندفعالولترکمنستانڅخهسه

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

افغانستانکېدسوداګریزېاوخصويصبريښنادشتونسببيش.

میګاواټهبریښناپه۲،۳۰۰پالنپهپيلکولورسهچېلهکورنیورسچینوڅخهدپنځوکلونوپهترڅکېددیوهماسټر

میګاواټهلهملر،باد،اوطبیعيګازلهالرېچېدواړوپروژوتهد۶۰۰تولیدرسهاودڅلورولویوآبیبريښناپروژواو

زی دیزکالپه۲۰۱۸کورزتولیدکچهمخپهزیاتیدوده.دعامهاوخصويصګ ونلهالرېپراختیاورکړلشوې،د

کلونوپه۴۰پایتهرسیدورسهبهافغانستانلهنویوکورنیورسچینوڅخهترهغه یرهبریښناتولیدکړيچېدتیرو

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

سوداګریزیاصنعتيپرمختګلپارهاساعوړاندينیرشطدی،پهداسېحالکېچېداستوګنېپهانزواشووسیمو

 کې،دبیاتولیدوړبریښناپهبرخهکېزیاتیدونکېپانګونهپهلومړیتوبکښېکرارلري.

دزیربیناوواوانرژۍدپراختیالپارهدميللومړیتوبپروګرام
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 او انرژۍ سکټورونو لپاره زموږ موخې:د بریښنا 

 دښارياوکلیوايلسوداګرۍدپراختیالپارهدټرانسپورتدلګښتکمول 

 کلونوپهترڅکېدانرژۍلهاړخهپرځانبسیاکېدل.۱۵کېلوولټهميلشبکېبشپړولاود۵۰۰د 

 کول.دمرکزياوسهیلیآسیاترمنځدانرژۍلهلی دڅخهدعوایدوترالسه 

 :یادوموخوتهدرسیدولپارهافغانستانبه

 .دخصويصسکټورزیربیناووپراختیاوهڅوي 

 خصويصسکتورتهدسرتاتیژیکلحاظهمهموزیربیناووپراختیادچټکولوپهموخهدحکومتلهخوادولتي

 ځمکهپهاختیارکېورکړي.

 کړيترڅودداوطلبۍاوبشپړیدوپهوختکېدطرحيترتیباونوښتلرونکېتدارکاتوپروسهرامنځته

 کمښتراويل.

 .دزیربیناوودانجیرنانواوپروژودمدیرانودکادرونوروزل 

 لهطیبعيګازه،نوېکېدونکېانرژی،اوآبېبریښناڅخهپهګټېپورتهکولودکورزتولیدکچه

 میګاواټوتهلوړول.۲،۳۰۰

 نپراختیا،پهځانګړي ولدنوېکېدووړانرژېلهالرې.دکورنۍانرژۍدلی داوټرانسمیش 

 .پهدېسکتورکېدنرخونودټاکلواوسبسايديدجوړښتسمون

 .  دکانونو او طبیعې رسچینودپراختیا ميل پروګرام:۹

هتوګهداستخراجيصنایعولکهکانونهاوهایدروکاربنپرمختګبهپهزیاتیدونکېتوګهداقتصادېودېدمحر پ

مهمرولولوبوي.درڼېدواطلبیاواغیزمنېڅارنېلهالرېدهغویدوامدارهپراختیاموږتهدځانګړياهمیتوړ

ده.وروستيراپورونهپهیادسکټورکېددولتدقويشتوناړتیاپهګوتهکويترڅودقاچاقاوغیرقانوزپراختیا

(لهبشپړمطابقترسهداستخراجيپرمختګدEITIاسرتاتیژیکپالند)نورو ولونومخهونیيس.لهدېکبله،زموږ

یوايلغوښتنهکوياوددې ا ورکويچېټولفعالیتونهبهدافغانستانتاریخيمیرا ونوپهساحوکېاویادهغه

مو لکهڅرنګهچېحکومتويلپرمختګکوي، تګالرېوڅاري. غوره بهدکانګردچاپريدساتنېاړونددنړۍ ږ

کېندنېبرخهدنړیوالوپانګوالوپرمخپرانیزوکومچېدپانګېاومدیریتمهارتونهوړاندېکويترڅوخپلبشپړ

قابلیتتهدرسیدوپهبرخهکېلهیادسکټوررسهمرستهوکړي.

کمزوریمقررايتچاپیر یو خو، لویقابلیتلري.  یر تولید د عوایدو د کېندنېسکټور کان پانګونېدد د یال،

منظورۍدوروکېدوسببګرځي،اواداريفسادخووارلهمخکېپهیادسکټورکېدپرمختګمخه بکړیدهاو

دمنځنیواووړوکانونودراایستلولهالرېیېدپاموړعوایدودترالسهکولومخنیویکړیدی.موږبهدخصويص

نونجوړونېاومقررايتجوړښتپهبرخهکېپرمختګتهچټکتیاورکړو.پهسکټوردپانګونوهڅونېپهموخهدقا

اړینوزیربیناووکېدپاموړپانګونه،پهځانګړي ولدریلګا ودپټلیوپهبرخهکېچېدکانکېندنېلویېپروژې

نونولهظرفیتڅخهپورهګټهدبندرونولهآسانتیاوورسهتړي،اودانرژیپرمختللېميلشبکوتهاړتیادهترڅودکا

پورتهيش.

اټکلکوالیشوچېغیرې اوحسابورکونهبهدیادسکټورددوامدارهپرمختګلپارهلومړيتوبونهوي.موږ روڼتیا

ملیونهامریکایې الروزیان،دشخړودزیاتیدو،اودجرمونودرامنځتهکېدو۳۰۰قانوزکانکېندنهپهکالکېد
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(یاداستخراجيصنایعودروڼتیاانستیتوتلهغوښتنورسهبرابروالی،دګټورمالکېتدEITIموږبهله)سببګرځي. 

 ا منکړواوهمدارنګهبهلهقانوزاستخراجڅخهدعوایدوترالسهښکارهکېدولپارهنویوغوښتنورامنّځتهکېدل

پیلشوی،خودپاموړسوداګریزپرمختګبهدتیلواوکولیقینيکړو.دهایدورکاربننقشهبندياواکتشافهم

 ګازودنړیوالوقیمتونولوړیدوتهانتظارباع.

دغورهاقتصادلپارهداستخراجيسکټورپیاوړيکول

دکانونواومیرنالونوسکټورلپارهزموږموخېپهالندې ولدي:

 لوړول،دمرنالونولهاستخراجڅخهتروروستيبريدهدعوایدو 

 ،دکانونودعوایدو باتاودوړاندوینېدوړتیالوړول 

 ،دتیلواوګازوداکتشافپراخول 

 .اوغیرقانوزکانکېندنوتهرسیدګي  

یادسکټورلپارهزموږلومړيتوبونهپهالندې ولدي:

 دتړونونواصالحاتاودسيمهايزېحکومتولۍمسلکيکول 

 حکومتدبشپړکنټرولرامنځتهکولدکانونوپرسیموباندېد 

 (لهEITIلهغوښتنورسهدکانونودقانونمطابقت) 

 دلویوکانونودراایستلولپارهدنړیوالوګ ونوالورابلل 

 .پهترکمنستاناوایرانکېلهسیمهایزوشبکورسهدریللهالرېدباراولي ددنویوالروجوړول 

 ختیا پروګرام. د برشي رسچینود پرا۱۰

افغانستانکښېمهارتونهدبازارلهغوښتنورسهپهبشپړهتوګهسموننلري.دغهحالتبهالنورهمهغهوختخراب

يشچېدودېتګالرېپيلکولدوامومومي.پهراتلونکيکېدبازاردغوښتنوداټکللپاره،بهموږپهمسلکيزده

خدمتونوپهصنعت،اوپههغواصالحاتوچېافغانکاريځوا النورهمانعطافکړو،انجیرنۍ،مدیریتيمهارتونو،د

منونکېاوځوابویونکېجوړوي،پانګونهوکړو.دمهاجرواوکورزبېځایهشویوبیرتهراستنیدلکوالیيشخپله

تررسهکولواجازهورکړي.مثبتهون هولري،راوستلشويمقررايتاصالحاتبهدویتهدمنځنیواوحرفويزدهکړود

پهجالوطنکېلویشويافغانځواننسللپارهدااړینهدهترڅوزموږدکارپهبازارونوکېمدغميش.موږبهد

پایلوپربنسټدښوونېدبیلګېپهکارولواودنصابپهبیاجوړولو،ارزونې،اوپهزدهکړوکېدکړونوپهراپورورکولو

وکېفیت ا مناودلوړوزدهکړوموسسودکېفیتتضمینلوړکړو.رسهدزدهکړ

 د اقتصادي ودې د رامنځته کولو په موخه برشي رسچینو ته پراختیا ورکول

پهیادسکټورکېپانګونهبه:

 دکاريځوا دصادرولوپهګ ونبهموږراتلونکيکښېدبازاردغوښتنولپارهچمتوکړي 

 غوښتنورسهبهدتعلیمکېفیتپهغورهتوګهبرابرکړيدخصويصسکټورله 

 داوسنیومهارتونوبنسټبهغښتيلکړي 

 دوقايوياومعالجويروغتیاپهبرخهکېپانګونهبهدکاريځوا کېفیتلوړکړي 

 :یادوموخوتهدرسیدولپارهبهموږ
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 مهارتونواوتخنیکيزدهکړوتهپراختیادمسلکيروزنېلهآملازبیلګېڅخهدګټېپهاخیستورسهبه

 ورکړو.

 دخصويصمهارتونوداکا یمیوجوړولبهوهڅوو; 

 دروزنېپهپروګرامونواودکارپهبازارونوکښېدراستنیدونکومهاجرواوپههیوادکېدننهبېځایهشویو

 وګړودجذبلپارآسانتیاوېپهګوتهکړو

 رالسهکولوپهبرخهکېدټولنېپربنسټرامنځتهشویوکړنالروڅخهمالتړوکړودمعلولینولپارهدعوایدودت 

 . د ښخود اقتصادي پياوړتیا پروګرام۱۱

موږپهميلپراختیاکېدافغانښځوبشپړسیاع،ټولنیز،اواقتصاديګ ونباوريکولوتهپورهژمنیو.دښځود

شمیرهپریکړهلیکاوميللومړیتوبپروګرامد۱۳۲۵لګروملتونوداقتصاديځواکمنتیالپارهدحکومتبودجهدم

پيلکولوپهلګښتونوکېځایپرځایکړېده.

دراتلونکوپنځلسوکلونوپهترڅکېدبیوزلیدکمولوپهبرخهکېزموږدژمنوپهپيلکولورسهبهدښځوداقتصادي

هامریکایي الروپانګونهوکړو.موږبهداصالحاتویوهکړنالرهپيلکړوملیون۲۵۰پیاوړتیاپروګرامکېتر یرهکچېد

ترڅوپورېچېدښځوخوځښتزیاتکړي،دجندریاجنسیتداحصاییوپهکېفیتکېښهوالیروايل،اوهغه

قوانینچېپورونواوبازارونوتهدښځودالرسعمخهنیيسکمیالرېکړي.

 جنسیت تګالره :افغانستان د جندر یا 

زموږاساعقانونښځېتهدهیواددیوېاوسیدونکيپهڅیردمساويحقوقوضامنتکوي.لیکنموږبایدد

بیوزلۍلهدورانڅخهددویدوتولپارهدهغویټولنیزاقتصاديګ وناولهمارکېټونورسهددویدمشغولتیا

زیاتولباوريکړو.

پنځوستنووالړهده،چېهرهیوهیېدحکومتپهعميلپروګرامکېځایلري:زموږدجندرتګالرهپر

 دبرشيحقونو،امنیت،اودافغانښځولپارهلهکورزتاوتریخوايلڅخهدخالصونپهبرخهکېزموږد

 نړیوالوژمنوپيلکول،

 منول،دلوړوزدهکړوپهشمول،تعلیماوروغتیایيخدمتونوتهدپورهالرسع ا  

 ،دښځوداقتصاديپیاوړتیادميللومړیتوبپروګرامپیلول 

 ،پهبشپړ ولدقانونپيلکولولهالرېدښځولپارهداساعقانونمطابقحقوقوخونديساتل 

 .پهحکومتاوسوداګرۍکېدښځودون ېزیاتول  
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 یڅپرک اووم

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

جامعترینمنبـعمعلومـاتدرمـوردوضـعیتاجتامعـیواقتصـادیمـردم١395رسویوضعیتزندهگیدرافغانستان

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصا یهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمـکتخنیکـیانسـتیتیوتسـکتور

بهنرشرسید.١397(درسالICONعامهجامعهاروپا)

فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه١395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویـژهگـی

تفصـلیدرشـاخصهـایانکشـافیمـرتبط،هایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانا یتحلیلتغیـرا

توانا یتولیداحصا یهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشـافیرامهیـا

میسازد..

هـدفاز١٢شاخصراتحتپوشـشقـراردادهکـهشـامل١395،٢0رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال

انکشافپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایـهگردیـدهاسـت،رسویوضـعیتزنـدهگـیاهداف١7میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذا ی،زراعت،صـحت،تعلـیم

نند،اسـرتاتیژیهـایمقابلـهبـاآنواولویـتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهسـت

هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

 :  ٢017-ALCSوضعیت زنده گی مردم والیت پکتیکا به اساس رسوی 

 ١7-٢0١6 ١4-٢0١3 ١٢-٢0١١ 08 -٢007 شاخصها

 ١95١5.9 ١95١5.9 ١95١5.9 ١95١5.9 (sq.kmمساحت)

 ٢٢.6 ٢١.9 ٢١.٢ ١9.5 هرکیلومرتمربع(تراکمجمعیت)افراددر

 90 8١ ١55 ١١5 نسبتوابستگی

 ١٢5.١ ١١6.5 ١05.١ ١١6.7 نسبتجنسیتی

 46.6 43.4 36.4 30.9 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 34.١ 37.١ 3٢.٢ ٢7.5 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

بازدید(پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیک

)٪( 
3.٢ ٢6.4 34.8 4١.7 

زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند

)٪( 
٢.6 ٢0.6 40.5 36.0 

سال،درحالحارضمتاهل۱۹-۱۵زنانکهدرسن

 اند)٪(
٢8.6 ٢7.4 ٢.7 ١6.4 
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 0.١0 0.03 0.07 0.09 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 4.١ 5.8 6.5 3.5 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 5.6 4.٢ جمعیتباکمبودپروتئین)٪(

 _ _ 5.6 0.6 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 4.9 0.١ ٢.7 ١.7 نسبتوابستگیساملندان

 49.4 86.4 47.٢ _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 ١7.7 5.١ ٢5.4 _ میزانزیراشتغال)٪(

 ٢4.0 6.0 7.9 _ میزانبیکاری)٪(

 65.0 9١.9 5١.3 _ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 4١.7 ١١.١ 33.3 _ استخدامنهچندانسودمند

 53.٢3 68 _ _ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(

 5.4 7 _ _ جمعیتمشغولدرتولید)٪(

 4١.38 ٢5 _ _ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 ١٢.8 _ 30.8 76.4 میزانفقر)٪(

 9.٢ 8٢.٢ 30.١ 55.5 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪(

 99.6 68.6 99.5 ١00 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(

 89.3 85.0 85.8 5.١ خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(

 9.9 8.3 9.6 8.6 تعدادخانواده

 ١8.١ 60.5 57.6 43.6 هایپرجمعیتزندهگیمیکنند)٪(افرادکهدرخانواده

 ١8.9 8.3 ١.4 0.١ نفرجمعیت١00مجموعهتلفنهمراهدرهر

 ٢.0 0.١١ 0.09 0 نفر١00کاربراناینرتنتدرهر

 63.3 49.8 49.١ 77.7 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)٪(

 ١8.4 0.3 ١٢.7 3.٢ للمیهستند)٪(خانوادههاییکهدارایزمینهای

 ٢٢.8 49.5 ١8.١ 3.7 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(
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اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها 

 )جریب(
3.٢ 6.5 7.٢ 5.7 

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
٢.7 8.١ ١0.5 ١0.١ 

آبیمتعلقبهخانوادههااوسطاندازهزمینهای

 )جریب(
0.7 ٢.6 ١.4 ٢.٢ 

 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

 ١7-٢0١6 ١4-٢0١3 ١٢-08٢0١١ -٢007 شاخصها

 65٢86465٢864 65٢864 65٢864 (sq.kmمساحت)

 4٢.4 40.7 35.339.١ تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 ١0١ ١00 ١05١04 نسبتوابستگی

 ١03.9 ١05.3 ١05١05.7 نسبتجنسیتی

 53.6 5١.7 38.946.6 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 34.8 34.3 ٢6.٢3١.4 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(

)٪( 
3٢.85١.٢ 63 70.٢ 

زایامنمیدهندزنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهر

)٪( 
٢١.839.9 45.٢ 53.4 

سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن

)٪( 
١7.9١9.5 ١7.9 ١6.4 

 0.57 0.55 0.450.5٢ ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 7.8 7.4 8.١7.3 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ ١5.7١9.4 )٪(جمعیتباکمبودپروتئین

 _ _ 6.١١8.5 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 5.4 4.9 5.75 نسبتوابستگیساملندان

 ٢3.9 4٢.9 45.7_ اشتغالبهنسبتجمعیت

 ١5.6 55.4 49.8_ میزانزیراشتغال)٪(

 30.7 ٢٢.6 8.٢_ میزانبیکاری)٪(

 53.9 55.4 49.8_ میزانمشارکتنیرویکار)٪(

 39.5 39 ٢5_ استخدامنهچندانسودمند

 44.3٢ 44 __ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(
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 ١8.08 ٢٢ __ جمعیتمشغولدرتولید)٪(

 37.59 34 __ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 54.5 39.١ 3636.5 میزانفقر)٪(

 ١3.6 ١9.٢ ٢4.6١5 جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)٪(

 74.8 75.9 83.٢79.9 جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)٪(

 97.6 89.5 4١.١68.9 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(

 7.7 7.4 7.37.4 تعدادخانواده

 43.9 4٢.6 33.743.8 افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)٪(

 ٢١.٢ ١7.3 5.8١4.١ نفرجمعیت١00مجموعهتلفنهمراهدرهر

 ٢ ١.٢٢ 0.٢70.50 نفر١00کاربراناینرتنتدرهر

 37.9 36.6 40.437.9 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)٪(

 ١9.4 ١6.3 ١6.4١6.8 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(

 ١3.١ ١٢.6 ١0.3١٢.6 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
6.76 6.١ 4.9 

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
١4١6.4 ١3.١٢.١ ٢ 

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها

 )جریب(
١ ٢٢.9 ١.9 
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 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :

عی،شهداومعلولین،ترتیـبگردیـدهگزیدهشاخصهایاحصا یویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصا یهومعلوماتووزارتکارواموراجتام

نفوس،فقرونابرابری،مصئونیتغـذایی،کـارواشـتغال،معـارف،صـحت،جنسـیت،مسـکنودسرتسـیبـهاستکهدربرگیرندهارقامجدیددرسیزدهبخشمختلفشاملارقام

.خدماتاساس،مصئونیتاجتامعی،زراعتومالداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخارجی،میباشد

اسـتفادهکننـدگانارقـامکـهدردراینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصا یویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخترصوساده،انعکاسدادهشدهبناً،بـرای

کـهدررا،اسـتفادهکننـدگان،مـیتواننـدمنـابعارقـامبخشهایمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضورتداشتهباشند،میتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشـرت

 ستوناخیرجداولذکرشدهاست،دریافتمنایند.

وچیوجـودداردبـهتفکیـکباآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیشاخصهایکهامکاناتتجزیـهآنبـهسـطحشـهری،دهـاتیوکـ

نینیزارایهگردیدهاست.ساحاتمسکو

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره

 نفوس 1

 نفوسکشور١.١

تعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحه

معینجغرافیا یزندگیمیکنند.



نفر575,0١8,١003١٪
نرشیهبرآورد

١397نفوس

 نفر7,507,953%٢3.7ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری١.٢
نرشیهبرآورد

 ١397نفوس

 نفر٢٢,567,065%7١.5کنند.ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقدهاتیزسهمنفوسدهاتی3.١
نرشیهبرآورد

 ١397نفوس

نفر١,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس نفوسکوچیسهم4.١
نرشیهبرآورد

 ١397نفوس
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نفر١5,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان5.١

نرشیهبرآورد

 ١397نفوس

نسبتجنک6.١
نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهنده

مقابلصدزنمیباشد.تعدادمرداندر
٪١05  

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395 



١.7
نسبتوابستگی

 اطفال

الی١5ر)سنکاساله(برنفوس١4الی0نسبتاطفال)

64)
96.09٪  

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395 



١.8
نسبتوابستگیکهن

 ساالن

الی١5فعال)وباالترازآنبرنفوس65نسبتافرادسن

64)
5٪ 



رسویوضعیت

زندگیدر

 ١395افغانستان


١.9
نسبتوابستگی

 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسن65و١4-0نسبتافرادسن

(64الی١5کار)
١0١٪ 

 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395 



 میزانرشدنفوس١.١0

نفوسدرعبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازه

فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارا ه

میشود

٢.١4٪ 
نرشیهبرآورد

١397نقوس



 

84 
 اقتصادوزارت

 

پروفایلاقتصادی-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

١.١١

فیصدینفوسبه

تفکیکگروپهای

سنیوسیع

سال١4-0(١)

سال١5-64(٢)

(3)65+ 

فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس

1. 47.5٢٪ 

٢. 49.9١٪ 

3. 3 ٢.57٪

1. ١4,١٢4,9١6 

١ .٢4,835,404 

3. 764,003

نرشیهبرآورد

١396نقوس

 

 

 

 



 فقر و نابرابری ٢

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره

 میزانفقر٢.١
غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو

ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپا ینترازییشااغذ
54.5٪١5,837,3١9

رسویوضعیت

زندگیدر

فغانستانا

١395



٢.٢

میزانفقربه١.٢.١

تفکیکمحلاقامت:

(شهری١)

(دهاتی٢)

 (کوچی3)

(١فیصدینفوستحتخطفقرازمجموعنفوسدر)

(نفوسکوچی3(دهاتو)٢شهرها)

1. 4١.6٪ 

٢. 58.6٪ 



1. ٢,877,4١7 

١ .٢3,033,١39 



رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



 شگاففقر3.٢
بینسطوحمصارففقراوخطفقربنامفاصلهوسطی

شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.
١5٪



رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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٢.4

فیصد٢0سهممرصف

فقیرتریندرمرصف

 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع٢0مصارفمجموعی

مصارفمتامنفوسکشور
7.3٪



رسویوضعیت

درزندگی

افغانستان

١395



 رضیبجینی5.٢

نشاندهندهتوزیععایدهمرصفمیباشد،اینشاخصدر

ویکتحولمیکند.0بین

نشاندهنده١نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

توزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد

0.3١

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



٢.6

نسبتخانوارهایفقیر

تفکیکاشتغالبه

ر یکخانواردرسکتور

(سکتورزراعت١)

(سکتورصنعت٢)

 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهر یکخانواردرسکتورهای

مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر

1. 63% 

٢. 58% 

3. 45%


رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



 مصئونیت غذایی 3

3.١
میزانعدممصئونیت

 غذایی

کیلوکالریدرروز٢١00ازکمترفیصدینفوسکه

ایدخذمینما
44.6٪١٢,984,٢73 

رسویوضعیت

زندگیدر

١395افغانستان

٢9,١١٢,7١

-نفر9

فیصدی

باساسنفوس

-١7رسوی

٢0١6

محاسبهشده

است
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3.٢
میزانعدممصئونیت

 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ١500ازفیصدینفوسکهروزانهکمرت

مینامید
١3.4٪3,899,437

رسویوضعیت

زندگیدر

١395افغانستان

 

 

 



 میزانکمبودپروتین3.3
گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز

پروتیندرروزمیباشد
30.١٪ 8,763,895

رسویوضعیت

زندگیدر

١395افغانستان


 کار و اشتغال 4

4.١
نفوسدرسنمیزان

 کار
١5,90٢,١08٪54,6وباالترازمجموعنفوسکشور١4فیصدیافرادسن

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.٢

میزاننفوسدرسن

کاربهتفکیکمحل

 اقامت:

(شهری١)

(دهاتی٢)

 (کوچی3)

وباالترازمجموعنفوسکشور١4فیصدیافرادسن

٢  .١6 % 

٢. 69.4 % 

3.  4.6٪

١. 4,١٢7,5٢8 

١١ .٢,049,٢94 

3. 7٢4,٢86

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.3

میزانمشارکتنیروی

کاربهتفکیکجنسیت

(هردوجنک١)

مرد(٢)

 زن(3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو

بیکاراند.

١. 53.9٪ 

٢. 80.6٪ 

3. ٢6.8٪

١. 8,478,434 

٢. 6,39٢,655 

3.٢,085,779

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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4.4

میزانمشارکتنیروی

کاربهتفکیکمحل

اقامت:

(شهری١)

(دهاتی٢)

 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو

یابیکاراند.

١. 48.0٪ 

٢. 54.9٪ 

3. 7٢.4٪

١ .١,96٢,974 

٢. 5,993,١١7 

3. 5٢٢,370

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.5

نسبتاشتغالبر

نفوس

 

٪4١.33فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار


رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 



4.6

میزانبیکاریبه

تفکیکجنسیت:

(هردوجنک١)

(مرد٢)

(زن3)



 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

٢ .١3.9٪ 

١ .٢8.3٪ 

3. 4١.0٪

٢ .١,0٢4,800 

١,١ .٢70,١00 

3. 854,700      



رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 

 



4.7

میزانبیکاریبه

تفکیکمحلاقامت:

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)

 (ملی4)

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه

هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

٢ .١6.5٪ 

٢ .٢4.0٪ 

3. ١٢.3٪ 

4.٢3.9 %

١. 5٢0,600 

١ .٢,439,800 

3. 64,300 

4.٢,0٢4,800

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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4.8
میزانکمکاری)کار

 ناکافی(

قبلهفتهیکسالوباالترازآنکهدر١4فیصدیافراد

رویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهساز

ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکار40ازکمتر

اضافیمتایلوفرصتداشتهاندبهاساس:

(نیرویکارفعال.١)

(اشتغال.٢)

١ .١5.6٪ 

٢ .٢0.5٪ 

 

١,3٢0,9٢8

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



کاراطفال4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریفشده

است:

سالهانجامشود،١١-5.هرکاریکهتوسطاطفال١

بدوندرنظرداشتساعاتیارشایطکار،

١4سالحداقل١4-١٢(هرکاریکهتوسطاطفال٢

ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرنا ،

سالهبرای١7-١5(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3

ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطرنا ،43

کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

٢6.50٪٢,736,٢00

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١393



 میزانبیکاریجوانان١0.4

ازقبلهفتهیکسال(که٢4-١5فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت

ملی(

30.7٪84,٢000

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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4.١١

جوانانمیزانبیکاری

بهتفکیکجنسیت

مرد(١)

 زن(٢)

هردوجنک(3)







ازقبلهفتهیکسال(که٢4-١5فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت

ملی(

١. 44 % 

٢. 46 % 

3. 30.7٪ 

١. 5٢3,709 

٢. 396,683 

3. 84٢,000

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 

 

 

 

 

 



4.١٢

میزانبیکاریجوانان

بهتفکیکمحل

اقامت:

(شهری١)

(دهاتی٢)

 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که٢4-١5فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت

١. 39.١٪ 

٢ .٢9.6٪ 

3. ١3.3٪

١ .١44,٢3٢ 

٢. 366,467 

3. ١3,0١0

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



 نیرویکارباسواد١3.4
فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحل

محاسباتریاضیراداشتهوسادهباشد.
35.85٪5,6٢9,٢56

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.١4
اشتغالدرسهم

 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر

ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا
44.3٪٢,8١4,5١١

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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4.١5
سهماشتغالدر

ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن

مشغولبهکارهستند.
9.8٪6١9,887

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.١6 
سهماشتغالدر

سکتورتولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکار

هستند.
8.١٪ 5١١,454 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.١7 

سهماشتغالدر

سکتورمعادنو

استخراج

 ١١,977 ٪0.٢مشغولکارهستند.فیصدینیرویکهدرسکتورمعدن

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.١8 

سهماشتغالدر

سکتورخدماتعامه،

شخصیواجتامعی

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،شخصی

واجتامعیمشغولکاراند.
١9.7٪ ١,٢5٢,987 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.١9 

اشتغالدرسهم

سکتورهایتجارت

عمده،پرچون،

رستورانتوهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،

رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.
%١١700,530 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.٢0 

سهماشتغالدر

سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،

ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.
5.8٪ 368,063 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان
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١395ارتباطاتومعلومات 

4.٢١ 

سهماشتغالدر

سکتورهایمالی،

بیمه،رهنامیی

معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،

وتجارتمشغولکاراند.رهنامییمعامالت
١ % 65,583 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.٢٢ 

سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،گاز

وآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب

مشغولکاراند.
0.١٪ 4,935 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



١,008,١48٪١5.7هرروزبهطورانفرادیکارمیکنندکارگرانکهکارگرانروزمزد ٢3.4

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.٢4 
کارگرانبامعاش،

خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی

مرصوفکاراند
7.١٪453,859

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.٢5 
کارگرانبامعاش،

دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی

مرصوفکاراند.
١0.١% 649,١05

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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٢,580,١09٪40.١کارگرانکهمالککارخودمیباشند.کارگرانمستقل ٢6.4

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



٪٢.6.کنندکسانیکهکارگراستخداممیکارفرما ٢7.4

 

١69,488 



رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



4.٢8 
فامیلیبدون کارگران

مزدومعاش
١,573,539 %٢4.5کسانیکهبدونمزدکارمیکنند.

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



 معارف 5

5.١


 میزانسطحسواد

ناییاتوسالوباالترازآنکه١5سنفویفیصد

باشند.راداشتهنوشتننونداخو
34.8%5,٢53,950 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



5.٢
میزانحضوریابی

 خالص)دورهابتدا یه(

سالکهواجدینصنوف١٢-6فیصدیسنین

(اندوفعاالنهدرمکاتب6الی١ابتدا یه)صنوف

حارضاند.دراینشاخصمشمولینوحارضین

اسالمیشاملمنیباشند.مدارس

56.٢%١,875,6٢7 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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پروفایلاقتصادی-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

5.3
میزانحضوریابی

 خالص)دوره انوی(

سالکهواجدین١8الی١6فیصدیسنین

(انددر١٢–7نهادهایتعلیامت انوی)صنوف

صنوفخویشحارضاند.دراینشاخصمدارس

اسالمیشاملمنیباشند.



35.7% ١,359,55٢

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 



5.4

میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر

عالی

کهواجدیننهاد٢4الی١9فیصدینفوسسنین

هایتحصیالتعالیمیباشند.دراینشاخص

مدارساسالمیشاملمنیباشند.

9.7٪٢38,864 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



5.5

میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر

عالی

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبر

گروپتیوریکیسنمکتببراییکسطحمعین

تعلیمیمحاسبهشدهوبهفیصدیازمجموع

نفوسهامنگروپسنبیانمیشود.درین

برای انویو١8تا١3 ی،برایابتدا6-١٢گزارش

برایتحصیالتعالیمورداستفادهقرار٢4تا١9

.گرفتهاست

١ .١8.١% 

٢. 6.9% 

3. 0.٢% 

4. ١4.9% 

5.4.8%

١٢ .١4,086 

١١ .٢4,5٢7 

3. ٢5١ 

4. ١77,807 

5. 6١,057

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



5.6

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

 ابتدا ی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدا یهحضوردارند،

١٢الی6ازمجموعافرادبینسنین
7٢.5٪3,7١4,749

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395
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5.7

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

ابتدا ی

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

حضوردارند،فیصدیشاگردانکهدردورهابتدا یه

،بهتفکیک:١٢الی6ازمجموعافرادبینسنین

(5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)٢(شهری)١)

اناث

١. 95.5% 

٢. 69.9% 

3. 8.9% 

4. 84.4٪ 

5. 58.9%

١,١١ .١3,6١0 

٢ .٢,577,0٢١ 

3. ٢4١,١١ 

4. ٢,30٢,3٢8 

5.١,4١٢,4١4

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



5.8

حضوریابیمیزان

ناخالصدرتعلیامت

  انوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامت انوی

الی١3حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

١8

48.0%١,8٢4,٢٢7 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



5.9 

میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت

 انوی

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)

(ذکور4)

اناث(5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامت انوی

الی١3حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(کوچی3(دهاتی)٢(شهری)١بهتفکیک)١8

(اناث5(ذکور)4)

1. 69.٢٪ 

٢. 4٢.5٪ 

3. ٢.6٪ 

4. 63.0٪ 

5. 5. 3٢.٢٪

١.  709,379 

١,١١ .٢0,55٢ 

3. 4,٢96 

4.  ١,٢٢9,٢86 

5. 594,94١ 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395



5.١0

میزانحضوریابی

 ناخالصدر

 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی

الی١9حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

٢4

١4.١% 347,١4١

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان
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 ١395

5.١١

میزانحضوریابی

  ناخالصدر

تحصیالتعالی

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)

(ذکور4)

 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی

الی١9حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(کوچی3(دهاتی)٢(شهری)١بهتفکیک)٢4

(اناث5(ذکور)4)

٢ .١7.3٪ 

٢. 9.6٪ 

3. 0.٢٪ 

4. ٢0.6٪ 

5. 5.0٪

١ .١87,057 

١ .٢57,833 

3. ٢5١ 

4. ٢45,١7١ 

5.١0١,970

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 

 

 

 

 



5.١٢ 

میزانسوادزنان

وباالتراز١4)سنین

 آن(

سالوباالترازآنکهتوانایی١4فیصدیزنان

خواندنونوشنتراداشتهباشند.
٢9.3% ١,657,346

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 

5.١3 

نسبتتساویجنسیت

دردوره:

(ابتدا یه١

(متوسطه٢

 (لیسه3

انبهمیزانختردخالصرحضومیزانتناسب

اندردورههایابتدا یه،پسرحضوریابیخالص

 متوسطهولیسه.



١. 0.7١٪ 

٢. 0.5١٪ 

3. 0.39٪ 

 

رسویوضعیت

زندگیدر

افغانستان

١395

 

 صحت 6
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6.١

دسرتسیبهمراقبت

قبلازهایصحی

 تولد

سالکهعروسیکرده49-١4فیصدیخانمهای

اندودردورانحاملهگیحداقلیکبارتحت

معاینهیکیازکارمندانصحی)داکرت،قابله،نرس

ویاهمکارمندصحیجامعه(قرارگرفتهباشند

59٪٢,560,7١8

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

١395

ارقامتامبه

اساس

ازمحاسبات

برآوردنفوس

و١396کشور

96صفحه

رسویصحتو

دیموگرافی

بدست١396

آمدهاست.

6.٢

والدتهایانجامشده

باحضوراشخا ماهر

 صحی

سالکهعروسیکرده49-١4فیصدیخانمهای

اندووالدتاخرینطفلشانتحتنظرشخص

ماهرصحی)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمند

صورتگرفتهباشد.صحیجامعه(

5٢,٢ %١3١,50٢

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

١395 



ارقامتامبه

اساس

محاسباتاز

برآوردنفوس

١396کشور

6.3
میزانمرگومیر

 مادران

تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدرهر

هزاروالدتزندهدرسال١00
١٢9١



رسویصحتو

١396  دموگرافی

6.4
میزانمرگومیر

 اطفال

سالدر5تعدادمرگومیراطفالزیرسن

افغانستاندرسال)وفیاتدرهریکهزارتولد

زنده(







55


رسویصحتو

١396  دموگرافی

ریفرنک:

١6١صفحهاز

رسویصحتو

دیموگرافی

١396
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6.5

.میزانحامله٢.3.7

گیسنیننوجوانی

 (١9الی١5)بین

الی١5 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین

سالگی.١9
١٪١٢.١98,5٢7 

رسویصحتو

دیموگرافیدر

١394افغانستان

ریفرنک:

١6١صفحهاز

رسویصحتو

دیموگرافی

١396

 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8

8.١

میزاندسرتسیبهآب

آشامیدنیسامل،به

تفکیکمناطق

مسکونی

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)

 (ملی4)

شامیدنیآبآمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز

ساملدسرتسیداشتهباشد.

١. 9١.4% 

٢. 56.6% 

3. 35.8% 

.63.9٪4

١.  9,٢46,865 

٢. 5,7٢6,١77 

3.  3,6٢١,858 

4. ١8,594,900

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395

 

 

 



8.٢

میزاناستفادهاز

فاضالببهبودسیستم

 یافته

هایسیستملتکهازسهومیدمریفیصد

فاضالبصحیاستفادهمیکنند.
5١٪٢5,4٢3,000

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395



 میزاندسرتسیبهبرق8.3
ژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد

دارند.منابعمختلف
97.7٪٢8,430,700

رسویوضعیت

افغانستانزندگیدر

١395



8.4

فیصدینفوسشهری

کهدرمحالتپر

جمعیتوکثیف

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیف

زیستدارنددرهرصدنفر.
7٢.4% ٢١,086,400

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395
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زندگیمیکنند. 

8.5

فیصدینفوسکهاز

منابعآبآشامیدنی

استفادهبهبودیافته

میکنند

(ملی١)

(شهری٢)

(دهاتی3)

 (کوچی4)

تعدادافرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودیافته

دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

١. 63.9٪ 

٢. 9١.4٪ 

3. 56.6٪ 

4. 35.8٪ 



١ .١8,594,900 

٢. 9,٢46,865 

3. 5,7٢6,١77 

4. 3,6٢١,858 



رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395



8.6

فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونه

 منبعبرق

تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصد

نفر.
97.7٪٢8,4٢٢,757

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


8.7 

فیصدیخانوارهای

کهدرمسکنهایپر

ازدحامزندگیمی

کنند.

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآن

زندگیمیکنند.
43.9% ١٢,709,667 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395



8.8 

فیصدیخانوارهای

کهدرمسکنهایپر

ازدحامزندگیمی

کنند:

 شهری (١)

 دهاتی (٢)

کوچی (3)

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآن

زندگیمیکنند

١. 4٢.7٪ 

٢. 4١.5٪ 

3. 83.3٪ 



٢ .١,939,683 

٢. 8,585,854 

3. ١,٢١0,930 

 

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395





 

99 
 اقتصادوزارت

 

پروفایلاقتصادی-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

8.9

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

،برای: میکنند

 پختوپز (١)

گرمکردن (٢)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال

سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

١. 74.8% 

٢. 93.8٪ 



٢١ .١,75٢,309 

٢ .٢7,٢٢3,707 



رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


8.١0

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

میکنند،برایپختو

ک:پزبهتفکی

(شهری١)

(دهاتی٢)

 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال

سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

٢١ .١.3٪ 

٢. 9١٪ 

3. 98.9٪

١.١,474,469 

١ .٢8,839,٢5١ 

3. ١,438,589

رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395



8.١١ 

فیصدینفوسکهاز

سوختجامداستفاده

میکنند،برایگرم

کردنبهتفکیک:

(شهری١)

(دهاتی٢)

(کوچی3)







 

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال

سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

١. 87.3٪ 

٢. 96.8٪ 

3.8١.7٪ 

١.  5,99٢,76٢ 

٢ .٢0,05١,9٢8 

3.١,١89,0١7 
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 مصئونیت اجتامعی 9 

9.١

فیصدیافرادبدون

مزددرخانواراز

مجموعاشتغالبه

تفکیکجنسیت:

(هردوجنک١)

مرد(٢)

 زن(3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،

مالداریودیگرکارهایداخلخانهمرصوف

هستندوازبابتکارکهانجاممیدهندهیچنوع

مزدیدریافتمنیکنندبرمجموعمتاماشتغال

 

9.٢

تعدادافرادآسیبپذیر

کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی

قرارگرفتهاندبه

تفکیکذیل:

(افراددارای١)

معلولیت

(خانوادههای٢)

شهدا

 (متقاعدین3)


 

١١ .١0,037 

١ .٢55,000 

3. ١٢0,000 

وزارتکار،امور

اجتامعی،شهداو

 ٢0١6معلولین



9.3
نسبتزنانبیوهاز

 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواج

نکردهاند"
3.99% 569,3٢4

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

١395


 تعدادایتام9.4
یامادر(کهپدر١8تعداداطفال)سنینپا ینرتاز

نداشتهباشد.
١05,١75

رسویدیموگرافیو

صحتدرافغانستان



 

١0١ 
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پروفایلاقتصادی-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 ١394

9.5

فیصدیزنانکهدارای

سال٢4الی٢0سن

هستندودرسنقبل

سالگیازدواج١5

 کردهاند

سالهستند٢4الی٢0تعدادزنانکهدارایسن

سالگیازدواجکردهاند١5ودرسنینقبل
4.٢% 



زندگیرسویوضعیت

درافغانستان

١395


9.6

فیصدیخانوارهای

کهتوسطزنان

 رسپرستیمیشوند

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموع

خانوارها
١.١9٪45,076

رسویوضعیتزندگی

درافغانستان

١395


 زراعت و مالداری 10

١0.١

فیصدیخانوارهای

کهدارایزمینهای

 آبیهستند


37.9٪


رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


١0.٢

فیصدیخانوارهای

کهدارایزمینهای

 للمیهستند


١9.4٪


رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


١0.3

فیصدیخانوارهای

کهدارایباغوباغچه

هستند



 


١3.١٪



رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


١0.4
اوسطسایززمینهای

آبیکهدرمالکیتقرار
جریب4.9



رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
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١395 دارند)بهجریب( 

١0.5

اوسطسایززمینهای

للمیکهدرمالکیت

 قراردارند)بهجریب(


جریب١٢.١


رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


١0.6

اوسطسایزباغهاو

باغچههایکهدر

مالکیتقراردارند)به

 جریب(


جریب9.١



رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان

١395


 سکتور حقیقی 11

١١.١
تولیدناخالصداخلی

 بهشمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشده

یککشوردریکدورهمعینحسابی
میلیونافغانی463,764,١

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

 میزانرشداقتصادی١١.٢
تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریک

سالنظربهسالقبل
7.٢٪ 

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

١١.3
تولیدناخالصداخلی

رسانه
دالر 7١8تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور.

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

 شاخصقیممستهلک4.١١

کنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهایبین

اجناسوخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکین

بوده

١١١.7٪
سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

سالاساس

١394

 %4.4تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم5.١١
سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8
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١١.6
سهمسکتورزراعتدر

 ناخالصداخلیتولید

سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالص

داخلی
میلیونافغانی٢69,346 ٢3.7%

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


١١.7

سهمسکتورصنعتاز

مجموعتولیدناخالص

داخلی

سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالص

 داخلی
میلیونافغانی0%307,5٢9.٢١

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


١١.8
سهمخدماتدرتولید

 ناخالصداخلی

سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالص

داخلی
میلیونافغانی١37,743 50.7%

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


١١.9

سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص

 داخلی

سهممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالص

داخلی
میلیونافغانی 66,830 4.6%

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


 سکتور مالی 1٢

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره

عوایدداخلی١٢.١
عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیمی

باشد.
میلیونافغانی١5١,5١7

سندبودجهملی

١396


مالیاتیعواید١٢.٢
عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتها

بدستمیآورد.
 ١05,0١5میلیونافغانی

سندبودجهملی

١396
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عوایدغیرمالیاتی3.١٢
عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیو

سایرمنابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.
 میلیونافغانی47,50٢ 

سندبودجهملی

١396


١٢.4
مجموعبودجهسال

مالی

تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدت

معینآیندهمعمواًلیکسال
 میلیونافغانی١80.4,4١7

سندبودجهملی

١396


١٢.5
مجموعمصارفدر

سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایهگذاری

وپرداختهایدولتدریکسالازمجموع

هامنسالبودجه

میلیونافغانی356,453.4
سندبودجهملی

١396


بودجهعادی6.١٢

قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف

عادیپرداختمیشود)معاشاتکارمندان،

خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

احتیاطیوسایر(

میلیونافغانی9.59١ ٢53 

گزارشاجراات

بودجهملیسال

١396



١٢.7
میزانمرصفبودجه

عادی

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجه

عادی
94.7% 

گزارشاجراات

بودجهملیسال

١396



بودجهانکشافی8.١٢

قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف

پروژههاوپالنهایانکشافیدرنظرگرفتهمی

شود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناسو

خدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(

میلیونافغانی5.86١,١0٢

گزارشاجراات

بودجهملیسال

١396



١٢.9
میزانمرصفبودجه

انکشافی،

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجه

انکشافی
68.9%  

گزارشاجراات

بودجهملیسال
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 ١396

١٢.١

0

سهمکمکهادر

بودجهملی
  %60.9ازمجموعبودجهملیفیصدیکمکها

سندبودجهملی

١396


١٢.١

١

سهمکمکهادر

بودجهانکشافی
وزارتمالیه فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی

١٢.١

٢
بودجهاختیاری

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلی

متویلمیگردد.
537,٢7.7 

سندبودجهملی

١396


١٢.١

3

درفیصدیکمکها

بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدر

اختیاریحکومتافغانستانگذاشتهمیشود.از

مجموعبودجهاختیاری

وزارتمالیه 

١٢.١

4
بودجهغیراختیاری

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه

حکومتافغانستاندادهمیشودودولت

باالیمنابعمتویلیوافغانستانکنرتولمستقیم

استقامتهایمرصفیآنندارد.

میلیونافغانی٢.938,67
سندبودجهسال

١396


١٢.١

5
میلیونافغانی3١54قروض

سندبودجهسال

١396


١٢.١

6

مبلغبااسمکشورقر

ضدهنده

 بانکانکشافاسالمی .١

 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی .٢

 عربستانسعودی .3

سایر .4



میلیون7.68١ .١

 افغانی

میلیون69.4 .٢

 افغانی

میلیون737.0 .3

 افغانی

سندبودجهملی

١396
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پروفایلاقتصادی-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

میلیون١١66.6 .4 

 افغانی

 سکتور خارجی 13

بیالنکتادیات١.١3

بیالنکتادیاتعبارتازمجموعپرداختهاو

دریافتهاییککشورباکشورهایجهانکهدر

رسمایهودوقسمتبیالنکتجاریومالی)حساب

حسابجاریه(میباشد.

دافغانستانبانک

بیالنکمالی٢.١3
وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحساب

جاری
دافغانستانبانک

بیالنکتجارت١3.3

نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتوواردات

یککشورباکشورهایخارجیدرطییکدوره

معین

میلیوندالر6,96١- 89% -
سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


مجموعصادرات١3.4
ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشور

خارجمیگردد)بهدالرآمریکایی(
١0% 83١,9٢6,776

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


مجموعواردات١3.5
ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییککشور

بهدالرآمریکایی(داخلمیگردد)
90% 7,79٢,600,089 

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8


قلمعمدهصادرات١3.65

 میوهجاتخشک .١

 میوهجاتتازه .٢

 نباتاتطبی .3

 قالین .4

پستباب .5

١. 36٪ 

٢.١5٪ 

3.١3٪ 

4.3٪ 

5.١٪ 

١.٢98,880,569 

٢.١٢3,٢57,837 

3.١09,7٢3,656 

4.٢3,754,446 

5.١١,706,757 

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

ارزشبهدالر

آمریکایی
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قلمعمدهواردات١3.75

 گندموآردگندم .١

 ماشینآالت .٢

 برق .3

 سایروسایلبرقی .4

موادتعمیرات .5

١٢ .١% 

٢.4٪ 

3.4٪ 

4.٢٪ 

5.١٪ 

١. 908,3١8,69 

٢.٢74,465,669

3.٢84,٢٢9,06 

4.١77,5١5,383 

5.97,١86,346 

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

ارزشبهدالر

آمریکایی

١3.8
کشوررشیک 5

صادراتیافغانستان

 پاکستان .١

 هندوستان .٢

 ترکیه .3

 ایران .4

عراق .5

١. 43%

٢.43٪ 

3.3٪ 

4.٢٪ 

5.٢٪ 

 

١. 357,٢0١,٢9 

٢.356,١39,5٢8 

3.٢٢,006,683 

4.١8,١١٢,759 

5.١4,563,٢٢4 

 

سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

ارزشبهدالر

آمریکایی

١3.9
کشوررشیک5

افغانستانوارداتی

 پاکستان

 ایران

 چین

 قزاقستان

ازبکستان

١  .١7

١ .٢6٪ 

3. ١5٪ 

4. ١١٪ 

5. 7٪ 

 

١,٢ .١93,٢٢4,7١5 

١,٢١٢ .٢,563,809 

3. ١,١79,٢97,874 

4. 866,770,0١4 

5. 560,5٢8,30٢ 



سالنامهاحصا یوی

٢0١7-٢0١8

ارزشبهدالر

آمریکایی
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 څپرکی اتم

 د بنسټیزو پراختیایي موخو لنډه پېژندنه SDGsد 

کلونولپارهیېدنړۍد(٢030-٢0١5)کلنهاجن ادهچې۱۵دملګروملتونویوه(SDGs)بنسټیزېپراختیایيموخې

ټولوهېوادونولپارهيېداقتصادي،ټـولنیزوبرخـو،چاپېریـالسـاتنېاوامنیتـيڅـانګولپـارهپـهنظـرکـېنیـولېدهاو

افغانستانچېدملګروملتونودنړیوالېټولنېغړی،دغوموخوتهژمناودنړۍدنوروهېوادونوپهڅېردهغهپهعميل

داهدافو،ټارګېټونواوشاخصونولهزیاتوايلرسهرسهپـهحقیقـت(SDGs)بنسټېزېپراختیایيموخېکولومکلفدی.

دبنسټیزوپراختیایيموخوپـهڅېـرد(MDGs)امتداددی.دزریزېپراختیایيموخې(MDGs)کېدزریزېدموخو

کلنهاجن اوهچېافغانستاندالنجواو۱۵کلونولپارهدمخپرودېهېوادونولپارهدملګروملتونویوه(٢000-٢0١5)

زې دیزکالکـېهغـهتـهژمـنپـاتېيشاودزریـزېپراختيـاييمـوخېپکـې۲۰۰۰ستونزولهکبلهونهتوانېدچېپه

نوروهېوادووپـهدزریـزېپراختیـایيمـوخېتطبیـقزې دیزکالکېتوانېدلیچېدنړۍد۲۰۰۵تطبیقيش.خوپه

پراختياييشاخصونهدرلودل.۴۸ټارګېټ،او۱۸هدفونه،۹(MDGs)کړي.دزریزېپراختیایيموخې

کـالدسـپټمربپـه۲۰۱۵کالکېپهوروستیوکېدزریـزېدپراختیـایيموخـودوخـتپـهختمېـدورسهد۲۰۱۵د

(SDGs)کلونــولپــارهدبنســټیزوپراختیــایيموخــو۱۵ملګــروملتونــوپــهمقــرکــېدمیاشــتکــېدنیویــار دښــارد

سرتاتیجيتصویبشوهچېلهنړۍڅخهدملګروملتونوټولغـړيهېوادونـه)لـهجاپـاناوانګلسـتان(پرتـهدهغـهپـه

عميلکولوژمنشول.

زېپراختیاپهمقصدطرحاو یزاینشـولچـېدبرشيټولنوداقتصادياوټولنی(،SDGs)بنسټیزېپراختیایيموخې

پراختياييشاخصونهلري.۲۱۷ټارګېټونه،او۱۶۹هدفونه،۱۷

 :SDGsد بنسټیز انکشاف د موخو لرلید  

  



 

١09 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 :د بنسټیزې پرمختیا د موخو مترکز 

 دبرشیتلهنړۍڅخهدشدیدفقرمحوکول، 

 مبارزهدبېعدالتۍاونابرابریوپهوړاندېدواملرونکې، 

 دبنسټیزېسولېاو باتتامین، 

 دژوندلهچاپېریالڅخهساتنه، 

 دنړۍدملتونوترمنځداقتصادياوټولنیزوهمکاریوځواکمنکول،

 :په سمبولیک ډول د اولسو موخو لنډیز 

 : A-SDGs د افغانستان لپاره بنسټېزې پراختیايي موخې

افغانستاناسالميجمهوریتدبنسټیزوپراختیایيموخوتطبیقاوعميلکولوتهدملګروملتونودغړيهېوادپهتوګهد

کـالدتلـېدمیاشـتېپـه۱۴۹۴فقرېپـهاسـاسچـېد۴ملربمصوبېد۱۶ژمندیاودوزیرانودعايلشوراید

دکـارلـهبهیـر،مهنېټهتصویبشوې،داقتصادوزارتتهدندهوسپارلشوهچـېڅـودبنسـټیزوپراختیـایيموخـو۲۰

همغ ۍاواغیزنا تطبیقڅخهڅارنهاواروزنهوکړي.همدارنګهیادوزارتمکلفدیچېدهمـدېموخـودتطبیـقد

څرنګوايلپههکلهمنظمګزارشونهترتیب،دوزیرانودشورااودېپلوماتیکومراجعولـهالرېیـېدملګـروملتونـوعمـومي

١78تارګیتهاو١١٢موخی،١6بنسټیزوپراختیایيموخیپهمجموعی ولدپارهدافغانستانمجمعتهوړاندېکړي.

شاخصونهټاکلشویدی.

 همیت اهدافانافغانستان: A-SDGs د افغانستان لپاره د بنسټزو پراختیایي موخو اهمیت

 خپلوا ،با باتهاوپراختیالپارهدبارومندهېوادپهتوګـهدملګـروملتونـودغـړوهېوادونـوپـهافغانستاندیو

 څنګکېدبنسټیزوپراختياييموخوپيلکولوتهژمندی.

 بنسټیزېپراختیایيموخېپهبشـپړدقـترسهطـرحاوترتیـبشـوېنـولـههمـدېکبلـهدافغانسـتانټـول

 کاسموندلیدی.لومړیتوبونهپههغوکېانع



 

١١0 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

  یادېموخېکوالیيشچېپههېوادکېداقتصادياوټولنیزولومړیتوبونودپراختیالپارهدیوسـرتاتیژیک

 بنسټاورسچینېپهتوګهکاروکړي.

 .دبنسټیزوپراختیایيموخوپهتطبیقرسهدافغانستانلپارهدنړیوالېټولنېمايلاوتخنیکيمالتړ ېرې ي 

 .دبنسټیزوپراختياييموخوپهتطبیقرسهافغانستاندهمېشنۍسولېاو باتترپلوشوالندېراځي 

 .دبنسټیزوپراختياييموخوعلميکولپههېوادکېدپرمختګبېړنۍودهاوپراختیارامنځتهکوي 

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

 

 

 

 

 د ميل کولو مرحله

٢018جنوری  تر  ٢016ارچ م  

 د انطباق او ادغام مرحله

٢018اپریل   تر ٢017نوری ج  
اپریلد تطبیق مرحله   

٢030سپتمرب  تر ٢018   



 

١١١ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 : په افغانستان کې د بنسټیزو پراختيايي موخو ټارګېټونه او شاخصونه 

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

پهټولوځایونوکېلهټولواشکالورسهیوځایدفقرمحوهکول:لومړۍموخه

ل ترل هدفقیرونارینه،ښځینهاوماشومانودکالپورې،٢030تر١.٢

چېدفقردميلتعریفرسهسم(دفقرپهټولواړخونوکې)نسبتکموالی

دعمرپهټولو لوپورېاړهولري.

 .دفقردميلتعریفلهمخېدفقردکرښېدالندېدنفوسنسبت١.٢.١

ددواړوجنسیتونومجموع.١

 نارینهالف.

ښځینهب.

ښاريج.

کلیوالد.

.کوچیه

داقتصادوزارت

پهميلکچهدټولنیزخوندیتوبدسیستمکالپورې،٢030تر3.١

تطبیق،پهټولوطبقوکېدهغهاجرااودپاملرنېوړشمېرفقیراوزیان

 منونکيافراددهغهترپوښښالندېراوستل.

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمترپوښښالندې١.3.١

 راغيلويپهتفکیکد:

معلولیتلرونکياشخا .١

 دشهیدانوکورنۍ.٢

 .متقاعدین3

 کلنۍڅخهکوچنيماشومانلري.۱۰هغهزیانمنونکېکورنۍچېله.4

دشهیدانو،معلولینو،کاراو

 ټولنیزوچارووزارت



کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍ٢030تر5.١

ایجادداغیزمنلوکموالی(resilience)اوطاقتراوړلودوړتیا

(exposure)اودشدیدواقلیمي،اقتصادي،ټولنیزو،دژونددچاپېریالاو

نوروپېښودرامنځتهکېدوپهصورتکېدهغویدزیانمنلوداندازې

کموالی.

دهغوکسانوسلنهچېداقلیميپېښوپهوړاندېلهخطررسهمخ١.5.١

 وي.

رهدچمتوايلميلدپېښولپا

 اداره

 

دناخالصداخيلتولیدپهاړونددغیرمرتقبهاقتصاديپېښود.٢.5.١

 مستقیمواغېزومېزان.

دپېښولپارهدچمتوايلميل

 اداره

 

دمالیېوزارتدفقردمنځهوړلودپروګرامونولپارهددولتداختصا شوو١.الف.١پهټولواړخونوکېدفقردمحوهکولولپارهدپروګرامونواوپالیسیود.الف١



 

١١٢ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

همکاریو،رسچینواومراجعوهمغ ۍتطبیقپهموخه،دمختلفوپراختیایي 

 کولاودهغهلپارهدکايفاو ا منووسایلوپيداکولاوپهکاراچول.

 رسچینونسبت.

او)تعلیمپهرضوريخدمتونوکېددولتدلګښتنسبترضوری٢.الف.١

 (.روغتیااوټولنیزمصوونیتتربیه،
 دمالیېوزارت

 دتغذیېدښهوايلدزمینېالستهراوړلاودبنسټیزېکرنېترویجدغذایيامنیت؛دلوږېمحوکول:دویمهموخه

دلوږېدمنځهوړل،اوددېڅخه ا حاصلولکالپورې،٢030تر٢.١

اوزیانمنونکيماشومانغذایيچېټولوګړياوپهځانګړېتوګهفقیران

 اومغذيموادوتهدکالپهجریانکېالرسسیلري.

دغذایيخوندیتوبلهمخېدغیرمصوونوکسانوسلنه.٢.١.١

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت



کالپورېدسؤتغذیېدټولو ولونوکموالی،اودپنځو۲۰۳۰تر–۲.۲

دکموماشومانوپهوړاندېدسؤتغذي، نګروايلکالونوڅخهپهعمرکې

 اوناوړهودېپهتړاولویونړیوالېنړیوالېموخېالستهراوړل.

 

لهپنځوکلونوڅخهپهعمرکېدکموماشومانوپهوړاندېدبدې–۲.۲.۱

اود(۲)منفیچېترنسبت(دقددلن وايل) سؤتغذيدلګېدلو

(WHO)منځنيمعیارڅخهانحرافماشومانودودېد

دعامېروغتیاوزارت

په)لهپنځوڅخهدکمعمرماشومانوپهوړاندېدسؤتغذيانتشار–۲.۲.۲

اودماشومانودڅخهکموي(۲)منفیچېله(سنباندېدقدنسبت

دل وزنپهتفکیکرسه–(WHO) ودېدمنځنيمعیارڅخهانحراف

وزارتدعامېروغتیا

کالپورېدکوچنیوکرنیزواوتولیديتولیدکوونکود٢030تر3.٢

حاصالتودوړتیاوولوړول،پهځانګړېتوګهلهمېرمنو،بوميوګړو،کورنیو

بزګرانو،شپانواوکبنیوونکورسهدمساواتو،ځمکېاوټولوتولیدي

رسچینودالرسع،مهارتونو،مايلخدماتو،مارکېټونواودمزرعوڅخهبهر

 رزښتلرونکيزیاتويلاوچارود ېروايللهالرې.دا

دغنمواووریجوپهحاصالتوکېدبزګردطبقېدحاصلاوسط١.3.٢

 ههکتار(ټنرتیکی)م

 اوبیزهغنمالف.

للميغنمب.

وریجېج.

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

منځنیحددغذایيموادودکوچنیوتولیدکوونکوددرآمد٢.3.٢
دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

دداسېسیستمونو،بنسټیزوغذایيموادواوکرنیزوپورې٢030تر4.٢

(Agriculture Practices)تګالرودتطبیقڅخهڅخه ا حاصلولچې

اودکرنیزوتولیداتوزیاتوالیرامنځتهکوياودنومې ي(Resilient)بنسټیز

دهغوکرنیوساحونسبتچېتربنسټیزاوتولیدکوونکيزراعت١.4.٢

 الندېقرارلري

 

کرنې،اوبولګولواومالدارۍد

وزارت
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

همدارنګهداقلیملهبدلون،نامناسبېهوا.څخهساتنهکويایکوسیستم 

اواوبو،وچکايل،سېالبونواونورومصیبتونورسهدسموندظرفیتجوړول

 اولوړولچېپهتدریجرسهدځمکېکیفیتلوړکړي.



پهميلکچهدنباتاتودزېزمتونونودایجاداوښهکالپورې٢0٢5تر5.٢

مدېریتلهالرېدتخمونودانو،کرنیزونباتاتو،اهيلاوکورنیوڅارویواو

وحيشحیواناتودجنتیکيتنوعساتنه.لهدېڅخهاطمینانحاصلول

عادالنهتقسیمشویاودجنتیکيرسچینوڅخهدچېپهدېبرخهکې

ګټېاخیستلودګټوحاصلپهټولنهکېپهمساويتوګهتقسیمشویاود

هغوسنتيرویشونوڅخهګټهاخیستلشوېچېپهنړیوالهکچهپرېتوافق

 شویدی.

دهغومزروعينباتاتواوراجسرتشووڅارویوشمېرچېدحفاظت:١.5.٢

 ريپهتفکیکد:الندېقرارل

 مېوهجاتوالف.

وب.نباتات

څارویوج.

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

دکرنیزوتولیداتودزیاتوايلپهموخهپهټولوکلیوايلزیربناووکې.الف٢

پانګونه،کرنیزېڅېړنې،پراختیایيخدمتونه،دټکنالوجيانکشافاود

 الرېدجنتیکينباتاتودزېرموجوړول.نړیوالوپراختیایيهمکاریوله

دعامهلګښتونوکرنیزمحورهشاخص١.الف.٢
دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

دغذایيمارکېټونواودهغهدنوروبرخودښهفعالیتپهمنظورد.ج٢

تدبیرونولهنیولوڅخه ا حاصلولاودغذایيقېمتونودشدیدونوساناتو

مخنیويپهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونوڅخهد

 رسولاوالرسسی.

دهغوکرنیزومحصوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېرچېدهغه١.ج.٢

بیېپهاونیزاومیاشتني ولخپرې ي.

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

 اطمینان حاصلول او د ټولو لپاره په ټولو کلونو کې د عامه هوساینې ښه والیدریمه موخه: د ټولو لپاره د روغ ژوند د 

کالپورې،دزې ونپرمهالدموراوماشومدمړینېپه٢030تر١.3

ژوندیووالدونوکېله۱۰۰شمېرکېداسېکموالیراوستلچېپههرو

 څخهکموکسانوتهراټیټيش.۷۰

زرهژوندیووالدتونوکېدموراوماشوم۱۰۰دزې ونپرمهالپههرو١.١.3

 دمړینېنسبتپهتفکیکد:

ټول.١

ښاريالف.

کلیوايلب.

دعامېروغتیاوزارت
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 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

دعمرپهحساب له.٢ 

دهغووالدتونوتناسبچېدزې وندماهرانوپهوسیلهترشوي)له١.٢.3

ټولووالدتونوڅخه(
دعامېروغتیاوزارت

لهپنځوکلونوڅخهدکمعمرماشومانود.کالپورې،،٢030تر٢.3

چېدمخنیويوړوياوداکارپه(Preventable)داسېمړینېمخنیوی

ژوندیوماشومانوکېدغهشمېر۱۰۰دېموخهتررسهکې يچېپههرو

تنوتهراټیټيشاوپههغوژوندوماشومانوکېدغهشمېریوازې۱۵یوازې

 کلونوڅخهکمعمرلري.۵انوتهراټیټيشچېترکس۲۵

لهپنځوکلونوکېدکمعمرماشومانودمړینېمېزان)پههروزرو٢.١.3

ژوندیووالدتونوکې(
دعامېروغتیاوزارت

دنووزې ېدلوماشومانودمړینېمېزان)پههروزروژوندیووالدتونو٢.٢.3

.کې(
دعامېروغتیاوزارت

هغوناروغیوتهدپایټکیورکولچېپهټولنهکالپورې٢030تر3.3

ز، ايلهدېجملېکوالیشود؛(Epidemics)کېدخپرېدووړوي

اوهپتایتز،ګرمسیرينومونهیادکړواوله(neglected)اوتوبرکلوز،مالريا،

وګړيهغوناروغیورسهمقابلهويشچېدغیرصحياوبودچښلولهامله

 پرېاختهکې ي.

نووپېښوشمېرچېدیوتېرشويکالپهجریانکېHIV/AIDSد١.3.3

 .کسانملوثشويدي۱۰۰۰

ټول.١

نارینهالف.

 ښځینهب.

دخطرنا رفتاردرلودونکيمعتادان،زندانیان،نارینهاو)کلیدينفوسج.

(ښځینه

دعامېروغتیاوزارت

دعامېروغتیاوزارتکالکېپههروسلزرونفوسوکېدتوبرکلوزپېښېپهیوتېرشوي٢.3.3

دعامېروغتیاوزارتپهتېریوکالکېپههروزروکسانوکېدمالریادناروغۍپېښې3.3.3

باندېدBپهتېریوکالکېپههروسلزرهکسانوکېدهیپاتیت3.3.4

 اختهشووکسانومېزانپهتفکیکد:

 پهميلکچهالف.

پهمرکزونوکېVCTدپېښوسلنهد+HBدب.

دعامېروغتیاوزارت

یوپهدریمېبرخېتههغومړینوراکمولچېدکالپورې٢030تر3.4

ناڅاپياوغیرساريناروغیولهاملهرامنځتهکې ياوداکاربهدرواز

کلونو۷۰څخهتر۳۰پهافغانستانکېدهغوکسانوترمنځچې)له١.3.4

پورېدژوندپهمرحلهکېوي(دقلبي،رسطان،شکراومزمنوتنفيس

 دعامېروغتیاوزارت
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ناروغیودناروغانودمر داحتاملسلنه الرېصورتمومي.صحتدتداوۍ،تندرستياوددرملنېدښهوايلله 

ځواکمنتیااولهمرضودمخدرهتوکواومرضوالکولوڅخهدمخنیوي3.5

 موادوڅخهدسؤاستفادېدرمنله.

دهغوکسانوسلنهچېپهمخدرهتوکوروږديوياوددرملولهالرې٢.3.5

داعتیادتداويترالسهکوي.

 دعامېروغتیاوزارت



نیامييبرخېتهدهغومړینوراکمولچېپهسړکونوپورې٢030تر3.6

لهاملهرامنځتهکې ي.باندېدترافیکيپېښو

دهغووفیاتومېزانچېپهیوکالکېدترافیکيپېښولهاملهپههرو١.3.6

زرهکسانوکېرامنځتهکې يپهتفکیکد:۱۰۰

 ددواړوجنسیتونومجموع .١

نارینهالف.

ښځینهب.

اقتصاديټولنیزوضعیت.٢

ښکتهالف.

منځنیب.

لوړج.

دکورنیوچارووزارت

دحاملګۍروغتیایيڅارنواوخدمتونوتهپهټولیزکالپورې٢030تر3.7

 ولدالرسعڅخه ا حاصلول،دزې ونترمنځدفاصلېدمراعات،

عامهپوهاوي،تعلیماوپهسرتاتیجياوميلپروګرامونوکېدحاملګۍد

 روغتیادپروګرامونوشاملول.

کلونوپورېعمرونه۴۹څخهتر۱۵دهغومېرمنوتناسبچې)د١.3.7

لري(اودحاملګۍپهدورانکېوياودوالدتونودواټنلپارهدنوومېتودونو

څخهکاراخیستل.

دعامېروغتیاوزارت

کلونوترمنځ(١9-١3)دهغوښځوترمنځدحاملګۍمېزانچېد٢.3.7

عمرلري
دعامېروغتیاوزارت

روغتیایيخدمتونولهوړاندېکولوڅخه ا حاصلولددټولولپارهد3.8

مايلخطراتودمالتړپهشمول،اساعاودکیفیتوړروغتیایيخدمتونو

تهالرسسی،اساع،اغیزمنو،دکیفتوړواکسینواودرملوتهالرسسیاو

 ټولوتهلههغهڅخهدګټېاخیستلوزمینهبرابرول.

ساع،عادالنهاودښهکیفیتدرلودونکودهغهنفوسسلنهچېا١.3.8

ساعتهپلېالر۲خدمتونوتهالرسسیلرياولهدغوخدمتونوڅخهیوازېپه

کیلومرتۍکېقرارلري.۱۰یا

دعامېروغتیاوزارت

دعامېروغتیاوزارتپهبهرنیورسچینوباندېدروغتیادسکټوردتړاوسلنه٢.3.8

دخانیاتودکنټرولپه"هېوادونوکېپهمناسبشکلدپهټولو.الف3

 .داجرااتوتقویهکول"برخهکېدنړیوالروغتیایيسازماندکنوانسیون

دهغو(شکلرسهActiveپه)لهمتباکوڅخهداستفادېخپرېدل١.الف.3

کلنويیالههغهڅخهزیاتعمرولري.۱۵کسانوترمنځچې
وزارتدعامېروغتیا
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دهغوواکسینواودرملودانکشافاوڅېړنېڅخهمالتړڅرګندول.ب3 

چېمخپرودههېوادونوکېدسارياوغیرساريناروغیولپاره ېراغېزمن

یااستطاعتوړدرملواوواکسینو ېرولاوهغهته(Affordable)دياو

TRIPSیکیاالرسسیآسانهکولچېدعامهروغتیاددوحېدپرېکړهل

 رسهسمونولري.

دهغهنفوسسلنهچېدتادیېوړواکسینواودرملوتهبنسټیز١.ب.3

 الرسسیلري.



دعامېروغتیاوزارت

پهزیاتهاندازهدمايلروغتیایيخدمتونوزیاتوالیاوپههېوادکېد.ج3

(retention)داسېروغتیایيځوا پهکارګامرلچېدپراختیا،روزنېاو

 پهساتنهکېخپلرولولوبوي.

دعامېروغتیاوزارت(هریوزرکسانوته)دروغتیایيکارمندانوشمېراوتعمیم١.ج.3

دعامېروغتیاوزارتدروغتیادسکټورلپارهددولتدبودجېدتخصیصسلنه ٢.ج.3

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

لهدېڅخه ا حاصلولچېټولنارینهاوکالپورې٢030تر١.4

ښځینهماشومانپهوړیااوعادالنهتوګهلومړنیواومنځنیوزدهکړوته

الرسسیلرياودغهدواړهمرحلېیېبشپړېکړېديچېدغه ول

ټولنهکېداړوندواومو ررونیزوپایلودالستهراوړلوسببپرمختګبهپه

 يش.

دهغوماشومانواونووځوانانوسلنهچېل ترل داسېوړتیاوېو ١.١.4

لري:

لوستلالف(

 ب(ریايض

په:

(نارینهاوښځینه)ټولګيکې3یا٢په(١)

(نارینهاوښځینه) (،ټولګی6)دلومړنۍدورېپای(٢)

 (نارینهاوښځینه(،)ټولګی9)منځنۍدورېپهپایکېد(3)

.حاصلکړیوي

 دپوهنېوزارت



 :پهميلکچهدپوهنیزېارزیابۍتطبیق١.٢.4

ټولګيکې3یا٢پهالف.

(،ټولګی6)دلومړنۍدورېپهپایکېب.

(ټولګی9)دمنځنۍدورېپهپایکېج.

دپوهنېوزارت

دپوهنېوزارتدجدیدالشموالنوناخالصمیزانپهدالندېدوروپهوروستيټولګي3.١.4
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:کې 

(ټولګی6)لومړنۍ(١)

(ټولګی9)منځنۍ(٢)

 :دالندېدورودبشپړولومېزان4.١.4

(ټولګی6)لومړنۍالف.

(ټولګی9)منځۍب.

(ټولګی١٢ج.لیسه)

دپوهنېوزارت

:لهښوونځيڅخهدبهرزدهکوونکوسلنهپهالندېدوروکې5.١.4

(١٢-7(ابتداییه)سن١)

(١5-١3(متوسطه)سن٢)

(١8-١6(لیسه)سن3)

دپوهنېوزارت

دښوونځيددورېلهشمولیتڅخهپورتهاوددېرشایطودنه6.١.4

 :درلودونکوماشومانوسلنه

(ابتداییه١)

(متوسطه٢)

(لیسه3)

دپوهنېوزارت

 دلومړنیواومنځنیوزدهکړودکلونوشمېر7.١.4

وړیاالف.

ب.اجباری

.چېپهتقنینياسنادوکېتثبیتشويوي

دپوهنېوزارت

دکیفتوړښوونېاوروزنېپروګرامونولکهدکالپورې٢030تر٢.4

ښوونځيڅخهمخکېدورهاووړکتونتهدټولونجونواوهلکانوشمولیت

 لومړنۍدورېدښوونېاوروزنېلپارهیېچمتوکړي.څود

لهښوونځيڅخهدمخکنیوتعلیميبرناموکېدناخالصشمولیت.٢.٢.4

کلن(۶مېزان)
دپوهنېوزارت
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لهدېڅخه ا حاصلولچېدټولېټولنارینهاوښځینهافرادبا4.3

تحصیالتومنجملهکیفیته،دتادیېوړتخنیکياومسلکيتعلیامتو،لوړو

 پوهنتونتهشاملشويدي

دګ ونمېزان١.4.3

(کلن٢4-١5)ځوانانالف.

(کلن64-٢5)لویانب.

د)نارینهاوښځینه(جنسیتپهتفکیکرسهپهزدهکړواودروزنېپهرسمي

وروستیومیاشتوکې۱۲برناموکېپه

دتخنیکياومسلکيزدهکړو

خپلواکهاداره

چېپهتخنیکياومسلکيدکسانوداشرتا میزان(کلنو٢4-١5)د٢.4.3

 روزنیزوبرناموکېاشرتا کړیويدجنسیتپهتفکیکرسه.

الف.

نارینهب.

ښځینهج.

دتخنیکياومسلکيزدهکړو

خپلواکهاداره

دلوړوزدهکړوموسساتودجدیدالشموالنوسلنه:4.3.3

ي.دولت١

 نارینهالف.

ښځینهب.

.خصويص٢

نارینهالف.

ښځینهب.

 دلوړوزدهکړووزارت



دهغوکسانوشمېرچېدنیمهدولتياورسميفنياوحرفوي4.3.4

 :پروګرامونوڅخهګټهاخيلپهتفکیکد

نارینه.١

ښځینه.٢

دکار،ټولنیزو،شهیدانواو

معلولینوچارووزارت

دهغوځوانانواولویانودشمېر ېرزیاتوالیچېکالپورې٢030تر4.4

لپارهالزمتخنیکياو(entrepreneurship)دبوختیااوکارموندنې

دحرفوياوفنينیمهرسميزدهکړوپروګرامونوتهدهغوکسانود١.4.4

الرسعسلنهچېدمعلولیتستونزهولري.

شهیدانواودکار،ټولنیزو،

معلولینوچارووزارت
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مسلکيمهارتونهولري. 

کالپورې،پهروزنیزوپروګرامونوکېدجنسیتيتبعیضله٢030تر4.5

منځهوړلاولهدېڅخه ا ترالسهکولچېدښوونېاوروزنېپهټولو

سطحودفنياوحرفويزدهکړوبهیرتهدټولنېدټولوکسانولکه،

وماشومانوپهشمولدټولنېدټولووګړومعلولینو،کلیوالواوزیانمنونک

 لپارهمساویانهالرسسیموجوددی.

:دجنیستيتوازننسبت١.4.5

.ابتدا یه١

 .متوسطه٢

.لیسه3

دپوهنېوزارت

پهلومړنۍدورهکېدهغوزدهکوونکوسلنهچېدتدریکژبهیې٢.4.5

خپلهمورنۍیالومړنۍژبهوي.
دپوهنېوزارت

دپوهنېوزارتدټولنېمحروموطبقوتهدرسچینودتخصیصځانګړېپالېسۍ4.5.3

 :دهرشاګردپربنسټدپوهنیزولګښتونواوسط4.5.4

 ،تعلیميدورهالف.

.لیسه3.متوسطه،٢.ابتداییه،١

دناخالصداخيلتولیدلهعایدڅخهدهرزدهکوونکيپهرسدلګښتب.

اوسطسلنه

 پوهنېوزارتد



لهدېڅخه ا حاصلولچېټولځواناناودکالپورې،٢030تر4.6

پاموړشمېرلویان)ښځېاونارینه(دلوستلو،لیکلواوحسابکولوالزم

 مهارتونهلري.

دعمرپهاساسدهغهمشخصنفوسسلنهچېل ترل هدتعین١.4.6

 شويقابلیتکچهیې:

الف.سواد

ب.حساب

(نارینهاوښځینه)دجنسیتپهتفکیکرسه.کسبکړېوي

دپوهنېوزارت

 :دکسانوترمنځدسوادمېزان٢.4.6

 کلنۍپورې٢4څخهتر١5لهالف.

.مجموع١

نارینه.٢

ښځینه.3

دپوهنېوزارت
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کلنیالههغهڅخهپورته١5ب. 

.مجموع١

ښځینه.٢

نارینه.3

دګ ونمېزان4.6.3

 (کلن٢4-١5)ځوانانالف.

(کلنیالههغهڅخهپورته١5)لویانب.

دسوادزدهکړېپهبرناموکې

دپوهنېوزارت

کالپورې،ددېڅخه ا ترالسهکولچېټولزده٢030تر4.7

دبنسټیزېانکشافدترویجلپارهداړتیاوړپهالزمه(Learners)کوونکي

پوهنه،مهارتونواونوروتهپهښودلوسمبالشويدي.همدارنګهد

بنسټیزېپراختیادمهارتونودزدهکړېلهالرېیېدبنسټیزژوند،برشي

حقوق،جنسیتيبرابري،دسولېدکلتورترویجاوعدمتاوتریخوايل،

یستماوبنسټیزېپراختیالپارهکلتورياومشارکتيفرهنګنړیوالښاريس

 تهداحرتامالرېچارېزدهکړېدي.

 :هغهاسنادچېوښيي١.4.7

،دنړیوالښاريسیستمدکلتوردالروچاروزدهکړه(.١)

دبنسټیزېپراختیادموضوعاتوزدهکړهاوپهالندېسطحوکېد(.٢)

:حقوقوپهشمولجنسیتيتساوياوبرشي

دښوونېاوروزنېميلپالېيسالف.

ښوونیزنصابب.

دښوونکوروزنهاوج.

دزدهکوونکوارزونهشاملهدهد.

دپوهنېوزارت

دهغوښوونځیوسلنهچېلهاېچ،آیويڅخهدژغورنېاړوند٢.4.7

مسایلدژونددمهارتونوپهزدهکړېښيي.
دپوهنېوزارت

پهميلکچهدبرشدحقوقودزدهکړېدنړیوالېبرنامېدتطبیقد4.7.3

 :چوکاټمېزان

پهنصابکېشاملکېدلالف.

دورهکېدښوونځیوزدهکوونکوتهدبرشدلیسهاو،متوسطهیهابتدایپهب.

حقوقوښودل

دپوهنېوزارت
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ښوونکواوکارمندانوتهدبرشيحقوقوښودلج. 

 :کوونکوسلنهپهتفکیکددزده4.7.4

تعلیميدورهالف.

دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوبنسټیرېپراختیاب.

پهاړوندلهمسایلوڅخهکايفدر ولري.

دپوهنېوزارت

کلنوزدهکوونکوسلنهچېدچاپېریالپوهنېاو۱۵دهغو4.7.5

مهارتونهولريځمکپوهنېپهاړوندپوههاوالزم
دپوهنېوزارت

دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،د.الف4

رسهدماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونهجندرپهنظرکېنیولو

ولري.همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله

 وي.تاوتریخوايلڅخهخايل

:دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونهولري١.الف.4

برېښناالف.

دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټب.

دکمپیوټرالبراتوارپ.

معلولوزدهکوونکوتهتسهیالتت.

دصحياوبواووینځلوآسانتیاوېث.

ښځینهووتهبېلتشنابونهج.

مناسبهودانۍچ.

وزارتدپوهنې

دهغوزدهکوونکوسلنهچېدآزار،ځورونې،تاوتریخوايل،وهلو،٢.الف.4

تبعیضاوجنيسناوړهګټېاخیستنېترمواردوالندېراغيلوي.
دپوهنېوزارت

پهښوونځیو،زدهکوونکواوکارمندانوباندېدبریدونوڅرنګوالیاو3.الف.4

شمېر.
دپوهنېوزارت

کالپورې،دمسلکي،تخنیکي،معلومايتټکنالوجۍ،٢030تر.ب4

انجنیري،ساینکاوداسېنوروبرناموپهشمولدلوړوزدهکړولپارهپهلوی

 شمېردنړیوالوتحصیيلبورسونوتامیناوپراختیا.

:دهېوادڅخهبهردلوړوزدهکړودبورسونوشمېرپهتفکیکد٢.ب.4

دلېسانکبورسونه.١

 دماسرتۍبورسونه.٢

ددکتورابورسونه.3

دلوړوزدهکړووزارت



 

١٢٢ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

دښوونکودروزنېدپروګراماونړیوالوهمکاریوکالپورې،٢030تر.ج4

 .لهالرېټولنېتهدالیقواووړاستادانودشمېرزیاتوالیاوعرضهکول

:پهالندېدوروکېدښوونکوسلنه١.ج.4

مخکېتعلیامتلهښوونځيڅخهالف.

ب.ابتداییه

ج.متوسطه

د.لیسه

لکهلهخدمت)چېل ترل هدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي

د(څخهمخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکېزدهکړېکړېوي

(نارینهاوښځینه)جنسیتپهتفکیکرسه

دپوهنېوزارت



:کوونکينسبتپرروزلشويښوونکيددورېپربنسټدزده٢.ج.4

.ابتداییه١

.متوسطه٢

.لیسه3

دپوهنېوزارت



ددورېپربنسټدتعینشوومعیارونورسهسمدمسلکيښوونکو3.ج.4

:سلنه

.ابتداییه١

.متوسطه٢

.لیسه3

دپوهنېوزارت



:ددورېپربنسټدزدهکوونکينسبتپرمسلکيښوونکي4.ج.4

ابتداییه.١

.متوسطه٢

.لیسه3

دپوهنېوزارت



دښوونکيدتنخوااوسطدنوروهغودندوپهپرتلهچېمشابه5.ج.4

وړتیاوېولري.

دپوهنېوزارت





 

١٢3 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 
دښونکېپهتوګهددندېدپرېښودلواوتقاعدسلنه6.ج.4

دپوهنېوزارت



کېیېدداخلخدمتمیاشتو۱۲دهغوښوونکوسلنهچېپهتېرو7.ج.4

دورهسپريکړېوي.

دپوهنېوزارت



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

پهټولوځایونوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهر ولتبعیضمحول١.5

 کول.

دجنسیتپربنسټدمساواتواوعدمتبعیضپههکلهدقانوز١.١.5

چوکاټدجوړښت،ځواکمنتیا،تطبیقاونظاتدمسایلولهسلنېڅخه ا 

(یونهاوپيغامونه)قوانین،مقرارات،کنوانسیون

دښځوچارووزارت

پهعامهاوخصويصمحالتوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهر ول٢.5

تاوتریخوايلمحوهکوللکهقاچاق،ناوړهجنيسګټهاخیستنهاوداسې

 نور.

۱۲کلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېرو۱۵دهغوښځوسلنهچېله٢.١.5

میاشتوپهجریانکېدخپلخاوندلهلوريدفزیکي،جنيسیارواز

تاوتریخوايلرسهمخشوېوي.

دښځوچارووزارت

۱۲کلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېرو۱۵دهغوښځوسلنهچېله٢.٢.5

جریانکېلهخاوندپرتهدپرديشخصلهلوريدفزیکي،میاشتوپه

جنيسناوړهګټېاخیستنېیاروازتاوتریخوايلرسهمخشوېوي.

دښځوچارووزارت

دټولوزیانرسوونکورواجونومحوکوللکهدماشومانو،تنکیونجونواو5.3

 پهاجباريتوګهودونه.

کلنۍپورېعمرولرياو۱۹رڅخهت۱۵دهغوښځوسلنهچېله١.5.3

وادهیېکړیوي.
دښځوچارووزارت

دمجازچارواولهمزدپرتهکارونوتشخیصاوهغهتهارزښتورکول.5.4

داکاربایددعامهخدماتودوړاندېکولو،بنیاديچارو،دټولنیزمصؤنیت

فامیلکېددسیاستونو،دميلباورونودهیندارېلهمخېپهکورنۍاو

 ګ مسوولیتمنلولهالرېتررسهيش.

لهمزدپرتهدکورنیواوپرستارۍچاروپهاړونددمرصفبهتفکیک:١.5.4

شويوختسلنهپهتفکیکد:

.مجموع١

 نارینهالف.

ښځینهب.

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواو

معلولینووزارت



 

١٢4 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

اغیزمناوبشپړمشارکتڅخهدپهټولنیزوچاروکېدښځودفعال،5.5 

 ا حاصلولاوهمدارنګهپهعامهژوند،سیاعاواقتصاديچاروکېد

تصمیمنیولواورهربيپهسطحوکېښځینهووتهدمساوريفرصتونو

 برابرول.

دميلشوراپهمجلسینو)وليسجرګهاومرشانوجرګه(کېدښځوپه١.5.5

چوکیوسلنهوسیلهداختصايصاوګټلشوو

دښځوچارووزارت



دښځوچارووزارتپهمدېریتيموقفونوکېدښځوسلنه٢.5.5

دښځودځواکمنکولولپارههغویتهدځواکمنجوړونکېمعلومايتاو.5

 څخهداستفادې ېروالیICTمخابرايتټکنالوجۍ

د:دنفوسدهغهبرخېتناسبچېمبایلتیلفونلريپهتفکیک١.ب.5

نارینه .١

ښځینه.٢

دمخابراتواومعلومايت

 ټکنالوجۍوزارت



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

دتوانرسهسمدبیېپهمقابلکېدټولولپارهکالپورې،٢030تر١.6

 چښلواوبوتهالرسسیپهمساویانهاومصؤون ولد

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدچښلوپاکواوبومدېریتشوو١.١.6

خدمتونوتهدمصوونېاستفادېلپارهالرسسیلريپهتفکیکد:

.مجموع١

ښاريالف.

کلیوايلب.

دکلیوداحیاکولواوپراختیا

وزارت

تهدټولووګړومناسبېحفوالصحېاوپاکوايلکالپورې،٢030تر٢.6

داسېالرسسیچېدښځو،نجونواوزیانمنونکوطبقاتوتهاړتیاووتهیې

ځانګړېپاملرنهکړېوياوپهآزادهفضاکېیېدځوابچيیارفعحاجت

 ناوړهدودمحوهکړیوي.

دنفوسهغهسلنهچېدحفوالصحېدمدیریتشوواومصؤونو٢.١.6

تفکیکد:خدمتونوڅخهګټهاخيل.په

.مجموع١

 ښاريالف.

کلیوايلب.

دکلیوداحیاکولواوپراختیا

وزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدصابوناواوبوپهوسیلهدالسونود٢.٢.6

:مینځلوآسانتیاتهالرسسیلريپهتفکیکد

.مجموع١

 الف.شهری

ب.دهاتی

دکلیوداحیاکولواوپراختیا

وزارت



 

١٢5 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدرفعحاجتلپارهلهپرانیستېفضا3.٢.6 

:څخهګټهاخيلپهتفکیکد

.مجموع١

ښاريالف.

کلیوايلب.

دکلیوداحیاکولواوپراختیا

وزارت

دچټلیودکموايلپهوسیلهیېداوبودکیفیتکالپورې٢030تر6.3

یېلهمنځهوړې(dumping)پاکوالیرامنځتهکړیوي،دچټلیوزېرمې

وي،خطرنا کېمیاويموادیېکمکړيوي،دچټلواوبوتصفیهیې

لپاره(reuse)اوبیااستفادې(recycle)نیامييکړېوياودهغهبدلولو

 رابرهکړېوي.یېدپاموړزمینهب

دکورونود(safely treated)پهمصوونهاومدېریتشوېتوګه ١.6.3

فاضالبوفیصدي)کورنۍاوټولاقتصاديفعالیتونه(

ښاري.١

دښارجوړولواومسکنوزارت

کالپورېپهټولوسکتورونوکېداوبودرسچینود٢030تر6.4

څخهاطمینان(withdrawal)اغېزمنتوبزیاتولاودهغهدبنسټیزووتلو

حاصلول،داوبودکموايلدستونزېرفعکولاودهغودخلکوپهشمېر

 کېدپاموړکموالیراوستلچېداوبولهکموايلڅخهرنځوړي.





 

تېرېدورسهلهاوبوڅخهداغیزمنېګټېاخیستنېددوختپه١.6.4

 :بدلونمېزان

 دانرژيسکټور-١

 دکرنېسکټور-٢

 دصنعتسکټور-3

ښاريسکټور-4

داوبواوانرژيوزارت

دکالپهحسابپههرمرتمکعتاوبوکېدرسانهلګښتلپارهد ٢.6.4

اوبیزهزېرمودظرفیتلوړول.
وزارتداوبواوانرژي

پهټولوسحطوکېحتیدبیرونمرزيمتقابلوکالپورې٢030تر6.5

همکاریوپهشمولداوبوپهاړونددهراړخیزداخيلمدېریتتطبیق

 

له(IWRM)داوبودرسچینودهراړخیزمدېریتدتطبیقدرجه١.6.5

صفرڅخهسلوتهرسول.
داوبواوانرژيوزارت

دوتونکواوبودچاروپههکلهدهملنددسینددلهرسحدڅخه٢.6.5

پرېکړېتطبیقاومشابهتفاهملیکونورامنځتهکول
داوبواوانرژيوزارت

دچاپېریالساتنېميلادارهدوختپهاوږدوکېداوبوداېکوسیستمونوپهپراخوايلکې6.6.١داوبیزهاېکوسیستمساتنهاواحیاکولدغرونو،کالپورې،٢030تر6.6



 

١٢6 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

ځنګلونو،منجنوځمکو،دریابونو،جهیلونو،داوبودورکولودطبقاتوپه 

 شمول.

 (دبدلونونوسلنه)بدلون



داوبواوحفوالصحېدمدېریتدښهوايلپههکلهدمحيلټولنو.ب6

 مالتړاودګ ونپياوړيکول.

انکشافپههکلهپهپنځوداوبودرسچینودمدېریتاوهراړخیز١.ب.6

دریایيحوزوکېدشوراګانوسلنهچېدعلميمقررورسهسموياوداوبو

پهمدېریتکېدوګړوګ ونیقینيکړي.

داوبواوانرژيوزارت

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

اودېرنم ،(reliable)ې،مطمئندبنسټیزېکالپورې٢030تر١.7

ټولولپارهدتوانایيوړانرژۍخدمتونوتهدالرسعڅخه ا حاصلول

 

دهغهبهبرقدسرتسیدارند.ازطریقشبکهفیصدینفوسکه ١.١.7

نفوسسلنهچېدشبکېلهالرېبرېښناتهالرسسیلريپهتفکیکد:

ښاري.١

کلیوال.٢



وزارتانرژیوآب

دپاموړتجدیدکالپورېدانرژۍپهنړیوالترکیبکې٢030تر ٢.7

 .تهالرسسی(Renewable energy)منونکېانرژۍ
داوبواوانرژيوزارتدبرېښنادانرژيپهعموميلګښتکېدتجدیدمنونکېانرژۍون ه٢.١.7

کالپورېدانرژۍدزیاتوايلدجوړولودمېزاناضافه٢030تر7.3

.کول

 

دناخالصوداخيلتولیداتواودانرژيدلومړنیوتولیداتوپربنسټد١.7.3

اندازهشوېانرژۍشدت.



داوبواوانرژيوزارت

کالدټولولپارهدبنسټېزېاوم رنېانرژۍدخدمتونود٢030تر.ب7

 .عرضهکولوپهموخهدانرژۍدزېربناووپراخوالیاودتکنالوجۍلوړول

دانرژۍپهاغیزمنتوبکېپانګونهدناخالصداخيلتولیددسلنې ١.ب.7

پهتوګهاودبنسټیزانکشافدخدمتونوپهپاردتکنالوجۍدزېریناوود

جوړولولپارهدبهرنۍمستقیمېپانګونېمقدار.

داوبواوانرژيوزارت

 بشپړاومناسببوختیا،ترویجدټولولپارهدبنسټیزاوشاملاقتصاد:امتهموخه

دميلرشایطورسهسمدرسانهاقتصاديودېدواماوپهځانګړې١.8

 تهالرهموندل.ناخالصداخيلتولید٪۷توګهپهکالکېل ترل هد
میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.١.١.8

دمالیېوزارت



داقتصادوزارت.دهرکارګرپهرسدحقیقيناخالصداخيلتولیددودېمیزان8.٢.١تولیدتهدتنوع،دفندلوړوايلاونوښتلهطریقهالرموندللهدې٢.8



 

١٢7 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

جملېڅخهدلوړېکچېدزیاتوايللپارهپهارزښتمنوڅانګوکارکولڅو 

 دکارمندانواستخدامتهاړتیاويدغورهاقتصاددرامنځتهکولولپارهزیاتو



دداسېپراختياييپالیسیوایجادچېدتولیديفعالیتونو،دمناسبې8.3

کارموندنېایجاد،اومايلخدمتونوتهالرسسۍدالرېدکوچینوتشبثاتو

 خالقیتاونوښتمالتړکوي.رسمیت،

دکرنېلهسکتورپرتهپهنوروسکتورونوکېدغیررسمياستخدام١.8.3

 ون هپهتفکیکد:

ددواړوجنسونومجموع.١

نارینهالف.

ښځینهب.

دسوداګرۍاوصنایعووزارت



کالپورې،دبشپړاوتولیدکوونکيبوختیاتامین،اودټولو٢030تر8.5

ښځینه،نارینه،معلولینو،ځوانانولپارهدداسېمناسبودندوپيداکولچې

 ښهاوددویلهمسوولیترسهسممناسبهاوعادالنهتنخواولري.

:پهساعتوارهتوګهدکارمندانودعایداوسطپهتفکیکد١.8.5

.شغل١

دعمرپهاساسګروپ.٢

.معلولیت3

نارینه.4

ښځینه.5

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

معلولینووزارت



دبېکارۍمېزانپهتفکیکد:٢.8.5

نارینه.١

 ښځینه.٢

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت

 

کالپورېدهغوځوانانودپاموړشمېرکمولچېدکار،٢030تر8.6

 ښوونځيیاروزنیزوبرناموساحېتهشاملشوينهدي.

کلونوترمنځځوانانوپهمنځکېدبېسوادۍاوبېکارۍ(٢4-١5)د١.8.6

میزان:

ي.بیسواد١

 ي.بیکار٢

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت



دجربيکارونودمحوکولولپارهدبیړنیواواغیزمنواقداماتوترالس8.7

الندېنیولڅوم رنهغالمياودانسانقاچاقپهبشپړهتوګهلهمنځهوالړ

يش.همدارنګهلهدېڅخه ا ترالسهکولچېدماشومانودکاربدترین

کلونوترمنځدماشومانوکاریګروسلنهپهتفکیکدعرمد١7-5د١.8.7

ګروپ:

کلونوترمنځ١١-5د.١

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت





 

١٢8 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

یتهرسېدلیشکلمحوشویاودرستېروپهتوګهدماشومانواستخدامپا 

کالپورېدماشومانودکارټول ولونهختمشويدي.۲۰۲۵دی.تر

 کلونوترمنځ١4-١٢د.٢

 کلونوترمنځ١7-١5د.3

دکاردځوا لهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګرانولپاره ا مناو8.8

لهامنڅخه  کاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 مهاجرو،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمول.

دوخیمواوغیروخیموکاريټپونودپېښومېزان١.8.8

نیزوچارو،شهیدانواودکارټول

 معلولینووزارت



دکاردنړیوالسازمانلهاساعکنسوانیونونورسهالحاق٢.8.8

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت

 

اودکاردچېدمنظموقانوزالروشمېر(و)کارگراندهغواشخاصو8.8.3

هغوهېوادونوتهچېد)هېوادونوبهرنیوپهاساس(BLAs)دوهاړخیزتړون

 .لې لکې ي(کارګروغوښتنهیېکړيوي

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت



دبنسټیزګرځندویدپراختیالپارهدپالېسۍکالپورې٢030تر8.9

طرحاوعميلکولچېدکاردپیداکولو،دکلتوردترویجاومحيل

پلورلوسببيش.محصوالتود

داطالعاتواوفرهنګوزارت.پهناخالصکورزتولیدکېدګرځندویون ه١.8.9

دبوختیالهمجموعېڅخهدګرځندویپهصنعتکېدکسبد٢.8.9

 ون ېنسبتپهتفکیکد:

نارینهالف.

ښځینهب.

داطالعاتواوفرهنګوزارت

الرسع،بېمېاودټولولپارهدمايلدبانکوالۍدپراختیالپارهد١0.8

خدمتونودوړاندېکولوپهموخهدکورنيومايلبنسټونودظرفیتلوړوايل

 اوتقویهکول

دافغانستانبانکدهروسلزرهکسانولپارهدسوداګریزوبانکونودڅانګوشمېر١.١0.8

عمروکلنويیالههغهڅخهپورته١5)دهغوکسانوشمېرچې٢.١0.8

.اوپههروسلزرهکسانوکېدبانکيحسابونودرلودونکيوي(لري
دافغانستانبانک

یادرصافۍداتوماتماشینونوزیاتوالیدهروسلزرهATMد١0.3.8

کسانوپررس
دافغانستانبانک

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواودميلبودجېرسهپهتناسبدټولنیزخوندیتوباوکارموندنېپه١.ب.8دځوانانولپارهدبوختیادسرتاتیجۍانکشافکالپورې،٢0٢5تر.ب8



 

١٢9 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

معلولینووزارتبرناموکېددولتدمجموعيلګښتسلنه ګرځولاودبوختیالپارهدکاردنړیوالسازماندتړونتطبیق.اواجرایي 

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

دښهکیفیت،اعتامدوړ،بنسټیزاومقاومتدرلودونکوزیربناووایجاد١.9

دهغوزېربناووپهشمولچېلهرسحدونوڅخهبهرويڅوداقتصادي

پراختیامالتړاوبرشيهوساینېلهځانرسهولرياوهغهتهدټولوداسې

 چېپهتوانیېپورهوي.الرسسیموجودوي

کیلومرتۍ۲دهغهکلیوايلنفوسسلنهچېدیوعموميسړ په١.١.9

کېقرارولري.
دکلیوداحیااوپراختیاوزارت

دبنسټیزاوټولشمولصنعتتشویق،پهکالپورې،٢030تر٢.9

ناخالصداخيلتولیداواستخدامکېدصنعتدپراخېون ېداسې

چېدهېوادميلوضعیترسهسمونولرياودصنعتون هدوهزیاتوالی

 برابرهکړي.

 Manufacturing value)دصناعتيفابریکودتولیداتوارزښت٢.١.9

added)پهتناسبد:

ناخالصداخيلتولیداتالف.

(Per Capitaب.رسانه)

دسوداګرۍاوصنایعووزارت

صنعتدبوختیاسلنهدمجموعاشتعالپهنسبتد٢.٢.9
دسوداګرۍاوصنایعووزارت



پههېوادکېپهارزانهربحرسهکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهد9.3

الرسعزیاتوالیاوارزښتلهځنځیراومارکېټونورسهدهغهیوځای

 کېدل

اوصنایعووزارتدسوداګرۍدټولوصایعوپهزیاتشويارزښتدکوچنیوصنایعوسلنه١.9.3

دسوداګرۍاوصنایعووزارتپهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه٢.9.3

پههېوادکېدمايل،تکنالوجياوفنيمالتړدزیاتوايللهالرېد.الف9

 بنسټیزانکشافاومقاومتدرلودونکوزېربناووآسانهکول.
دمالیېوزارتدزېربناوودسکټورلپارهدرسمينړیوالومرستوسلنهزیربنا.١.الف.9

کالپورېمعلومايتاومخابرايتټکنالوجيتهدپاموړ٢030تر.ج9

الرسسیاودداسېانټرنټآسانتیاووتهالرسسیچېبیهیې ېرهلوړهنه

 وي.

تفکیکد:دهغهنفوسسلنهچېدمبایللې دونکيتلفونلريپه١.ج.9

ي.تکنالوژ١









دمخابراتواومعلومايت

ټکنالوجۍوزارت





 

١30 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 
 لسمه موخه: په ميل او نړیواله کچه د نابرابري کموالی

دعایددلوړمېزاناوسطکچېکالپورېپهميلسطح٢030تر١.١0

سلنههغهنفوسرسولچېل عاید٪۲۵تهپهتدریجياوبنسټیزهتوګهد

 لري

١0.١.١

.درسانهعایدودهالف

پهکمرتینهاندازهکېدعایدوده.نفوس٪٢5دب.

داقتصادوزارت

دمختلفوپالیسیوپهځانګړېتوګهدمايل،اجرې،ټولنیزخوندیتوب١0.4

پالیسیوتدوینپهپامکېنیولاوعميلکولاوپهتدریجيتوګهمساویانه

 تقسیمتهالرسسی

 

:دګ ونمېزانپهتفکیکددکار١.١0.4

نارینه.١

ښځینه.٢

وزارتکار،اموراجتامعی،شهدا

 ومعلولین





دمنظمو، ا منواومصؤونومهاجرتونوآسانهکول،اودمهاجرتد.١0

 منظمواومدیریتشووپالیسیولهالرېدک والولې درالې د.

هېوادونوکېراجسرتدياوددهغومهاجرینوسلنهچېپهکوربه١.١0.7

هستوګنېلپارهداقامتاسنادپهالسکېلري:

پاکستان.١

.ایران٢

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو

وزارت

دهغوبېرتهراستنېدونکوشمېرچېدراستنېدوپرمهالد٢.١0.7

برشدوستانهمرستوڅخهپهیوکالکېګټهاخيل.

مهاجرینوچارودراستنېدونکواو

وزارت

پههرکالکېدبېځایهشووکورنیودبنسټیزاستقراراوځایپر١0.7.3

.ځایکېدوشمېر

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو

وزارت

دمهاجرینودهغوښارګوټوسلنهچېپهاساعاوزیربنایي١0.7.4

خدمتونوسمبالکې ي.

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو

وزارت

دهغوبېځایهشوواوراستانهشووکسانوسلنهچېدشغيلاو.١0.7.5

معیشتيفرصتونوڅخهبرخمنشويوي.

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو

وزارت

سلنېتهدمهاجرینودتادیاتورا٪۳کالپورې،یوازې٢030تر.ج١0

سلنېڅخه۵لهکمولاوپهتادیاتوکېدهغودهلېزونوحذفکولچې

 زیاتوي.

حوالهشويملبغمجموعېتهپهکتنېرسهدحوالېدلې لود١.ج.١0

لګښتسلنه

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو

وزارت



 

١3١ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

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

حاصلولچېمناسب، ا من،لهدېڅخه ا کالپورې٢030تر١١.١

دتوانایيوړاولومړنیوخدمتونودرلودونکيهستوګنځيتهالرسععام

 شکلغورهکړیاودفقیرمیشتهساحوکېښهوالیراغلیدی.

دهغههستوګنځينفوسنسبتچېپهغیرپالزسیمهاونا ١١.١.١

 مناسبشکلژوندکوي.





دښارجوړولواومسکنوزارت

دټولولپارهدلې درالې دمصؤن،ارزان،بنسټیزاوپورې،٢030تر١١.٢

د ا وړسیستمرامنځتهکول.دسړکونودخوندیتوبښهکولاوپه

ځانګړېتوګهدعامهانتقاالتوپراخوالیپهداسېتوګهچېزیانمنونکو،

تهپاملرنهپکېښځینهوو،ماشومانو،معلولینواوعمرخوړلوکسانواړتیاوو

 شويوي.

دوګړودهغېمجموعېنسبتچېعامه)دولتي(ترانسپورت١١.٢.١

خدمتونوتهالرسسیلري.

 



دترانسپورتاوملکيهوا

نوردۍوزارت

کالپورېپهټولشمولهاوبنسټیزهتوګهپهښاريسیمو٢030تر3.١١

ارګوټودجوړولوکېدوګړومېشتکولاوپهداسېتوګهپههېوادکېدښ

دظرفیتلوړولچېښهمدېریتشويوي،بنسټیزهاومشارکتيبڼهو

 لري.

 

دهغوښارونوسلنهچېدهغهپهبرنامهکېدمدزټولنېجوړښت٢.3.١١

السولرياودهغهمدېریتپهمنظماودېموکراتیکشکلصورتموندلی

وي.

دښارجوړولواومسکنوزارت

اوفرهنګيمیرا ونودساتنېاوخوندیتوبلپارهدهڅودطبیعي 4.١١

 زیاتوالی



دميلبودجېهغهسهمچېدطبیعياوکلتوريمیرا ونواو١.4.١١

همدارنګهدنړیوالمیراثسایټونوتهاختصا ورکړلشویدی.
داطالعاتواوفرهنګوزارت

پاموړکموالیدمترضرینوپهمړینهکېدکالپورې،٢030تر5.١١

اوپهناخالصتولیددهغواړوندومستقیموزیانونوکمولچېد،راوستل

ناوړهاوبیزهاوداسېنوروپېښوڅخهرامنځتهکې ياودبېوزلهاوزیان

منونکوڅخهپهمالتړمترکزکول.

پههروسلزرهکسانوکېدوژلشوو،بیځایهشوو،ور شوواوپه١.5.١١

مترضرینوکسانوشمېرپهتفکیکدپېښوکېد

مړینه.١

 بېځایهکېدلاوورکېدل.٢

.مترضرین3

 لهپېښورسهدمبارزېاداره





 

١3٢ 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

پهښارونوکېدچاپېریالدنامطلوبواغیزوکالپورې،٢030تر6.١١ 

کمول،دهواڅرنګوايل،دښاروالۍمدېریتاودچټلیوپاکوايلتهځانګړې

 پاملرنهکول.

 

 

 

دټولوتولیدشووکثافاتوڅخهدښاريکثافاتومېزان:١.6.١١

چېپهمنظمهتوګهراټولشويويالف.

دراټولېدووروستهپهنهاييتوګهتخلیهشويويب.

کابلښاروايل

5.٢ PMدمثالپه ول)دپهښارونوکېدمعلقوذراتوکلنیاوسط٢.6.١١

(.PM١0وا
ادارهدچاپېریالساتنېميل

عامهمحالتواوپارکونوتهدټولودالرسسیکالپورې،٢030تر7.١١

آسانتیارامنځتهکولپهداسېتوګهچې ا من،ټولشموله،زرغونهاود

الرسسۍوړوي.پهدېبرخهکېښځو،ماشومانو،عمرخوړلواومعلولو

طبقاتوتهځانګړېپاملرنهکول.

ماه١٢آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه٢.7.١١

میاشتوکېله۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېروگذشتهقرارگرفتهباشند.

فزیکيیاجنيسآزاررسهمخشويويپهتفکیکد:

ددواړوجنسونومجموع.١

نارینهالف.

ښځینهب.

دکورنیوچارووزارت

برنامودتقویتلهالرېدښارونو،ددميلاوسیمهییزانکشافد .الف١١

ښارونودڅن و،اوکلیوايلسیموترمنځدمثبتواقتصادي،ټولنیزواو

 چاپېریالساتنېداړیکومالتړکول.

پههغوښارونوکېدمېشتشوينفوسنسبتچېپههغهکې١الف.١١

ټښارياوسیمهییزپالنونهددپېشبینيشوينفوسداړتیاووپربنس

رسچینواوپراخوالیپهنظرکېنیولورسهسمتطبیقکې ي.

دښارجوړولواومسکنوزارت

دداسېښارونواوښارګوټوداعامرپهشمېرکالپورې٢030تر ب.١١

کېدپاموړزیاتوالیراوستلچېدمتحدپالناوپالیسۍلهمخېجوړ

اقلیميبدلولونورسهعیارشويوي،درسچینومو رهالستهراوړنهولري،د

اودطبیعيپېښوپهوړاندېمقاومتولري.

"داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد

Sendaiکلونوپورېدپېښوپه"٢030-٢0١5پهسیستمبرابروياو

.وړاندېمقاومتلري.

 

دهغوسیمهییزواداروسلنهچېپههغهکېدخطرونودکموايل١ب..١١

دچوکاټرسهسممنلشوېاوتطبیقکې ي.(Sendai)سرتاتیژيد

 لهپېښورسهدمبارزېاداره





 

١33 
 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 
 دولسمه موخه: د بنسټیز تولید او لګښت د مېتودونو څخه ډاډ حاصلول

رسانهغذایيموادوسلنهپورېبهدهغو٪۵۰ترکالپورې٢030تر3.١٢

پهضایعاتوکېکموالیصورتموميچېدعرضهکوونکياومرصف

کوونکيترمنځپهمختلفوسطحوکېواقعکې ياوهمدارنګهدتولیدپه

ځنځیرهیياوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکېکموالی

 راځي.

پهکالکې.سالدرجریانتولیددروبرنجفیصدیضایعاتگندم١.3.١٢

:دوریجواوغنمودتولیددضایعاتوسلنهپهتفکیکد

غنمالف.

وریجېب.

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسېکالپورېبه،٢030تر4.١٢

مناسبمدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرې

ده.همدارنګهاوبو،هوا،خاورې،ځمکېدانسانانوروغتیااودموافقهشوې

 ژوندچاپېریالتهبهدهغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکې ي.

دژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپ ونړیوالوتړونونودعميل١.4.١٢

لوپالنونهکولولپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقکول.دغهنړیوا

عبارتديلهدستاکهلم،ویانا،میناماتا،باسیل،روترداماومنرتپالله

کنسوانسیونونوڅخهچېدکېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياوددې

تړونونودتطبیقپهوړاندېدافغانستاندمسوولیتونواوپالنونوپههکلهد

اړتیاوړاوالزماطالعاتبرابرول.

اپېریالساتنېميلادارهدچ

دداخيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅودبنسټیزتولیدمېتودونهو6.١٢

 کاروياوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي.

دهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشارمسوولیت١.6.١٢

اخيل.
دسوداګرۍاوصنایعووزارت

دمېتوندونودتطبیقلپارهدپرمختللودبنسټیزتولیداولګښت.الف١٢

هېوادونودمرستوجلباودهغویمالتړحاصلولڅوپهدېبرخهکې

 علمياوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش.

ځانبسیانېتهدرسېدو،دداخيلتولیداتودیاتوايل،پاکې١.الف.١٢

ظودعلميتحقیقاتورسانرژۍ،دچاپېریالپا ساتلوڅخهدحفاظتپهمن

تهرسول.

دعلومواکا مي

دداسېاسبابواوالروچاروانکشافاوتطبیقچېدګرځندوید.١٢

بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 ترویجسببيش.

دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیوشمېرچېله.ب.١٢

ځانرسهتطبیقيپالنونهاودڅارنېوسایلهمولري.
داطالعاتواوفرهنګوزارت

 داقلیميبدلونونواودهغهداغیزورسهدمبارزېپهموخهدبیړنیواقداماتورستهرسول:دریارلسمهموخه

خطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونوداقلیمي١.١3

 ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي.

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښودکموايلد١.١.١3

 سرتاتیژیودانکشافسلنه.

لهپېښورسهدچمتوايلاو

مبارزېميلاداره
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سرتاتیجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهدپهميلپالیسیواو٢.١3

اقداماتوشمولیتاوادغام





 

دپرمختګهغهسلنهچېپهدېبرخهکېدسرتاتیژیواوپالیسیود٢.١.١3

علميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاندځواکمنتیارسهرسهمرستهکړې

دهچېدناولواوبواوهوادبدلونپهسببدنامطلوبوا راتورسهمو رهمبارزه

چېغذایيوکړي.همدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسې ولکمکړي

NDCدميلجوړښتدبرنامې،دNAPد)تولیدتهزیانونهرسوي.

دوهکلنوتجدیدشووګزارشونوBURد،ميلګزارشونوNCدمشارکتيون ې

(.اوداسېنوروپهشمول

لهپېښورسهدچمتوايلاو

مبارزېميلاداره

اودژونددتنوعدځمکېدتخریبدرول،دځمکېلهصحرایيکېدورسهمبارزه،دځنګلونواساعمدېریتاوبنسټیزهاستفاده،بیارغونهحفاظت،داېکوځمکيسیستمونو:پنځلسمهموخه

 دضایعاتومخنیوی

کالپورې،دځمکېپررساوترځمکهالندېدخوږو٢030تر١.١5

اوبودایکوسیستمونواودهغهلهخدمتونوڅخهدساتنې،احیااوغوره

استفادېڅخهد ا حصول.پهځانګړېتوګهځنګلونه،مرطوبېساحې،

بایددنړیوالوتړونونواوژمنورسهسموغرونه،وچېځمکېاوداسېنور

 ساتليش.

دهېواددټولېځمکېپهپرتلهدځنګلونودمساحتتناسب.١.١.١5
دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

دځنګلونودانواعوڅخهساتنهاودبهبودلپارهکالپورې،٢030تر٢.١5

یېدښهمدېریتتطبیق،دځنګلونودپرېکولوپروسېتهخامتهورکولاو

 انکشاف.دځنګلونوبیااحیاکولاو

 تربنسټیزمدېریتالندېدځنګلونودپوښښسلنه٢.١.١5



دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

وزارت

دځمکېدصحرایيکېدوپهوړاندېمبارزه،کالپورې،٢030تر١5.3

دتخریبشوېځمکېبیرتهجوړولاواحیادهغوځمکوپهشمولچېد

اغېزمنهشوېوياوداسېنړۍتهدرسېدووچکالۍیاسیالبونولهکبله

 هڅهکولچېهېش ولتخریبشوېځمکههلتهشتونونهلري.

دځمکېدهغوساحومساحتچېتحکیامتوتهاړتیالري)د١.١5.3

سېالبونوپهوسیلهدځمکېمساحتدټولېځمکېپهپرتلهچېددریابونو،

واقعوياوساختامزتدابیروتهاړتیااوبیزهمجراوواوداسېنوروساحاتوکې

لري(



داوبواوانرژۍوزارت
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دغرونوداېکوسیستملهساتنېڅخه ا ترکالپورې،٢030تر١5.4 

السهکولدژونددتنوعپهشمولڅودهغهظرفیتلوړيشاودبنسټیز

 انکشافدتحقیقالزمېګټېڅرګندېکړي.

سلنهچېدژوندمهمغرزتنوعپکېوېاوددهغوساحاتو١.١5.4

حفاظتشووسیموترپوښښاوعنوانالندېراځي.
دچاپېریالساتنېميلاداره

دطبیعيهستوګنځیودتخریباتوپهوړاندېدبیړنیواقداماتورسته١5.5

رسولڅومخهیېونیوليش،دژونددتنوعلهضایعاتوڅخهمخنیویاو

کالپورېدهغوبوټواوحیواناتودضایعکېدومخنیویچېد۲۰۳۰تر

 ورکېدولهخطررسهمخدي.

درسهلېستشاخص)دهغوانواعولېستچېلهطبیعیتڅخهد١.١5.5

دمعیارونومطابقوي(IUCNساتنېدنړیوالېاتحادې
دچاپېریالساتنېميلاداره

رویواوبوټودقاچاقاودوحيشدغیرقانوزښکار،دساتلشووڅا١5.7

ژوودغوښتېاوعرضېڅخهمخنیویاوپهدېهکلهدبیړنیواقداماتورس

 تهرسول

دهغووحيشژوواومحصوالتودسوداګرۍتناسبچېپهغیر١.١5.7

قانوزتوګهښکاراوقاچاقشويدي.
دچاپېریالساتنېميلاداره

کالپورېداسېبیړزاقداماتکولچېدځمکېپه٢0٢5تر١5.8

وړاندېدناسموبریدونومخنیویويشاودځمکېپرمخداوبوداېکو

 سیستمونوپرمخدهغهدتا یراتواندازهکمهيش.

دپردیودمختلفوانواعوبریدونواوتهاجمڅخهدکنټرولاو١.١5.8

.مخنیويپهموخهدميلقوانینوتصویب
دچاپېریالساتنېميلاداره

کالپورې،دفقردل وايلپهسرتاتیژي،پراختيايي٢030تر ١5.9

پروسه،ميلاومحيلپالنونوکېدژونددتنوعاویکوسیستمدارزښتو

 شاملولاوادغام.

کالپورېدتعینشووميلموخوپه٢0٢0څخهتر٢0١١له١.١5.9

طرفوړاندېتګڅودژونددتنوعسرتاتیجیکپالنعلمييش.
دچاپېریالساتنېميلاداره

دایکوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپه.الف١5

 موخهدمايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیم.

بنسټیزتنوعڅخهدګټېاخیستنېدایکوسیستمونواودژوندد١.الف.١5

پهپاردعامهپراختياييمرستوواولګښتونودمرستوون ه.
دچاپېریالساتنېميلاداره

 ،حسابورکوونکونهادونوتشکیلدټولولپارهعدالتتهدالرسعایجاداوپهټولوسطحوکېدمو رواودبنسټیزېپراختیالپارهدسولهپالواوټولشمولهټولنوترویج،:شپاړسمهموخه

پهټولوځایونوکېاوپهټولواشکالودتاوتریخوايلاودهغهداړوندو١.١6

 مړینودپاموړکموالی

پههروسلزرهکسانوکېدجنګلهکبلهدمر ژوبلېسلنه:١.٢.١6

دپېژندلشوواوخښشووماینونولهکبله.١

 دشیندلشووانفجاريموادولهکبلهدفشاريپلېټرسهیوځای.٢

دجګړېدپاتېشوومهامتولهکبله.3

لهپېښورسهدچمتوايلاو

مبارزېميلاداره
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دهغېځمکېسلنهچېلهماینونواوچاودېدونکوتوکوڅخهپاکه5.١.١6 

شوېوي

لهپېښورسهدچمتوايلاو

مبارزېميلاداره

دهر ولتاوتریخوايللهمنځهوړللکهسؤدماشومانوپهوړاندې٢.١6

 استفاده،قاچاق،استثامراوځورول.

کلونوترمنځعمرونهولري١7-١دهغوماشومانونسبتچېد٢.١.١6

چېپهتېرهمیاشتکېلهڅارونکېفزیکيیاروازتاوتریخوايلرسهمخ

شويوي.

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواو

وزارتمعلولینو

سلزرهانسانانوپهټويلکېدقاچاقدقربانیانوشمېر۱۰۰پههرو٢.٢.١6

.پهتفکیکد

دواړهجنسیتونه.١

نارینهالف.

ښځینهب.

دعدلیېوزارت

پهميلاونړیوالهکچهدقانوندحاکمیتدسطحلوړوالیاوعدالت١6.3

تهدټولودالرسسۍڅخهد ا حاصلول.

میاشتوکېدفزیکي،روازیا۱۲هغوکسانوشمېرچېپهتېرود١.١6.3

جنيستاوتریخوايلرسهمخشويوياواړوندوارګانونوتهیېمراجعهکړې

ويپهتفکیکد:

دواړهجنیستونه.١

نارینهالف.

ښځینهب.

دکورنیوچارووزارت

زندانیانونسبتپهدټولوزندانیانولهجملېڅخهدبېبرخلیکه٢.١6.3

تفکیکد:

ددواړوجنسیتونومجموع.١

نارینهالف.

ښځینهب.

دکورنیوچارووزارت

عدالتتهدالرسعپهموخهدهغوکساوشمېرچېدحقوقي١6.3.3

مرستوڅخهیېاستفادهکړېوي.
دعدلیېوزارت
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والوجریانونودهغوغیرقانوز،مايلاووسلهکالپورې،٢030تر١6.4

پهشمېرکېدپاموړکموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاو

دټولوسازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

دکورنیوچارووزارتدهېوادپهداخلاوبهرکېدغیرقانوزپیسوارزښت١.١6.4

نړیوالودهغوکوچنیووسلونسبتچېکشفاوضبطشوېاود٢.١6.4

نورمونواوقانونلهمخېیېڅارنهشوېوي.

دکورنیوچارووزارت



 درشوتاواداريفسادپهټولواشکالوکېدپاموړکموالیراوستل١6.5

دهغواشخاصونسبتچېل ترل هلهیورسميکارمندرسهپه١.١6.5

کارمندتهرشوتاړیکهکېوياودتېرکالپهجریانکېیېیودولتي

ورکړیويیاورڅخهرشوتغوښتلشويويپهتفکیکد:

.مجموع١

نارینهالف.

ښځینهب.

لویڅارنوايل



دهېواددنافذهقوانینودپېشبینۍلهمخېددولتدلوړپوړو١6.5.3

چارواکودپانګېد بت،تدقیقاوارزونېسلنه.
دچارواداره

حکومتولۍپهبنسټونوکېپهپراخهاوځواکمنهتوګهددنړیوالې١6.8

 افغانستاندګ ونپراخوالی

پهنړیوالوبنسټونوکېدافغانستاندرایېورکولوحقاودغړیتوب١.١6.8

نسبتپهتفکیکد:

نړیوالبنسټونه.١

دکورنیوچارووزارت



شمولدټولودزی ېدلودنېټېد بتښهکالپورې،٢030تر١6.9

 لپارهدقانوزاوحقوقيهویتتهیهکول

.د بتشووزې ونونوشمېر١.١6.9



دنفوسود بتاواحوالميل

اداره

اطالعاتوتهدعامووګړودالرسعڅخه ا حاصلول،دميل.١0.١6

قوانینواونړیوالوتړونونورسهسمداساعآزادیوڅخهمالتړ.

میاشتوکېدژورنالېستانو،دخربيرسنیود۱۲پهتېرو١.١0.١6

کارمندانو،دسوداګرواودبرشدحقوقوداتحادیودغړودقتل،برمتهکولو،

اجباريورکېدو،پهخپلرسنیولواوځورولودپېښوشمېر.

داطالعاتواوفرهنګوزارت

تهعموميدهغوقوانینو،مقررواوپالیسیوشمېرچېاطالعاتو٢.١0.١6

الرسسیتضمینکوي،کارورڅخهاخیستلشویاوتطبیقشويدي.

 داطالعاتواوفرهنګوزارت



دنړیوالوهمکاریوپهوسیلهپهټولوسطحوکېدظرفیتونود.الف١6

څولهتاوتریخوايلڅخه،لوړوايلپهشمولدميلبنسټونوځواکمنتیا

دپاریکدپېژندلوشووقواعدورسهسمدبرشيحقوقود١.الف.١6

خپلواکوبنسټونوموجودیت.

دکورنیوچارووزارت
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 جرمونوپهوړاندېمبارزهشوېويمخنیویشویوي،دترهګرۍاومنظمو 

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

راټولولوپهبرخهکېدنړیوالمالتړاوداخيلدمالیاتواوعوایدود١.١7

ظرفیتدلوړوايلڅخهپهاستفادهرسهدداخيلرسچینوپياوړتیااومنظم

 کول.

دمالیېوزارتپرناخالصتولیدباندېدداخيلعوایدونسبت١.١.١7

لهميلعوایدوڅخهدميلبودجېدمتویلتناسب١.٢.١7
دمالیېوزارت



دناخالصوداخيلتولیداتوڅخهدمستقیمېبهرنۍپانګونېون ه١7.3.١ مختلفورسچینوڅخهدهېوادلپارهدزیاتومايلمنابعوتنظیمولله١7.3
دسوداګرۍاوصنایعووزارت



دساینيسعلومو،ټکنالوجۍ،نوښتونواودمتقابلوتوافقشوورشایطوپه١7.6

هدشاملجنوب،جنوبشاملددرېاړخیزهاساسدمعلوماتورشیکولوپهموخ

همکاریوزیاتوالی.همدارنګهپهموجودومیکانیزمونوکېدغورههمغ ۍپهشمول

 څوپهنړیوالهکچهدنړیوالېټکنالجۍمیکانیزمونهآسانهکړي.

پههروسلنفروهستوګنوکېد ابتانټرنټدګ ونوالوسلنهپه٢.١7.6

 تفکیکد:

.رسعت١



مخابراتواومعلومايتد

ټکنالوجۍوزارت



دټکنالوجۍاوساینکدبانکفعالکولاودکالپورې٢030تر١7.8

هغوظرفیتونوجوړولچېلهمعلومايتاومخابرايتټکنالوجۍڅخهد

 استفادېوړتیالوړوي.

دهغهنفوسنسبتچېلهانټرنټڅخهګټهاخيل١.١7.8



معلومايتدمخابراتواو

ټکنالوجۍوزارت



کالپورېدنړیوالوصادراتوپه ګرکېدهېوادد٢030تر١١.١7

 صادراتودکچېلوړولاودافغانستاندصادراتودون ېدوهبرابرهکول.

دنړیوالدټولوصادراتوپهمجموعهکېدافغانستاندصادراتو١١.١.١7

ون ه



دسوداګرۍاوصنایعووزارت



دپالیسودهمغ يکولواونظمپهوسیلهدميلاقتصادځواکمن١3.١7

 کول
(ي الرامریکای )ملیارناخالصداخيلتولید١.١3.١7

 دمالیېوزارت



دسرتاتیجیکګ وندتجربواورسچینوڅخهپهاستفادېرسهد١7.١7

 عامه،عامهـخصويصاومدزمشارکتهڅولاوبهرتهکول.

دهغوپيسومقدارچېعامهاوخصويصمشارکتتهتخصیص١.١7.١7

(میلیونامریکایي الر)شوېدي

دمالیېوزارت



داحصايېاومعلوماتوميلادارهدهغوشاخصونونسبتچېدجرییاتوپهتفکیکرسهپهميل١7.١8.١کالپورې،دظرفیتونودلوړولودمالتړدپروسېګړندي٢0٢0تر١8.١7
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 اقتصادوزارت

 

اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

کولڅوپهټولوبرخوکېلهکیفیت، ا اوموقعرسهسممثبتېشمېرې 

جنسیت،عمر،نژاد،قومیت،دمهاجرینووضعیت،لوړېشېلکهعاید،

معلولیت،جغرافیایيموقعیتاوداسېنورچېلهميلخصوصیترسهتړاو

 ولري.

کچهتولیدشوي،لهمقاصدورسهرسلګوياودرسمياحصاییوداساع

احصاییويشمېروکېشاملشويدي.پرنسیبونورسهسمپه

دهغوهېوادونوشمېرچېدميلاحصاییېقانونیېداحصایې٢.١8.١7

پهاساعاورسميپرنسیپونوکېشاملدی
داحصايېاومعلوماتوميلاداره

دهغوموجودونوښتونوځواکمنتیاچېدکالپورې٢030تر١9.١7

بنسټیزانکشافپراختیااندازهکړياومخپرودههېوادونوکېدناخالص

 داخيلتولیدلپارهمتمموياودظرفیتونودلوړولومالتړوکړي.

دهغوټولورسچینو الريارزښتچېمخپرودههېوادونوکېد١.١9.١7

ظرفیتدلوړوايللپارهتخصیصورکړلشویدی.
ميلادارهداحصايېاومعلوماتو

چېپهتېرولسوکلونوکېیېد)الف(دهغوهېوادونونسبت٢.١9.١7

80اوسلنهدزې ون١00)ب(نفوساوهستوګنځيرسشامريشويوي

.سلنهدوفیاتو بتولري

داحصايېاومعلوماتوميلاداره
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اقتصادیپروفایل-دپکتیکاوالیتاجتامعی  

 

 اقتصادوزارت

 

 رسچینې او مأخذونه:

 هدافغانستاندخلکودژوندانهدوضیعترسویALCs-٢0١7دملیاحصا یاومعلوماتیاداره 

 دافغانستاندملیاولویتونودبرنامولندیزNPPs –٢0١6وزارتدسمربدمايل 

 کال١397دمايلوزارت–دوالیتیبودجهجوړولویریاست–دوالیتیبودجیپروفایل 

  ظرفیتونه بلقوه موجوده دوالیتونو زراعتیطرحیاو دوالیتونو موخه په وزارت–داقتصادیودی داقتصاد

 کال١397

 ميلجوړښتگدافغانستاندسولېاوپرمختANPDF–١400-١395وزارتاوداقتصادوزارتدمايل 

 ١397داقتصادوزارت-داحصاییویمهموشاخصونوپیژندهملیکچهپه 

 پرمختیاییموخولن هپیژندنهدافغانستاندA-SDGs -٢030-٢0١5وزارتداقتصاد 

 دوالیت په کچه :

 دکرهڼیمالداریاواوبولګولوریاست

 اقتصاداوخصوصیسکتور

 احصاییریاست 

 اوفرهنګریاستاطالعاتو 

 بریښنااوانرژیریاست 

 دولتیپوهنتونریاست 

 خصوصیپوهنتونونوریاستونه 

 مستوفیتریاست 

 صنعتاوسوداګریریاست 

 عدلیریاست 

 مخابراتواوتیکنالوژیریاست 

 کارټولنیزوچارواومعلولینواوشهیدانوریاست 

 کوچیانوریاست 

 ورزشیامریت 

 ښځوچاروریاست 

 معدنریاستکانونواو 

 سوداګریاوصنایعوخونه 

 ګمر ریاست 

 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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