
 





 

 

 

 

 

 

 
 

  .ٌنُفِسِهٌمَ َماِبْاْواِإنَّ اَهللا َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقوٍم َحتٌّی ُيغَّيَُِر
  

ولنى) ج(په تحقيق خداي    نه بدلوي حالت د هي قوم او 
  . تر هغه پوري چي هغوى پخپله خپل حالت بدل نكړي

  
  

  دهيچگاۀ وضع قوم و جامعۀئى را تغير نميده) ج(خداوند 
  .ان وضع خويش را تغير ندهند تا آنکه خودش



د آندهار واليت پرمختيا او 
 بيارغاونه

ت معلوم ندى %  ٣۵د   پرژو  بيه او ل

خه اخستل شوې ده٢.۴.٣  Excel sheetد اصلي    
ي و يا ادارو په مرسته پلي آي ان ودل شوي دي چې معلومې  يوازې هغه پروژې په شكلونو آې 

ي پروژې دي ، او  % ۶۵(  يمونو يا پي آر   )نورې پروژې دي  % ١٠د بيارغاونې د 

سيمه ايزې لويې الرې

 

ورونه الرې سك  د افغانستان د ملي پرمختيايي ت

 هپوهنمهم 

 امنيت
ې مهم  د بي آر ټي بشپ

ورونه پروژې الرې سك  د افغانستان د ملي پرمختيايي ت

 آرهنه او د آليو پراختيا
 پوهنهمهم 

يرمېمهم  ونه او طبيعې   بنس
ور پراختيا  د خصوصي سك

 مهم سيندونه

پيژندونكي 
 عالمې

ارونهمهم

تونه  د ولسوالۍ پر بنس ل

ې پروژېنورې بمهم   شپ

 روغتيامهم 

يرمېمهم  ونه او طبيعې   بنس
ور پراختيا  د خصوصي سك

ورونه الرې سك  د افغانستان د ملي پرمختيايي ت

 ه او غوره حكومت آولمهم 

 روغتيامهم 

 امنيت

 ټولنيز خوندي توب

رونه الرې سك د افغانستان د ملي پرمختيايي ت د پي آر ټي پروژې نورې پروژې
آرنه او آليو پراختياي 148 375

پوهنه 63 88
ۀ او غوره حكومت آول 61 26

روغتيا 15 65
ير مې ونه او طبيعي  بنس 215 815
ور پراختيا د خصوصي سك 20 12

امنيت 149 36
ولنيز خوندي توب 45 55

د پروژو مجموعي شمير 716 1472
د معلومو پيسو مجموعه $68,126,478 $323,834,507

ون نورې پروژې د  ٢۴۵مليونو امريكايي ډالرو انتقالي سيم او د افغانستان د ملي پوځ د پروژو په 

يز د بشپ شويو او روانو پروژو لن



 

 رانسپورټ

 ميليونو امريكايي ډالرو ٣٧.٩ آيلومتر سړك جوړونه او ترميم د ١٧۵د •
ت    په ل

ت١.٩ پلونو جوړونه او ترميم د ١۴ د •    ميليونو امريكايي ډالرو په ل
رونو بيارغاونه د • ت ۵۶٣ د دريوهوايي ډ    زرو امريكايي ډالرو په ل
ت ١.۴ وړو پلونو جوړول او ترميم د ١١٨ د •    ميليونو ډالرو په ل
 زرو ۴٢٠.۶ د انجنيري له پلوه د دوو سړآونو مطالعه او ارزونه د •

تامري   كايي ډالرو په ل
ت١۶٢ استنادي ديوالونو جوړول د ١٠ د •      زرو ډالرو په ل

سيندونه
پيژندونكي

 سيمه ايزې لويې الرې

ارونه  مهم 

ك  حلقه يي س
 برخه

ك  واليتي س



ت د ٩۴٢ د • پوهنه يو ٦٩ زرو امريكايي ډالرو په مجموعي ل ون  
  جوړول او بيارغول

ت ٨١ د • يو ته د درسي موادو ٢٩ زرو ډالرو په مجموعي ارز ون  
  او تجهيزاتو برابرول

ونكو د روزنې او حوفوي زدآړو • رامونه د ٢٧ د   زرو ٣٩ پرو
ت   امريكايي ډالرو په مجموعي ل

ونكو معاشونه، •    زره امريكايي ډالر٢٢ د 
  د موزيم بيارغاونه•

ت د آندهار د پوهنتون د آيفيت لوړول١٧٤د  •    زرو امريكايي ډالرو په ل
رامونه٢ د سواد د زدآړې •    پرو
يو د حويليو پاآول د  د دوو • ت٣.۵ون    زرو امريكايي ډالرو په مجموعي ل
يو د احاطې ديوالونه د • ون ت١۵ د دوو    زرو امريكايي ډالرو په مجموعي ل
 ٢ د پوهنتون ليليه ، •

مهم سيندونه
پيژندونكي

سيمه ايزې لويې 

ارونه  مهم 



 

انرژي
نا آيبل د ١٨ • امريكايي ډالرو  زرو ۶۶٢ کيلومتره د بر

ت   په مجموعي ل
نايي آارونو •  زرو امريكايي ١٢.٣ پروژې د ٢ د بري

ت    ډالرو په مجموعي ل
ت د ١.١ د •  ډيزلې ۴٢ ميليونو امريكايي ډالرو په ارز

 جنراتورونو رانيول 

مهم سيندونه
پيژندونكي

سيمه ايزې لويې 

ارونه  مهم 



اوبه

انو آيندل او بيارغاول د ۵٠د • اه  ت زرو ۵٧٩.٧    امريكايي ډالرو په مجموعي ل
ت٨٠ د اوبو د ويشلو مرآز د •    زره امريكايي ډالرو په ل
ت  زرو امر٢۵.٣ ذخيرې د ٨ د اوبو •   يكايي ډالرو په مجموعي ل
ت۴٣٢.۴ بندونو جوړول او بيارغاول د ٢۵ د اوبو د •    زرو امريكايي ډالرو په مجموعي ل
انك پاآول د • يك  ت١۵ د سپ    امريكايي ډالرو په ل
ت١١٣.٨ سيفونونو جوړول د ٩ د •    امريكايي ډالرو په مجموعي ل
ت زرو امريكايي ډال١٢٠ نوارونو جوړول د ١۵ د •   رو په مجموعي ل
اه جوړل د • ت۵ د فاضله اوبو لپاره د     زره امريكايي ډالرو په ل
اك د اوبو برابرول د ۴ د • ت ١٣،۵ سيمو لپاره د    زرو امريكايي ډالرو په مجموعي ل

امريكايي ډالرو په  ميلونو ٢.٣ کيلومتره آانال پاآول د ١٥٣ د   •
ت   مجموعي ل

ره آانال آيندنه او بيارغاونه د ٢٣٢  د •  ميليونو امريكايي ۵.۵ آيلوم
ت   ډالرو په مجموعي ل

ونې د • مونو جوړول او ترميم د ۵۶ د اوبو ل  زرو ١۶٣.١ سيس
تامريكايي ډالرو په مج   موعي ل

   السي بمبو اخستل او ترميم۴٠ د •
ت٩۵ ويالو پاآول د ٧ د •   زرو امريكايي ډالرو په مجموعي ل

مهم سيندونه
پيژندونكي

سيمه ايزې لويې 

ارونه  مهم 



 

امنيت

رانسپورټ ، •    زره امريكايي ډالر۶.٢ د بنديانو 
ت٢۴.۴ پوستو جوړول او ترميم د ٣٨ د تاالشي د •    ميلونو امريكايي ډالرو په ل
رو اخست۴ پوليسو لپاره د • ت١.١ل د  مو    ميلونو امريكايي ډالرو په ارز
   زره امريكايي ډالر٣۵ مرآزونو جوړول، ٢٠ د پوليسو د •
ت د پوليسو ٧۶۵ د •  مرآزونو لپاره د تجهيزاتو او ١۴ زره امريكايي ډالرو په ارز

  موادو اخستل
ت د بديل معيشت پروژې١۶.۵ د •   مليونو امريكايي ډالرو په ارز

   د ملي پوځ د لوا د مرآز جوړول   •
   د مهماتو  د ويشلو او ذخيرې د  دوو مرآزونو جوړول•
واك د مرستې رسونې د سيمه ايز مرآز جوړول •    د هوايي 
 ٩١ د افغانستان د ملي پوليسو د عملياتې مرآز ترميم او جوړول، •

  ي ډالرزره امريكاي
   زره امريكايي ډالر١٣٨ د دوو نظارت خانو بيارغاونه، •
  زره امريكايي ډالر٢٧٠ تخنيكي فعاليتونو سره مرسته، •

 فرعي مرآزونو جوړول او ترميم، ١٣د  د افغانستان د ملی پوليسو •
   ميليون امريكايي ډالر١.٩
 ٣ د افغانستان د ملي پوليسو د اضطراري استونې يا اعزام •

   زره امريكايي ډالر١٧مرآزونه، 
رامونه،  ٨ •    زره امريكايي ډالر۵٢٨ روزنيز مرآزونه او پرو
   زره امريكايي ډالر٢ الرو پاآول ، ٣ د •
تلى آول،  بيال بيلو تعمي۴ د • م غ  زره ١۵رونو د دفاعي سيس

 امريكايي ډالر

مهم سيندونه
پيژندونكي

سيمه ايزې لويې 

ارونه  مهم 



روغتيا    آلينيكونو جوړول١٣ د •
رامونو جوړول، ٢١ د حفظ الصحې په اړوند د •  ٧ روزنيزو پرو

  زره امريكايي ډالر
رام، •    زره امريكايي ډالر٢ د والدي پاملرنې په هكله روزنيز پرو
   زره امريكايي ډالر٢٩ د دري آلينيكو نو لپاره د دوا اخستل، •
  ١٨اساسي خدمتونو ته السرسى،   باآيفيته روغتيايي •
وزن د واآسين • رامونه، ١٧ د پوليو يا   زره امريكايي ۵٩٠ پرو

  ډالر
ت ٣٩ د •  روغتيايي مرآزونو ته ٣۴ زرو امريكايي ډالرو په ارز

  مرسته
ت د امبوالنس اخستل٢٩٢.۵ د •   زرو امريكايي ډالرو په ارز

ت د دوو روغتونو لپاره د موادو برابرول ٢٠ د  •    زره امريكايي ډالرو په ارز
و د ر• ې،  د     زره امريكايي ډالر٩وغتيا په هكله د معلوماتو د وړاندې آولو غون
ه والى، •    زره امريكايي ډالر٢ د دريو آليو د روغتيايي وضعې 
و د روغتيا د تشخيص سامانونه•    د 
ت د طبي مرستو همكاري ۵ د •    زرو امريكايي ډالرو په ارز
  زره امريكايي ډالر٣،۵ د دوو روغتونو د چارپيرو ديوالونو بيارغاول ، •

پيژندونكي
 مهم سيندونه

 سيمه ايزې لويې الرې

خه لرې٢٠  آيومتره له روغتيايي مرآز 

 اساسي روغتيايي مرآز

 جامع روغتيايي مرآز 

 د ولسوالۍ روغتون

 واليتي روغتون

 لي روغتونسيمه ايز او م



 

 وي د واليت وړاندتياآندهارد 

 
  امنيت  .١

ت .٢ يز جوړ    بنس

ه او دآليو پراختيا  .٣   آره

  پوهنه .٤

  روغتيا  .٥

   

 



ور امنيتد   سک

ي  ي او آي پلي  ى پ ور د. (اآل شوي پروژی چه په لوم   )امنيت سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
کاميابيدو او دوام 
 لپاره شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

   د تطبيق کال 

دامنيتي پوستو  
 جوړول

 
 خلګ

 پروژه ٨-٧
ثبات اعمار آمك 
 افغانستان

يسو او مراقيبت دپول وزارت اخله ٢  نفره١٧٠٠٠٠ ډن
ی١٣٨٧په  PRT محلي خلګو له خوا     کی تطبيقي

دامنيتي قومي . 
 خلګ شورا ايجادول

 تګالري ٨
دسوبات 

ت لپاره ينګ  د
دآورنيو  هآسيز ٣٠ ١٥٠٠٠٠٠ دآندهار مرآز

 چارووزارت
دخلګو لخوا همايه 
ی١٣٨٧په  PRT آيدل دشورا څخه     کی تطبيقي

دسرحد پوستو 
 خلګ جوړول

 تګالري ٨-٧
پروژه اعمار 

تث ينګ  بات 

معروف ، 
ارغستان ، 

بولدك ، شورابك 
 ، ريګستان

 وزارت داخله  پوستي٢٩  خلګ٧٠٠٠٠٠
دپوليسو لخوا 

دوامداره مراقبت او 
 هما هنګي

PRT  ی١٣٨٧په    کی تطبيقي



 

يد وهم اآل شوي پروژی چه په  ي او آي پلي  ور د . (پ   )امنيت سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
کاميابيدو او دوام 
 لپاره شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

دپوستو ديومنظم 
ك تشكيل او  آن

 ايجادول
 خلګ

تګالري تجهيز 
  آوونكي

 تګالري ٧
 پروژه اعمار

 نفر يوتعمير ٣٠٠ ٨٠٠٠٠ ارغستان مرآز
  اطاقه٣٠

دآورنيو چارو 
 وزارت

دامنيتي آارمندانو 
منظم حفظ مراقبت او 

 دخلګو حمايت
PRT   ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

تي پوستو   دامني
 خلګ جوړول

 پروژه اعمار ٨-٧
آمك بازسازي 
 سبات افغانستان

 وزارت داخله ١٠  نفره٩٢٠٠٠ ارغنداب
منظم حفظ مراقيبت 
دپوليسو او محلي 

 خلګو لخوا
PRT  ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

  ينونودما. 
دموجوديت څخه 
 دساحي پاآول

 خلګ

 پروژه ٨-٧
اعمار آمك 
باسوبات 
 افغانستان

مرآز او 
  وزارت داخله ١٠ KM٢ ٣٠٠٠٠٠ واليوالس

دمحلي خلګو حمايت 
دماين پاآي دپرسونل 

 له خوا
UNAMA  ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

مجهز دامنيتي پوستو 
 آول

د  شاولی 
کوټ دخلګ 
 په واسطه

 پروژه ٨-٧
اعمار آمك 
 سبات افغانستان

مراقيبت دپوليسو او  وزارت داخله ١٠  نفره٣٩٠٠٠ شاولي آوټ
ی١٣٨٧په  PRT وامحلي خلګو له خ    کی تطبيقي



ي( ي او آي پلي  اآل شوي پروژی چه په دريم پ   )امنيت:سکتور ( 

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
کاميابيدو او دوام 

 يطلپاره شرا

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  دتطبيق کال 

 پوليسو لپاره منظم 
سواد زده آړي 
 آورسونه جوړول

 ٣خلګ 
تګالري 
دپوليسو 
 روزنه

ولو ولسواليو  په 
 آي

ول بي سواده 
دوامداره زده  وزارت داخله بي سواده پوليس پوليس

ی١٣٨٧په  PRT  دولتيغير آړه    کی تطبيقي

دامنيتي پوستو 
 خلګ جوړول

 پروژ ٨-٧
اعمار آمك 

باسازي سوبات 
 افغانستان

منظم مراقبت دپوليسو  وزارت داخله ٤  نفره٤٠٠٠٠ خاآريز
ی١٣٨٧په  PRT او محلي خلكو لخوا    کی تطبيقي

دامنيتي پوستو 
 جوړول

د ژيری 
ولسوالی 
خلګو په 
 واسطه

 پروژه ٨-٧
مار آمك اع

بازسازي سبات 
 افغانستان

 وزارت داخله ١٠  نفره٩٢٠٠٠ ړیيژ
منظم حفظ مراقيبت 
دپوليسو او محلي 

 خلګو لخوا
PRT  ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

  
  
 
 
 
 
 



 

  ور سک او طبعی زيرمو تږ جوزيبنست

 

ي  او آي پلي آي ي  پ   )) ربنايز( سکتور تږ جوزيبنست. (اآل شوي پروژی چه په لم

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  دتطبيق کال 

هار داخلی سرکونه    دکند.
  قير کول

 
 خلک

 موخه ١ 
ښاری 
 پراختيا

د ښاری پراختيا   km ۴٠  ١٠٠٠٠٠٠  د کندهار ښار 
 وزارت

د خلکو همکاری  
دا پروژه بايد د محلی اداراتو او   او امنيت

  ښلروالی لخوا تعقيب شی 

د تنظيفاتو د يونت لپاره  .
 دوسايطو خريداری 

 
 خلک

 موخه ١  
ښاری 
 پراختيا

 مختلف ۴٠  ٨۵٠٠٠٠   د کندهار ښار  
 د ښاروالی رياست  النوع ماشينری 

 د خلکو  
همکاری او 

امنيت او دوامداره 
 مراقبت

ی١٣٨٧په      کی تطبيقي

د ډن ولسوالۍ سړك  .
 اساسۍ جوړول 

 
 خلک

 موخه ١  
ښاری 
 پراختيا

 تد ښاروالی رياس  ۵km  ٨۵٠٠٠٠   ناحيه١٠ 
 د خلکو  

همکاری او 
 امنيت

ی١٣٨٧په      کی تطبيقي

  
  



  ور  سک او طبعی زيرموتږ جوزيبنست

 

ي  او آي پلي آي   )) ربنايز( سکتور تږ جوزيبنست. (اآل شوي پروژی چه په د وهم   پ

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
لسوالی و و(

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

 ددو خندقو بيارغونه.
 خلک 

 موخه ١  
ښاری 
 پراختيا

 ۴ندهار ښاد د ک 
 د ښاروالی رياست  ۶km ٨۵٠٠٠٠  ناحيی

 د خلکو  
همکاری او 

 امنيت 
ی١٣٨٧په      کی تطبيقي

د سپورټ ميدانونه 
  خلک  جوړول 

 موخه ١  
ښاری 
 پراختيا

  المپيك اداره    ٣٠٠٠٠٠  آندهار ښار 

 د خلکو    
همکاری او 

امنيت او دوامداره 
 مراقبت

ی١٣٨٧په       کی تطبيقي

اری عمومی کانالونو د ابي.
کی د اوبو د کنترول لپاره 
  فلزی دروازی جوړول

 

دډن ،    موخه٢  خلک
نا   عدد ٧٠  ٣٠٠٠٠٠  دامان،ارغنداب   داوبو او بري

 وزارت 

 د خلکو    
همکاری او 

امنيت او دوامداره 
 مراقبت

ی١٣٨٧په      کی تطبيقي

د کانالونو د سر بندونو او 
د کنترول دروازی 

   جوړول
شاولی کوت او    موخه٢   خلک

نا   عدد٢٠  ٢۵٠٠٠٠  ارغنداب   داوبو او بري
 وزارت

 د خلکو    
همکاری او 

امنيت او دوامداره 
 مراقبت

ی١٣٨٧په      کی تطبيقي



 

  

ت يز جوړ  بنس

ي  دريم اآل شوي پروژی چه په او آي پلي آي   )) ربنايز( سکتور تږ جوزيبنست. (  پ

وړاندی  پروژه
 نکیکو

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  دتطبيق کال 

 کوت ولسوالی د د شاولی
 خلک برق رسول

١٣٩٢ 
 ٢۵پوری 

کوچنی 
ښارونو ته 
  برق رسول

نا   کيلو واټ۵٠٠  ١۴٠٠٠٠  شاولی کوت    داوبو او بري
 وزارت

 د خلکو    
همکاری او 

 امنيت
ی١٣٨٧په      کی تطبيقي

د خاکريز ولسوالی سرک 
  موخه١۵  خلک  جوړول

 دشا اغا  
دوراهی څخه 
دولسوالی تر 

 مرکزه

 ١۵٠٠٠٠  ۶١ km  د فوايد عامی 
 وزارت 

 د خلکو    
همکاری او 

 امنيت
 

 وعده سوی دا سړک ده پی ار تی لخوا 
او ريس جمهور هم امر ورکړی که 

چيری پی آر تی  کار ونکړی نو بيا په 
ی ١٣٨٨    کال کی تطبيقي

 

دغورک ولسوالی سرک 
دميوند څخه تر   موخه١۵  خلک جوړول

د فوايد عامی   ٧٠ Km  ٧٠٠٠٠   غورک
 وزارت

 د خلکو    
همکاری او 

 امنيت
 کال ١٣٨٧سروی اوډيزاين په  

  کی



 

  کرهنه او دکليو پراختيا :معيشت بديل  

ۍاآل شو او آي پلي آي ى پ ور د. (ي پروژی چه په لوم   )کرهنی سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

 د وتر نري.
 ولنه  آلينكونو جوړول 

ستراتيژي  
وزارت شماره 

٣ 
 ولسوالي ١٧  ولسوالي٧ 

 وزارت زرعت  آلينيك١٧  ٢٠٠٠٠٠مالداران
شرائط د خلګو  

د خوا لخوا 
 ساتنه 

دولتي او غيري 
 دولتي موسيسات

 کلنيک در سال ٧خدمات صحی در 
  . تطبيق ميشود١٣٨٧

نر سري .د
جوړونه با غذائي 
 تقويه او توسيعه 

ستراتيژي   ولنه 
 ٢شماره 

 ولسوالي د ١٢ 
آندهار مربوطه 

 فرامونه

باغداران  
دولتي او غيري  شرايط د حفظ   وزارت زرعت  جريبه٨٠  ۵٠٠٠٠٠

ی١٣٨٧په  دولتي موسيسات    کی تطبيقي

فارم  I,S,F د ترنك
آي اصالح شوي 
تخمونو آرنه او 

 ترجيع

 ستراتيژي  ولنه 
 ١شماره

ولسوالي دامان  
 جريبه٢٠٠٠   تنه ۵٠٠٠٠٠  ترنك فارم

و زارت 
مالداري و 
 زراعت 

مساعد حفظ و  
 مراقبط

دولتي او غيري 
 دولتي موسيسات

 ميشود ١٣٨٧شامل پالن 
 ١٣٨٧ودرصورت امکان در 
 .تطبيق ميشود

 



 

او آي پليد وهم اآل شوي پروژی چه په  ي  آپ ور د. (ي   )کرهنی سک

ړاندی و پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

 د ميرويس مينه
زراعت اداري 

آمپلكس تعميرات 
 جوړونه

زراعت 
 اداره 

د وزارت  
زير ۵ستراتيژي 

 ساخت هازير بنا

مرآز ميرويس  
 مينه

د زراعت اداري  
 آارآنان 

 آمپلكس ١٣ 
 تعميرات

آندهار زراعت 
 اداره 

مستقلو خلګو د  
 خوا 

دولتي او غيري 
ی١٣٨٧په دولتي موسيسات     کی تطبيقي

د مختليفو تخمو نو .
مساعد د   وزارت زرعت نه ت ٢٠٠٠  تنه ۵٠٠٠٠٠   ولسوالي ١٧   ١ستراتيژي   ولنه  ويشل

 پروژې ساتنه
دولتي او غيري 
  .بشکل دوامدار تطبيق ميشود دولتي موسيسات

اك د اوبو . د چ
 مشكالت حلول 

 

RRD 
 ولنه  

ستراتيژي  
سكتور ١شماره 

 ٧٠پالن 

 ولسوالي او ١٧ 
 RRD څاګان٢١٠٠  نفوس۵٠٠٠٠٠  آوچيان 

شرايط مساعد  
د ډي ډي اي د 

 خوا څخه 

دولتي او غيري 
 دولتي موسيسات

 و متباقی ١٣٨٧ حلقه در سال ١١٣
  ١٣٨٨در سال 

آاريزونه او ويالي 
 اساسي جوړول 

 

RRD 
 ولنه  

ستراتيژي  
 سكتور ١شماره 

 ۶۴پالن 
 آيلو ٩٠٠٠  وسنف۵٠٠٠٠٠   ولسوالي ١۵ 

 RRD متره 
 شرايط مساعد  

د ډي ډي اي د 
 خوا څخه

دولتي او غيري 
ی١٣٨٧په  دولتي موسيسات    کی تطبيقي



او آي پلي  ي آاآل شوي پروژی چه په دريم پ ور د. (ي   )کرهنی سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

د نر سري او .
 باغو جوړونه 

ولنه او 
 زراعت

ستراتيژي  
سكتور ٢

 ١۶پالن
دولتي او غيري  مساعد شرايط   د زراعت اداره جريبه٣٠  نفوس۴٠٠٠٠٠   ولسوالي١٠ 

ی١٣٨٧په  دولتي    کی تطبيقي

يونټونو ی جيد ترو.
 جوړونه 

ولنه او 
 زراعت

ستراتيژي  
سكتور ۵مرآز

 ٧شماره 
دولتي او غيري   مساعد شرايط  د زراعت اداره باب١٧   نفوس۶٠٠٠٠٠  ولسوالي ١٧ 

ی ١٣٨٧په   دولتي    کال کی تطبيقي

ترويجی يونټونو د .
  جوړونه 

  
 

ولنه او 
 زراعت

ستراتيژي  
دولتي او غيري   مساعد شرايط  د زراعت اداره  يو باپ  نفوس۵٠٠٠٠٠  مرآز شهر   ١شماره شماره

ی١٣٨٧په  دولتي    کال کی تطبيقي

ستراتيژي شماره   خلك  د سربندنو جوړول
دولتي او غيري   مساعد شرايط   د زراعت اداره آبيارۍ نفوس۵٠٠٠٠٠  ولسوالۍ١۵ ١شماره

ی١٣٨٧په  دولتي    کی تطبيقي



 

 

  پوهنه     

او آي پلي  ى پ ي آاآل شوي پروژی چه په لوم ورپوهنی د. (ي   )سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

ت د د وزار
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
 حدود / اندازه 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او دوام 
 لپاره شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

  د کال تطبيق

 ليسو ٢۵د. 
وار سامان البرات

ي او عاالت مواد سم
بصري وسايلو 

 برابرول

براي همه تعلمين  به سطح واليت ٣زيربنا  خلګ
 مكاتب

د البراتوارونو د 
ضرورت په 

 اندازه 

دپوهني 
 وزارت

دالبراتوار سامان 
داوامداره آار حفظ 

 مراقبت

بانك جهاني 
   منظوری١٣٨٧ يونيسف

دبا آل زابي . 
ي تعمير دپوهني   اطاقه١٢ ١۵٠٠٠ ارغستان زيربينا خلګ دښوون

غير دولتي  امنيت حفظ ومراقيبت وزارت
ی١٣٨٧په  يونيسف موسسه    کی تطبيقي

دآملزابي . 
ي تعمير  دښوون

 
 

دپوهني   اطاقه١٢ ١۵٠٠٠ ارغستان ٣زيرپنا  خلګ
انكشاف دهاد  امنيت حفظ ومراقبت وزارت

ی١٣٨٧په  وزارت    کی تطبيقي



او آي پلي دويم ی چه په اآل شوي پروژ ي آپ ورپوهنی د. (ي   )سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
 حدود / اندازه 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او دوام 
 لپاره شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
سسات، مو

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

وړاندی  د تطبيق کال 
 کونکی

دبابا ولي ليسي 
و  ددرسي ګو
 زياتوالي جوړول

 

دمحل 
ولګي  ١٢ ١٠٠٠٠ ارغنداب زيربنا خلګ  

ي  آو
دپوهني 
 وزارت

ي  دخلګو دون
اخيستنه امنيت او 
حفظ مراقيبت په 

 ساحه آي

ی١٣٨٧په  موسساتدولتي     کی تطبيقي

ددارونيكه دليسي 
 تعمير

 
دپوهني   اطاقه١٨ ١٢٠٠٠ معروف ٣زيربنا  خلګ

 وزارت
امنيت حفظ موديت 

 تجهيز
انكشاف دهاد 
ی١٣٨٧په  وزارت    کی تطبيقي

ي  دغبرګي دښوون
 تعمير

 
دپوهني   اطاقه١٢ ١۵۵٠٠ معروف ٣زيربينا  خلګ

 وزارت
 امنيت تجهيز دبشري

 همكار
انكاشاف دهاد 

ی١٣٨٧په  وزارت    کی تطبيقي

د آندهار د معارف .
د ضرورت     نفر ٢٠٠٠٠٠  مرآز واليت   ٣زير بنا     خلګ د مطبعي تجهيز 

 په اندازه
وزارت 
 معارف

ه د    د خلګو ون
امنيت او حفظ مراقبط  

 په ساحه آي
PRT  عادی بوديجهد  ١٣٨٧  



 

ي اآل شوي پروژی چه په د او آي پلي آي ور. (ريم پ   )دپوهنی سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
 حدود / اندازه 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او دوام 
 لپاره شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )ع،تولنیمراج

  د تطبيق کال 

د آندهار پوهنتون د 
محصيلينو لپاره د 

ډوډۍ خوړلو 
 صالون جوړول

ی١٣٨٧په   PRT پالنه  پوهنتون ١ محصلين ٣٠٠٠ پوهنتون  ٣زير بنا  پوهنتون    کی تطبيقي

تحقيقا تۍ فارم 
د ضرورت په  ١٠٠٠ه د پوهنتون ساح ٣زير بنا  پوهنتون جوړول

   ١٣٨٧سروی نه وروسته په  USAID پالنه  پوهنتون اندازه 

د ارغنداب په .
 ٨ولسوالي آي د 

 بابه مكاتبو جوړول 
وله   ٣زير بنا       خلګ  په 

 اطاقه ١٨ــ ٢  نفره٣٥٠٠٠  ولسوالي آي
  اطاقه١٢ــ ۶

وزارت 
 معارف

ه د    د خلګو ون
امنيت او حفظ مراقبط  

  آيپه ساحه
USAID ولسوالی ٣ او ١٣٨٧ ولسوالی په ٥ 

  ١٣٨٨په 

 
 
 
 
 
 



ور د    روغتيا سک

ي  او آي پلي ي ى پ ور. (اآل شوي پروژی چه په لوم   ) د روغتيا سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

د ميوند په مرآز آي .
 روغتون بستريزه  ٢٠

شورا او 
 خلک

عقدقرارداد 
٣ 

آشكي نخود 
د عامي روغتيا  ميريو باب تع ۶٣٨٠٠ مرآز

 وزارت
امنيت د خلګو 
ی ١٣٨٧په   همكاري    کی تطبيقي

پنجوايي په ولسوالي .
بستريزه  ٢٠آي 

 روغتون 

شورا او 
 خلک

عقد قرارداد 
د عامي روغتيا  يو باب تعمير ٩٧٩۵٠ مرآز پنجوايي ٣

 وزارت
امنيت د خلګو 
ی١٣٨٧په   همكاري    کی تطبيقي

د سپين بولدك د .
 د تونمرآزي روغ

  تعمير جوړول
 

شورا او 
 خلک

عقد قرارداد 
٣ 

ولسوالي 
د عامي روغتيا  يو باب تعمير ٩٩٣٠٠ پنجوايي

 وزارت
امنيت د خلګو 
ی١٣٨٧په   همكاري    کی تطبيقي



 

او آي پلي وهماآل شوي پروژی چه په د ي آ پ ور. (ي   ) د روغتيا سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

د معتادينو رواني .
 ۵٠ پاره ناروغانو د

 بستريزه 

شورا او 
 خلک

يقين دوليت  
وله   مرآز واليت   ٢

د عامي روغتيا  يو باب تعمير   پرسونل۴٣٠٠
 وزارت

امنيت د خلګو  
  همكاري 

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

دميرزامحمد خان قلعچه 
 آي يو باب آليتك جوړول 

شورا او 
 خلک

عقد قراداد  
ينيك باب آل١  ١٠٠٠٠٠  آندهار ښار  ٢ها 

  لجوړو
د عامي روغتيا 

 وزارت 
امنيت د خلګو  

  همكاري 

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

معروف ولسوالي آي د .
سي ايچ سي مرآز 

 جوړول 

شورا او 
 خلک

 عقد قراداد  
  ٣۵٠٠٠  ولسوالي مرآز  ٢ها 

د عامي روغتيا  يو باب آلينيك   
 وزارت

 امنيت د خلګو  
  همكاري

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

په ولسوالي آي ډند .
 کلينيک جورول

شورا او 
  خلک

د عقد او  
د عامی روغتيا  يو باب آلينيك  ١٠٠٠٠٠  ارغنداب   ٣قرارداد

 وزارت 
امنيت او د خلکو 

  همکاری

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 



ي دريم اآل شوي پروژی چه په  ي او آي پلي  ور. (پ   ) د روغتيا سک

ی وړاند پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

 آوچيانو د پاره د.
  روغتونبستريزه١٣٠

شورا او 
 خلک

عقد قرارداد 
د عامي روغتيا  يو باب تعمير ۴٣۵٣٠۴ واليت مرآز ٣

 وزارت
امنيت د خلګو 
  همكاري

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

پيرو آالچه آي آلينيك .
 جوړول

 

شورا او 
 خلک

د عقد او 
يو باب  ۴٠٠٠٠ کندهار شار ٣قرارداد

 کتينک
ا د عامی روغتي
 وزارت

امنيت او د 
  خلکو همکاری

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

د ارغستان په ولسوالي .
آي يو بئ ايچ سي 
 آلينيك جوړول

 

شورا او 
 خلک

د عقد او 
يو باب  ٣۵۴٠٠  ارغستان ٣قرارداد

 کتينک
د عامی روغتيا 

 وزارت
امنيت او د 
  خلکو همکاری

ی ١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

 
  
  
  
  
  



 

  نه دقانون حاکميت او بشری حقونهحکومت کوو

ي لورم اآل شوي پروژی چه په  ي او آي پلي  ور د. (پ   )حکومتداري سک

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری 
 کونکی اداره

 

د پروژی د 
 کاميابيدو او دوام
 لپاره شرايط

: ممکنه مرستی
غير دولتی (

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

  د تطبيق کال 

د عدالت غيري .
رسمي او رسمي او او 

وقومي مشرانو د  غون
اى جوړول  

دولسوالي 
 خلګ

د بشري ٢
 سرچنو پياوړتيا

ولو ولسواليو  په 
تنه١٠٠ آي ولسوالي خلګ او د  وزارت عدليه يو سالون 

ی١٣٨٧په   انكشافي شورا    کی تطبيقي

د سرحدي قواو .
لوړول د ظرفيت د 
تشكيل مطابق د 

ه مخدوره موادو د من
 په رابطه د وړلو

 ظرفيت لوړوالۍ
 

دولسوالي 
 خلګ

امنيتي وضع ښه 
والي د مخدوره 
موادو د قاچاق 
 مخنيوي

دواليت سرحدي 
تنه٧٠٠٠٠٠ پوليس  يو سالون 

 د نشيي توآو
په وړاندي 
 مبارزه

د ولسوالي خلګ او 
ی١٣٨٧په   انكشافي شورا    کی تطبيقي

د حرفوي آورسو د .
اى جوړول د  ياداولو 

اخته محتاديو د بيا 
مخنيويآيدو   

 
 

دواليت 
 خلګ

 د مخدوره ۴
موادو مطابق د 
 پاره همكاري

تنه٢٠٠ د واليت خلګ  اطاقه او يو ١۵ 
اى  آار  

د نشيي توآو 
په وړاندي 

ارزهمب  
ی١٣٨٧په   د واليت خلګ    کی تطبيقي



. 
د حقوق او حقوقي 

بشر د دفتر جوړول په 
 ولسواليو آي

دولسوالي 
  خلګ

 د عامه حقوقو ۶
پوهاوي 

پروګرامو 
 پراختيا

ولو ولسواليو  په 
د ولسواليو د خلګو په  وزارت عدليه  اطاقه٨ ۵٠٠٠٠٠ آي

ی١٣٨٧په   مرسته    کی تطبيقي

 اړوند اداري  په.ج
ولسواليو آي د 

مخدوره موادرو په 
روابط د ظرفيت د 
لوري او د مكتبو 

 پيژندنه

دولسوالي 
 خلګ

د مخدوره ٢
موادو په وړاندي 

مبارزه د 
 تګالري څارنه

ولو ولسواليو  په 
  اطاقه٨ تنه٢٠٠٠٠٠ آي

د نشيي توآو 
په وړاندي 
 مبارزه

د ولسواليو د خلګو په 
ی١٣٨٧په   مرسته    کی تطبيقي

و اګاهي په د خلګ.
او  حقوقي مسائلو آي
موادو مخدوره 

 رپه اړهضر

دواليت 
 خلګ

د عامه حقوق ۶
 پوهاى

د واليت خلګ 
 دوره٢٤ تنه٣٠٠٠٠٠ ۶٠٠٠

وزارت عدليه 
و مبارزه 
 باموادمخدر

د ولسواليو د خلګو په 
ی١٣٨٧په   مرسته    کی تطبيقي

په ولسواليو آي آاري 
اى جوړول  مرهون 

د ولسوالي 
 خلګ

ول  هيواد آي په 
د ولسواليو د خلګو په  عدلي وزارت  اطاقه٨ تنه٢٠٠٠٠٠ د ډند ولسوالي د حقوقي سيستم

ی١٣٨٧په   مرسته    کی تطبيقي

د آندهار د عمومي .
په  ميم  ترمحبس

 اساسي شكل
 

د ښار 
 خلګ

د مجرمينو او 
توقيف شوي 

آسانو مواظيف 
 بنديان

 تنه١۵٠٠ د آندهار ښار

اطاقه ٣٠٠
١٢٠٠ 

 ١٢٠٠پوالن
 سيمخرادار

د پوليسو او امنييت  وزارت عدليه
ی١٣٨٧په   مسئولين    کی تطبيقي

د روزنيزو 
د توقيف سوو   خلګ  آورسونو جوړول

  لپاره 
د آندهار په 
 مرآز آى

 تنه١٢٠٠ 
دولتى 
 آارآونكۍ

د ولسوالي خلګ او  وزارت عدليه واليت 
ی١٣٨٧په   مشوري شورا    کی تطبيقي

 د آوچيانو د اصالح
د توقيف سوو   خلګ  تربيوۍ مرآز

  لپاره 
خاآريز  

 اطاقه ٢٠  تنه٢٠٠  ولسوالي 
د ولسوالي خلګ او   وزارت عدليه  تعمير

ی١٣٨٧په   مشوري شورا     کی تطبيقي

  
  



 

  خونديتوبولني 

ي  ي او آي پلي  لورم پ   ) ولني خونديتوب. (اآل شوي پروژی چه په 

 وړاندی کونکی وژهپر

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
سره 
 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

  کال د تطبيق 

د معيبينولپاره د .  
مرکزونه تربيوۍ 

 جورول
 ١٠/١  د خلکو له خوا

 ستراتيزی 
مرکز او  

 ولسوالی
معيبين او 

  بابه ١٨  معلولين 

 
 

د کار او تولنيزو 
 چارو وزارت 

 امنيت او د    
خلکو     ونده    

غير دولتی مو 
ی١٣٨٧په  يسسات     کی تطبيقي

و د معيبين او معلولين ا.
شهداو لپاره سرپناه 

  جورول 
 ١٠/٦ د خلکو له خوا

 ستراتيزی 
مرکز او    

 ولسوالی

            .
معيبين او 
 معلولين

د کار او تولنيزو    آوره ۵٠٠
 چارو وزارت

               
امنيت او د خلکو  

 ونده       

غير دولتی مو 
ی١٣٨٧په  يسسات    کی تطبيقي

او يتيمانو لپاره دکوندو .
د حرفوی کورسونه 

 جورول 
 
 
 

 ٨/٥  د خلکو له خوا
 ستراتيزی

مرکز او      
 ولسوالی

            .
معيبين او 
 معلولين

د کار او تولنيزو   بابه ١٨ 
 چارو وزارت

            
                
 خلکو  امنيت او د

 ونده       

غير دولتی مو 
ی١٣٨٧په  يسسات    کی تطبيقي



معيبين او معلولين او 
 شهداو ورثو  لپاره

د خياطی  کورسونه 
 جورول 

 ١٠/٨  د خلکو له خوا
 ستراتيزی

                    
مرکز او  

ولسوالی      

            .
معيبين او 
 معلولين

ولنيزو د کار او ت  آورسه ٣٠
 چارو وزارت

            
 امنيت او د  

خلکو     ونده    

غير دولتی مو 
 يسسات

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

د راستنيدونکو او او .
بی خای شوی لپاره 

 سرپناه جورول 
 ٣  د خلکو له خوا

 ستراتيزی

                    
مرکز او    

ولسوالی      
 آورنۍ٢٠٠٠

دوه کوتی  ٢  
او ضروری  
 شيان ورکول

 
د راستنيدونکو  

او او بی خای 
 شوپه همکاری

UNHCR 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

د راستنيدونکو او او . 
 د بی خای شوی لپاره
حرفوی زده کرو 
 کورسونه جورول 

د راستنيدونکو او او بی . 
 خای لحوا

ستراتيزی 
 ٦نمبر 

وزارت 
امور 
 مهاجرين

  مرکز 
کو  راستنيدون 

او او بی خای 
 شوی خلک

وزارت امور  ٣٥٠ 
 مهاجرين

 امنيت او د  
 UNHCR خلکو     ونده  

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

د يوی لوی کلينک .
 جورول د راستنيدونکو 

 په شار گوتی کی
 

د راستنيدونکو او او بی . 
 خای لحوا

 ستراتيزی  
نمبر      

وزارت ٢
امور 
 مهاجرين

د پنجوايی 
ولسوالی د 

ليجانو په صا
 کلی کی

 راستنيدونکو    
او او بی خای 
 شوی خلک

وزارت امور  ٥٠٠٠٠ 
 مهاجرين

 امنيت او د    
 UNHCR خلکو     ونده  

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

   لپارهمصونيت .
 ور آول قرضه 

 

د . 
راستنيدونکو 
او او بی خای 

 لحوا

ستراتيژي  
 مرکز د ١  ٤٠٠  دامان ولسوالی  ٧نمبر 

 کومک 
وزارت اکار و 
 امور اجتماعی 

امنيت او د  
 خلکو ونده 

غير دولتی 
 موسسات 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

مصونيت لپاره  .
مسلکی کورسونه 

 جورول
 د خلکو له خوا

 ستراتيژي  
 ٨نمبر 

 وزارت

ارغنداب  
وزارت اکار و   کورسونه٣  ٩٢٠٠٠  ولسوالی

 امور اجتماعی
امنيت او د    

 خلکو ونده
تی غير دول

 موسسات

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

د ترافيكۍ اشاروۍ 
 د خلکو له خوا اليټونه  جوړول 

ستراتيژۍ 
وزارت 
انكشاف 
 شهرۍ

  مرآز
  
  
  

 

امنيت او د     وزارت داخله  پايه ۵٠ ۵٠٠٠٠٠
  خلکو ونده

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 



 

  اي سکتور پراختی او دخصوصتي حاکمیاقتصاد

ل ي اآل شوي پروژی چه په  ي او آي پلي    ) اي سکتور پراختی او دخصوصتي حاکمیاقتصاد. (ورم پ

وړاندی  پروژه
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 
الرو  ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 
حدود / اندازه 

رهبری کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

: ممکنه مرستی
لتی غير دو(

موسسات، تميل 
کونکی 

 )مراجع،تولنی

وړاندی  د تطبيق کال 
 کونکی

دوه يخچاله دميوو دساتلو 
 لپاره 
 

 خلګ
دپانګى 
اچوني 
 ١پاليسى 

ارغنداب 
 زراعت  بابه٢ ۵٠٠٠٠ اوپنجوائي

پروژي په صحيح 
ډول عملي آول 
 اواستفاده آول

  

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

ه جاتو دپروسيس دميو
 فابريكه

 
 خلګ

دپانګى 
اچوني 
 ١پاليسى 

  باب١  ١٠٠٠  ژړى 
خصوصي سكور 
وزارت تجارت 

 صنايع

په درست ډول  
جوړول اواستفاده 

 آول
 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

دودي   خلګ زراعتى آورسونه دايرول
 وزارت زراعت باب۵  ۴٠٠٠ ډن ٣پراختيا 

نوي طريقي  
ښودل او تعقيب 

 ئي 
 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

دميوه دمرباو روب 
 فابريكه

 
 خلګ

دپانګى 
اچوني 
 ١پاليسى 

 باب١  ١٠٠٠  دآندهار واليت 
سكتور خصوصي 
وزارت تجارت 

 وصنايع

ينګول   دامنيت 
او دخلكو 
 تشويقول

 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 



دآشمشو اوچولو 
 خلګ اوپروسيس فابريكه

دپانګى 
اچوني 
 ١پاليسى 

 باب١  ۵٠٠٠ ډن

كتور خصوصي س
  وزارت 

  تجارت وصنايع
 

ينګول   دامنيت 
او دخلكو 
 تشويقول

 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي

 

دآسب آارانو دضرورت 
وړ ماشين االت ورآول 

 دپور په ډول 
 

دودي   خلګ
 ٣پراختيا 

دواليت په 
 دضروت شيان  ١٠٠٠  سطحه

بانكونه اووزارت 
تجارت انكشاف 

 دهات

ينګول   دامنيت 
او دخلكو 

 ولتشويق
 

ی١٣٨٧په    کی تطبيقي
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 i د كندهار واليت پرمختيايي پالن 

 هـــــــــــــمنن

واړي له الندې سازمانونو څخه په  غيي تګالرې دارالنشاختياد افغانستان د ملي پرا
ختيايي پالن جوړونې په بهير کې د هغوى د مرستې له امله م سال مشورو او د پرواليتي

  :مننه وکړي

  .په لړ آي اسانتيا برابرول څخه ددغه بهير  او پراختيا وزارتد کليو د

ولو کړاى  را پروګرام له خواملي يمه ييزې پرمختيا د  د سچې د اقتصاد له وزارت څخه
يم د کار کوونکيو او مشرانو لو لپاره د   د برابرولو له امله؛ د شويو ډلو ته د اسانتيا بخ

و  و چارو له وزارت څخه په هر واليت کې د خبرو او سال مشورو په بهير کې د ښ ښ
ون د ال ونې له امله؛رد ګ   ښوونې، مالتړ او ه

بهير او د اداری و په اليتي سالمشوراليتونو له واليانو څخه د و و٣٤د افغانستان د 
مشورتي واليتي پرمختيا يي پالن کې د هغوى د فعال ګدون له امله او همدارنګه د 

  او لوژستيکي مرستې د برابرولو له امله؛ورکشاپونو لپاره 

 کی د افغانستان دثبات دپروګرام له سالکارانو  څخه د سال مشورو  او واليتپه هر 
ون له امله؛  بهيراداری چاروپه   کی د هغوی د فعال ګ

 رئيسانو څخه د واليت کې د اړوندو واليتي مېټو او په هر يي ک واليتي پرمختياله
ون له امله او همدارنګه د خبرو او سالمشورو  سالمشورو په بهير کې د هغوى د فعال ګ

وونکيو په توګه د اړوندو برخو د کار کوونکيو  د په ورکشاپونو کې د اسانتيا بخ
  برابرولو له امله؛

اوبولګولو او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنايعو، د نېشه يي توکيو پر خالف د د کرنې، 
  د بدي اخستني او اداري فساد په وړاندي د مبارزه مستقله اداره ، اقتصاد وزارت مبارزې

ولنيزو چارو،   انرژۍ او اوبو، لوړو زده کړو، پوهنې، کورنيو چارو، عدليې، کار، 
انو او معلولينو، عامې روغتيا، فوايد عامه او ښارې پراختيا له وزارتونو څخه، چې شهيد

ون لپاره يې خپل استازې واستول، يې د واليتي سالمشورو په ورکشاپونو کې  په د ګ
ولنو سره  دخپلو وزارتونود ملي ورکشاپ کې په خبرو ستراتېژۍ په باب له سيمه ييزو 

ون وکړ؛ميتي پرکې يې برخه واخيسته او په وال    ختيايي پالن جوړونه کې يې فعال ګ

په کې  سالمشورو  په واليتيپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مرستندوى پالوي څخه،
ې اخيستنې،واليتي پرمافغانستان کې د ملګرو ملتونو د د دفترونو  ې ون ي يايختله همغ

او اطالعاتو د برابرولو او د خبرو  معلوماتو په اړه دونوپالن جوړونې، د اړوندو واليات
  او سالمشورو د بهير لپاره د لوژستيکي مرستو د برابرولوله امله؛ 

ختيايي يارغونې له ډلو څخه، چې دواليتي سالمشورو او خبرو او واليتي پرمد واليتي ب
پالن جوړونې په بهير کې يې فعاله برخه واخيسته او د سالمشورو او خبرو د ورکشاپونو 

  منيت کې يې مرسته وکړه؛ په ا

څخه، چې لرې پرتو او ناامنو واليتونو ته يې ) آيساف(واکونو  سوله ساتوله نړيوالو 
  و داستولو لپاره لوژستيکې مرستې برابرې کړې؛ لاړوندو ډد

ولنو څخه، چې د DAIاو ) ARD(د افغانستان د کليو د پراختيا   له خوا يې USAID له 
ره د کارکوونکيو په برابرولو کې مرسته وکړه؛ د ملګروملتونو د مشورتي ورکشاپونو لپا

    څخه چې مالي او تخنيکي مرستې يې برابرې کړې؛UNDP  له پراختيايي پروګرام

څخه، چې دواليتي ) CIDA(د کاناډا له نړيوالې پراختيايي ادارې همدارنګه   او
  .وکړېمالي مرستې    ي پالن جوړنې په بهير کې يېختيايسالمشورو او واليتي پرم
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  د كندهار واليت پرمختيايي پالن  1 

 هيزسر .1

  پالن موخهيي تياييت پرخمد وال .1،1

، چې د اړوند واليت خلک يې په  کې واليتپه   کندهار د  پالنييختيا واليتي پرم د هغو اړتياوو او لومړيتوبونو پر بنس
اکي کلونو لپاره ستراتېژيکې موخې٥ – ٣ګوته کوي، د  وليزه توګه ختپرماوسني صديې دادى، چې مق.   يايي پالنونه په 

ولنې اړتياوې په طرح دغه راز د واليتي . وابوالى شيغېزمنه توګه ا او ډاډ ترالسه شي چې دا پالنونه د سيمه ييزې 
ولګه رانغاړي، چې سيمه ييز خلک او کليدي پلويان يې پپرم ه اړه توافق ختيا لپاره د هغو پروژو او لومړيتوبونو يوه 

  .کوي چې بايد په راتلونکي کال کې يې پر عملي کولو پيل وکړي او ډېرې مهمې ستونزې حل کړي

 شوي او په  له سکټورونو سره سمې تعريفغانستان د ملي پراختيا دتګالرې د اف)تګالری(ختيايي پالن کې موخې مپه پر
 باور ترالسه شي  چېپه دې تنظيم کې موخه داده.  ويختيايي پالن جوړونې لپاره چوکاټ جوړهېواد کې د سراسري پرم

ولو فعاليتونو پرمختيايي فعاليتونه يوازې د ملي پرم په والياو ختيا د موخو په ترالسه کولو کې مرسته ونه تونو کې د 
انګړي واليت، ولسواليو او اړوندو سيمه ييزو  ولنو کړي، بلکې دا کار په داسې طريقو سره سرته ورسوي چې د هر 

واب کړيړې اړتياوې او لومړيتوبونه پهانګ   .  اغېزمنه توګه 

د سره   مراجعويلوونکووحکومت او تمله  پالن يو روښانه الرښود برابروي او دا الرښود ييختياپه دې توګه  واليتي پرم
ولنه کې مهمو او بنسټ تنظيمشتومنابعو د يزو ستونزو ته واړول شي  په برخه کې مرسته کوي، چې دا منابع په سيمه ييزه 

روښانه توګه ختيا لپاره هغه موخې، اړتياوې او لومړيتوبونه په الن د پرمختيا پد واليتي پرم. و دا ستونزې حل کړيا
انو پرې خبرې او توافق کړ   .  وی يڅرګندوي، چې سيمه ييزو خلکو او سيمه ييزو پلويانو او مخک

ه شي د افغانستان د ملي پراختيادت ى چې دادقصد چې لومړيتوب ګالرې په  اتوسکتورونو کې داسې لس پروژې په ن
ونوالو په اند بايد په  ول وزارتونه، اړوند و.  کال کې پيل شي١٣٨٧لري او د ګ اليتي رياستونه، د واليتي د حکومت 

ولنې، تبياروغ ولنې چې يیمويلونکي او مرستندوونې ډلې، ملي سازمانونه، نادولتي   کې فعالې دي، خپله ولسواليوپه  
ي پراختيايي پروګرام د جوړولو لپاره توجه  ه وکړي چې په اړتياووکې ده لومړيتوبونو ته واړوي او د يو داسې همغ

 دا به د ي اوو چې سيمه ييزو خلکو په خپله په ګوته کړي دلونونو د رامن ته کولو جوګه وي البته د داسې بدلونونوب
ولو ډ  . ي مثبته اغيزه ولرېرهخلکو پر ژوندانه تر 

الرې دواليتي سالمشورو او واليتي پرم .2،1  جوړونې بهيريايي پالن ختدافغانستان دملي پراختيايي ت

 په تګالریپراختيا يي  د بشپړې د افغانستان ) PDP(ختيايي پالن جوړونه او واليتي پرم)  SNC( واليتي سال مشورې
 . فورمولبندۍ کې محوري عناصر جوړ وي

مهالو پراختيايي موخو په باب د پراخ د افغان ون د من ولنې ګ ستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ په برابرولو کې د  مدني 
حکومت د انستان له دې امله د افغ. ملي توافق په ترالسه کولو کې د يوې ګټورې وسيلې په توګه پيژندل شوى دى

لپاره يوه کونجي بولي،  تګالریو خبرې اترې د پراختيا د هغې افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ په اړه سالمشورې ا
او ډاډ ورکوي چې د ملي پراختيا په ستراتيژۍ کې )  فغانانو خپل ملکيت دىاداو (چې په خپله افغانانو جوړه کړي ده 
ولو ښې ګټې غبرګويلومړيتوبونه د افغانستان د خلکو ت ن جوړونې يي پالختيادواليتي سالمشورو اوواليتي پرم. ر 

 په حکومت او ملي له خوايي تګالرې  چې د افغانستان د ملي پراختيابهيرد هغه  مشورتي بهير يوه ستره برخه جوړوي
ولنې او تمويلوونکوشورا کې  ي له خوا ع مراجعود مدني  يدا بهير په ملي او واليتي. ملي کې   .  کچه تر سره کي

 
ي چې ملي شورا ملي بودجه اومهم خبرو او سالمشورو تهله ملي شورا سره که ډېر ارزښت ورکول کي ين  قوان 

 د بشپړ تګالریيا د ې امله د ملي شورا له غړيو سره خبرې او سالمشورې به د افغانستان د ملي پراخت همدله. يتصويبو
 د تمويلوونکو را  چې ضمانت کويپه ملي کچه له تمويلوونکو سره سالمشورې او خبرې هم د دې.  ويتطبيق کيلي

ي، د ې لپاره د پانګتګالریلي پراختيا د متلونکې مرستې به، چې د افغانستان د ولو مهمه منبع بلل کي  اچونې تر 
ولنو . ديف کې راشييتوبونو سره په بشپړ ډول په يو رافغانستان د حکومت له لومړ همدارنګه د تمويلوونکيو او نادولتي 

چه کپه ملي . رخه واخليبد افغانستان ملي پراختيا د ستراتيژۍ په کاري ډلو او مشورتي سکتوري ډلو کې استازي به هم 
و ورو خلکو سره هم سالمشورې ترسره رپوهانو او د فغانستان نورو خورد خصوصي سکتور له استازيو، علماوو، کا

ي، د خصوصي سکتور د ودې او پراختيا پاليسۍ د افغانستان د ملي پ يکې . راختيا د ستراتيژۍ يو لومړيتوب بلل کي
ولنو پر مرستو پورې اوسني ت  د وخت په تېرېدو سره پاى ورکوالى  تهړښتپياوړى خصوصي سکټور د تمويلوونکو 
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 کچه د سالمشورو او خبرو بهير داسې طرحه شوى، چې يوه داسې وسيله رامن ته کړي، چې د په واليتي. شي
ونه د خبرو اترو له الرې راغبرګ او افغانستان د ملي پراختيا  ولنو او کليوالو خلکو غ د ستراتيژۍ په اړه د سيمه ييزو 

لسو) ٨(د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ په   ستراتيژيو په اړه د کليو د  وزارتونواوادارودسکټورونو کې د د پن
انو له يو لړ پراخو نظرياتو او مفک اى کړاى شيپراختيا د پلويانو او مخک  سکټورونه په الندې ډول ٨دا. ورو سره يو 

  . دي

  د مبارزې وزارتوړاندی رشه يي توکيو پ وزارت، د ند کورنيو چارو: امنيت 

و وزارت: پوهنه   د پوهنې وزارت، د لوړو زده ک

 د عامې روغتيا وزارت: روغتيا 

ولوهد کر: نه او د کليو پراختياهکر   ونې او پراختيا وزارت رغ بيادد کليو او او مالدارۍ وزارت، نې، اوبول

تونه او طبيعي   يزجوړ اري پراختيا  او، د انرژۍ او اوبو وزارتزارت ود فوايد عامې: يرمېزبنس  د 
 وزارت

رۍد: اقتصادي حاکميت اودخصوصي سکتور پراختيا    اوصنايعووزارت سودا

ولنيزو چارو:  خونديتوبولنيز  والو او ن شهيدانو او معلولي،د کار او  و چارو يستنېدونکراو وزارت، د ک
 وزارت

ې اخيسد عدليې: نه حقوري بش او،دقانون حاکميتحکومتداری  د  وړاندی  پرتنی وزارت، د فساد او ب
 .هر خپلواکه ادامبارزې

 چې د نور داسې وسايل تضمين او بسياکوي کچه  يي  پالن جوړونې پروسه په ملي او واليتيختياد واليتي پرم
ويپه بشپړ ډول د افغانانو ملکيت (ANDS)يي تګالرهنستان د ملي پراختياافغا  پالن يي ختياد واليتي پرم.  وګر

ولنو او ولسواليو د پالن جوړونې د موجودو نوښتونو پر بنس ه طرحه شوى، چې دجوړونې بهير د دې لپار  سيمه ييزو 
اى  چوکاټ سراييخيت پرمستراتيژيکنونه د ملي  او دا پالکړي، هغوى ته وده او پراختيا ورکړيپالنونه جوړ ه يو
 ١٦٧٥٣ د ملي پيوستون د پروګرام له الرې  او اقتصاد وزارتونې او پراختيا وزارتد کليو د بيارغ. کړاى شي

ونې او بيارغهمدارنګه د کليو د . ختيايي پالنونه جوړويې جوړې کړي دي او دا شوراګانې پرمختيايي شوراګانپرم
ختيايي شوراګانو د جوړولو د بهير مرسته  پرمې د ولسواليو در د سيمه ييزې پراختيا د پروګرام له ال بهارتپراختيا وز

ولنېختيايي ش د  ولسواليو پرم.وکړىاو مالتړ هم  البته په هغو (وراګانو له استازيو ختيايي ش  پرم  دوراګانې د 
د ولسوالۍ   جوړې شوې او دغه شوراګانې څخه) ګانو، له دوديزوشوراختيايي شوراګانې نه وېايونوکې  چې پرم

  ١٧٠يو د ولسوال  شوراګانې جوړې اوييختيا پرم١٧٠يو ولسوال د واليتونو کې٢٢اوس په . يي پالنونه جوړويختياپرم
  .ختيايي پالنونه فورمولبندي شوي ديپرم

ون او برخې اخيستو ختيايي پالنونو اده چې د ولسوالۍ د پرمجوړولو موخه دختيايي پالنونو له الرې د واليتي پرمد ګ
ان دې ته  وزارتونو ستراتيژۍ او لومړيتوبونه او نور کليدي پلويان او مخکوعاملونه او پانګه اچونه، همدارنګه د اړوند

ولو واليتونو لپاره پرمپام واړ واليتي پالن جوړونې بهير دغه راز د .  کړي اوجوړختيايي پالن فورمولبنديوي، چې د 
 ولري ترڅو اړيکې د افغانستان د ملي پراختيايي تګالرې له الرې له ملي پالن جوړونې جوړښتونوسره چې صد لريق

په برخه  السته راوړنوموخو د پرمختياييد ملي ستراتيژيکور واليت کې  پرمختيايي فعاليتونه داسې تنظيم کړي چې هپه 
  . کې مرسته وکړي

 
کې له دې چې د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتېژۍ خلبندي په ډېرو واليتونو کې مختيايي پالنونو فورمود واليتي پرم

ديز کال١٣٨۶د. بهير پيل شي، پيل شوې وه يي پالنونه ختيا واليتونو کې  واليتي پرمنيټه ١  په  د ميا شتیثور د  زي
ينو لالنونو يو شمېر ستونزې لر دغو پبرابر شوي ووخو   : څخه يې په الندې ډول يادونه کووي چې له 

ولنې په سمه توګه نه وې  کې سيمهد پالن جوړونې په پروسه١ ې کړاى شوې ييزې   دغو پالنونو د سيمه  اوګ
ولنو  ه فعاليتونو سره تړاو نه الره ترڅو داسې پرمختيايي پالنونه جوړ کړي چې او ولسواليو په کچه ل) کليو(ييزو 
وایسيمه ييز ب لرونکي اړتياوې نه ختيايي پالنونو په ډېرو برخو کې هغه لومړيتوواليتي پرم. ب کړي اړتياوې 

د هغوى په اړه ښې سالمشورې . ختيايي پالنونو کې په ګوته شوې وېوې رانغاړلې  چې مخکې د ولسوالۍ په پرم
  . نه وې شوې او له دې امله يې ډېر محدود سيمه ييز ملکيت الره
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رمختيا داسې پالنونو شتون نه د واليتي پ. رهنمايي شوي حکومت له لورې نه وو دهير دغه بد پالن جوړونې ٢
 په مرکز کې له اړوندو وزارتونو سره د سالمشورو په نه هماوله  ستراتيژيوسره سروخوري چې د وزارتونودرلود 

ا کې برابر شوي وي  . ر

سره په يو رديف کې نه ودرول ) ستراتيژۍ( رې تګال يي پالنونه د افغانستان د ملي پراختياييختياواليتي پرم٣
لول شوىيي ختيا جوړونې بهير په ملي کچه د پرمشوي او همدارنګه د پالن  . پالن جوړونې له بهير سره نه ون

يي  پالن جوړونې دپيل وړانديزوکړ چې په واليتي ختيا واليتي پرمله دې امله د افغانستان د ملي پراختيا ستراتيژۍ د
رابر کړى دى، او د شورو د بهير له الرې، چې حکومت ب د سالمدواليت په کچه پالنونو کې شته نيمګړتياوې پرمختيايي

واليتونو کې په اړه يې په  د پيژندلو له الري، چې په رونکو پروژوختيا د موخو او د هغو لومړيتوب لستراتيژيکي پرم
انو او پلويانو توافق کړى دى، له  ه يوسيولو مخک ايي ختيا بهير د ولسوالۍ پرمختيايي پالنونه او واليتي پرمد. من

اکلو په اړه د خبرو اترو لپاره د عاملونو پالنونه په واليتونو کې د پرم ختيايي اړتياوو او د لومړيتوب لرونکو پروژو د 
اى کوي پالن جوړونې ختيايي پالنونه په ملي کچه د  واليتي پرم،پر دې سر بېره . او نظرياتو په توګه سره يو

جوړښتونه د ستراتيژيکو موخو او لومړيتوب لرونکو پروژو له الرې د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ له 
اى کوي   . سکتوري ستراتيژيو سره يو 

په ملي او فرعي کچه د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ په اړه د خبرو اترو او سالمشورو په وروستي پړاو کې به 
ول نظريات د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ د سکتوري ستراتيژيو په په انو او پلويانو   دواړو سطحو کې د مخک

لول شي   .فورمولبندۍ کې، لکه څنګه چې په الندې دياګرام کې راغلي دي، سره ون

  

د وزارت لپاره 
سکتوري ستراتيژى

ونيز پالن   سيمه ييزه 

ولنيز   سيمه ييز 
روپ 

ملي بهير 

واليتي بهير 

د افغانستان ملي پراختيا   
ستراتيژي سکتوري  

ستراتيژۍ

تي  ولنه، تمويلونکى مراجع، والي حکومت، مدني 
ري هېوادونه، خصوصي  يمونه مل بيارغاونې 

ولنې   سکتورونه، او 

روپ  کاري 

واليتي پرمختيايي 
ه کومي

بوديجه او سياسي اغيزي   

ان    د ولسوال پرمختيايي شورا

سيمه ييزه ټونيز    
پالن

د ولسوالۍ پرمختيايي شوراګان  د واليتي پرختيا   
پالن 

تي  ولنه، تمويلونکى مراجع، والي حکومت، مدني 
ري هېوادونه، خصوصي  يمونه مل بيارغاونې 

ولنې   سکتورونه، او 

  د واليتی سالمشورو بهير
 

ه فورمولبندي يا جوړشوواليتي پرمختيايي پالن  .3،1  ؟ن

 چې په هغه کې د  فورمولبندى شوى وو ختيايي پالن، چې دلته وړاندې شو، د سالمشورو د بهير په ترڅ کېواليتي پرم
ولنې  استازيو، د اړوندو وزارتونو استازيو، واليتي رياستونو، د ملګرو ملتونو ادارو، ملي او بين ) کليو(سيمه ييزې 
و انوچې لنو او المللي نادولتي    .  ، برخه لرله کې فعال وو  په واليتکندهاردد پرمختيا اړوندو پلويانو او مخک

 په مختلفو سطحوکې دموجودوپرمختيايي پالنونودفعاليتونو له  پالنی واليتي پرمختياي چېدا بهير داسې طرحه شوى و
شمېر ختيايي پالن فورمولبندي د يو پرمد واليتي . و، جوړشيی رالس الندې نيول شومخې چې مخکې په واليت کې ت

  : او نظرياتو پر بنس برابره شوې وهالندې توکو

  ختيايي پالن؛ ۍ او پالنونه او اوسنى واليتي پرمد اړوند وزارت ستراتيژ 
ولنو لومړيتوبونه    چې په مقدماتی ورکشاپ کی وړانديز شوى دى؛ د کليوالو 
ولنود     وړانديز شوى دى؛ ورکشاپ کیمقدماتی  لومړيتوبونه چې په ښاري 
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وو  و ش ان من ويو   د زي ه ش اي ي  تنيدونکو، ب والو، راس انو، ک ه کوچي و لک و ولنيزو ډل و کورني او معلولين
 .لومړيتوبونه

ي يختياي څنګه داتوکې د  واليتي پرمالندې دياګرام څرګند وي چې ولي   :پالن د جوړولو لپاره را
  
 



  د كندهار واليت پرمختيايي پالن  5 

 :برخې لري ترې کار اخيستل شوى دري  پالن د فورمولبندۍ لپاره يي ختياهغه پروسه چې د واليتي پرم
  

  
  

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ورکشاپ او چمتوکوونکى مقدماتي-١

ني ورکشاپ په  واليت  دجوړشو، چې)  ١٣٨۶/ ۴/ ٢١ نه تر ١٣٨۶/ ۴ /٢٠  په لومړي پړاو کې د وه ور
ولنې نظريات يي ختياپرم په مقدماتي ورکشاپ کې . او مفکورې برابرې او پياوړې کړي پالن جوړونه کې د سيمه ييزې 

ون کړى وخه برخوالو له الندې ډلو څ) ١١٧(   : ګ

ولنې د استا]  شوراګانو غړييیختيامد ولسوالۍ د پر[ )۵٨(  ) ۵واو ه و نارين تنو)۵٣ديو په توګه زد کليوالي 
ونتنو  و په ګ    ؛ښ

ـانو اوښاري پلويانو) ٣۵(   کار  مقام دد وال يت :  د ساري په ډول را بلل شوي ډلې[، لکه و استازيد مخک
ينه ډل اووينث ، ، ، متشبو ، حکومتي کارکوونکيوکوونکي و په  تنو)١١( نارينه وو او تنو)٢۴(د ] و ښ  ښ
ون   .ګ

وو او نارينه ١۶دکوچيان : ساري په ډول د . اتي ورکشاپ کې استازيتوب کويم چې په مقدستازېاد هغو ډلو  
ون او د معلولينو ) ٠ و په ګ ون ، )٠(نارينه وو او )  ٠(استازي د) ٠(ښ و په ګ  استازي )٨ نومهاجريدښ

وانان و او٠( ډلې د ې يا نورلکه  ون) ٠( ښ   .نارينه وو په گ

ول کېدې) جندر(يت سد جن ې ه انګړې پاملرنه شوې وه او ښ و ورکشاپ کې برخه واخلي او  چې پهمساوات ته   دښ
، ې بايد په ورکشاپ کې برخه واخلي ښ تنهدا چې په سلو کې دېرش. لېوجوړتنه ) ١۴(ورکشاپ د برخوالو په سلو کې 

و چارو وزارت دا مسئله تصويب او تائيد کړې وه و ښ امنيتی مشکل  دما اد ښ   .و برخه واخيستهله امله ل

ولو پېچلې ستونزې چې د هغو ولسوالۍ برخوالو د ورکشاپ په ترڅ ک ولنې ورسره الس او يا سيمه ايزېې هغه   
وروسته هرې ډلې په هر سکټور  .په ګوته کړې او د دغو ستونزو د حل په ممکنو الرو يې خبرې وکړې، ووګريوان  

ه کړېمکې دوه  لو د . والى شي ر چې د دوى په اند ستونزې يې اوا داسې پروژې ،ړيتوب لرونکې پروژې په ن
ولنو له خوا وړاندې کړاى شوې پرپ په پاى کې د ولسواليو او سيمه ورکشا اکل شوې ييزو   وژې د سکتور پر بنس و 

ينی په توګه کارورکشاپ کې ترې د نظر يواوتوکوي په نپالن جوړوپرمختييايي چې بايد د واليتى    .اخيستل شيو  ور

   ډلو لومړيتوبونهد زيان منوشوو
  کوچيان •
وال او را ستنيدونکي  •  ک
 معلولين او نورې ډلې •

 

  کليوالي لومړيتوبونه
•   
ولنو  • د کليوالي 

  لومړيتوبونه

  اري لومړيتوبونه
ولن • اري    لومړيتوبونه ود 

  حکومتي ستراتيژۍ
د اړوند وزارت ستراتيژي  •

رو سالمشواوپالنونه چې دواليتي
اى کړاى شوي         له ال رې ب

  

 واليتي پرمختيايي پالن
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  :دواليتي مشورو ورکشاپ -٢

يي تګالرې دواليتي  سال مشورو څخه د اړوندو وزارتونو د ملي ستراتېژيو په اړه د افغانستان د ملي پراختيادويم پړاو 
نى ورکشاپ په . عبارت و په دې ورکشاپ .  جوړ شوي و نيټې)١٣٨۶/ ٢۶/۴ نه تر ١٣٨۶/ ۴/ ٢۴  (يو دوه نيم  ور

  : املې وېپه دوې کې د خلکو الندې ډلې ش. وون کړى وخلکو ګ) ٢٠٩( کې

ون الرههماستازي ، چې په مقدماتي پړاو کې يې  ١٣۶(لنې ود سيمه ييزې     . ګ
 )٣٣(استازي او له اړوندو واليتي رياستونو څخه ) ١۵اړوندو وزارتونو څخه ) يولسو(په کابل کې له  

  .استازي
  تنه) ٠(  څخه رګې غړي او له ولسي ج)٢(استازي، دواليتي شورا )  ٢(د والي له دفتر څخه  
  .استازي) ١١ويلونکو څخه مملګرو ملتونو له ادارو، د واليتي بيا رغاونې له ډلو او تد  
ه لري   چاروپه پرمختيايي استازي ، چې په واليت کې تنه د هغو نورو ډلو) ١٠   نورې ډلې(لکه کې فعاله ون

  ).چې په ورکشاپ کې يې برخه اخيستي وه

ه وشوه ،يو ل بيا ه ې په واليتي مشورتي ورکشاپ   ې وې ، ېبرخوال) ٣۵په سلو کې  .کې برخه واخلي چې ښ  ښ
اکلې حد و چارو وزارت  څخه چې %) ٣٠(ه چې دا فيصدي له  و د ( .هيټه وتاييد شوي وه، ډيره يا  له خواد ښ د ښ

ون  و رياست کوښ وکړ ). خبرې ور زيا تې کړئد مسئلو په اړهګ   .  زيات شوهشميره البته  دښ

ول او په د ورکشاپ موخه داوه  ولنې د خلکو نظريات را  اى  دولتی چې د سيمه ييزې  اى رپستراتيژيو کې يې   
-و وزارتونو د موخو او ستراتيژيو مناسبړتياوو د لرې کولو لپاره د اړوندختيا د مهمو اکړي او په واليتونو کې د پرم

 وي وواکل شيي تګالرې له خوا ، چې د افغانستان د ملي پراختيامختيايي سکټور ونوکې پر٨ برخوالو په .والى وارزوي
 څه چې  هغه  دوى،رنګههمدا . وړاندې کړېۍ وزارتونو استازيو په هر ګروپ کې خپلې سترا تيژود اړوند. ، کار وکړ 

ستراتيژي يا ( الرې چارې   موخو ته درسيدو لپاره په پام کې نيول شوياو دغو) موخه( غوښتل يې تر السه کړي
ولو مهمونوکې تروالو په سکټوره برخ.  طرح او وړاندي کړل)پروګرام  لومړيتوبونه او اړتياوې په ګوته  پرمختيايي 
دوى د وزارتونو پر ستراتيژيو  . کړهيې دسکټور لپاره موخه فورمول بندي يا جوړه په واليت کې ) کندهارد (کړې او

واب ووت و، چې دا ستراتيژۍ به څنګه سيمه ييزو اړتياوو او لومړيتوبونخبرې وکړې او و ارزولي  . اييه په ښه توګه 
ه کړې او داسې طريقې يې طرحه او وړاندې لنه تر سترګو کېدپه ستراتيژيو کې چې دوى هغه اصلي عناصر   ، په ن

 . د وزارتونو ستراتيژۍ ښه کړي، چېګړې

  :ورکشاپ پالن جوړوني  يي ختيا د واليتي پرم-٣

  )١٣٨۶/ ۴/ ٢٨ نه تر ١٣٨۶/ ٢٧/۴  په ختيا د پالن جوړونې ورکشاپيم پړاو کې د واليتي پرميپه در
و لپاره دوام وموند او  مشورتي ورکشاپ له پاي ته رسيدو وروسته د دوو وردې ورکشاپ دواليتي. نيټې جوړ شو
ون الوهمغو برخو له سکټورونو  پراختيا يي تګالرې غانستان د ملي د افبرخوالو د ورکشاپ په بهير کې. وکړ پکې ګ

او په چې د لومړيتوب حق لري کي ا د ورکشاپ موخه داوه ، چې داسې پروژې و.سره سم په همغو اتو ډلو کې کار وکړ
ولو مهمواړوندو واليتونوکې واړتيا پرمختيايي تر   هغو له (ې له  پر وژې اړوندهر سکټور د.اب وويالى شيوو ته 

 ييختيا موجوده واليتي پرمد يعنىي  په ورکشاپ کې وړاندې شونېپالن جوړو  ييختيا چې د واليتي پرمو څخهپالنون
ولنې دخلکو له خوا وړانديز شوي وي، په شمول د ) رياستونو پالنونهوپالن ، د اړوند   ،دپروژو له هغه لست څخه چې د

اکلي اخستل شوي وي ،څخه هغو پروژو چې دولسوالۍ دموجوده پالن  دهرې پروژې لپاره اساسي معلومات، لکه  د .  و
ول کړاى شول  ادارې ،یتطبيق کوونک او ړ ګټه اخيستونکي د پام و،پروژ ې  موقعيت ،اندازه ، حدود او بريدونه  .را 

  :  کې دا پروژې و ارزول شوى چې ډاډ تر السه شيګام یپه لومړ

ي او پ               واب وواي ه  ولو مهمو اړتياوو ت و کې                       بايد تر  ر السه کول ه ت د واليت کې د سکټور د موخې پ ه اړون
  مرسته وکړي

  ري ؟ل اړوند وزارت له ستراتيژيو سره سمون دايا  
  ؟ کې د تطبيق وړ وي  لومړي کال پهايا  

 لس پروژې  يې په هر سکټور کې لومړيتوب د حق له مخې درجه بندي کړې او دهغوىد  پروژي ،والوه وروسته برخ
اک ل کيدي ترڅودتطبيق کار يې بيل شيداسې پروژې  البتهيلو ولو مهمې ګ  لومړي کال کې تطبيق بايد په (  چې تر 
  :معيارونو والړه وهپر الندې  بندي د لومړيتوب د حق له مخې دا درجه ). شي

ولو مهم کالي په واليت کې د راتلونکهغه پروژې چې     ؛ اړتيا لرې کړيی تر 
ولې ډلې     ؛ګټه واخلي ترې هغه پروژې چې 
انګړې ستونزې لريلري ، چې په سيمه وې اړه هغه پروژې ، چې په ل کيو او داسې ډلو پور    ؛ کې 
  ؛ توګه د نورو فعاليتونو لپاره ضروري وي پهړاوهغه پروژې ، چې د لومړي پ 
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  )  هغه نور معيارونه چې د پام وړ ډلې له خوا د پروژو درديف بندۍ لپاره کارول شوي دي(  

ـانو پري توافق کړى او بايد په توب حق لري او د پروژو پلويانيژې چې د لومړوهغه پر ومړى کال کې لو او مخک
اى کړاى شوي يي  ختيا،په واليتي پرميتطبيق ش   .يوپالن کې دهر سکټور لپاره 

د سيمه ييزې     وا چی ه خلبرخوالو ١٣۶دري، لهغه پروژې چې د لومړيتوب حق ٨٠نکورو د لومړپتوب ل(کې ی پاپه 
انو او پلويانو  سيمي د ولنې او د   . او وړاندې شوېهطرحوه  ،مخکــ

ونپروژودهغو(  سکټور کې د پروژو بشپړ لستر په ه دواليتي )  به تطبيق  شينو کېکلولونکو  په رات، چې په ګ
  . پالن په ضميمه کې شامل شوى دىيي ختياپرم

وونکو   ادارو کارکوونکي   )DAI(ونې او پراختيا وزارت ، د اقتصاد وزارت او دکليو د بيا رغدا پروسه د اسانتيابخ
ونکوسره  د ـبله يادوشوو اسانتيا . پر مخ يوړل شوه وو، و چارو ، د پوهنی ، ( خ  د کليو.عامی روغتيا، اقتصاد،ښ

له خوا برابر  واليتي رياستونو)  و وزاررتونه اود ښاروالۍ رياستمخابرات او کرنی ،فوايد عامیبيارغونی او پراختيا ،
ونکو اوليکونکومرسته اوهمکاري کولهشو سال مشورو په پروسه کې واليت کې  دواليتي ) کندهار(( په .  اسانتيا بخ

ون په هکله اضافي معلومات دواليتي پرمختيايي پالن په ضميموکې موندلى شئ   .دګ

 

ولو بهيريي ختيا يتي پرموالد  .4،1   :پال ن د بشپ
ولو يي ختياد واليتي پرم   جوزاکال د  ١٣٨۶ واليتونو کې د ٣٤پالن د جوړلو لپاره دسال مشورو بهير دافغانستان په 

 د وخت په  ډېرو فشارونو سره مخ وه، چې سرچينه يېله دا عمليه د وخت له پلوه . تر سره شوترپايه پورېسنبله  څخه د
په دې دليل دپالن . ش سره سمون  ومومييبهير له مهالو ددې توګه د مالي وجوهو د تخصيص ې په چاړتيا کې وه ، 

 د تحقيق عمليه د لومړيتوب لرونکو پروژو يو  د بودجې.ه نه وه موجود د کارولو لپارهبوديجه نې د بهير پر مهال وجوړ
ـه شوي دي ، اړتيا لري په هر واليت کې په ملي اى کولو ته چې اى کولو .کچه په سکټوري ستراتيژيو کې په ن  ديو 

اتيژۍ بشپړې ر کله چې سکتوري ست . دا بهير به دافغانستان د ملي پراختيا دستراتيژي د سکرتريت له خوا رهبري شي
تونه ، شي   . بېله شياکل شي او بودجه به ور ته وبه د وزارتونو له خوا ) دلومړيتوب لرونکو پروژولګ

  

 پالن يي ختياکړي او دو اليتي پرم تايد پالن ييتياواليتي پرمخ  او ميټييي کختيا واليتي پرمان  د سطحه  واليد واليت په
ولو پرم په خپلو واليتونو کې نېټه ې سر له همد بهمالکيت خپل کړي او دا پالن ختيا يي فعال د پالن جوړونې د چارو ا و

ولنو سره د خبرو اترو د بنس  په توګه وکاوري  او ، نړيوال سازمانونو مراجعو تمويلوونکويتونو په اړه له  .نا دولتى 
انګړي   او لومړيتوبو پر بنس برابر ميټې به اړتيا ولري چې فعاليتونه د هغو اړتيا وويي کختيامواليتي پر  ډول،په 

الت په ختيايي حد پرم په دې توګه به په پام وړ واليت کې . چې د سال مشورو په بهير کې په پام کې نيول شوي ووکړي
ن جوړونه ختيايي پال واليتي  سال مشورو په بهير او واليتي پرموالو ده پردې بر سېره، برخ. اړه بشپړ تحليل برابر شي
ې ته پام واړاوو شمېر وزارتونکې په هر سکټور کې ديو . ې وهغوښتراتيژۍ په اړه يې سال مشوره  ملي ستدچې ی  ون

کې په بشپړ ډول روښانه دى چې د وزارتونو ولنو د پروژو دتمويلوونکو،خو دا   او  مراجعو حکومتي ادارو ، نا دولتي 
 ښودل شويو  د خوالهختيايي چارو کې دخلکو مونه به کليدي رول ولري او په پرمنورو سازمانونو ستراتيژۍ او پروګرا

 ختيا د پالن د بشپړولو يوه مهمه برخه د هغو د واليت په کچه د واليتي پرم.ولو بوي به دا رول کېاړتيا وو په لرې کولو 
ل ېکول او دهغوى د نقشو او نوښتونو په ګوته  فعاليتون، بېلو عواملوبيال  کې  دي چې په هر سکټور)Mapping ( ک

واب ويلو کې شامل ديته ومړيتوبونه اړتياوو او ل ونه کېداى شي په اغېزمنه توګه سمون يتدې امله دهغوى فعال له. په  
ولو ښه ګټه واخيستل شي او زيرموومومي او په دې توګه له موجودو منابعو   . څخه تر 

ک د اى به نه وي که ماهيت او څو سکټورونه لري ، دتپيچلى ختيا مسئلې ي په پام کې نيولو سره ، چې د پرمدې  عجب 
 ډېرو سکټورونو کې د لومړېتوب لرونکو پروژو په لست کې همغه فعاليتونه ختيا په پالن کې له يو څخه پهد واليتي پرم

  .يا ورته فعاليتونه غوره کړاى شي 

ان يا پلويان به اړتيا ولرييي ختيا ،  واليتي پرميوال ړ لست پ د لومړيتوب لرونکو پروژو بش چېکميټه او دپروژو مخک
ې او همکاري  وکړي چې،ته پام واړوي ې ه اى کړاى شي او دسکټورونو تر  فع داسې ګ اليتونه او نوښتونه سره يو 

ان او تد لومړيتوب لرونکو پروژه لستونو  .  خپل بشيړ پړاو تهمنابعو بيلونهد من  ه پر پاملرنې سر بېره د پروژو مخکـ
اى کار وکړي او په دې تو ګه د ه پام واړوي او سکټور کې دپيشنهاد شويو پروژو بشپړ لست تهر په  پلويان بايد يو 
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مهالې ستراتيژ دختياپرم  کې د سيمه نو کلو٥ – ٣په راتلونکو موخه يې چې  ستره وسيله فورموليندي کړي ۍ داسې من
ولنو  . وي د اړتيا وو پر له پسې لرې کولييزو 

  :پالن محتوياتيي ختيا د واليتي پرم .5،1
ت لري او همدارنګه د پام وړ واليت په اړه يو څه  لومړۍ برخه دواليت په اړه لن معلوما پالنييختياد واليتي پرم

 کې د پراختيا د ونو سکټوراته  کوي او دافغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ په اړه په پام وړهعمومي معلومات طرح
ولګه هم لري  دا عمومي معلومات له هغوى موجودو منابعو څخه را. روان حالت په باب د معلوماتو او اطالعاتو يوه 

ولو واليتونو لپاره د معياري معلوماتو او اطالعاتو  ديول شوي  چې د عامو خلکو په من کې شته او د افغانستان د 
ختيا کې د وړاندې تګ د ارزونې لپاره داسې يو بنس  چې په پرم،د دغو عمومي معلوماتو موخه داده. ولګه برابر وي

 معياري معلوماتو  دمنابعواو د وږدو کې د مقايسې او اندازې وړ وي برابر شي، چې د واليتونوپه من کې د وخت په ا
  .ې لپاره يو مراجعوي جدول هم په کې را

 او دا تحليل به پر ملي بنس د عمومي معلوماتو ېر پراخ تحليل ته مخه کړيدهډختيا د حالت په اړه دپرمنو وينو واليت
ول شيي ختيارم واليتي پ چې په،لپاره   .، بشپړ ګټور معلومات برابر کړيوي دي پالن کې را

 موخه، چې  د سال مشورو په بهير کې د کليديختيا واليت لپاره د پرم)  کندهار(د مه برخه هختيا د پالن دوواليتي پرم د
ډول برخوالو له خوا تعريف شوي   .رانغاړي،په  لن

 
 پام وړ واليت د  اتو سکټورونو کې دتراتيژۍ په د ملي پراختيا د سيمه برخه د افغانستان ېپالن دريي ختيادواليتي پرم

په دې برخه کې هغه څه .  وړاندې کړاى شوي لومړيتوبونه او اړتيا وې تعريفوييي پروژو په اړه ختياخلکوله خوا د پرم
ي  چې د هطرح ي او نقشه يې ايستل کې واب وايستراتيژي  دولت کې ي او د به څنګه دغو اړتياوو او لومړيتوبونو ته 

اخ چې دلومړيتوب حق لري او سيمه ييز پلويان او موخواکې د هغو پروژو لست برابر وي لسو په شا ن فکر کوي ک
  .ي کال کې تطبيق شيچې بايد په لومړ

انګړي . ختيا معلومات برابر ويه ضميمي را نغاړي چې د واليتي پرم پالن وروستۍ برخه هغيي ختياد واليتي پرم په 
  ل؛ډو

  ؛معلومات او اطالعاتشوي وړ جن  واليت کې دسال مشورو د بهير د حاضرۍ )دهارکن (په  
ي   زود اړوندو وزارتونو د استا   ه واليت ې ستر     يو لست، چې پ ي     ورکشاپ کې ي دې کړې او د واليت اتيژۍ وړان

ون کړى وو پالنيي ختياپرم   . جوړونې په ورکشاپ کې يې ګ
  ىر يې اسانه کړو بهي چې د سال مشورکوونکو لست د هغو کار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژندنهواليتی  .2
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Source: UNDSS Provincial Assessment provided by UNAMA 

 عمومي معلومات  .1،2

  جغرافيه : الف
، ختي هلمندي خوا ته له ، لويد شمال خوا ته له ارزګان واليت دی چی وتجنوب خواته پر   د افغانستان واليتقندهار 

مساحت .  .  سره نړيواله پوله لري له بلوچستان  پاکستان دخواته) جنوب( ، او همدارنګه سهيل زابلخوا ته له 
مه برخه  څاور.  کيلومټره  مربع دی۴٧۶٧۶يې مکه ده ،او   يې ) ٪٨٤٫٥( پر پن غرنۍ يا نيمه غرنۍ  ٪٧٫٦همواره 

  . ده لکه چې په الندې ښودل شوي ) ٪٢٨(مکه ) همواره(ار او پاتې درې برخې يې او

رافيک ډول   وپو 
ال   )همواره(اواره  غرنی نيمه غرنی نيمه اواره نه ده رپورټ شوې ول 
٨٤٫٥ %٢٫٦ %٥٫٠ %٦٫٨ %١٫١ ٪١٠٠٫٠% % 

           Source: CSO/UNFPA Socio Economic and Demographic Profile 

 دی چې د وګړو شمېر يې قندهارواليتي مرکز يې .  ولسواليو وېشل شویغير رسمی٢او  ١۶ رسمی په واليت قندهارد
  .ديوګړۍ  ١٠٠٠٠٠٠

  ډيموکرافک او نفوس:  ب
ال قندهارد  ول  کورنۍ دي چې په اوسط ډول  ١۴۴۴۵په دغه واليت کې .   وګړي ژوند کوي١٠٠٠٠٠٠ په واليت 

  .  ښودل شویندې جدول کې د وګړو شمېر د ولسواليو له مخېپه ال.  غړي لري٧هره کورنۍ

و شمېره  د ولسواليو له مخې د و
ال نفوس  د ولسوال نوم نارينه اوسيدونکي ينه اوسيدونکي ول 
  د قند هار ښار ٢٤٣٦٠٠  ٢٢٤٦٠٠  ۴۶٨٢٠٠
  دامان  ١٢٧٠٠  ١٢١٠٠  ٢۴٨٠٠
  ارغستان  ١٤٨٠٠  ١٤١٠٠  ٢٨٩٠٠
  ارغنداب  ٢٦٤٠٠  ٩٤٦٥  ٣۵٨۶۵
  پنجوايی  ٤٢٤٠٠  ٤٠٤٠٠  ٨٢٨٠٠
  ميوند  ٢٠٩٠٠  ١٩٨٠٠  ۴٠٧٠٠
  خا کريز  ٩٩٠٠  ٩٣٠٠  ١٩٢٠٠
  غورک  ٤١٠٠  ٣٩٠٠  ٨٠٠٠

  
  سپين بولدک  ٢١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٣٠٠٠
  شورابک  ٤٩٠٠  ٤٧٠٠  ٩۶٠٠
  ريګستان  ٨٠٠  ٨٠٠  ١۶٠٠
  معروف  ١٤٢٠٠  ١٣٥٠٠  ٢٧٧٠٠
  شاه ولی کوټ  ١٨٧٠٠  ١٧٧٠٠  ٣۶۴٠٠
  ژيړی   ٢٥٥٠٠  ٢٤٠٠  ٢٧٩٠٠
  نيش  ٥٨٠٠  ٥٥٠٠  ١١٣٠٠
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  ميا نشين  ٦٥٠٠  ٦١٠٠  ١٢۶٠٠
  ډن  .  .  ۶۵٠٠٠
  تخته پل  .  .  ١٠٠٠٠
ال      ١٠٠٠٠٠٠   ول 

             Source: CSO/UNFPA Socio Economic and Demographic Profile 

دې قندهارد  ي، له دوی  ٪ يی په ښار کی٣٢ او  په سلو کې خلک په ولسواليو  اوپه کليو کې٦٨ په واليت کې ن  اوسي
دې  ينه دي۴٩ په سلو کې نارينه او ۵١څخه يې ن تانه دی  اکثد قومونه  قندهارد .  په سلو کې ښ با رکزی، :  لکهپ

تو واييليو کی  خلک يی په ٪ ک٩٨. .پوپلزی ، الکوزی ،نورزی او علی زی  وګړی ٤٠٠٠  کليو کی ۶  ژبهدری  په.پ
   کليو کی خلک په نورو مختلفو ژبو خبری کوی ٩او پاتی 

ي چې شمېره يې په بېال بېلو موسمونو کې توپير کويقندهارهمدارنګه د  د ژمي په موسم .  په واليت کې کوچيان اوسي
ي قندهار په کوچيان٧٩٫٩٤٩٪        ٣٫٣ کې   په سلو کې ٪٥١ په سلو کې کوچيان د لن مهال د پاره او ٪ ١.  کې اوسي

ي ای ته کوچي ای څخه بل  ای دی ٪۴٨.د اوږدې مودې د پاره له يو  ای په   مهاله اوژد  په اوړی  کی .  يی 
  .  تنه وي ٣٩٫٠٨٢د اوړي په موسم کې د کوچيانو شمېر .   غزنی ، زابل او ارزګا ن واليت ته راسنيژيکوچيان

ت: ج   :اداري جوړ

  د قندهار په واليت کی د دولتی نماينده ګان اړوند دفاتر موجود دی چی په الندی جدول کی ښودل شوي

 قندهار کی مهم واليتی ريا ستونه
 شميره ريا ستونه شميره رياستونه شميره 

 ١ اقتصا د ١٢ ترانسپورت ٢٣ راديو او تلويزيون
 ٢ د کليو بيا رغونه ١٣ پراختياښاری  ٢٤ اداری اصالحات

 ٣ کرهنه ١٤ ولنيز خد مات ٢٥  گمرک
 ٤ روغتيا ١٥ محيطی خونديتوب ٢٦ د نشيی توکو پر ضد  مبارزه

 ٥ اطالعات او فرهنک ١٦ برق ٢٧ مذهبی چارو
 ٦ پوهنه ١٧ ابو لګونی ٢٨ ما لی
 ٧ عامه کارونه ١٨ مخا برات ٢٩ امالک
و چارو ١٩ سوداګری او صنايع ٣٠ قومی  ٨ ښ
 ٩ مها جرين او راستنيدونکی ٢٠ بهرنی چاری ٣١ 

 ١٠ ښاروالی ٢١ سپورت ٣٢ د ميوو صنايع
 ١١ احصا يه ٢٢ سره صليب ٣٣ پو هنتون

  
 کار دولتي په سلو کې يې ٦٨لکه په الندې جدول کې، .  تنه کارکوونکي لري٦٧٣٨ په واليت کې حکومت  قند هارد

نه دي٧ د حکومت کارکوونکي نارينه او  آي په سلو٩٣.   ديقرارداديانيې  په سلو کې ٣٢کوونکي او    .  په سلو کې ښ

 ددولتي آارآونكو شمير 
ال   نارينه ينه ول 
 قرارداديان  ٢٠٦٥  ٧٢  ٢١٣٧
  دايمي کارکوونکي  ٤١٨٤  ٤١٧  ٤٦٠١
ال کارکوونکي  ٦٢٤٩  ٤٨٩  ٦٧٣٨   ول 

Source: CSO Afghanistan Statistical Yearbook ٢٠٠٦  
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چي مسؤليت يې د دواليتي پرمختيايي پالن دتطبييق آنټرول او   کميټه لري پرمختيا يیهر واليت په خپله يوه واليتي 
په دغه کميټه .   ته الرښوونه کويپالن جوړوني  کميټه به په راتلونکې کې واليتي انکشافي پراختيا څارنه ده  او واليتي 

ول لوی ډيپار ون لري  کومې چې د شريكيمينټونه او هغه کې حکومتي   پرمختيايي په واليت کې په قندهار ډلې ګ
 يې د يوه  اساسي او ياو همدارنګه يو شمېر  ډلې يې بېال بېلو سکټورونو ته ورکړي  چې مشر. فعاليتونو بوخت دي

مين مشر کوي اړوند ولو هغو ملګرو ډلو جوړ.  ډيپار ښت د اقتصاد وزارت له خوا د د واليتي پرمختللې کميټې او 
ولو واليتونو کې منلی شوی، لکه په الندې جدول کې    چه ښودل شوي افغانستان په 

ت چې د اقتصاد وزارت له خوا منل شوی مختيايید واليتي پر ې جوړ    کمي

  
ل د اپريل په  کا٢٠٠٧د .  کال په ورستيو کې جوړه شوه٢٠٠۵ په واليت کې د قندهار کميټه د تايي د واليتي پرمخ

  : کميټې ارزونه وکړهيا يي واليت د پرمختقندهار د (UNAMA)مياشت کې يوناما 

  UNAMA کميټې ارزونه تيا يی په واليت کې د واليتي پرمخقندهار له الری د يوناما  
 مالتړې ادارې   کميتی وضعيت  مختيا يیواليتي پرد

ر او د      کميتی کله نا کله دايريدی او       مختيا يی  واليتي پر   دوالی دفت
ی رياست د  صاد وزارت واليت راقت ي پ یواليت ا ي ی د   مختي کميت

  .رول درلودعمده جلساتو په تنطيم کی 

UNAMA, , PRT, CIDAand other 
stakeholders   

       Source: UNAMA, April ٢٠٠٧ 

ه  کې فعال ن جوړوونه ګ په پال په واليت کې يو شمېر نورې ادارې دي چې په سيمه ايزه کچه د پرمختقندهار د   و
ولنې ولسواليو ١٧ په  دغه واليت د. لري يی ٢٣يی نارينه او٤٩٨    دي چې موجودي  شوراګانېيايي  پرمختزکې   

ه لری ينه په کی ون د   ۴٩۶همدارنګه   . او هر ولسوالی پر مختيا يی جرګه خپل دوه واليتی پرمختيا يی پالن لری. ښ
په الندې جدول کې د .  لری چی په پر مختيا يی  پالن کی د کليو په سطحه فعاله ونده لری شوراګان يياختياولنې د پر
 : شمېره د ولسواليو په کچه ديو شوراګاناختيا ييولنې د پر

ولنې د پرمخت انو شمېرهيايي د ولسواليو په کچه د    شورا
انې ولنې د پرمخت شورا  ولسوال د 

  قند هار   ١٣٣
  دامان  ٦٣

ريټد مناقتصاد سکر   ډيپار

والي

ې پرمختياييواليتي   کمي
مرکزي

اقتصادي 
 حاآميت

 او خصوصي
ور سک

 ټولنيز
  خوندي
  توب

ه او آره
  د کليو
  پراختيا

روغتيا او
  خواړه

وونه او َ
  روزنه

يز بنس
تاو جوړ

 طبيعي زيرمي

حکومت 
 کوونه،

 د قانون 
حاکميت

 امنيت

د ملي امنيت
شورا، ملي 
پوليس، ملي
اردو،  ملي 
امنيت،  
سرحدي 

ماين پاآي 
چارو، د نشه
يي توکو پر

،  بهرنيوضد
چارو، 
واليت 

شورا، د 
رو  مل
  ملتونو

ادارې،  
PRT 

وی ې،  ل محکم
ارنوالي، د
ه، ان دليې   ع
ارو، و چ
مدني خدمت، د
وق شر حق ب
سيون، کمي
رول او کن
يس اداره، تفت
ر ساد پ اداري ف
ارزي وړاند دمب
ي اداره، واليت

ورا،   ،PRTش
و رو ملتون مل
ادارې،  کورن

او بهرن
 مؤسسې

مه، فوايد عا
اري راختاي،
رانسپورټ، د
کليو بيارغونې
او پراختيا ، 
اروالي، 

مخاربرات، 
معدناو صنايع،

د اوبو او 
نا،زراعت برې
، اپيريال ساتنه،
واليتي شورا، 
خصوصي 
ور،  سک

PRTبانکونه، 
رو ملتونو ، مل
ادارې، کورن

او نا دولتي 
 موسسي

وهنې د پ
وړو ت، ل رياس
ړو ، زده ک
ارو، و چ
ولنيزو ار او  ک
هدا ارو، د ش چ
و، د او معلولين
ور او کلت
انو، وان
سرحدي چارو،
ورا، ي ش واليت

PRTرو ، مل
و ادارې، ملتون
ا ورن او ن ک
دولتي موسسي

ا د روغتي
وزارت 

اري رياست، 
ا، پراختي
ره اروالي، س
و ليب، د اوپ ص
و، برابرول
صوصي خ
ور، ک س

تنه،چاپيريال سا 
ورا، ي ش واليت
رو ملتونو ، مل
ادارې،  کورن

ي ا دولت او ن
 موسسي

ت د زراغ
وزارت 

و ت، کلي رياس
ا او پراختي
شه بيارغونې، ن
و، ي توک ي
ال چاپيري
ي اتنې، واليت س

،PRTشورا،  
و رو ملتون مل
ادارې،  کورن

ي ا دولت او ن
 موسسي

ولنيز د کار او 
ت، ارو رياس چ
ارو، و چ
ا او و پراختي کلي
ارغونې، بي
ه والو او بېرت ک
تنېدونکو، س
سرحدي چارو،
و او د قومون
کوچيانو چارو،
ليب، ره ص س
ورا، ي ش واليت

PRTرو ، مل
و ادارې، ملتون

ورن او اک   ن
دولتي موسسي

صاد د اقت
وزارت 

ت،  د رياس
اليې وزارت م
ت، رياس
ري ودا س
خونو، بانکونو،
ور او د کلت
سپنه وانانو،  ب

وورک وون
ر( سيا،)ډون ، اي

و رو ملتون مل
ادارې، 

صوصي خ
ور، واليتي سک

 شورا
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Source: MRRD, National Solidarity Programme (NSP) 

  فعاليت) بسپنه ورکوونکي(ډونر .  د
فعال رول مؤسسې ) بهرنۍ( واليت په پرمختګ کې يو شمېر کورنۍ او نړيوالې قندهارسربېره پر حکومتي ادارو د 

 او رغوني  مؤسسې اوس مهال د دغه واليت په بېال بېلو برخو کې په ١٤د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو . لري
  :  ښودل شوي دي لکه په الندې جدول کې.  پروژو کار کويپرمختياييا

        Source: UNAMA 

 په مالتړو پروژو کې په يوه اندازه سکټورونو ختيايي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې د پرم٩ په واليت کې قندهارهمدارنګه د
 :  ښودل شوي کې کار کوي، لکه په الندې جدول کې

 هرنيو مؤسسو فعاليتونهبپه واليت کې د کورنيو او آندهارد 
 مؤسسه پروژې
 ICRC  وبو تعقيمروغتيا او د ا

 JICA  پوهنه او د سرکونو جوړول
 IR  پياوړتيا او د خوړو و يشلکرهنه، د اقتصاد 

 Tear Fund  پوهنه، روغتيا او شلتر جوړول
 BRAC   کوچنی قرضی
  SCUK  پوهنی فعاليتونه

  HI  
  CADG  
  MC  

      Source: UNAMA 

 په توګه د ملي پيوستون د پروګرام د انو شريکو برابرونکاسانتيا  په الندنيو نادولتي مؤسسو سربېره په دغه واليت کې د
ولو ولسواليو کې کار کوي   :  ښودل شوي په الندې جدول کې.  پاره په 

رام کې د ولسوال له مخې کار کوي ه د ملي پيوستون په پرو  هغه مؤسسې چې د سهويت برابرونکي مؤسسې په تو
 ولسوال سهوليت برابرونکې

UN Habitat ارغنداب 

  ارغنداب  ٦٤
  خا کريز  ١٦
  ميوند  ٦٣
  پنجوايی  ٤١
  ژيړه  ٧٥
  شګه  ٤١
ال  ٤٩٦   ول 

رو ملتونو فعاليتونهآندهارد   په واليت کې د مل
  اداره پروژې

ولو ادرو   UNAMA  د پروګرامونو تنظيمولد ملګرو ملتو د 
 UNICEF  پوهنه، روغتيا، د ماشومانو خونديتوب، د اوتو خونديتوب

 WFP  خواړه د کار په بدل کی 
مهاجرين او راستنيدونکی،شلتری،روغتيا يی فعا ليتونه د ظرفيتونو 

  UNHCR  لوړوالی

  FAO   کرهنيز فعاليتو
  UNDP/AIMS   او احصا يوی فعاليتونه د ظرفيتونو لوړوالی

  
  UNDP/ANBP   پوهنه او امنيتی موضوعات

  UNDP/UDG   ښاری پراختيا
  UNDP/NABDP    اعمار ، کرهنه، بيا رغونه او پوهنه

  UNODC   د نشی پر توکو پر ضد مبارزه او د معشيت بديل
  UNMACA   د ماينونو پا کول  

 UN Habitat  ښاری او د کليو پراختيا 
  UNOPS  د سرکونو جوړول 
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UN Habitat  دامان  
UN Habitat قندهار  
UN Habitat خا کريز  
UN Habitat ميوند  
UN Habitat پنجوايی  
UN Habitat سپين بولدک  
UN Habitat ژيړه  

                          Source: MRRD, National Solidarity Programme (NSP) 

  حالتۍاوسن ګ د پرخمتېت کي په والندهارقد  .2،2

ت او طبيعي زيرمي: الف يز جوړ   :بنس

 برابرول لکه پاکې اوبه، انرژي، بنسټيزو جوړښتونود خصوصي سکټور د جوړونې او پراخيدلو د پاره د لومړنيو 
 له  په قندهار کی  ، مناسبه اقتصادي وده، د خلکو په کار ګمارل او چټک زراعتي توليد)اړيکې(رانسپورټ ، ارتباطات 

لو لوی منابعو ته الس رسی لري،  صحیيې دکورنی ) ٪٦٤.    ( عناصرو څخه ديمهمو ٪ د کليو او ٩٩چی  اوبو څ
 لسوهمدارنګه  يوه له .٪  څخه زيادتر کورنی مستقيم الس رسی اوبو ته لری٨٧او له .د ښار خلک شامل دی ٪۵٠

 ورې مزل وکړي ، لکه په الندې جدول کېڅخه مجبوره ده چې د اوبو راوړلو د پاره  تر يو ساعت پ) ٪١٠(کورنيو 
  . ښوودل شوي 

لو اوبو لويو منابعو ته د الس رسي د پاره ضروري دی   هغه وخت چې د 
ولنه کې ل له يو ساعت نه  ساعته٣ -١  ساعته۶ -٣   په 

٨٧ ١٠ ٣ ٠  ٪ 

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

٪ کورنی اساسی تشنابونه لری الکن دا ٢٠دی ا و  کورنی تشنابو ته الس رسی لری ،حالت په ښاروکی ښه ٪٢٢تقريبآ 
 اسانتياوې را په ګوته کوي چې په دغه واليت کې تشنابونو دغه الندې جدول د. فيصده تشکيلوی٧فيصدی په کليو کی 
 . خلک ترې کار اخلي

 بونو اسانتياوې چې کورن يې استعمالويتشناد 
 فلس
ازاد(واله

 )ه فضا

اصالح شوي 
تې سر خالصي   کنارابونهکليوال کنارابونه   سر خالصي د

١٩ ٣ 49 ٦ ٢٠ ٣ ٪ 

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

نا ٢٧ په واليت کې قندهارد  نا ته الس رسی لري خو سره له دې ډېری کورنۍ په ولسي برې  کورنۍ په سلو کې برې
نا ته الس رسی لري نيمه٪ کورنی٨٥سيمو کې ښاری په . تکيه کوي  کورنۍ په  دوهيمو کې په کليوالو سالکن .  برې

نا ته الس رسی لري نا تکيه کوياو له دوی نه يوازی يو ٪ کورنی يی . سلو کې ولسي برې   .په ولسي برې

رانسپورټ د پاره سړکونه قندهارد  يدلو ٧٦٫٨د واليت .  جوړ شوی  ښهدير  په واليت کې د  ر د   ګر ٪ سړکونه د مو
ولو موسمونو کې وړدي، او  ېدلو د پاره ښه دي١٩٫١د پاره  په  رو د ګر ينو موسمونو کې د مو ٪ ٣٫٣الکن . ٪ يې په 

ايو کی سرکونه نشته  :   ښودل شوي  ، لکه په الندې جدول کې.بعضی 

 
ک ډولونه  د س

کونه  نه ده رپورټ شوې س
 نشته

ينو  ر په  مو
 موسمونو کې

ولو موسمونو کې  په 
ر  ولسوال مو

  ارغنداب %٩٣٫٢ %٦٫٨ %٠ %٠
 خاکريز %٩٧٫١ %١٫٤ %١٫٤ %٠
 ميوند %٧٢٫٤ %٢٣٫١ %٣٫٨ %٦.
 ژيړه %٨٨٫٢ %١٠٫٠ %١٫٨ %٠
 پنجوايی %٨٥٫٥ %١٣٫٦ ٪٩. %٠

 سپين بولدک  %٥٦٫٧ %٣٤٫٥ %٦٫٩ ٪٠.
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ال ٪٧٦٫٨ %١٩٫١ %٣٫٣ %٧.  ول 

       Source: CSO Provincial Profiles (AIRD Analysis)  

 ولسواليو ترمين  په و لويو  او د واليت نورقند هاررا په ګوته کوي چې د واليت مرکزدغه الندې جدول  هغه وختونه 
 . مې نورو واليتي مرکزونو تهيسفر کې وخت نيسي اوهمدارنګه د س

Road Travel Times 
کونو باندې د مزل وختونه  د س

From To Time Road Condition 
 له  تر وخت د سړک وضعه

  قند هار ښار   سپين بولدک  )  کيلومټره١۵٠( ساعته ٢تقريبًا  )ر سرکقي۴مسير (   عالی 
  قند هار ښار  قالت  )  کيلومټره١٩٠( ساعته ٢تقريبًا   )قير سرک۴مسير (  عالی 
 قند هار ښار لشکرګاه ) کيلومټره٢٠٠( ساعته ٢تقريبًا  )قير سرک۴مسير (  عالی 

 قند هار ښار ترينکوټ  ).  کيلومټره٢٠٠(ساعته  ٣تقريبًا   جغل سرک:ښه 

     Source: UNAMA 

ۍ فعالې ن او افغان بيسم د موبائيل کمپاريبا  . د روشنقندهار ښار کی    دتر کومه چې د اړيکو او ارتباطاتو خبره ده نو
  .  قندهار په لويه الره هم کار کوي–دي او همدارنګه د کابل 

ور ودهلاقتصادي حکومت کو: ب   :  او د خصوصي سک

خصوصي سکټور د ودې د پاره داسې حالت  او وضعه برابرول چې  وده په کې وکړي د دغې موخې د پاره اقتصادي د 
يزقندهار.  دي مهم اواساسی وده، خلکو ته کار پيدا کول او د نيستۍ کمو ل د .  واليت دی او صنعتی  واليت يو  کره

يز ، د څارويو روزلود سوقندهار    . دیتړليتوليداتو او سوداګريز خدماتو پوری ،اګريز فعاليتونه  په کره

ه دهکورنی ) ٪٢٨(عمده ګټی  قندهار.  د  په دغه .  .٪ ښاری کورنی پکی شامل دی٨٪ د کليو کورنی او ٣٨  چی  کره
يزي  ښاری کورنی٪١او ٪ کليوالې کورنۍ ٣٢واليت کې  مکآره همدارنګه، .   او يا باغونه لري او ګټه ترې اخليي 

په .   خپل عايد له سوداګري نه الس ته راوړي او يو پر څاورمه کليوالی کورنی   کورنۍښاری)٪٤٣ ( کمی نهله نيمې
مکې له کرلو ٪ ښاری کورنی ٢٧ او )٪٣٧(کليوالو سيمو کې  له هرو دريو کورنيو نه يې يوه کورنۍ   خپل عايد د 

 په الندې .٪کم په کليوالی کورنی کی مروج دی ٨سو نه او مالداری له يو پر ل.پرته له نوور مزدوريو نه په الس راوړي
  :  ښودل شويجدول کې

 د عايدو منابع چې د کورنيو له خوا رپورټ ورک شوی
ال  د عايد منبع )٪(اطراف  )٪(ار  ول 
 زراعت ٣٨ ٨ ٢٨
  څاروي ٨ ١ ٨
 ترياک ٦ ١ ٤
 سوداګري او نور خدمتونه ٢٣ ٤٣ ٢٩
 ديتول ٣ ٢ ٢
 رنې پرته کارونهد ک ٣٧ ٢٧ ٣٤
  حواله ٧ ٠ ٥
 نور ٥ ٢١ ١٠

                     Source: NRVA ٢٠٠٥  

په )نفر٩٤٢(کال ٢٠٠٣د قندهار په واليت کی موجود و چی د ) نفر٤٧٠٠(کوپراتيفونه ١٠٩کال کی د زراعت ٢٠٠٥په 
مکه يی کنترول کړی چ٣٧٠١٥Heاو دا کوزراعتی کوپراتيفونه .پرتله خورا زيات و  تن په توليد اتو کی ٤٥٫٠٠٠ی  
  زياتوالی راوستي

ي تمباقندهارعمده فصلونه چې د  کليو ٢٤ کی کرل کيژی،پنبه په  کليو٨٢چې په دی کو   په واليت کې کرل کې
ی،سپين بولدک ، قندهار او پنجوايی کی . کليو کی٢٤کی،نيشکر په  ميوند ولسوالی کی تنباکو او پنبه په زياته کچه توليدي

د خفيخه صنايعو سکتور په دی واليت کی و جود .اکو او ژيړه او  ميوند ولسوالی کی دنيشکر توليدات متمرکز دی تنب
ی او کلی په ژيړی ولسوالی کی ش ات توليدوی٣نلری،  قندهار همدارنګه په .قره قل او نيشکر او په بنجوايی کی توليدي

کلی غالی تو ليدويی ١٠   جواهرات يادتر په ژيړی ولسوالی کی  کورنيو نه ز۶١له . ل دي، غالی او کې السي صنايع 
چی .٪ کورنۍ پور اخلي٣٣ کالې داسې ويل کېدل چې ٢٠٠۵ په . يی په ژيړه او نور يی په ميوند ولسواليوکی دی ٣چی 

٪ او ٥وايد٪، زراعتی ع٦له دی کورنيو څخه يوه محدوده فيصدی به دا پور په اقتصادی فعاليتونه لکه سوداګر ی پانګه 
مکو اخيستل  تخصيص ورکی    .د 
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ه: ج   :  او دآليو پراختيا کره

يزو توليداتو پياوړتيا، د غي ونه، کليوالي بنسټونو، پرمختيآي  بزګريزه پانګې اچونې په ډګر رد کره  او وده او همدا اه
ولنې غړي دراز  د توليداتو او اقتصاد په ښه والي  مالي او مهارتونو پياوړتياو په  ډګر کې پوره مرسته کولی شي چې د 

ي ل کې ه يوه لويه عايداتي منبع د پرګنو  د پاره ګ ه ولري لکه څنګه چې په والياتو کې  کره د . کې پوره پوره ون
ه او لويه واليت د پرمختګ د پاره کليواله پرمختيا قندهار  واليت کې د فصل له پلوه قندهارپه .  لرلی شيبنسټيزه ،و

ي، خټکی ، هيندوانه، ترياکاکي توکي غنم، جوارعمده خور ددی واليت عمده زراعتی .  او الوګان شمېرل کې
ی٣، سبزيجات٪۴٪،غنم ٣٤٪،نور ميوه جات ٥٤محصوالت انګور    .٪  دی چی اکثرآ دی واليت کی کرل کي

٪ کورنيو نه ٤٨(له دې د خپلو پټيو فصلونو ته چې پارو ورکړي الس رسی لري او ، سره ) ٪٣٨(درې برخې د کورنيو 
 چې په دغه واليت کې خلک خپل فصلونو ته ورکوي په سروعمده ډولونه د .  دواړو پټيو او باغونو ته پارو ورکوي

  : الندې جدول کې دي

 چې خلک يې استعمالويونه  ډولدهغو سرو
DAP  ارويو  يوريا  انساني د 

  ٪  ٪  ٪  په اوسط ډول په کورنۍ  ٪  په اوسط ډول په کورنۍ
١٢٨٤Kg ٢٣٤٫٠  ٨١Kg ٤٧  ٤٨  ٨١  

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

ي (بي٪ کورنۍ ا٤٦په اوسط ډول  دې ) هغه چې تر اوبو الندې وي يانې خړوبي هغه (٪ کورنۍ للمۍ ١٧مکو او ن
ي ې د باران په اوبو خړوبې   .  مکو ته الس رسۍ لري) چې يوا

مکو ته الس رسی لبيچې للم او ا) فيصدي(د کورنيو سلنه   ري 
  اطراف اري اوسط
مکو ته الس رسیبياو ٤٥ ١٠٠ ٤٦   
مکو ته الس رسی ١٧ ٠ ١٧  للمۍ 

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

عمده څاروي چې . څاروي  ساتي د ښاری کورنی ٪١او ٪ کوچيان ٩١٪ کليوالې کورنۍ او ٥٥ په واليت کې قندهارد 
ې، اوزې، خري   :  الندې جدول کې رمې دي لکه پهوښان اوساتي يې  پسونه او مي

انو سلنه چې کورن يې ساتي ارويو او چر  د 
Livestock Kuchi  Rural  Urban  Average  

 څاروي کوچيان اطراف ښاري اوسط
  رمې  ١٥  ٢٩  ١  ١٥
  غوايي  ٠  ٨  ١  ٣
  اسونه  ١٥  ١  ٠  ٥
  خري  ٧٦  ١٨  ٠  ٣١
  اوښان  ٤٨  ١  ٠  ١٦
  اوزې  ٧٣  ٢٧  ١  ٣٣
  پسونه  ٧٦  ٣٥  ١  ٣٧
  چرګان  ٧٣  ٥١  ١  ٤٢

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

  تعليم. د

ای الس رسی د خلکو پانګه زياتوي، نيستي کموي او مخ پر  د ډاډ وړ د ښه کيفيت زده کړه،  تعليم او مهارتونه ته په 
ول  . وده اقتصاد اسانوي ېقندهارپه  ٪د ٢٦د نارينه ويو پر څلور . فيصد ده١٦  واليت کې د سواد د زده کړې کچه يوا

ی با سواد دی له ٪۵او . دهسواد کچه و کی دا . ٪ يی با سواد دی ٢٢٫٥ کلنی نارينه و کی ٢۴نه تر ١۵ ښ او په ښ
ی يی کامال بيسواد ٪٣، کو چيان د زدهکړ له نعمت نه برخمن ندی يواز .٪ ده٢٫٧فيصدی   نارينه يی سواد لری او ښ
ايونو کې هم برابر ده چيرته چې يو دی ،ه  کلنې نه تر ١۵همدارنګه، له . فيصد نارينه لوستي دي دغه اندازه په هغو 
  . دسواد آچه په نشت حسا ب ده د کوچيانو .   ده(٪٠٫٥) د زده کړې کچه نيم فيصد د د سواو ښد کلنې پورې ٢۴

ي ١٣ او ٦هغه ماشومان چه عمريي د    %٢٣په اوسط ډول  ي ده   همدارنګه دغه شمېره د  آلنو تر من ده ښوون
ی . دی ٪١٢اونجونو لپاره  %٣٣ پاره هلکانو د دی واليت .قندهار واليت کی  کوچيان نه هلکان او نه نجونی مکتب ته 

ی د ٢٧١کی  دی او ٪٨٢زده کوونکو لپاره موجود دی چی دی هلکانو شمير يی ١٥٠٣٤٢ ابتدايی او متوسطه ښوون
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ی دی ٩٧ ی يی د هلکا نو ښون يو کی تدريس کوی چی له يو پر لسمی ښوونکی ښون٢٤٧٦پدی واليت کی . ٪ ښوون
ينه ښوونکی دی٧٫٤نه کم    .٪ يی ښ

ې ن زده ک ن او من  لوم
ي زده کوونکي وونکي   وون

 Boys girls boys Girls  
ينه   هلکان نجونې هلکان نجونې نارينه ښ

 لومړني  ١٩٢  ٢  ١١٣١٠٢  ٢٥٨٦٢ - -
ني  ٧٠  ٧  ١٠٨٧٧  ٥٠١ - -  من

٢٦٢  ٩  ١٢٣٩٧٩  ٢٦٣٦٣  ٢٢٩٤  ١٨٤  
ال  ٢٧١  ١٥٠٣٤٢  ٢٤٧٨   ول 

Source: CSO Afghanistan Statistical Yearbook ٢٠٠٦  

ی ي په لومړني ښوون ينی استفاده کوالی شی چی بيا دغه ښوون دی دی او په آسانه توګه اور  زده کونکو ته ني
ی ي تعقيبي ی زده کوونکی هغه ٪۴٠تقريبآ .متوسطه او ليسه ښون  کيلو متری فاصلی نه ۵  له لری چی لومړني ښوون
ي١٠بايد  ٪٢٨ل مو قعيت کی قرار لری،الکن  ي ته ورسي دې لومړني ښوون  ، له  کيلومټره مزل وکړي چې ن

ي  متوسطه  کيلومټره مزل وکړي چې٥زده کوونکي بايد څاورمی برخی زيادتر  يو ته ورسي  زده ٪۴٠او د  ښوون
يو ته الس رسی النود هم محدود دی يوازی ومټرهکيل ١٠کونکو لپاره دغه فاصله له   ٪١٢ څخه زياد دی،ليسه ښوون

ی ته الس رسی لری چی په  دی ليسه ښوون  ١٠زده کوونکي بايد  کيلو متری کی موقعيت لری، دوه پر دريمه ۵زده ني
يليسه مزل وکړي چې نه ډير کيلومټره  يو ته ورسي   .ښوون

ی همدرنګه قندهار واليت کی د عالی ت حصيالتو سهولتونه هم موجود دی ، او ددی واليت په پوهنتون کی څلور پوهن
يی ) ٪٩٨٫٤ (٧٩٥ محصلين چی ٨٠٨ کال کی ٢٠٠٥په . موجود دی .)طب ، انجينيری ،زراعت، تعليم او تربيه(

ينه وه) ٪١٫٦ (١٣نارينه او  ) ٠٫٦ (١ او يی نارينه١٥٠)٩٩٫٤(يی په لومړی کاال کی وه،چی ١٥١او له دوی نه .يی ښ
ينه محصلين دی  همدارنګه . نارينه محصلين يی په ليلی کی چی دی پوهنتون له خوا جوړ شوی ژوند کوی ٦٤٠.يی ښ

٪ يی نارينه ٧٠ زده کوونکی درلودل چی ٧٢ کال کی ٢٠٠٥پدی واليت کی د ښوونکو تعليمی مرکز موجود دی چی په 
ينه وه٣٠او  ينه او٥٨ تنه ښوونکی چی ٩٠ی مرکز نه  کال کی له دی تعليم٢٠٠٥په .٪ يی ښ ٪ يی نارينه ٤٢٪يی ښ
  .وه

  

  روغتيا. هـ 

و د کمولو  او  د ژوند د کچې د لوړولو د پاره مهمه ده چې اساسي روغتيايي مرکزونو او  روغتونونو ته پيو يد ناروغ
ولو خلکو د پاره دا وړتيا ورکول چې په رښتيني  توګهالس رسی په اسانه پرمختيا او وده کې برخه واخلي، د  وشي او د 

 ٢٠ کال کې په دغه واليت کې ٢٠٠۵په .  په واليت کې د روغتيايي خدمتونو لومړنۍ اسانتياوې شته ديقندهار 
ال يې و روغتونونه و٨روغتيايي مرکزونه او  ول   ٢٨٨ ډاکتران  او ١٤٠په دغه واليت کې .   بستره وي٣٧٥ چې 

 يې ډاکټران  دوه برابره  کال سره پرتله ٢٠٠٣ې، د د وزارت له خوا په کار ګمارل شوې نرسان کار کوي  چې د روغتيا
په دغه واليت کې د روغتيا عمده اسانتياوې په .  ېل شوي دزياتې کړ) ١٨٨له (٪ يې نرسانې ٥٠او ) ٧٧له تنه څخه(

يالندې جدول کې په ګوته    : آي

 روغتيايي خدمتونه
 روغتونونه کلينيکونه

ولسوالی /یواليت
 روغتون

جامع روغتيايی 
 مرکز

اساسی روغتيايی 
 مرکز

د صحی پوستونو 
 ولسوالی شمير

  د قندهار ښار  ٠  ٩  ٢  ١
  سپين بولدک  ١٧  ٣  ٠  ١
  تخته پل  ٥  ٠  ١  ٠
  ډن  ٢٨  ٢  ١  ٠
  دامان  ١١  ١  ١  ٠
  ارغستان  ١٦  ٠  ١  ٠
  خاکريز  ٦  ١  ٠  ٠
  غورک  ٠  ١  ٠  ٠
  نيش  ٤  ٠  ١  ٠
 شورابک ٠ ٠ ٠ ٠
 ريګستان ٠ ٠ ٠ ٠
 ارغنداب ١٠ ١ ٢ ٠
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 پنجوايی ١٤ ٠ ١ ٠
 ميوند ١٤ ٠ ١ ٠
 ژيړه ١٣ ٠ ١ ٠
 شاه ولی کوټ ٢٧ ١ ١ ٠

     Source: UNAMA 

 ٤٥درملتونونه يوازی په .   يې حکومتي دي٢ يې د خلکو او ٩٢ درملتونونه دي چې ٩٤همدارنګه آي په دغه واليت 
ی٪ خلک بايد له لس٤٥کليو کی موجود دی، دی درملتونو ته ورسي   .و کياومترو څخه زيات مزل وکی چی ني

ولنې ولنه کې نه لري زياته فيصدید   ٥٩ فيصده د نارينو شورا او همدا ډول ٣٩.  تل د پاره روغتيايي کارکوونکي په 
و شورا ويل چې روغتيايي کارکوونکی نه و دې ترين روغتيايي مرکهفيصده د ښ ز يې کلينک  او دواړو ډلو ويل چې ني

٪ وګړی روغتيايی مرکزونه لری  او ٣٫٥پدی واليت کی يوازی . دی چې بستر نه لري) روغتيايي اساسي مرکزونه(
خلک بايد له لسو کيلو متره څخه ډ ير مزل وکی چی ) ٪٥٠(تقريبآ نيمايی  . لریډيسپنسرانې٪ خلک يی په کليو کی ٤٫٢

 )يو ته ډيسپنسران٪٥١اکزو ته او ٪ صحی مر٥٥.(صحی خدماتو ته الس رسی پيدا کی 

  :خوندي توبولنيز . و

 ولو  ته مهمه  ده چې د اقتصاد د لوړوافغانان. ، موقع او امنيت په لويه پيمانه کمزوری او ضعيف دیول د وړتياوو لوړ
ان باندې تکيه او باور زيات کړي  ډېره آنزې نسبت په واليت کې د اقتصادي ستوقند هار د . په  وسيله نيستي کمه او په 

کرته پوری د خواړه په برابرولو کی له ستونزو ) ٪ کال کی ٣٣ (٦-٣پدی واليت کی يو پر دريمه کورنی کا ل کی . ده
م کورنی څخه ډير کال کی  ی،او له په ی) ٪٢٢( زله ٣سره  مخا مخ کي لکه چی په . داسی ستونزو سره مخامخ کي

  . الندی جدول کی ښودل شوی

  
 ې د کورنيو د خوراکي اړتياوو د پوره کولو ستونزېپه تېر کال ک

ډېر (زياتره 
ي   )واقع کې

 

په (ډېری وخت  
مياشت کې يو 
 )و وخته

 – ٣(ينې وخت 
 ) وخته۶

ه  په انتخابي تو
  هي کله نه ) وخته٣ -١(

 د کورنيو سلنه  ٣٨  ٢٢  ٣٣  ٤  ٣

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

ني د ضرورت وړ خواړه وخوري نفوس ت)  ٪٣٨(په دغه واليت کې دريمې برخې  ه ور ه ستونزمنه ده چې ل تر ل
ول . کومو ته چې بدن ضرورت لري دې   د خوراکي رژيم ٪ د ښار خلکو نه٣٧ نسبت )٪٢٦(په کليوالو سيموکې  ني

ت لري لکه په الندې جدول کې يټه کچه او کمزوري خوراکي لګ  . ډېره 

ولو کورنيو د پا ت ډولونه د   رهد خوړو د ل
  ي خوراکي رژيم ه خوراکي رژيم

ت يو څه ښه خوراکي  ښه خوراکي لګ
ت ت لګ ډېر کمزوری خوراکي  کمزوری خوراکي لګ

ت  کورنيو سلنه لګ

 اطراف ٢٨ ٣٦ ٢٢ ١٥
ال ٢٦ ٤٧ ٢٠ ١٧  و ل 

Source: NRVA ٢٠٠٥ 

ول٩١ واليت قندهار کال کې د ٢٠٠۵په  .  تنو ته ګټه ورسيده٨٧٠٩٣٦ يې ٪ خلکو د خوړو مرستې ترالسه کړې چې 
٪ کورنيو ويل چې د اخيستل شوو پورونه ډېری برخه د خوراکي توکو ٥٨. ٪ کورنۍ پورنه اخلي٣٣سر بېره پردې چې 

 کورنيو ويل چې د ٪٤١.  د پاره مصرفويصحی ستونزو کورنيو نه ډېرو د خپلو ٪١١.  د رانيول د پاره استعمالوي
کال ٪٤٠ په شان دی، دوی اقتصادي حالت د تېر کال  کورنيو ويل چې د دوی اقتصادي حالت د تېر کال په پرتله س

  : خراب شوی دی،  لکه په الندې جدول کې

 د اقتصادي حالت پرتلنه تېر کال سره
ه ه ډېر  ه    ډېر خراب خراب يو شان يو 
 د کورنيو سلنه  ١٤  ٢٦  ٤١  ١٨  ١

Source: NRVA ٢٠٠٥ 
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و٢٠٠۵په  دې د  وپه تېر کال کې  تاواني کړي دي کال کې ن  چی د کنترول ل نفوس نيمو کورنيو ويل چې ناڅاپي پې
٪خلک له دی ستونزو سره مخامخ ٣٢ اود ښاری  دغو ناورينونو ته متوجې وېيکليوالې کورني۵۵ )٪٤٨( وړ نه وه

ي زيات د امنيت، ناڅاپي ښاریهغه خلک چې په. شوی  دی په داسی حال کی  ی سره مخامخ پې طبيعی  سيمو کې اوسي
لو اوبه چی په کليوالی سيموکی  و ،څ   :   ناورينونو ته متوجې وي لکه په الندې جدول کېاوناڅاپي پې

 چې په واليت کې له ناورينونو سره مخامخ شوي دي) ٪(د هغو کورنيو سلنه 
 د ناورين ډول اطراف اري اوسط
لو اوبه  ٤١  ٦  ٣٤  د څ
 زراعت  ٣٣  ٣  ٢٧
ې  ٤٠  ٣٠  ٣٨  طبيعي پي
 بدامني  ٢٣  ٢٩  ٣٤
 مالي  ١٤  ١٤  ١٤
  روغتيا او ساري ناروغۍ  ١٧  ٣  ١

Source: NRVA ٢٠٠٥  

 ١٢ يې ويل چې تر اوسه له هغو ناورينونو نه وتلي نه دي چې په تېرو دوه پر دریله هغو کورنيو چې تاواني شوي 
ورنيو ويل چې دوی بېرته دغه ناورينونه قسُم ک) ٪٣٥(په زيادتر له يو پر دری مياشتو کې ور ته پې شوي او )٪۶٣(

  . کنټرول کړي دي

   بشر حقوقدحکومت کوونه، د قانون حاکميت او : ز

واکمنتيا او جوړونه  د دې د پاره مهمه ده چې مناسب پرمختګ او سمون د واليتی اوملي په   کچو د حکومتي ادارو  
ولو افغانانو   . ته تر السه کړيخدمتونو په برابرول او د حقونو ساتنه 

  
ای کې نه ده راوړل شوې  . نوره داسې کومه د واليتي کچې معلومات چې له ملي منابعو څخه تجزيه شوي وي په دې 

  امنيت: ح

ي او د  خونديپه زور باندې د قانون د پلي کولو يقيني کول چې له ډاره او ويرې نه پرته يو  چاپيريال پکې رامن ته کي
چې دا کار به د خلکو په ازاد ډول حرکت او د اشياوو او .   پکې خوندي شي ضروري خبره دهولو افغانانو حقوق

  .نظرياتو او د اقتصادي پرمختګ لپاره زمينه برابره کړي

 او ددی  په واليت کې د امنيت حاالت اوس هم نازک پاتې شويقندهار د ارزونې د رپورټ له مخې د UNDSSد 
 د عملياتواو انتحاری حملی په  د حکومت ضد عناصر امنيتی ډيره د چی د شورشيانو اوواليت په لويديزو ساحو کی بی

ی ی،پدی واليت کی د امنيتی قواو په مين کی فساد ليدل کي د قندهار لويديزی .دغو لويديزو ساحو کی ډير ليدل کي
واکونه,منطقی لکه پنجوايی ، ژيړه او ميوندد د   ANSA (، افغان ملی امنيتی څواکونه ) ISAF ( د نړيوال سوله ساتی 

واکونه  او د يا غيانو مرکز دی،همدارنګهحکومت ضد عناصر  دد ی واليت په بعضو CISAF د کانادا نړيواله امنيتی 
دا واليت نه يوازی د مو قعيت له نظره ياغيانو لپاره مهم د ی بلکه له نورو مختلفو داليلو په وجه .برخو کی فعاليت لری

يدلیدی    .ياغيانو د پاملرنی وړ ګر

انتحاری حملی، په څمکو او لويو الرو کی بمب :په دی واليت کی ددولت ضد عنا صر  له مختلفو تکتيکونو نه لکه
ودنه او مستقيم حملو نه کار اخلی همدارنګه  شمال خواته پراته  و لسوا لی لکه غورک ، ژيړه شاه ولی کوټ او ميان .اي

او دا منطقی اوس مهال  ترانزيتی . د ياغيا يانو حمالت لکه په غربی سا حو کی ندی تجر په شوینشين ولسوا ليو کی
  .او ميزان او دايچوپان کی ده. حمايوی الره د سنګين ، کجکی ، هلمند، دهرود، نيش ، چوره په زابل کی

  : په ګوته کړي په واليت د بدامنۍ د پيدا کولو د پاره قندهار ارزونې الندې الملونه د UNDSSد 

Factors of Insecurity 
 د بدامن الملونه

د  (ANA) او افغان ملی  نظامی اردو (ANP)د افغان ملی پوليسناقانونه وسله والې ډلې 
نشتوالی له امله مختلفی حملی او بی نظمی يی رامن ته کړی ده ،ګن شمير ګروپونه 

 ساحو کی په نظامی عملياتو بوخت پوليسو ته جذب شوی او د واليت په لويديزو او نورو
  .پروګرام دی واليت کی ندی پلی شویDAIGدی،او پدی اواخروکی د 

 ناقانونه وسله والې ډلې

واليت کې امنيتي حالت بې دی  د شتون له وجې په ډېرو ولسواليو کې په دولت مخالفيند 
  د حکومت ضد عناصر   .ثباته دی

 نه دی، د ترياکو له  جنايت نه ډيرنه جنا يتونه ونو د سهيلي ګرد چاپير واليتپه قندهارکی 
لوی الر وهل او نور . له خوا وهل شوی وي) الره وهونکو( د داړه مارانو لويه الرهپرته، 

ی   .جرايم د يا غيانو مه خوا ليدل کي
  جنايتونه او ترتيب شوي جنايات

  ونکی دی او د د قندهار واليت د مملکت په کچه دوهمين د نشه يی توکو توليد کو
  G-LPEمخدره توکی     .  پروګرام دی واليت کی تطبيق شوی  
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 د معلوماتو سرچينې
 ، د سرشمېرنې مرکزي دفتر٢٠٠۶ افغانستان د سرشمېرنې کتاب د

  سيمه: جغرافيه

رافيک او نفوس   کليوال او ښاري نفوس: ډيمو

ت ول حکومتي کارکوونکي:اداري جوړ    

ور ودهاقتصادي حکومت کوونه او د مکه :  خصوصي سک   پانګهاضافي کرنيز کوپراتيف، غړي، 

ول زده کوونکي، د لومړي کال زده :وونه ي، زده کوونکي او ښوونکي، د لوړو زده کړو اسانتياوې،  نۍ ښوون  لومړنۍ او من
ي، مامورين، زده کوونکي او مسلکی عالي کوونکي او فارغين، د پوهنتون په ليلو کې محصلين،  فارغين، د ښوونکو د ښوون

  .روزنې ادارې، زده کوونکي او فارغين

  .د روغتيايي مرکزونو شمېر، روغتونونه، بسترې، ډاکټران، نرسان، درملتونونه: روغتيا

انګړي کول: ولنيز خونديتوب  .د خوراکي مرستو 

رافيک پېژندنه    کال، د سرشمېرنې مرکزي دفتر٢٠٠٣) په واليت(ولنيز اقتصاد او ډيمو

   نفوس–وفوګرافي، د ولسواليو شمېر، واليتي مرکز : جغرافيه

رافيک او نفوس   د ولسواليو په سر نفوس، د کورنيو شمېر، ويونکې لويې ژبې: ډيمو

ت او طبيعي سرچينې يز جوړ   )د افغانستان د کليوالې پرمختايي ادارې د تحليل په اساس(د سړکونو ډولونه :بنس

ور ودهاقتصادي حکومت کوونه او د خ   ، واړه صناعتونه او السي صنايعمحصوالتصناعتي : صوصي سک

ن: وونه   له تعليمي خدمتونو نه وا

ن: روغتيا  له روغتيايي خدمتونو نه وا

او او خطر تحليل   د کليو پراختيا او بيارغونې وزارت کال، ٢٠٠۵د ملي ک

رافيک او نفوس نۍ کچه: ډيمو   د کورنيو من

ت او طبيعي يز جوړ  اوبو ته د تګ وخت، د تشنابونو خوندي اسانتياوو ته اک اوبو استعمال، د څاک دپاکو څد:  سرچينېبنس
نا ته الس رسی نا ته د کورنيو الس رسی، ولسي برې   .الس رسی، د تشنابونو ډولونه، برې

ور وده  کې ډګريستل، په اقتصادي  اخو پورونۍد کورنيو د عوايدو سرچينې، د کورن: اقتصادي حکومت کوونه او د خصوصي سک
  .د پور پانګونه

مکو او باغونو مهم فصلونه:اختياکليو پرده او هکر مکې ته الس رسآبي، د سرې او پاروګانو ډول او استعمال، للمی او د  ، د ي 
  .څارويو او چرګانو ساتنه

  يو کې شموليت يې، په ښوونکچه کلنۍ پورې د نفوس ٢۴ نه تر ١۵  د اوکچهد زده کړې عمومي : وونه

ولنې روغتيايي کارکوونکو شتون،: روغتيا دېد   وې روغتيايي اسانتيا ن

نۍ انرژي څخه کمه کې ستونزې په پورکولوتوکو خوراکي اړينود: ولنيز خونديتوب ، د نفوس هغه اندازه چې د تجويز شوي  ور
ت، د  تونو د پاره د پور  مياشتو د پخواني ١٢اندازه اخلي، خوراکي رژيم تغير او د غذا لګ حالت په پرتله، د خوړو او طبي لګ

 . ژغورنهکارول، د ناورينونو کړاو، ناورين ډولونه او د ناورين څخه

 په کوچيانو باندې د ملي بېال بېلو سکټورونو ارزونه او تحليل

رافيک او نفوس   په اوړي او ژمي کې د کوچيانو نفوس: ډيمو

يو ته د کوچيانو حاضريدل په ژمي او اوړي کېد کوچيانو د زده کړې کچه، : وونه  ښوون

ای او تشريح: جغرافيه   نقشه، 

رافيک او نفوس   )اديان(،قومونه او مذاهبلوی توکمونه: ډيمو

  د ملګرو ملتونو ادارې او پروژې، کورنۍ او بهرنۍ نادولتي مؤسسې او پروژې:  فعاليتبسپنه ورکونکی

  تګ وخت، د موبايل دن ورک پوښد سړکونو د : سرچينېزېربنا او طبيعي 

ور وده سټرانې، سواګريز فعاليتونه: اقتصادي  حکومت کونه او د خصوصي سک   .عمومي اقتصادي پېژندنه، لويې ان

  روغتيايي اسانتياوې: روغتيا

  . د امنيتي حاالتو ارزونه، د ناامنۍ الملونه:امنيت
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ي دهغه   يمعلومات چې يوناما برابر ک

   پېژندنهيواليت

ت کې واليتي پانګونه او بشپړونه (ANDS)تيژي تراملي پرمختيايي س دافغانستان ددفترونه، واليتي وده،څانګود لويو: اداري جوړ
ې بحثADFد .  هد واليتي پراختيا پالنون    د پاره متن د پا

ت  .کارونو ارزونه شوراګانود واليتي پراختيايي: اداري جوړ

 وماتد وزارتونو له خوا برابر شوي معل

ت  او د مرکز پراختيايي شوراګانې، د ولسواليو پراختيايي )اقتصاد وزارت( جوړښت شوراګانود واليتي پراختيايي : اداري جو
  ).د کليو پراختيا او بيا رغونې وزارت(شورا

 )ارغونې وزاتد کليو پراختيا او بي( د ملي پيوستون پروګرام د پاره اند اسانۍ برابرونکی شريک:  فعاليتدبسپنه ورکونکي
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  ی اهدافيايونی پرمخته ت اتيهار وال د کند .3

يز او    :طبعی سرچينی  بنيس
ي د مشكالتو  دحلولو او ترافيكي ڼوګي ګول دخلكو د ړكونو پخول او د زيرزميني او هوايي پلونو جوړار دسښد كندهار 

  .و دمخنيوي پرموخهښپي

  :او د خصوصی سکتور ودهاقتصادی حاکميت 
نی لپاره ذمينه برابرول ترڅو بهرنی اوکورنی سوداګر وکولی شی چی په دغه واليت کی پانګه اچونی دپانګی اچو

  .د کوچنيو پورونو د سيسټم جوړول دخلکو د اقتصادی حالت د ښه کيدو او ستونزو د حل کيدو په خاطر.وکړی

ه او دکليو پراختيا  کره
ولو تحقيقاتی او تکثراتی فارمونو د اوبو رسونی دسيسټم تقويه کول،د اصالح شويو تخمونو  ويش او توضيع کول او د 
نګلونو او باغونو د بياراژوندی کولو پرموخه   جوړول د 

  پوهنه
ه وړلو  يو د تعميرونو جوړول او د مسلکی ښوونکيو روزل او ګمارل د ښوونی او روزنې د ستونزيو د له من د ښوون

 اره او ديو ښه درسی چاپيريال د رامن کيدولو لپ

  روغتيا او تغذی

ينه او مسلکی ډاکټرانو د استخدام او د صحی او روزنيزو پروګرامونو په واسطه د مور او ماشوم د صحت تامين   دښ

    ولنيز خونديتوب
دبيرته ستنيدونکيو مهاجرينو لپاره دکورونو او هغوۍ ته  دکار دزمينی برابرول ترڅو له يوی خوا هغوی ته سرپناه پيدا 

 .ه بلی خوا يی اقتصادی حالت ښه شیشی او ل

  حکومت،د قانون حاکميت او بشری حقونه
ولنيز عدالت تطبيق کول،د بشری حقونو تامينول  او د کوکنارو د کرکيلی مخه نيول دخلکو دهمکارې له الری ترڅو  د 

  .قانون تطبيق او حق حقدار ته وسپارل شی

  امنيت

واکونو او افغان دولت ترمن دهماهنګی رامن ته په دولتی ارګانونو کی د ښه او مسلکی خلکو  ګمارل او د بهرنيو 
ينګ او له بل پلوه د ملکی وګړيو دوژل کيدو مخنيوی وشی   .کيدل ترڅو له يوه پلوه امنيت 
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 ی پالنيا يتی  پرخمتيوال .4

 رمنیيطبعی ز  ز او نسيب .3،4

ونوالو نظرونه. الف  :د دی واليت د حالت په اړه د 

لون کو ند ک ر ه  دکندهار په واليت کی مخابراتی  :ونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو
دښاری .  آم ديډير ړآونهپاخه او اساسي سسيستم په کافی انداز کی وده کړی ولی دسرکونو حالت چندان ښه ندی يعنی  

  .دانی او مسلخ تعميرونه خراب شوی دیکاناليزسيون سيستم بيا رغونه نده شوی، اکثرا ددفترونو و

ه ميرمنو داسی وويل ی تو ان اک د اوبو څاګانی تر يوڅه حده  :په   چه فرعی سړکونه ، پلچکونه او دڅ
  .اعمارشوی

ينی شيان بهتر شوی لکه٢٠٠۵دخلکو له نظره له  په بعضی ساحوکی پاخه سړکونه : عيسوی کال څخه راپدی خوا 
ی شوی او هم دمخابراتو حالت ښه شويدیجوړ شوی، دسرکونو غاړو  . ته ويالی پ

ينی شيان بيا بدتره شوی لکه بند کانالونه اثر     د سيالب او د آثافاتو  د زيات موجوديت  په  په داسې حال کې چې 
  . ي ديشواو آورونه تخريب  ويش

کونه او پياده الری پاخه   له چی س ونوالو ضروری و  .    وايی او    زيرزمينی الری جوړی شی، کثافات خوندی ، ه 

  په دغه واليت کې دسکتور هدف. ب

 دسکتورپه الندی هدف موافقه وکړه چی د کندهار ښار سړکونه پاخه،هوايی او زيرزمينی ونوالو په دغه واليت کې
و مخنيوی وشی ی او دترافيکی پي ی ګو   .الری جوړشی ترڅو د خلکو د ګ

   غوره او اړين اړتياوی. ج
ه  چی په دغه سکتور کی يی اړين او غوره اړتياوی چی حل کيدل يی ضروی دی په الندی ون کوونکيو موافقه وک

  .ډول دی

   ترڅو په ترانسپرت کی يسانتيا رامن ته شی قريزي آولړآونود س 
ينول ترڅو سرسبزی را من ته کړی   دنيا لګيو ک
 خاطردترافيکی حوادثو دمخنيوی په  پخولد پيادرونو  
   دترافيکی حوادثو دمخنيوی په خاطر ديړولد هواي او زير زميني الرو جو 
 دکاناليزيسون سيستم  اعمارول ترڅو دچټليو اوامراضو مخنيوی وشی 

واب . د  ون او    خلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر
واب کی الندې  ستراتيژی په الس کی لری چې په دغه برخه کی اړوند وزارتونه د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په 

  .مرسته کولې شي

 د سړآونو قريزي آول  
 لپاره دکاناليزيسون سيستم رغونهد تنظيفاتو 

ينول   د نهالګيو آ
 پخولد پيادرونو 

 د هواي او زير زميني الرو جوړول دي 

ي توب حق ورک شوی.ـ ه   : هغه پروژی چی ورته دلوم
ون کوونکو الن   .دې پروژو ته د لومړی توب حق ورکړ چې په اول کال کی تطبيق شیګ

  :دغه پروژ عبارت دی له 
  .دبرق رسولو پروژه د شاولی کوټ، تخته پل او سپين بولدک ولسواليوته ددولت له پلوه داولسونو په همکاری 
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  .همکاریکورونود جوړولو پروژه د کندهار واليت د بيرته راغلو مهاجرو لپاره دخلکو په ١٠٠٠د  
  .جوړول دکندهار ښار په صنعتی پارکونوکی نساجي او نخي فابريكي دری بابه د  
  دکندهار په ښارکی داولس په همکاری  پروژه دترميم دفابريکی برق یابد 
   کيلومتره دکندهار دښار داخلی سړکونه قيرکولو پروژه۴٠ 
  روازو جوړولفلزی د٧٠دډن ، دامان،ارغنداب په ولسواليو کی دکانال په مسير د 
 کيلومترو سرک جوړولو پروژه دشا اغا دوراهی نه تر اولسوالی پوری۶١د خاکريز ولسوالی  
 کيلومترو سرک جوړولو پروژه دميوند څخه تر غورک پوری٧١ 
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يتوب لرونكو پروژو فورمه :واليت پرمختياي پالن    دلم

ه  يت والکندهار د   يرمی زيعیت او طبړ جويز بنست:سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه شماره
 کونکی

د وزارت د موخو 
الرو سره  او ت

 اړيکه

 ای
ولسوالی و (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

تميل کونکی 
مراجع،تولن

 )ی

يتوب دليل  د تطبيق کال   د پروژۍ د لوم

١ 
هار داخلی   دکند.

  سرکونه  قير کول
 

 موخه ښاری ١  خلک
 km ۴٠  ١٠٠٠٠٠٠  د کندهار ښار  پراختيا

د ښاری 
پراختيا  
 وزارت

د خلکو  
همکاری او 

 امنيت
ک بايد محلی سردا  

  ښاروالی لخوا تطيق شی 

٢ 

تو د يونت د تنظيفا.
لپاره  دوسايطو 

 خريداری 
 

 موخه ښاری ١   خلک
 ٨۵٠٠٠٠   د کندهار ښار   پراختيا

 مختلف ۴٠ 
النوع 

  ماشينری 

د ښاروالی 
 رياست

 د خلکو  
همکاری او 
امنيت او 
دوامداره 
 مراقبت

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

 

٣ 

د ډن ولسوالۍ  .
سړك اساسۍ 

 جوړول 
 

 موخه ښاری ١   خلک
د ښاروالی   ۵km  ٨۵٠٠٠٠   ناحيه١٠  پراختيا

 رياست

 د خلکو  
همکاری او 

 امنيت
په راتلونکی کلونوکی  

ی   تطيقي

٤ 
ددو خندقو .

 بيارغونه
 

 موخه ښاری ١   خلک
 پراختيا

د کندهار ښاد  
د ښاروالی   ۶km ٨۵٠٠٠٠   ناحيی۴

 رياست

 د خلکو  
همکاری او 

 امنيت 
 کی ١٣٨٧په  

ی  تطبيقي
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دانونه د سپورټ مي ٥
 موخه ښاری ١    خلک  جوړول 

 المپيك اداره    ٣٠٠٠٠٠  آندهار ښار  پراختيا

 د خلکو    
همکاری او 
امنيت او 
دوامداره 
 مراقبت

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

  

٦ 

د ابياری عمومی .
کانالونو کی د اوبو 

د کنترول لپاره 
فلزی دروازی 

  جوړول
 

دډن ،    موخه٢  خلک
  عدد ٧٠  ٣٠٠٠٠٠  دامان،ارغنداب

  داوبو او 
نا  بري
 وزارت 

 د خلکو    
همکاری او 
امنيت او 
دوامداره 
 مراقبت

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

 

٧ 
د کانالونو د سر 

بندونو او د کنترول 
  دروازی جوړول 

شاولی کوت او    موخه٢   خلک
  عدد٢٠  ٢۵٠٠٠٠  ارغنداب

  داوبو او 
نا  بري
 وزارت

 د خلکو    
همکاری او 

ت او امني
دوامداره 
 مراقبت

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

 

٨ 
د شاولی کوت 
ولسوالی د برق 

 رسول
 خلک

 ٢۵ پوری ١٣٩٢
کوچنی ښارونو ته برق 

  رسول
 کيلو ۵٠٠  ١۴٠٠٠٠  شاولی کوت 

 واټ

  داوبو او 
نا  بري
 وزارت

 د خلکو    
همکاری او 

 امنيت
 کی ١٣٨٧په  

ی  تطبيقي
 

د خاکريز ولسوالی  ٩
  موخه١۵  خلک  لسرک جوړو

 دشا اغا  
دوراهی څخه 
دولسوالی تر 

 مرکزه

 ١۵٠٠٠٠  ۶١ km 
 د فوايد 
عامی 

 وزارت 

 د خلکو    
همکاری او 

 امنيت
ی ١٣٨٨په     کی تطبيقي

 

دا سړک ده پی ار تی لخوا وعده سوی او  
ريس جمهور هم امر ورکړی که چيری پی 

 کال کی ١٣٨٨آر تی  کار ونکړی نو بيا په 
ی  تطبيق  ي

دغورک ولسوالی  ١٠
دميوند څخه تر   موخه١۵  خلک سرک جوړول

  ٧٠ Km  ٧٠٠٠٠   غورک
د فوايد 
عامی 
 وزارت

 د خلکو    
همکاری او 

 امنيت
 

 کال کی ١٣٨٧
ی   تطبيقي
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 اي پرخمتىخصوصی سکتور او اقتصاد .4،4

ونوالو نظرونه. الف   د دی واليت د حالت په اړه د 
ندون کوونکيو د دغه  ر ه  لواليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو ی سيسټم ډير خراب :  ک رانسپور

صنعتی پارکونه نشته، د پانګی اچونی لپاره .دی سړکونه او هوايی شرکتونه منظم نه دی،تجارتی بانکونه شتون نلری
  . رکړی سيسټم وجود نلریزمينه نه ده برابره او بهرنی سوداګر او پانګه اچوونکی نشته او دقرضيی د و

ه ميرمنو داسی وويل ې تو ان خه٢٠٠۵دخلکو له نظره له  :په  ينی شيان ښه شوی لکه د  عيسوی کال   راهيسی 
ی او کلينيکونه جوړ شوی چی دخلکو ستونزه يی يو څه حل کړی ده   .خلکو اقتصاد يو څه ښه شوی دی،شخصی ښوون

ينی  شوی لکه تجارتی مارکيټونه نه دی جوړ شوی،يخچالونه اوسټورونه نه دی  شيان بيا بدترهپه داسې حال کې چې 
  .جوړ شوی او برق نشته دی

له  ی سيسټم جوړ،هوايی شرکتونه منظم،تجارتی بانکونه اوصنعتی پارکونه جوړ او ونوالو ضروری و رانسپور چې 
  .دپانګی اچونی لپاره ذمينه برابره شی

  په دغه واليت کې دسکتور هدف.ب 

ونوالو موافقه وکړه چې په دغه واليت کې دسکتور هدف  دپانګی اچونی لپاره ذمينه برابرول ترڅو بهرنی اوکورنی ګ
د کوچنيو پورونو د سيسټم جوړول دخلکو د اقتصادی .سوداګر و کولی شی چی په دغه واليت کی پانګه اچونی وکړی

  .حالت د ښه کيدو او ستونزو د حل کيدو په خاطر

 و اړين اړتياوی غوره ا.ج

ه چی په ون کوونکيو موافقه وک  دغه سکتور کی يی اړين او غوره اړتياوی چی حل کيدل يی ضروی دی په الندی  
  .ډول دی

ی  ګه چی ددی په واسطه دخلکو اقتصاد ښه کي نا ويش    .ولو ولسواليو ته په منظمه توګه د بري
ګه چی په دغه کار سره د غوربت اوفقر مخه نيول د کوچنيو پورونو دسيسټم او حرفوی کورسونو جوړلو  

ی   .کي
ی سيسټم جوړول ترڅو تجارتی راکړه ورکړه په ښه توګه ترسره شی   .رانسپور

واب.د ون او    دخلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر

واب کی  الندې اړوند د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونه د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په 
  .ستراتيژی په الس کی لری چې په دغه برخه کی مرسته کولې شي

 د کوچنيو پورونو د سيسټم ايجادول . دغه خبره د اقتصاد وزارت په اومه ستراتيژې کی شته
مه ستراتيژۍ  د مالدارۍ د کلينيکونو جوړول د اقتصاد وزارت په پن

  ٢ د مالدارۍ د کلينيکونو جوړول او فعالول  کی شته

خصوصی سکتورونو ته وده ورکول د سوداګرۍ وزارت په لومړۍ 
 ستراتيژی کی شته

 د اقتصاد د پياوړتيا لپاره خصوصی سکتورونو ته وده 
 ورکول

 دغه خبره د اقتصاد وزارت په لومړۍ ستراتيژی کی شته
اقتصاد ته وده ورکول او د يو قوی اقتصاد رامن ته  

  کول
 

 :ي توب حق ورک شوی هغه پروژی چی ورته دلوم.ـ ه

ون کوونکو الندې پروژو ته د لومړی توب حق ورکړ چې په اول کال کی تطبيق شی   .ګ
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له دغو پروژو څخه يی دوه د ميوو د پروسس او د روب د فابريکو د جوړيدو څخه عبارت دی دغه پروژی د کندهار 
  .دخلکو له لوری وړانديز شوی دی

د ژيړی په ولسواليو کی د تجارت او صنايع وزارت له لوری بشپړ او تطبيق يادی شوی پروژی به دکندهار ښار او 
ګه د اولويت حق ورکړ شوی چی، خلک ورته ډيره اړيتا لری او د دغو فابريګو په جوړيدو سره .شی دغو پروژو ته 

  :له دغو پروژو څخه پاتی اته نوری پروژی په دی ډول دی.به دخلکو ډيری ستونيز حل او فصل شی

 دآسب  د ډن په سيمه،زراعتى آورسونه دايرولجوايی ولسواليو کی،    په ارغنداب او پنيخچاله دميوو دساتلو لپاره دوه 
 په دالسي صنايع لپار مارآي جوړول د واليت په سطحه، آارانو دضرورت وړ ماشين االت ورآول دپور په ډول 

  په مرکز، نو داقصاد دتقوي لپاره دقرضوسيسټم ايجادولدمعيوبي  د واليت په سطحه، دقرضوسيسټم ايجادولمرکز کی، 
 . دريګستان او شاه ولی کوټ او د وسپنی دويلی کيدو فابريګه د واليت په سطحهمالدارانو ته دمالونو ورآول
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:واليت پرمختياي پالن    دلم

ه  يت والهارکند  د   ياور پراخت سکی او خصوصی واکمنید اقتصاد :سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه شماره
 کونکی

د وزارت د موخو او 
الرو سره اړيکه  ت

 ای
ولسوالی (
 )و غيرها

اړوند 
ه 
اخيستو
 نکی
 

اندازه 
حدود / 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

ل کونکی تمي
مراجع،تولن

 )ی

يتوب  د تطبيق کال  د پروژۍ د لوم
 دليل 

دوه يخچاله دميوو  ١
 دساتلو لپاره

د ارغنداب د 
ولسوالی د 
 خلكو په واسطه

ى اچوني پاليسى  يو ١-دپان
ته  پياوړی اقتصادی رامين

 کول

ارغنداب 
 زراعت بابه٢ ۵٠٠٠٠ اوپنجوائي

پروژي په 
ول صحيح ډ

عملي آول 
 اواستفاده آول

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

غرني ولسوالي او سرحدي 
دي او حمراته ډيرلوي 

 ساحه

دميوه جاتو  ٢
 دپروسيس فابريكه

د زيړی 
ولسوالی د 
خلکو په 
 واسطه

ى اچوني پاليسى  يو ١-دپان
ته  پياوړی اقتصادی رامين

 کول
  باب١ ١٠٠٠ ژړى

خصوصي 
سكور 
وزارت 
تجارت 
 صنايع

درست ډول په 
جوړول اواستفاده 

 آول
 کی ١٣٨٧په  

ی  تطبيقي
ترڅو دميوو داوبو توليد 

 رامن ته شی

زراعتى آورسونه  ٣
 دايرول

دډن ولسوالی د 
 خلکو په واسژه

ی د ٣  موخه د توليد او د
وزارت  باب۵ ۴٠٠٠ ډن السته راوړولو پراخوالی

 زراعت

نوي طريقي 
ودل او تعقيب 

 ئي
 کی ١٣٨٧په  

یتطب  يقي
ترڅو دهقانان په ښه توګه 
 ګرنه او مالداری وکړی

دميوه دمرباو روب  ٤
 فابريكه

د کندهار 
و  واليت د  خل
 په واسطه

ى اچوني پاليسى  يو ١-دپان
ته  پياوړی اقتصادی رامين

 کول

دآندهار 
 باب١ ١٠٠٠ واليت

سكتور 
خصوصي 
وزارت 
تجارت 
 وصنايع

ول  ين دامنيت 
او دخلكو 
 تشويقول

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

تر په دی برخه کی توليد 
 ډيرشی
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٥ 

دآسب آارانو 
دضرورت وړ 
ماشين االت 

ورآول دپور په 
 ډول

د کندهار 
و  واليت د  خل
 په واسطه

د افغانستان - ٣دودي پراختيا 
شاميليدل په جهانی اقتصادی 

 تجارتی سازمانو کی

دواليت په 
 ١٠٠٠ سطحه

دضرو
ت 
 شيان

بانكونه 
اووزارت 
 تجارت

انكشاف 
 دهات

ول  ين دامنيت 
او دخلكو 
 تشويقول

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

ترڅو د هغوی مشکل حل 
 شی

٦ 
د آيشميشو وچولو 

او پروسيس 
 فابريكه

ډن ولسوال د 
ډن   خلكو لخوا 

يوه  ١٠٠٠٠ ولسوالى 
 فابريكه

د تجارت او 
صنايع 
 وزارت 

و اقتصاد  د خل
 کی ١٣٨٧په   تقويه آول 

ی  تطبيقي
 ميوه مارآي ته اماده وچه

 آول 

م  ٧ دقرضوسيس
 ايجادول

د کندهار 
و  واليت د  خل
 په واسطه

د افغانستان - ٣دودي پراختيا 
شاميليدل په جهانی اقتصادی 

 تجارتی سازمانو کی

آندهار او 
ديوآال  ۵٠٠٠٠ ميوند

 لپاره

بانكونه 
وزارت 
تجارت 
 وصنايع

دمعيوبينو ته 
زمينه برابرول 
و ين  لاو امنيت 

 کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

چی په دغه کار سره د 
غوربت اوفقر مخه نيول 

ی  .کي

٨ 

دمعيوبينو داقصاد 
دتقوي لپاره 

م  دقرضوسيس
 ايجادول

د کندهار 
و  واليت د  خل
 په واسطه

د افغانستان - ٣دودي پراختيا 
شاميليدل په جهانی اقتصادی 

 تجارتی سازمانو کی
 ٢٠٠٠ آندهار

دهر 
فاميل 
لپاره 
۵٠٠٠

 افغانى٠

وزارت 
معيوبين 
 ومعلولين

داقتصاد تقويه 
آول اوامنيت 

ول  ين
 کی ١٣٨٧په  

ی  تطبيقي

ګه چی په دی کارسره د 
دوی اقتصاد پرمختک 

 .ګوی

مالدارانو ته  ٩
 دمالونو ورآول

ستان او  د ري
شاه ولی کوټ 

ولسوالی د 
خلکو په 
 واسطه

د افغانستان - ٣دودي پراختيا 
ی اقتصادی شاميليدل په جهان

 تجارتی سازمانو کی

ستان  ري
اوشاوليكو

 ټ
١٠٠٠ ١٠٠٠٠

٠ 

وزارت 
زراعت 
 ومالداري

دخلكو روزل او 
ول ين  کی ١٣٨٧په   امنيت 

ی  تطبيقي

څکه چه زراعت کم دی 
حلک مصروف شی او 

 حيوانی

د وسپنی دويلی  ١٠
 کيدو فابريګه

د ارغستان 
ولسوالی د 
خلکو په 
 واسطه

غانستان د اف- ٣دودي پراختيا 
شاميليدل په جهانی اقتصادی 

 تجارتی سازمانو کی
  بابه٣٠ ٩٠٠ ارغستان

وزارت 
آاراموراجتما

 عى

خلكوته زده آړه 
ورآول امينت 

ول  ين
 کی ١٣٨٧په  

ی  تطبيقي

تر څو خام مواد زمونژ په 
ملکی کصرف شی او 
 خلکو کا ر پيداشی
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ه او دک .5،4    پراختياو يلکره

ونوالو نظرونهد حالت پد دی واليت . الف  ه اړه د 
ل چه ند ک ر ه  مالداري د په کندهار کی  :ون کوونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو

، زراعتی پيداوار دپخوا په پرتله هم کم آاريزونو وچ شوي، ۍ تلله له من متاثره او زيات حيواناتوچكالي په واسطه
که چه د تخمونو ج   .توافق نلری ښه ي راڅخهتخمونه چه د خارج نسيت خراب شوی او کوم شوی دا 

ی سرهی طريقو عنعو تر اوسه پهزراعت که پخوانی په پارهلباغ داري  ،  ترسره کي  کافی انداز کی اوبه نششته 
ت له کبلهخل، ويش تبد يل كه مباغونه په ضو د مجادلي  د نباتي او حيواني امرا، آوآنار آريكه پر مګ داوبو د کم

  . تدابير نشتهکوم خاصد پار

ه ميرمنو داسی وويل ی تو انک  د برخه کی  سره لدی چه يو اندازه بهتروالی راغلی ني په و بيا رغد آليو د :په 
  .ي آي پروژي تطبيق آيايو ته په مختلفو ګو طريقه خلګرامونولهپروانکشافی  فومختل

خه را٢٠٠۵دخلکو له نظره له  ه شوی لکهعيسوی کال  ينی شيان  دملی پيوستون پروګرام چه خلک :هيسی 
پی دپروژو . اف. دپروژی په انتخاب او تطبق کی شامل يعنی په خپله خلک پروژه انتخاب اوهم تطبيقوی او د ډبليو

  .               تطبيق او دخوراکی موادو توزيع دکار په مقابل کی ترسره شوی دی

ينی شي ت پرته دخوراک : ان بدتر شوی لکهپه داسی حال کی چه  اصالح شوی تخم خلکو ته توزيع مګر خلکو دک
که ي کوکنار کرلي  .لپاره استعمال کړی او په م

ت لپاره الزمه اسانتيا دحکومت له اړخه برابری شی له چه دبزګرانودک ونوالو ضروری وک  .ګ

  ف په دغه واليت کې دسکتور هد.ب 

هونوالو په دغه واليت کې دس  د اوبو رسونی دسيسټم تقويه کول،د اصالح شويو :کتورپه الندينی هدف موافقه وک
نګلونو  ولو تحقيقاتی او تکثيری فارمونو جوړول، د زراعتی حاصالتولوړوالی، د  تخمونو ويش او توضيع کول او د 

 او باغونو بيارغونی پرموخه

  غوره او اړين اړتياوی.ج

ون کوونکيو موافقه وکړه  په دغه سکتور کی يی اړين او غوره اړتياوی چی حل کيدل يی ضروی دی په الندی چی  ګ
  ډول دی 

  .ه شیلوړکچه و  د زراعتي حاصيالت ترڅو دابياري د سيستمو نو تقويه آول 
   لپاره توليد د زياتوالۍدد اصالح شوي  د اصالح شوي تخمونو او آودونو تهيه او توضيع 
نګالت   ترڅو   ايجادول او قوريو   تحقيقاتي او تكثري فارمونو    د  اتو     ا   داو باغب اره احي او ښه جنس دتخم او     دوب

  .ونو دهقان تر السه کړی
   پاکول د آاريزونو بو زياتوالى په منظورود زراعتي ا 
كو او آورنو د تخريب مخنوي ترڅو  د او بو تخريب دآموالي د پاره استنادي ديوالونهونود سيد   د زراعتي م

 .وشی
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واب دخل.د ون او   کو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر

واب کی الندې ستراتيژی په الس کی لری چې په دغه  اړوند دزراعت وزارت د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په 
 برخه کی مرسته کولې شي

 د ابياري د سيستم تنظيم  ١   سره مطابقت لری استراتژي  نمبر۵زراعت دوزارت د-    
 د اصالح شوي تخمونو او آود آيماوي توزيع .٢  سره مطابقت لری استراتژي  نمبر۵زراعت دوزارتد - 

 د  فارمونو فعاله آول يریددولتي تحقيقاتو او تكث.٣ 
    پواسطهخصوصي سكتور

 د باغداري توليد تقويه آول . ٤   سره مطابقت لری استراتژي  نمبر٢زراعت دوزارت د -
 کنترول او مخنيوی افاتو  اود نباتي امراضو. ٥  سره مطابقت لری استراتژي  نمبر٢ زراعت دوزارتد -

 د پاره د آوچنيو د سس پرودزراعتی توليداتو د ۶  سره مطابقت لری استراتژي  نمبر٣زراعت دوزارت د -      
  ايجادولستګاهو 

ي توب حق ورک شوی.ـ ه   : هغه پروژی چی ورته دلوم

ی توب حق ورک چې په اول کال کی تطبيق شیون کوونکو الن  خونو په ظرفيت دمسلخ ۶٠ د .دې پروژو ته د لوم
  .جوړل په مرکز او ولسواليو کی دخلکو لخوا پيشنهاد شوی چه خلک دپروژی په تطبيق  کی به پوره همکار وی

  .همکلری کيلومتره دترنک جنوبی کانال بيا رغونی پروژه ددامان په ولسوالی کی دخلکو په ٢٢ 
  کيلو مترو په اندزه ٢۵دارغستان په ولسوالی کی دذخيروی بندونو جوړول  د 
، دامان،غورك، ارغستان او ارغندابد    مرکزونو ١٧ په ولسواليو کی دنباتی ناروغيودتشخيص او عالج  ډن

  ايجادول 
ولو ولسواليو کی     .ت ترسره کړیبابه حيوانی کلينيکونه فعالول چه موثره خدما١٧دکندهارواليت په 
   جوړونهو تعمير١٣  زراعت اداري آمپلكسد ميرويس مينی د 
ت او تکثير٢٠٠٠٠دترنک فارم په   که کی داصالح شوو تخمونو ک   جريبه م
که کی دميوه دارو ونو قوري جوړول٨٠ ولسواليوکی، ١٢دکندهر واليت په      جريپه م
ولو ولس   اک داوبو مشکل حلول ددغه واليت داوسيدونکو اوهم کوچيانو لپاره په    واليو کی دڅ
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:واليت پرمختياي پالن    دلم

ه او د آليو پراختيا  :سکتور ه  يتکندهار وال  د   آره   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه شماره
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
و اولسوالی (

 )هغير

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

تميل کونکی 
مراجع،تولن

 )ی

يتوب دليل  د تطبيق کال   د پروژۍ د لوم

١ 
د وتر نري .

آلينكونو 
 جوړول 

 ولنه 
راتيژي ست 

وزارت شماره 
٣ 

 ولسوالي٧ 
 ولسوالي ١٧ 

مالداران
٢٠٠٠٠٠ 

وزارت   آلينيك١٧ 
 زرعت

شرائط د  
خلګو د خوا 
 لخوا ساتنه 

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات

 ٧صحی خدمات په . 
ی  کلينيکونو کی تطبيقي

١٣٨٧ 
 

٢ 

نر سري .د
جوړونه با 

ائي تقويه او غذ
 توسيعه 

ستراتيژي   ولنه 
 ٢شماره 

 ولسوالي د ١٢ 
آندهار مربوطه 

 فرامونه

باغداران  
وزارت   جريبه٨٠  ۵٠٠٠٠٠

 زرعت
شرايط د  

 حفظ 

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

٣ 

 I,S,F د ترنك
فارم آي اصالح 
شوي تخمونو 

 او ترجيعآرنه 

ستراتيژي   ولنه 
 ١شماره

ولسوالي دامان  
جر٢٠٠٠   تنه ۵٠٠٠٠٠  ترنك فارم

 يبه

و زارت 
مالداري و 
 زراعت 

مساعد حفظ  
 و مراقبط

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات

په پالن ١٣٨٧ده 
ی ده امکان په  شاملي

 ١٣٨٧صورت کی به 
ی  تطبيق
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٤ 

 د ميرويس مينه
زراعت اداري 

آمپلكس 
تعميرات 
 جوړونه

زراعت 
 اداره 

د وزارت  
ستراتيژي 

زير ساخت ۵
 هازير بنا

مرآز ميرويس  
 مينه

د زراعت  
 اداري آارآنان 

 ١٣ 
آمپلكس 
 تعميرات

آندهار 
زراعت 
 اداره 

مستقلو خلګو  
 د خوا 

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات 

پالن کی به شامل په 
  شی

د مختليفو تخمو . ٥
وزارت نه ت ٢٠٠٠  تنه ۵٠٠٠٠٠   ولسوالي ١٧   ١ستراتيژي   ولنه  نو ويشل

 زرعت
مساعد د  

 پروژې ساتنه

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات

په دوامداره شکل 
  یتطبيقي

٦ 
اك د اوبو . د چ

 مشكالت حلول 
 

RRD 
 ولنه  

ستراتيژي  
سكتور ١شماره 

 ٧٠پالن 

 ولسوالي او ١٧ 
 آوچيان 

نفو۵٠٠٠٠٠ 
 س

څا٢١٠٠ 
 RRD ګان

شرايط  
مساعد د ډي 
ډي اي د خوا 

 څخه 

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات

 ١٣٨٧ حلقه په ١١٣
کال کی باقی په 

کال کی ١٣٨٨
ی  تطبيقي

 

٧ 

آاريزونه او 
ويالي اساسي 

 جوړول 
 

RRD 
 ولنه  

ستراتيژي  
 ١شماره 

سكتور پالن 
۶۴ 

نفو۵٠٠٠٠٠   ولسوالي ١۵ 
 س

 ٩٠٠٠ 
 RRD آيلو متره 

 شرايط  
مساعد د ډي 
ډي اي د خوا 

 څخه

دولتي او 
غيري دولتي 
 موسيسات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

ی جيد ترو. ٨
يونټونو جوړونه 

ولنه او 
 زراعت

ستراتيژي  
سكتور ۵مرآز

 ٧شماره 
د زراعت  ببا١٧   نفوس۶٠٠٠٠٠  ولسوالي ١٧ 

 اداره
 مساعد  

 شرايط
دولتي او 
 غيري دولتي

 کال کی ١٣٨٧په  
ی   تطبيقي

٩ 

 د نباتي.
 آلينك امراضو

  جوړونه 
  
  
 

ولنه او 
 زراعت

ستراتيژي  
نفو۵٠٠٠٠٠  مرآز شهر   ١شماره شماره

د زراعت   يو باپ  س
 اداره

 مساعد  
 شرايط

دولتي او 
 غيري دولتي

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

د سربندنو  ١٠
ستراتيژي   خلك  جوړول

د زراعت  آبيارۍ نفوس۵٠٠٠٠٠  ولسوالۍ١۵ ١شماره شماره
  اداره

 مساعد  
 شرايط

دولتي او 
 غيري دولتي

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي
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 هــــــپوهن .6،4

ونوالو نظرونه.الف  د دی واليت د حالت په اړه د 
د کندهار په ښار آي د معارف  :ون کوونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی توګه څرګند کړلګ

ينو ولسواليو آي  دخرابی امنيتي وضع په خاطرمکاتب شاړ او شاګردان مکتب  ول مكتبونه فعاله دی ، په  وضعه ښه ده او 
ينو مکتبونوکی دشاګردانو دزياتوا ی، په  ای او صنفونو تعداد کفايت نه کویته نه  اآثره مكتبونه ورزشي . لی له کبله د

  . ميدانونه  نلری ،د البراتوار د پاره مسلكي استادان نشته، د ميز، چوآي او قرطاسيي له پلوه مشكالت هم موجود دی

انګړی توګه ميرمنوداسی وويل چه د مکاتبو، مدارسو  اناثو لپاره الزمی دی تر څو د. او سواد اموزی کورسونو ايجادولپه 
  . دتحصيل زمينه ورته برابره شی او هم اناث استادان تشويق او داستادانو معاش زيات شی

ينی شيان ښه شوی لکه تعميرونه جوړ شوي ، بعضی تر ميم شوي او په ٢٠٠۵دخلکوله نظره له  عيسوی کال راپدی خوا 
شاپونه او سمينارونه ورآړل شوي دي  دړندو او ګونګيانو د پاره د ضروري وسايلو مجهز دي  معلمينو ته لن مهاله ورآ

زدآړي زمينه برابره شوي ده البراتواري سامانونه تر يوه حده تكميل شوي دي  د ميز چوآي او قرطاسي له پلوه ترډيره حده 
  .اکماالت شوی دي

ينی شيان بيا بدتره شوی لکه د مسلكي استادانو آمبود ولګی فارغانوکم په داسې حال کې چې  ، په پوهنتونو آي د ددولسم 
  .جذبول او دامنيت خرابی

ګه چی ترهرڅه دامنيت ښه کيدل ضروری دی  له چه مسلكي استادان جذب او امنيت ښه شی  ونوالو ضروری وګ  .ګ

 :په دغه واليت کې دسکتور هدف.ب 

هونوالو په دغه واليت کې دسکتور د هدف په اړه په الندی ډول موافق يو د تعميرونو جوړول او د مسلکی : ه وک د ښوون
ه وړلو او ديو ښه درسی چاپيريال د رامن کيدولو لپاره   ښوونکيو روزل او ګومارل د ښوونی او روزنې دستونزيو د له من

  وره او اړين اړتياویغ. ج 

ون کوونکيو موافقه وکړه چی په دغه سکتور کی يی اړين او غوره اړتياوی چی حل کي دل يی ضروی دی په الندی ډول ګ
  :دی

  .د مکاتبود تعميرات جوړول ترڅو زدهکړی ته مناسب ماحول برابر شی 
  .د مسلكي  معلمانو آمبود پوره کول ترڅو ښه زدکړه وشی 
  .د البراتواري سامان االتو ،موادو ،علمي آتابو کمبود پوره کول تر څو دزدکړی کيفيت ښه شی 
 .ل ترڅوشاګردان تشويق او معياری زدکړه وشید تحصيلي بورسونو سهميه ورکو 
په ولسواليو آي د معارف مديريت او د سواد اموزي لپاره د تعمير او تحويل خانو جوړول ترڅو دمعارف  

  .        دمديريتونومشکل حل شی
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واب.د ون او    دخلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر

واب کی الندې ستراتيژی په الس کی لری چې په دغه برخه کی دمعرف وزارت د خلکو د اړينو اړتي او د حل کولو په 
  .مرسته کولې شي

 )زير بنا(نائي اهدافو آي شامل دي د وزارت معارف په زيرب
يو د پاره چه تعمير ٣ستراتيژي    نلری تعمير جوړولد هغه ښون

  پوره کول مسلكي معلمانو آمبود د ٢ستراتيژي  )تربيه معلم( تګالره آي شامل دي زارت معارف پهود
عمومي )تعلمي نصاب(د وزارت معارف په تګالرو آي شامل دي 
 ١تعلميات ستراتيژي 

 تهيه  علمي آتابو اود البراتواري سامان االتو ،موادو
   کول

عمومي تعلميات ( وزارت معارف په تګالرو آي شامل دي 
  سهميه ورکول تحصيلي بورسونو د ١ستراتيژي )

ي توب حق ورک شوی.هـ    : هغه پروژی چی ورته دلوم

ون کوونکو الندې پروژو ته د لومړی توب حق ورکړ چې په اول کال کی تطبيق شی   .ګ

ی  ولنی په په مرسته تطبيق کي   .  الندی پروژی د خلکو له لوری وړانديز شوی جه ددولت له پلوه به د
 او دهغو مکاتبو تعميرونه جوړول په مرکز او وسواليو  دستوګنی کورونوجوړول۵٠٠دکندهار واليت په مرکز د 

  .کی چه تعمير نلری
  . اناثو لپاره د ارغنداب ولسوالی کی دبيسوادی دکورسونو جوړول ترڅو بيسوادی کمه شی١٢٠٠د  
  .دارغنداب په ولسوالی کی دانجونود دوه ليسو لپاره دتعمير جوړول 
که١٢دباباولی په ليسه کی د    . چه دشاګردانو تعداد ډير دیدرسی خونو جوړول 
ي تعمير  ي ير په معروف کی، ددارونيكه دليسي تعم په ارغستان کی، دبا آل زابي دښوون دمحمد عالم نيكه دښوون

  . په ني کی  جوړولتعمير
    ليسو لپاره البراتواری تجهيزات برابرول۵٢دواليت په سطح د  
   تاسيولنولجودآندهار په واليت آي دآرهني صنايع او تجارت  دآا 
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:واليت پرمختياي پالن    دلم

ه  يتکندهار وال  د   پوهنه :سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه رهيشم
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
و اولسوالی (

 )غيره

ه  اړوند 
 کیاخيستون
 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

تميل کونکی 
مراجع،تولن

 )ی

يتوب دليل  د کال تطبيق  د پروژۍ د لوم

  

١ 

د آندهار 
پوهنتون د 
محصيلينو 

لپاره د ډوډۍ 
خوړلو 
صالون 
 ولجوړ

 کال کی ١٣٨٧په   PRT پالنه  پوهنتون ١محصلين ٣٠٠٠ پوهنتون  ٣زير بنا  پوهنتون
ی   تطبيقي

٢ 
تحقيقا تۍ 

فارم 
 جوړول

د ضرورت  ١٠٠٠ د پوهنتون ساحه  ٣زير بنا  پوهنتون
  سروی نه وروسته USAID پالنه  پوهنتون په اندازه 

٣ 

د ارغنداب .
په ولسوالي 

 ٨آي د 
بابه مكاتبو 

 وړول ج

وله ولسوالي   ٣زير بنا       خلګ  په 
 نفره٣٥٠٠٠  آي

 ١٨ــ ٢ 
ــ ۶اطاقه 
  اطاقه١٢

وزارت 
 معارف

ه    د خلګو ون
د امنيت او 

حفظ مراقبط  
 په ساحه آي

USAID او ١٣٨٧ لی په  ولسوا٥ 
  ١٣٨٨ ولسوالی په ٣
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٤ 

 ليسو ٢۵د. 
البراتوار 

سامان االت 
مواد سمعي 
او بصري 

وسايلو 
 ولبرابر

براي همه  به سطح واليت ٣زيربنا  خلګ
 تعلمين مكاتب

د 
البراتوارو

نو د 
ضرورت 
 په اندازه 

دپوهني 
 وزارت

دالبراتوار 
سامان 

داوامداره آار 
 حفظ مراقبت

بانك جهاني 
   کال١٣٨٧منظوری په  يونيسف

٥ 

دبا آل . 
زابي 

ي  دښوون
 تعمير

دپوهني   اطاقه١٢ ١۵٠٠٠ ارغستان زيربينا خلګ
 وزارت

امنيت حفظ 
 ومراقيبت

غير دولتي 
يونيسف 
 موسسه

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

٦ 

دآملزابي . 
ي  دښوون
 تعمير

 
 

دپوهني   اطاقه١٢ ١۵٠٠٠ ارغستان ٣زيرپنا  خلګ
 وزارت

امنيت حفظ 
 ومراقبت

انكشاف دهاد 
 وزارت

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

٧ 

دبابا ولي 
ليسي ددرسي 

و  ګو
زياتوالي 

 ړولجو
 

دمحل 
ولګي  ١٢ ١٠٠٠٠ ارغنداب زيربنا خلګ  

ي  آو
دپوهني 
 وزارت

ي  دخلګو دون
اخيستنه 

امنيت او حفظ 
مراقيبت په 
 ساحه آي

دولتي 
 موسسات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

٨ 
ددارونيكه 
 دليسي تعمير

 
دپوهني   اطاقه١٨ ١٢٠٠٠ معروف ٣زيربنا  خلګ

 وزارت
امنيت حفظ 
 موديت تجهيز

اف دهاد انكش
 وزارت

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

٩ 

دغبرګي 
ي  دښوون
 تعمير

 

دپوهني   اطاقه١٢ ١۵۵٠٠ معروف ٣زيربينا  خلګ
 وزارت

امنيت تجهيز 
دبشري 
 همكار

انكاشاف دهاد 
 وزارت

 کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

١٠ 

د آندهار د .
معارف د 
مطبعي 
 تجهيز 

 نفر ٢٠٠٠٠٠  مرآز واليت   ٣زير بنا     خلګ
د    

ضرورت 
 په اندازه

وزارت 
 معارف

ه    د خلګو ون
د امنيت او 

حفظ مراقبط  
 په ساحه آي

PRT  کال کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي
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   ايروغت .7،4

ونوالو نظرونه دی واليت .الف  د حالت په اړه د 
ند ک ر ه  ينو ولسواليو کی  :لون کوونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو د واليت په 

لکه معروف،ريګ،ميانشين، او ښورواک کی دامنيتی ستونزو له امله ډير صحی مرکزونه غير فعال دی چی له همدی 
  .امله مو ډير خلک د مرک له کواښ سره مخامخ دی،همدارنګه د ښار د روغتون امبوالنسونه او نورمجهز وسايل نشته

ه ميرمنو دا ې تو ان ينو  :سی وويلپه  د کندهار په ښار کی يو ملکی او يو نظامی روغتون شتون لری او په 
د ښار د روغتونونو د .ولسواليو کی دامنيت د نشتوالی له امله يا خو صحی مرکزونه تړل شوی يا ويجاړشوی دی

ګه چی زمون دخلکو اقتصاد ښه ن ه دی مريضان جوړيدو څخه د ولسواليو د روغتونونو جوړيدل ډير ضروی دی 
  .کابل او پاکستان ته نشی انتقالولی

ه شوی لکه٢٠٠۵دخلکو له نظره له  ينی شيان  خه راهيسی  ينه ډاکټرانی په روغتيايی چاروکی  عيسوی کال   ښ
ه اخلی او خلک د واکسين له پروګرام سره ډيره مرسته کوی او د واکسين پروګرام په ډيرو سيمو کی  په پراخه توګه ون

  شوی دۍتطبيق 

ينی شيان بيا بدتره شوی لکه ه وډی رامن په داسې حال کې چې   د غير مسلکی خلکو فعاليت په صحی امورو کی ګ
يدلی ده او په څينو ولسواليو کی مو  ينو ولسواليوکی د امنيت نشتوالی د روغتونونو د بنديديو المل ګر ته کړی ده، په 

ونوالو.صحی روغتونونه له السه ورکړی دی له چېګ  دښار د روغتونونو د جوړيدو څخه دمخه د   ضروری وګ
  .ولسواليو روغتونونه او صحی مرکزونه جوړ او  په مجهزو وسايلو سمبال شی

  په دغه واليت کې دسکتور هدف.ب 
ونوالو موافقه وکړه چې په دغه واليت کې دسکتور هدف  ينه او مسلکی ډاکټرانو د استخدام او د صحی  روزنيزو ګ دښ
  .پروګرامونو په واسطه د مور او ماشوم د صحت تامين دی

  اړين اړتياوی.ج

ون کوونکيو موافقه وکړه چی په دغه سکتور کی يی اړين اړتياوی چی حل کيدل يی ضروی دی په الندی ډول دی   : ګ

ګه چی د دغه واليت                    ه   د واليت په سطحه په مجهزو وسايلو سمبال د کلينيکونو او صحی روغتونو جوړول   پ
  .ډيرو سيمو کی کلينيکونه او صحی مرکزونه نشته دی

ون                     ګه چی م ينه ډاکټرانو استخدامول  په روغتونونو او صحی مرکزونو کی د مسلکی تجربه لرونکيو او ښ
ينه  ډاکټرانی کمی لرو  .مسلکی، تجربه لرونکی او ښ

  . او دخلکو صحت تامين شیدبا کيفيته درمل واردول ترڅو د ناسم درمل د استعمال څخه مخنيوی وشی 
  .د طبی کارکوونکيو لپاره ديوروزنيز مرکز جوړول 

واب.د ون او    دخلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر

واب کی الندې ستراتيژی په الس کی لری چې په  اړوند د عامی روغتيا وزارت د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په 
   شي دغه برخه کی مرسته کولې

  مطابق یپاليسدد آلينيكونو ايجادول د وزارت .١ دکلينينکونو ايجادول د وزارت په لومړی ستراتيژی کی شته دی
ينه ډاکټرانو استخدام دعامی  دمسلکی خدمتونو روزنه او دښ

مه ستراتيژی کی شته ينه ډاآټرانو استخدام .٢ روغتيا د وزارت  په شب  د مسلكي خدمتونو روزنه  او ښ

مه ستراتيژی که شتهد  د طبي پر سونل ترنينګ مجموعه مرآز جوړښت او د .٣ پرسونل تريننک د وزارت په شب
  ډاآټران يواز معاينه بايد ولري

 د کندهار په ښار کی د نسايی والدی روغتون جوړول. ٤ 
   دکوچيانو لپاره دروغتونو جوړول.٥ 
 ٦د هر روغتون لپاره د امبوالنسونو ورکول. 
 ٧په مطبوعاتو کی  صحی تبليغات کول. 
ولو سيمو کی کار .   نده ګروپونو فعاليدل او په  دګر
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 ٨کول

ي توب حق ورک شوی.ـ ه   : هغه پروژی چی ورته دلوم

ی توب حق ورک چې په اول کال کی تطبيق شی ولی لس پروژی د واليت  .ون کوونکو الندې پروژو ته د لوم دغه 
ی د صحی کلينيکونو،مرکزونو او روغتونو د جوړيدو په اړه دی دغه پروژی د خلکو لخوا وړانديز په بيال بيلو سيمو ک

ی   .شوی او د عامی روغتيا د وزارت له لوری تطبيق کي

دغه پروژی د کندهار په ارغنداب،سپين بولدګ،پنجوايی،خاکريز،کشکی نخود ،شاه ولی کوټ او  دښارپه مرکز کی 
ی  .جوړي
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:ت پرمختياي پالن والي   دلم

ه  يتوال کندهارد  ی او تغذيا روغت:سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه رهيشم
 کونکی

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
و اولسوالی (

 )غيره

ه  اړوند 
 اخيستونکی

 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

 پروژی د د
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

تميل کونکی 
مراجع،تولن

 )ی

يتوب دليل  د تطبيق کال   د پروژۍ د لوم

١ 
داغنداب دباغ 

 CHCسرآاري 
 احاطى جوړول

PDP 

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

 آيلو ٢ ١٠٠٠٠ ندابارغ
 متره مربع

وزارت 
صحت 
 عامه

ډونر او  خلك
ANDS 

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

ددی لپاره چه نفوس ډير دی د خلکو 
 ضرورت نشی پوره کوالی

٢ 
ديرش بستريزه 
شفخانى جوړول 
 په مرآزآي

د پنجوای 
ولسوالی 
د  خلكو 
 په واسطه

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 

  کولت عرضه

  اطاقه٣۵ ١۵٠٠٠ پينجوائي
وزارت 
صحت 
 عامه

 PRT خلك

 کی ١٣٨٧په 
ی  ددی لپاره چه د ښار څخه لری دی او  تطبيقي

خلک  خپل مريضان ښار ته نشی 
 انتقالولی

٣ 
په آليوآي 

دصحييح آلينيك 
 جوړول

د سپين 
بولدک د  
خلكو په 
 واسطه

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 

 کولت عرضه 

  اطاقه٢٢ ۵٠٠٠ سپين بولدك
وزارت 
صحت 
 عامه

 PRT دولت خلك

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

د خلکو ضرورت ورته ډير دی او 
 کلينکوکونه لژدی

 دآلينيك جوړښت ٤
د 

کوچيانو 
 له خوانه

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

اى پر  سيا او 
  اطاقه٢٠ ١٠٠٠٠ اى آوچيان

ت وزار
صحت 
 عامه

 ESP دولت خلك

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

ددی لپاره چه کوچيان کوم خاص کلنيک  
 نلری
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شل بستريزه  ٥
 روغتون جوړول

د 
خاکريزد 
خلكو په 
 واسطه

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

  اطاقه٣٠  خاآريز
وزارت 
صحت 
 عامه

 ESP دولت خلك

 کی ١٣٨٧په 
ی  ددی لپاره چه د خاکريز ولسوالی دښار  تطبيقي

څخه لری ده نو خلک کلينک نشی 
کوالی چه خپل مريضان ښار ته په 

 اسانی ورسوی

٦ 
د معتادينو رواني 
ناروغانو د پاره 

  بستريزه۵٠

شورا او 
 خلک

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

وله  مرآز واليت
 پرسونل٤٣٠٠

يو باب 
 رتعمي

د عامي 
روغتيا 
 وزارت

امنيت د 
و  خل
 همكاري

 

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

تر څو معتادين تداوی شی او اينده د 
 اعتياد څخه خالص شی

٧ 
د سپين بولدك د 

مرآزي روغتون 
 جوړول

شورا او 
 خلک

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

يو باب  ٩٩٣٠٠ ولسوالي پنجوايي
 تعمير

 عامي د
روغتيا 
 وزارت

امنيت د 
و  خل
 همكاري

 

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

د خلکو اړتيا ډيره ده او هم د خلکو 
 ضرورت نه پوره کيژی

٨ 

د ميوند په مرآز 
 نفري ٢٠آي 

روغتون  
 جوړول

شورا او 
 خلک

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

يو باب  ٦٣٨٠٠ آشكي نخود مرآز
 رتعمي

د عامي 
روغتيا 
 وزارت

امنيت د 
و  خل
 همكاري

 

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

هلته نفوس ډير زيات دی روغتون ته 
 اړتيا زياته ده

٩ 
د شاولي آوټ په 
مرآز آي يو باب 
 آلينيك جوړول

شورا او 
 خلک

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

ولسوالي شاولي 
 ٥٥٠٣١ آوټ

 بابه ٢
ينيك آل

 جوړونه

د عامي 
روغتيا 
 وزارت

امنيت د 
و  خل
 همكاري

 

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

په دغه منطقه کی کی کلينيک نشته او د 
 خلکو اړتيا ډيره ده

١٠ 
د تخته پل د پاره 

د بي ايچ سي 
 آلينيك جوړونه

شورا او 
 خلک

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
 ت عرضه کول

 ٦٠٠٠ لولسوالي تخته پ
يو باب 
آلينيكجوړ
 ونه

د عامي 
روغتيا 
 وزارت

امنيت د 
و  خل
 همكاري

 

 کی ١٣٨٧په 
ی   تطبيقي

په دغه منطقه کی کی کلينيک نشته او د 
 خلکو اړتيا ډيره ده
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١١ 
د پنجوايى په 
مرآز آلينك 

  جوړونه 

د پنجواي 
  يوباب  ١٠٠٠٠  ولسوالي پنجوايي  ۶-١  خلګ 

د عامي 
روغتيا 
  وزارت

امنيت د 
و  خل
  همكاري

 کال کی ١٣٨٧په  
ی   د خلګو لپاره روغتيايى اسانتيا برابرول  تطبيقي

د پيرو قلعچه  ١٢
  آلنيك جورول 

آندهار 
  ار

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
  ت عرضه کول

  يوباب  ۶٠٠٠  ار
د عامي 
روغتيا 
  وزارت

امنيت د 
و  خل
  همكاري

 کال کی ١٣٨٧په  
ی   ګو لپاره روغتيايى اسانتيا برابرول د خل تطبيقي

١٣ 
د ميرزامحمد 

خان قلعچه آلينك 
  جوړول

آندهار 
  ار

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
  ت عرضه کول

  يوباب  ۶٠٠٠  ار
د عامي 
روغتيا 
  وزارت

امنيت د 
و  خل
  همكاري

 کال کی ١٣٨٧په  
ی   د خلګو لپاره روغتيايى اسانتيا برابرول  تطبيقي

د ډن ولسوالۍ  ١٤
  ډن  آلينيك جوړول

د اولويتونو -۶-١
ړی کول او  ان
د صحی خد ما 
  ت عرضه کول

  يوباب  ۴٠٠٠  ډن
د عامي 
روغتيا 
  وزارت

امنيت د 
و  خل
  همكاري

 کال کی ١٣٨٧په  
ی   د خلګو لپاره روغتيايى اسانتيا برابرول  تطبيقي
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 توبىز خوندىولنټ .8،4

ونوالو نظرونهد حا ددی واليت .الف  لت په اړه د 
ل ند ک ر ه   هغه مهاجرين چی خپل هيواد ته :ون کوونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو

ی کورونه نلری،دکار زمينه ورته برابره نه ده او د دولت له لوری ورسره هم مرسته نه ده شوی او همدارنګه د  را
ول وزګار دیمعويبينو او معلولينو    .سره هم د دولت له لوری مرسته نه ده شوی درسی او کسبی اسانتياوی نلری او 

ه ميرمنو داسی وويل ې تو ان دم کړۍ په دغه واليت کی د مخابراتو په برخه کی ډير پرمختک شوی،د : په 
  . ښارسړکونه او پلچکونه  جوړ شوی او په هره کوڅه کی د اوبو بمبی لګول شوی دی

ه شوی لکه٢٠٠۵و له نظره له دخلک ينی شيان  خه راهيسی   کوم مهاجرين چی ښار ته نژدی دی له  عيسوی کال 
  .هغوی سره مرسته شوې، د مهاجرينو د انتقال پيسی ته ورکړ شوی دی

ينی شيان بيا بدتره شوی لکه  کار،سرپناه،اوپه ادارو کی مسلکی خلک کم او نشته د جګړو له په داسې حال کې چې 
ه تللی دی نا پايی هم له من   .امله د الری په اوږدو کی پلونه ويجاړ شوی او دبري

له چې والو ته د سرپناه جوړ او دکار زمينه دی ورته برابره شی او ونوالو ضروری و   بيرته ستنيدونګيو ک
  .همدارنګه دی له هغوی سره نقدی مرسته هم بايد صورت ونيسی

  هدفپه دغه واليت کې دسکتور .ب

ونوالو موافقه وکړه چې په دغه واليت کې دسکتور هدف  دبيرته ستنيدونکيو مهاجرينو لپاره د کورونو او هغوۍ ته  ګ
  .دکار دزمينی برابرول دی ترڅو له يوی خوا هغوی ته سرپناه پيدا شی او له بلی خوا يی اقتصادی حالت ښه شی

 غوره او اړين اړتياوی .ج

ون کوونکيو موافقه وکړ   .ه چی په دغه سکتور کی يی اړين اړتياوی چی حل کيدل يی ضروی دی په الندی ډول دی ګ

  .مهاجرينو ته د سرپناه او دکار ذمينه برابرول ترڅو دکور خاوند او اقتصاد يی ښه شی 
اک داوبو برابرول ترڅو د ناروغۍ مخنيوی وشی    .مهاجرينو ته د څ
  . شیله مهاجرينو سره نقده مرسته چی اقتصاد يی ښه 
ول سړکونو جوړ او قير شی    .دواليت په سطحه 

واب.د ون او    دخلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر
والو او بيرته ستنيدونکو وزارت د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په برخه کی الندې ستراتيژی په الس کی  اړوند د ک

  لری چې په دغه برخه کی مرسته کولې شي

  
اج و       مه ی دي ته چ ی ش الن ک ه پ ت پ ول د دول ی ورک مک ه د  رينو ت

ی مګه ويشل کي كه ورآول. . کميسون له الری مهاجرينو ته   مهاجرينو ته م

ه                   ه څلورم رول د نوموړی وزارت پ ی براب ار دزمين ه د ک مهاجرينو ت
  برابرولي ر دزمين آامهاجرينو ته د.  ستراتيژی کی شته

تنيدونکو وزات         مهاجرينو ته دسرپناه جوړول       ه س اجرينو او بيرت د مه
   مهاجرينو د سرپناه جوړول په دويمه ستراتيژيی کی شامل دی

لو اوبو اساتيا وي ورته برابري سي . د مهاجرينو د وزات په دويمه ستراتيژی کی شامل دی  د څ
 نقدي مرسته او آومك ورسره وسي   

  

ي توب حق ورک شو.ـ ه   :ی هغه پروژی چی ورته دلوم

ون کوونکو الندې پروژو ته د لومړی توب حق ورکړ چې په اول کال کی تطبيق شی   .ګ
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طی دکورسونو جوړول دی چی       له دغو پروژو څخه يی دوه پروژی د معويبينو معلولينو لپاره دسرپنا او د خيا               
  .دخلکو له لوری وړانديز شوی دی

ولينزو       شپړ او     دغه پروژی به په مرکز او ولسواليو کی د کار او  ه مرسته ب چارو د وزارت له لوری دخلکو پ
  .تطبيق شی

ای                   اجرينو ستونزی حل او د اوسيدو  وی خوا د مه ه ي ګه د اولويت حق ورکړ شوی چی،ل دغو پروژو ته 
  .پيدا کړی او له بلی خوا هغوی ته دکار زمينه برابره شی

  .له دغو پروژه څخه پاتی اته نوری پروژی په دی ډول دی 
   په خاکريز ولسوالې کیمخنيو لپاره ديوالونه جوړوولدسيالبو د 
   په پنجوايی ولسوالی کیدآشمشو دپاآيدو فابريكه 
و ته    په ښار کیدخورآي موادو ، خيمو او پوښاك توضيع  بي وزلو او آون
  دښار په سطحهدمخدره موادو پرضد مرآزونه جوړول 
  کز او ولسواليو کیپه مر جورول ودکوندو او يتيمانو لپاره د حرفوی کورسون 
  په مرکز او ولسواليو کیای شوی لپاره سرپناه جورول د راستنيدونکو او او بی  
   په مرکز کیو کورسونه جورولړ د حرفوی زده کد راستنيدونکو او بی خای شوی لپاره 
  لپاه په مرکز کید يو لوی کلينک جورول د راستنيدونکو  
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:الن واليت پرمختياي پ   دلم

ه  يت والکندهارد   يتوب خونديز تولن:سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه رهيشم
 کونکی

الرو  د وزارت د موخو او ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوالی (
 )و غيرها

ه  اړوند 
اخيستون
 کی
 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
يابيدو او کام

دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

تميل کونکی 
مراجع،تولن

 )ی

يتوب دليل  د تطبيق کال   د پروژۍ د لوم

١ 
دسيالبو دمخنيو 
لپاره ديوالونه 
 جوړوول

د 
خاکريزد 
خلكو په 
 واسطه

 موخه طرخه و تقويت سيستم و ٢
رضه ميکانيزم های برای ع

روپ اسيب  خدمات اجتماعی به 
 پزير

 ٣ ١٠٠٠٠ خاآريز
 آيلومتره

وزارت 
کار و 
امور 
 اجتماعی

دخلكوپه 
 کال کی ١٣٨٧په  CIDA مرسته

ی  تطبيقي

د حوادثو او سيالبونو نه  محنيوی 
کول چه د کورونو د تحريب 

 مخنيوی وشی

دآشمشو دپاآيدو  ٢
 فابريكه

د پنجوای 
ولسوالی 
د  خلكو 
 په واسطه

طرخه و تطبيق پاليسی ها و پالن 
سترده مصونيت اجتماعی  های 
ی به وضيعت اطفال  جهت رسيد
،زنان،مردان،وخانواده هی اسيب 

 پزير

 يو باب ۶٠٠ پنجوائي

وزارت 
کار و 
امور 
 اجتماعی

دخلكوپه 
 مرسته

غيردوليتى 
موسيسات 
ډونران او 
انكشاف 
 دهات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

 حلکو دبی وزلو او غريبو
مشکالت پری خل کيژی او خپل 
 ژوند د ادامی لپاره وصيله ده

٣ 

دخورآي موادو ، 
خيمو او پوښاك 
توضيع او بي 
و ته  وزلو او آون

ار د  د 
خلکو په 
 واس طه

طرخه و تطبيق پاليسی ها و پالن 
سترده مصونيت اجتماعی  های 
ی به وضيعت اطفال  جهت رسيد
،زنان،مردان،وخانواده هی اسيب 

 زيرپ

معيوبينو  ١٠ ۵٠٠٠ ار
 وزارت

دخلكوپه 
 مرسته

غيردوليتى 
موسيسات 
ډونران او 
انكشاف 
 دهات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

د حکلو د اسانتيا د برابرولو په 
 اساس

٤ 
دمخدره موادو 

پرضد مرآزونه 
 جوړول

ار د  د 
خلکو په 
 وايطه

ت کموالی۵ ار په   دکوکنارو د ک د
 سطه

وله 
آندهارخل
 ك

١٠ 
د مخدره 
موادو 
 وزارت

دخلكوپه 
 مرسته

غيردوليتى 
موسيسات 
ډونران او 
انكشاف 
 دهات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

ددی لپاره چه زمونژ د کندهار 
واليت ديری دمخدره موادو 

و سره مخدی  ستون
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٥ 

 معيبين او د
معلولين او شهداو 

لپاره سرپناه 
 جورول

د معيبينو 
او 

معلولينو 
 په واسطه

ايه شوو لپاره موخه ٨ د بی 
 سرپنا برابروول

مرکز او 
 ولسوالی

        .
معيبين او 
 معلولين

متره ١٠٢
 مکعب

والو  د ک
او 

راستنيدون
کو چارو 
 وزارت

امنيت او د 
خلکو     

 ونده

غير دولتی 
 مو يسسات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

دوی ډير بی وزله خلک دی د 
 سرپنا د جوړوولو توان نلری

٦ 

کوندو او يتيمانو د
لپاره د حرفوی 

کورسونه 
 جورول

و  د کون
او يتيمانو 
 په واسطه

د اسانتياو د امناناتو برابروول - ۵
 په برخه کی

مرکز او 
 ولسوالی

        .
معيبين او 
 معلولين

  بابه١٨

د کار او 
تولنيزو 
چارو 
 وزارت

امنيت او د 
خلکو     

 ونده

غير دولتی 
 مو يسسات

ال کی  ک١٣٨٧په 
ی ی او يتيمان دير مستحک دی تطبيقي  کون

٧ 

معيبين او 
معلولين او شهداو 

ورثو  لپاره د 
خياطی  
کورسونه 
 جورول

د معيبينو 
او 

معلولينو 
 په واسطه

 ستراتيزی فنی خدمتونه ٨/
برابرول معيبين او معلولين او 

 شهداو ورثو  لپاره د

مرکز او 
 ولسوالی

        .
معيبين او 
 معلولين

  بابه١٨

د کار او 
تولنيزو 
چارو 
 وزارت

امنيت او د 
خلکو     

 ونده

غير دولتی 
 مو يسسات

 کال کی ١٣٨٧په 
ی  دغه خلک مختاج او بی وزله دی تطبيقي

٨ 

د راستنيدونکو او 
او بی خای شوی 

لپاره سرپناه 
 جورول

د 
راستنيدو
نکو له 
 حوا

طرخه و تطبيق پاليسی ها و پالن 
سترده  مصونيت اجتماعی های 

ی به وضيعت اطفال  جهت رسيد
،زنان،مردان،وخانواده هی اسيب 

 پزير

مرکز او 
  ولسوالی

 دوه ٢
کوتی او 

ضروری  
شيان 
 ورکول

وزارت 
کار و 
امور 
 اجتماعی

د 
راستنيدونکو 
او او بی خای 

شوپه 
 همکاری

UNHCR  کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

د ازادی فضا څخه دوی خوندی 
 ان خوندی نه دیدی ولی کوچي

٩ 

د راستنيدونکو او 
او بی خای شوی 
لپاره د حرفوی 

زده کرو 
کورسونه 
 جورول

د . 
راستنيدو

نکو او او 
بی خای 
 لحوا

 وزارت امور ٦ستراتيزی نمبر 
 مرکز مهاجرين

راستنيدون
کو او او 
بی خای 
شوی 
 خلک

٣٥٠ 
وزارت 
امور 
 مهاجرين

امنيت او د 
خلکو     

 ونده
UNHCR  ل کی  کا١٣٨٧په

ی  تطبيقي
نسبات عادی حلکو ته دوی ډير 

 محتاج دی

١٠ 
د يوی لوی 

کلينک جورول د 
 راستنيدونکو

د . 
راستنيدو

نکو او او 
بی خای 
 لحوا

وزارت ٢ستراتيزی نمبر      
 امور مهاجرين

د پنجوايی 
ولسوالی د 
صاليجانو 
 په کلی کی

راستنيدون
کو او او 
بی خای 
شوی 
 خلک

٥٠٠٠٠ 
وزارت 
امور 

 جرينمها

امنيت او د 
خلکو     

 ونده
UNHCR  کال کی ١٣٨٧په 

ی  تطبيقي
د ژوند د ضرورتونو لپاره ډير 

 اهم ضرورت دی
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 حکومتداری او بشری حقونه .9،4

ونوالو نظرونه. الف   :دی واليت د حالت په اړه د 
ل ند ک ر ه  ه کندهار واليت کی کار اهل کار ته پ :ون کوونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو

نه دی سپارل شوی،قانون حاکميت نه دی پيدا کړۍ، ،دولت د خپل غصپ شويو ملکيتونو د بيرته را نيولو په اړه هي نه دی 
ول بنديان په يوه اطاق کی زاندانيان دی او د بندی کسانو دوسيه په خپل وخت سره نه  ترسره کړی، د کندهار په محبس کی 

یحل ک   .ي

ه ميرمنو داسی وويل ې تو ان ينی شيان ښه شوی لکه د ٢٠٠۵دخلکو له نظره له  :په   عيسوی کال څخه راهيسی 
کندهار واليت دولتی اداری دتير هغه په پرتله يوڅه ښه شوی او همدارنګه د کندهار د محبس  بيارغونی او فزيکی جوړښت 

  .ته يوڅه پاملرنه شوی ده

ي  په دولتی ادارو کی اداری فساد ډير شوی،مدنی حقوقو ته توجه نه نی شيان بيا بدتره شوی لکهپه داسې حال کې چې 
ی او قانون هي حاکم شوی نه دی او هغه جرايد او مجلی چی د اساسی قانون بيانونکی دی د عدلی وزارت له لوری  کي

  .دولتی ادارو ته نه دی توزيع شوی

له چې کار اهل کار ونوالو ضروری وګ  ته وسپارل شی،قانون پلی شی،د دولت غصب شوی مليکيتونه بيرته دولت ته ګ
وسپارل شی، دکندهار په محبس کی د بندی کسانو وضيعت ته پاملرنه وشی او دهغوی دوسی او قضيی دی په خپل وخت 

  .سره حل شی

  په دغه واليت کې دسکتور هدف.ب

ونوالو موافقه وکړه چې په دغه واليت کې دسکتور هدف ولنيز عدالت تطبيق کول،د بشری حقونو تامينول  او د   ګ د 
  .کوکنارو د کرکيلی مخه نيول دخلکو دهمکارې له الری ترڅو قانون تطبيق او حق حقدار ته وسپارل شی

  غوره او اړين اړتياوی.ج 

ون کوونکيو موافقه وکړه ی دی په الندی ډول چی په دغه سکتور کی يی اړين او غوره اړتياوی چی حل کيدل يی ضرو  ګ
  :دی

ت ترڅو قانون پلی شی  ينګ   دامنيت 
  په دولتی ادارو کی کنترول ترڅو د اداری فساد مخنيوی وشی 
ګه دغه کار د اداری فسادی په مخنيوی کی موثر دی    .د دولتی کارکوونکيو د معاشاونو لوړول 

واب.د ون او    دخلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر

واب کی الندې ستراتيژی په الس کی لری چې په دغه برخه کی اړو ند دعدلی وزارت  د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په 
  .مرسته کولې شي

د قانون پياوړتيا د عدلی وزارت په لومړې ستراتيژی کی 
 حاکميت او پياوړتيا د قانون  شته

 خه نيول او د اداری اصالحاتو راوستل دادرای فساد م دعدلی وزارت په دويمه ستراتيژی کی شته

د محبوسينو د وضيعت ښه کيدل او په خپل وخت سره دهغوی . دعدلی وزارت په دريمه ستراتيژی کی شته
 د دوسيو حل کيدل

ي توب حق ورک شوی  .ـ ه   :هغه پروژی چی ورته دلوم
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ون کوونکو الندې پروژو ته د لومړی توب حق ورکړ چې په اول کال کی تط   :دغه پروژی په الندی ډول دی.بيق شیګ

په ولسواليو کی دحقوقو او بشری حقونو د دفتر ايجاد او جوړول، دغه پروژه دخلکو له لوری وړاندی شوی  
  .ده،نوموړی پروژه به د خلکو په مرسته د عدلی وزارت له لوری تطبيق شی

ګه دلومړی توب حق ورکړ شوی چی په ولسواليو کی خلک   دخپلو حقوقو څخه ناخبر او بشری دغی پروژی ته 
ی له دغو پروژو څخه يی پاتی نهه نوری په الندی ډول دی والندی کي   :حقونه ترپ

اى جوړول   اړوند اداري  په ولسواليو آي د مخدوره موادرو ،د عدالت غيري رسمي او رسمي او قومي مشرانو د 
 قواو لوړول د ظرفيت د تشكيل مطابق د مخدوره  د سرحدي، او د مكتبو پيژندنهړ والیپه روابط د ظرفيت د لو

اى جوړول د محتاديو د بيا مغد پالن مخنيوي،موادو په رابطه د ظرفيت لوړوالۍ  د ، د حرفوي آورسو د ياداولو 
 د خلګو اګاهي په ، مرآزی د آوچنيانو د اصالح تربيو، په اساسي شكل توسعهآندهار د عمومي محبس تر ميم او

 د روزنيزو ،وقيف خانو جوړول په ولسواليو آيت د  او و دمخدره توکيو د ضرورونو په اړهو احقوقي مسائل
ون په يو شمير نورو ولسواليو کی د عدلی آروسونو جوړول ددولت په سطح  دغه پروژی به د کندهارښار په ګ

  .مخدره توکيو پرضد دمبازی دوزارتونو له لوری بشپړ او تطبيق شی
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:واليت پرمختياي پالن    دلم

ه  يتکندهار والد   حكومتدارۍاود قانون واآمن  :سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

وړاندی  پروژه رهيشم
 کونکی

الرو  د وزارت د موخو او ت
 سره اړيکه

 ای
ولسوا(

و الی 
 )غيره

ه  اړوند 
اخيستون
 کی
 

/ اندازه 
 ود حد

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی 
د 

کاميابيدو 
او دوام 
لپاره 
 شرايط

ممکنه 
: مرستی

غير دولتی (
موسسات، 

تميل 
کونکی 
مراجع،تول

 )نی

يتوب دليل  د تطبيق کال   د پروژۍ د لوم

١ 

د حقوق او 
حقوقي بشر د 

دفتر جوړول په 
 ولسواليو آي

دولسوالي 
 خلګ

قوقو پوهاوي د عامه ح -۶
رامو پراختيا  پرو

ولو  په 
ولسواليو 
 آي

وزارت   اطاقه٨ ٢٠٠٠٠٠
 عدليه

د ولسواليو 
و په  د خل
 مرسته

 کال کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

ترڅو په ولسواليو کی بشری حقونه 
 ژوندی شی

٢ 

د عدالت غيري 
رسمي او رسمي 

او او قومي 
اى  مشرانو د 

 جوړول

دولسوالي 
 ياوړتياد بشري سرچنو پ٢ خلګ

ولو  په 
ولسواليو 
 آي

وزارت  يو سالون تنه١٠٠
 عدليه

د ولسوالي 
خلګ او 
انكشافي 
 شورا

 کال کی ١٣٨٧په  
ی  تطبيقي

ګه چی دغه کار به د عدالت په 
ت کی مرسته وکړی  ينګ

٣ 

اړوند اداري  په 
ولسواليو آي د 
مخدوره موادرو 

په روابط د 
ظرفيت د لوري 

او د مكتبو 
 پيژندنه

والي دولس
 خلګ

د مخدوره موادو په وړاندي ٢
ارنه الري   مبارزه د ت

ولو  په 
ولسواليو 
 آي

٢٠٠٠٠٠
 ---- تنه

د مخدره 
موادو 
 وزارت

 کال کی ١٣٨٧په   ------
ی  تطبيقي

په حلکو  او په مسولينو کی وجدانی 
ت  وظيفه پارول  او د کوکنارو د ک

 مخه نيوول
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٤ 

د سرحدي قواو 
لوړول د ظرفيت 

ل مطابق د تشكي
د مخدوره موادو 

په رابطه د 
 ظرفيت لوړوالۍ

دولسوالي 
 خلګ

ه والي د مخدوره  امنيتي وضع 
 موادو د قاچاق مخنيوي

دواليت 
سرحدي 
 پوليس

٧٠٠٠٠٠
 ----- تنه

د مخدره 
موادو 
 وزارت

 کال کی ١٣٨٧په   -----
ی  تر څو د قاچاق برانو مخه ونيوول شی تطبيقي

٥ 

د حرفوي 
و آورسو د ياداول

اى جوړول د 
محتاديو د بيا 
 مغد پالن مخنيوي

دواليت 
 خلګ

 د مخدوره موادو مطابق د پاره ۴
 همكاري

د واليت 
 تنه٢٠٠ خلګ

 اطاقه ١۵
او يو آار  

 اى

د مخدره 
موادو 
 وزارت

د واليت 
 کال کی ١٣٨٧په   خلګ

ی  تطبيقي
ګه چی دغه کار د مخدره توکيو په 

 مخنيوی کی مرسته کولی شی

٦ 

دهار د د آن
عمومي محبس 
تر ميم او او 

ستعه په اساسي 
 شكل

ار  د 
 خلګ

د مجرمينو او توقيف شوي آسانو 
 مواظيف بنديان

د آندهار 
 تنه١٥٠٠ ار

اطا٣٠٠
قه 
١٢٠٠ 
پوالن
١٢٠٠ 
سيمخرادا

 ر

وزارت 
 عدليه

د پوليسو 
او امنييت 
 مسئولين

PRT  کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

ا ترڅو بنديان او محبوسين په ښه فض
 کی ژوند وکړی

٧ 
د آوچنيانو د 
اصالح تربيو 

 مرآز

ار  د 
د آندهار  د محبسينو او توقيف شويو آسانو خلګ

وزارت   اطاقه٢٠ تنه٢٠٠ ار
 عدليه

امنيتي 
مسئولين 

او 
انكشافي 
 شورا

PRT  کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

ګه چی دغه کار دکوچنيانو دتربيت 
 په برخه کی ډيره مرسته کوی

٨ 

 اګاهي د خلګو
په حقوقي مسائلو 

آياو موادو 
مخدوره ره 
 ضراتو آي

دواليت 
 د عامه حقوق پوهاى۶ خلګ

د واليت 
خلګ 
٦٠٠٠ 

٣٠٠٠٠٠
 دوره٢٤ تنه٠

وزارت 
عدليه و 
مبارزه 
باموادمخ
 در

---------
---- PRT  کال کی ١٣٨٧په 

ی  د حکو د ژوندانه د سطحه لوړوالی تطبيقي

٩ 
د طوقيف خانو 

جوړول په 
 و آيولسوالي

د ولسوالي 
 د محبسينو او توقيف شوي آسانو خلګ

 ٧په 
ولسواليو 
 آي

عدلي  اطافه٨ تنه٤٠
 وزرات

د ولسوالي 
 کال کی ١٣٨٧په  PRT خلګ

ی  تطبيقي
د ولسوالی محبوسين او د هغوی د پای 

 وازانو دپاره اسانتيا برابروول
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١٠ 

د روزنيزو 
آروسونو 

جوړول ددولت 
 په سطح

د واليت د 
و په  خل

 طحس

رام ۶  د عامه حقوق پوهاويد پرو
 پياوړتيا

د آندهار 
ا ر  په 
 آي

 تنه٢٠٠٠

١٢ 
دوري 
هره 

دوره آي 
  تنه١٠٠

عدلي 
 وزارت

---------
---- PRT  کال کی ١٣٨٧په 

ی  تطبيقي
خلکو ته د حقوقی موضوعات 

 ورپيژندل

١١ 
په محبس آۍ د 

اوبو سيستم 
  جوړول 

د واليت د 
و د آندهار   يف شوي آسانود محبسينو او توق  لخواخل

  محبس
تنه ١۵٠٠

  محبوسين
ستندرد 
  سيستم 

عدلي 
 کال کی ١٣٨٧په      وزارت

ی    تطبيقي

١٢ 
د ولسوالۍ د 
دفتر تعميراتو 

  جوړول 

 د 
و معروف    لخواخل

عدلي   اطاقه١٠  تنه٢۵  ولسوال
 کال کی ١٣٨٧په      وزارت

ی    تطبيقي
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  تيامن .10،4

 :ونوالو نظرونهد دی واليت د حالت په اړه د . الف
ند ک ل ر ه  تونه  :ون کوونکيو د دغه واليت د وضيعت په اړه خپل نظرونه په الندی تو په ښار کی دننه ماشوم ت

ه شوی پوليس تريوی اندازی پوری روزل شوی او دپوليسو له لوری امنيتی ګزمی ډيری شوی دی   .ل

ال په خطر کی ده د موسسی او دولت کار کوونکی د طالبانو لخوا  خو په ولسواليو کی ډيره بی امنيتی ده دخلکو سراو م
ی، دولت د دغو کارونو د راقابو کولو په برخه کی ډير ضعيفه دی،همدارنګه ايتالفی عسکر د  ی او وژل کي تول کي ت

ينی وخت ايتالفی سرتيری په عام خلکو با ی لخوا په سيمه کی ګزمی کوی چی خلک ورڅخه په تنګ دی او  ندی ور
  . ډزی هم کوی او وژنی يی

ه ميرمنو داسی وويل ې تو ان ينی شيان ښه شوی لکه ٢٠٠۵دخلکو له نظره له  :په   عيسوی کال څخه راهيسی 
ګه چی دپوليسو له لوری امنيتی تدابير ښه شوی دی همدارنګه پوليس روزل شوی او دولت  ه شوی ده  تو نه ل ماشوم ت

  .ورته يوه اندازه توجه کړی ده

ينی شيان بيا بدتره شوی لکه دامنيت د نشوالی له امله دخلکو سر اومال له خطر سره مخامخ ده  په داسې حال کې چې 
ايه  تونه او وژنه او د ايتالفی سرتيرو بی  پوليس او خلک اوپه خپل سر شوی،دطالبانولخوا د دولت دمامورينو ت

  .بمباری زياته شوی ده

له چې په ونوالو ضروری وګ ينګ او د طالبانو له لوری د دولت او د موسسود کارکوونکيو د ګ  ولسواليو کی امنيت 
تونی اووژنی او دايتالفی سرتيرو له لوری د ناسمی بمبارۍ مخنيوی دی وشی   .ت

  په دغه واليت کې دسکتور هدف. ب

ونوالو موافقه وکړه چې په دغه واليت کې دسکتور هدف  و مسلکی خلکو ګمارل او د په دولتی ارګانونو کی د ښه اګ
ينګ او له بل پلوه د ملکی  واکونو او افغان دولت ترمن دهماهنګی رامن ته کيدل ترڅو له يوه پلوه امنيت  بهرنيو 

  .وګړيو دوژل کيدو مخنيوی وشی

  غوره او اړين اړتياوی.ج 

ون کوونکيو موافقه وکړه چی په دغه سکتور کی يی اړين او غوره اړتياوی چی  حل کيدل يی ضروی دی په الندی  ګ
  .ډول دی

  .د دولت او ايتالفی سرتيرو ترمن هماهنګی راوستل ترڅو دبی ګناه خلکو د وژل کيدو مخنيوی وشی 
  .په امنيتی ارګانونو کی دمسلکی کسانوګمارل ترڅو په ښه توګه امنيت ونيول شی 
  .دامنيتی پوستو جوړول ترڅو دخلکو سراو مال محفوظ شی 
  .معاش لوړول ترڅو دوی په ښه توګه سره وګولی شی چی امنيت راولیدپوليسو د  

  
  
  

ون .د   دخلکو د اړتياو د حل کولو په برخه کی د دولت غبر

واب کی الندې ستراتيژی په الس کی لری چې په  اړوند دکورنيو چارو وزارت  د خلکو د اړينو اړتياو د حل کولو په 
  ..دغه برخه کی مرسته کولې شي

 ارګانونو او ايتالفی سرتير و ترمن د هماهنګی خبره د دولتی
دکورنيو چاروز وزارت د ستراتيژی به اتمه ماده ده کی 

دولتي امنيتي ارګانونه د ايتالفي قواو سره څنګه هماهنګ 
 آيداي سي 
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اکل شوی چی په دی اړه خبری وکړی.شته   .کميسون 
 د مسلکی کسانو د توظيف خبره د داخلی وزات په دويمه

  بر نامه لري ه آوم په اړهتو ظيفولدد مسلكي آسانو . .ستراتيژی کی راغلی ده

  دخلکو د سراومال تامين. .د نوموړی وزارت په دريمه ستراتيژی کی شته
  ملي پوليس روزلد .د ياد شوی وزارت په دويمه او دريمه ستراتيژی کی

  وره او مکمل تجهيزاتو ورکولليسو ته د پپو د کورنيو چارو وزارت په څلورمه ستراتيژی 

ي توب حق ورک شوی.ـ ه    : هغه پروژی چی ورته دلوم

ون کوونکو الندې پروژو ته د لومړی توب حق ورکړ چې په اول کال کی تطبيق شی   .ګ

ديز                وری وړان ه ل ه پروژی د امنيتی او سرحدی پوستو جوړول دی چی د خلکو ل له دغو پروژی څخه يی پن
   .شوی دی

رو    ه             دغه پ دهار واليت پ ه د کن داب  ، ډن   ، شاولي آوټ   ژی ب دك ،          ، خاآريز  ، ارغن  معروف ، ارغستان ، بول
 . ولسواليو او سيمو کی جوړی شیريګستاناو شورابك 

رمخ وړل                ی چاری پ ی امنيت ه ي وری ب ه ل سو ل دغه پروژی به د کورنيو چارو وزارت له لوری تطبيق او دپولي
ی   .کي

ګه د اولويت       ه         دغو پروژو ته  ل دا چی پ وی وشی او ب سانو مخني  حق ورکړ شوی چی يوخوا د دولت ضد ک
ای پيدا شی ينګ او دپوليسو لپاره داوسيدو    .ياد شويو سيمو کی امنيت 

ه نوری پروژی په دی ډول دی   :له دغو پروژو څخه پاتی پن
ك تشكيل او ايجادول       ومي شو      ، د ارغستان په مرکز کی       دپوستو ديومنظم آن ي ق ادول  دامنيت ه     را ايج دهار پ  دکن

ی، ز ک وړول مرک ونه ج ړي آورس واد زده آ نظم س اره م سو لپ ی  او پولي سواليو ک و ول ول ه  سلكي  پ ي او م  فن
  . د واليت په مرکز کیروزونه
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يتوب لرونكو پروژو فورمه:واليت پرمختياي پالن    دلم

ه  يتکندهار والد   امنيت :سکتور   ٠٤/٠٧/٢٠٠٧     ٠٤/١٣٨٦/ ١٣ :ني

 وړاندی کونکی پروژه رهيشم

د وزارت د 
موخو او 

الرو سره  ت
 اړيکه

 ای
ولسوالی (
 )و غيرها

اړوند 
ه 
اخيستو
 نکی
 

/ اندازه 
 حدود 

رهبری 
کونکی 
 اداره
 

د پروژی د 
کاميابيدو او 
دوام لپاره 
 شرايط

ممکنه 
غير : (مرستی

دولتی 
موسسات، 

تميل کونکی 
 )مراجع،تولنی

يتوب دليل  د تطبيق کال   د پروژۍ د لوم

١ 
دپوستو ديومنظم 
ك تشكيل او  آن

 ايجادول

د ارغستان حلک 
 اود مرکز خلک

 تګالري پروژه ٧
 اعمار

ارغستان 
 ٨٠٠٠٠ مرآز

 نفر ٣٠٠
يوتعمير 

  اطاقه٣٠

دآورنيو 
چارو 
 وزارت

دامنيتي آارمندانو 
منظم حفظ 

مراقبت او دخلګو 
 حمايت

PRT  کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

غرني ولسوالي او سرحدي دي او 
 همداتگه ډيرلوي ساحه

دامنيتي قومي شورا  ٢
 ايجادول

د کندهار د مرکز  
 خلګ

 تګالري ٨
دسوبات 

ت لپاره ينګ  د

دآندهار 
 مرآز

١٥٠٠٠٠
  آنيزه٣٠ ٠

دآورنيو 
چارووزار

 ت

دخلګو لخوا 
همايه آيدل 
 دشورا څخه

PRT  کال کی ١٣٨٧په 
یتطبي  قي

كه چه عام خلګ مشرانو او 
سپين ږيرو ته احترام لري 

 دامنيت لپاره هم دي

٣ 
پوليسو لپاره منظم 
سواد زده آړي 
 آورسونه جوړول

 تګالري ٣ د پوليس له خوا
 دپوليسو روزنه

ول بي 
سواده 
 پوليس

بي سواده 
 پوليس

وزارت 
 داخله

دوامداره 
 کال کی ١٣٨٧په  PRT غير دولتي زده آړه

یتطبي  قي

واضع خبره چه سواد مفيد موثر 
او وطن ژوند او مسونيت ته 

 شخص توجه آړي

فني او مسلكي       ٤
 روزونه

خلګ او د 
 دواليت په مرآز

 تګالري ٣
 دپوليسو روزنه

دواليت په 
 مرآز آي

٢٠٠٠ 
وزارت   دوري٦ نفره

 داخله
دپوليسو فعاله 

ه  کال کی ١٣٨٧په  PRT ون
ی  تطبيقي

ضرفيتونو سطحه دپوليسو دآاري 
 لوړول
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دسرحد پوستو  ٥
 جوړول

دمعروف، 
ارغستان ، بولدك 

، شورابك ، 
ريګستان خلګو 
 په واسطه

 تګالري ٨-٧
پروژه اعمار 
ت ينګ  سوبات 

معروف ، 
ارغستان ، 
بولدك ، 

شورابك ، 
 ريګستان

٧٠٠٠٠٠ 
وزارت   پوستي٢٩ خلګ

 داخله

دپوليسو لخوا 
دوامداره مراقبت 
 او هما هنګي

PRT کال کی ١٣٨٧ په 
ی  تطبيقي

غرني ولسوالي او سرحدي دي او 
همدارنگه  ډيرلوي ساحه لری  

 بايد کنـترول شی

دامنيتي پوستو  ٦
 جوړول

دخاآريز خلګو 
 په واسطه

 پروژ اعمار ٨-٧
آمك باسازي 
 سوبات افغانستان

 ٤٠٠٠٠ خاآريز
وزارت  ٤ نفره

 داخله

منظم مراقبت 
دپوليسو او محلي 

 خلكو لخوا
PRT کال کی ١٣٨٧ه پ 

ی  تطبيقي
والسوالي ته دمخا ليفينو 
 دداخليدونه جلوګير آول

دامنيتي پوستو  ٧
 جوړول

د ژيری ولسوالی 
 خلګو په واسطه

 پروژه ٨-٧
اعمار آمك 

بازسازي سبات 
 افغانستان

 ٩٢٠٠٠ ژۍړی
وزارت  ١٠ نفره

 داخله

منظم حفظ 
مراقيبت دپوليسو 
او محلي خلګو 

 لخوا

PRT  ی  کال ک١٣٨٧په
ی  تطبيقي

والسوالي ته دمخا ليفينو 
 دداخليدونه جلوګير آول

دامنيتي پوستو   ٨
 جوړول

د ډن ولسوالی د 
 خلګو په واسطه

 پروژه ٨-٧
اعمار آمك 
 سياب افغانستان

 ١٧٠٠٠٠ ډن
وزارت  ٢ نفره

 اخله

مراقيبت دپوليسو 
او محلي خلګو له 

 خوا
PRT  کال کی ١٣٨٧په 

ی  تطبيقي
ي آي امنيت په داخل والسوال
 ساتل

مجهز دامنيتي پوستو  ٩
 آول

د  شاولی کوټ 
 دخلګ په واسطه

 پروژه ٨-٧
اعمار آمك 
 سبات افغانستان

شاولي 
 آوټ

٣٩٠٠٠ 
وزارت  ١٠ نفره

 داخله

مراقيبت دپوليسو 
او محلي خلګو له 

 خوا
PRT  کال کی ١٣٨٧په 

ی  دامنيتي پوليسو داوسيدو لپاره تطبيقي

دماينو دموجوديت  ١٠
 ه دساحي پاآولڅخ

د مرکز او 
ولسوالی   خلګو 

 په واسطه

 پروژه ٨-٧
اعمار آمك 
باسوبات 
 افغانستان

مرآز او 
وزارت  ١٠ KM٢ ٣٠٠٠٠٠ والسوالي

 داخله

دمحلي خلګو 
حمايت دماين 

پاآي دپرسونل له 
 خوا

UNAMA  کال کی ١٣٨٧په 
ی  تطبيقي

د ماين د موجوديت نه د ساحو 
ته پاکوول  او خلکو د استفادی 

 اماده کول
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 همىضم -١ .5

ون کونکيو لست   د ګ
  د واليتي مشورو او د پرمختيايي پالنونو ورآشاپ

 )٢٠٠٧،جوالی،١٨،١٩(پالن انکشافی)٢٠٠٧ جوالی،١٥،١٦،١٧(تاريخ مشوره واليتی
  ٠٠٧.جوالی.١٩.تر.جوالی.١٥

ون آوونكي  د واليتي  مشورو او د واليتي پرمختيايي پالنونو د ورآشاپ 

 شميره د اداری  نوم  نارينه ه 
 ١ حکومتی اداری  
 ١٫١ د واليت مقام  ٢ 
وران جرګی  ولسید     ١٫٢ غړي او سنا
 ١٫٣ د واليتي شورا غړي   ٢
 ١٫٤ د علماو د شورا غړي   
 مجموعه  ٢ ٢
ه  ٢  ــولني اســــــــــــــــــتازيد   نارينه ښ
 
٣٧ 

 
٥٣ 

ولنو استازي ح د م ولنو د پرمختيايي شورا ګانو پرمختيايي شورايوال د ولسو–لي   او يا هم د 
 ٢٫١ ګانو استازې، په هغه صورت آې چې د ولسوالۍ پرمختيايي شورا موجوده نوي

ولنو استازي  ١٧ ١١ اري   ٢٫٢  د 
 ٢٫٣  د آوچيانو استازي  ٨ 
والو استازي انه د  راست    ٢٫٤  شويو آ
 ٢٫٥ )يرې له پورتنيو څخه توپير ولريآه چ( د معيوبينو استازي  ٣ 
ولنيزو ګروپونو استازي  ٧  ه آړئ( د نورو   ٢٫٦                                            )ګروپونه په ن
 مجموعه ١٣٦ ٨٨ ٤٨
 ٣ )آابل( استازي تونو وزارود اړوند  نارينه ه
 ٣٫١ ې وزارت   د آر ١ 
 ٣٫٢ ي استاز کميسونمبارزې  د اداري فساد په وړاندې د   
 ٣٫٣ ي د نشه يي توآو په وړاندې د مبارزې کميسون استاز  ١ 
 ٣٫٤ د پوهنی وزارت    ١ 
 ٣٫٥  د لوړو زده آړو وزارت   
 ٣٫٦  د اوبو او انرژۍ وزارت   
 ٣٫٧  د روغتيا وزارت  ٢ 
 ٣٫٨  د عدليې وزارت  ١ 
 ٣٫٩  د سوداګرۍ او صنايعو وزارت  ١ 
والو او راستنيدونكو وزارت  ١   ٣٫١٠  د آ
 ٣٫١١  د عامه ګټو وزارت   
 ٣٫١٢ رغونې وزارت   د آليو د پراختيا او بيا ١ 
 ٣٫١٣  د آورنيو چارو وزارت  ١ 
ولنيزو چارو وزارت  ١   ٣٫١٤ د آار او 
و د چارو وزارت    ٣٫١٥ د ښ
 ٣٫١٦   وزارتښاری پراختيا د  ٢ 
 مجموعه  ١٣ 

 ٤ اړوند واليتی دولتی رياستونه  نارينه ه 
 ٤٫١  رياست رغونید آليو د پراختيا او بيا    ٦ 
 ٤٫٢ د معارف رياست    ٢ 
 ٤٫٤  د عامې روغتيا رياست  ٢ 
 ٤٫٥ د عامه ګټو رياست    ١ 
 ٤٫٦ د اوبو او انرژۍ رياست    ١ 
 ٤٫٧ ې رياست  د آر ٢ 
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ولنيزو چارو رياست     ٤٫٨  د آار او 
والو   ١   ٤٫٩ او راستنيدونكو د چارو رياست  د آ
 ٤٫١٠  ندي رياستړا و پهد اداري فساد  
 ٤٫١١ د عدليې رياست    ١ 
 ٤٫١٢ د نشه يي توآو په وړاندې د مبارزې رياست    ٢ 
وانانو رياست    ٧   ٤٫١٣ د فرهنګ او 
و د چارو رياست     ١  ٤٫١٤ د ښ
 ٤٫١٥  د اقتصاد رياست   ٢ 
 ٤٫١٦ د ديني چارو رياست     
 ٤٫١٧ مستوفيت     
 ٤٫١٨  د امنيې قومانداني  ١ 
 ٤٫١٩  د افغانستان ملي اردو   
 ٤٫٢٠  د ملي امنيت رياست   
 ٤٫٢١  د جنايي جرمونو رياست  ١ 
 ٤٫٢٢ د غير قانوني وسله والو ډلو د منحلولو پروګرام / د افغانستان د نوي پيل پروګرام   
 ٤٫٢٣ د بشري حقونو آميسون   
 ٤٫٢٤ د ملكي خدمتونو آميسون   
 ٤٫٢٥ د محبس مدير )د ادارو نومونه وليكئ(نورې دولتي ادارې  ١ 
 مجموعه ٣٣ ٣٢ ١

رو ملتونو  نارينه ه  يوالې ادارېادارهد مل  ٥  او نورې ن
يمونه  ٣   ٥٫١  )پي آر تي  ( واليتي بيارغونې 
 ٥٫٢  )يوناما ( تان له پاره د ملګرو ملتونو مرستندوى هيئت د افغانس ٤ 
 ٥٫٣ )يو ان دي پي ( د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام   
 ٥٫٤ ) يونيسيف(د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق   
 ٥٫٥ )يو ان اف پي اي  (د ملګرو ملتونو د جمعيت صندوق   
 ٥٫٦ ) اف اي او  (ې اداره او آرد ملګرو ملتونو د خوراك   
 ٥٫٧ )يو ان او پي اس  (د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو اداره   
 ٥٫٨ )دبليو اف پي  (د خوراك نړيواله اداره  ١ 
والو په چارو آې د ملګرو ملتونو عالي آميشنري     ٥٫٩ )يو ان ايچ سي آر ( د آ
 ٥٫١٠ )و دبليو اچ ا( د روغتيا نړيوال سازمان  ١ 
 ٥٫١١ تمويلوونكې مراجع  ٢ 
 ٥٫١٢ ) د سازمانونو نومونه وليكئ( نور نړيوال سازمانونه   
 مجموعه ١١  ١١ ٠

 ٦ ولنيزی ډلی نوری   نارينه ه 
 ٦٫١ ) اني ګانجو( غير دولتي ادارې  ٦ ١
 ٦٫٢ خصوصي سكټور  ٢ 
 ٦٫٣ د پوهنتون رئيس   
 ٦٫٤ و مشران د پوهنتون د اړوندو رياستون ١ 
 ٦٫٥ د HMIS چارواآى   
 ٦٫٦  ولنهد ډاآټرانو او نرسانو  ١ 
انګړي آړئ(نور استازي     ٦٫٧ )د ګروپونو نومونه 
 مجموعه ١١ ١٠ ١
  شميرونكوونكوولو گد ١٥٦  ٥١
  فيصديیدمجموع ٧٥ ٢٥

 )سكتور به اساسد  (کوونکی ون گورکشاپونو  دد واليتي  مشورو او د پرمختيايي پالنونو

 شميره سکتور   نارينه ه 
 ١  حكومت چلول، د قانون واآمني او د بشر حقونه  ١٨ ٦
 ٢  زيرمی او طبيعي تړښيز جو بنسټ ١٧ ٦
 ٣ پوهنه  ١٩ ٦
 ٤ روغتيا ١٨ ٧
 ٥  اوبيا رغونی ختياا او د آليو پریآرد ١٨ ٦
 ٦  خونديتوبولنيز  ١٨ ٦
 ٧  خصوصي سكټور پراختيا اقتصادي حاآميت او د ١٧ ٧
 ٨ امنيت ١٨ ٥
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  دولتی اداری ،ملګری ملتونه،انجوګانی،تمويلوونکی اداری او داسی نور(ناظرين ١٣ ٢
  ونكونكو مجموعه دگ  ٢٠٧ ١٥٦ ٥١

  نكيوونكودمقدماتي ورآشاپ گ

 شميره  سکتورونه  نارينه ه
ولنو استازي  ٥٣ ٥ ولنو د پرمختيايي شورا  پرمختيايي شورای د ولسوال– د آليوالو   او يا هم د 

 ١ ګانو استازې، په هغه صورت آې چې د ولسوالۍ پرمختيايي شورا موجوده نه وي

ولنو استازي  ١٧ ١١  ٢  د ښاري 
 ٣  د آوچيانو استازي  ١٦ 
والو استازي انه د راست ٨   ٤  شويو آ
 ٥ )آه چيرې له پورتنيو څخه توپير ولري( د معيوبينو استازي   

ولنيزو ګروپونو استازي  ٧  ه آړئ( د نورو                                         )ګروپونه په ن
     ٦ 

 مجموعه ١١٧ ١٠١ ١٦
   فيصديیدمجموع  ٨٦ ٢٤

ی سره ګدون کړی وه  په مقدماتی ورکشاپ کی د محارمو شميره چه خپل :نوټ  نلری.                 ښ
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  لپرسون ورآشاپ د

 شميره داداری نوم  نارينه ه
يم تسهيلوونكى  ٦ ١  ١  د آابل د 
 ٢ )د اړوند رياست نوم وليكئ( واليتي تسهيلوونكى  ٨ ٨
و چارو رياست  ٤    د 
   د پوهنی رياست ٢ ٤

   د عامی روغتيا رياست ١ 
   د اقتصاد رياست  ١ 
   د کليو پراختيا او بيا رغاونی رياست ١ 
   استد کرنی ري ٢ 
و رياست  ١     د عا مه 
ې د بهير ثبت آوونكى ٨   ٣  ) رياست نوم هد مربوط ( د غون
   د مخابراتو رياست ٢ 
   د کليو پراختيا او بيا رغاونی رياست ١ 
   د کرنی رياست ١ 
   زده کوونکی ١ 
   اروالی ١ 
و رياست ١     د عا مه 
   د عامی روغتيا رياست ١ 
 ٤  د ازاد بازار نكيوثبت آو ٢ 
 ٥  امنيت ٦ 
 ٦  نكيوآويی صفا  ٣ 
 ٧  ترانسپورت ٢ 
 ٨  )آيترر (ه برابرونكي ړخوا ٢ 
 ٩ رسنی ٢ 
 مجموعه ٤٨ ٣٩ ٩

  استازيد مربوطه وزارتونو

 شميره اړوند  وزارت  استازي 
 ١  د آورنيو چارو وزارت   محمد کاظم 
 ٢  وزارت د نشه يي توآو په وړاندې د مبارزې  عبدالخالق
 ٣  د عدلي وزارت اسداهللا
 ٤   خپلواك آميسون یاندړد اداري فساد پر و 

 ٥   چارو وزارت ود آار او تولنيزو او شهيدانو او معلولين محمد اکبر لودين
 ٦   وزارت ويدونكند مهاجرينو او راست لعل محمد

 ٧  د عامی روغتيا وزارت ډاکټر صديق او ډاکټر روفی
 ٨    وزارت یپوهن د  نياز محمد

 ٩ ړو زده آړو وزارت د لو 
 ١٠  ي وزارت د آر عبدالرازق

 ١١ د آليو د پراختيا او بيارغاونې وزارت شمس الدين شميس 
رۍ او صنايعو وزارت محبوب وزيروال  ١٢ د سودا

 ١٣ د اوبو او انرژۍ وزارت 
و وزارت   ١٤ د عامه 

 ١٥ ختيا وزارتارونو  پراد  انجينر خالد او انجينر اجمل
 ١٦  چارو وزارتدو د  

 او  روحانی- محمد يوسف غزنوي
 ١٧  ي تگالرهيد افغانستان ملي پراختيا حکمت لطيفيی

  نكيوتسهيل آو
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  آساسي تيم

 شميره  نوم موسسه
 ١ ډاکټر احمد نور حبيب زی دملی ساحوی دپراختيا پروګرا
 ٢ ډاکټر اکبر شهيد دملی ساحوی دپراختيا پروګرام
 ٣ محمد منصور دملی ساحوی دپراختيا پروګرام
 ٤ افهام اهللا ارحم دملی ساحوی دپراختيا پروګرام
 ٥ محمد اسماعيل دملی ساحوی دپراختيا پروګرام

  ٦ 
  ٧ 
  ٨ 
  ٩ 
  ١٠ 
  ١٢ 

 واليتی  اسانتيا برابرونکي او ليکوونکي
 شميره نوم ی اداراړوندی

 ١ محمد ايوب دکرنی رياست
 ٢ محمد عوض کليو پراختيا او بيا روغونی رياستد

 ٣ محمد قاهر ښاروالی
 ٤ غالم حضرت فوايد عامه

 ٥ معين اهللا دپوهنی رياست
 ٦ نعمت اهللا دپوهنی رياست
 ٧ محمد کريم دعامو ګټو رياست
 ٨ محمد ولی دمخابراتو رياست

 ٩ عبدالبصير دعامی روغتيا رياست
 ١٠ نیعبدالغ دعامی روغتيا رياست

 ١١ معين اهللا دکرنی رياست
 ١٢ اسداهللا دکليو پراختيا او بيا روغونی رياست

 ١٣ ډاکټر کمال دعامی روغتيا رياست
 ١٤ محمد عظيم دمخابراتو رياست

 ١٥ سيف الدين متعلم
 ١٦ حميداهللا د کرنی رياست
 ١٧ نثار احمد د اقتصاد رياست
 ١٨ نقيب اهللا دپوهنی رياست
و چارو ر  ١٩ سارا ياستدښ

و چارو رياست  ٢٠ فوزيه دښ
 ٢١ منيره دبوهنی رياست

و چارو رياست ا ترينه دښ  ٢٢ ر
 ٢٣ نسيمه دبوهنی رياست

و چارو رياست  ٢٤ هاجره دښ
 ٢٥ رحيمه دبوهنی رياست
 ٢٦  مليحه  دبوهنی رياست
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