
 

 

 
 

  د نيوאل بانك فعاليتونهپه افغانستان كې

د  ۲۰۰۹ د
  مياشتجنوري

  پيې ېدپرمختياوو نود هيواد په كچه 

  سريزه
  

،م و السته راونې درلودې خورا ستونزمنو شرایطو سربېره د پاپه کال کې ۲۰۰۸افغانستان په 
د افغانستان په تاریخ کې تر ولو وختونو خه زیات شمېر نجونې او هلکان: چې مهمې یې دادي

انگېوونیو ته ي، د ماشومانو د مینې د پام و کچه له شوې ده، زیات شمېر افغانان په 
یا لپاره د حکومت ملي خدمتونو ته الس رسی لري او د کلیو د پراختروغتياييتوه ې 

همدا راز د. پرورام د هېواد په هر والیت کې په زرونو کلیو کې پرمختیایي چارې ترسره کوي
بودیجې پروسه نوره همه پیاوې شوې او د عامه مالي چارو او تدارکاتو په رونو کې پرمختونه

 په هکله اندېنې شتهوالى د زيات، مخدره توکو  تولید او اداري فسادخو د نا امن. ،شوي دي
سره مخامخ کی دیاو گوا  خطر له رونو پرمخت یې و چې د دولت جوونې او نورو هغ،دي

 .چې د ودې او کار موندنې لپاره این ل کیي
   

 افغانستان خه لیدنهله کال نوامبر په میاشت کې ۲۰۰۸د ملرو ملتونو د امنیت شورا پالوي د 
د( وکه كتنه  اغلي کرزي او د نیوالې ولنې غو سره لیدنه ولس مشر هېواد دې پالوي د. وکه
د پالوي خبرې د ادارې او حکومتدار، سیمه ییزې). مشر الندې آیساف په ونتر ناو 

همکار ،ولاکنو، بشري حقونو او موضوعاتو، سولې او پخالینې، امنیت، ملکي تلفاتو، ولنیز
 افغانستان سره د مرستې لپاره د ملروله، رسنیو، د و حالت او ي پرمختاو اقتصاد

  . ملتونو د رول په هکله وې
 

 وزیر پر او صنایعود سوداگر اغلي کرزي  ولس مشرد سمبر میاشتې په شلمه، د هېواد 
اکتر محمد فرهن د نه باور رایه او له دندې وه کېدنه منظور که ترو د پارلمان پرېکې

 میاشتې په شلمه نېه ولسي جرې دریو نومول شویو وزیرانو ته د دد اکتوبر. رناوی یې کی ويد
، اکتر محمد فاروق)د کورنیو چارو وزیر( دا نوي وزیران محمد حنیف اتمر . باور رایه ورکه

اندونوم. وو)  او مالدار وزیرلود کرنې، اوبو لو(او محمد آصف رحیمي )  وزیرپوهنېد ( وردک 
اغلي اتمر.  د باور رایو ته اتیا درلوده۱۰۶ حاضرو وکیالنو خه ۲۱۱هر یوه د پارلمان د 

 مخالفې۶۲ موافقې او ۱۳۹اکتر فاروق وردک .  مخالفې رایې ترالسه کې۶۸ موافقې او ۱۳۲
  .  مخالفې رایې ترالسه کې۵۰ موافقې او ۱۵۶ يرایې ترالسه کې او محمد آصف رحیم

 
 کال د نوامبر۲۰۰۸مې ل لپاره په کابل کې د و امنیت او همکار سازمان کنفرانس د لد اروپا

 په خپله دوه ورن کلن غونه کې سیمه ییزې، چېمیاشتې په نهمه او لسمه نېو جو شو
د هېواد د بهرنیو چارو وزیر اغلي دادفر رنین سپنتا په خپله. موضوع انې ویي
 وویل چې د امنیت او مخدره توکو د مبارزې په رونو کې د سیمېپرانستونکې وینا کې

ددې سازمان: نوموي وویل. هېوادونو همکاري به د کنفرانس د آجنا په سر کې ای ولري
استازي به د افغانستان د راتلونکو ریاستې او پارلماني ولاکنو خه د تېرو اکنو په ېر ارنه

 شورا رییس انی تورونین د افغانستان د راتلونکو اکنو لپاره دد دې سازمان د دایمي. وکي
دوی به د ولاکنو د مرستې لپاره د هی راز هو: دې مؤسسې د مالت یادونه وکه او ویې ویل

 کال د اپریل میاشت راهیسې ددې سازمان د همکار په۲۰۰۳افغانستان د . ونکيه خه 
 د اروپا، مرکزی آسیا او شمالي،امنیت او همکار سازمان چېد اروپا . توه ونه اخیستې ده

 . هېوادنه پکې غیتوب لري، د ن تر ولو ستر سیمه اییز امنیتي سازمان دی۵۶امریکا 

د کابل په ار کې یوه کوچن ماشومه چې
کاغذ د وو خه په بل شوي اور باندې ان

  )د پژواک خبري آژانسعكس . (تودوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

په دې وروستيو كې زما د سفر هدف «
  ننونو اوهغو ستونزمنوو موخه 

 چې  پوهيدنه دهىرپپيژندنه او 
دا خبره » .افغانستان ورسره مخ دی

چې د افغانستان  کراف نیکوالس جی
لپاره د نیوאل بانک نوی اکل شوی 

رنده که او زیاته یې رییس دی، 
 بېوزل سره مبارزه،  پراخېله « :که

 او د امنیتي رغونهد ادارو بیا
ستونزو، مخدرو توکو او فساد د 

 د  ولو لپاره پکار ده چېمنه
او  جدي همغې هې وكلونو له پاره

هیله لرم چې د . ترسره شيهلى لې 
ې او كارونه داسى تر نیوאل بانک چار

 وگى اینوسره كم چې د بيوزلي او 
 .»ير مالر او حمايت وشي
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 ېد نيوאل بانك مرست
۴۱ م کال د اپريل له مياشتى خه را پديخوا، نيوאل بانک په افغانستان کى د ٢٠٠٢د 
ليارديم ۱،۶۹  بيارغونى پروژو او درى د بودجوى مالت فعاليونو لپاره او بينيويختيايمپر

وو امريکايى الرو خالصاردميلي ١،١٥ دغه مهאل، نيوאل بانک د .  دهې الرو ژمنه کيامريکاي
 وياتروو زیاامريکايى الر ۱،۱۴  لهددغه مالت په تر کى.  فعالى پروژى لرى ۲۷ ژمنو سره

 تر اوسه پورې د.په به  شامل دى) کريت(مريکايى الر د ى پرته پورونو  ا۴۳۶،۴مرستو او 
 کې د وونې او روزنېو چې په هغ،نیوאل بانک د تمویل الندې یو شمېر پروژې بشپې شوې دي

و بیا رغاونه، د ترانسپورت بیا رغونې بین پروژه اوادارعامه کارونو بین پروژې، د د پروژه، 
 . او همدا رنه د بودیجې د مالت دری فعالیتونه ون لري پاومورې د پروژې لد عامه ادا

  
ه هيوادونو په استازيتوب دي مرستندو۳۰چى د ) ARTF(د افغانستان د بيارغونى صندوق 

 بانک،ي بانک، د اسالمى پرمختايي پرمختيايينيوאل بانک لخوا پرمخ بيول کيى او د آسياي
له ملتونو د پرمختيايى پرورام په مرسته اداره کيى، اوس هم د افغانستان يوناما او د ملرو

از لوميتوبونو د منسجم ېچى د دولت د منل شوى بودجو، بودجى او پانه اچونى خهيجار
 مې نېې۲۰  میاشتې تر نوامبر کال د ۲۰۰۸د  .مالى مالت ستر ميکانيزم ل کيىمنظم 

 میلیارده۳ سره د (ARTF)و د افغانستان د بیاجوونې له صندوق  سرچینو مرستندوی۳۰پورې، 
١،٥له .  میلیارده الره ترالسه شوي دي۲،۸خه جملې  چې له دې ،الرو خه زیاته ژمنه و که

 لکه د ملکي خدمتونو د،میلیارده الرو خه زیات د افغانستان دولت د جاري لتونو
یلیونه الره د پانې اچونې پروژو ته د مرستې په توه م٩۸۰کارکوونکو معاشونو لپاره او 

  .ورکل شوي دي
  

الره (نک لخوا اداره کيى، يوه نوى ککچى د نيوאل با) JSDF( پراختيا صندوق يد جاپان ولنيز
 ملى پرورامونو خه د مالت په موخه په چى د دولت له، دهېيى د افغانستان لپاره برابره ک) چاره
همغ له تر مياشتى پورى نوامبر کال د ٢٠٠۸د . يسره فعاليت کو JSDFسره د جاپان مرسته 
  . ميليونو امريکايى الرو ته ورسيده۲۳،۱

 
همدارنه دنيوאل بانک په مرستوکې دافغانستان دولت ته دمشورو ورکول هم شامل دي، تر و

. روانه توه استفاده وکي او پانو خه په اغيزناکه اوزيرمووکای شي دتمويل کوونکو 
ه ادارې، جنسيهمدارنه دنيوאل بانک په مرستوکې دافغانستان دولت له پاره داقتصاد،عام

دفقر،نيست ،نې اوبرابريدراکمولو او مالي چارودادارې د راو دمخدره موادو سودا 
و دبودجوي مرستونيوאل بانک په فعاالنه ول دخپل. بررسې په برخوکې مرستې هم شاملي دي

 اصالحاتو، په انې توه دمالي دچارو او عامه ادارې په برخه کې مهمواوعملياتو له الرې د
نيوאل بانک دکاري ظرفيت دلوتيا، د دولت دقانونيت او ددولت دبودجې له الرې. مرسته كې ده

کې مرسته کې، تر ودادتمويلونکو هيوادونو د منابعو او زيرمود راجلبولو او واردولو په ر 
يتوبونو سره همغه اچونه له ملي لومه شيېالرې چارې برابرې شي چې پانتراوسه.  او هماهن

پورې نيوאل بانک له نورو تمويلونکو سره په يوشميرهغو سکورونو کې، چې د دولت مالکيت او
  .، کارکويىدمرستوهماهنی او برابرول پكي يره ضروري د

  
  : په هكله معلومات)ېپروژ(و د فعاليتون

 ميليونه۳۳۰ ميليونه امريکايى الرو ويا مرسته، ۳۰۶د (د ملي پيوستون بين پروژه 
م د افغانستان د دغه پرورا)وق لخوا د صندېامريکايى الرو ويا مرسته د افغانستان د بيارغون

 کارونو په موخه ديختيايم پرورامونو خه دى چى د وو بيارغوونو او پردولت له هغو مخکو
نيوאل بانک ددغه پرورام له ولو.  شوراانو لخوا په ول افغانستان کى ترسره کيىيختيايمپر

د افغانستان د: ي يى دادې پداسى حال کى چى نورى سرچين،ستره سرچينه شميرل کيى
۲۰۰۳ د . سرچنيىختيا صندوق او و نور دو اخيزىمبيارغونى صندوق، د جاپان د ولنيزى پر

 میلیونه خه زیاتو۱۹ تر میاشتې پورې، تر دسمبر کال د ۲۰۰۸ مې د میاشتې خه د لهکال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د شمال ختی والیت بدخشان په بهارک
رورام دولسوال کې د ملي پیوستون پ

ودانتر په کارونې سره د ووني بسپنو
 .جوولو الندې ده

د د افغانستان له پاره د نيوאل بانك 
 د مرستې په دغو دريو تگالرى

  :برخوباندې تمركز كوي
 

د دولت كاري ظرفيت او   •
ده وركول، حساب وركولو ته و

تر و لومى د هغو خدمتونو 
اري د برابرول تامين كي چې 

 له پاره معقول، د السگنو استو
رسيدنې و وي او مناسب 

 . كيفيت ولري
د كليوالي اقتصاد وده او   •

كليوالو ژوند او كاركسب ته ه 
 .والى وركول

د خصوصى، رسمي، عصري او   •
سكور په وده )  رقابتي(سياليزه 
 .ه كولكې مرست



 

 خه زیات کلي۲۲۰۸۶تر اوسه له  . افغانانو  د ملي پیوستون له پرورام خه ه اخیستې ده
دا شورا.  شورا انې په بریالیتوب سره اکلې ديي کلیو خپلې پرمختیاي۲۱۷۰۶ شوي او چمتو

 چې کلي یې، همکارو مؤسسو په مرسته جوې شوې دي۲۹انې د ملي پیوستون پرورام د 
منظم کي او د اکنو او پرمختیايي پالن جوونې سره یې داسې مرسته کې ده چې سال مشورې

یتونویې برابرې کې او د پروژو په برابرولو او پلي کولو او د پرمختیایي شورا انو د غیو د ظرف
، سیمه ییزو پروژو خه زیاتې۴۵۲۹۹ددې پرورام له الرې له .   کې یې مرسته کې ده لوولوپه

. پروژو خه زیاتې تر اوسه بشپې شوي دي۲۶۱۷۱چې په بشپه یا قسمي توه تمویل شوي، له 
د اک په سلو کې پروژې د کلیو بنسونه لکه اوبه لونه، کلیوאل سکونه، برېنا او ۸۰کابو 

  . دي او ضرورياوبه برابروي چې د اقتصاد د پرمخت ،یکاو او د کلیو د ادارې لپاره ېرې اینې
   

 چې د ملي پیوستون پرورام په مالي مرسته ترسره کیي، پر ولنیزو او،د کلیو په کچه پروژې
 پر بنسنود لوميتوبواقتصادي جوتونو باندې ینار کوي او په کلیو کې د مېشتو خلکو 

 په سلو کې زیاتې۲۴ تمویل شویو پروژو په له کې، له ۴۵۲۹۹د کلیو لپاره د . ترسره کیي
 خه زیاتې د اوبو لونې د۱۶پروژې د اوبو او روغتیا ساتنې په برخو کې، په سلو کې له 

ونو اوسک( په سلو کې زیاتې د ترانسپورتي بنسونو ۲۴سیسمونو د بیا رغونې په برخو کې، له 
جنراورونه، د اوبو برېنا کوچن کارخانې،( په سلو کې زیاتې د انرژ ۱۵د ه کولو، له ) پلونو

 په سلو کې زیاتې پروژې د ژوندانه د وسیلو د ه والي او عوایدو د من ته۵، له )او لمریزه برېنا
 یې د۲او په سلو کې  خه زیاتې یې د پوهنیزو جوتونو سره ۱۴راولو لپاره، په سلو کې له 

 ولسوالیو۳۵۲ ولسوالیو خه په ۳۶۴د ملي پيوستون پرورام د . نورو پانه اچونو سره تاو لري
 میلیونه۵۵۳ مې پورې، له ۲۰ تر دسمبر کال د۲۰۰۸د . کې په ول هېواد کې فعالیت لري

 ران خه زیات د بالک الرو لد قسطونو) غیر مستمرو مالي مرستو(امریکاييول ورک په 
  .شوي دي

   
د کلیو په کچه اداره هميې د ملي پیوستون پرورام د پروژو پر پلي کولو سربېره په افغانستان کې 

د کلیو.  داسې چې د کلیو پرمختیایي شورا انو یوه شبکه یې جوه کې ده،پیاوې کې ده
ي چې د کلي د ننه، د کلیو استازي جوتونه د ممثل اوپرمختیایي شورا انې د کلیو په کچه

دې شورا. ترمن او د کلیو او دولتي ارانونو او نورو مرستندویه ادارو سره د ایکو بنس جووي
. کی دیالرې چارې برابرىانو په زیاتیدونکې توه د کلیو په کچه د شخو د حل او لېرې کولو 

  : الی شیپه دې هکله ال زیات معلومات په الندې سای کې ترالسه کو
org.nspafghanistan.www://http  

   
پركليو ته دالس رس نرامو ملي بی:کىا د ې او  په تريوאل بانک لخوا اداره کيرام د نپرو 

JSDF د هو په اه د معلوماتو له پار پروژودوه نورد . ي دېيې درى پروژې د ترسره کيدو په حال ک
  .ته مراجعه وكى د عنوانونوARTFاو
  

 پروژه كليو ته دالس رس نالره۱۳۷(ملي بی د کلیوالو سیمو ته د الس :) میلیونه امریکایی
په تعقیب چې په دې وروستیو کې بشپ شو، نیوאل بانک" رس د بین کارموندنې ملي پرورام 

۱۱۲لې مرستې ته دوام ورکوي او نوره ویا مرسته یې د  پرورام سره خپ لهد دولت د کلیوالو الرو
 کال د سمبر میاشتې۲۰۰۷میلیونه الرو په ارزت د کلیوالو الرو لپاره ملي بین پروژې ته د 

 خپلو یا نورو تمویلي وجهو خه د چې لهحکومت هم موافقه وکه.  مه نېه منظوره که۱۳په 
پروژې په تمویل کې برخه واخلي او په دې توه خپل ژمنتوب میلیونو الرو په ارزت ددې ۵۰,۳
ددې پروژې موخه چې د کلیو د الرو د ملي پرورام د عمومي موخې یوه برخه ده، داده چې. وایي

د پروژې اوند کلیوאل ایونه د کال په ولو فصلونو کې اساسي خدمتونو او آسانتیاوو ته الس
۹۰۰۰ کیلومره کلیوالو سکونو او ۲۰۰۰ دا موخه د چېلري دا پروژه په پام کې . رسی ولري

 کال د۲۰۰۸د . متره پلچکونو او نورو اوبو ایستونکو جوتونو په بیا جوولو سره ترسره کي
 فرعي۱۳۴ میلیونه امریکايي الرو په ارزت د ۳۹,۵سمبر میاشتې تر شلمې نېې پورې د 

د هرات والیت د طی بوتي کلي زده کوونکي
 ددې کلي.ورننويمني وونی ته وخپل ل

پرمختیايي شورا د ملي پيوستون پرورام
د ووني ودانولو لپارهشوى پانگه تخصیص 
 .کارولی دی

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

او شهیدانو کلي ترمن سک دد بامیانو ار 
کلیوالو سکونو پرورام له خوا بیارغول شوی

ميو چې ددې کلي په تاریخ کې یې د ل،دی
ل لپاره د مورو د ت او رات امکانات

  . برابر کل



 

په یو.  کې ديبيالبيلو پاوونوعي پروژې د تدارکاتو په  فر۴۹ شول او ترسرهپروژو قراردادونه 
  .شمېر سکونو کې د سروې او یزاین فعالیتونه په چکتیا سره دوام مومي

   
 میلیونه الرو په۳۰  (د کوچنیو پورونو د الس رسي پراختیا او د دوام موندنې د پیاوتیا پروژه

 میلیونه امریکايي الرو ویا۱۸۳,۳دوق ارزت ویا مرسته او د افغانستان بیا رغونې صن
 دولت سره د یوه دوامدار مایکروفینانس سکور په لهد دغه پرورام موخه د افغانستان): مرسته

مین ته رات کې مرسته کول دي، چې نوموی سکور نیستمنو او بیوزلو خلکو ته انعطاف
د یوه جامع.  یې له باره ووتلی شيمنکونکي، مناسب او داسې مالي خدمتونه برابر کي چې خلک

مالي سکور جوول او د هغو خنونو لیرې کولو چې د مایکرو فینانس ولنه له پراخ مالي سیسم
 کال کې ددې پرورام له پیل راهیسې،۲۰۰۳په . خه بېلوي، پدې اه یوه مهمه موخه ل کیي

 برابر شويوله زیات د مالي مرستو په  میلیونه امریکايی الرو خ۱۳۴,۴د هغې په تر کې  له 
اوس د.   میلیونو امریکايي الرو په ارزت پور هم شامل دی۹۵,۵ چې پکې  ،دي

همدا.  زیاتې انې لري۲۸۲ والیتونو کې  تر ۲۴ مؤسسې شته دي چې په ۱۵مایکروفاینانس 
وس مهاله، دېترا. شته دي) مشتریان(  خه زیات د پور او سپما بیپاران ۴۴۴۱۵۹راز د 

 میلیونه الرو په شمېر پورونه ورکي دي چې ول ارزت یې۱,۲پرورام په مجموعي توه د 
 پورونوول د اکتوبر تر میاشتې پورې، د هغ کا۲۰۰۸د .  میلیونه امریکايي الره کیي۵۳۲

انو پهد مشتری.  میلیونه امریکایي الرو ته رسیده۱۱۲ چې بېرته ال ندي ورکل شوي، ،ارزت
ور کال کې دې سک۲۰۰۷په .  ده۹۵,۵ې    ې دي او د بیاورکې اندازه په سلو ک۶۳سلو کې 

۱۰۰۰۰ -۸۰۰۰ میلیونو الرو په شا او خوا کې د پور په ېر برابر کي او ۱۶هره میاشت د 
الرې چارې زیاتو افغانانو ته د کار ۴۸۰۰دغه سکور اوس له . مشتریان یې زیات شوي دي

دغه پروژه اووه نورو. په مایکروفاینانس کې روزلي دييي  زیات افغانان ۶۶۰ کی او تر ېبربرا
نوموي والیتونه د دولت. هغو والیتونو ته د غېدو په حال کې ده چې پکې کوکنار کرل کیي

تمه.  د کوکنارو کرونده رو ته د ژوندانه متبادلې وسیلې برابرې شي، چېلخوا په وته شوي دي
 نیستمنو او۵۰۰۰۰۰ والیتونو د ل تر له زياتروه چې ددغې پروژې په تر کې به د هېواد د د

دغه سکور په مجموع کې له مخکې نه خپل.  کال تر پایه مرسته وشي۲۰۰۸غریبو خلکو سره د 
د مایکروفینانس. عوایدو خه برابروي له گې وې او الیتونو  لت له خپلو فع۸۱په سلو کې 

 مؤسسو خه دوه یې همدا اوس کوالی شي چې په خپل لت فعالیت وکي او تمه ده چې۱۵د 
په دې.  م کال تر پایه پورې په خپلو پو ودریی۲۰۰۸د مایکروفینانس دوه نورې ادارې به هم د 

  af.org.misfa.www://http: هکله اضافي معلومات په الندې سای کې کتالی شی
   

 یو پر بل): میلیونه الرو په ارزت ويا مرسته۶۰,۴د ( د عامه مالي چارو د اصالحاتو پروژې 
پسې لوروني عملیات ددې المل ري چې د عامه مالي ادارې لپاره د رو او فعال سیسم د

په.  واخستل شيجوولو لپاره د افغانستان هې پیاوې شي او د عامه سرچینو خه ه ه
 د دولتجېلومي سر کې مرستې د مشورتي شرکتونو د تمویل په موخه ترسره کېدې، 

خو دا نوې پروژه ديکارکوونکو ته د تدارکاتو د اجرا او د خزاینو ادارې په هکله مرسته وک ،
.نه کويمالیې وزارت د خزاینو د انې د تدارکاتو او تفتیش د کاری ظرفیتونو لووالي ته پاملر

 قانون او د هغو د پلي کېدو دينوموو پروژو د عامه مالی چارو د ادارې د اوسني عصر
  : الندې فعالیتونه په دې امونو کې ون لري. سیسمونو په هکله مرسته کې ده

 
 قراردادونو ترسره كول چې ول ارزت یې۵۲۷ دې مشاور د دولت د :د تدارکاتو د چارو مشاور

د تدارکاتو نوی قانون تصویب شوی او اونده مقررات. و الرو ته رسیی، آسانه ک میلیار۱،۵
 . او د داوطلب سندونه یې هم ترتیب شوي دي

 
 د تدارکاتو د زده کو اوند د اتیاوو بشپه مطالعه شوې ده او: مشاورلوتياد تدارکاتو د ظرفیت د

کې به دلت د ملکی خدمتونو د زده کې په انستتیوت د دو. د اتیاوو د پوره کولو پالن جو شوی دی
  . د تداركاتو د اصولو په اه زده كه دوام ليلو کارکوونکو ته و تدارکاتو ولو مسئوولو وزارتونو د

 

 د کوچنیو پورونو له مؤسسې خهدغه ميرمن
  .د کندز په والیت کې کریت ترالسه کوي
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یو سی خپل کریت د ننرهار په والیت کې د
پرانستلو لپاره کاروي د دوكانقصاب .  



 

 کال د اکتوبر د میاشتې راپدیخوا د۲۰۰۲ د :د مالي چارو د ادارې اوندو فعالیتونو مشاور
ک د صادرولو واحد سیسم د مالیې د وزارت د خزاینو په ریاستمحاسبو، د بودجې کنرول او چ

 چې د هغې په واسطه د،په نوموي سیستم کې د بودجې ولې معاملې ثبتیي. کې فعال شوی دی
.بودجې د اجرااتو او د حکومت د مالی حالت په هکله په خپل وخت او هر اخیز راپورونه برابریي

.زارتونو او د مالیی  وزارت والیتي ادارو ته پراختیا مومينوموی سیستم  ینې اوندو و
  . ور زياتييهمدارنه نوي پرورامونه د شتمنیو د تدارکاتو او کنرول لپاره 

 
پرمختیایینيوالى  نوموي مشاور د کنرول او تفتیش د عمومي ادارې سره د :د تفتیش مشاور

صندوق د پروژو په تفتیش او همدارنه د دولت دادارې او د افغانستان د بیاجوونې د امانتی 
همداراز، تر سلو زیاتو کارکوونکو د زده کې په.  کې مرسته کې دهاكنهلتونو او بودیجې په 

بېالبېلو کورسونو کې، لکه کمپیور او انلیسي ژبه، تخنیکي تفتیش او د تفتیش د نویو
 کمپیورونو اوکنرول او تفتیش عمومي اداره په د .میتودنو او پروسو په هکله زده که کې ده

نورو وسایلو سره سمبالېي او د سراتېژ د پراختیا او پرمختيا پالن د تفتیش د چارو له اونده
او د سراتیژ د پراختیا پالن جو شوی او د تفتیش د.  چوکا سره یوای جو شوی دیيحقوق

  .نوي قانون واندیز شوی دی
  

د مالیې وزارت د داخلي تفتیش ریاست د: لوتياد ظرفیتونو د ادارې )تفتیش(نې د داخلي پل
۱۲۰تفتیش یو روزنیز پرورام پلي کوي چې د هغې له الرې د مالیې وزارت او نورو عامه ادارو 

 میاشتو لپاره زده که برابره شوې او د حکومت د ولو ادارو د داخلي پلنې۴تنه کارکوونکو ته د 
. ون لري هم تنه کارکوونکي۴۰ چې په هغې کې د دفاع وزارت ،کارکوونکي یې  روزلي دي) شتفتی(
 

م دمعارفول: معارف د کیفیت ه کولو پرورام له دوه پروژو خه جو شوی دیپوهنې او د 
 میلیونه امریکايي الره ویا مرسته او د افغانستان بیاجوونې۳۵(دكيفيت ده والى پروژه 

 میلیونه۳۰( دكيفيت ده والي دوهمه پروژه پوهنېاود)  میلیونه الره ویا مرسته۴۴ق صندو
د)  میلیونه الره ویا مرسته١٥٦،٧ او د افغانستان بیاجوونې صندوق الره ویا مرسته

 وزارت د مليپوهنېدا پرورام په بشپه توه د .  کال د مې په میاشت کې پیل شوه۲۰۰۸
راتیژونې صندوق له الرې د)۱۳۸۹ -۱۳۸۵ (سله سند سره سمون لري او د افغانستان بیا جو 

دا بسپنې په مستقیمه توه د ايي خلکو له خوا د وونیو د. و ونرانو مرسته ورسره کیي
شورا انو له الرې د وونیو د ودانیو د بیا جوونې او د ه کیفیت درلودونکي موادو لکه د

   .ې موادو ته د الس رسي له لپاره کارول کیيتدریس او زده ک
  

 وونیو له لې خه،۱۱۰۰۰د وونیو شورا انې په ولو والیتونو کې فعالیت لري او د 
پوهنى شورا انو سره د والیتي لهد وونیو .  ديلرونكي شوي یې تر اوسه پورې د شورا  ۸۶۹۳

له خوا مرسته) نا دولتي مؤسسو(انجو انو  او په د  مديريتونوپوهنې، د ولسواليو ریاستونو
 والیتونو کې په ولسوالیو کې د وونکو د روزنې پرورام۲۳ددې پرورام دوهمه پروژه په . کیي

 نورو والیتونو کې د امریکې د نیوالې پرمختیایي ادارې له خوا مرسته۱۱په ( سره مرسته کوي 
 چې غواي د دوه کلونو لپاره د وونکو د،ورکوي انجونو ته سکالر شیپ وهمدارنه  هغ.) کیي

 د ملي سراتیژې اوندپوهنې د . روزنې لوې زده کې ترسره  د وونکو په توه کار وکي
 په وزارت کې د معارف د پوهنېپرورامونو په ارنه او ارزونه کې هم برخه لري چې پدې کې د

 کال د سمبر په میاشت کې۲۰۰۷ف وزارت د د معار. مدیریت د معلوماتو سیسم هم ون لري
ددې سروې نوې اتا د.  لمریز کال سروې په بریالیتوب سره بشپه که۱۳۸۶د وونیو د 

 کال کې د۲۰۱۲ کې ده چې په پام داسې په .معارف وزارت په ویب سای کې موندل کیدای شي
 وي او د نجونو وونیو ته به ووني ودان شوي۱۸۱۱دې دوو پروژو په بشپېدو سره به کابو 

  شورا انې به جوې او فعالې شي او ل تر۸۶۹۳همدارنه د وونیو .میتوب ورکل شيول
۲۵ نجونې به  د هېواد په هتن ۱۲۵۰وونکي به د خدمت په موده کې وروزل شي او ۱۲۰۰۰۰له 

 .ی په کار پیل وکتوه وونکو په والیتونو کې سکالر شیپ ترالسه او د ینه وونکو په له کې به د

ت د حصارک لیسې زدهـــ والیرــــوگــلد 
لــــا کې په خپـــه فضـــکوونکي په خالص

  . ولي کې درس وایي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خونيزهد صافي صاحب د لېسې شپودان 
يت د والى پوهنې د كيف چې د،رـــمنظ

ت کندهار کېــلي والیــپرورام له خوا په سهی
  .ودانه شوې ده



 

 ميليون امريکايى الرو وويا مرسته او د افغانستان۴۰(د لوو زده کو د پياوى کولو پرورام 
دغه پرورام د غير مستمرو :) ميليونه امريكايي الرو ويا مرسته۳۲د بيارغونى صندوق 

 له الرىونه لويدي کى د پوهنتونو سره د او پيرقابتى ويا مرستو له الرى او همدا راز د سيم
د کابل: په افغانستان کى د دغو شپو مهمو پوهنتونونو د کارونو د ه والى په موخه تر سره کيى

لکه د بلخ پوهنتون، د( تخنيک پوهنتون، د کابل پوهنتون او لور سيمه ييز پوهنتونونه يد پول
له دى برسيره، د يو داسى پرورام  د). رهار پوهنتونهرات پوهنتون، د کندهار پوهنتون او د نن

پراختيا دبنس لپاره به مالى مرستى برابرى شى چى د دريم پاو يا د لوو زده کو پر پراختيا، د
دغه پرورام په افغانستان. ي ينار کوېووالى د کچى د لوولو او د اصالحاتو په راوستو باند

، چى دي پرورام لومنى پاو ل کي او پرمختيايىمهالى پراختيايى د لوو زده کو د اود ىک
  .يافغانستان د  لوو زده کو سکور ته د بيالبيلو سرچينو يا منابعو په جلبولو کى به مهمه ونه ولر

  
د امریکې په متحده ایالتونو کې د(ددغه پرورام په تر کې، له اتو بهرنیو رسمي پوهنتونو 

ایلند کې د آسیانتون او د ساندیاو پوهنتون، په نتون، د هار فور پوهکانسانس پوه
، په بریتانیا کې د برایون پوهنتون، په هندوستان کې د نوې یل پوهنتون،کنالوژی انستتیو

سره د انجنیر، کمپیور) او په آلمان کې د رور بوشم پوهنتون او د برلین تخنیکي پوهنتون
 په برخه کې د شپادارېي ژبې د زده کې او د طبیعي علومو او اقتصاد او ساینس، د انلیس

لې خه له پنو پوهنتونونو سره یوولس مسلکي ایکې یا ونونهون کوونکو پوهنتونونو له 
مین ته راغلی دی او د غیر مستمرو ویا مرستو خه په ې اخیستنې سره د کتابونو، درسي

کنالوژ د وسایلو د اخیستلو او د کتابتونونو، درسي ولیو  اوموادو او معلوماتي 
ددې کال په لمیو وختونو کې د افغانستان بیا جوونې. البراتوارونو د تجهیزولو کار روان دی

 ترو، میلیونه امریکايی الره ویا نوره مرسته هم منظوره شوه۳۲صندوق د مدیره هییت له خوا 
کتابتونونو، او جمنازیمونو لپاره او همدارنه د ماسر پالنونو او نورود پوهنیو د ودانیو، 

ل پولی تخنیک پوهنتونو سره دفعالیتونو لپاره ولول شي  او د بلخ، کندهار، ننرهار او کاب
  . میکو خدمتونو په واندې کولو کې مرسته وشياکا

  
 دا):یلیونه  امریکایی الره ویا مرسته م٢٠(مهارتونو د لو والي پروژه  حرفوي او د افغانستان د

 افغانانو د شمېر اوچتولو او د لو کیفیت حرفوي او تخنیکي زده کو او روزنې دكارپوهوپروژه د 
شرایطو سره سم او اقتصاديله داسې سیسم من ته راولو لپاره طرحه شوې ده چې برابر، د بازار 

 د حرفوي زده کو او روزنې سیسم د بازار دجې په  انې توه دا پروژه به سبب شي. وي
 سره سمه وده وکي او روزنیزې مؤسسې په پالن جوونه او د پرورامونو په اکلو کېواتیاو

 همکارييخپلواکي ولري او همدارنه د کورنیو او بهرنیو تجربه لرونکو مرجع انو سره مسلک
  . پیل کي

  
د حرفوی زده کو لپاره د مقرراتی او کیفیت د) ۱: (تر سره کيواندیز شوې پروژه به دا کارونه 

، کیفیت ووتياد حرفوی او تخنیکی زده کو د پرورامونو د) ) .۲امنتوب چوکات جوونه
د مهارتونو پراختیا او مارکیونو د غوتنو تر من د ایکې ینول په) ۳. (اغیزمنتیا ه توب

دا پروژه د هغه دریو مهمو. د ارنې او ارزونې خه مالت) ۴. ( کی توه په کلیوالو سیموانگې
 وزارت، د لوو زده کوپوهنېد : وزارتونو سره تاو لري چې په پوهنه او روزنه کې کار کوي
 او کار،پوهنې توه د انگېپه . وزارت، د کار، ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

د ناروی دولت او د امریکې.  او معلولینو وزارتونو ته زیاته پاملرنه کیيولنیزو چارو، شهیدانو
متحده ایالتونو نیواله پرمختیایي اداره په ه توه دې پروژې ته بسپنه ورکوي چې د هریوه ونه

۲۰۱۳ کال د مارچ خه د ۲۰۰۸دا پروژه به د پنو کلونو په تر کې یعنې د .  میلیونه الره ده۶
  .  فبروري پورې پلی شيکال تر

 
  ميليونو امريکايى الرو۱۱۴،۸( پروژه يىختيامد روغتيايى سکور د بين بيا رغونى او پر

 دغه پروژه د لو اغيز لرونکو روغتيايى خدمتونو ته پراختيا ور بخى او همدا راز):ويا مرسته

رــــــې تــــ چـــــون ودانــــــنتـــوهــخ د پـــلـــد ب
  .و الندې دهوولـــج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه يوهزده كونكې د پروان د واليت پينه 
 .ونې د زده كرې په حال كې



 

زلو کليوالى سيمو و اوروغتيايي خدمتونو ته د خلکو، په انى توه د بى برخى او بيو
منیو روغتیاييو په سلو کې وي ل۸۵دې پروژه مرسته کې ده چې . ماشومانو ال پسى زياتوى

۲۰۰۴یوې خپلواکه مطالعې ودلې ده چې د خدمتونو کیفیت د . خدمتونو ته الس رسی ولري
غانو شمېره چې ه والی موندلی دی او د هغه نارو۲۱ کال پورې په سلو کې ۲۰۰۸کال خه تر 

یوه خپلواکه سروې چې په. روغتیایي خدمتونه تر السه کوي، تر دریو لو زیات اوچته شوې ده
 کلونو خه د کوچنیو ماشومانو د۵ کال کې ترسره شوه وودله چې په افغانستان کې د ۲۰۰۶

عاتو ته واق۱۹۱ واقعاتو خه ۲۵۷ کال کې په زرو ژوندیو زیونونو کې د ۲۰۰۱مینې کچه په 
  .. راکته شوې ده

 
همدا رنه دغى پروژى د عامى روغتيا وزارت سره مرسته کى ده، چى نوموى وزارت وکوالى

ي  په تمويل کى د زياتى ونى، د شريکانو د هم آهن او د غير دولتې پاملرنيشى د روغتياي
ې آزادېيو ا راز دهمد. مؤسسو خه د ارنى له الرى د روغتيايى سکور فعاليتونه و ارى

، چى پدى وروستيو کى د کورنيو په اه ترسره شوه، په افغانستان کى د ماشومانو دې له مخېسرو
م٢٠٠٦ وه په کال ۱۹۱ ژوندى زيونو کى ١٠٠٠م کال په پرتله، چى په ٢٠٠١مينى اندازه د 

د مودى په پرتله پهدا په دى معنا ده چى د طالبانو د واک .  ته رايه شوه۲۵۷ کى ١٠٠٠کى په 
 م٢٠٠٣ د اندازى د کنرول تنظيم په اه پالن په د کورن.  کم ماشومان مري۸۰۰۰۰کى هر کال 

ته لو شو او د هغو اميدوارو و) ١٥( م کى په سلو کى ٢٠٠٦ خه په ٥کى په سلو کى 
 نوموى پهي، چى د ماشوم د زيونى خه مخکى د روغتيايى پاملرونو خه ه اخلتناسب،

  : ددغه پرورام فعاليتونه دادى.  ته لو شو ۳۲خه په سلو کى ٥موده کى په سلو کى له 
  

هلمند، فراه، بادغيس، سرپل،: ( مؤسسې په اتو واليتونوياووه افغانى او پنه نيوالي غير دولت
ان، بغالن،لکه بدخش( برخى واليتونو ياو همدا راز په  نورو ب) بلخ، سمنگان، ورد  او نيمروز

 خه۳٠٠له . کى خدمتونه برابروي) لو(کى د ولسواليو په شپو کلسترونو ) خوست،  او پکتيكا
 يى اوس٨٥ سهولتونه او اسانتياوې جوې او رامينته شوى، چى په سلو كېيزيات روغتياي

ارلپه زرونو ولنيز روغتيايي کارکوونکى روزل شوى او په کار م. ينه کار کوونکي لرى
د پروژې په.  چارو ته وده ورکې او لومن مرستې برابرې کييشوى دى، تر و روغتياي

مرسته، په سلونو کليوالى دايه انى په افغانستان کى د ماشوم د زييدنى په وخت کى د زياتو
 سپتمبر د مياشت خه را پديخوا، د کال له٢٠٠٤د . ه موخه روزل شوى دىمينو د کمولو پ

کى د خدمتونو د برابرولو) پروان، کاپيسا او پنجشير( واليتونو نورو روغتيا وزارت په دريو ېعام
 عامهم كال د جون له مياشتې خه راپديخوا د۲۰۰۶ په عين وخت كې د .دنده په غاه لرې

 وزارت هم د كابل واليت په دريو ولسواليو كې د روغتيايي خدمتونو د بنسيزې بستې دروغتيا
د خوندي اوبو د سیسم اوهمدارنه دغې پروژې . يا واندې كولو مسووليت پر غاه لري ېعرض

د خوندي اوبو د.  خدمتونو د تمویل په هکله د ېنو دوه پرورامونه تمویل کي دييروغتیاي
د او نورو  يا نس ناستوسیسم د ېنو پرورام د وردو په والیت کې ترسره کیي او د اسهاالتو

اوس د دغې مطالعې.  میتودونه یې آزمېیلي دي بيال بيلو ناروغیو د کمت لپارهو اوند لهواوب
،د روغتیايي خدمتونو د تمویل په هکله د ېنو پرورام متبادل میتودونه. آخري راپور شته دی

.ي مراجعینو خه د فیس اخستنه او د ولنې له خوا د روغتیايی لتونو تمویل ارزولي د لهلکه 
ددې مطالعې خه الس ته راغلي معلوماتو د عامې روغتیا وزارت هغه پرېکه تر اغېزې الندې

   . یې په اساسي روغتیايي مرکزونو کې فیس له منه يت چې پر بنسراوستې
  

د کلیوالو( نوې روغتیايي پروژې چې ،اوس مهאل د افغانستان دولت او نیوאل بانک کار کوي
دا پروژه به.  کي او برابرېآماده) د روغتیايي فعالیتونو د پیاوتیا پروژهبیوزله کسانو لپاره 

ور ته دروغتیایي سکتور ته ال زیاته پرورام شوې مرسته برابره کي ترو هه وشي چې دې سک
 کال ۱۳۹۱خه تر ۱۳۸۷دا پروژه به د . بدلون و او د واندویېنې و مالي بسپنې برابرې کي

 چې نوموې ستراتیژي د ولو،ا او تغذیې سکتور ستراتیژ یوه برخه تمویل کيپورې د روغتی
  . پرمختیایي همکارانو د مرستو چوکا جووي

د بلخ ولسوال په کلینیک کېد واليت د بلخ 
 .یو اکتر ماشوم معاینه کوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

مور خپل ماشوم د معاينى لپاره د بدخشانيو 
واليت د جرم په ولسوالي كې يو روغتيايي

 .مركز ته راوستى دى



 

)۸ي د كنرول او د بشري پانيم په واندې د چمتووالي او غبرون پروژه د مرغانو د وال
مرغانو د والي له سرایت اودا پروژه انسانانو ته د ): ميليونه امريكايي الرو ويا مرسته

لیدونې خه د مخنیوی، او د ارویو په سکور کې د سخت پتوجنیک والي د وقایې،
دا پروژه. ککتوب، کنرول او له منه ولو د فعالیتونو برابرولو او پلي کولو لپاره جوه شوې ده

له یو ملي پرورام خه هم مالتبه د سراتیژیکو تبلیغاتو له الرې د عامه پوهاوي د لوولو لپاره 
د ملرو ملتونو د خوراکي توکو او کرنې مؤسسه ددې پروژې د ارویو د روغتیا په ر. وکي

کې د مرستندویه همکار په توه غوره شوې ده او د قرار داد تلو پروسه یې وروستي پاو ته
 د پخوانیو تقنیني سندونو بهنوموې مؤسسه په روزنه، د بېلو په واندې کولو،. رسیدلې ده

دې مؤسسې ال د واندې هغه روزنې پیل کي دي چې. کتنو او نورو چارو کې مهم رول ترسره کي
د چک غبرون د یمونو لپاره د مرغانو د وال د چکې پیژندنې، سرویالنس او کنرول لپاره

وغتیایي سازمان به د پروژې دد ن ر.   سندونو په هکله ورکول کیيياو همدا رنه د تقنین
 په شان به کار کوي،FAOرول ولري او د توه انساني روغتیا په برخه کې د مرستندویه همکار په 

د چکې تیار او غبرون واحد په رسمي. خو قرار داد یې تر اوسه وروستي پاو ته ندی رسیدلی
د مرض د سرویالنس سیسم. توه د عامې روغتیا وزارت په نوي تشکیل کې ور شوی دی

د ایکو هغه اخیزه سراتیژي چې د یونسف ادارې. ون راپورونه واندې کويوفعال دی او هره ا
 د پوهاوي پراختیا، د رسنیو: لکه،په مرسته جوه شوې وه، اوس پلی کیي او داسې فعالیتونه

د مرغانو د. نونه ادامه لريروزنیز ورکشاپونه او د وونیو د ماشومانو لپاره د پوهاوي کمپای
والي اوند دوه میاشتین خبري خپرونه پیل شوې او د کرنې، اوبو لونې او مالدار وزارت په

په دې اوند د زیاتو معلوماتو. ویب سای کې ددې پروژې لپاره یوه انرنی پاه پرانستل شوې ده
 .asp.index/english/af.gov.mail.www://http: لپاره دې ویب سای ته تالی شی

  
 داسې طرح شوې ده چې) میلیونه امریکایی الره مرسته۱۰(د ایز او اچ آی وی د وقایې پروژه 

ددې ناروغ د مجادلې ملی ظرفیت ته د هغه وقایوی پرورامونو له الرې وده ورکي، ترو د
لکه د زرقی مخدره توکیو(ونو سره د مخ شویو کسانو لپاره پراختیا او لوتيا مومي ېرو وا 

ېرو واونو سره مخ دي، د هغه زیانمنونکې لې چې له ). کارونه یا نا خوندي جنسي ایکې
 کارکوونکو او د هغوی مراجعینو، د بار وونکو مورونوزرقی مخدره توکیو د رودیو، جنسي

 دHIVهمدارنه، دا پروژه په پام کې لری چې د .  زندانیانو خه عبارت ديلهچلونکیو او 
 د خپریدو او د خطرناکو کوHIVپریدو د وقایې په هکله د عامو وو خبرتیا زیاته شی او د خ

 هه به وشی تر و د واونو سره د مخ شویو،وو خه  سرویالنس  پیاوی کی او همدارنه
 په ضد  ولنیز حساسیتناروغانو د HIVلوم او د هغوی شمیره اکل کی او  د کسانو ایونه مع

.  اتیا لری، او هم په دی هکله عامو خلکو ته معلومات ورکیته  دا کسان مالت ،  كه کم کی 
  

 کال د جوالی په میاشت کې د خپل پیل خه راپدیخوا د اېز د کنرول د ملي۲۰۰۷دې پروژی د 
د اوو تنو داخلي او یوه) ۱: ( ظرفیتونو په لو والي کې په الندې توه ونه درلودلې دهپرورام د

په کورنیو او بهرنیو روزنیزو چارو کې د ایز د کنرول د ملی پرورام)۲(بهرني مشاور استخدام، 
يو كې دايز يا اچ اى وى له ويروس او ناروغ دكنترول دبريالبهرپه )۳(د کارکوونکو ون ، 

وي پرورام دظرفيتدنوم. پرورامونو سره دايز دكنترول دملي پرورام دكاركوونكو آشنايي
په افغانستان كې له اچ اى وى سره دچلند او سلوك كنالره تصويب شوه، چېدزياتوالي له امله 

م امداپه هيواد كې داچ اى وى دزيانمن شويو وو له پاره دساتنې او حمايت په برخه كې ير مه
 قراردادونه د۱۰ د ایز د کنترول ملي پرورام له خوا د موخو د ترسره کیدو لپاره .ل كيي

ترولو. شول او د زیانونو د کمت فعالیتونه پیل شوي ديتر سره کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره 
  .  کال په پیل کې ترسره شي۲۰۰۹د زیات وا سره مخ شویو لو سروې به د 

  
 ميليونه امريكايي الرو په۳۱د(تو د مرنيزه كولو او سودار د اسانولو بين پروژه د مركا

 ددې المل ري چې د مرکي عوایدو د زیاتوالي، د سودار د ترانسپوری)ارزت كريت
لتونو د کمت، د سودار د هونې، د فساد د کمت او د سرحدي پروسو د ساده کولو

ژورنالستان په هغه ورکشاپ کېيو شمير 
ونه اخلي چې د کندهار والیت د کرنې د
والیتي ریاست له خوا د مرغانو د والي په

  .هکله د پوهاوي لپاره جو شوی وو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كي يو شميرولسوالې يد كابل واليت په سروب
 كلنيك كي د درملو د ترالسههناروغان په يو

  . لو په حال كيكو



 

نوموې پروژه د اتومات کیدو، د ایکو د ینت،. ن هې پیاوې شيلپاره د افغانستا
بنسونو، د مرکونو د تخنیکي مرستو، دسودار د آسانتیا او د ستندرد او میترولوژی په

  .رونو کې د پام و پرمخت لري
   

مي سر کې په پام کې نیول شوې وې، زیاتو موخو ته چې په لو ېرودې پروژې نسبت هغ
 کال تر پایه۱۳۸۷ میلونو الرو خه په د ۵۰ کال د ۱۳۸۱مرکي عواید د . رمخت کی دیپ

 چې په عمومي، په سلو کې زیاتوالی یي۶۰۰ چې په دې توه ، میلیونه الرو ته لو شول۳۶۱
 کنرول، د مرکي تصفیې په هکله جدي کنرول، د تعرفو ديتوه د ترانزیتي محمولو  کمپیور

ور کې د نارسميدونکې توه د رسمي سودار په سکې کچې زیاتوالی او په زیاتېرتون
د سودار کچه هم د پام و زیاتوالی لري چې د پروژې په. سودار مدغم کېدل یې الملونه دي

۴,۴۳ کال په مارچ کې ۲۰۰۹ میلیارده امریکایي الرو خه به په اکلي توه د ۲پیل کې د 
 چې په،د بار وونکو مورو د ترخیص موده هم د پام و کمت یي. و ته ورسیيمیلیارده الر

 دقیقو خه ل ده چې دا وخت د پروژې د۹۰ بار وونکو مورو د ترخیص موده له ۹۱سلو کې د 
  .موخې سره سمون لري

  
لپارهد ترانزیتي سیسم ) ازیکوا(له هغه وخته راهیسې چې د مرکي اطالعاتو اتومات سیسم 

– کابل، او تورغندی – مزار – کابل، حیرتان – هرات – کابل، اسالم قلعه – جالل آباد -د طورخم
۱۲ د ترانزیت فورمې ویشل شوې دي او ۶۰۰۰۰۰ کابل په الرو کې پلي شوی دی، کابو –هرات 

ه شوي کال د نوامبر میاشتې تر آخره پورې د ترانزیت د فیس په یر ترالس۲۰۰۸میلیونه الر د 
همدا راز، له هغه وخته راهیسې چې د ازیکوا سیسم د اظهارلیکونو د پروسس لپاره. دي

 خه زیات الکترونیک اظهارلیکونه د وارداتو او صادراتو لپاره د۳۴۰۰۰کارول شوی دی، له 
د مهمو بنسونو.  مرک او هوایي ر کې واندې شوې دييسودارانو له خوا د کابل په تصفیو

 خه زیات بنسیزه جوتونه بیا۶۰ بیا رغاونه او جوونه د رضایت و ده چې له  ادارواو
رغاول شوي، جو او یا یې د استفادې وتیا ه شوې ده چې په دې له کې په کابل کې د

، د جالل آباد تصفیوی مرک، د بار وونکو مورو پارکین او ودانمرکونو او عوایدو مرکزي
وند جوون لريا ه کلن پالن د.  تونهمرکاتو ادارې خپل پن په دې موده کې د افغانستان د

پروژې په اودو کې جو ک او هغه یې پراختیایي ادارو ته واندې ک ترو په پلي کولو کې یې
  .مرسته ورسره وکي

 
ه او لور کاري کجوهد سودار او ترانزیت د آسانتیا ملي کمېې خپله پنمه عمومي غونه 

د کمېې اساسنامه، د تجارت آسانتیا، ترانزیت او بار: روپونه یې د الندې چارو لپاره واکل
.چلونه، او سوداریز خدمتونه ترو د سودار او ترانزیت اوند مسایلو په هکله مشوره ورکي

داسې چې په.  دید افغانستان مرکاتو د ادارې د ایکو د عصري کولو لپاره ه پرمخت شوی
 د کابل په مرکزيي دستاوVSAT/VPN ۱۰ رایوانې او د HFاو VHF سیمو کې د ۱۸

ورخم، هرات، اسالم قلعه،تدفتر، د کابل د هوایي ر مرک، د جالل آباد تصفیوی مرک، 
د افغانستان د سندرد ملي .شوې دياو اى پر اى حیرتان، مزار شریف او تورغن کې نصب 

ره د دولت د خپلواکې ادارې په توه منظور شوې ده او ال مخکې یې د سون د موادو دادا
 د البراتوارتيېیاالبراتوار او د میترولوژي آزميتي آزمېینې د البراتوار، د خوراکي توکو د آزما

هدا پروژه اوس مهאل د نیوالې داوطلب لپار. د تدارکاتو د پروژو لپاره اسناد برابر کي دي
مسوده په دې وروستیو نوې موافقې د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزی. واندې شوې ده

.کې د دواو هېوادونو د اقتصادي  کمسیون په اوومه غونه کې تر بحث الندې ونیول شوه
خبرې اترې په رسمي توه پیل شوې دي ترو دا موافقه په شپو میاشتو کې وروستي پاو ته

اختیا لپاره د پامددې پروژې له الرې، د مرکاتو د مامورینو د روزنې او ظرفیتونو د پر. ورسیي
 بیالبیلو مضمونونو په کورسونو۵۹ کارکوونکو د و خه زیات۹۵۰له و پرمخت شوی دی او 

نیوאل بانک د.  .دا روزنه د مرکاتو د روزنې د واحد له خوا برابره شوې ده. کې ونه اخیستې ده
 :ی دیدولت د غوتنو پر بنس د دوو تمویلي موافقو د برابرولو لپاره کار پیل ک

د مرکاتو کارکوونکي د ازیکوا له سیسم
خه د شمالي والیت بلخ په حیرتان بندر کې

  .کار اخلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د مرکاتو کارکوونکي د ازیکوا له سیسم
   .کې کار اخليواليت  په ننرهار خه د



 

 چې په ،د مرکاتو لپاره یوه نوې تعقیبي پروژه) ۲. ( تر و هغه مؤقتی بسپنه چې د دولت له خوا ورکول کیي، برابره شي،اضافي ویا مرسته) ۱(
 .اساسي توه به د ادارې رنوالي ته پاملرنه وکي

  
 ته پراختيا ور ې چې خپلې مواصالتى شبکروژه له دولت سره مرسته کويدغه پ):  ميليون دالره بې وپور او كريت۲۲د (د مخابراتو بين پروژه 

 خدمتونو کى د يدغه کار به د پاليس په اه د مشورو، د مخابراتو د وزارت د کار کوونکو د وتيا او ظرفيت د کچې د لوولو او پست. وبخى
  :ديپه دى اه فعاليتونه دا. ي ترسره شېه والى د مين ته راولو له الر

  
 مخابراتي خدمتونو الس و الرو په ارزت پرانستل شوه او د هغې په واسطه د انرن او غیزي میلیونه امریکای۱۶د دولت د مخابراتو شبکه د 

 يد رایوی.ي پاره په کابل او هېواد په والیتونو کې برابریله خه زیاتو کارکوونکو ۳۰۰۰۰ت تر  لکه د لېرې وان او نیوالې ایکې د دول،رسی
 کال د سمبر په میاشت کې پرانستل ۲۰۰۶ پاره نصب او د له نوی سیسم په افغانستان کې د رایویی طیف د مناسبې کارونې ارنېطیف د 

. نوي کنفرانس له الرې ایکې یيد هېواد ول والیتي مرکزونه اوس د دولت د ریاست او وزارتونو له مقاماتو سره په کابل کې د ویدیوی. شو
  .  بنس خه کار اخليلههمدارنه د والیتونو د والیانو د مخابرو شبکه اوس د دولتي مخابراتي شبکې 

  
 میلیونو ۹۲۵له .  ته رسیي۱۷ په سلو چې مخابراتي والی یې،  میلیونه زیات د شخصي موبایلونو مشترکین شته دي۴،۷په ول هېواد کې تر 

 میلیارده ۱،۵ کاله پورې ۲۰۱۰ چې دا پانه اچونه به تر  كييور کې پانه اچونه شوې ده او تمه سکامریکايی الرو خه زیات په دې 
دا سکور  په مستقیمه او غیر مستقیمه توه .  عواید د مخابراتو له سکور خه الس ته راي٪۱۵د دولت کابو . امریکايي الرو ته ورسیي

یلی کام په بشپه توه په سهامي شرکت بدل شوی او په پام کې ده چې د روان کال همدارنه افغان . بروي براالرې چارې افغانانو ته د کار ۶۰۰۰۰
عواید یې په تېر .  لکه چک پوست،د پوستي سکتور د پرمختیا په ر کې افغان پوست نوي خدمتونه معرفي کي دي. تر پایه پورې خصوصي شي

  .ې دهك ه الس تر مرکزي بانک خه د مالي خدمتونو د واندې کولو اجازه هملهافغان  پوست کال کې په پرله پسې توه زیات شول او 
  

په افغانستان کې د پانه اچونې د : د نيوאل بانك د و اخيزو پانې اچوني د تضمين اداری  په مرسته دافغانستان دپانې اچولو دتضمين مركز
 په بیمه کولو سره د نوموي هېواد په بیا جوونه کې د مستقیمې بهرن پانه اچونې د هونې نووتضمین د پرورام موخه داده چې د سیاسي خطر

نوموې پروژه داسې .  احساسويونه خطري که بهرني پانه اچوونکي د افغانستان په چاپیریال کې تر ېرې کچې سیاس،له الرې  مرسته وشي
نوموی پرورام به د سیمه ییز اقتصاد د پیاوتیا، کارموندنې او مالیاتي عایداتو د الس .  وهوي تر و د بهرنیو تشبثاتو فعالیت،یزاین شوې ده

  .ته راونې المل ورې او له بهر خه به افغانستان ته د نوې کنالوژ او میتودنو په راولو کې مرسته وکي
   

وی چې نوموي هېواد ته د مستقیمې بهرن پانه اچونې مخه یې نیولې ده، دې چې په افغانستان کې د سودار چاپېریال نور هم وران شه سره ل
تر اوس مهاله، شپ تضمینه په مجموعي توه تر دې پرورام . خو بیا هم د افغانستان د پانه اچونې د تضمین پرورام په ه توه پرمخت کوي

ددې پرورام .  جوونې، مالي، ودانیز او مخابراتو سکورونه پکې ون لريرمل چې د کرې، د،الندې د پنو مراجعینو لپاره صادر شوي دي
  . نوي کارونه من ته راغلي دي۱۲۰۰ میلیونه الره ده چې په پایله کې یې ۱۰۷الندې وله پانه اچونه کابو 

  
 د برېنا د بیا ) : ويا مرستهARTFايي الره د  ميليونه امريك۲۰ ميليونه امريكايي الره كري او ۱۰۵(د برينا د بيارغاونې بين پروژه 

 ترو د اري وېش د ،دا پروژه په پام کې لري):  ویا مرستهARTF میلیونه الره د ۲۰ میلیونه الره کریت او ۱۰۵(جوونې بین پروژه 
ې سره  راتلونکی شمال ختی انتقالي مزی وتي او شبکې د بیا رغونې او پراختیا له الرې د کابل برېنا زیاته او ه کي، د کابل ار له شبک

او اونده ) چې د کابل ار د برېنا تر ولو ستره زېرمه ده( مېاواه فابریکې بیا رغاونه ۱۰۰پدې توه ارزانه برېنا وارده شي، د نغلو د 
له نغلو خه کابل . دا پروژه ه پر مخ ي.  کې شامل ديانتقالي مزی او همدارنه د برېنا د ادارې د جوت بدلون او تجارتي کول یې په موخو

د  .ودانیزو چارو قرار دادیان تیار شوي دي او کار یې په عملی ر کې مخ په واندې روان دید .  کیلو وله مزي کار بشپ شوی دی۱۱۰ته د 
 هغه کار چې کابل د شمال ختی د  .ن باندې نصب شولکیلو وله لی ۲۲۰ چمتلې په –نوري فایبر مکن لین او اوند وسایل یې د پل خمري 

 ای ه ورخه رخه برېنا ترالسه شي او د لوې بیې یزلي  برېنا پ  ترو د مرکزي آسیا له هېوادونو،برېنا د لېد له سیسم سره تي
 وختونو کې د ازبکستان خه د برېنا د واردولو له  کال په لمیو۲۰۰۹ چې دا کار د هغه پالن سره چې د ،واخستل شي، په ه توه جریان لري

  .پالن سره سمون لري
  

 ميليونه الره دافغانستان د دولت ۶ ميليونه الره ويا مرسته او۵۳ ميليونه الره بې ې پور،۴۰(دابولولو دسيستم دبيارغونې بين پروژه 
وبو د برابرولو  او د کرنیز تولید، د کرنیزو مکو د عاید د زیاتوالي، د خوراکي او  تر پرورام الندې سیمو کې د کرنیزو مکو لپاره د ا):مرسته

کې د اوبو لولو د ملي سیسم د بیارغاونې  له الرې د و زپه  ولو پنو حوسيندونو معیشت د چارو د امنیت د ه والي او د افغانستان د 
  د او اوبو وېشلو سره مرسته کې ده د کمت په موخه د منصفانه او  زيان موندنېوچکالیو د 



 

 وتیاوو د پراختیا بنسيزباد، کندهار، بلخ، کندز او هرات کې د آ تر اوسه پورې په کابل، جالل 
 مې نېې۳۲ کال اکتوبر میاشتې تر ۲۰۰۸د  .په موخه شپ سیمه ییز دفترونه جو شوي دي

 میلیونه الره کیي،۶۵,۹ یې کابو  چې ول ارزت، فرعي پروژو واندیزونه۷۱۰پورې، د 
 میلیونه الر کیي،۵۶,۹ پروژې چې ول ارزت یې ي فرع۶۶۸له دې لې خه . چمتو شوي وو

،ي میلیونه الره د۴۷,۱۳ فرعي پروژو قراردادونه چې ول ارزت یې ۶۵۵منظورې شوې او 
.ه دی، بشپې شوې دي میلیونه الر۳۳,۶۹ پروژې چې مجموعي ارزت یې ۵۷۰ادامه لري او 

 چې د سلطان بند د بین بیارغونې لپاره شوی و، د کابوپاوم وهمداراز، د هغه قرار داد ل
د امکاناتو د مطالعې اوند کار د کوکچه سیند د.  امریکايي الرو په لت بشپ شو۵۰۰۰۰۰

مو سیند په حوزه کې بشپکته برخې د اوبو لونې او برېنا پروژې لپاره په کوکچه سیند او د آ
۶۴ سیشنونو خه د ۱۷۴د هایدرولوژي د . د نورې پراختیا خونې تر مطالعې الندې دي. شو

سیشنونو د نصب کار د هېواد په بېالبېلو برخو کې بشپ شوی او د پاتې سیشنونو د نصب کار
  .ادامه لري

  
٥،٦د افغانستان د بيارغونى صندوق   ميليون دالرو بسپنه او۲۵د (د كابل د ار جوولو پروژه 

 خورا زیانمنونکو ساحو په۱۹ دا پروژه د کابل ار د  ):ميليونه امريكايي الرو ويا مرسته
چیرته چې د) چې لور سیمې یې په زاه ار کې واقع دي(بیاجوونه او رغاونه کې مرسته کوي 

چېددې پروژې موخه داده . ار ېر بېوزله خلک په نارسمي هستونیو کې ژوند کوي
، د کثافاتوروغتيا ساتنهاوبه، :  لکه، ولسي خلک اساسي خدمتونو ته الس رسی ولري۱۰۰۰۰۰

دغه پروژه ددې مهم ار په ودانولو او جوولو. لېرې کول او د مکې د تصرف د حق خوندیتوب
ددې. هې کیيکې مرسته کوي چې د زرونو راستنیدونکو د ای پر ای کولو لپاره پکې 

.پروژې یوه مهمه برخه داده چې د اري پراختیا او کابل اروال کاري ظرفیت باید وده ومومي
په دې پروژه کې د اوندو سیمو د اکنې، پالن او خدمتونو د برابرونې لپاره د سیمه اییزو میتودنو

 انجنیری یزاین د د ساحو کې ولنیزې مشورې او۱۶تر اوسه پورې، په . خه کار اخستل کیي
 ساحو کې کار پیل شوی او په دو۲ ۱په . خدمتونو د برابرونې لپاره بشپ شوي دي اویا ادامه لري

  .ساحو کې بشپ شوی دی
 

دغه پروژه په پام كې ):ي الر ويا مرسته امريكايه ميليون۴۰(د اري اوبو رسولود سكور پروژه 
 د اوبو رسولو او كاناليزاسيون مركزي مقام په عملي او: دا الندې اجراات رامنته كيچېلري 

د افغان روغتيا ساتني او اري اوبو رسولو د شركت لپاره مالي) ۲(تخنيكي عملياتو بدلول، 
خدمتونواوبوته زياته الس رسيدنه او په كابل كې د اوبو رسولو د ) ۳(ثبات رامنه كول، 

ول چې دهغه تر الرووني الندې اساسي او مالي هدفونهد ارنې د پروژې برابر) )۴امنتيا، او 
د. ترالسه كيداى شي او د پرورام الندې ساحې په كابل او د والياتو په ارونو كې الپسې زياتيي

د) ۲( مؤسساتي پرمختيا AUWSSCد ) ۱: (دغه هدف د ترالسه كولو لپاره درې برخې شامليي
AUWSSCکال۲۰۰۵د . د كابل د اوبورسولو غزونه) ۳(و  په عملياتو كې مالي مرسته، ا 

داکوبر د میاشتې د کنالرې د انې او سازماني پراختیا د پالن په اعالنولو سره، د
(CAWSS) په موخه د کال د جنوري په میاشت کې د جمهوري ریاست فرمان۲۰۰۶ هم غ 
 د نوموې فرمان له.ليي دغه پروژه د جرمني د پرمختيايي همكار سره سمه تموي.صادر شو

مخې کاري له د اري پراختیا او مالیې د وزارتونو له خوا رامنته شوې او د همدې لې د
وومارل او کال د سیپمبر د میاشتې په لومیو کې سالکاران ورته ۲۰۰۶مالت په موخه، د 

 کال د۲۰۰۶پر بنس په دنده ومارل شوه، د  هغه کاري له چې د یاد شوي فرمان .. لچمتو شو
۲۰۰۶اپرېل په میاشت کې جوه شو او د نوموي لې مرستندویه هیئت خپل کار په کابل کې د 

مبر په میاشت کې پیل کاري اوبو رسونې او کانلیزاسیون د شرکت. کال د سپ د افغان
دالی د میاشتې په نهمه نېه د کابینې له خوا منظوره شوه او   کال د جو۲۰۰۷اساسنامه د 

خپره مه نېه په رسمي جریده کې ۱۱ کال د جوالی د میاشتې په ۲۰۰۷عدلیې وزارت له خوا د 
 ژر استخدام شي اوبه يې هم مدیره هییت په منظمه توه غونې کوي او عامل هییت ، شوې ده

 .ىتقال مهאل ویش جو شوی دهمدا راز د شتمنیو او پورونو د ان

 د اوبو لونې یو کانالد کابل په والیت کې
چې د نیوאل بانک د تمویل شوې پروژې له خوا

  .بیا رغول کیي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 توه آسونه د افغانستان پهانېاروي په 
کلیو کې د ولو او راولو د اصلي وسیلو په

د شمال ختی والیت. توه کارول کیي
بدخشان د درواز ولسوال اوسیدونکي د آس

  .  واسطه له سیند خه تیریيپه



 

تر پای  کال په ۲۰۰۸مناقصه د داوطلب اود و مشورتي خدمتونو تدارکات ادامه لري او په زیات احتمال سره به د ودانیزو چارو د قرار دادونو . 
  .دا د پانه اچونې پرورام پلی شي ترو ، ترسره شيپوری

  
 دا ): میلیونه الره د افغانستان بیا جوونې صندوق ویا مرسته۱۱او  ویا مرسته هالرریکایی میلیون ام ۲۰ (د بوال او مالدار بېن پروژه

دا پروژه د خصوصي پانه اچونې هونه . ې د توان د اوچتولو لپاره طرحه شوې دهنپروژه د بوال او مالدار د حاصالتو د لوولو او د بازار موند
همدارنه دا پروژه به د دولت د مخدره توکو .  ظرفیتونو په پیاوتیا کې به مرسته وکي اداري سکورونو دکوي او د مالدار او بوال د فرعي
 ۵۰دا پروژه داسې طرحه شوې چې د و ونرانو د ې پانه اچونې د پرورام حیثیت به ولري او ارزت یې  .ضد پرورام کې هم مثبت رول ولري

م پاو ده چې په راتلونکې لسیزه کې به په ول هېواد کې د ب وال او مالدار وژه د هغه اود مهاله پرورام لدا پرو. میلیونه الرو ته رسیي
 يختیایمنوموې پروژه به د میوو د بونو بشپه بیا جوونه او د پروژې په اکل شویو سیمو کې به پر. دفرعي سکورونو ته پياوتیا ورکي

د بونو د بیا .  چې د کرنې، اوبو لولو او مالدار د وزارت د سراتیژ سره سمون لري،لونکي فصل کې پیل کيپرورامونه د کت په رات
 یعنی د انورو تاکونه، زردآلو، بادام او انارو ،اره مکه کې پیل شوي دي او نوي باغونه هک۲۰۰۰رغونې فعالیتونه تر اوسه پورې په کابو 

 د ب توهموسسه د مرستندویه شریک په  FAO د. اره مکه کې پالن شوي دي هک۷۰۰د پسرلي لپاره په کابو  کال ۲۰۰۹نیالیو اېودل د 
د پروژې د . وال په پرورام کې د مضرو حشرو سره د مبارزې د پروژې سره مرسته کوي او د بوال د برخې د مرستندویه شریک سره همکاري کوي

د حیواني روغتیا د برخې لپاره د » افغانستان وترنرانو اتحادیه«د . عالیتونه هم په ه توه په مخ يمالدار او حیواني روغتیا اوند ف
د چرانو پروژه به د . مؤسسه دا رول د چرانو د ودې نیمه اضطراري پروژې لپاره ترسره کويFAO مرستندویه شریک په توه دنده ترسره کوي او د

 د چرانو د ساتلو خه د هغوی  چې کلیوالو و سره مرسته وشي۲۵۰۰۰سته وکي چې د هغو په واسطه به د هغه فعالیتونو په پلي کولو کې مر
 القاح يمصنوع، چې له وجنو د تولید فابریکه به جوه شيد مایع نایتر. الس ته راغلي عواید په ، کورنو او کوچنیو تشبثاتو کې زیات والی ومومي

د پروژې فعالیتونه به د لسو اوندو والیتونو خه د هر والیت په یوه ولسوال کې په . یواني نسلونه اصالح شيفعالیتونو سره مرسته وکي او ح
په ، چې هغه په دې ایونو کې به د بزرانو اتیاوو ته په هر اخیزه توه پاملرنه وشي او د تکرار و بېله به یې جوه شي. جدي توه ترسره شي
  ..ارول شينورو ایونو کې هم وک

  
دغه پروژه له يوشمير داسې كنو او اقداماتو خه مالت كوي  ):ه ويا مرستهالر ه امريكايي ميليون۳۰(د طبيعي زيرمو د پرمختيا دوامداره پروژه 

يرو هيوادو نوكې  دغه ول په .  چي د هغو په تر كې د نيوالې پانه اچونې د معيارونو په برخه كې سالمه سيالي، ونوالى او وفاداري تامين شي
سكورونه له فساد سره مخ وي، او دغه پروژه دولست سره مرسته كوې چې عايدات له دغسې باارزته منابعو او زيرمو خه په عمومي توه دولت 

حكومت د ينو . رسته كويهمدارنه، دغه پروژه د نيوالو او سيمه ييزو پانه لرونكو په جذبولو كې م. ته وال شي او له فساد سره مخ نشي
 يو ل داسې پرنسيپونه دي چې د – په استخراجى صنايعو كې د ونوالى نوت ،نوتيزه الرو چارو خه كار اخلي، تر و دغه سكور اداره كي

ويستلو له ليارې ترالسه  تاديو او وركو د تفكيك له ليارې، چې دولت يې د تيلو، ازو او دكانونو د رايبشپې خپرونې او د شركت او عايدات
 نو ، چې له حكومت سره د وانديز شويو قراردادوې مشورتى شورا تاسيس شوهنيواله برسيره پردې، يو.  كوي، د دولت په حاكميت كې مرسته كوي

  . د ې په ارزونه كې د هيواد د طبيعي زيرمو د ودې په برخه كې مرسته وكي
  

 ترو له نوموي وزارت سره د ، د کانو په وزارت کې د پروژې د مدیریت یو واحد جو شوی دی.  الندې دهءاجرا سرته رسيدو اودغه پروژه اوس مهאل 
یو شمېر قرار دادونه بشپ یي چې د کانو او نفتو لویو مشاورینو قرار دادونه، د کانو د مقررو .  کې مرسته وکي او پلي كولوپروژو په تطبیق

 لکه د ، کې واقع ديپاوونونور قرار دادونه د تدارکاتو په واندې . تیک او مادي مرستو قرار دادونه پکې شامل ديتسوید، او وزارت ته د لوژس
 د عینک د مسو د کان د داوطلب پروسه چېهمدارنه دا پروژه له دولت سره مرسته کوي . کدستر ادارې خدمتونه او د جیولوژیکې سروې مرستې

 او تخنیکی ي اوس د نیوالې داوطلب د پروسې پر بنس اکل شوی او نیوאل بانک به د دولت سره د تکه حقوقغوره شوی داوطلب. بشپه شي
  .د پروژې دسرته رسولو په اه دبحث او حبرو اترو جريان شفاف او رو دى ترو ا ترالسه شي چې ،مشاورینو په مارلو کې مرسته وکی

  
 خدمتونه او چى مکني  موخه داده چې ددي پروژې):  ميليون امريكايي الر ويا مرسته۲۵(ت پروژې  سکور د پراختيا خه د ماليد خصوص

آسانتياوى لکه، برينا، اوبه او مخابراتى سهولتونه برابر او د دولتى ارانونو ووالى لو شى ترو وکوالى شى ورته پرورامونه ترتيب او پلى 
 او يدغه ادارى وکوالى شى افغانستان د پانه اچونى و وروتى ادارو ووالى اوچت کى، چې ولت او د دولهمدا راز دغه پروژه به د د.  کى

 پارک په جويدو ي پروژه په تر کى به جالل آباد ته يرمه د حصار شاهى په سيمه کى  صنعتېددغ. ي اوند خدمتونه برابر کېپانه اچونى پور
  .مالياتو کچه لوولو کى مرسته وکيرک به د سيمه ييز اقتصاد په وده، د دندو په مين ته راولو او نوموى پا.  مرسته وشيي مالېک
  
 پروژې د منظورېدلو خه را پدیخوا، د آیسا د صنعتي پارکونو د پراختیا د ددې کال د فبروري په میاشت کې د نیوאل بانک د بور له خوا ۲۰۰۷د 

د .  پارک د جوولو په ر کې مهم پرمخت شوی دیيهمداراز، د صنعت.   کولو په ساحه کې ېر ه شوی دیریاست بشري توان د پروژې د پلي
 بشپه  په سلو كي۹۰ من سروې، د مکې لېول او اوارول کابوول:  د بشپتیا کچې په دې توه دي. شوی دیترسرهقرارداد سیول ودانیزو چارو 



 

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

دغه صندوق د جاپان د حكومت له خوا په 
چې ،  ام  كال كې پرانيستل شو۲۰۰۰
 يې د هغو فعاليتونو خه  او موخههدف

مالت دى چې په مستقيمه توه د بيوزلو 
 نو اتياوو ته واب كو روپواو زيان منون

 ، د هغوى كاري ظرفيت ته وده وايي
وركوي او په پرمختيايي بهير كې د هغوى 

 يدغه  وجه. يواكمني پياوې كو
  . صندوق د نيوאل بانك  له خوا تطبيقيي

د جاپان حكومت او نيوאل پانك موافقه 
 كې داسې ككJSDF وكه  چې په 

پرانيزي  چې د مرستې په درې كلن 
ورام كې د افغانستان له فعاليتونو پر

  تر و په دغه هيواد ،خه  مالت وشي
كې سياسي، اقتصادي او ولنيز ينت 

 .من ته راشي

 په ۳۵د سکونو کار کابو .  بشپ شوی دیپه سلو كي ۹۵و جوونه بشپه شوې ده او د چاپېره دیوאل جوت د دوو ژورو اانو کیندنه اشوې او 
  . بشپ شوي دي۲۵ په سلو کې خونې او دساتونکو  ودان بشپ شوي دی او د دفتر۵۰سلو او د سیالبونو د اوبو ایستلو کارونه په سلو کې 

  
 اوبو د تصفیې د فابریکې، د جامدو بیکاره مواد د لېرې کولو او د برقي سامانونو په جوولو پورې اه پروسس چې د او داوطلبيو د نورو مناقصو

د آیسا د ېنو او .  کال د مارچ په میاشت کې به یې داوطلب ته بلنه ورکل شي۲۰۰۹لري، هم د پام و پرمخت کی دی او تمه کیي چې د 
د نیوאل بانک مؤسسه هم د .  چارې دوام لريلوتياندرد ریاستونو د ظرفیت د  وزارت د پالیس او سپالیس ادارې او د سودار او صنایعو

  .آیسا د ېن او پالیس د ظرفیت په تل پاته پراختیا کې مرسته کوي
  

 مهمو وزارتونو سره له دولت  دددې پروژې موخه داده چې):  ميليون امريکايى الرو ويا مرسته۲۰،۴د (د دولتى دستگاه د اصالحاتو پروژه 
ددې موخې .  پیاوي کيلو له پارهسرچینو په کارونه کې د حساب ورکو ترو هغوی خپل اجراات د خدمتونو په برابرولو او د عامه ،مرسته وکي

 ترو هغوی وکوالی ،ې مرسته وکيد ترسره کېدو لپاره به دا پروژه د مهمو وزارتونو سره د تشکیالتو په بیا جوت او د کارکوونکو په مارلو ک
 ملکي خدمتونه د رو الیحو او کنالرو پر بنس ، چې دولت سره مرسته وکيلههمدارنه دا پروژه به . شي خپلې دندې په ه توه ترسره کي

  .سربېره پردې به د معاشونو او رتبو په اصالحاتو کې هم مرسته وشي. اداره کي
  

مرسته به د نیوאل بانک د خوراکي توکو د غه د: ) میلیونه امریکايي الره۸(  توکو د بحران پر واندې د غبرون پروژه په افغانستان کې د خوراکي
 چې د ، اوبو لونې کوچنیو او مروجو پروژو ته به ورکل شي۵۰۰نیوאل بحران سره د غبرون د نوي پرورام له الرې د افغانستان سره وشي  او د 

ییزې اوبو لونې دا اضافي بسپنې به ددې المل شي چې د هغه پروژو وله شمېره چې د د سیمه .  ې ديد بیا رغونې لپاره مهمهېواد د کرنې 
سر بېره پردې، نیوאل بانک کابو سل میلیونه امریکايي الره د مننیو .  ته ورسیي۶۰۰۰ کال راهیسې د نیوאل بانک له خوا تمویلیي، ۲۰۰۲

ونې سیسي دياوبو لمرستې ته . مونو بیارغونې ته هم ورک خو افغانستان به بیا هم د خوراکي توکو د اوسني بحران د مبارزې لپاره د پام و
د نیوאل بانک د دې مرستې لویه موخه داده چې په من مهاله موده کې داسې پانه اچونه وشي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د .اتیا ولري

 ترو بیني ،یتوب لپاره اینه ده او نیوאل بانک د افغانستان د نورو پرمختیايي شریکانو او خیریه مؤسسو سره همکاري کويتدریجي خوند
  .کمتونه له منه وال شي

  
ميليونه الره پكې شامل دي  )GSDF :(۲۳،۱ولنيزي پرمختيا له پاره د جاپان د وجهي صندوق

 :ژې تمويلوي او هغه پروژې داالندې ديچې له جې خه وروسته بين پرو
  

 کلیوאل ژوند خه د مالت د له کولو، او د ولنیزې ای پر ای کولو او يد وسلې د راولولو، ملک
 میلیونه الره ویا ۱۹،۶  (-  (NEEP DDR/RLS) پرورامونو لپاره دکارموندې بېن پروژه

اره چې همدا اوس هم جریان لري، برابره پرورام لپ NEEP مرسته د ي دغه ویا مال):مرسته
  پهشوه،ترو نوموی پرورام وکوالی شي پخوانیو جه ماروته کارونه پیدا او له نوموو سره

ولنه کې د هغوی په بیا ای پر ای کیدو کې مرسته وکي او د کوکنار تر کت الندې سیمو کې 
د « ویا مرسته به JSDF د. ونه واخليد دولت د ژوندانه د متبادلو وسیلو په پرورام کې 

،چې د يوې برخې په ېر له پخوانیو جه مارو سره مرسته وکي » افغانستان د نوي پیل پرورام
).  دولتي نوت چې د جاپان لخوا تمویلیي( وکوالی شي په ولنه کې بیا ای پر ای شي هغوى

اود مهاله کارموندنه من ته راوي او د دا پرورام د هغه مهارتونو پر ودې ینار کوي چې  
د نوموې مرستې کار د کلیو . کاري فرصتونو برابرونه پر اقتصادي ثبات او وده پورې اه لري

 چې له روزنې او ، مؤسسې له الرې پلي کیي (UNOPS) پراختیا او بیارغونې وزارت په واسطه د 
 کال ۲۰۰۸د پروژې د ختمېدو نېه چې د . يسکونو د بیا رغونې دوه جال خو سره تلې برخې لر

غیدنه یې  .  مې پورې وغېده۳۰ کال د سمبر تر ۲۰۰۸د مارچ میاشت اکل شوې وه، د 
 کال ۲۰۰۸د   .اصالْ د سکونو د یو شمېر پروژو د مسوولیت د دورې د پو لپاره شوې ده

د کلیو بیوزلو او نېستمنو  تنه پخواني جه ماران، او ۳۸۰۱ پورې، کابو  مي۱۵ تر دسمبرد
خلکو د کار پر بنس روزنه دسکونو او صنعتونو په هکله او همدا راز علمي روزنه یې په حرفوي 

 پوهنتونونو و چې لور میاشتیني تخنیکي کورسونه یې په دو، ماهر تخنیک کاران شته دي۵۷پدې روزنه کې کابو . مرکزونو کې بشپه کې ده
 په ساختماني او بدیل معیشت RAL صنعتي مهارت لرونکي د ۹۰ددغو فارغینو ه نا ه په سلو کې . ې ترسره کې ديک) کابل او قندهار(

 والیتونو کې بیا رغول کیي او په ۱۳ کیلومتره سک ددې پروژې له الرې په ۳۴۹همدارنه . پروژو یا له هغو خه بهر په کار مارل شوي دي
  . میلیونه د کار ورې من ته راي۱,۶رې خه کابو مجموعي توه ددې پروژې له ال



 

دا پروژه د ):الره ويا مرستهميلونه  )۲،۹۸وانو متصديانو رامينته كولدراتلونكو د
کابل،(وانانو د ولنیز او اقتصادي حالت د ه والي د افغانستان په لورو لویو ارونو 

انانو د خپل برخلیک داکلو او د پایتکې پلي کیي او د و) مزار، فاریاب او کندهار
 او تطبيقپرمختیا په منظور د هغوی چمتو کولو لپاره پليد لرونکي ې وې د وسایلو 

۴۲۷۳له  . کلونو عمر ولري ۲۸خه تر ۱۲ له وانان به  شاملپه دې پرورام کې. کیي
 آشیانه،( مؤسسو خه زیات وان هلکان او نجونې په حرفوي انو کې د د دری نادولتي

ADA او HAW (ه او روزنه ترالسه کويوانان چې له۸۰کابو . له خوا زده ک په سلو کې هغه 
په. مخ بیایي پردې پرورام خه فارغ شوي دی، اوس خپل تشبثات په بریالیتوب سره 

.فاریاب، کندهار، کابل او مزارشریف کې د وانانو د لورو مرکزونو ودانول بشپ شوی دي
ددې مرکزونو د فعالیت پالنونه جو او د کار او ولنیزو چارو د وزارت له خوا منظور شوي

مرکز یې په کابل کې په بشپه توه فعال دی او لن مهاله حرفوي مهارتونه وانانو ته . دي
او ترو وانانو ته حرفوي ، تجهیزات او پرسونل ولريي به کافنور دری مرکزونه. برابروي
ې مشورې، د کوچنیون لکه د کار موند،زده کې برابرې کي او ه خدمتونه مسلكي

دا.  پرورامونه به وانانو ته چمتو کيد بيالبيل د مالتتشبثاتو په جوولو کې مرسته او 
  . کال د فبرور په میاشت کې نهايي شي۲۰۰۹پروژه به د 

  
  ):ARTF(د افغانستان د بيارغونې صندوق 

 کال د مې په میاشت کې د افغانستان۲۰۰۲د   (ARTF)  صندوقېبیارغوند دافغانستان 
یوه د. لري) کک(دا صندوق دوه برخې . لپاره د مهمو مالي مرستو په هکله رامینته شو

 لکه د وونکو،،چې د دولت د عادي لتونو وجهې برابروي،عادي لتونو کک ده 
بله کک یا برخه یې. ي ادارو کارکوونکو معاشونه کارکوونکو او ول هېواد د ملکيروغتیاي

لکه د کلیو د، د پرمختیايي لتونو لپاره ده چې د پانه اچونې د پروژو وجهې برابروي
بنسیزو جوتونو د پراختیا پروژې، د بشري پرمختیا پروژې او د ظرفیتونو او مهمو

ونو پرمختنا انرژي،اقتصادي بنسلکه د برې .  
  

 اداره د نیوאل بانک له خوا د اداري کمېې تر(ARTF)نستان د بیارغونې صندوق د افغا
ایی بانک، د ملرملتونو پرمختیي بانک، اسالمي الندې چې آسیایی پرمختیایاو ارنېنظر

په(د دولت استازي .  پرورام او  نیوאل بانک خه جوه شوې ده، سرته رسیييپرمختیای
 کې دغونوهم د اداري کمېې به میاشتنیو )  وزارت استازی توه د مالیې دانې
 ددېچېیوه د ارنې مؤسسه هم استخدام شوې ده .  په توه ون کوي يا كتونكوناظرینو

  .صندوق اوند د جاري لتونو د اماناتو په سمه اداره کې همکاري وکي
  

دویه سرچینو د افغانستان مرستن۳۰ مې نېې پورې، ۲۰ کال د نوامبر میاشتې تر ۲۰۰۸د 
 چې له دې، میلیارده الرو خه زیاته ژمنه و که۳سره د   (ARTF)د بیاجوونې له صندوق 

 میلیارده الرو خه زیات د۱,۵له .  میلیارده الره ترالسه شوي دي ۲,۸خه جملې
ه اوافغانستان دولت د جاري لتونو لکه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو معاشونو لپار

د نوموي.  میلیونه الره د پانې اچوونې پروژو ته د مرستې په توه ورکل شوي دي۹۸۰
صندوق د پرانستو راپدیخوا، د بسپنه ورکوونکو ونه هر کال زیاته شوې ده او کوالی شي د
افغانستان د ملي پرمختیا سراتیژ د پلي کولو لپاره د مالي مرستې د سترې سرچینې په

   . وکيتوه وده
  

د عادي ARTF د ARTFد ):  ميليارد الره۱،۵(دعادي لتونو ككARTF  د 
 تنو خه زیاتو ملکي مامورینو معاشونه تمویلوي، چې د هغو۲۵۰۰۰۰لتونو کک د 

همدارنه د حکومت د ساتنې او ارنې د. سم نیمایي له کابل ار خه د باندې دي

 زده کويیو تن زده کوونکي د کابل د حرفو
  . زده کوي چارې فلزکاري دپه مرکز کې

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صندوقېد افغانستان د بيارغون
ARTF داسې طرحه شوى چې د 

و الروونه دولت هغه مالكيت ا
پياوې كوي چې د بيارغونې دمرستې 

نوموى مالي . لپاره  ضروري وي
صندوق د دولت د فعاليتونو له هغه  
پرورام سره مرسته كوي چې په  ملي 

ميتوب حق وبودجه كې هغه ته  د ل
  . وركل شوى

 مالي صندوق داسې طرحه شوى چې 
  : موخې اوچارې ترسره كي دا الندې

  
د مرستې په اوند د بيا رغونې  •

د  رووالي او حساب وركولو 
 .پياوتيا

د ملي بودجې په پياوتيا كې  •
مرسته كول  د هغې وسيلې په 
توه چې  د بيا ودانولو پرورام 

 . د ملي اهدافو سره منسجموي
د دولت له محدوده ظرفيت خه  •

د اضافي پيي كمول، په داسې 
حال كې چې خپل كاري ظرفيت 

 ى د اضافه كارله ليارې پياو
 . كوي

د عامې بودجې د هغو لتونو  •
په تمويل كې مرسته كول، چې 
دولت ته الزمي وي، تر و 
كارونه په اغيزناك ول ترسره 

 .شي



 

 چې په هغه کې د ودانیزو چارو، ضروری توکو،سکور خهفعالیتونو لت پرته له امنیتي 
  په تيرو دريوكالونو كې دافغانستان .ياو مالونو او نور عادی لتونه هم شامل دي، تمویلو

حكومت  د عامه مالي منجمنت او  اداري لپاره نوى چوكا تاْسيس ك، چې په الندې ول
وه، ژمنه، رووالى او منظم كمپيوريملي بودجه د پاليس د مهمې وسيلې په ت: دى

سيستم، د چك د صادرولو د عايداتو او د عادي او انكشافي بودجې د ثبت  لپاره د
په سيستماو وركې همدارنه  د افغانستان بانك  د تاديې . افغانستان د مالي اداري سيستم 
ک د نیوאل بانک له د نوموي صندوق د عادي لتونو ک.كې ورته ه والى رامن ته شوى

دا نظارتي مؤسسه د مالیې. کیي اداره  مؤسسې په نظارتي مرستې سره(PWC) خوا د
وق له خوا د تمویل شویووزارت سره مرسته کوي ترو د د افغانستان بیارغونې صند

 . سموالي خه ا ترالسه شي او دعادي بودیجي د ول لت رنوالي وېيلهلتونو 
  

و الرو د ژمنې ميليون۷۷۶ له خوا د ARTF پروژې شته چې د ۱۶ د پانه اچونې اوس مهאل
 له خوا تمويليي،ARTFد پانه اچونې د پروژو په اونده كوم چې د .  تمويلييپه تر كې

 پورتني پاراراف ته دې  مراجعه وشي
  

 امريکايى الرميليونو NEEP.1) (.۵۲،۸۲(د ملى کارموندني بينى پرورام لومنى پاو 
 له هغو عامه ونکى او ته اتيا لروكونكو کارودغه پرورام  زيات):  ويا  مرستهARTFد 

 په لت ترسره کيى او د ولنى د واکمن کولو او دIDA، چى د ل كيىکارونو خه 
والوددغه پرورام موخه په کلي. برخه دهيوه عامه و کارونو د بينى پرورام د سرکونو 

سيمو کى د محافظوى او ساتندويه جال په توه د زياتو خلکو لپاره په لن وخت کى د کمو
چى دا کار کيداى شى د کليوالى سرکونو او الرو او د اوبو لولو د. اجورو کار پيدا کول دى

 امريکايى الرو په ارزت۱۶،۶۲د .  ي ش رغونى د فرعى پروژو له الرى عمليبيا
 م کال د جوالى٢٠٠٥رام  د اصلى ويا مرستى په تر کى فزيکى کارونه د  پروNEEP.1د

،DFID له الرى د ARTFد .  بشپ شو۱۰۰ مى نيى پورى په سلو کى ٣١د مياشتى تر 
USAID ،CIDA   اوAusAid  خه د نورو ۳۶،۲لوالرو په الس ته راو ميليونو امريکايى 

 کال د آست تر میاشتې پورې، کابو۲۰۰۸ه الرې د  پروژی لNEEP-1 د .سره پراختيا وموند
همدا.  متره د اوبو ایستلو جوتونه بشپ شوي دي۹۰۰۰ کیلومتره د کلیو سک او ۳۰۰۰

 پروژې او د لویو۲۳ فرعي پروژې، د کوچن اوبو لونې ۹۸راز، د طبیعي زېرمو د ادارې 
اره مکې هک۱۵۰۰سیمه کې دد شماالن په (  فرعي پروژې بشپې شوې دي ۴اوبو لونې 
۴۰ یې ادامه لري خو ۷ یې بشپ شوي او ۵۰۵ ودانیزو تونونو خه، ۵۴۵له   ).بیا رغونه

هغه کاري ورې چې د پروژې له. یې د بېالبېلو الملونو په پایله کې فسخ یا لغوه شوي دی
۵,۷کې سره به  چې د آخري تادیاتو په وركيى ورې دي او تمه ۵,۱۳امله من ته راغلي، 

 کال د مارچ تر یودیرشمې نېې پورې۲۰۰۹دا پروژه د . میلیونه د کار ورې من ته راشي
او د(  پروژی اونده فرعي پروژې NEEP-1د .  دا پروژه بشپتوب ته ندې ده .غول شوې ده

NEEP ول و)  بسپنو په کارونې سرهدوام لرونكو راتلونکو  پروژو د الیتونهاوس د افغانستان
  .تر پو الندې راولي

  
ددغه پروژه مجموعاً: )UWSS(دافغانستان دبيارغونې د صندوق له الرې داري اوبورسولو پروژه 

 ميليونو امريکايى الره پانه لري، چې اري اوبو رسولو د سيستم په برخه كې د٤١د 
 الرو لومي قسط يي د مليونه امريكايې۲۰د .  دولت لن مهاله پرورامونه برابر كي دې

 م كال په۲۰۰۵ ميليونه امريكايي الره قسط يي د ۲۱ م كال په فبروري او دويم ۲۰۰۵
د کابل:  عبارت دې له هغه پروژې کار پنه برخې لري چېديد . نومبر كي اجراء او ترسره شو

 روغتیا سيتم او والیتي  د اوبو رسولو  اري اوار اوبه رسول، د کابل ار روغتیا ساتنه، د
د اوبورسولو  د مركزي اداري د فعاليتونو له پاره  مالي او، د انجینري د چارو مالت او هساتن

ولسوال دبگرام د پروان واليت د ان انجنیر
  .يى كلى پر سرك كاركويیح
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

د كابل ار په لويدي كې د قرغې بند منظر
  )عكس د پژواك خبري اژانس(



 

 او روغتیا ساتنېلو او د والیتي اري اوبو رسولورسو  د کابل د اوبو .تخنیکي مرسته
(CAWSS)  عملي دې سشوي دې، عناصرو د مطالعاتو پر ب ار له پاره بشپ چې د كابل

 والیتي مرکزونو کې په خدمت۱۱ په (CAWSS)  داو اوس)  له خوا تمویل شویKFWد (چې
 ارونو عملي ېنې تمویل کې دي چې۱۱ پروژې د (ARTF)سربېره پر دې، د . بوخت دی

 روغتیا ساتنېدکابل د . له خوا تر ېنې الندې نه دي نیول شوي(CAWSS)تر اوسه پورې د 
 اري باطلهپر بس، چې برخې د روغتیا ساتنې د ستراتیژیک پالن او د اونده ماسر پالن 

 سيالبونو د اوبو زهكشي يي تر پو الندي، سیمه ییزه روغتیا ساتنه او د او كثافاتمواد
وه دپه اني ت. تطبيق شوي په بېالبېلو پاونو کې  عناصر اوس پانې اچوونېا د .دې

و د بيخو د دریو ودانیزو قراردادونو السلیک دكابل د اوبورسولو برمه كاري كارونه پلي شوي، 
تر اوسه په کابل کې یو و کوچني امونه د کانالیزاسیون. جوالي له امله نېدلي دي

 باید بیا ترسره داوطلبى خو د دوو لویو ودانیزو قراردادونو مناقصه،اوند اخستل شوي دي
همدارنه، افغانستان ته د لسو میلیونو امریکايي الرو په ارزت توکي رارسیدلي دي. شي

ېر ولوارونو په اوبو رسولو او کانالیزاسیون کې وکارول شي او د نل غ و د والیتيتر
 په داسې حال کې چې او عملي كارونه شروع شوي دي، قرار دادونه آخرې مرحلې ته رسېدلي

د پروژې د ولو برخو په هکله د تخنیکي مرستو. دانولو قرار دادونه السلیک کیيد زېرمو د و
 کال د آست د۲۰۰۵ مرستې د يدې پروژو ته مال.  کیيتر سرهد مؤسسو سره قرار دادونه 

۱۴ په (CAWSS)د .  کال د مارچ په میاشت کې ختمې شوې۲۰۰۷میاشتې خه پیل او د 
 ل لپاره یې مشرحلرنه شوي او د لومي پامووني ته پورهظرفيت جواحدونو کې د مدیریتي

اوس ندې ده چې.   دي رامنته کيمعلومات) تجارتي(تخنیکي، مالي او سوداریز 
(CAWSS) اضله اوبو له شرکتف د افغانستان داوبو رسولو او(AUWSSC)ای سره یو 

  .يش
  

) ميليونه امريكايي الره۷,۴(لو پروژه كابل ته د برينا رسونې دسيستم دپياوتيا او د ه كو
دافغان جرمن دمالي مرستو تمويل له الرې په كابل كې برينا ته دا و الس رس له پاره

د ماهيپر د برينا بند د ينو برخو: دا پروژه درخې لري: دا پروژه درخې لري. فعاليت لري
 او د كابل په ار كې د سكونو د كيلوواه انتقالي لينونو بيارغاونه،۱۱۰بيارغاونه، د 

د انتقال او د سكونو د راغونو عناصر بشپ شوي. راغونو نصب او هغو ته د برينا رسول
 کال د مې په۲۰۰۷ چې یو واحد یې د ، بیا جوونه کابو بشپه شوې ده د اوبو د برينا.دي

يتمه . میاشت کې په کار پیل وکبه د كي پورې مارچترال  ک۲۰۰۹ چې دوهم یونبشپ 
  . شي

  
 که دا سېشن یواېى،د ماهیپر د برېنا تولید د کابل ار لپاره په ژمي کې خورا مهم د

د ماهیپر. اوبه لري او بله کارونه یې نشته ده) له سمبر خه تر مې پورې( په ژمي کې 
و ته د ژمي په کورنی۱۶۰۰۰فابریکې د یوه واحد تولید شوې انرژي کوالی شي د کابل ار 

که چېرې فرض شي چې په کابل کې هره کورن په اوسطه توه(موسم کې برېنا ورکي 
همدار راز، د یوه واحد تولید شوې).  کیلو وات ساعته برېنا د میاشتې مصرفوي۲۰۰

 میلیونه لېتره تېل سپما کي چې د تېلو د۱۲انرژي کوالی شي په حرارتي فابریکه کې 
   .  میلیونه امریکايي الره لت ولري۱۱ بنس به اوسنیو بیو پر

  
 دا پروژه د): میلیونه امریکايي الره۳۵(د افغانستان د برېنا سکتور د پراختیا پروژه 

د عامې شبکې برېنا ته الس) ۱: (افغانستان دولت ته په الندې رونو کې مرسته ورکوي
ر او جبل السراج په اونده اري مرکزونود پل خمري، چاریکار، ل بها) ۲. (رسی زیاتوالی

د توزیع او: دا پروژه دا دوه برخې لري. نا د کمیت زیاتوالیکې خلکو ته د موجودې برې
 وېشنې د سیسم بیا رغونه او د ادارو د ظرفیتونو پیاوتیا او د اوبو او برېنا وزارت ته د 

نغلو دكابل واليت په سروبي ولسوالي كې د د 
  .برينا بند يو منظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ته د سالنگ د غرونو د الري د ورداتېكابل
  .برينا د لين غزونې يو منظر



 

رېنا په وزارت کې یو یون ته مرسته ورکي ترو د انرژ اغېزمنتوب او ساتنه دا پروژه به د اوبو او ب. پروژې د ادارې اوند مرسته
  .پراختیا ومومي

  
په دارونوددې پروژې موخه داده چې د کابل، ایبک او مزار شریف : )ميليونه امريكايي الره ۵۷(دكابل،ايبك او مزار شريف دبرينا پروژه 

دا پروژه به د داسې پانه اچونو مالت وکي چې الندې هدفونه . رلودنکې برېنا برابره شياونده سیمو کې د اعتماد و او لو کیفیت د
د ی ولتاژ د توزیع شبکې پیاوتیا چې د کابل په ینو سیمو کې د زو او له کاره لویدلو جوتونو د بیا جوونې او ه ) ۱: (ترسره کي

 ساحو کې ه والی ومومي او دضرورت ووتیا او کیفیت او اونده خدمتونه یې په اینو ترو د برېنا د اعتماد ،توب له الرې ترسره شي
 کیلو ۲۰ کیلو وله سب سیشن او د هغې اونده ۲۲۰/۲۰د ایبک په ار کې د یوه نوي ) ۲. (او د برېنا ادارې حساب ورکونه ه شي

په مزار شریف کې د )۳. (د برېنا له الرې د ایبک اریانو ته برابره شي ترو د لو کیفیت، اعتماد و او پاکه انرژي ،وله مزو  جوول
 ،همدا راز، دا پروژه به د اونده ادارو د ظرفیت په پراخوالي کې مرسته وکي. انتقالي شبکو بیا جوونه او پیاوتیا د منني او ی ولتاژ

 شي او مرسته به وکي چې د مشترکینو د خدمتونو مرکز جو او فعال ولترو د وېشنې د سیسمونو د فعالیت او ترمیم په هکله یې توان 
 د ایبک او مزارشریف د برېنا لېدولو سب سیشن د پياوتیا قرار .شي او په اونده سیمو کې د افغانستان برنا شرکت ته وسپارل شي

ابل او مزار شریف کې تیار شوي دي او د یزاین کار مخ په  چارو د سرته رسونې تون کوونکي په کويشد .  کې دیوروستيو پاوونوداد په 
  . پاو کې دیورستيد ایبک او مزار شریف د انتقالي سب سیشن د پیاوتیا تون په . واندې روان دی

  
ه الرى د کليوالو د خلکو د پوهى د کچې د لولو ل) i: (دغه پروژه دوه موخې لري:  ميليون امريکايى الر٥(کليوالى سيمو ته اوبه رسونه 

 په اه زده كې د اوبه رسونى او روغتيا ساتنې له خدمتونو سره په ېخلکو روغتيايى حالت ه کول، چى دا کار به د روغتيا او روغتيا ساتن
 خصوصى سکور  ارانونو، د غير دولتى مؤسسو، دي دولتي او واليتيد سکور د پراختيا په اه د مرکز) ii(يواى کولو سره ترسره شى، او 

 انې دا پروژه په . خدمتونو کچه په دوامداره توه زياتوالى وموميېاو د خلکو ظرفيتونه لوول، تر و د اوبه رسونى او روغتيا ساتن
د /مو  د اوبو زیر۱۷او )  سرچینی نورې د اضافی بسپنو په کارولو سره۴۲۰او ( سرچینو ۷۶۵توه کلیو ته د اوبو رسولو ستونزې د کلیو د 

نل شبکو په ودانولو او ورسره د روغتیا ساتنې او د روغتیایي آسانتیاوو د کارونې د زده کو او د ساتنې او ترمیم د تنظیم لپاره د سیمه 
د  د پرورام د پلی کولو واحد شته دی او د پرورام د پلي کولو واحد اوس جو شوی دی او. اییزو سیسمونو د جوولو له الرې مرسته کوي

شوي دي او د پروژې اوند او چمتوکلیو پراختیا او بیا رغونې والیتي ریاستونه، مرستندویه مؤسسې او ودانیز همکاران په بشپه توه آماده 
منان، سرپل، کندز، تخار، بغالن، جوزجان، بادغیس س( مومياته والیتونو کې به د هغوې چارې د اضافي تمویلي بسپنو په واسطه ادامه و

فزیکي .  د روغتیا ساتنې د پراختیا او فعالیت او ساتنې روزنه کابو بشپه شوې ده او د اضافي بسپنو په واسطه ادامه مومي).ابلاو ک
ودانیزې چارې د اوبو د سرچینو او پاکو تشنابونو د ودنې لپاره په اتو واو والیتونو کې ادامه لري او په راتلونکي کال کې به د اضافی 

. د و پاتې نلونو پروژو تونونه په جاري کال کې وتل شول او کار به یې په راتلونکي کال کې بشپ شي. سطه ادامه وکيبسپنو په وا
 ترو هغه راتلونکې پریکې چې د کلیواو سیمو د اوبو رسونې اوند کیي، په پوهاوي سره ،همدارنه ددې سکور یوه مطالعه ترسره کیي

  .ترسره شي
 

د افغانستان ملي پرمختیا سراتیژ او د  ):ميليونه امريكايي الره۲۷لومى پاو ( سكور داصالحاتو پروژهيدعدلي او قضايدافغانستان 
عدلي او قضايی سکور د ملي سراتیژ سره سم، د افغانستان بیا جوونې صندوق د پروژې موخه داده چې د هېواد عدلي او قضايي 

ددې پروژې مستقیمه موخه داده چې د عدلي او قضايی سکور . عدالت ته د افغانانو الس رسی زیات شي دولتي سیسم پیاوی او يمرکز
دا کار په اساسي توه داسې کېدای شي چې د بشري پانې او فزیکي .  وکوالی شي حقوقي خدمتونه برابر کي، چېظرفیت پیاوی شي

کور د مسلکي کارکوونکو مهارتونه زیات شي او د حقوقي خدمتونو د واندې بنسونو سراتیژیک مدیریت ترسره او د عدلي او قضايي س
  . کولو لپاره د کارونې و فزیکي بنسونو پياوي شي

  
چې (م كا ل په روم كې په افغانستان كې دقانون دحاكميت په اه كنفرانس ۲۰۰۷دافغانستان دولت او نيوالې تمويلونكى ولنې د

موافقه وكه چې دافغانستان په عدلي او ) شري اورياست په غاه درلودمهيواد له خوا جو شوى او ملرو ملتونو يې دافغانستان او اياليا د
ې اچونې دتمويل توحيد او همغور كې دپانتيا دهقضايي سكيره ا زياتوالى ته .ې مصوبې په   د ون كوونكو ديوې روم دكنفرانس

و قضايي سكور يو جامع پرورام ترتيب شي او دعدلي او قضايي ملي پرورام دمالت او حمايت له پاره تر كې موافقه وكه چې دعدلي ا
 نوموي كنفرانس دتمويل ميكانيزم ديزاين له پاره له نيوאل بانك ته دمرستې بلنه وركه .دې دې تمويلي وجهې ميكانيزم رامينته شي

  . صندوق ير ظرفيت لرياو رنده شوه چې دافغانستان دبيارغونې 
  



 

ژو او  چې هغه به دپرو،دعدلي او قضايي سكور دتالرې او ملي عدلي قضايي پرورام په عمل كې پلې كيدو اود مهاله پروسه تشكيل كه
رامونو له الرې دهميشنتونكى پروې هيله داس.  چې يو شمير به يې دافغانستان دبيارغونې دصندوق له خوا تمويل شي،يو مرستې غو

او تمه كيي چې دافغانستان دبيارغونې له صندوق خه استفاده ديو مهمې زيرمه يزې منبع په توه دعدلي سكور دتمويلونكو مراجعو 
 سبب ري، نو په همدې اساس بايد په دې و دمعامالتي لتونو دير يواليدهمغى كيدو او دمرستو او هلو لو دتكرار دكمت ا

  .يلونكو مراجعو په پرمختيايي مرستو كې دكتنې و  زياتوالى راشيسكور كې دتمو
   

  : ) ميليونه امريكايي الره۱۳( د ظرفيت لوولو پرورام نوتود افغانستان د ملكي خدم
 په بهر کې  چىبه ددې المل وري ): ميليونه امريكايي الرهAEP)۱۰له افغانستان خه بهر د افغاني اوسيدونكو پرورام  – لومى برخه

 هغوی خه به د عامه سکور د پالیس جوولو او د ادارو وونه کې ال زیاته ونه واخلي او لهمیشت مسلکی افغانان د افغانستان په بیا ج
 چې داو تشه  د افغانستان د خلکو د مهارتونو خال چېهمدارنه دا برخه په پام کې لري . د ظرفیتونو د ودې په موخه کار واخستل شي

افغانانو  په راستنونه او ایی خلکو ته او كار پوهو معلوماتي کنالوژ، انجنیر، او تدریس په انو کې لیدل کیي، له بهر خه د تکه 
 تنه د جانبي استخدام ۱۳۰ آست د میاشتې خه راپدیخوا، کابو له ۲۰۰۵كال  د.د دندې په مهאل د رینن په ورکولو سره له منه یوسي

  . . خه زیاتو وزارتونو او ادارو سره مرسته کې ده۲۰سره په ه یې له  رام له الرې مارل شوي دي او د افغانو متخصصینو د پرورامد پرو
  

 چې په ، په دې كې يو امتحاني او ازمايي پاو شامل دى): ميليونه امريكايي الرهLEP)۳ پرورام استخدامد جانبي  – دويمه برخه
 تنه جانبي داوطلبان د دولتي وزارتخانو او ادارو په اوندو مننيو او ۱۰۰سسو او نيوالو سازمانونو ؤ كې به د غيردولتي منوموي پاو

سساتي ؤنې په ل كې مرسته وكي او مواو بيا جو، سمون  د دوو كلونو د مودې لپاره وومارل شي، ترو د اصالحيلوپوو پوسونو ك
 ۱۰۰م كال د اس له مياشتې خه راپديخوا كابو ۲۰۰۵د .  چيرې دا كار بريالى ؤ، امتحاني پاو به تمديد شيكه. ظرفيت هم لو كي

  .  ومارل شوي دي استخدام اوولجانبي  ته )متخصصين(كارپوهان تنه 
  

 د ظرفیت داو ادارې د منجمنرام  لوالر۱۰(تیا پرو ي به د وزارتونو سره مرست) میلیونه امریکاییخپل ظرفیت د منجمنت په چې ،ه وک 
یاد شوی . دا ام باید دولت ته توان ورکي چې سرچینې په ه توه اداره او پایلې په چکه توه الس ته ورشي. مهمو انو کې پراخ کي

ر بوخت دي ترو د دولت په مهمو پرورام به د هغه تکه افغانو کارکوونکو لتونه ورکي چې اوس په انجو انو او نیوالو ادارو کې په کا
هغه پوستونو ته به .  د مالی چارو اداره، تدارکات، د بشری سرچینو اداره، د پالیس او ادارې په انو کې دنده ترسره کي: لکه،پوستونو

 (AEP)تخصصینو پرورام  لکه رنه چې له افغانستان خه بهر د افغاني م. ادارو کې دييمیتوب ورکل شي چې د وزارتونو په والیتول
 نو د منجمنت او ادارې د ظرفیت د پياوتیا ،او د جانبي استخدام پرورام تمویلي بسپنې اوس په بشپه توه تر ژمنې الندې راغلې دي

و والیتونو کې  وزارتونو او ادارو کې په کابل ا۱۲ بستونو د اعالن چارې پیل شوې دي او تمه ده چې د اداري یمونو سره به ۷۵پرورام د 
  . مرسته وکي

  
 مرسته برابروي، ترو يدغه پروژه د وزارتونو لپاره تخنيك): الره ميليون ۱۸,۵ (– مطالعات او دامكان سنجونې لومني مرسته يتخنيك

همدې موخه، ينې په .   رامن ته كي، ويخصوصى سكور  دتمويل لپاره مناسبېهغه پرورامونه او پروژې چې د پرمختيايې همكارانو او 
استخدام شوي، چي د بيارغونې د پرمختيايي مطالعاتود برابرولو او ارنې په اوند الروونه وكي او د هغو ى په  او كارپوهان متخصصين 

برابرولو برسيره پردې، دغه پروژه د مستعدو كمپنيو په واسطه د پانه اچونې د پروژو د . طرحه او كنترول كې الزمه مطالعات ترسره كي
  . لپاره ممكنه مطالعات تمويلوي

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

 :ئنى ويب ساي ووري نورو معلوماتو لپاره الند دپه افغانستان كى د نيوאل بانك د فعاليتونو په هكله
af/org.worldbank.www  

 : الندې اشخاصو ته مراجعه وكئد نورو معلوماتو په خاطر
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