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  فعاليتونهنيوאل بانكپه افغانستان كي د 

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

 پروژو١٨وאل بانك  په افغانستان كې د م كال د اپريل د مياشتې خه را په دې خوا، ني٢٠٠٢د  
 ميليونه دالره۵٣۶٫٨په دغې مرسته كې .   ژمنه كيده ميليونو امريكايي دالرو ٩٧٣لپاره د 

 ميليونه دالره د بې ې پور په توه چې د كريدت په نامه ياديي۴٣۶٫۴ويا مرسته، 
  . شپې شوې ديتر اوس مهاله د دغې مرستې له ليارې دوه پروژې ب. شامليي 

  
شپ بسپنې د د مليارد الرو په ارزت  ١. ٣١په مجموعي ول د همدارنه نيوאل بانك 

٣٨. ٠۴   ېافغانستان لپاره د بياودانولو وجهي صندوق هم اداره كوي چي له جملي خه ي
مليونه١. ۵خه، او   صندوق  وجهي د جاپان له ولنيز پرمختيايېوالرميليونه امريكايي 

لخوا دنيوאل بانك د جې خه وروسته  د مرستې له صندوق مالي مرسته د امريكايي الرو 
   .لپاره برابره شويده روزنې  دوونكو

  
 دولت ته  مشوره وركوي تر و وكوالي شي د مرسته كوونكومالي مرسته پهنيوאل بانك 

يوאل بانك مرستې د تحليلي كار همدارنه د ن. شفافيت او حسابدهي سره اداره كې)رووالي(
د برابرولو له ليارې  حكومت سره په دې الندې برخو كې مرسته كې ده لكه اقتصاد، عامه
اداره، د و او نارينه و ترمن  مساوات، د بيوزل كمول او د مخدره توكو اقتصاد او په

  . اوسن مالي ادارې باندې بيا كتنه
خپلې بودجې مرستندويو عملياتو له ليارې  په مهمو ريفورمونو پهنيوאل بانك په فعاله توه د 

 بانك د حكومت له نيوאل .انې توه د مالي او عامه ادارې په ر كې مرسته كې ده
ليارې د كاري ظرفيتونو په لووالي، د قانونى دولت په جوولو او د تمويل كوونكو هيوادونو

ې ده تر و دا خبره اه شي چې پانه اچونه د مليد منابعو په راولو كې مرسته ك
تر اوس مهاله نيوאل بانك  په يو شمير سكتورونو كې د هغو و. لميتوبونو سره هم غه شي

اخيزو نماينديو سره يو اى كار كوي كوم  چې هلته  د مرستو انسجام او د حكومت مالكيت
  . غووالى لري

  
  : د ديموكراس پيل  
نيه، د شپو ميليونو خه زيات افغانان  د رايو صندوقونو ته١٨ م كال د سپتمبر په ٢٠٠۵د

 پارلمان او د واليتى شوراانو غي د لمي ل لپاره وروسته له دريوستانوالل  تر و د افغان
۴٢٠د ولسي  جري او )  يې ې وې٪٢٧چې ( تنه ٢۴٩په مجموعي توه .  لسيزو خه واكي

  .  واكل شول)  ي وي٪٢٢چي  (اليتى شوراانو لپارهو د  تنه
چې په دريو كې دوه برخې يې د واليتي شوراانو او)   ې ٪٢٢( تنه نور غي  ١٠٢د پارلمان 

و د مشرانو جرې لپاره واكلوپه دريو كې يوه برخه يې د جمهور رئيس له خوا  اكل شوي 
  . شول

  
 كله چې افغانستان ملى شورا چې د ولسي جرې او مشرانونيه، ١٩ په دسمبر م كال د ٢٠٠۵د

د ملي شورا د. جرې خه  جوه شوې  پرانيستله د هيواد په تاريخ كې ېې يو نوى فصل وليكه
جويدو سره، افغانستان د بن بهير بشپ ك او اوس چمتو والى نيسى تر و خپلې دوه اخيزه

 م كال تون  چې د لندن په كنفرانس١٣٨۴ افغانستان دد.  ژمنې د نيوالې ولنې سره نوې كي

 

 

  
  
  
  
  
  
  

د ووني زده كوونكې  د كابل د ار 
خه بهر په كليوאل وونې كې لوست 

  لولي
  

  
  
  
  
  
  

 اود  د افغانستان سره د نيوאل بانك
و هو ژمنه كوي تر و د هيواد مهال

لرونكي عرصو كي چي لميتوب حق 
 پرمختيا په  ستراتيژ هيواد په ملي 
 دې ، خپل فعاليت ته كې طرحه شوي
  . ادامه وركي

  
  ل يپرافول پات

  آسيا لپاره د نيوאل بانكسهيليد 
   مرستيالرئیس
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 م كال ١٣٨٠ نيه  السليك شي د بن د٣١ م كال د جنور د مياشتې په ٢٠٠۶كې به د
د بن .  اي ونيسي)  نيه السليك شوه۵ م كال د دسمبر په ٢٠٠١چې  د(موافقتنامه به 

انانو سره  د قانونى حكومت په موافقتنامې نيوالې ولنې ته يو چوكا برابر ك ترو افغ
جوولو كې مرسته وكي، په داسې حال كې چې د افغانستان تون به نيوالې ولنې لپاره د 
مرستې چوكا برابر كي چې دهغه په تر كې  امنيت، حاكميت، اقتصاد، ولنيزې ودې  او 

  .دمخدره توكو مخنيوي ته انې پاملرنه و شي
 

سيمه ايزه همكار :  
 نيه افغانستان  د سيمې لپاره  د اقتصادي همكار  د ۵-۴ م كال د د سمبر په ٢٠٠۵د

 هيوادونو په شمول ١٢كنفرانس  كوربه وو چې په دغه كنفرانس كې د لورو مهمو زونونو خه  
  . د افغانستان  برخه واخيسته

ركيه  ، متحده  هندوستان، ت او شپ هيوادونه چې د افغانستان سره ه پوله لريبرسيره د
د دغه كنفرانس يره پاملرنه . هيوادونو ون كي ووعربي امارات، قزاقستان، او قرغزستان 

چې مشري يې  د برطانيې په غاه وه  په  اقتصادي همكار كې  په هغو برخو باندې متمركزه 
 نا او د انرژتوليد، وه  كوم چې د سيمې د هيوادونو لپاره يې اهميت درلود، لكه  بري

ترانسپورت، ترانزيتى سودار ، د سودار آسانه كول چې په دې كې د سرحدونو اداره او د 
 .  سودار وده شامليي، پانه اچونه  او د راكې وركې لپاره  د ه  چاپيريال رامن ته كول

  
د افغانستان  پرمختيايى ستراتيژ :  

، د افغانستان حكومت د مدنې ولنې،  م كال د جون دمياشتې خه را په دې خوا٢٠٠۵د
خصوصي سكتور او نيوאل همكارانو سره يو ل سالمشورې پيل كي دي ترو د افغانستان 

دغه بهير هغه  برخې  د اجرااتو لپاره اكي  كوم .  لپاره د ملي پرمختيا ستراتيژي طرحه كي
د دې لپاره چې د ملي پرمختيا . چې د اقتصاد په  وده  او د لوې په كمولو كې يره اغيزه لري

ستراتيژى په اغيزناكه توه  طرحه او تطبيق شي، نو د دې كار لپاره الزمه ده چې د اطالعاتو په 
راولولو كې اصالحات رامن ته شي، په داسې حال كې چې حكومت اوس اوس د ملي پرمختيا 

شورې پراخ بسه پالتفورم حكومت غواي چې د سالم.  د ستراتيژ په لمي پاو كې اوسيي
 م كال تر پاى پورې رامن ته ٢٠٠۶د ملي پرمختيا د ستراتيژ د تكامل د بس په  توه  د 

حكومت چمتوالى نيسي  تر و  د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژى  په نيوאل .  كي
  .اندې كېنيه په لندن كې پالن شوى  و٣١ م كال د جنور  په ٢٠٠۶كنفرانس كې چې د

  
  

  : )پروژي (د فعاليتونو رنوالى
  ) ميليونو امريكايي دالرو بسپنه٣٣د (د بسيز جوتونو د بيا ودانولو بين پروژه  

دغه پروژه  به په ثانوي ارونو كې د اوبو رسولو  او د حفظ الصحې چارې، په كابل كې  د حفظ 
همدارنه  د ار عامه . رينا بيا ورغويالصحې چارې، او په  يوشمير ارونو كې به اساسي ب
  :  دغه فعاليتونه په الندې ول دي.  كارونه، د كار لنمهاله  فرصتونه به رامن ته كي

  
كندهار، قالت، مزار، شبرغان، (  په يولسو مهمو ارونو :د اوبو رسولو د سيستم  بيارغونه

 ،به د دغه پروژه . كې پيل شوې ده) رديزكندز، تالقان، چهاريكار، مهترالم، جالل آباد، غزنى 
 د راتلونكې لپاره د عملياتو پالن موجودو سيستمونو بيارغونه ، د سكور پرمختيايي تحليل،
 ۶٫۵كابل ته د  .  په غاه واخليجوونه او د سيستم د پراختيا لپاره مقدماتى مطالعات

دلې دي او د بيا رغونې ميليونو امريكايي  دالرو په ارزت  جنسونه او تجهيزات رسي
محلى قرارداد كوونكي اوس دغه تجهيزات . دكارونو لپاره نورو ارونو ته استول شوي دي

 . بشپ شيپه لوميو م كال ٢٠٠۶نصبوي او داسې طمع كيي چې د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د افغانستان  لپاره  زركلن پرمختيايى 
  .هدفونه

د بيوزل او لوې  لمنه ) لمى هدف(
موجوده اطالعات داخبره  :ول

رندوي  چې ه نا ه په سلوكې  شل 
برخې كليوאل افغانان په كافى اندازې 

 ١٨سره خواه نه ترالسه كوي او نور 
ا ه ه ن. فيصده يې  زيانمنونكي دي

په سلوكې  لويت برخې ماشومان  
  د دیچې سن يې د دريو كالو خه كم 

كم وزن سره مخامخ دي او د نيمايي 
خه زياد د دغه روپ ماشومان  د 

  . ودې خه پاتې دي
  
په نيواله كچه د لمنيو ) دويم هدف(

افغانستان د نورو : زده كو ترالسه كول
مان هيوادونو په پرتله ير زيات ماشو

  تر من ١٢-٧لري كوم چې سننونه يې د 
ه ناه د پنو تنو خه يو تن د . دي

خو د .  ووني  زده كوونكى دى
د كمپاين د )) بيرته ووني ته ((

برياليتوب سره سره  تر اوس مهاله  
نيمايي ماشومان په ووني كې نه 
دي شامل شوي، ې او نجونې د 

زده كو كې سيو او هلكانو په  پرتله په 
بيرته پاتې دي، او دغه توپير التر اوسه 

  . كم شوى نه دى
  
د و او نارينه و ) دريم هدف(

دمساوات پياوتيا او و ته واك 
د ن په  كچه د افغانستان :وركول

ينه د سواد د زده كې په  برخه كې 
 پورې ٪١٨ نه تر  ٪٩يره كمه اندازه  د  

 شرايطو له د و لپاره د ناوو.  لري
امله، او دا چې هغوى د خصومت او 
ناوه چالچلند سره مخامخ دي، د و 

  . په واندې تيرى ير زيات دى
  
د ماشومانو د مينې ) لورم هدف(

د ولو افغاني  ماشومانو د : كمت
پنمې برخې خه زيات مخكې له 
.  دې نه چې پنه كلن ته ورسيي مري

برخه يې له  دغې جملې خه دريمه 
مخكې له زييدنې خه مري او د 
نيمايي خه زيات يې د زييدنې خه 

  . وروسته په لمي كال كې مري

 



 
  : د كابل په ار كې د كثافاتو ولول

ى په مياشت كى  بشپ كال د م٢٠٠۴ كال د اكوبر په مياشت كى پيل اود ٢٠٠٢ غه كار د د
 ولنيزى شوراانى۴۶ متر مكعب كثافت راول او همدا راز ١٢٠٠٠٠شو چى په تر كى يى 

.جوى شوى تر و په كابل كى  كثافاتو پورى اوند ستونزو په له مينه ولو كى مرسته وكى
د خبرو زده كوونكو سره ۶٨٠٠٠د حفظ الصحه او روغتيايى تعليماتو ينه مسلكى لو د 

 كورنيو خه هم ليدنه وكه تر و د كثافاتو د خوندى پاكوالى په هكله١۶٠٠٠٠اترو برسيره د 
   .ورسره خبرى وكى

  
  : 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   بشپ شو،  همدارنه دغه پرورام  د كابل، كندهار، جالل آباد، مزار  
  متمركزه د كار ١٠٠دپاسه    ارنو كې  د بسيز جوتونو د سمون او ترميمولو لپاره  ه  
 اله كارونه رامن پراخه پيمانه لنمه  د نغدو پيسو لپاره د كار پرورام په .  پروژى  تطبيق كې 
اوسط ول  د لسو ورو لپاره دكار الر   تنو خلكو لپاره په ۴٣٠٠٠دغه پرورام د (ته كل  

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

دانې اه٧۴پاكې، جوې او وكيندل شوې، په كابل كې    متره ويالې ۶١٠٠٠غاو   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  
  

 م كال د جنور  په مياشت كې، دكابل شمال لويديز د٢٠٠٣  د:د برينا د انرژ زياتوالى
د دغه سيشن په رغول كيدو سره، د  كابل.   ميگا واه سيشن  ورغول  شو۴۵حرارتي برينا 

د. د برينا ظرفيت  په انې توه په ژمي كې چې برينا ته غوتنه زياتيي  دوه چنده شو
 اياالتو د همكار موسسه دغه سيشن ته د سوند مواد برابروي تر و سيشن خپلمتحده

برسيره پردې  د هيواد په و ارونو كې لكه  فيض آباد، بادغيس،. فعاليت ته ادامه وركي
  . باميان، سمنگان او ارزگان چې يره كمه برينا لري يو شمير يزلى جنريتورنه نصب شول

  
  هغه ماستر پالن چې د هغه په تر كې به  د افغانستان برينا:ماستر پالند برينا د سكتور 

 م كاله٢٠٢٠دغه ماسترپالن به تر.  م كال د اكتوبر  په مياشت كې وسپارل شو٢٠٠۴زياته شې  د
  .  كي بس جوپورې  د برينا د توليد او استولو په برخه كې  د پانه اچونې

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

 پياوي     دغه پروژه د عامه كارونو،  او د ولنې په كچه د پرمختيايي شوراانو  د كنترول د  
 بياروغونې سره   كولو له ليارې د محلى عايداتو د رامن ته كيدو او د بسيزو جوتونو له  
 پالن او تنظيم  شوې     كې د  بيا جوونې هغه كوچن پروژې  مرسته كوي  چې د هغه  په تر 
  مه نيه ٣١د دسمبر په  ام  كال ٢٠٠۴نوموې پروژه د .  كوم چې  د بسپنو له خوا تمويليي 
  بشپه شوه 

  
ARTFه، د  ميليون امريكايى الرو د نيوאل بانك بسپ123(د ملى پيوستون بيني پروژه 

 ميليون امريكايى الرو11  لخوا د JSDFايى الرو مالى بسپنه او د  امريك72.2 لخوا د 
نوموې پروژه  د افغانستان د دولت پرورام دى چې هدف يې د بيارغونې: مالى بسپنه

اوپرمختيايي هغو فعاليتونو خه مالت دى كوم چې په ول هيواد كې د ولنې د شوراانو له
په دغه.  ملي پيوستون د پرورام يو مهم تمويل كوونكى دىنيوאل بانك  د. خوا اكل شوي دي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د خواو كموالى، د حفظ الصحې 
نشتوالى، بيسوادي په انې توه د 

و بيسوادي  دا ول هغه  علتونه دي  
چې په لوه كچه  دماشومانو  د مينې 

د عمر د اودوالي  . سبب ري
و پورې  ده چې كال۴۵منن اندازه تر 

دغه رقم د آسيايي هيوادونو په پرتله 
  .  كاله كم دى٢٠

  
د ميندو روغتياته  ه ) پنم هدف(

بې له سيراليون او انوال : والى  وركول
خه د ميندو مينه په افغانستان كې د 

په . هرهيواد په پرتله يره زياته ده
هراخيزه توه د ميندو مينه په 

  ٢٢٠٠ نه تر ١۵٠٠ تنو كې د١٠٠٠٠٠
د و دكتې  روزنيزه .  تنو پورې ده

كچې او دهغوى د جالوالى له امله، په 
سلو كې پنلس تنه يې طبي پرسونل ته 
مراجعه كوي او يوازې  لس فيصده يې 

  .د ارونكو ميندو له خوا ارل كيي
   
ايدز، / د اچ آى وي ) شپم هدف(

مالريا، نرى رن او نورو ناروغيو په 
 اوس اوس په :ل كې مبارزهمقاب

ايدز د / افغانستان د اچ آى وي 
خپريدو اندازه كمه ده، خو ير خطر 
شته چې د دغې ناروغتيا خپريدل 

په افغانستان كې د .  زيات شي
ناروغتيا د تشخيص په اوند، په 
هيواد كې د وينې معاينه نه ترسره 
كيي، د كنمونو خه په كمې اندازې 

 او د نوموې سره استفاده كيي
ناروغى د مخنيوي په هكله  يره كمه 
پوهه شته، كه په هيواد كې په زياته 
پيمانه بيسوادي شته  او د دوديزه 
محدويتونو له پلوه د ناروغى د خپريدو 

  . په هكله ير كمې خبرې اترې كيي
  هيوادونو ٢٢همدارنه، افغانستان د

خه يو هيواد دى چې د نري رن  د 
.  خپريدل پكې زيات ديناروغى 

 وانې ې په دغه ناروغى ٪٧٠
  .باندې اخته دي

 



د افغانستان د بيارغونې مالي صندوق ، د جاپان : پرورام كې دا الندې نورې منابع شاملې دي
  . ا  صندوق  او يوشمير واخيزه برخه اخيستنېيد ولنيزې  پرمخت

 مليون٨،۵ روژې د افغانستان م كال د سپتمبر د مياشتې نه راپه دې خوا، نوموې پ٢٠٠٣ د
خپل فعاليتونه ترسره) كليوאل ايونه٣٨٠٠٠د استونې (كلي لري ٢٢۵٠٠ چې ه ناه  وې
 محلى شوراانې١٠٠٠ ميليونو خلكو د پروژې خه ه واخيسته، ١٠٫۵، ه ناه   ديكل

دا الندې بستيزپه كليوالي پروژو كې .   كليواله پروژې تمويل شوې١٢٠٠٠رامن ته شوې  او 
د: جوتونه ون لري چې دكليو د اقتصاد، ينت او حاكميت كې غو اهميت لري لكه

  . اوبه لولو سيستم، كليوאل سكونه، برينا، د اك د اوبو برابرول  اوداسې نور
  

هغه كيلوالې پروژې چې د ملي پيوستون تر پرورام الندې تمويلي د كيلوالو خلكو د
.ونو پربس خپله زياته پاملرنه په اقتصادي او ولنيزو جوتونو باندې متمركزه كويلميتوب

 د اك د اوبو٪٢۵ كيلواله پروژې  تمويل شوې، ه ناه  ١٢٠٠٠د هغه له جملې خه  
 د ترانسپورتي جوتونو٪٢١ د اوبولولو د سيستم د بيارغونې لپاره ، ٪٢١برابرولو لپاره ، 

جنريتور نه، د اوبو او لمر( د انرژ د برابرولو لپاره ٪١٧، )سكونه ، پلونه(پاره  د ه والي ل
 د وونې او٪١۵ د معيشتو د ه والي او د عايداتو د رامن ته كولو لپاره ، ٪١١، )انرژي 

  . د نورو پانه اچونې لپاره٪١روزنې لپاره،او 
  

 م كال د دسمبر د٢٠٠۵د. و كې  فعال دى واليتون٣۴دملي پيوستون پرورام د هيواد په ولو 
 ميليونو دالرو خه چې د كليوالو پروژو لپاره منل شوې وې١٨١مياشتې نه راپه دې خوا، د

 ميليونه٢٢(د ملي پيوستون د پرورام لمى پاو .   ميليونه دالره يې د تاديه شوې دي١٣٩
 كارونو او د خلكو د پياوي كولو م كال د جون په مياشت كې د عامه٢٠٠٢د) امريكايي دالره

  .  د بين پروژې تر سرليك الندې تمويل شوى دى
 

  : د كارپيداكولو بينى ملى پرورام
د كارپيداكولو د  بيني  ملي پرورام تر قيادت الندې درې پروژې فعاليت كوي كوم چې د

  : نيوאل بانك له خوا اداره كيي
  

دغه پرورام د نيوالې پرمختيايي ولنې له خوا: رام لمى پاود كارپيداكولو د بيني ملي پرو
بشپ شوى او د سكونو د جوولو عامه كارونه چې ولنې د واك وركولو د پرورام يوه برخه ده

 نيې خه را په دې خوا، د كارپيداكولو د٣١ م كال د  اكتوبر د مياشتې د٢٠٠٢د. تمويلوي
رام په لمني  ملي پرواو كې  كليوته بيل او ٢۵٠٠ي پك جومتره٣١٠٠ كيلومتره س 
 پروژې، د اوبولولو٩٨برسيره پردې، د طبعى منابعو د منجمنت .  ساختمانونه بشپ شوي دي

.بشپې شوې دي)   د شمالي په سيمه كې( لويې   پروژې ١۴ كوچن  پروژې او د اوبولولو ٢۵
 قراردادونه يې بشپ شوي دي، په داسې۴٠٢ې  خه ،  وركل شويو قراردادونو له جمل۴٠٩د 

  فزيكى كارونه بشپ٪٩٩.  حال كې چې نور اوه قرادادونه  خپل وروستي پاو ته رسيدلې دي
 ميليونه دي چې۴٫۴په پروژه كې د كار ورې . شوي دي  چې يوازې وروستى تاديه يې  پاتې ده

د كارپيداكولو د  بيني  ملي پرورام  لمى پاو.  ته تاديه شوې ده٢٫۴٨د هغه له جملې خه  
 ميليونه  امريكايي دالره او د٣۵غزول شوى دى، كه  د نيوאل پرمختيايى دفتر ه ناه 

 ميليونه  امريكايى دالره  د بيارغونې د مالي صندوق له ليارې  د٢٫٩يواس ايدزموسسې 
  . نوموي پرورام د ادامې لپاره منلي دي

  
 ميليونه  دالره  كريدت٣٩٫٢( د الس رسيدنې لپاره د كارپيداكولو  بينى  ملي پرورام  كليوته

  ): ميليون دالره بسپنه  د بياروغونې د مالي صندوق له خوا١۶٫۶او /   
دغه پرورام د نيوالې پرمختيا د ولنې د پروژې خه وروسته راي كوم چې  د عامه كارونو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :د چابیریال ساتنه) هدفاووم (
ي له ژ كال را پديخوا د انر١٩٨٧د 

 افغانستان او  دكموالي په خاطر
پاكستان يري وني قطع شوي كه 

 خلك برينا ته الس لرنه ٪۶ يواي 
د و كالو وچكالي او د آبياري . لري 

د په دي وجهه سيسومونو تخريبيدل 
مكي الندي اوبه په يرو ساحو كي 

  .ي شوي دكته
 
دپرمختيا لپاره نيوאل  ) اتم هدف(

 د هغو مخ پرودې هيوادو تر :مشاركت
من  كوم چې شاو خوا يې وچه پرته ده، 
افغانستان يو له هغو هيوادونو خه 
دى چې د سمندرى بندرونو خه زيات 

د (او صعب العبوره  وان 
. لري) كيلومترو خه زيات ٢٠٠٠

 هيواد د اوراي پل نلري، يوازې
  .  سكونه يې سفلت دي١۶٪

افغانستان د بيوزلي هيواد په توه كوم 
چې شاوخوايې وچه پرته ده په دې له 
كې دى تر و د جې له حالت خه 
ان وباسي، دغه هيواد نيوאل 
  و د نتيا لري ترمشاركت ته ا
ماركيتونو سره تاو ومومي، د وانانو 

د تيري د (لپاره د كار فرصتونه 
برابر اود  ) يوى لپاره يو مهم عاملمخن

موسسو او بسيز خدمتونو په  ر 
  . كې پانه واچوي

  
سره له دې :  د امنيت تامين) نهم هدف(

چې  په هيواد كې بيوزلي او لوه  زياته  
او روغتيا كمه ده، افغانان د بې 
امنيتى يرې لويې ستونزې سره 

هغه لوى وا چې .  مخامخ دى
ره مخامخ دي د قانون د افغانان ورس

حاكميت نشتوالى دى چې د دې سبب 
ري تر و محلي واكمن خلك، جرم 
كوونكي او ينى رسمي  چارواكي  د 

  . قانون خه تيرى وكي
د وونې  او روزنې، په عامه چارو كې 
د و د برخه اخيستنې اود هيواد د 
پرمختيا لپاره د  اودمهالې پانه 

 بې امنيتى يو مهم اچونې  په واندې 
  خن ل كيي

 



٢٠٠٣د.  م كال د جوالى  په مياشت كې رامن ته شوى دى٢٠٠٣او  دپرورام يې تمويل كى ، 
 كيلومتره پالن شوي سك١۵٠٠ نيې  خه را په  دې خوا، د  ٣١م كال د اكتوبر د مياشتې د

١٨ كيلومتره يې بشپ شوى دي،د پلونو د جوولو ١٢٠٠له جملې خه چې بايد بياورغول شي 
 پروژو كې كار دوام لري، په داسې١٣په  .  پالن شوې دي) متره٧٨٧په مجموعي توه (پروژې  

 متره  پالن شويو ويالو خه١١٢٢١همدارنه، د . حال كې جې يوه  پروژه يې بشپه شوې ده
 پروژو كې١١ پالن شويو پروژو خه ، په  ١۶د هوايي ر د .   متره يې بشپې شوې دي۴١٨١

  . ې ديكار ادامه لري چې دوه  پروژېي بشپې شو
  

  ): ميليونو دالرو بسپنه۴۵٫۴د (د  عامه ادارې بينى پروژه 
دغه  پروژه د عامه منابعو د ې. دغه  عمليات د دريو پرلپسې پروژو له ليارې پلي كيي

استفادې له ليارې د حكومت د فعاليتونو خه مالت كوي كوم چې دهغه په تر كې كاري او
نې د سكونو د جوولو مشورتي چارې تمويلوي چې دهغه پهبسپ. روانه عامه اداره جوه شي

پايلې كې به رسمي چارواكوته  د خريدار  په چاروكې ، د خزانه دارى  او د كورنيو او بهرنيو د
برسيره پردې، دغه پروژه دعامه ادارې كاري ظرفيت ته وده. مميزى په دندو كې مرسته وكي

 او د مناسبه پاليس په اوند د ريفورمونو سپارتنهوركوي، د موجوده سيستم ارزونه كوي،
دغه پروژه د خپلواكه اداري ريفورم او د ملكى خدماتو د كميسيون په وده كې مرسته.  كوي
د ادارې په برخه كې په ريفورمونو كې دا الندې چارې شاملې دي، لكه د ووالي پربنس. كوي

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

  
 د چك د صادرولولپاره يو كمپيوتري سيستم  د ماليې وزارت د خزانه:استازيد مالي ادارې 

ې په كابل كې ترې كار م كال د اكتوبر په مياشت ك٢٠٠٣دار 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

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

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

  
 حكومتى قراردادونو ته351  د تهيه او تدارك استازى :استازى) خريد ارى(د تهيه او تدارك  

 كاركونكو ته110د وزارت . چى يو ميليارد امريكايى الر ارزت لرى سهولت ور بخلى دى
د تهيه او تدارك د كنالرو پورى اوند روزنه  ورك شويده پداسى حال كى چى نور روزنيز

د(د تهيه او تدارك د قانون يوه مسوده او اوند كنالرى او د بولى . كورسونه هم پالن شويدى
  .اسناد هم ترتيب شويدى) قيمتونو د پيشنهاد

  
  او  د افغانستان د بياIDAدفتر سره د  دغه استازى د كنرول او تفتيش :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

يش د فعاليتونو پورى اوندد تفت. او تفتيش پورى اوند تخنيكى كورسونو كى ون كيدى
  .قانونى چوكا د بيا كتنى برسيره يو پراختيايى ستراتيژيك پالن هم د جويدو په حال كى دى

  
 دغې): ميليونو امريكايي دالرو بسپنه١۵د (د وونې او روزنې د بيارغونې پرمختيايي پروژه   

ې دهو له ليارې  د پوهنتونو په بيارغونه كې مرسته كپروژې د بسپ  .ولنو ته پروژې بسپنې
همدارنه  د وونې او روزنې د وزارت سره يې.  سپارلې  تر و كليوאل ووني تنظيم كي

د محلي شوراانو غي  د كابل د واليت د
 شكردرې د ولسوال د  داود زايي په كلې كې 
د دغه ول شوراانو جويدل د افغانستان د
ملي پيوستون  د پرورام  له مالر خه برخه

د اكل.  خوا تمويليمن او د نيوאل بانك له 
شويو شوراانو د غو لمنى كار د هغو محلي
پرمختيايي اتياو اكل او د پروژو په تطبيق
كې مرسته كول دي كوم چې ولنې ته خدمت

  . كوي
  

 

يوه دانه اه  د كليوالي پروژې د يوې برخې په
توه كيندل شوې تر و د باميانو د واليت  د

نوموې. اوبه برابرې كيسيغان ولسوال ته  
پروژه چې د لمي سر خه د نيوאل بانك له خوا
تمويل  شوې د افغانستان د ملي پيوستون  د

  . پرورام  له خوا يې مال كيي
 

يو تن كليوאل  دخپل ماشوم سره د كلي د اه
ه ناه.  خه د اوبو په راويستلو بوخت دى

د افغانستان ميليونه ٢٣٫۵ يا ١٣په سلو كې  
  خلك د اك خوندي اوبوته الس رسيدنه لري

 



دغې.  سيستم رامن ته كيEMISمرسته كي  ترو دپاليس لپار ه من مهاله چوكا او د 
يوאل مركز يې تاسيس كې نپه هغو روزنيز . پروژې د حكومت انترنتي سيستم او د زده ك
په دغې برخه  . فرصتونو باندې  ينار وشو كوم چې د نجونو الس رسيدنه هغوى ته زياته وي

  : كې فعاليتونه په داول دي
  
  

و دد بسپ ينه زده كوونكوته مرسته شوې  تر  م٢٠٠۵و له ليارې  د كابل په پوهنتون كې 
دغه ديپارتمنت په بشپه توه د. ت تاسيس كيكال د اپريل  په مياشت كې د انترنت ديپارتمن

 تنه كار كوالى شي٢۵په دغه ديپارتمنت كې په يوه وخت كې  .  و له خوا فعال او اداره كيي
 ..او د مالى  له پلوه انته بسيا دي

 
 لمنيو وونيو د١٠٠د ه د پاسه د  : د ولنې په دون  دلمنيو كليوالي وونيو بيارغونه

رغونې لپاره  د باميانو، لوگر، پروان، كاپيسا او بدخشان  په والياتو كې بسپنه برابره شوېبيا
 د ووني د ادارې كميې جوې شوي دي  چې دهغه په٧٠٠په دغو والياتو كې  ه ناه  . ده

خلك  د بيارغونې او.   چې دخپلوماشومانو د زده كو خه ارنه وكي شيتر كې خلك كوالى
 فيصده لتونه وركوي، په داسې حال كې چې د وونې او روزنې٢۵نيو د ودانيو دوو

د وونيو.  وزارت  د لت  پاتې فيصدي د بسپنو د مالي صندوقونو له ليارې برابروي
 م كال د مې  په٢٠٠٣د  . فزيكى بيارغونه  د وونكو د زده كې سره جوخت ترسره كيي

بسه سروې پيل شوه او په دې وروستيو ورو كې  د نيوאل بانكمياشت كې د وونيو پراخ 
د دغې  سروې پايلې به حكومت سره مرسته وكي  ترو د هيواد د روزنيزو.  له خوا بشپه شوه

په دغې  پروژه  د وونې او روزنې د وزارت ويب سايت.  اتياو ارزونه وكي
htt://www.moe.gov.af ته شو هم رامن .  

 
 والياتو د وونې او روزنې٣٢د افغانستان د :  وونې او روزنې مرسته  د واليت په كچهد

 د لوې فريكونسى مخابراتى رايوانې برابرى شوې  تر و د هغه له ليارې  د رياستونو ته 
وونيو د ارنې فعاليتونه  او د وونې او روزنې  د وزارت مخابراتي ايكې ه والى

  . ومومي
  

 كال د نومبر په2002 دغه مركز په كابل كى په :كابل لپاره د لري وان د زده كى مركزد 
ددغه مركز خه د ولو هيوادوالو ترمين  او همدا راز د نى په كچه د. مياشت كى جو شو

.ورته خلكو تر مين  د پراختيا پورى اوندو معلوماتو د شريكولو په موخه ه اخيستل كيى
  .ز د نيوאل بانك لخوا د ايجاد شوى نيوאل پراختيايى زده كى د شبكى يوه برخه دهدغه مرك

  
د ماليى وزارت، د بيا رغونى او د( د دولت اته ادارى  :دولت د انرني سره د تلو پروژه

كليوالى پراختيا وزارت، د بهرنيو چارو وزارت، د مخابراتو وزارت، د جهورى رياست دفتر،
AACAل پر اى)  زى بانك او مرك سره وصل شوى دى او په اول رنيميل برالسى-ان 

  .نوموى ادارى په كابل كى د لرى وان د زده كى مركز سره هم تل شوى دى. لرى) دسترسى(
  

  :) ميليونو امريكايي دالرو بسپنه٣۵د (د وونې او روزنې د كيفيت د ه والي پرورام 
و او د وونې او روزنې د كيفيت  دبيارغونې لپاره لكهدغه پرورام دوونيو د وداني

تدريسي او د زده كې مواد او داسې نور د وونې اوروزنې د رياستونو او انجيوانو له ليارې
دغه پروژې  برسيره پر هغو واليتونو كې چې د وونې او روزنې بين. بسپنې  ولنو ته برابروي

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

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م كال كې د كابل٢٠٠۴نيوאل بانك  په 
پوهنتون په كتابتون كې  د پرمختيايي

 تنه١٠٠په ور كې . معلوماتومركز پرانيست
.زده كوونكي له دغو آسانتياو خه ه اخلي

درې دانې كمپيوترونه چې دپه دغه مركز كې 
انترنت سره نلول شوي  موجود دي او په
افغانستان كې  د نيوאل بانك د پرمختونو او

  . فعاليتونو په هكله مطالعاتى مواد برابروي
  
  

د افغانستان د انتقالي مرستې 
  : ستراتيژي

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

 بانك  نيوאلدغه ستراتيژى  د
مرسته  په دوو كلونو كې طرحه 
كوي او په  لورو مهمو برخو كې 

د معيشتونو ه :  تمركز كوي
 والى، د حكومت د مالي ستراتيژ
سره مرسته، د عامه ادارې د ريفورم 
او حاكميت خه مالت، او په 

ي سكتور افغانستان كې د خصوص
 .پرمختيا

 



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

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

ه كې پرورام او د ولسوال، واليت او مركز پههمدارنه  د ووني د مديرانو لپاره به  د زد
دغه بسپنه به  د وونې او روزنې د وزارت سره د كاري.  كچه به  اداري تعليمات جو كي

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

د دغه پرورام موخه  ):الرو بسپنه ميليونو امريكايي د۴٠د (د لوو زده كو د پياوتيا پرورام 
دا ده تر و د افغانستان په  شپو پوهنتونو لكه د  كابل پوليتخنيك ، د كابل پوهنتون ، او د 

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

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

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

  . جذبولو لپاره  د كتلست په توه اجراات كوي
  

 ميليون دالرو۴۵ ميليون دالرو كريدت او د ١٠٨د (د ترانسپورت د بيا رغونې بين پروژه 
ه پروژه  په چكه توكه  د ترانسپورت د خننو په لرې كولو كې مرسته كوي، اودغ ):بسپه

همدارنه  د حكومت د هغو فعاليتونو خه مالت كوي كوم چې د هغه په تر كې لوى الرې  او
دغه كارونه  د اجناسو، ماركيتونو او ولنيز. د ملكي هوانورد پرورامونه بيا رغول كيي

  فزيكي السرسيدنې ته  ه والى وركوي چې دا ول د افغانستان  داقتصادخدمتونو په اوند
 ميليون دالرو مرستندويه۴۵ م كال د مې  په مياشت كې  د٢٠٠۵د.  لپاره  خورا اهميت لري

 كشم  د لوې الرې او نورو كامپننتو– تالقان – تصويب شوه  ترو نوموې پروژه  د كندز بسپنه
  . ختيا وموميد بيارغونې لپاره پرا

  
 كال د2004 د سالن د تونل كار د : د سالن د تونل بيا رغونه:د سالن د تونل بيارغونه

 كال خه1997 كيلو مر اود تونل د 2.7جوالى په مياشت كى بشپ شو چى په نتيجه كى يى 
د واورو: وود پروژى كارونه دا . را پديخوا په لومى ل د دوه طرفه رافيكو پرمخ  پرانستل شو

د ن شوو برنأو بيا رغونه، د هوا ايستلو د ميلونو ايودل، د هوا ايستلو د سامانونو نصبول
 متر لووالى په لرلو سره په ني كى3400تونل د . د تونل رونايى او د برقى جنريرونو برابرول

كيلوى چى كابل ديو له تر ولو لوو نقطو خه ل كيى او د لوى الرى يوه مهمه برخه تش
سره) تاجكستان او ازبكستان(هيواد اته واليتونو سره او همدا راز هيواد دوه بهرنى هيوادونو 

  . نلوى
 كندز سك–د كابل :  نيوאل بانك  د دغو سكونو ترميم تمويلوي :  د سكونو بينې ترميمات

 كيلومتره د تالقان۶٨ك  او تر شيرخان بندر او د تاجكستان تر سرحده پورې، د كندز تالقان س
د سك ول اسفلت شوې برخې بيارغول شوي  او ول كامپننتونه يې د كابل نه تر.  كشم سك–

 م كال تر پاى پورې٢٠٠۵تر شيرخان بندره پورې د سك پاتې برخې  د.  دوشي پورې بشپ شوي
شوبشپ  .  

  
ينې بين اتياوې تمويلوي  لكهنيوאل بانك د ملكي هوانورد سكتور   : ملكى هوانوردي

بيارغول، د هوايي ر ماين پاكي او د كابل نيوאل هوايي) دالوتكو غاستې كره(د رن وې  

د پروان واليت  د جبل السراج په ولسوال كې
د نيوאل بانك د كارپيداكولو دبيني پرورام

ل جو شوى  تر و كليوتهپه  مالي مرستې يو پ
 .الس رسيدنه وشي

   

  كليوالې نجونې ووني خواته روانې دي
  
  
  
  

د كابل د پوهنتون زده كوونكې په يوې
وانان او((ويديويي مباحثه كې  د 

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

چې د نيوאل بانك لهخبرواترو موخه او هدف  
خوا جويي  دادى ترو د اوو هيوادونو د
پوهنتونونو زده كوونكي  په شمول د افغانستان
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. وكيترالسه كولوكې خبرې اترې 
د ستاليتونو له ليارې  د كابل د زده كې د
مركز خه  چې د نيوאل بانك له خوا تمويلي

  .د كنفرانس سره يواى كيي

 



برسيره پردې، د كابل نيوאل هوايي ر او نورو والياتو لپاره به . ر شاوخواته د كارو نصبول
د  كابل هوايي ر .  لې وجهې  برابرې شيد هوانورد او مخابراتي تجهيزاتو په اوند به  ما

 . نيه پرانيستل شوه٩ م كال د است په ٢٠٠۵رن وې په  رسمي توه   د
 

دغه   ): ميليون دالرو بسپنه۵٩٫۶د (د روغتيا  د سكتور پرمختيا او د بياودانولو بين پروژه   
توه  خدمتونو ته د الس پروژه د روغتيا د بسيزو خدمتونو په  پراخوالي او په مساويانه 

رسيدنې  په انې توه د و او ماشومانو د  الس رسيدنې په اوند  په  هغو كليوالوسيمو 
نوموې پروژه  د روغتيا د ارنې، د همكارو .  كې چې هلته خدمتونه ترسره كيي مرسته كوي

ې د روغتيا د موسسو د همغ  او دغيردولتي موسسو د ارنې له ليارې  په سكتور باند
  : په دغه برخه كې فعاليتونه په دا ول دي . وزارت  د ارنې توانمند ته زياتوالى وركوي

  
هلمند، فراه، : درې نادولتي افغانى او نيوالو موسسو په  اتو والياتو كې خپل كار پيل كى

ونه جو  روغتيايي مركز١٠٠سكال  ه ناه . بادغيس، سرپل، بلخ، سمنگان، وردك، نيمروز
   . او په سلونو كليوالي  روغتيايي كاركوونكو ته  زده كه وركل شوه

 م كال د سپتمبر د  مياشتې نه را په دې خوا، د روغتيا وزارت ژمنه كې  چې  په دريو ٢٠٠۴د
همدارنه، . والياتو يعنې  پروان، كاپيسا او پنجشير كې  به  روغتيايي خدمتونه ترسره كي

. ينې دوه پروژې  لكه  دخوندي اوبو سيستم او روغتيايي ارنه  تمويلويدغه پروژه  د 
 ي او تر راتلونكي كاله پورې به بشپدخوندي اوبو سيستم  د وردك په واليت كې تر سره كي

د دغو پروژو پايلې  به  د .    والياتو كې تر سره كوي١١نوموې پروژه روغتيايي ارنه په . شي
تم په  هكله  د پاليس جوولو او په راتلونكې كې به  د روغتيايي سكتور خوندې اوبو د سيس

  . د عايداتو د رامن ته كولو لپاره  الروونه وكي
  

دغه پروژه  دسالمشورې د پاليس، د  ): ميليون دالرو كريدت٢٢د (د مخابراتو بين پروژه 
له ليارې  حكومت سره مرسته مخابراتو د كاري ظرفيت د ودې او پستې خدمتونو د ه والي 

  . 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 ٣٠٠٠٠ارزت پيل شوې ده  او د لرې وان يا نيوالو خدمتونو  په اوند  د دولت 
  . په كابل او د افغانستان په والياتو كې  الس رسيدنه برابرويكاركوونكو ته  

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

  .لې كميونكيشن  د نوي قانون په تر پراختيا موميچې د مخابراتو د وزارت  د تي
  

ميليونو    ( 31  د برابرولو بين پروژه د مرك  د عصري كولو او د سودار د آسانتياو
   : )امريكايې الرو كريدت

دغه پروژه افغانستان سره د دولتى عوايدو په لوولو، ترانسپور پورى اوند تجارتى مصارف 
ت په تشويقولو، د فساد په كمولو او د سرحدى كنالرو په موثر رولو كى په كمولو، د تجار

دغه پروژه د پولو خه د تيريدو په موقعيتونو كى د  فزيكى بنسيز جوت . مرسته كوى
، په هيواد كى دننه مركى مركزونو، په كابل كى د مركى مركز، د رانيزيى )زيربناء(

وائى ر كى د مركى سهولتونو پر پراختيا باندى ينار ارونكو پوستو، او د كابل په ه
همدارنه دغه پروژه د پاليسيو په بدلون، دولت سره د مركى او رانزيى سسمونو په . كوى

اداره او د ارتباطاتو په ينولو او د كمپيورى سسم په معرفى كولو كى هم مرسته كوى او د 
امو په هكله تخنيكى مرستي برابروى او د ملى معيارونو تجارت او رانزي پورى اوندو لوظن

 .د كميسيون په جوولو كى مرسته كوى
  

 
   د لور په واليت كې  د يومات شوي پله منظره

  
  

ينه اكره د افغانستان په شمال كې په يوه
   .  كلينيك كې يوه ه معاينه كويكليوאل

  
  

يوتن  د مايكروكريدت نه په استفادې سره
  .خپله سوداري  د پروان په واليت كې پيلوي

  
 
 
  
  

د نغلو دبند منظره چې د نيوאل بانك  په مالي
  .مرسته  بيا رغول كيي

 



او تخنيكى مرستى كى د پام و پرمخت شوى ) زيربناء(ت  مى نيى پورى، په فزيكى بنسيز جو31 كال د جوالى تر 2005د 
مرستى او د ) ونرانو(د مركونو د اصالحاتو انه جوه شوى ده تر و د مرسته كوونكو . د مركونو يو نوى قانون وجود لرى. دى

 كال د جون په 2004 اخيستل د د كابل د مركى مركز او د هوايى ر د كارونو جاج.  تطبيق كوونكو موسسو كارونه هم اهن كى
طمع ده .  كال د اس په مياشت كى ترسره شوه2005مياشت كى ترسره شول، پداسى حال كى چى په طورخم او حيرتان كى سروى د 

د افغانستان  د معيار د رنوالى مركز او د .  كال د اكوبر تر مياشتى پورى بشپ شى2005د نوى مركى مركزونو طرحى به د 
 ASYCUDAيو روزنيز پرورام د . وينى بااختياره اداره  جوه شوى او د معيارونو د قانون مسوده د بشپيدو په حال كى دهازم

 .  كال د سپتمبر په مياشت كى تطبيق شى2005لپاره ايجاد شوى دى او طمع ده چى د رانزي ميول به د 
 :)  ميليون دالرو بسپنه٣۵ د ARTFيليون دالرو كريدت او د  م۴٠د (د اوبولولو د سيستم د بياروغونې بين پروژه 

دغه پروژه د افغانستان د سيندونو په ولو پنه زونونو كى د مساويانه ويش د سيستم له ليارې مرسته كوي  چې فارمونو ته  اوبه 
يشتونو په تامين كې ه والى راشي، برابرې كي تر و د فارمونو كرهنيزه حاصالت  او عايدات زيات شي، د خوراكې موادو او دمع

او د افغانستان په پنو سيمو كې د اوبولولو د سيستم د بيارغونې  له ليارې  هغه آسيب پذيرى كمه كي  كوم چې د موجوده  
كې جو تر اوس مهاله شپ ساحوي دفترونه  په  كابل، جالل آباد، كندهار، بلخ، كندز او هرات . وچكال  له امله رامن ته شوې

. شوي  ترو په ملى كچه موسساتي ظرفيت رامن ته كي ،  او د ارنې او ارزونې لپاره د مشاورينو د استخدام پروسه  واندې شي
د تخنيكى پروپوزلونو ارزونه بشپه شوې ده، او د كوكچې د سيند د اوبولولو دسيستم او د كوكچې او د آمو په سيند باندې د 

د هايدروميترولوژى د شبكې كار د عصري .  و د مقدماتى مطالعې قرارداد خپل وروستي پاو ته رسيدلې دهبرينا د بند جوول
 . م كال د جنور په لميو ورو كې ترسره شي٢٠٠۶داسې طمع كيي  چې د هغه قرارداد به  د. كولو لپاره  ادامه لري

 
  :)يليون دالرو كريدت م۵د (په افغانستان كې  د پانه اچونې د آسانتياو تضمين  

 ميليونو امريكايي دالرو د بيمې په تر كې د سياسي خطرونو په ۶٠دغه آسانتياوې تاسيس شوې تر و باالقوه پانه اچونه  د 
دغه پروژه غواي  ترو په  دې الندې برخو كې  پانه اچونه وهوي لكه، د مصنوعاتو توليد، د كرهنيزه توكو .  واندې برابره شي

بهرنى پانه اچونې  محلي اقتصاد هوي، د كار فرصتونه زياتوي،  . اري، بانكداري  او په كمې اندازې سره  بسيزه پروژېسود
د . مالياتى عايدات رامن ته كوي او د معاصرې تكنالوژ  په انتقال  او په سوداريزو اجرااتو كې د افغانستان سره مرسته كوي

  و اخيزه د تضمين نمايندى آسانتياوې اداره كوي او  د ولينز پرمختيا د ولنې  او د آسيا د نيوאل بانك  د پانه اچونې
  . پرمختيايي  بانك سره يواى  د آسانتياو لپاره لمن پانه برابروي

چوونكو لپاره يو  د سودار لپاره پرانيستى دى او د افغان پانه اچونې د نمايند سره چې په داخل كې د پانه اAIGFاوس  
اوس  د پانه اچونې د آسانتياو تضمين   د  خطرونو په مقابل كې چې د دې الندې خنونو له امله من .  مركز دى يواى كار كوي

پانه  .ته راي  پرورام برابروي لكه، د پيسو د انتقال خن، اكسپروپريشن، د قرارداد نقض ، جه ، داخلي  آشوب  او داسې نور
  .  د پرورام موده تر اوه كالو پورې دهAIGFد . نكي ايي ول دغه خطرونه يا ينې د هغوى واكياچوو

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

ن  ساحو په بياودانولو او بيارغونې  په برخه كې  چيرته چې بيوزلي خلك په غيررسمي استو۴۵دغه 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

دغه پروژه د دغه مهمه ار د ودانيو په آبادولو كې  .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 .  زرونو راستنيدونكي پكې  اى پراى شوي ديمرسته كوي كوم  چې په

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

   ): ميليون دالرو بسپنه ٢٠ د ARTF ميليون دالرو كريدت او د ١٠۵د (د برينا د بياروغولو بين پروژه  
 په كامپننت كې داسې قرارداد شامليي IDAد . ژه به  د كابل د برينا دويش شبكې بياورغوي او هغه ته به پراختيا وركيدغه پرو

دبرينا هوايې غير مناسبه لينونه  چې ميتر . چې د هغه په تر كې په كابل كې انتقالي شبكې بياوروغول شي او پراختيا به ومومي
   . ف كوونكو لپاره به په مناسبه كندكتورونو بدل  شي مصر٢٠٠٠٠٠نلرى  د برينا د 

  
د تخريب له امله، او دا چې دغه بند .  ميگا واته  ظرفيت لري د افغانستان د يرو لويو بندونو خه دى١٠٠د نغلو د برينا بند چې 

 پروژه  په نظر كې لري تر و ميخانيكى دغه.   فالتو پرزې نلرى، نو دا احتمال شته  چې دبرينا توليد په هروخت كې په په ودريي

 



، د كنترول مقررات او د ساتنې تجهيزات بدل )والونه (، هايدرو ميخانيكى تجهيزات  )توربين ، جنراتور(او الكترونيكى سامان آالت 
  .كي

 ٣(رې  غزيدلى دى   كيلوولت انتقالي لين بيارغونه  كوم چې د نغلو خه دكابل تر شمال ختيز سب سيشن پو١١٠  برينا د د
 كيلوولت  انتقالي لين په واسطه  د كابل ١١٠هغه برينا چې په نغلوكې توليديي  د بل سركت  يعنې د  ):ميليونه امريكايي دالره

  . دغه پروژه مرسته كوي  ترو دغه لين بدل  او يو شمير د برينا برجونه ترميم كي. ار ته انتقال مومي
 

برينا موسسه خصوصي شي نو كوالى چې په ه كيفيت سره اجراات وكي او كوالى شي چې د بريناد ويش كله چې د افغانستان 
د مشتريانو په  هكله د معلوماتي سيستم :  د دغه فعاليت مهمې پايلې دا دي.  د شركت په توه خصوصى فعاليت ترسره كي

او مسئوليتونو اكل ، د مالي صورت حسابونو جوول، د بل د جوول، د مالي ادارې او محاسبې كمپيوتري  سيستم، د اجناسو 
 .صادرولو اصالح شوى سيستم او  د مامورينو اكنه او زده كه

 
  ): ميليون دالرو بسپنه٨٠ ميليون دالرو كريدت ا و د  ٨٠د (دمرستې پرورام د كاري ظرفيتونو د پياوتيالپاره 

 دوه  د مرستې پرورامونه  د كاري ظرفيتونو د پراختيا لپار برابر شوي دي چې  موخه تر اوس مهاله  د افغانستان د حكومت لپاره 
د هغه وخت خه كله  چې نيوאل بانك  د مرستې لمى پرورام د  . يې  د حكومت پرمختيايي ستراتيژى په تطبيق كې مرسته كول دي

مياشت كې تمويل ك، نو حكومت د اقتصادي ريفورمونو په  م كال د جوالى په ٢٠٠۴موسساتو د كارى ظرفيت د ووالي  لپاره  د
وك ير زيات پرمخت ول دي لكه، په مالي چاروكې د ستندردونو .   تطبيق كې نې  په داالسته راو په  دغه برخه  د پام و

اصالحات، د ملكي عصري خدماتو رامن ته كول، بودجه، د تداركاتو د قوانينو جوول او 
  . بس  د استخدام د پروسې رامن ته كولد ووالي پر 

 م كال د دسمبر په مياشت كې تصويب شول  په نظركې لري  ٢٠٠۵هغه دويم عمليات چې د
همدارنه دغه پروژه د . چې موجوده ريفورمونه د عامه اومالي ادارې په برخه كې پراخ كي

مالي منابع د هغو اصالحاتو په تطبيق كې مرسته كوي كوم چې د دې سبب ري چې 
بشري ودې، روغتيا، وونې او روزنې او په انې توه د خصوصي سكتور په  وده كې 

  .   تخصيص ومومي
  
   ميليون دالرو ٣٨٫٠۴ د ولنيزي پرمختيا له پاره د جاپان د وجهي صندوقد 

  : په دغه برخه كې اونده فعالتونه په دا ول دي
  

 د ملكي كولو، بيوسلې كولو، بيا ميشته كولو او د د كارپيدا كولو ملي  بينى پرورام
  ): ميليون دالرو بسپنه ١٩٫۶د (كليوالو معيشتونو دمرستې لپاره  

 د اوسني پرورام لپاره بسپنې برابرې شوې تر و خپل فعاليتونه  د ملكي شويو NEEPد 
دل په ولنه كې افراد لپاره  دكار دپيدا كولو په برخه كې پياوي كي او د هغوى ميشته كي

آسانه  او يا د حكومت د نورومعيشتې پرورامونو كې  په هغو سيمو كې چې ترياك 
  . توليديي  برخه واخلي

 بسپنه  پخواني نظامي افرادو سره مرسته كوي ترو په ولنه كې بيا ميشت شي JSDFد 
يوه مهمه برخه او د ملكي شويو افرادو بياميشته كيدل د افغانستان د نوي پيل د پرورام 

 ١۵٠٠تر اوس مهاله ). د حكومت يو نوت چې د جاپان د حكومت له خوا تمويل شوى(ده 
تنو ملكي شويو سرتيرو زده كه ترالسه كې ده او يا د زده كې  د السته راوولو په درشل 

 كيلومتره سك ٣۶٠برسيره پردې،  ). په تدريسي وليو كې يا د كار په اى كې(كې دي 
 پروژو له ليارې بياورغول شي  كوم چې د قرارداد د مزايدې پروسه يې  د ٢٧ د به 

 ميليون دالره كيي د چمتووالي په درشل كې دي، په دې مفهوم چې د ۶٫٣٨ پروژې  چې ول ارزت يې ١٧.  پرمخت په حال كې ده
 م كال د ٢٠٠۶داسې طمع كيي چې ولې پروژې به  د. نوموو پروژو قراردادونه  يا تر سره شوي او يا د ترسره كيدو په حال كې دي

  . مارچ يا اپريل  په مياشت كې پيل شي

نيزي پرمختيا له پاره د جاپان د ول
  :(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 
منونكو روپو نو اتياوو ته واب 
ه وايې ، د هغوى كاري ظرفيت ت

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 
مرستې په درې كلن پرورام كې د 

افغانستان له فعاليتونو خه  
 و په دغه هيواد كې مالت وشي  تر

سياسي، اقتصادي او ولنيز 
 ينت من ته راشي

  
 

 



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

لورلويتو نادولتى موسسو قرارداد كى چې په كليوكې كار وكي تر و د پروژې   : دغې برخه  كې دغه السته راونې شوې دي
، د وونيو بيا رغونه، د د اوبو لولو سيستم، داك د اوبوبرابرول، د سكونو ترميم: سره  په داالندې برخوكې  مرسته وشي

  .  پروژې بشپې شوې دي٣۵په مجموعي توه . عايداتو رامن ته كول  او د و لپاره د سواد د زده كې پرورام
نادولتې موسسو ته د مرستې پرورام لمى پرورام وء  چې داسې يو چوكا يې جو ك چې د هغه په تر كې د افغانستان حكومت 

سو وكاى شوي چې يو اى كار وكي  او د وهو اوخنونوپه اوند يې داسې تجربې رامن ته كي  چې  او نا دولتي موس
  .   كيبرابره پراختيا وزارت كوالى شي چې دغه ول ې هې په لوه كچه  دوروسته  د كليو

  
 :  ميليون دالرو بسپنه٢٫٩٨ د –په راتلونكې كې د وانو متصديانو رامن ته كول  

دغه بسپنه  د تحصيلې دورې د ه والي له ليارې  د وانانو په ولنيزو او اقتصادي 
د عايداتو د رامن ته شي وضعيتونو كې ه والى راولي چې د هغه په تر كې كوالى 

دغه پرورام به دهغوهلكانو او نجونو سره  . كيدو دوامداره وسيلې رامن ته كي
د وانانو لپاره  .    كالوپورې وي٢٨ نه تر  ١٢ د  يواى كار وكي كوم چې سنونه يې

د دريومركزو ساختمانى كارونه  په  مزار شريف ، كندهار او فارياب كې ادامه لري او 
په كابل كې  د وانانو د مركز د .   كارونه يې بشپ شوي دي٪٧٠په اوسط ول 

د كار او ولنيزو . جوولو  لپاره  د مزايدې پروسه خپل وروستي پاو ته رسيدلې ده
  ٣٠٠د )    ASCHIANA, ADA, HAW(چارو وزارت او قراردادي نادولتي موسسې 

  . ويتنو خه زياتو  هلكانو اونجونو ته  د حرفوي زده كو په برخه كې زده كه ورك

 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 

 بودجه كې هغه ته  د لميتوب په  ملي
  . 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 
وسيلې په توه چې  د بيا 
ودانولو پرورام د ملي 

 . هدافو سره منسجمويا
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 
ته الزمي وي تر و كارونه په اغيزناك 

 .ول ترسره شي

  
:   دالرو بسپنه۵٠٠٠٠  د –د روغتيا د سكتور بيارغونه د نادولتي موسسو په مرسته  

وغتيا د وزارت سره مرسته كوي  تر و دا الندې روغتيايي اساسي دغه پروژه  د ر
خدمتونه  د نادولتي موسسو په مرسته په كليوالي سيمو كې  برابر كي لكه،  

دوار په وخت كې ، د كورن پالن جوونه او اكسيناسيون، د ميندو ارنه د اميو
ده وركوي  تر و وزارت نوموې پروژه  د روغتيا وزارت كاري ظرفيت ته و. داسې نور

همدارنه دغه . وكاى شي   چې د  يرو نادولتي موسسو فعالتيونه همغه كي
پروژه روغتيايي خدمتونو ته پراختيا وركي چې د هغه په تر كې به  د روغتيا د دوه 

  . لي خدمتونو خه مخنيواى وشي
  

 650000  د–نك  د افغانستان  د مايكرو فيناس لومنى با-د ظرفيتونو لوول
دغه پروژه د مايكرو فيناس د سستم د جوولو په تمويل كى :  امريكايى الروبسپنه

دغه پروژه .  مرسته كوى او د مايكروفيناس بانك كاركوونكو ته الزمه روزنه برابروى
به وو كاروبارونو لپاره مالى مرستى ته برالسى برابر او له همدى امله د افغانستان د 

  .س اقتصاد كى د عايداتو په مين ته راتك كى مرسته وكىجى نه پ
  
  

  :  صندوقوجهيد افغانستان د بيارغونې 
 م كال  د مې په مياشت كې ٢٠٠٢د افغانستان  د بيارغونې واخيزه صندوق  د

لمى د . تاسيس شو تر و د افغانستان لپاره په دوو برخو كې  مرسته برابره شي
ونو برابرول لكه د وونكو، روغتيايي كاركوونكو، د افغانستان د عادي لت

وزارتونو او والياتو د ملكي مامورينو معاشونه، د ساتنې او ارنې د عملياتو 
دويم دغه مالي صندوق به  .  لتونه او د حكومت لپاره د ضروري اجناسو خريداري

 



ي ظرفيتونو وده، مقدماتى مطالعات ، تخنيكى مرستې او په دا الندې برخو كې مرسته وكي لكه، د پانه اچونې پروژې، د كار
  . دافغانانو راستنيدنه كوم چې په بهر كې يې ژوند كى دى

  
د افغانستان د بيا رغونى صندوق د نيوאل بانك لخوا اداره او ارنه به يى د اسيايى پراختيايى بانك، د اسالمى پراختيايى بانك، د 

د ارنى يا نظارت استازى مارل شوى دى تر و د مالى ادارى په . م او د نيوאل بانك په غاه وىملرو ملتونو پراختيايى پرورا
  .صحيح توه سرته رسولو كى مرسته وكى

  
 بليونو امريكايي دالرو ژمنه كې ده چې دهغه ١٫٣ ته د  ARTF هيوادونو ٢۴،  مى نيى پورى  ١٨ كال د دسمپر مياشتى تر 2005د 

 ميليونو دالرو خه زيات د افغانستان  حكومت  ته تاديه شوي دي ترو د ۶٨۵ بليونه يې ترالسه شوي دي، د ١٫١له جملې خه 
  . ميليون دالره د پانه اچونې د پروژو لپاره تاديه شوې دي١۵۵حكومت عادي لتونه پوره كي، او همدارنه  

  
سي وسيلې په توه رامن ته شوې  او د افغانستان  د تخنيكي مرستو مالي صندوق د عادي بودجې د كسر دتمويل لپاره  د يوې اسا

  . او پانه اچونې مهمه منبع جووي
.  

  ):   ميليون دالره٧۶٣( د عادي لتونو ككARTF  د 
ه   تنو ملكي مامورينو معاشونه تمويلوي كوم  چې سم نيمايي يې د كابل د ار خ٢٢٠٠٠٠ د عادي لتونو كك   د ARTFد 

دباندې دي، همدارنه مالي صندوق د حكومت د ساتنې او ارنې د فعاليتونو لت پرته د امنيتي سكتور خه چې په هغه كې  د 
  .  ضروري اجناسو خريداري هم شامله ده تمويلوي

 عادي لتونو  خه  دARTFميليونه  دالر د ٢٨٠ م كال كې ملي بودجه  د كال په من كې تجديد شوه چې په هغه كې ١٣٨۴په 
په تيرو دريوكالونو كې دافغانستان حكومت  د عامه مالي منجمنت لپاره نوى چوكا تاسيس ك چې په .  لپاره تاديه شوې وې

ملي بودجه د پاليس د مهمې وسيلې په توه، ژمنه، ونوالى او منظم كمپيوتري سيستم، د چك د صادرولو د : الندې ول دى
همدارنه  د افغانستان بانك  د تاديې . انكشافي بودجې د ثبت  لپاره د افغانستان د مالي منجمنت سيستم عايداتو او د عادي او 

  . په سيستم كې ورته ه والى رامن ته شوى
  

  :   خه تخصيص شوې بسپنې ترالسه كويARTFالندې  د ينو  پانه اچونو  پروژو يادونه شوې ده چې د 
  ): ميليون دالره۴١٫۴( د كوچنيو پورونو پروژه  ARTFد بيوزلى د كمولولپاره د 

دغه پروژه په نظر كې لري  ترو د حكومت سره  د كوچنيو دوامداره  پورونو د سكتور په رامن ته  كيدو كې مرسته وكي چې دغه 
د دغې پروژې موخه دا ده  تر و  .  كار په خپل وار سره  بيوزلو خلكوته  مناسبه، قابل د تاديې او  انعطاف پذيره  خدمتونه برابروي 

مالي منسجم  سكتور رامن  ته كي او هغه  خنونه لري كي كوم چې  د كوچنيوپورنو ولنه  د مالي پراخ بسته سيستم خه جال 
ه پور يې برابر  ميليون دالر١٧ ميليونه  دالر په  فند كې او ٢٨د دوو كلونو عملياتو  په تر كې، نومور پروژې  ه د پاسه    . كوي

 تنه مشتريان  ١١٩٠٠٠ دفترونو سره چې ١٢٨اوس  دغه  پروژه د   .   د موسسوسره كار كوينوكى دى او اوس د دولسو كوچنيو پورو
 تاديې اندازه ه  مشتريان ې دي او د هغوى د پور دوباره٨۵په سلو كې .  ولسواليو  كې لري  مرسته كوي١٢٠ والياتو او١٧په  

 تنو خه زيات ۴٠٠او د ) په دريو كې دوه برخې ې( تنو خه زيات افغانان په كار وماري ١۵٠٠دغه سكتور به د .   ده٪٩٩ناه 
همدارنه دغه پروژه په اوو والياتو كې چيرته چې ترياك توليدي .   تنه  يې د مايكرو فايننس منيجران دي روزلي دي٢۵افغانان چې 

پروژه واندينه كوي چې د مايكروفايننس ه د .  د تر ياكو د بزرانو لپاره نور معيشتونه برابر كيي پرمختيا موندلې ده  تر و 
هه به وشي .   پورې ورسيي۶٠٠٠٠٠پاسه شلوموسسوسره به مرسته وكي چې په دې توه  د كورنيو شميربه  په يرو والياتو كې تر

م كاله پورې به ٢٠٠٧ مايكرو فايننس ير موسسې به ه اجراات وكي او تر تر و سكتور ادامه ومومي او واندوينه كيي  چې د
  .دوامداره عمليات ترسره كي

 
  : ميليون امريكايى الر6 –د مخابراتى سسمونو بيا رغوني پروژه 

ې توان  په  ،يكې د افغانستان او نورو هيوادونو ترمنيواله ايو د دغې پروژې هدف دا دى چې مخابراتي ناون ه  د
په كابل كې د سالي د سيشن بيارغول، د انتقالي : دغه پروژه له دريو  برخو خه جوه شوې ده.  هيوادونو سره، ينې كي

  .او پرمختيا، او د بلونو د راولولو سيستم) اصالحات( ايكو سمون
 

 



  نيه ٣٠ م كال د جون دمياشتې په ٢٠٠۵دغه پروژه د:  )ره ميليون دال٣(د كابل د مهمو سكونو د ترميم او د ويالو دسيستم پروژه 
د دغې پروژې موخه دا ده  چې د سكونو د مهمو برخو د بيارغونې  او د سك په اودو كې  د ويالو د ترميم له ليارې . بشپه شوه

پروژې دوام دى كوم چې د جرمني دغه پروژه د هغې پخوان .  ل پر سكونو باندې  ه  والى وموميبترانسپورتې خدمتونه  د كا
 د سكونو د كپرك ترميم ٪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

  . ورې د پروژې د دريناژ په برخه كې رامن ته شوي
  

ه پرورام سره مرسته  لنمهالUWSSدغه پروژه د دولت د :  ميليون دالرهUWSS  (- ۴١(د ار د اوبو رسولو او حفظ الصحې پروژه 
د كابل اوبه رسول، د كابل حفظ الصحه، د و واليتي ارونو د اوبو رسولو سيستم، انجنيري او تخنيكى : كوي او پنه برخې لري

 م كال  د ٢٠٠۵ ميليونه دالرو مرسته د٢٠د دغې مرستې  . مرسته، او د اوبو رسولو او كاناليزاسيون د فعاليتونو سره مرسته 
 شوى لكه د داوطلبى  د اسنادو برابرول او د كابل او . په مياشت كې پيل شوهفبرور و كاري برخو كې پرمخت د دغې پروژې په

د كابل او نورو والياتو د اوبو رسولوسيستم پرهغو .  نورو والياتو د اوبو رسولو په اوند هايدروجيولوجيكى سروې  ترسره شوې ده 
 ارونو لپاره ترسره شوي او اوس د ١١چې د كابل او نورو م پر بس جويي كو) وا تمويل شوى له خKFWد (مقدماتي مطالعاتو 

 د هغو ارونو مقدماتى مطالعات تمولوي چيرته  چې  د ARTFبرسيره پردغو برخو . ابو رسولو د رياست  هلته خدمتونه ترسره كوي
، محمود عراقى )پنجشير(لخمرى، فيض آباد، ايبك، زرنج، بازارك اوبورسولو رياست فعاليت نه كوي لكه، مانند ميمنه، سرپل، پ

د كابل حفظ الصحې برخه  د حفظ الصحې په ستراتيژيكي پالن او د هغه په ). لوگر(و پل علم ) وردك(، باميان، ميدان شهر )كاپيسا(
د حفظ . كاناليزاسيون، او دريناژ شاملييماستر پالن باندې جوه شوې  چې په هغه كې د كثافاتو تنظيم، د چاپيريال حفظ الصحه ، 

د . م  كال د سپتمبر په مياشت كې پيل شو٢٠٠۵الصحې د خدمتونو قرارداد چې د كابل د حفظ الصحې په تطبيق كې مرسته كوي د 
 رسولو م  كال د سپتمبر په لم نيه د كيلو موسسو يو وركشاپ جو شو تر و د حفظ الصحې  او د وزارت د اري اوبو٢٠٠۵

د سكتور پاليسى، د دغو سكتورونو  د : په پرورام باندې خبرې اترې وكي په دغه پرورام كې دا الندې موضوعات شامل دي
  . ظرفيت د ودې پالن  او د تمويل كوونكو هيوادونو د مرستوجلبول په راتلونكې كې

 
  

 جرمنى مالي شركت له خوا تمويليي  -دغه پروژه چې د افغان:لر ميليون امريكايى ا7.4 –كابل ته د  برينا رسونى د بهير ه كول 
د ماهيپر د بريناكو :  نوموې پروژه دا الندې درې برخي لري.  د كابل په ار كې به د برينا ه والى او موجوديت  تامين كي

په كوو كى د راغونو . ه تهيه او لول كيلو وا  مزو بيا رغونه، په كابل كى د كوو راغون110جزئى بيارغونه، د برينا د 
لول به په كابل كى د امنيت په ه والى كى مهمه ونه ولرى، پداسى حال كى چى د ماهيپر د بريناكو  د بيا رغونى پروژه به د 

  .وسايلو، اضافى پرزو او مصرفى شيانو برابرول او د پروژى  ارنه تمويل كى
  

دغه پروژه د افغان جرمني د شركت ترالروونې الندې د تمويل  ): ميليون دالره۴٫٧(اوي كولو پروژه د كابل په ار كې دبرينا د پي
د : دغه پروژه درې برخې لري. شويو فعاليتونو له ليارې كار كوي ترو په كابل كې د برينا شته والى او موجوديت تامين شي

د . يبل بيارغونه، او د كابل د واونو لپاره د چراغونو برابرول او نصبول  كيلوولت ك١١٠ماهيپر د بند د ينو برخو بيارغونه ، د 
واونو د چراغونو په نصبولو سره به  د كابل د ار امنيت  ه شي، په داسې حال كې چې د ماهيپر د سيشن  د بيارغونې پروژه د 

يوسايلو، پرزه جاتو د مصرفي موادو خريداري او د پروژې كنترول په تمويل ك .  
  

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

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

  
  ) ميليون دالره٨(د افغانانو د ملكي خدمتونو د ظرفيت د ودې  پرورام  

 



دغه پرورام به د عامه سكتور پاليس او دمؤسساتو  د ظرفيت د ودې  له  ): ميليون دالر۵(د بهرنيو افغانانو پرورام  : لم برخه
همدارنه دغه .  رې  دمسلكى افغانانو برخه اخيستنه كوم چې په بهر كې ژوند كوي  د افغانستان په بيا ودانولو كې زياته كيليا

برخه  په نظر كې لري  چې د انجنيرى معلوماتي تكنالوژى او تدريس په برخه كې د مهارتونو كموالى  د تعليم يافته بهرنيو افغانانو 
ى كې د زده كې  دفرصتونو  د برابرولو سره  چې په پايلې كې به د هغوى تخنيكى مهارتونه  وده ومومي  لرې په واسطه د كار په ا

 تنه افغان متخصصين په وزارتونو او دولتي نماينديو كې ۶۵م كال د سپتمبر د مياشتې خه را په دې خوا، ه ناه ٢٠٠۴د .  كي
  . په كار مارل شوي دي

  
  ): ميليون امريكايى الر3(نبى شموليت پرورام د جا: دويمه برخه 

 تنه به د نادولتى موسسو اونيوالو موسسو خه د وزارتونو او دولتي ١٠٠د دغې پروژې د آزمايتې پاو هدف دا دى چې 
د  هغوى موسساتى نماينديو په منني پستونو كې  د دوو كولو لپاره راجستر كي ترو  د بيا ودانولو په بهير كې مرسته وكي او 

.   تنه به راجستر كي١۴٠٠كه چيرته دغه آزمايتي پاو بريالى شي، نو آزمايتي پاو پراختيا مومي او . ظرفيت وده ومومي
  .  تنه استخدام شوي دي٣٠ ام كال د است د مياشتې خه را په دې خوا ه ناه ٢٠٠۵د
  

  ):ره ميليون دال١٨٫۵ (–تخنيكى مرسته او لمني مطالعات 
دغه پروژه د وزارتونو لپاره تخنيكى مرسته برابروي ترو هغه پرورامونه او پروژې چې د پرمختيايې همكارانو او خصوصى سكتور  

په همدې موخه، ينې متخصصين استخدام شوي ترو د بيارغونې د پرمختيايي .  دتمويل لپاره مناسبه وي رامن ته كي
برسيره پردې، . ه اوند الروونه وكي او د هغو ى په طرحه او كنترول كې الزمه مطالعات ترسره كيمطالعاتود برابرولو او ارنې پ

  . دغه پروژه د مستعدو كمپنيو په واسطه د پانه اچونې د پروژو د برابرولو لپاره ممكنه مطالعات تمويلوي
 
 
 

  ): ميليون دالره۵(د وونې او روزنې د كيفيت د ه والي پروژه  
 –لكه ( پروژه هغو وونيوته چې غواي خپل ظرفيت ته د تدريس او زده كې  په برخه كې ه والى وركي، په بشري منابعو دغه

او فزيكي آسانتياو كې پانه واچوي، د وونيو، د ولسواليو د وونې او ) وونكي، مديران، د ووني اداري كاركوونكي
 روزنې درياستونو او د وونې او روزنې د وزارت ظرفيتونه پياوي كوي، او د هغوى سره روزنې مديرتونو، د والياتو د وونې او

  .دغه پروژه د ينه  وونكو د لميتوب له ليارې ينه وونه  او روزنه هوي .  مرسته او همكاري كوي
  

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

وريپه افغانستان كى د نو يوאل بانك د فعاليتونو په هكله نورو معلوماتو لپاره الندنى ويب ساي: 
  

af/org.worldbank.www  
artf/org.worldbank.www  

   :طرد نورو معلوماتو په خا
نا ليك، بر070280800عبدالروف ضيآ، تيلفون شميره :  په کابل كي    org.worldbank@azia: ې

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