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  فعاليتونهنيوאل بانكپه افغانستان كي د 

 اپريل م كال د ٢٠٠۶د
 په كچه د پروژو په هكله تازه معلوماتد هيواد  مياشته

ميليارد امريكايي الره د  ٠۴،١ كال داپريل له مياشتې راپدې خوا نيوאل بانك٢٠٠٢د 
بينيو انكشافى پروژو او دملي بودجې د پياوتيا له پاره له دووپروژو سره١۶بيارغونې د

ميليونه امريكايي الر ويا مرستي او۶٠۶،٨په دغو مرستو كې  .دمرستې له پاره ژمنه كې ده
دبودجې.  نامه هم يادييپه)) پور(( مليونه امريكايي الر بې ى پور شامل و، چې د۴٣۶،۴

  .دپياوتيا دوه پروژې او دعامه و يوه بين پروژه تر اوسه بشپه شوې ده
  

چې دنيوאل بانك له خوا دآسايي پرمختيايي بانك ،)ARTF(افغانستان دبيارغونې صندوق 
وتمولونكو هيواد ون٢۴اسالمي پرمختيايي بانك، دملروملتونو پرمختيايي دفتر او يونوما د

د استازيتوب په همكار اداره كيي، او هم د دولت له خوا منل شويو  لومتيوبونو ته په
پاملرنه دجاري بودجې او پانې اچونې پروژو ته دهماهن شويو مالي مرستو دبرابرولو له پاره

تمويلونكي٢۴نيې پورې ٢٠ميالدي كال دمارچ تر ٢٠٠۶د . يو حياتي ميكانيزم ل كيي
ملياردو امريكايي الرو په وركه١،٣دافغانستان بيارغونې صندوق ته د ) ونران (هيوادونه

  .ميليارده الروركل شوي دي١،٢ژمن شوي دي، چې له هغې جملې خه يې 
  

چې دنيوאل بانك له خوا اداره)JSDF( دجاپان دولنيزې پرمختيا او انكشاف صندوق
ې کان ي،دافغانستان له پاره يې يوهې ده، چې د دولت له مليکيته کرا مين ک

کال دمارچ ترمياشتې پورې٢٠٠۶د . پرورامونو سره په هماهن ول دمرستې فعاليت کوي
  .ميلونه امريکايي الرو دور کې ژمنه کې ده48دجاپان دولت له دې صندوق سره د 

  
 هم شامل دي، ترهمدارنه دنيوאل بانک په مرستوکې دافغانستان دولت ته دمشورو ورکول

وچې وکای شي دتمويل کوونکو منابعو او پانو خه په اغيزناکه اوشفافه توه استفاده
همدارنه دنيوאل بانک په مرستوکې دافغانستان دولت له پاره داقتصاد،عامه ادارې،. وکي

جنسي برابر، دفقر،نيستی او دمخدره موادو سودار دراکمولو او مالي چارودادارې
  .دينې او بررسې په برخوکې هم شاملي دي

  
نيوאل بانک په فعاالنه ول دخپلو دبودجوي مرستو اوعملياتو له الرې دکليدي اصالحاتو، په

نيوאل بانک دکاري. انې توه دمالي دچارو او عامه ادارې په برخه کې مرسته كې ده
الرې دتمويلونکو هيوادونو د منابعو دظرفيت دلوتيا، د دولت دقانونيت او ددولت دبودجې له 

راجلبولو او واردولو په ر کې مرسته کې، تر ودا الرې چارې برابرې شي چې پانه اچونه له
  .ملي لوميتوبونو سره هماهنه شي

  
تراوسه پورې نيوאل بانک له نورو تمويلونکو سره په يوشميرهغو سکورونو کې، چې د دولت

  .اهنی او برابرول پكي يره ضروري ده، کارکويمالکيت او دمرستوهم
  

  :له افغانستان سره دنيوالې ولنې ژمنه
 خه دفبروري تر لوم نيې پورې انلستان د افغانستان په٣١کال دجبوري له  ٢٠٠۶د 

هکله ديونيوאل کنفرانس کوربه و چې رياست يې دافغانستان د دولت او ملرو ملتونو سازمان

په كابل ار كې يوزده كوونكى ووني 
د .ته دتللو له پاره چمتو والي نيسي

افغانستان په سوسيمو كې ووني د 
 په دويمه نيه كال دوري دمياشتې١٣٨۵

  .پيل شول
  

  
  
  
دنيوאل بانک روپ دافغانستان له "

دولت سره په ندې همکار دهغو 
ه،چې  رستونزو  له منه وولو له پا د
دغه هيواد ورسره مخامخ دی، خپلو 
ولت  کوي او  ددهلولو ته دوام و ر
بيارغونې،دولتي سکور  ددتشکيالتو 
خه  ستو  په اصالحاتو اوله نيوالو  مر

ه پاره داغي لزناکې داستفادې ده والي 
د دولت له هدفونو خه مالت او 

  ".حمايت کوي
لندن په کنفرانس کې دنيوאل بانک 
درئيس اغلې پاول ولفووتيز له وينا 

 خه
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  :دې کنفرانس درې موخې او هدفونه درلودل. غاه درلودپه ه پر 
دغه تون دراتلونکوپنو. ای نيونکی، دافغانستان دتون پيالمه) توافقنامې( دبن تون-1

تون ليک.کلونو له پاره په افغانستان کې دنيوالی ولنې دژمنې له پاره يو چوکا واندې کوي
ووليتونه اکي چې موخه او هدف يې دافغانستان اوهمدارنه نتيجې، محکونه اومتقابل مسئ

  .نيوالې ولنې تر من دزياتو هلولو له هماهن خه اترالسه کول دی
 دافغانستان دولت ته د داسې فرصت برابرول چې نيوالې ولنې ته دملي پرمختيا او-2

او انکشاف دچکتيا،دغه ستراتيژي دپرمختيا . انکشاف له پاره مؤقته ستراتيژي واندې کي
امنيت ده والي، دنشه يي توکو دسودار کنترول، دونيزې ادارې دينت له پاره د

  . دولت لوميتوبونه واندې کوي
 له دې خه اترالسه کول چې دافغانستان دولت کافي منابع په واک او اختيار کې لري،-3

دلندن په کنفرانس نيوالې.  کيچې خپلې کورن هيلې، غوتنې اونيوالې ژمنې عملي
ميليارده امريکايي الر په راتلونکو پنو کلونو کې دافغانستان دبيارغونې له ۵،١٠ولنې 

  .پاره دمرستې ژمنه کې ده
  

  : )پروژي (د فعاليتونو رنوالى
ې دبيا رغون): ويامالي مرسته-ميلونه امريکايي الر ٣٣(دزيربناوو دبيارغونې بين پروژه 

په دې پروژه کې په دويمه درجه ارونو کې اوبه رسول او روغتيا ساتنه دکابل په ار کې
ددې. روغتيا ساتنه، اوپه وارونو کې په ابتدايي به دبرينا دانرژ برابرول شامل دي

په. پروژې دعامه ودفعاليتونو برخه دلنې مودې له پاره کاري فرصتونه هم رامينته کوي
  :و کې داالندې مسايل شامل ديفعاليتون

  
کندهار، قالت، مزار،شبرغان،کندز،: (په يوولسو ارونو: داوبو رسولود سيستم بيارغونه

کې فعاليت کوي، دبيارغونې په پروژه کې)تالقان، چريکار، مهترالم، جالل آباد، غزنی او رديز
عه،دراتلونکودموجودو سيستمونونوی يزاين،ددې سکور دانکشاف او پراختيا مطال

فعاليتونو له پاره پالنذاري او دسيستمونو دپراختيا له پاره د امکان پذير مطالعې شاملې
داوبو داسانتيا وودينت له پاره ديوولسو ارونو له جملې خه په هر ار کې. دي

يو) پرته له کندهار خه(ساختماني فعاليتونه سرته رسيدلي دي،ديونوي ودام په شمول 
پرته له جالل آباد، او په(هزاوسمبال ورکشاپ، دتاْسيساتو د ادارې له پاره يوه نوې ودان مج

دنل غونې.جوې شوی دي) غزنی او چريکار کې يوازې دساختماني فعاليتونو ترسره کيدل
کيلومتر نل په نصبولو سره چې داوبو رسولو دويش عمومي ساحه يې په سلوکې١٣٢چارې د 

له يوولسوارونو.کيلومتروته يې رسولې ده، دبشپيدو په درشل کې دي۵٨۵ زياته کې او ٣٠
خه راول شوي لومنې معلومات ددې رندوی دی چې دتوليد عمومي ظرفيت په ور کې

مترومکعبوته لوشوی دی، چې دا په منني ول ديوتن له پاره په ور ٢۵٠٠٠خه ١۵٠٠٠له 
  .ليترو ته رسوي ۵،١٠خه  ۶،۵ کې اوبو ته دالس رسيدنې اندازه له

  
کال د مې ترمياشت پورې د زك زباله دان ٢٠٠۶ د :په کابل دروغتيا ساتنې ه والي

 نويو عامه تشنابونو جوول او په٨ عاموتشنابونو بيارغونه، د ٨دبيارغولو، دموجودو 
ی پروژېيوولسمه ناحيه کې دسرکونو ترن دکورونو دروغتيا ساتنې ده والي دازمايت

برسيره پردې به کابل اروال ته دکابل په ار کې دکثافتونو. دتطبيق چارې به بشپې شي
  .دراولو او خالي کولو دسيستم ده والي  له پاره نوي وسايل برابرکای شي

  
۴۵کال دجنوري په مياشت کې دکابل دشمال لويدي د  ٢٠٠٣ د:دبرينادانرژ زياتوالی

دې پروژې. کلن ن او وقفې خه وروسته بيافعال شو ١۴ينا سيشن له مياواه حرارتي بر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) توافقنامې(دتون ليک  دافغانستان
محکونه او (دمهمو کيولنيز 
  )دفعاليتونو مهאل ويش

  :ولنيز مصؤنيت
  
ميالدي ٢٠١١ د:قراونيست کمولدف

کال تر پای پورې دزريزې دانکشافي 
سره هماهنى )MDGS(هدفونو 

دهغوكسانو تناسب چې دورې له 
يوامريكايي الرخه په لعايد سره 
ژوند كوي، په هركال كې په سلو كې 

كمت مومي اودهغوكسانو تناسب ٣
به چې له لوې خه رن وي، په هر 

  .اكم شير۵كال په سلو كې 
  

  ):حكومت دارى(حكومت چلول 
كال ترپاى ٢٠١٠د: اداري اصالحات

پورې به دولتي تشكيالت 
له نوي سره ) وزارتونودشميرپه ون(

په مناسب او منطقي ول تركيب شي، 
چې له مالي نظره يوه باثباته دولتي 

دا اداري اصالحاتو . اداره تضمين كي
او ملكي خدمتونو كميسون به ه والى 

مومي او دملكي خدمتونو چارې به و
دخپلو سترووندو او مسئووليتونو د 
پرمخبيولو له پاره اصالح او سمون 

  .پيداكي
  :داداري فساد پرضد مبارزه

كال تر پاى پورې داداري فساد ٢٠٠۶
دپاى ته رسولو پرضد دملرو ملتونو 
كنوانسيون تصويب شو او ملي قانون 

ې م كال تر پا٢٠٠٧به دهغې له مخې د
م كال ترپاې ٢٠٠٨پورې تعديل شي او د

پورې به دفعاليتونو دتطبيق دينې او 
بررس له پاره دارنې ميكانيزم را 

  .مينته شي
 په ولو ادارو كې :دمكې قانون

دمكې دثبت او دولو سترو اري 
برخو له پاره داستحقاق دثبت بهير به د 

م كال تر پاى او دنورو ساحو به ٢٠٠۶
.  ترپاې پورې پيل شي كال٢٠٠٨د

دمكى په اه دشخو اوالنجو د له 
م ٢٠٠٧مينه ولو عادالنه سيستم به 

. كال ترپاې پورې رامينته شي
م ٢٠٠٧دكليوالو مكو دثبت بهير به د

  .كال تر پاى پورې پيل شي
 

 



په کابل کې دموجودې برينا ظرفيت دوه برابره زيات ک، چې دا په انې توه دژمي په
دامريکا. مياشتو کې، چې برينا ته اتيا وې يوپردرې زياتيي، له يراهميت خه برخمنه ده

ددې دستاه داتياو دسون مواد تمويلوي، تر و)  (USAIDداره دمتحده ايالتونو دپرمختياا
برسيره پردې ويزلي جنراتوارونه په ينو. دستاه وکای شي خپلوفعاليتونو ته دوام ورکي

فيض آباد، بادغيس، باميان، سمنان او ارزان په ارونو کې، چې دبريناله: ارونو، لکه
 مشتريان دار٢٠٠٠ي،همدارنه دکابل له ختي خه نعمت خه بې برخې دي،نصب شوي د
  دبرينا له شبکې سره  وصل شوي دي

.  
  : له زياتي بشري واك خه په استفادي د ار د عامه كوكارونو پرورام

 مياشت كې    ام  د اپريل په ٢٠٠۴ ام كال د دسمبر په مياشت كې پيل  او د٢٠٠٢دغه پرورام د 
 شريف او هرات  په   غه پرورام  د كابل، كندهار، جالل آباد، مزار بشپ شو،  همدارنه د 
  متمركزه د كار ١٠٠دپاسه    ارنو كې  د بسيز جوتونو د سمون او ترميمولو لپاره  ه  
 پراخه پيمانه لنمهاله كارونه رامن   د نغدو پيسو لپاره د كار پرورام په .  پروژى  تطبيق كې 
اوسط ول  د لسو ورو لپاره دكار الر   تنو خلكو لپاره په ۴٣٠٠٠پرورام د دغه (ته كل  

ه د پاسه په لورو: راونې په الندې ول دي  د دغه پرورام الس ته ).  برابري كي چاري 
كري واچوאل شو، په كابل، جالل آباد او كندهار كې  متره سك باندې  ۴٣٠٠٠په   ارونو كې  

دانې اه٧۴پاكې، جوې او وكيندل شوې، په كابل كې    متره ويالې ۶١٠٠٠او غ  د سك د 
  دانې نيالي ٢١٠٠٠انې جوې شوې،  په مزار شريف كې   دانې  ژورې اه    ١٧انې او

   متره مربع اى له ناپاكې خه پاك شو٣٢٠٠٠شول، او په كندهار كې   كيودل  
  

تان دبرينا دسکور دپراختيا او پرمختياله پاره دافغانس:دبرينا دسکورماسرپالن
٢٠٢٠دغه ماسرپالن به تر. کال داکتوبر په مياشت کې بشپشو ٢٠٠۴وروستی ماسر پالن د 

ې اچونې کې دبنسنا دتوليد او ترانزميش له پاره په راتلونکې پانميالدي کال پورې دبري
   .او تهداب حيثيت ولري

  
دغه پروژه د عامه ):ه ميلينو امريكايي الرو بسپ۴٢د(امه كارونو پروژه د ولنې واكمنې او د ع

كولو له ليارې د  پياوي     كارونو،  او د ولنې په كچه د پرمختيايي شوراانو  د كنترول د 
مرسته كوي  چې  بياروغونې سره   محلى عايداتو د رامن ته كيدو او د بسيزو جوتونو له 

كوم چې  د بسپنو  پالن او تنظيم  شوې     كې د  بيا جوونې هغه كوچن پروژې  د هغه  په تر
  بشپه شوه   مه نيه ٣١د دسمبر په  ام  كال ٢٠٠۴نوموې پروژه د .  له خوا تمويليي

ميليونه ٩٨ميلونه امريکايي الره ويامرسته،  ١٨۵) (NSP(دملي پيوستون بينې پرورام 
ميليونه امريکايي الره ٢١افغانستان دبيارغونې له صندوق خه او الره ويا مرسته د

 دغه پرورام د دولت له هغو):مرسته دجاپان دولنيزې پرمختيا له صندوق خه ويامرسته 
يرو مهمو کوچنيو پروژو دتطبيق له پاره، چې په ول هيواد کې دخلکو دانکشافي شورا انو له

نيوאل بانک د. شوی دي، له يرو مهمو پرورامونو خه ل کييخوا پيژندل شوې او په وته 
په نورو منابعو کې يې د افغانستان. دې پرورام له يرومهمو تمويلونکو منابعو خه دی

او دنورو مالي منابعو) JADP(دجاپان دولنيزې پرمختيا صندوق ) ARTP(دبيارغونې صندوق 
ميلونه ٨،۵سپتمبرله مياشتې خه دغه پرورام  ميالدي کال د٢٠٠٣مرستې شاملې دي، د

  .تر خپل پو الندې نيولی دي) کليوالي نفوس جووي ۴۵چې په سلوکې (افغانان 

خه ١۴٠٠٠کليو خپلې انکشافي او پرمختيايي شوراانې اکلې دي او له ١٠۴٧١تقريبا 
.بشپی شوې دي پروژې ۴۵٠٠زياتې سيمه ييزې پروژې تمويل شوي، چې دهغو له جملې خه 

اوبولول،کليوאل سکونه، دبرينا:  زيربنايي پروژې دي، لکه٨٨له دغو پروژو خه په سلوکې 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :بنسيز جوتونه او طبيعي زيرمې
 افغانستان ديوبشپ بهبود :سركونه

موندلى او ارل شوي حلقوي سرك 
لرونكى دى، او نور سركونه چې دغه 

م كال پورې له ٢٠٠٨حلقوي سرك تر 
اونيو هيوادونو سره ونلوي، د 

م كال ترپاې پورې به دساتنې او ٢٠٠٧
ارنې له يو داسې سيستم خه برخمن 

  .وي چې له مالي اخه باثباته وي
  

كال ترپاى ٢٠١٠ د:هوايي ترانسپور
پورې به دكابل اوهرات نيوאل هوايي 
رونه دنيوالې هوانورد دسازمان له 

  .  سره برابرچمتو كييمعيارونو
  

 ميالدي كال تر پاى ٢٠١٠د : انرژي
پورې به ل ترله په سترواري برخو 

كورنيو او په سلو كې ۶۵كې په سلوكې 
نا استوني تاْسيساتو او په كليوالو ٩٠

سيمو كې به لترل په سلوكې 
ل ترله . كورنيو ته برينا ورسيي٢۵

 لتونه به له هغو ٧۵په سلو كې 
رف كوونكو خه ترالسه شي چې مص

دبرينا په عمومي شبكې پورې وصل 
دي، همدارنه به له نوې كيدونكو او 
رغيدونكو زيرمو خه دكار اخيستنې 

م كال تر پاى پورې ٢٠٠٧ستراتيژي د 
  .وده او پراختيا ومومي

  
 :دطبيعي زيرمو او كانونو رايستل

دافغانستان د طبيعي زيرمو او كانونو 
ميالدي كال ٢٠٠۶تنه به دوره رايس

ترپاى پورې رامينته شي او 
ميالدي كال تر پاې پورې به ٢٠١٠

كورن او بهرن مستقيمې پانې 
اچونې دراجلبولو له پاره چاپيريال او 

  .زيربناوې ه والى ومومي
  

داوبو دزيرمو : د اوبود زيرمو اداره
ستراتيژ او پالنونوته به د اوبولولو 

برابرولو دپو له او دلو داوبو د
ميالدي كال تر پاې پورې ٢٠٠۶پاره د 

پراختيا او انكشاف وركل شي او په 
اوبو لولو پورې اوندې پانې اچونې 

كال تر پاې پورې دلترله په ٢٠١٠به د
او به داوبوله بندونو خه ٣٠سلو كې 

   .برابرې كي

 



انرژي او دلواوبو ته الس رسيدنه، چې دکليو داقتصاد دپياوتيا، ثبات او ادارې له پاره،
قتصادي اوونيزې پروژې چې دملي پيوستون تر پرورام الندې تمويليي پرا .داهميت ودی

ولنيزو زيربناؤ باندې متمرکزې دي، او دکليو دخلکو له خوا دپيژندل شويو او په وته شويو
تمويل شويو پروژو له لې خه ١۴٠٠٠د . لوميتوبونو باندې يې بنس ايودل شوی دی

 داوبو لولو دسيستم په احيااو٢١ يې دلواوبو د رسولو، په سلوکې ٢۵ په سلوکې تقريباً
ده والي، په سلوكې)پلونو اوسرکونو( يې دترانسپورتي زيربناؤ٢٠يارغولو،په سلوکې ب

دبرينا دانرژ دبرابرولو جنراتورونه، د اوبودبرينا كوچن پروژې، دلمرانرژې په١٧
٣۴د دوې داقتصاد دپياوتيا اوعايد دلوتيا له پاره ، دملي پيوستون پرورام د ١١سلوكې

ميلونه١۶۶نيې پورې ٢٣كال دفبروري تر ٢٠٠۶د . واليو كې فعال  دىولس١٩٣واليتونو په 
 ميلونه امريكايي الرو له جملې خه، دغو٢١۴امريكايي الره له دى پرورام سره ژمنه شويو 

)ميلونه امريكايي الره٢٢(دملي پيوستون دپرورام دپيل كيدو پاو. پروژوته وركل شوي دى
د. ميالدى كال دجون په مياشت كې تمويل شوې ده٢٠٠٢الندې ددعامه و تربين پروژې 

    .ئ انرنيي پاې ته مراجعه وكnspafghanistan.www://httpيرومعلوماتو له پاره د

  :)NEEP(ينى پرورامبدملي كارموندنې 

چتر او پو الندې درې روانې پروژې، چېپه مجموع كې دكار موندنې دبينې پرورام تر 
  .دنيوאل بانك له خوا اداره كيي،شته دي

دغه پرورام دسركونو دبيارغونې، دكار :لومنې پاو)NEEP (دملي كارموندنې دپرورام
كال دفبروري تر٢٠٠۶د . موندنې پرورام اوعامه و چارو ديوې برخې په توه تمويل شوى و

 متره٣٠٠٠كيلومتر ه كليوאل سركونه او ٢۵٠٠رورام تر لومنې پاو الندې نيې پورې ددې پ٢٨
فرعي٩٨برسيره پردې دطبيعي منابعو دادارې . داوبو دوتلو دويالو ساختمانونه بشپشوي دي

په شمالي سيمه(فرعي كوچن پروژې او داوبولولو لور لويې پروژې ٢۵پروژې ، داوبو لولو 
 يې۴٠٢له لې خه ) قراردادونو( السليك شويو تونونو ۴٠٩ د .پاى ته رسيدلى دي) كې

په عمومي. نورې يې په وروستي پاو كې قرارر لري) ٧(بشپشوي، په داسې حال كې چې پاتې 
يې) پرداختونه(فزيكي فعاليتونه بشپ شوي دي او يوازې وروست وركى٩٩توه په سلو كې 

ميليونه۴،۴ورو شمير، چې په پام كې نيول شوې وې تر دې پروژې الندې دهغوكاري . پاتې دې
ميلونه ورې دي، چې٢،٧كاري ورې وي، په داسې حال كې چې دژمنه شويو ورو شمير 

ددې پرورام. ميلونه كاري ورو يې عمالًِ پرداختونه ترسره شوي دي٢،۵دهغو له لې خه د
ميلونه٢او DFID امريكايي الره د ميلونه٣۵(لومى پاو ديرې مالي پانې دترالسه كولو 

يې) امريكايي الره دامريكا دمتحده ايالتونو دپرمختيايي ادارې له پانې خه په ترالسه كولو
ددې پروژو له پاره مقدماتي چارې به دمالي پانې له ترالسه كولو. يره پراختيا وموندله

ت عمال پيل شوي دي، هيله كيي چېوروسته پيل شي، او دقرار دادونو وركولو له پاره تداركا
  .كال داپريل ترمياشتې پورې پيل شي٢٠٠۶دفرعي پروژوعملي فعاليتونه د 

  
ميلونه الره پور، ويا مرسته او٣٩،٢(كليوته دالس رس له پاره دبين كار موندنې پرورام 

را م دوروستي دغه پرورام دعامو و دپرو):له الرې ARTFميلونه الره ويا مرسته د ١۶،۶
كال٢٠٠۵د.كال دجوالې په مياشت كې پيل شو٢٠٠٢ له خوا تمويل شوى و چې د IDAپاو د  

كيلومتره مجموعي پالن شوي سرك خه د١۵٠٠نيې پورې د ٣١ددسمبردمياشتې تر 
په مجموع كې دپلونو د بيارغونې. كيلومتره سرك دبيارغونې كار بشپشوى دى١۴٠٠
پروژې عمالً په جريان كې١٢)  مترو ته رسيي۵٠٠چې ولې (ې وې پروژې پالنذاري شو١۵

 متره داوبو دوتلو الرې او۵۴٠٠همدارنه . پروژې بشپې شوې٣وې، په داسې حال كې چې 
 متره داوبو وتلو له الرو او ويالوله جملې خه، چې پالن شوې وې، سرته٧٣٠٠ويالې له ولو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كال ٢٠١٠د: اري پراختيا او انكشاف
ترپاى پورې به اروال د اري 
پراختيا  او له شفافو او اغيزناكو اري 
خدمتونو رسولو خه د ا ترالسه 
كولو له پاره د زريزې له پراختيايي 
هدفونو سره په هماهن كې ه والى 

 ساتنې او اوبو په روغتيا. ومومي
رسولو كې پانه اچونه به دكابل دار 

 او همدارنه دنورو ۵٠په سلوكې 
ووته دنل اوبه ٣٠ارونو په سلوكې 

  .تضمين كي
  

  ):معارف(وونه او روزنه 
  

 د :لومن او منن وونه او روزنه
كال ترپاى پورې به دزريزې له ٢٠١٠

پراختيايي او انكشافي هدفونو سره سم 
ومنيو وونيوكې دنجونو او په ل

هلكانو نوم ليكنه په ترتيب سره لترله 
په .  وي٧۵خه تر۶٠په سلوكې له 

مننيو وونيو كې به دزده كې له 
نوې پرورام خه كار واخيستل شي، 

زياتې ۵٠ينه وونكې به په سلوكې 
 ٧٠شي، دافغانستان په سلوكې 

وونكي به د مسلكي وتيا او لياقت 
وينه تيره كي او دزده كې دبررس آزم

او ينې يوسيستم به، لكه دزده 
كوونكو له پاره، دآزموينو دملي 

  .سيستم په ير رامنته شي
  

 كال تر پاى ٢٠١٠د : لوې زده كى
پورې به په پوهنتون كې دزده كوونكو 
نوم ليكنه په سلوونو زرو ته ورسيي، 

ينه زده ٣۵چې لترله به په سلوكې 
او دافغانستان د . كوونكې وي

پوهنتونونو دزده كې پرورام به 
دهيواد دپرامختيايي او انكشافي 
اتياوو او خصوصي سور دودې په 

  .پام كې نيولو سره نوي شي
  

كال ترپاى ٢٠١٠ د :روغتيا او تغذيه
پورې به دافغانستان دزريزې له 
انكشافي او پرمختيايي هدفونو سره 

ايي خدمتونو سم دلومنيو روغتي
 ٩٠واندې كول ل ترل په سلوكې 
  .نفوس تر خپل پو الندې راولي

 

http://www.nspafghanistan/
http://www.nspafghanistan/
http://www.nspafghanistan/
http://www.nspafghanistan/
http://www.nspafghanistan/


 يې په جريان ۶ر ونو دبيارغولو پروژو له جملې خه چې دهوايي ١۵دپالن شويو . رسيدلى دي
دپرورام الندې دعملي كار پرمخت په NEEPRA. پروژې يې بشپې شوې دي٩كې وې 
   . ته رسيي٨٠سلوكې 

  
دغه  عمليات د دريو پرلپسې پروژو  ): ميليونو دالرو بسپنه۴۵٫۴د (د  عامه ادارې بينى پروژه 

روژه د عامه منابعو د ې استفادې له ليارې د حكومت د فعاليتونو دغه  پ. له ليارې پلي كيي
بسپنې د . خه مالت كوي كوم چې دهغه په تر كې كاري او روانه عامه اداره جوه شي

سكونو د جوولو مشورتي چارې تمويلوي چې دهغه په پايلې كې به رسمي چارواكوته  د 
 كورنيو او بهرنيو د مميزى په دندو كې مرسته خريدار  په چاروكې ، د خزانه دارى  او د

برسيره پردې، دغه پروژه دعامه ادارې كاري ظرفيت ته وده وركوي، د موجوده سيستم . وكي
دغه پروژه د خپلواكه .  ارزونه كوي، او د مناسبه پاليس په اوند د ريفورمونو سپارتنه كوي

د ادارې په برخه كې په . ه كې مرسته كوياداري ريفورم او د ملكى خدماتو د كميسيون په ود
ريفورمونو كې دا الندې چارې شاملې دي، لكه د ووالي پربنس د خلكو او د ملكي خدماتو 

په دغه .  اكنه، ريفورمونه، او د ملكى خدماتو لپاره  قانوني  او منظم چوكا ته وده وركول
  :برخه كې فعاليتونه په الندې ول ترسره كيي

  
 د چك د صادرولولپاره يو كمپيوتري سيستم  د ماليې وزارت د خزانه :استازيادارې د مالي 

 م كال د اكتوبر په مياشت كې په كابل كې ترې كار ٢٠٠٣دار د رياست سره همغه شو او د
د هغه په پايله كې اوس ول لتونه چې په كابل كې ترسره كيي  د هغه راپور . واخيستل شو

ي او اوس د ماليې وزارت  كوالى شي چې د بودجې د لتونو اونيزه وركول ممكن شوي د
د معاشونو د تاديې د منجمنت په هكله  ينې .  راپورونه  د وزيرانو كابينې ته واستوي

اوس د دې امكان شته چې يرې تاديې په سم وخت سره ترالسه . پرمختونه ترسره شوي دي
  . شي

  
  او  د افغانستان د بيا IDAرول او تفتيش دفتر سره د دغه استازى د كن :د تفتيش استازى

رغونى د صندوق  د پروژو او لتونو او همدا راز د دولت د بودجى په تفتيش كى مرسته 
لدى برسيره، له سلو خه زيات كاركوونكو په بيالبيلو كورسونو لكه د كمپيوتر، ژبى . كيده

د تفتيش د فعاليتونو پورى اوند . ن كيدىاو تفتيش پورى اوند تخنيكى كورسونو كى و
 :قانونى چوكا د بيا كتنى برسيره يو پراختيايى ستراتيژيك پالن هم د جويدو په حال كى دى

  او  د افغانستان د بيا رغونى د صندوق  د IDAدغه استازى د كنرول او تفتيش دفتر سره د 
لدى برسيره، له . تفتيش كى مرسته كيدهپروژو او لتونو او همدا راز د دولت د بودجى په 

سلو خه زيات كاركوونكو په بيالبيلو كورسونو لكه د كمپيوتر، ژبى او تفتيش پورى اوند 
د تفتيش د فعاليتونو پورى اوند قانونى چوكا د بيا . تخنيكى كورسونو كى ون كيدى

  .ل كى دىكتنى برسيره يو پراختيايى ستراتيژيك پالن هم د جويدو په حا
  

 دبيارغونې ):ميلونه امريكايي الر١۵(دبيارغونې بين پروژه او دوونې او روزنې پرمختيا 
دغې پروژې دويا مالي مرستو له الرې دپوهنتونو مرسته او مالتكى دى او دسيمه ييزو 

 يې همدارنه. وونيو چارې دونيزو ولنو او شورا انو په رامينته كولو سره اداره كوي
له وزارت سره دمننې مودې دمعلوماتي سيستم دچوكا ) معارف(دوونې او روزنې 

درامينته كولو په الر او كار كې مرسته كې ده او په كابل كې دولتي كمپوري شبكه او له 
نجونو ته تعليمي فرصتونو ته . لرې وان خه دزده كې نيوאل مركزيې رامينته كى دى

ياتوالى باندې يې په انې توه تاكيد او ينار كى دى، فعاليتونه يې دالس رسيدنې په ز
 :په الندې ول دى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داروال دكار كوونكو يوله دكابل دار له
   .شاوخوا خه كثافات راولوي

راكمه ١۵دميندو مينه به په سلوكې 
شي او دمخنيوي وناروغيو په واندې 

 و كلونوعمرلرونكو، له پنخه دل
ماشومانو دمصئونيت پرورام به دول 
هيواد په سطحه ماشومان ترخپل 
پو الندې راولي او دماشومانو 

  .كمت ومومي٢٠مينه به په سلوكې 
  

  : كرنه او دكليو پراختيا
 كال تر پاى ٢٠١٠د : كرنه اومالداري

پورې به دكرنې او قانوني كرنيزو 
لي صنعتونو دتوليداتو دزياتوا

اوحاصلنخيز دمناسبي 
فضادراميننه كولو او تنظيمولو له 
پاره الزم دولتي چوكا جوشي، په 
عامه كرنيز سكور كې پانه اچونه به 

  . زياتوالى ومومي٣٠په سلوكې 
  

: دكليو هر اخيزه پرمختيا او انكشاف
 كال تر پاى پورې به دكليو ٢٠١٠د 

پرمختيا او پراختيا په جامع توه 
 ٣٨٠٠٠لونه وو له پاره چي په مي١٩د

. كليو كې ژوند كوي ه والى ومومي
دې هدف ته د رسيدلوله پاره به په كليو 

ترلنورې انكشافي شورا ١۴٠٠٠كې ل
انوهم داكنې له الرې په پاتې كليوكې 
دونيزې ادارې دروحيې دلوتيا او 
دخلكو دپرنو دپياوتيا له پاره جوه 

  .شي

 



له دغې ويا مرستې خه په استفاده دکابل پوهنتون دينه مصليو  :دو دانرنت مرکز
دغه .  کال داپريل په مياشت کې دانرني يومرکز تاْسيس کي٢٠٠۵يوې لې وکای شول د 

.  بشپه توه دينه مخصلينو له خوا اداره کيي اوله مالي اخه پران متکي دهاسانتيا په
 تنه مخصلين ترزده کې او ٣٠٠دغې مرکزتراوسه وکا شول دکمپيور په ابتدايي پرورام کې 

روزنې الندې ونيسي، برسيره پردې دغه مرکز په دې توانيدلی دی چې په انې توه دې 
ولو كې ه نقش ترسره كي او دنجونو له پاره امن لرونكى چاپيريال يا فضا په رامينته ك

داسې اې برابروي چې هغوى وكاى شي انرني ته الس رسې پيدا كي او له كمپيوري 
  .پرورامونو خه استفاده وكي

 دباميان، لور، پروان، :دسيمې دخلكو په ونې اخيستني سره دلومنيو وونيو بيارغونه
وونيو دبيا رغونې له پاره مالي مرستې ١٠٠ سااو بدخشان په واليتونو كې د تقريباًكاپي

په شاوخواكې وونيو وكاې شول دوونيو ٧٠په دغو واليتونو كې . برابرې شوې دي
اوادارې كميې را مينته كي، چې دغه كميي ميندو اوپلرونوته دخپلو اوالدونو دوونې او 

اوسيدونكود وونيو ٢۵دسيمې په سلوكې . رې چارې برابرويروزنې خه دوارس ال
بيارغونې لتونه وركي، په داسې حال كې چې دولت له دغې مالي پانې خه په استفادې 

دوونيو دبيارغونې كار داستادانو . سره دوونيو دبيارغونې لتونه په غاه واخلي
 .ورو اسانتياوو سره يواى پرمخ يدزده كې له پرورام او دوونيو له پاره له ن

دمعارف يا وونې اوروزنې لومنې : )EMIS( معلوماتي سيستم ) معارف(دوونې او روزنې  
كال له سروې خه دپرمختيايي ديابيس په بشپيدوسره دوونې او ٢٠٠۴معلوماتي سيستم د 

 ٧٨٠٠ ونكو تقريباًپه يابيس كې دوونكو، اداري كاركو. روزنې په وزارت كې تاْسيس شو
وونكو په اه مفصل معلومات تهيه او برابر شوي، چې داكسس په ١١٠٠٠٠وونيو او 

  .پرورام كې په پتو، دري او انليسي ژبو دالس رس و دى

 په دې الره كې په كابل كې دمعارف :دواليتونو په سطحه دمعارف له وزارت سره همكاري
دارو ترمين دايكو ده والي او همدارنه په واليتونو كې دوزارت او دواليتونو دمعارف د ا

واليتونو دمعارف دهرې ادارې له پاره مخابراتي ٣٢دمعارف دفعاليتونو ده كنترول له پاره په 
  .وسايل برابرشوي دي

او لوو زده كو دوزارتونو ) معارف( دپوهنې  :دانكشافي تالرې دپرمختيا له پاره همكارى
 مهالې ت الرې دچوكا درامن ته كولو او انكشاف له پاره تخنيكي مرستې ترمين ديو من

  .اوهمكارې ترسره شوي دي

كال دنوامبر په مياشت كې ٢٠٠٢ دغه مركزد  :په كابل كې له لرې وان خه دزده كې مركز
ي مركز دافغانانو اوپه وله ن كې دهغوى دنورو سياالنو ترمين دپرمختيا ي.  رامينته شو

. پوهې او تجربو دشريكولو الرې چارې دنوې معلوماتي كنالوژ په وسيله برابروي او اسانوي
  .دغه مركز دنيوאل بانك دپرمختيايي زده كو يوه برخه ده

  
د ماليې وزارت دكليو : اته دولتي اوادارې :له انرنيي شبكې سره ددولت دنلولو پروژه

چارو وزارت، دمخابراتو وزارت ، ددولت رياست، دپرمختيا او انكشاف وزارت ، دبهرنيو
دنيوالو مرستوبرابرونكي او هماهن كوونكې اداره او نيوאل بانك له انرنيي شبكې سره 

ته يې دلومي ل له ) الكترونيكي پوست(وصل شوې دي او دبيالبيلو اسانتياوو، لكه ايميل 
ان خه دزده كې له مركز سره، چې پاره الس رسي  پيدا كې ده، دغه ادارې چې له لرې و

  .پورته يې يادونه وشوه، نلول شوي دى

دپروان په واليت كې دكليوالواوسيدونكو يوه 
دهغې پروژې دتطبيق ) پلچكونو(له دپل وو 

كاربوخت ده، چې دملى پيوستون تر له پاره په 
 پرورام الندې دنيوאل بانك له خوا تمويليي

 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دغه ووني دپوهنې دپرمختيا او بيارغونې
دبين پروژې له خوا دكاپيسا په واليت كې

  .بيارغول شوي دي
  
  

قالي مرستې د افغانستان د انت
  : ستراتيژي

 م كال د مارچ  په مياشت ٢٠٠٣د
كې، نيوאل بانك  د انتقالي مرستې 
ستراتيژي  كوم چې د حكومت د 
 خه مالت ملي پرمختيا د چوكا
.  كوي  خپل وروستي پاو ته ورسوله

 بانك  نيوאلدغه ستراتيژى  د
مرسته  په دوو كلونو كې طرحه 

 كې كوي او په  لورو مهمو برخو
د معيشتونو ه :  تمركز كوي

 والى، د حكومت د مالي ستراتيژ
سره مرسته، د عامه ادارې د ريفورم 
او حاكميت خه مالت، او په 
افغانستان كې د خصوصي سكتور 

 .پرمختيا

 



  
دغه  ): ميليونو امريكايي دالرو بسپنه٣۵د (د وونې او روزنې د كيفيت د ه والي پرورام 

پرورام دوونيو د ودانيو او د وونې او روزنې د كيفيت  دبيارغونې لپاره لكه  تدريسي او 
و داسې نور د وونې اوروزنې د رياستونو او انجيوانو له ليارې بسپنې  د زده كې مواد ا
دغه پروژې  برسيره پر هغو واليتونو كې چې د وونې او روزنې بين پروژې . ولنو ته برابروي

هلمند، زابل، كندهار، : موجودې دي  په پنو الندنيو والياتو كې پراخوالى موندلى دى لكه 
وونكو د روزنې ملي پرورام چې هدف يې  د تدريسي او وونې او روزنې د . پكتيا او خوست

د ستندردونو رامن ته كول دي،  د خدمت په موده  كې دزده كې سيستم برابروي چې په دې 
توه وونكوته  دوامداره زده كه او مرسته برابروي، او همدارنه  د خدمت خه وروسته  د 

تراوس مهاله  برسيره د ماسترانو او .   دغې پروژې مهمه برخه دهزده كې پراخ بسته سيستم  د
همدارنه  د . استادانو د زده كې، وونكو ته  په  شپو واليتونو كې زده كه  وركل شوې ده

ووني د مديرانو لپاره به  د زده كې پرورام او د ولسوال، واليت او مركز په كچه به  اداري
غه بسپنه به  د وونې او روزنې د وزارت سره د كاري ظرفيت په  وده كېد.  تعليمات جو كي

  . د ارنې او ارزونې د پاليس په جوت كې مرسته وكي
  

د دغه پرورام موخه ):  ميليونو امريكايي دالرو بسپنه۴٠د (د لوو زده كو د پياوتيا پرورام 
د  كابل پوليتخنيك ، د كابل پوهنتون ، او د دا ده تر و د افغانستان په  شپو پوهنتونو لكه 

بسيز اجرااتى عمليات ) بلخ، هرات، كندهار و ننگرهار(والياتو په لورو  پوهنتونونو كې 
ورغول شي، نوموى هدف د سيمې او لوديز پوهنتونو سره  د مشاركت له ليارې ترالسه كيداى 

ته كولو لپار كوم چې يره پاملرنه يې د برسيره پردې، د تشكيالتي  جوتونو د رامن .   شي
ثانوي تعليماتو  په پرمختيا، د كاري ظرفيتونو د ودې او په  ريفورمونو باندې متمركزه ده 

د دغه پرورام لمى پاو د اودې مودې لپاره  په  افغانستان كې .   مالي وجهې به برابرې  شي
وي تعليماتو په اوند د بيالبيلو منابعو د د لو زده كو  پرمختيا ده چې د افغانستان د ثان

   .جذبولو لپاره  د كتلست په توه اجراات كوي

ميلونه امريكايي الره بې ې پور او١٠٨:(دترانسپورت دبيارغونې بين پروژه 
 دغې پرورام په بين توه) :ميلونه امريكايي الره ويا مرسته۴۵

 ولو كې مرسته كې ده او همدا رنه له دولتدستروترانسپورتي ستونزو په له مينه
.سره دلويو الرو دجوولو په هلو لواو ملكي هوا نورد په پرورامونو كې مرسته كوي
دغه فعاليتونه شيانو، ماركيونو او ولنيزو اداري خدمتونو ته فزيكي الس رسيدنې

لنيزحالت په هكې اسانتيا را مينته كوي، چې ول دافغانستان داقتصادي او و
ميلونه امريكايي الرو۴۵كال دمى په مياشت كې د ٢٠٠۵د . والي كې ير اهميت لري

په اندازه دمالي پياوتيا مرسته دنيوאل بانك داجراْئيوي هئيت پواسطه تصويب شوه،
امنې بشپتيا له پاره  كشم دسرك دبيارغولو اودپروژې د-ترو چې دكندز، تالقان

  .وديجه زياته شيدنوروبرخو ب

كال دجوالى په٢٠٠۴ دسالن دتونل دبيا رغونې كار د :دسالن دتونل بيارغونه
كيلومتره تونل په نتيجه كې سالن له دواو٢،٧مياشت كې بشپشوى دى، چې د 

كال راپدې١٩٩٧ديادنې و ده چې دغه الره له . خواوو خه دترافيكو پرمخ خالص شو
په كار كې دواورې نيونكى الر جوول، دهوا ايستلوخوا بنده وه، دبيا رغونې 

سيستم او په هغه كې دتجهيزاتو نصبول، دتونل دننه روانول او دبرينا دتوليد
همدارنه بايد يادونه وكو چې دسالن تونل په ن. دجنراتورونو نصبول شامل وو

 
واليتونو دپوهنې٣٢دنيوאل بانك مرستې د

 درايو له الرې پهVHF چې درياستونه وتوانول
كابل كې دپوهنې له وزارت سره دوونې او
روزنې دسيستم ده والى په خاطر په تماس كې

  اوسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
دآرياناافغان هوايي شركت يوه الوتكه، دكابل
په هوايي  ر كې په بيارغول شوې رنوې كره

  .باندې دكيناستلو په حال كې ده

 



جكستان او ازبكستانكې يرلو تونل دى چې دكابل ار دشمال له اتو واليتونو او دتا
  .له هيوادونو سره نلوي

 كندز دلويې الرې- همدارنه نيوאل بانك دكابل:دسركونو دبيارغولو بين پروژه
رغول اوله كندز خه دتاجكستان دپولې په لور ترشير خان بندرپورې دسرك بيارغونې

ترمين د تالقان دسرك او تالقان او كشم -په همدې ترتيب دكندز . كار تمويلوي
 دوشي ترمين الره او له هغه-دكابل. كيلومتره سرك كار تمويل يې هم په غاه دى۶٨

كال٢٠٠۶ شيرخان بندر سرك به د -ايه تركندزه پورې سرك بشپ شوى دى او دكندز
كال ترنيمايي پورې٢٠٠٧ تالقان سرك به د -داپريل ترپايه بشپشي او همدارنه دكندز

 .پاى ته ورسيي

نيوאل بانك دملكي هوانور د په برخه كې دينو بينيو چارو سرته : هوا نور ديملكي
رسيدل هم تمويل كي دي، چ دهغوله لې خه كولې شو دكابل دهوايي ر درنوې
دكرى بيارغونه، دهوايي ر دميدان شاوخواته دماينونو پاكولو او ديوאل چاپيرولو

ل دهوايي ر او دواليتونو دهوايي رونو د راداربرسيره پردې يې دكاب. يادونه وكو
دكابل دهوايي ر درنوې. او مخبراتي سيستم بيا رغونې له پاره پانه برابره كې ده

 . پرانيستل شوهكال داست په مياشت كې رسما٢٠٠۵ًكره د

وياميلونه امريكايي الره ٨٩،۶(دروغتيا په سكور كې دبيارغونې انشافي بين پروژې 
دغه پروژې دباكيفيت اوولومنيوروغتيايي خدمتونو دواندې كولو ، په انې): مرسته

توه په كليوالو سيموكې روغتيايي خدمتونو ته دواو ماشومانو الس رسيدنه،چې هلته خلك
همدارنه دغه پروژه. ير ل روغتيايي خدمتونه په واك كې لري، ترخپل پو الندې راولي

 په سكور كې درهبر نقش پياوى كوي، چې دا په انې توه دروغتيا ساتنې پهدروغتيا
تمويل او هغو غيردولتي ادارو تر مين دهماهنى رامينته كولو اوپرچارو يې دآرنې په كار

كال دفبروري په مياشت٢٠٠۶د . كې، چې  دروغتيا په سكوركې فعاليت لري، مرسته كوي 
قويتي مرسته دپروژې دفغاليتونه دپراختيا او په هغو اتو نو يو ايونو كېميلونه الره ت٣٠كې 

چې هي ول روغتيا يي خدمتونه وجود نه لري، دروغتيايي خدمتونو دواندې كولو له پاره
 .منظور شول

له)پوليو ، شري او تيتانوس(ديادونې و ده چې برابره شوې تقويتي وجه كى دمعافيت دپرورام 
  :په دې برخه كې شامل فعاليتونه دا الندې دي. كسين تهيه كول هم شامل ديپاره د وا

:لورو غيردولتي افغاني مؤسسو او درې غيردولتي نيوالو مؤسسو په دى الندې اتو واليتونو 
په. هلمند ، فراه، بادغيس، سرپل، بلخ، سمنان، وردك، او نيمروز كې كار پيل كى دى

ت نوي روغتيايي مركزونه تاْسيس شوي او په زرونو دايه انې اوتيركال كې له سلو خه زيا
كال دسپتمبر له مياشتې خه دعامې روغتيا٢٠٠۴د . روغتيايي كار كوونكي روزل شوي دى

كې دروغتيايي خدمتونو دواندې) پروان ، كاپيسااو پنجشير( وزارت په درې نويو واليتونو 
 همكارو مـؤسسو سره دبدخشان ، بغالن ، غزنيله. كولو مسئووليت په غاه اخيستى دى

،خوست، پكتيكا، پكتيا اوكابل واليتونو په هغو ولسواليو كې چې له روغتيايي خدمتونو
.خه يې له استفاده كې ده، دروغتيايې خدمتونو دواندې كولو قرارداد جريان لري

يزې پروژې او دهمدارنه داپروژه دروغتيايي اوبوسيستم په هكله دوه فرعي ين
  .روغتياساتنې او ارنې چارې تمويلوي

دلو روغتيايي اوبو دينې پروژه دميدان وردك په واليت كې تطبيق شوې ده او دراتلونكي 

بل د پوهنتون زده كوونكې په يوېد كا
وانان او((ويديويي مباحثه كې  د 

پوهنتونونه، د زركلن پرمختيايي هدفونو
ددغو.  سرليك الندې برخه اخلي)) ترالسه كول

خبرواترو موخه او هدف  چې د نيوאل بانك له
خوا جويي  دادى ترو د اوو هيوادونو د

د افغانستانپوهنتونونو زده كوونكي  په شمول 
و او نارينه و ترمن و دي تراى كسره يو
ه پوهه پراختيا ومومي  او د پوهنتونونو د
وانانو د رول په  هكله  د رزكلن  اهدافو په

زده كوونكي. ترالسه كولوكې خبرې اترې وكي
د ستاليتونو له ليارې  د كابل د زده كې د

ا تمويليمركز خه  چې د نيوאل بانك له خو
  .د كنفرانس سره يواى كيي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يوې مور خپل ماشوم دميدان وردك په واليت
كې يوسيمه ييزكلينك ته ددرملنې له پاره

   .راوست

 



په همدې ترتيب دروغتيا ساتنې پروژې تمول . كال ترپاى پورې به ې اخيستنې ته واندې شي
ې به يې دلو داوبو دواندې كولو په اه دسمې واليتونو كې ترسره شوى چې نتيج١١په پورته 

كيدلو زيرى له ) خودكفا(پاليسى په رامنته كولو او په راتلونكې كې ددې پرورام دآن بسيا
  .انه سره ولري

  
دغه پروژه  دسالمشورې د پاليس، د  ): ميليون دالرو كريدت٢٢د (د مخابراتو بين پروژه 

 او پستې خدمتونو د ه والي له ليارې  حكومت سره مرسته مخابراتو د كاري ظرفيت د ودې
  . كوي  ترو خپلې  مخابراتى شبكې ته پراخوالى وركي

 ميليون دالرو په ١۴د مخابراتو يو ه دولتي شبكه د  : په دغې برخه كې فعالتونه په دا ول دي
 تنو ٣٠٠٠٠لت ارزت پيل شوې ده  او د لرې وان يا نيوالو خدمتونو  په اوند  د دو

  . كاركوونكو ته  په كابل او د افغانستان په والياتو كې  الس رسيدنه برابروي
د والياتو ير مركزونه اوس كوالى شي چې د جمهور رئيس او وزيرانو سره  ويديويي كنفرانس 

برسيره پردې، په  هيواد كې ه د پاسه يو ميليون وي  رنده تيلفونونه لري  كوم . جو كي
  .چې د مخابراتو د وزارت  د تيلې كميونكيشن  د نوي قانون په تر پراختيا مومي

  

ميليونه امريكايي ٣١(دمركونو د عصري كولو او سوداريزو اسانتياوو دبرابرولو بين پروژه 
 دغه پروژه له افغانستان سره دسودار له الرې دعايد دترالسه كولو ، ترانسپورتي ):الره

لو، سودار او پانې اچونې ته په هونې ، د ادارى فسادپه كمولو او دسرحدي لتونو كمو
په دغه پروژه كې به . پروسيچرونو دتنظيمولو دچارو په وتيا كې مرسته او حمايت كوي

دافغانستان دپولې دتيريدو په ايونو كې دزيربناوو فزيكي بيارغونه ، دداخلي يپوانو او 
دكنترولي چك پاينتونو رامينته كول او ) ابل دمر د يپو په شمولدك(زيرمو رامينته كول 

  .دكابل په هوايي ركي دمركي تاْسيساتو بيارغونه شامله وي

همدارنه په دې پروژه كې د دولت دسوداريزو پاليسيو په طرح كې بدلون به دمركاتو او 
مپيوري سيستمونو دمعرف په ترانزيت په برخه كې ددولت د ادرې پياوتيا، دمخابراتو اوك

شمول، دتجارتي او ترانزيتي تونونو په برخه كې تخنيكي مشورې به دستنر دجوولو يوملي 
كال د دسمبرتر مياشتې پورې ٢٠٠۵د  .كميسون درامين ته كولو له پاره مرسته وكي

و يادونې دزيربناوو دجوولو او هم دتخنيكي خدمتونو دواندې كولو په برخه كې دكتنې ا
والس ته راونې تر السه شوي دي، چې دهغو له لې خه كولى شو دنويو مركونو دودانيو 

په دې برخه كې دقرارداديانو دكمپن . جوول او دعوايدو دراولولو دمركزونو يادونه وكو
طرحه تريوې اندازې پورې بشپه شوې او هيله كيي ددې مركزونو دجوولو دكارونو له پاره 

 .هغې انتخاب په دې ندې راتلونكى كې بشپ شيد
دمركي تاْسيساتو نوې جوونه ، بيارغونه په حيرتان ، اسالم قلعه ، تورخم، جالل آباد ، تور  

ول  HF/VHFد. غون، خوست او مزار شريف كې يا بشپه شوې او ياهم بشپيدوته ندې ده
و او ې اخستلو په بيالبيلو پاوونوكې مخابراتي تاْسيسات كابل ته رارسيدلي دي، دنصبول

همدارنه دماليي او سودار دوزارتونو له پاره كمپيوري وسايل او تجهيزات اى . واقع دي
 له دسودار قانون دولس مشر دفرمان په اساس تصويب او دمركي ادارو .پراى شوي دي

رامنته شوې ) ANSA( داره په همدې ترتيب دملي سنر ا .خوا تر اجراءالندې نيول كيي
همدارنه ددې ادارې په . ده، چې هغه دسودار په ر كې دسنر جوولو دنده لري

ساختماني مواد شامل ) ۴(تيل اوروغنيات ) ٣(فارماكولوژي ) ٢(غذايې مصؤنيت ) ١: (دندوكې
داره يا اوداسنادو واحده ا) ASYCUDA(افغانستان دمركي معلوماتو اتومات سيستم يا. دي

)SAD (ې دهاوونو كې واقع دى او په . معرفي كددې سيستم ساختمان په مقدماتي پ
 . ازمايتي ول دهغې تطبيق له تورخم خه پيل شوى دى

اولس مشر كرزى دكابينې له يو شمير غيو
سره ددولت له مخابراتي شبكې خه په
استفادې سره ددې شبكې دبرانيستنې په مهאل

  . واليانو سره خبرې وكېله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
كندز ارته ندې دسرك جوولو دشركت 

   .ماشين آالت
  

 



كال داپريل ترنيمايي پورې رامنته ٢٠٠۶د Dedaration Prassing Systemهمدارنه په پام كې ده چې داعالن دپروسس سيستم يا 
 UNCTADچې دAssocition Afghanistan Freight Fowarding Companiesهمدارنه دافغان كار ود پرمخبيولو ولنه يا . شي

دافغانستان له پاره . په سازمان كې دافغانستان دشامليدو له پاره يو بل بريالى ام ل كيي  FLATAد . له خوايې مرسته كيي
تمونوكې داخليدل ددې ا وركوي چې دسوادر په نيوאل سازمان كې غيتوب او په عمومي توه په واخيزه سوداريزو سيس

دسودار دنيوאل سازمان ول غي هيوادونه به داسې يو مناسب روش اوالره ، چې هغه ددې سازمان پر مقرراتوواله وي، له 
همدارنه دسوار نيوאل سازمان ته دالزياتې الس رسيدنې په منظور يوه له چې دعدليې، . افغانستان سره په مخكې ونيسي

ماليې ، اقتصاد، بهرنيو چارواو سودر له وزارتونو خه تشكيل شوې، رامينته شوې ده او په پام كې ده چې دنورو وزارتونو 
  .غيتوب هم په آكلي وخت پكې په پام كې ونيول شي

دافغانستان دنفوس په . ماشومان له يوې اه خه اوبه راباسي
  روغتيايي دلو اوبو ته الس رسى لري١٣سلوكې 

نستان دبيارغونې دصندوق ميليونه الره دافغا٣۵ميليونه الره بې ې پور، او  ۴٠(دابولولو دسيستم دبيارغونې بين پروژه 
)ARTF (يامرستېاوبو دبرابرولو او ): له الرې و و ادغه پروژه د

دپروژې ترپو الندې فارمونو كې د اوبو دبرابرې ويشنې په برخه 
كې دكرنيزو توليداتو د لوتيا او فارمي عايداتو دزياتوالي، غذايي 

 ولو پنولويو موادو دبرابرولو دو دې او دافغانستان دسيندونو په
بندونو داوبو لولو دسيستم دبيارغونې له الرې دوچكال له امله 

تراوسه پورې په كابل، جالل . دزيان منلوپه كمت كې مرسته كوي
آباد، كندهار، بلخ، كندوز او هرات كې شپسيمه ييز دفترونه 
رامينته شوي دي ، چې له دې الرې په سيمه ييزه سطحه 

كال دفبروري ترمياشتې ٢٠٠۶د .  پياوي شيدابورسولو خدمتونه
خه زيات غوتنليكونه برابرشوي، چې ۴١٠پورې دفرعي پروژوله 

هكاره مكه به ٧١٠٠٠ميلونه الروته رسيي او ٢١،٧لت يې 
فرعي پروژې، چې ٣٢٣له دې شمير ه . ترخپل پو الندې راولي

 پروژو ٢۵٠ميليونه الره كيي، منظورې شوې او د١۵لت يې 
همدارنه . تراوسه وركل شوي دي)  ميلونه الره٨،۴(قراردادونه 

 ۵٠٠٠٠٠دسلطان بند د بين بيارغونې قرار داد، چې . ميليونه الره كيي ، بشپې شوې دي٣،۵فرعي پروژې چې لت يې ١١٢
. ترنيمايي پورې پوره سرته ورسيييې بشپشوى دى، چې په پام كې ده هغه به دروان كال داپريل ٧۵الره كيي، په سلوكې 

دكوزې كوكچي دسيندد . همدارنه دارزياب او ارنې له پاره دتخنيكي مشاورينو داستحدام قرار داد السليك شوى دى
   .هايدروپاور او اوبو لولو دپروژې ينيزكار دآموسيند پر سطحه باندې پيل شوى دى

 

دپانې اچونې دواخيزه تضمين له ادارې سره  ):يونه الربې ې پورميل ۵(دافغانستان دپانې اچولو دتضمين مركز
پروژه دافغانستان په شمال كې دپنبې ) تضمين(ميلونو الرو دبيمې١،٧يواى، دنيوאل بانك دروپ يو غي پر دغه د 
: قابل كې لكهدغه دتضمين پروژه دغير سوداريزو خطرونو په م. دتوليدپريوې پروژې باندې پانه اچونه كې ده

داپروژه لومن پروژه ده چې . دپيسوپرليدونې تعذيرات، جه، بې ثباتي او ناارامي دتروريزم په ون، بيمه كوي
پواسطه بيمه شوې چې دافغانستان په شمال كې دپنبې له )MIGA(دواخيزه پانې اچونې دتضمين دادراې 

بې دمحصوالتووده او همدارنه دپنبې دكراوپنبه دانې د صنعت لوتيا كروندروسره دمالي مرستوله الرې برابريي او دپن
چې دافغانستان د ) NAPCOD(دافغانستان دپنبې دودې اوغوو نوې پروژه يا. او پياوتيا پكې شامله ده

). چې دفرانسې دولت په دې شركت كې لويه ونه لري.(ترمن يې يوه ه پانه اچونه شوې ده ) DAGRISSA(دولت
په نوموي ياده شوې پروژه كې په انې توه  Agenc Francaise de Developmentدارنه يوبل فرانسوي شركتهم

دتوليد دپنبې دراولولو او همدارنه دحيواناتو دخوراكي موادو او ه كيفيت لرونكو غوو دتوليد له پاره دپنبه دانې 
  .ت كويدپاكولو په برخه كې له پانه اچونې خه حمايت او مال

 تنو خه زياتو كروندرو خه اخيستله او په پام كې لري چې ۴۶٠٠پروژې پنبه له  NAPCODپه لومي فصل كې پخپله 
 پورې دايمي ٣٠٠په همدې ترتيب پروژې وكاى شول تر . كروندروته لوكي٢٠٠٠٠كال ترپاى پورې ٢٠٠٨دغه شميرد 

 



وله توليد .  كې داتيا وصنعتي موادو رسولو سودار ته وده وركيدندې او كسبونه رامينته اود پنبې دكرنه برخه
شوې پنبه ددې پروژې له الرې له هيواد خه بهرته صادريي، تر و وي چې له دې الرې دافغانستان دننه اوبهرداسعارو 

  .دوركې اندازه برابره شي
 افغانستان كې دپانې اچونې دتضمين له پاره له په مرسته او حمايت په)MIGA(دپانې اچونې دواخيزه تضمين اداري

وجهي صندوق خه په استفادې سره، چې په هيواد كې دبهرن پانې اچونې له پاره انى صندوق دى، دلومي ام 
پواسطه ترسره كيي په ه توه دافغانستان د دولت، نيوאل ) AIGF(دغه صندوق چې اداره يې د . په توه ل كيي

دسيمه  )  AIGF( همدارنه جرمني د.  دنيوالي پرمختيا ادارې ، دبريتانيا دولت او آسيايي بانك له خواتمويلييبانك،
  .ييزو نماينديو لتونه تمويلوي

  
  :) ميليون دالرو بسپنه٢۵د (د كابل د ار جوولو پروژه 

ه برخه كې  چيرته چې بيوزلي خلك په غيررسمي استون  ساحو په بياودانولو او بيارغونې  پ۴۵دغه پروژه  د كابل د شاو خوا د 
 ولسي خلك  اساسي خدمتونوته الس رسيدنه ولري  ٢۵٠٠٠٠د دغې پروژه موخه داده ترو .  ايونو كې ژوند كوي  كې مرسته كوي

ار د ودانيو په آبادولو كې دغه پروژه د دغه مهمه  .لكه  اوبه او حفظ الصحه ، د كثافاتو اداره او كنترول او د مكې اجاره داري
د دغې پروژې يو مهم كامپننت دا دى چې د . مرسته كوي كوم  چې په زرونو راستنيدونكي پكې  اى پراى شوي دي

  .  ارجوولو د وزارت  او د كابل د اروالې كاري ظرفيت بايد وده ومومي
  

) ARTF( ميليونه الره دافغانستان دبيارغونې صندوق ٢٠ او ميليونه بې ې پور١،۵(دبرينا دسكور دبيارغونې بين پروژه 
ددې پروژې موخه او هدف دكابل ار له پاره دبرينا دانرژ دبرابرولو ه والى دى، چې دبرينا دويش داري ):له الرې ويا مرسته

دليدونې دالين پراختيا، او ) بنددىچې كابل ار ته دبرينا دتوليد ير ستر(مياواه برينا بند بيارغونه ١٠٠شبكو، دنغلود
دبرينا دخدمتونو دكيفيت ده والي له پاره دبرينا دانرژ دبرابرولو تجارتي كول او دسيستم نوي كول ددې پروژي په هدفونو او 

  .كال پورې بشپه شي ٢٠٠٩هيله ده چې دغه پروژه به تر . موخوكې شامل دي
 

  ): ميليون دالرو بسپنه٨٠ ميليون دالرو كريدت ا و د  ٨٠د (وتيالپاره دمرستې پرورام د كاري ظرفيتونو د پيا
تر اوس مهاله  د افغانستان د حكومت لپاره  دوه  د مرستې پرورامونه  د كاري ظرفيتونو د پراختيا لپار برابر شوي دي چې  موخه 

ه كله  چې نيوאل بانك  د مرستې لمى پرورام د د هغه وخت خ . يې  د حكومت پرمختيايي ستراتيژى په تطبيق كې مرسته كول دي
 م كال د جوالى په مياشت كې تمويل ك، نو حكومت د اقتصادي ريفورمونو په ٢٠٠۴موسساتو د كارى ظرفيت د ووالي  لپاره  د

وك ير زيات پرمخت ول دي لكه، په مالي چار.   تطبيق كې نې  په داالسته راو وكې د ستندردونو په  دغه برخه  د پام و
اصالحات، د ملكي عصري خدماتو رامن ته كول، بودجه، د تداركاتو د قوانينو جوول او د ووالي پر بس  د استخدام د پروسې 

 م كال د دسمبر په مياشت كې تصويب شول  په نظركې لري  چې موجوده ريفورمونه د ٢٠٠۵هغه دويم عمليات چې د . رامن ته كول
همدارنه دغه پروژه د هغو اصالحاتو په تطبيق كې مرسته كوي كوم چې د دې سبب ري . ادارې په برخه كې پراخ كيعامه اومالي 

  د د . چې مالي منابع د بشري ودې، روغتيا، وونې او روزنې او په انې توه د خصوصي سكتور په  وده كې تخصيص ومومي
  

ميليونه الره پكې شامل دي چې له جې خه وروسته بين پروژې ۴٨: دوقولنيزي پرمختيا له پاره د جاپان د وجهي صن
  :تمويلوي او هغه پروژې داالندې دي

  
دوسلي دراولولو اوملكي جوونې، دسولې دينت او كليوאل ژوند خه دمالت دپرورامونو له پاره دكار موندنې بېن پروژه 

NEEP DDR /RLS)۶،يامرسته١٩الره و رام ):ميلونهكار موندنې روان پرو  ندغه پروژه ددې له پاره تطبيق شوه چې دبي 
اوهمدارنه دملكي شويووو دمجدد استقرار او دخشخاشو دكت په له منه ولوكې ددولت دپرورام دپياوتيا مالتNEEP يا

ديوې برخې په توه دجاپان ) الندې پرورامد دولت تر الروونې اورهبر (دافغانستان دنوې پيالمي دپرورام . او حمايت وكي
دولنيزې پرمختيا صندوق له ملكي شويو پخوانيو جه ماروسره دهغوى دنوي ملكي ژوند په پيالمې كې مرسته كوي، چې تر اوسه 

ې پرورام له خه زياتو پخوانيو جه مارو او هم بيوزلو كروندرو ته، چې دكوكنارو په كت او كار بوخت وو، دد١٩۶۶پورې له 
چې دغه بهير يا بشپشوى او ياهم دوام لري، ) په ولي كې زده كه او دكارپه سر يا ساحه كې زده كه(خوازده كه وركل شوې ده 

له دې ولو . پروژو له الرې ترميم او بيارغاول شوى دى٢٧كيلومترو خه زيات سرك تردې پرورام الندې د ٣۶٠برسيره پدې له 

 



داپه داسې حال كې دى چې په ) كيلومتره اود سرك بيا رغاول شوى دى٢٠٠چې ( پروژو كې كار پيل شوى دى١۴ په پروژو خه٢٧
داسې . پروژو كې كار په بيالبيلو پاوونو كې واقع دى٩كال تر اپريل پورې پيل شي او په نورو ٢٠٠۶نورو پروژو باندې كار به د ۴

  .كال تر پايه پورې بشپشي٢٠٠۶د پروژو كار به ٢٧واندوينه كيي چې دولو 
 

  ): د ملي پيوستون د پرورام خه مالت( د دوه ميليونو دالرو بسپنه –د نادولتي موسسو لپاره د مرستې پرورام 
تر اوس مهاله  په . دغه پرورام به د افغانستان دولت  په دې وتوانوي  چې  نادولتي موسسې تمويل كي  ترو كلي  بيا ودان كي

لورلويتو نادولتى موسسو قرارداد كى چې په كليوكې كار وكي تر و د پروژې   : غې برخه  كې دغه السته راونې شوې ديد
د اوبو لولو سيستم، داك د اوبوبرابرول، د : سره  په داالندې برخوكې  مرسته وشي

 ته كول  او د يو بيا رغونه، د عايداتو رامنوون كونو ترميم، دو لپاره د سواد س
  .  پروژې بشپې شوې دي٣۵په مجموعي توه . د زده كې پرورام

د ولنيزي پرمختيا له پاره د جاپان 
  :(JSDF)د دولت وجهي صندوق 

دغه صندوق د جاپان د حكومت له 
 ام  كال كې پرانيستل ٢٠٠٠خوا په 

شوچې هدف يې د هغو فعاليتونو 
خه مالت دى  كوم چې په 
مستقيمه توه د بيوزلو او زيان 

اتياوو ته واب منونكو روپو نو 
وايې ، د هغوى كاري ظرفيت ته 
وده وركوي او په پرمختيايي بهير 
. كې د هغوى واكمني پياوې كوې

دغه  وجهى صندوق د نيوאل بانك  
  . له خوا تطبيقيي 

د جاپان حكومت او نيوאل پانك 
 كې JSDFموافقه وكه  چې په 

داسې كك پرانيزي  چې د 
ام كې د مرستې په درې كلن پرور

افغانستان له فعاليتونو خه  
مالت وشي  تر و په دغه هيواد كې 
سياسي، اقتصادي او ولنيز 

 ينت من ته راشي

 ك يې جو رام وء  چې داسې يو چوكاى پرورام لمنادولتې موسسو ته د مرستې پرو
چې د هغه په تر كې د افغانستان حكومت او نا دولتي موسسو وكاى شوي چې يو 

په اوند يې داسې تجربې رامن ته كي  چې  اى كار وكي  او د وهو اوخنونو
 برابره پراختيا وزارت كوالى شي چې دغه ول ې هې په لوه كچه  دوروسته  د كليو

  .  كي
  

 دغه ويا ):الره ويا مرستهميلونه ٢،٩٨( وانو متصديانو رامينته كولدراتلونكو د
داكولو او دپايت ) سرنوشت(مرسته دوانانو دحالت ده والي، دخپل برخليك 

تردې پرورام . لرونكي عايد دوسايلو دپرمختيا په منظور دهغوى چمتو كولو له پاره ده
كلونو ترمين وانان واقع وي چې په دې لكې دفارياب، ٢٨خه تر ١٢الندې به د 

كندهار، كابل او مزارشريف په واليتونو كې دوانانو دلورو مركزونو ودان بشپې 
دكار او ولنيزو چارو ) نجونو او هلكانو(ه زياتو وانانو د ١١۵٠له شوې دي، 

 سره  دقرار داد له الرې په HAWاوADAاشیانه ( له خوا دغیردولتی مؤسسووزارت
  .حرفوي ياد كار كسب په برخو كې زده كه او روزنه ليدلې ده

  
  ۶۵٠٠٠٠  د– د افغانستان  د مايكرو فيناس لومنى بانك -د ظرفيتونو لوول

دغه پروژه د مايكرو فيناس د سستم د جوولو په تمويل كى :  امريكايى الروبسپنه
دغه پروژه به .  مرسته كوى او د مايكروفيناس بانك كاركوونكو ته الزمه روزنه برابروى

وو كاروبارونو لپاره مالى مرستى ته برالسى برابر او له همدى امله د افغانستان د 
  .اد كى د عايداتو په مين ته راتك كى مرسته وكىجى نه پس اقتص

  
  :  صندوقوجهيد افغانستان د بيارغونې 

په لومى ام :  كال دمى په مياشت كې ددووستروهدفونو په منظور رامينته شو٢٠٠٢د) ARTF(  دافغانستان دبيارغونې صندوق 
تيايي كاركوونكو، دوزارتونو او واليتونو دملكي كې د دولت دعادي لتونو برابرول دهغوله جملې خه دوونكو، روغ

كاركوونكو معاشونه، د دولت دعملياتو او فعاليتونولتونه، د دولت دتاْسيساتو دارنې او ساتنې لتوته او زياتې دولتي 
لې دينېزې اودويمه موخه او هدف يې دپانې اچونې دپروژو تمويل دظرفيت لووا. خريدار، دخدمتونو او مالونو په شمول

  .افغانانو بيرته راستنيدنه ده) متخصصو(پروژې، تخنيكي مرستې او هيواد ته دكارپوهو 
دافغانستان دبيارغونې صندوق اداره نيوאل بانك ديوې اداري كميې تر ارنې الندې په غاه لري چې په هغې كې آسيايي 

په همدې منظوريوه بله اداره هم .سازمان پرمختيايي اداره شامل ديپرمختيايي بانك، اسالمي پرمختيايي بانك او دملرو ملتونو د
  . ددې صندوق پرمديريت دارنې له پاره استخدام شوې ده

ميليارده الره له دې صندوق سره ژمنه كې وه، چې له هغې جملې ١،٣تمويلونكو ٢۴نيې پورې ٢٠ ميالدي كال دمارچ تر ٢٠٠۶د 
 ١٧٧ ميلونه الرو خه زيات دافغانستان د دولت دجاري لتونو له پاره او ٧۶٠له .  شوي ديميليارده الره ترالسه١،٢خه يې 

  . ميلونه الره نوردپانې اچونې دپروژو له پاره تخصيص وركل شوى دي

 



دا صندوق ددولت دبودجې دكسراتو دزياتې برخې دتمويلونكي په توه نقش لري او 
 ه په پام كې ده چې له هغېې اچونې دپروژو له همدارنخه دتخنيكي مرستو او پان

   .پاره ديوې سترې منبع په توه كار واخيستل شي

 وجهي ېد افغانستان د بيارغون
  صندوق

 ARTF داسې طرحه شوى  چې د 
دولت هغه مالكيت  او الروونه 
پياوې كوي  كوم چې د بيارغونې  

نوموى . دمرستې لپاره  ضروري وي
 مالي صندوق د دولت د فعاليتونو د

هغه  پرورام سره مرسته كوي كوم چې 
په  ملي بودجه كې هغه ته  د لميتوب 

  . حق وركل شوى
 مالي صندوق داسې طرحه شوى ترو 

  : دا الندې چارې ترسره كي
  

د بيا رغونې د مرستې په  •
اوند د  ونوالي او حساب 

 وركولو پياوتيا
د ملي بودجې په پياوتيا  •

كې مرسته كول  د هغې 
 په توه چې  د بيا وسيلې

ودانولو پرورام د ملي 
 . اهدافو سره منسجموي

د دوليت د محدوده ظرفيت  •
خه د اضافي پيي كمول، 
په داسې حال كې چې خپل 
 كاري ظرفيت د اضافه كار

 . له ليارې پياوى كوي
د عامې بودجې د هغو لتونو په 
تمويل كې مرسته كول كوم چې دولت 

ارونه په اغيزناك ته الزمي وي تر و ك
 .ول ترسره شي

.  
دافغانستان دبيارغونې ): ميلونه الره٨٨٨(دعادي لتونو ككARTF  د 

 ٢٢٠٠٠٠ دصندوق دلتونو دكك له الرې د دولت دملكي خدمتونو د تقريباً
خه له نيمايي نه زيات يې دكابل نه بهر دنده كاركوونكو معاشونه، چې له دې شمير

همدارنه اداري، عملياتى، دامنيتي سكور خه بهر د . سرته رسوي، وركول كيي
دولت ساتنه او ارنه او داتياو موادو دخريداريو په شمول لتونه هم دصندوق ددې 

  .برخې له خوا اجراء كيي
 لتونه شامل دي چې هغه ددې ميلونه٢٨٠كال په نيمه كلن بودجه كې ١٣٨۴د

په تيرو دريو كلونو كې دافغانستان دولت . صندوق له عادي برخې خه وركول كيي
دعامه مالي منابعو دمديريت له پاره يو نوى كاري چوكا رامينته ك چې هغه ملي 
بودجه دپاليس دطرحې داساسي وسيلې په توه، دشفافيت ژمنه او مركزي كمپيوري 

دافغانستان دمالي معلوماتي سيستم مديريت، دچك دصادرولو او د دولت سيستم، 
په . دعادي او انكشافي بودجې دعوايدو او لتونو له ثبت خه تشكيل شوى دى
  .افغانستان بانك كې دتادياتو سيستم كې هم موازي اصالحات رامينته شوي دي

تمويليي، چې پروژې ددې صندوق له الرې ١٢په اوس وخت كې دپانې اچونې 
ددې صندوق له الرې دې : ( ميلونه الرو ته رسيي٣١٠لتونه يې په الندې ول 

  .)پانې اچونې دپروژو په هكله معلومات پورته ذكر شول
   

من دمايكروفايننس له پورخه په استفادې دكابل په دغه كونه مير
  .واليت كې خپله سوداري پيل كوي

 ميلونه ۵۴،٣(له الرې دكوچنيو پورونو پروژو  ARTFدفقراو نيست دكمولو له پاره د 
 لري  ترو د حكومت سره  د كوچنيو دوامداره  دغه پروژه په نظر كې: ) امريكايي الر

پورونو د سكتور په رامن ته  كيدو كې مرسته وكي چې دغه كار په خپل وار سره  
د دغې .  بيوزلو خلكوته  مناسبه، قابل د تاديې او  انعطاف پذيره  خدمتونه برابروي 

هغه  خنونه لري كي پروژې موخه دا ده  تر و  مالي منسجم  سكتور رامن  ته كي او 
د دوو كلونو  . كوم چې  د كوچنيوپورنو ولنه  د مالي پراخ بسته سيستم خه جال كوي

 ١٧ ميليونه  دالر په  فند كې او ٢٨عملياتو  په تر كې، نومور پروژې  ه د پاسه   
 د موسسوسره كار نوميليون دالره پور يې برابر كى دى او اوس د دولسو كوچنيو پورو

 والياتو ١٧ تنه مشتريان  په  ١١٩٠٠٠ دفترونو سره چې ١٢٨اوس  دغه  پروژه د   .  كوي
 ولسواليو  ١٢٠او

كې لري  مرسته 
په سلو كې . كوي
 تاديې اندازه  مشتريان ې دي او د هغوى د پور دوباره٨۵

 تنو خه زيات ١۵٠٠دغه سكتور به د .   ده٪٩٩ه ناه 
 ۴٠٠او د ) ريو كې دوه برخې ېپه د(افغانان په كار وماري 

 تنه  يې د مايكرو فايننس ٢۵تنو خه زيات افغانان چې 
همدارنه دغه پروژه په اوو والياتو .  منيجران دي روزلي دي

كې چيرته چې ترياك توليدي ي پرمختيا موندلې ده  تر و د 
پروژه .  تر ياكو د بزرانو لپاره نور معيشتونه برابر كي

كوي چې د مايكروفايننس ه د پاسه شلوموسسوسره واندينه 

به مرسته وكي چې په دې توه  د كورنيو شميربه  په يرو والياتو 
هه به وشي تر و سكتور ادامه .   پورې ورسيي۶٠٠٠٠٠كې تر

 



ه دوامداره عمليات م كاله پورې ب٢٠٠٧ومومي او واندوينه كيي  چې د مايكرو فايننس ير موسسې به ه اجراات وكي او تر 
  .ترسره كي

 
ددې پروژې هدف دادى چې دافغانستان او نورو هيوادونو، په ): ميلونه امريكايي الر۶ ،١(دمخابراتي سيستم دبيارغونې پروژه

كې په كابل : پروژه له دريو برخو خه جوه ده. انې توه داونيو هيوادونو تر مين ايكې دمخابراتو له الرې تاْمين شي
دمخابراتي ليدونې . دمكني ساليت دسيستم بيارغونه، دليدونې دكرو سمون او پراخوالي، دبيل او عوايد دراولو سيستم

كال تراپريل پورې بشپه ٢٠٠۶كرې سمون او پراخوالى بشپ او فعال دى او دمكني سالي دسيستم بيارغونه به په كابل كې د 
  .كال ددسمبر تر پاى پورې سرته ورسيي٢٠٠۶مومي كار دپه پام كې دي چ دپروژې ع. شي

 
  نيه ٣٠ م كال د جون دمياشتې په ٢٠٠۵دغه پروژه د:  ) ميليون دالره٣(د كابل د مهمو سكونو د ترميم او د ويالو دسيستم پروژه 

دو كې  د ويالو د ترميم له ليارې د دغې پروژې موخه دا ده  چې د سكونو د مهمو برخو د بيارغونې  او د سك په او. بشپه شوه
دغه پروژه د هغې پخوان پروژې دوام دى كوم چې د جرمني .  ل پر سكونو باندې  ه  والى وموميبترانسپورتې خدمتونه  د كا

يم  د سكونو د كپرك ترم٪٣٠د دغې پروژې تر قيادت الندې  د سكونو  و ترميم كارونه، . له خوا تمويل شوې وه) KfW(موسسې 
برسيره پردې  .   د كار ورې رامن ته كي۴٧٣٠٠په دغه برخه كې پروژې .   د سك د مخ جوولو كارونه ترسره شوي دي٪٧٠او

 د كار ٩۵۴٠په مجموعي توه . دان شويو متره دريناژونه د سك په اودو كې بيا ۴٨۵٠متره  نوي دريناژونه جو شوي او ٣۶۶٠
  . ه كې رامن ته شويورې د پروژې د دريناژ په برخ

  
ميلونه الره پانه لري، چې له دولت سره ۴١وله ): UWSS(دافغانستان دبيارغونې دوجهى صندوق له الرې داري اوبورسولو پروژه 

دكابل اوبه رسول، دكابل : داري اوبو رسولو په لنه مهاله پرورام كې، چې هغه له پنو برخو خه جودى، مرسته كوي
ددې . ه، دواليتي ارونو داوبورسولو پروژه، مالي او انجنيري مرستې، داوبو رسولو دعمومي رياست دلتونو تمويلروغتياساتن

كال تر نوامبر پورې دې ٢٠٠۵ميلونه الريې د٢١كال دفبروري په مياشت كې او پاتې نور ٢٠٠۵ميلونه الره د ٢٠پروژې لومني 
 له دوام لري او فعالً) FSO( مالي عملياتي مرسته يا. ه  په بيالبيلو پاوونو كې قرار لريپروژې ته وركل شوي دي، چې د پروژي كارون

دكابل او واليتي ارونو داوبو رسولو پروژه پرهغوترسره شويو مطالعاتو . همدې الرې مفصل مالي اوعملياتي  معلومات ترالسه كيي
 واليتي ارونو ته دعمومي رياست له ١١او ) ؤسسې له خوا شوى دىم KFWددې برخې تمويل د (واله ده چې كار يې بشپشوى دى 
دكابل دروغتيا ساتنې پروژه داري روغتيا ساتنې داود مهאل پالن اواوند ماسترپالن له مخې ده . الرې دلواوبه برابرې شوې دي

په وروستيو مياشتوكې .  سيستم  شامل ديچې په كې دجامدو كثافاتو ليدونه، سيمه ييزه روغتيا ساتنه، داوبو ايستلو او بدرفت
سكوري پاليسى او د .دمالي اوسكوري بنسيزې پرمختيا په هكله دبحث او خبرو اترو له پاره زيات شمير وركشاپونه دايرشول

كې كال دجنوري په مياشت ٢٠٠۶همدارنه د . ميالدى كال د اكتوبر په مياشت كې بشپشو٢٠٠۵دولت دبنسيزې لوتيا پالن د 
 .داوبو رسولو دعمومي رياست دتصدي جوولو په هكله دولس مشر فرمان هم  توشيح شو

  
دغه پروژه د افغان جرمني د شركت ترالروونې الندې د تمويل  ): ميليون دالره ٧،۴(د كابل په ار كې دبرينا د پياوي كولو پروژه 

د : دغه پروژه درې برخې لري. ا شته والى او موجوديت تامين شيشويو فعاليتونو له ليارې كار كوي ترو په كابل كې د برين
د .  كيلوولت كيبل بيارغونه، او د كابل د واونو لپاره د چراغونو برابرول او نصبول ١١٠ماهيپر د بند د ينو برخو بيارغونه ، د 

چې د ماهيپر د سيشن  د بيارغونې پروژه د واونو د چراغونو په نصبولو سره به  د كابل د ار امنيت  ه شي، په داسې حال كې 
  . وسايلو، پرزه جاتو د مصرفي موادو خريداري او د پروژې كنترول په تمويل كي

  : ميليون امريكايى الر5 –د دولت د مالى ادارى ظرفيت پياوى كول 
ارت او نورو اوندو غوره ك شوو ددغى پروژى اصلى هدف د مشاورينو او مالى جپوى مامورينو د ون له الرى د ماليى وز

وزارتونو د مالى ادارى ظرفيت لوول دى چى دغه كار به مالى ادارى پورى اوند د افغانستان په ظرفيت  باندى د مرسته كوونكو 
  .اعتماد او باور زيات كى

  
 ):ميلونه امريكايي الر١٣(دافغانانو دملكي خدمتونو دظرفيت دودې پرورام 

ددې پرورام له الرې دخپل هيواد په بيارغونه كې ): ميلونه الر١٠(افغانانو دراستنيدنې پرورام) متخصصو(كار پوهود: لومى برخه
له هيواد خه بهر دكار پوهو افغانانو ونې ته دسكوري ظرفيت دلوتيا، دعامه سكور د بنسيزې پياوتيا او دپاليس دطرحې 

 



رام په دې برخه كې دمعلوماتي كنالوژ او انجينر په برخو كې دافغاني كاركوونكو دپرو. له الرې زياتوالى وركول كيي
دمهارتونو كموالى دهغو تجربه لرونكو افغاني رينرانو دتدريس پواسطه پوره كيي، چې له هيواد خه بهراوسيي، اوهمدارنه 

د . ل خدمت زده كې فرصت او الرې چارې برابرييسيمه ييزوافغاني كاركوونكو ته هم دخپلو مهارتونو دودې له پاره د داخ
  .تنه افغاني كارپوهان په كار ومارل شوي دي٧۶كال له سپتمبرخه راپدې خوا په بيالبيلو وزارتونو او د دولتې ادارو كې ٢٠٠۴

تنو پورې ١٠٠ ده چې تر ددې پروژې په ازمايتي پاوكې په پام كې):ميلونه الر٣(دجانبي ون او شموليت پرورام : دويمه برخه
فرعي مسلكي كاركوونكى له انجيوانو او نيوالو سازمانونو خه دوزارتونو او دولتي ادارو په لوو او مننيو پوستونو د دوه 

رام په وزارتونو او ادارو كې پياوت پروو له دې الرې د دولت د اصالحاتو او نوي جو ومارل شي، ترې او كلونو له پاره په كار و
تنه نور مسلكي ١۴٠٠دبرياليتوب په صورت كې په پام كې ده چې ازمايتي پاو ته پراختيا وركل شي او . ظرفيتونه لوتيا ومومي

تنه ددې پرورام له الرې په كاركې شامل ٨۵كال داس تر مياشتې پورې په اكلي توه ٢٠٠۵د .كار كوونكي هم استخدام شي
  .شوي دي

   
  ): ميليون دالره١٨٫۵ (– لمني مطالعات تخنيكى مرسته او

دغه پروژه د وزارتونو لپاره تخنيكى مرسته برابروي ترو هغه پرورامونه او پروژې چې د پرمختيايې همكارانو او خصوصى سكتور  
ايي په همدې موخه، ينې متخصصين استخدام شوي ترو د بيارغونې د پرمختي.  دتمويل لپاره مناسبه وي رامن ته كي

برسيره پردې، . مطالعاتود برابرولو او ارنې په اوند الروونه وكي او د هغو ى په طرحه او كنترول كې الزمه مطالعات ترسره كي
  . دغه پروژه د مستعدو كمپنيو په واسطه د پانه اچونې د پروژو د برابرولو لپاره ممكنه مطالعات تمويلوي

  
  

  .  په امريكايي دالر سره ديپه دغه سند كې ول ياد شوي ارقام
  

 :په افغانستان كى د نيوאل بانك د فعاليتونو په هكله نورو معلوماتو لپاره الندنى ويب ساي ووري
  

af/org.worldbank.www  
tfar/org.worldbank.www  

   :طرد نورو معلوماتو په خا
نا ليك، بر070280800آ، تيلفون شميره عبدالروف ضي:  په کابل كي    org.worldbank@azia: ې

نا ليكبر، ) 202( 473-5105کرو، تيلفون شميره . بنجمن س: په واشنگتن كي org.worldbank@bcrow : ې
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