
 

 

 
 

 په افغانستان كي د نيوאل بانك فعاليتونه

جوال ی ۲۰۰۸ د  دپرمختياوو نوى پيې د هيواد په كچه 

  سريزه
یاشتې په دولسمه کال جون م۲۰۰۸د افغانستان اسالمی جمهوریت او نیوالی ولنې استازو د 

نېه په پاریس کې سره وکتل چې د افغانستان وو ته د خدمت، د هغوی د امنیت، ېراز او
دا کنفرانس د. بشري حقونو لپاره پر خپله اود مهاله همکار باندې یو ل بیا ینار وکي

 عموميفرانسې ولسمشر نیکوال سارکوزي، افغانستان ولسمشر حامد کرزي، او ملروملتونو
  .  شوخوا پرانيستل منشي بانکي مون له 

  
دغه کنفرانس چې مشري یې د فرانسې د بهرنیو او اروپایي چارو د وزیر اغلي برنارد کوشنر، د

 استازيانيسپنتا او د افغانستان لپاره د ملرو ملتونو  افغاني سیال اغلي رنین دادفر ده
، د افغانستان او نیوالې ولنې د نوي همکار پیالمه وهاغلي کای اېد په ه په غاه درلوده،

.ترو هغوی د افغانستان د ملي پرمختیايي ستراتېژ د پلي کېدو لپاره سره همکاري وکي
 ولنې د دې ستراتېژ یوالېالرې نالرو د بسپنې ژمنه۲۰د پلي کېدو لپاره د او ت همیلیار 

د.  کلونو د اکنو د تیاریو لپاره مرسته هم شامله ده۲۰۱۰ او ۲۰۰۹ورکه چې په دې کې به د 
 af.gov.ands.www://http/: نورو معلوماتو لپاره دا الندې انرنې سای کتالی شی

  
 : ېد نيوאل بانك مرست

۴۱غانستان کى د  م کال د اپريل له مياشتى خه را پديخوا، نيوאل بانک په اف٢٠٠٢د 
ليارديم ۱،۶۹ ختيايى او بينيو بيارغونى پروژو او درى د بودجوى مالت فعاليونو لپارهمپر

و امريکايى الرو خالص ژمنوارددغه مهאل، نيوאل بانک د يوه ميلي. امريکايى الرو ژمنه کى ده
 ويا مرستو اوو زیادهرامريکايى ال ۱،۲۵  لهددغه مالت په تر کى.  فعالى پروژى لرى۲۹ سره

 د بودجوىريتر اوسه، د. په به  شامل دى) کريت( امريکايى الر د ى پرته پورونو ۴۳۶،۴
مالت او د بينيو عمومى کارونو فعاليتونه، د بنسيز جوت او پوهنيز سکور د بيا رغونى

. پاو  بشپ شوى دىو لومنوژ د پرو او د عامه مالي چارو د اصالحاتوپروژى او د کليوالى پراختيا
  

ه هيوادونو په استازيتوب دي مرستندو٢٨چى د ) ARTF(د افغانستان د بيارغونى صندوق 
نيوאل بانک لخوا پرمخ بيول کيى او د آسيايى پرمختيايى بانک، د اسالمى پرمختايى بانک،

له، اوس هم د افغانستان يوناما او د ملرو ملتونو د پرمختيايى پرورام په مرسته اداره کيى
چى د دولت د منل شوى بودجوى لوميتوبونو د منسجم مالى(جارى بودجى او پانه اچونى خه 
۲۸ مې نېې پورې، ۲۰  میاشتې تر نجو کال د ۲۰۰۸د  .مالت ستر ميکانيزم ل کيى

 الرو خه میلیارده۳ سره د (ARTF) سرچینو د افغانستان د بیاجوونې له صندوق ومرستندوی
 میلیارده الرو٢له .  میلیارده الره ترالسه شوي دي۲,۵خه جملې زیاته ژمنه و که چې له دې 

 لکه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو معاشونو،خه زیات د افغانستان دولت د جاري لتونو
  .وي دي میلیونه الره د پانې اچونې پروژو ته د مرستې په توه ورکل ش٨١٥لپاره او 

  
نک لخوا اداره کيى، يوه نوى ککچى د نيوאل با) JSDF( پراختيا صندوق يد جاپان ولنيز

 چى د دولت د ملى پرورامونو خه د مالت په موخه،يى د افغانستان لپاره برابره کى ده) زمينه(
په همغله تر مياشتى پورى جون کال د ٢٠٠۸د .  سره فعاليت کوى JSDFپان مرسته سره د جا
  . ميليونو امريکايى الرو ته ورسيده۲۳،۱

 

هغه نجل چې دكابل ار په يو ې وې
ك سرك باندې،پر خره باندې مواد 

رويو او مورو  پرسركونو دا.انتقالوي
و اون د ترافيكي بهير دبې نظم ا

 .و سبب ريدلى دى
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یواې افغانان کوالی شی«
نو . افغانستان ته پرمختیا ورکی

که دوی باید هغه ننونې او 
ستونزې چې د مؤسسو د جوولو، 
د اداري فساد پر ضد د مبارزې او 
د هېواد وو ته د خدمتونو د 

ونې په الره کې شته دي، له برابر
د نيوאل   دا خبره» .منه یوسي

 بانك مرستياله ميرمن انگوزى
چه په ورستيو كي  اکونجو آیویال

 له افغانستان خه ليدنه وكه
رنده که او زیاته یې که چې 

نیواله ولنه باید د افغانستان او «
 خه مالت د هغې د پرمخت
ا وکي او په دې پوه شي چې د
  ».پروسه اود مهاله مرسته غواي
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همدارنه دنيوאل بانک په مرستوکې دافغانستان دولت ته دمشورو ورکول هم شامل دي، تر وچې
.وکای شي دتمويل کوونکو منابعو او پانو خه په اغيزناکه او روانه توه استفاده وکي

ه ادارې، جنسيانستان دولت له پاره داقتصاد،عامهمدارنه دنيوאل بانک په مرستوکې دافغ
دفقر،نيست ،نې اوبرابريدراکمولو او مالي چارودادارې د راو دمخدره موادو سودا 

نيوאل بانک په فعاالنه ول دخپلو دبودجوي مرستو. بررسې په برخوکې مرستې هم شاملي دي
ې توان ه دمالي دچارو او عامه ادارې په برخه کېاوعملياتو له الرې دکليدي اصالحاتو، په

نيوאل بانک دکاري ظرفيت دلوتيا، د دولت دقانونيت او ددولت دبودجې له الرې. مرسته كې ده
دتمويلونکو هيوادونو د منابعو او زيرمود راجلبولو او واردولو په ر کې مرسته کې، تر ودا

تراوسه. لوميتوبونو سره همغى او هماهنه شيالرې چارې برابرې شي چې پانه اچونه له ملي 
پورې نيوאل بانک له نورو تمويلونکو سره په يوشميرهغو سکورونو کې، چې د دولت مالکيت او

  .دمرستوهماهنی او برابرول پكي يره ضروري ده، کارکوي
  

«خه واندې د  مه نېه د افغانستان لپاره د پاریس کنفرانس ۱۲په هغه راپور کې چې د جون په 
 الندېسرليكتر » په افغانستان کې د عامه ادارې د اصالحاتو لمیتوبونه : اغېزمن دولت جوت

خپور شو، غوتنه شوې چې د دولت هغه دندې چې تر اوسه پورې د نیوالې ولنې له خوا تر سره
 هغه هېواد مؤسسېکیي او یا تر اوسه نه ترسره کیي  د افغانستان دولت ته وسپارل شي ترو د

په راپور کې دا منل شوې ده چې عامه اصالحات حتی په و شرایطو کې ران کار دی. پیاوې شي
 که د واک نا رسمي ایکې ېرې زورورې دي، د،او په افغانستان کې تر ولو زیاتې ستونزې لري

ددې. برخې نا امنه ديدولت رسمي سیسمونه ال تراوسه د بیا رغونې اتیا لري او د هېواد ینې 
:راپور په هکله د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې انرني پاه کتالی شی

0SXRNSYN76/org.worldbank.go://http  
  

  )پروژي(د فعاليتونو رنوالى 
 ميليونه۳۳۰ى الرو ويا مرسته،  ميليونه امريکاي۳۰۶د (د ملي پيوستون بين پروژه 

م د افغانستان د دغه پرورا)وق لخواامريکايى الرو ويا مرسته د افغانستان د بيارغونى د صند
ختيايى کارونو په موخه دم پرورامونو خه دى چى د وو بيارغوونو او پردولت له هغو مخکو

نيوאل بانک ددغه پرورام له ولو. کيىختيايى شوراانو لخوا په ول افغانستان کى ترسره مپر
د افغانستان د بيارغونى: ستره سرچينه شميرل کيى پداسى حال کى چى نورى سرچينى يى دادى

 م کال د مى٢٠٠٣د . ختيا صندوق او و نور دو اخيزى سرچنيىمصندوق، د جاپان د ولنيزى پر
مياشتى پورى، د ملىجون کال د  م ٢٠٠۸د مياشتى له ومبيو شيبو خه راپديخوا او د 

 كليو۲۱۵۰۰ . ميليونه افغانان يى د خپلو مرستو تر پو الندى راوستل۱۹پيوستون پرورام 
 سرهبرياليتوبونو په  ختيايى شوراانىم کليو خپلى پر۲۰۷۰۰سره يو اي شوي او

، چى له جملى کليوالى پروژى په جزوى توه يا په بشپه توه تمويل شوى دى.۳۶۵۰۰اکلىو
٨٠د کليو په کچه ه نا ه په سلو کى  . خه زياتى پروژى بشپى شوى دى۱۹۰۰۰خه يى له 

پروژو کى بنسيز جوتونو، لکه د اوبو لولو، کليوالى سرکونو، برينا رسونى، لواوبو
او) تثبا(پروژى شاملى وى، چى ول يى د افغانستان د کليوالى اقتصاد د بيا رغونى، يکاو 

  . ل کيى)ضروري (ادارى لپاره اين
د ملى پيوستون د پرورام په مالى مرسته ترسره کيى، پر ولنيزو اوچې د کليو په کچه پروژى 

اقتصادى جوتونو باندى ينار کوى او په کليو کى ميشت خلکو لخوا د ومبيتوب حق
 تمويل شويو پروژه له  جملى۳۶۵۰۰يود کليو لپاره د اوسن.  لرونکى پروژو په ير غوره کيى

 يى د  ۱۷خه زياتى پروژى د اوبو او روغتيا ساتنى سره، په سلو کى ۲۵خه، له په سلو کى  
 خه زيات يى د رانسپورى۲۲و د بيارغونى سره، له په سلو کى اوبو لولو  د سيستمون

ه زيات يى د برينا رسونى خ۱۵د ه والى، له په سلو کى  ) سرکونو او پلونو(جوتونو 
 ه زيات يى د ژوندانه د۹سره، په سلو کى ) جنراور، د برينا وى دستگاوى او لمريزه انرژى(

  خه يى زيات د پوهنيز۱۱وسيلو د ه والى،  د عوايدو د مين ته راولو سره، له په سلو کى 
د ملى پيوستون پرورام د. تاو لرىيى د نورو پانه اچونو سره   ۲په سلو كې جوتونو سره، او 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستر او مهمد پاریس د اعالمیې 
  : کي

-  یموکراس په افغانستان کې د
د افغانستان دولت او نیواله : ینت
 جریان  کلونو په۲۰۱۰ او ۲۰۰۹ولنه د 

کې د ول اکنو اهمیت ته د یو ېر مهم 
 چې د ولو افغانانو لپاره ،ام په توه

نیواله ولنه . دیموکراسي ینوي، وري
خپل قوي مالت اعالنوي چې ول اکنې 
خپلواک، عادالنه او په امن سره ترسره 

  . شي
  
د افغانستان د ملي پرمختیا د  -

چې د ستراتېژ مالت د دې لپاره دی 
 دغه :افغان وو راتلونکې ه شي

ستراتیژي به په راتلونکو پنو کلونو کې 
د  عمل د الرې نقشه وي چې د دولت او 
. نیوالې ولنې شریک لومیتوبونه اکي

نیواله ولنه به د افغانستان د ملي 
پرمختیا د ستراتیژ د پلي کولو لپاره 
خپلې هلې لې د دغې ستراتیژ د 

پاره پر لیکه برابرې کي چې هغه تمویل ل
موخې تر السه کي چې د افغانستان د 

  . پرمختیا ملي ستراتیژ بریال وي
  
ددې لپاره چې په زېربنایي برخه په تېره  -

بیا د کرنې او انرژ په سکتورونو کې 
 نیواله ولنه د د :پانوونه وهول شي

هغو هو او هلو لو د مالت ژمنه کوي 
 د محصوالتو د زیاتوالي، د چې د کرنې

کلیو د پراختیا او همدارنه په پراخه 
پيمانه د انرژ د تولید، لېد او و وېش 
لپاره تر سره کیي چې د افغانستان 
اقتصادي پرمختیا چکه او د کار لپاره 

  .  شيې برابرالرې چارې
  

ددې لپاره چې د خصوصي سکتور له  -
رصتونه او فالرې افغانانو لپاره امکانات 

د افغانستان حکومت ان دې : برابر شي
ته ژمن بولي چې د خصوصي سکتور د 
ودې سره د پورتنیو یاد شوو سکتورونو 

دا همدارنه ان . په ون مرسته وکي
دې ته ژمن بولي چې د عوایدو د راولولو 
په برخه کې سمون راوي او د داسې 
قانوني نظم چاپېریال رامنته کي چې 

ي پانې را  جذب او د کار وکای ش
  .لپاره زمینه چمتو شي



 

د. کى د پلى کيدو په حال کى دى  ولسواليو۳۵۲ په ولسواليو۳۶۳ د واليتونو۳۴هيواد د ولو
 ميليونه امريکايى الرو له جملى خه، چى په۴۹۱ د مياشتى پورى، د جون  م کال د ۲۰۰۸

يا(ه امريکايى الر د بالک گران  ميليون۴۶۶هيواد کى د کلى په کچه پروژو لپاره ژمنه شوى ده،
په توه د قسطونو په به کى ورک شوى دى، تر و په کليو کى ميشت) غير مستمرو مالى مرستو

 سيمو کى د موجودو خدمتونو اوو شى ددغى پروژى په مرسته د افغانستان په کليوالايخلک وک
 د ملى پيوستون د پرورام.ى ولرى د ول کال په موده کى په هميشنى توه الس براسانتياووته

د ولنيزى پياوتيا د بينى پروژى او د عمومى فعاليت)  ميليونه امريکايى الر۲۲(لومنى پاو 
 org.nspafghanistan.www://http.  م کال د جون په مياشت کى تمويل شو۲۰۰۲په تر کى د 

   
 پرورام د نيوאل بانک لخوا اداره کيې او  په تر کى يېاد: رام ملي بین پر ته دالس رسكليو

 د عنوانونو الندىARTFاو  JSDFدوه نورى پروژى د . ي دېدرى پروژې د ترسره کيدو په حال ک
  .وورئ

  
 پروژه كليو ته دالس رس نالره۱۳۷(ملي بی سيموته دالس کلیوالو"  د  :) میلیونه امریکایی

رام رسکارموندې ملي پرو نیوאل بانک"  د بیشو، ن په تعقیب چې په دې وروستیو کې بشپ
۱۱۲د دولت د کلیوالو الرو پرورام سره خپلې مرستې ته دوام ورکوي او نوره ویا مرسته یې د 

د سمبر میاشتې کال ۲۰۰۷ ملي بین پروژې ته د كليوته دالس رسمیلیونه الرو په ارزت د 
۲۵د خپلو یا نورو تمویلي وجهو خه د ،چې حکومت هم موافقه وکه .  مه نېه منظوره که۱۳په 

.میلیونو الرو په ارزت ددې پروژې په تمویل کې برخه واخلي او په دې توه خپله ژمنتوب وایي
 برخه ده، داده چې د د ملي پرورام د عمومي موخې یوهدالس رس تهددې پروژې موخه چې کلیو 

پروژې اوند کلیوאل ایونه د کال په ولو فصلونو کې اساسي خدمتونو او آسانتیاوو ته الس رسی
 متره۸۸۵۹ کیلومره کلیوالو سکونو او ۲۰۱۰دا پروژه په پام کې لري ترو دا موخه د . ولري

 ترجون کال د ۲۰۰۸د . پلچکونو او نورو وچوونکو جوتونو په بیا جوولو سره ترسره کي
 فرعي پروژو قراردادونه وتل شول۵۹ میلیونه امریکايي الرو په ارزت د ۲۱،۶میاشتې پورې د

په یو شمېر سکونو کې د سروې او.  کې ديپه بيالبيلو پاوونو فرعي پروژې د تدارکاتو ۸۸او 
  . یزاین فعالیتونه په چکتیا سره دوام مومي

   
 ميليونه الرو په۳۰د (س رسي د پراختیا او د دوام موندنې د پياوتیا پروژه د کوچنیو پورونو د ال

 ميلونه امريكايي الرو ويا۱۳۳،۳ ارزت ويا مرسته او د افغانستان د بيارغونى صندوق
د دغه پرورام موخه د افغانستان دولت سره د یوه دوامدار مایکروفینانس سکور په :)مرسته

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

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 . وه مهمه موخه ل کیيخه بېلوي، پدې اه ی

 میلیونه امریکايی الرو خه زیات د مالي مرستو په ېر برابر شوي دي۱۲۴د هغې په تر کې  
۱۵اوس د مایکروفاینانس .   میلیونو امریکايي الرو په ارزت پور هم شامل دی۸۷,۲چې پکې  

  خه۴۴۰۷۰۰همدا راز د .  زیاتې انې لري۲۶۱ والیتونو کې  تر ۲۳مؤسسې شته دي چې په 
   ې دي او د۶۵د مشتریانو په سلو کې . شته دي) مشتریان(زیات د پور او سپما بیپاران 

 میلیونه الره د۷ کال کې دې سکور هره میاشت ۲۰۰۶په .  ده۹۶بیاورکې اندازه په سلو کې 
په.  خه زیاته لوه شوې ده۱۰۰۰۰اشت د مشتریانو شمېره د پور په ېر ورکي او هره می

 میلیونو الرو په شا او خوا کې د پور په ېر برابر شوي او۱۶ کال کې هره میاشت د ۲۰۰۷
 زیاتو افغانانو ته د کار۴۶۰۰دغه سکور اوس له .  مشتریان زیات شوي دي۱۰۰۰۰ -۸۰۰۰

دغه پروژه اووه. انان په مایکروفاینانس کې روزلي دي زیات افغ۶۱۰ کی او تر ې برابرالرې چارې
نوموي والیتونه د دولت. نورو هغو والیتونو ته د غېدو په حال کې ده چې پکې کوکنار کرل کیي

تمه.  ترو د کوکنارو کرونده رو ته د ژوندانه متبادلې وسیلې برابرې شي،لخوا په وته شوي دي
 نیستمنو او۵۰۰۰۰۰ه د هېواد د اکثرو والیتونو د ل تر له ده چې ددغې پروژې په تر کې ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستر او مهمد پاریس د اعالمیې 
  : کي

-  یموکراس په افغانستان کې د
اله د افغانستان دولت او نیو: ینت
 کلونو په جریان ۲۰۱۰ او ۲۰۰۹ولنه د 

کې د ول اکنو اهمیت ته د یو ېر مهم 
 چې د ولو افغانانو لپاره ،ام په توه

نیواله . دیموکراسي ینوي، وري
ولنه خپل قوي مالت اعالنوي چې ول 
اکنې خپلواک، عادالنه او په امن سره 

  . ترسره شي
  
ا د د افغانستان د ملي پرمختی -

ستراتېژ مالت د دې لپاره دی چې د 
 دغه :افغان وو راتلونکې ه شي

ستراتیژي به په راتلونکو پنو کلونو کې 
د  عمل د الرې نقشه وي چې د دولت 
او نیوالې ولنې شریک لومیتوبونه 

نیواله ولنه به د افغانستان د ملي . اکي
پرمختیا د ستراتیژ د پلي کولو لپاره 

 هلې لې د دغې ستراتیژ د خپلې
تمویل لپاره پر لیکه برابرې کي چې هغه 
موخې تر السه کي چې د افغانستان د 

  . پرمختیا ملي ستراتیژ بریال وي
  
ددې لپاره چې په زېربنایي برخه په تېره  -

بیا د کرنې او انرژ په سکتورونو کې 
 نیواله ولنه د د :پانوونه وهول شي

لو لو د مالت ژمنه کوي هغو هو او ه
چې د کرنې د محصوالتو د زیاتوالي، د 
کلیو د پراختیا او همدارنه په پراخه 
پيمانه د انرژ د تولید، لېد او و وېش 
لپاره تر سره کیي چې د افغانستان 
اقتصادي پرمختیا چکه او د کار لپاره 

  .  شيې برابرالرې چارې
  
 ددې لپاره چې د خصوصي سکتور له -

او فرصتونه الرې افغانانو لپاره امکانات 
د افغانستان حکومت ان دې : برابر شي

ته ژمن بولي چې د خصوصي سکتور د 
ودې سره د پورتنیو یاد شوو سکتورونو 

دا همدارنه ان . په ون مرسته وکي
دې ته ژمن بولي چې د عوایدو د راولولو 
په برخه کې سمون راوي او د داسې 

م چاپېریال رامنته کي چې قانوني نظ
وکای شي پانې را  جذب او د کار 

  .لپاره زمینه چمتو شي



 

دغه سکور په مجموع کې له مخکې نه خپل.  کال تر پایه مرسته وشي۲۰۰۸غریبو خلکو سره د
د مایکروفینانس لور مؤسسې.  لت له خپلو فعالیتونو د عوایدو خه برابروي۹۰په سلو کې 

فعالیت وکي او تمه ده چې د مایکروفینانس ېر نورېهمدا اوس کوالی شي چې په خپل لت 
   . م کال تر پایه پورې په خپلو پو ودریی۲۰۰۸ادارې به هم د 

  
 یو پر بل): میلیونه الرو په ارزت ويا مرسته۶۰,۴د ( د عامه مالي چارو د اصالحاتو پروژې 

ره د رو او فعال سیسم دپسې لوروني عملیات ددې المل ري چې د عامه مالي ادارې لپا
په. جوولو لپاره د افغانستان هې پیاوې شي او د عامه سرچینو خه ه ه واخستل شي

لومي سر کې مرستې د مشورتي شرکتونو د تمویل په موخه ترسره کېدې، ترو د دولت
نوې پروژه دکارکوونکو ته د تدارکاتو د اجرا او د خزاینو ادارې په هکله مرسته وکی، خو دا 

.مالیې وزارت د خزاینو د انې د تدارکاتو او تفتیش د کاری ظرفیتونو لووالي ته پاملرنه کوي
نوموو پروژو د عامه مالی چارو د ادارې د اوسني عصری قانون او د هغو د پلي کېدو د

  : الندې فعالیتونه په دې امونو کې ون لري. سیسمونو په هکله مرسته کې ده
 
 قراردادونو ترسره كول چې ول ارزت یې۵۲۷دې مشاور د دولت د :  تدارکاتو د چارو مشاورد

۱،۵ی، آسانه کالرو ته رسی وونده مقررات.  میلیارد تدارکاتو نوی قانون تصویب شوی او ا
 . او د داوطلب سندونه یې هم ترتیب شوي دي

 
تو د زده کو اوند د اتیاوو بشپه مطالعه شوېد تدارکا: د تدارکاتو د ظرفیت د پرمختیا مشاور

د دولت د ملکی خدمتونو د زده کې په انستتیوت. ده او د اتیاوو د پوره کولو پالن جو شوی دی
  . کې به د تدارکاتو ولو مسئولو کارکوونکو ته زده که برابره شوي

 
اکتوبر د میاشتې راپدیخوا د کال د ۲۰۰۲ د :د مالي چارو د ادارې اوندو فعالیتونو مشاور

محاسبو ، د بودجې کنرول او چک د صادرولو واحد سیسم د مالیې د وزارت د خزاینو په ریاست
په نوموي سیستم کې د بودجې ولې معاملې ثبتیي چې د هغې په واسطه د. کې فعال شوی دی

.ر اخیز راپورونه برابریيبودجې د اجرااتو او د حکومت د مالی حالت په هکله په خپل وخت او ه
.نوموی سیستم  ینې اوندو وزارتونو او د مالیی  وزارت والیتي ادارو ته پراختیا مومي

 . همدارنه نوي پرورامونه د شتمنیو د تدارکاتو او کنرول لپاره اضافه کیي
 

مللی نوموي مشاور د کنرول او تفتیش د عمومي ادارې سره د بین ال:د تفتیش مشاور
پرمختیایی ادارې او د افغانستان د بیاجوونې د امانتی صندوق د پروژو په تفتیش او همدارنه د

همداراز، تر سلو زیاتو کارکوونکو د. دولت د لتونو او بودیجې په تعیین کې مرسته کې ده
 تفتیش دزده کې په بېالبېلو کورسونو کې، لکه کمپیور او انلیسي ژبه، تخنیکي تفتیش او د

د کنرول او تفتیش عمومي اداره د کمپیورونو او. نویو 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

 کمپیورونو او نورود کنرول او تفتیش عمومي اداره د. حقوقی چوکا سره یوای جو شوی دی
وسایلو سره سمبالیي او د سراتیژ د پراختیا پالن جو شوی او د تفتیش د نوي قانون واندیز

  .شوی دی
  

د مالیې وزارت د داخلي تفتیش ریاست د تفتیش یو:  د ظرفیتونو پراختیا)تفتیش(د داخلي پلنې 
 تنه۱۲۰ت او نورو عامه ادارو روزنیز پرورام پلي کوي چې د هغې له الرې د مالیې وزار

 میاشتو لپاره زده که برابره شوې او د حکومت د ولو ادارو د داخلي پلنې۴کارکوونکو ته د 
 تنه کارکوونکي ون۴۰کارکوونکي یې  روزلي دي چې په هغې کې د دفاع وزارت ) تفتیش(

  .لري
 

لم دمعارف دكيفيت ده: ی دید معارف د کیفیت ه کولو پرورام له دوه پروژو خه جو شو
۳۴۴ میلیونه امریکايي الره ویا مرسته او د افغانستان بیاجوونې صندوق ۳۵(والى پروژه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تر او مهمسد پاریس د اعالمیې 
  : کي

د افغاني دولتي ادارو پیاوتیا او ولو  -
 :افغانانو ته د خدمتونو د رسولو ه والی

 کلونو په تر ۶د دې په خاطر چې د تېرو 
کې د ترسره شوي پرمخت د پایت په 
هکله ا  ترالسه شي، د افغانستان 
حکومت ژمنه کې چې د عامه ادارې، 

و او د محلي حکومت، عدالت، پولیس
قانون د نورو پلي کوونکو ادارو د ه 
کېدو له الرې په حکومت باندې د خلکو 

په دې ر کې، . اعتماد زیات کي
حکومت ان ژمن کی ،و ا ترالسه 
کي، چې اکنې د وتیا پر بنس ترسره 

  . شوي
  
د مرستو د اغېزمنتیا ه والی او د هر  -

 افغان وي لپاره د پرمختیايي و د
ا هولنې :محسوس کېدو په ا یوالېن 

او )شفافى(ژمنه کی چې د اکل و رې 
د حساب ورکوولو ال زیاتې مرستې برابرې 

هغوی موافقه کې چې د هغوی . کي
 پرمختیايي مرستې به د ال زیاتې همغ

  . له الرې برابرې شي
  
 د افغانستان :د فساد پر ضد مبارزه -

اد پر ضد حکومت ژمنه کې چې د فس
نیواله ولنه . چک او جدي امونه واخلي

 خه مالت نو او اقداماتوبه له داسې ک
  .وکي

  
 :د نشه يي توکو پر ضد د هو چكول -

د افغانستان حکومت دې مسئلې ته ان 
ژمن کي چې د نشه یي توکو د تولید او 
. قاچاق په اه اغيزناك تدبیرونه خپل کي

و عملي مرستو او نیوالې ولنې د همغ
نورو سرچینو د برابرولو په برخه کې چمتو 
والی ودلې چې د حکومت د پالنونو او 
 ول د بدیل معیش يان و، او پهه

  . د پرورامونو خه مالت وکي
  
د ملت جوولو په پروسه کې د مدني  -

ا ون په هکله ولنې د زیات: یوالېن 
له اخه د ولنې د افغانستان د حکومت 

مدني ولنې او نورو ولنو سره د ور 
د پرمخ ولو د هېواد ) مذاكرو(دخبرو اترو

 .د ین عزم ستاینه او هركلْې کې



 

 میلیونه الره ویا۳۰( اودمعارف دكيفيت ده والي دوهمه پروژه :)میلیونه الره ویا مرسته
 بشپه توه د معارف وزارت ددا پرورام په.  کال د مې په میاشت کې پیل شوه۲۰۰۸د ) مرسته

ملي سراتیژ له سند سره سمون لري او د افغانستان بیا جوونې صندوق له الرې د و ونرانو
دا بسپنې په مستقیمه توه د ايي خلکو له خوا د وونیو د شورا انو له. مرسته ورسره کیي

ودونکي موادو لکه د تدریس او زدهالرې د وونیو د ودانیو د بیا جوونې او د ه کیفیت درل
د وونیو د شورا انو سره د والیتي معارف. کې موادو ته د الس رسي له لپاره کارول کیي

ددې. له خوا مرسته کیي) نا دولتي مؤسسو(ریاستونو او په لورو والیتونو کې د انجو انو 
 وونکو د روزنې پرورام سره مرسته والیتونو کې په ولسوالیو کې د۲۳پرورام دوهمه پروژه په 

.) نورو والیتونو کې د امریکې د نیوالې پرمختیایي ادارې له خوا مرسته کیي۱۱په ( کوي 
همدارنه  هغه انجونو ته سکالر شیپ ورکوي چې غواي د دوه کلونو لپاره د وونکو د روزنې

عارف د ملي سراتیژې اوندلوې زده کې ترسره او د وونکو په توه کار وکي او د م
پرورامونو په ارنه او ارزونه کې هم برخه لري چې پدې کې د معارف په وزارت کې د معارف د

 کال د سمبر په میاشت کې۲۰۰۷د معارف وزارت د . مدیریت د معلوماتو سیسم هم ون لري
 سروې نوې اتا دددې.  لمریز کال سروې په بریالیتوب سره بشپه که۱۳۸۶د وونیو د 

 کال کې د۲۰۱۲داسې په نظر کې ده چې په . معارف وزارت په ویب سای کې موندل کیدای شي
 ووني ودان شوي وي او د انجونو وونیو ته به۱۲۰۰دې دوو پروژو په ختمېدو سره به 

ر له شوراانې به جوې او فعالي شي او ل ت۸۰۰۰لمیتوب ورکل شي همدارنه د وونیو 
 تنې انجونې به سکالر شیپ ۱۰۰۰وونکي به د خدمت په موده کې وروزل شي او ۱۲۰۰۰۰

  . ترالسه او د ینه وونکو په له کې به د وونکو په حیث په کار پیل وکي
  

د نیوאل بانک یم د معارف وزارت سره په ه د پروژې منن ارزونه ترسره که او  ویې موندله
لکه د(ددغه پرورام په تر کې، له یوولسو بهرنیو پوهنتونو . توه پرمخت کیيچې په ثابته 

سره د) امریکې په متحده ایالتونو کې د کانسانس پوهنتون او د برلین پوهنتون په آلمان کې
ې او د طبیعي ساینس په برخه کې د شپلیسي ژبې د زده که د اند دویمې ژبې په تو ،انجنیر

و پوهنتونونو له جملې خه له پنو پوهنتونونو سره ون مین ته راغلی دی او دون کوونک
غیر مستمرو ویا مرستو خه په ې اخیستنې سره د کتابونو د اخیستلو او د کتابتونونو او

پدې آخرو وختونو کې د افغانستان بیا جوونې صندوق د. البراتوارونو د بیا جوونې بهیر روان دی
 میلیونه امریکايی الره ویا نوره مرسته هم منظوره شوه ترو مرستندویه۳۲یت له خوا عامل هی

فعالیتونو کې ولول شي  او د بلخ، کندهار، ننرهار او کابل پولی تخنیک پوهنتونو سره د مرکزي
  .ساحې، جمنازیمونو، کتابتونونو او البراتوارونو په جوولو کې مرسته وشي

  
 ميليون امريکايى الرو وويا مرسته او د افغانستان د۴۰( پياوى کولو پرورام د لوو زده کو د

دغه پرورام د غير مستمرو رقابتى :) ميليونه امريكايي الرو ويا مرسته۳۲بيارغونى صندوق 
ويا مرستو له الرى او همدا راز د سيمى او په لويدي کى د پوهنتونو سره د شراکت له الرى په

د کابل د: ان کى د دغو شپو مهمو پوهنتونونو د کارونو د ه والى په موخه تر سره کيىافغانست
لکه د بلخ پوهنتون، د هرات(پولى تخنيک پوهنتون، د کابل پوهنتون او لور سيمه ييز پوهنتونونه 

پراختياله دى برسيره، د يو داسى پرورام  د ). پوهنتون، د کندهار پوهنتون او د ننرهار پوهنتون
دبنس لپاره به مالى مرستى برابرى شى چى د دريم پاو يا د لوو زده کو پر پراختيا، د ووالى د

دغه پرورام په افغانستان کى د لوو. کچى د لوولو او د اصالحاتو په راوستو باندى ينار کوى
افغانستان د  لوو زدهزده کو د اود مهالى پراختيايى پرورام لومنى پاو ل کيى، چى د 
  .کو سکور ته د بيالبيلو سرچينو يا منابعو په جلبولو کى به مهمه ونه ولرى

  
نيوאل بانك يم دلوو زده كو له وزارت سره په ه يوه من  مهاله بررسي او ينه ترسره كى او

  ي دي دا يې موندلې ده چې ددې پرورام پرمختونه په دوامداره توه ترسره شو
لکه د امريکى په متحده آياالتو کى د کانساس( بهرنيو پوهنتونو ۱۱ددغه پرورام په تر کى، له 

سره د انجنيرى، د دويمى ژبى په توه د) پوهنتون، او په المان كې دبرلين تخنيكي پوهنتون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
وزیوאل بانک مرستیاله آغلې ند ن
آکونجو آیویال د بامیان والیت د کلیوالو
خلکو سره چې د ملي پيوستون پرورام

  . هلته فعالیت لري، وکتل

ستر او مهمد پاریس د اعالمیې 
  : کي

 
د افغانانو د بشري حقونو درناوی او د  -

 د قانون د حاکمیت په رامن :هغه ترويج
ته کولو کې افغان حکومت او نیوالې 
ولنې د بشري حقونو د ساتلو د حیاتي 

ه د و دوی دوا. اهمیت یادونه کې
لپاره د عمل د ملي پالن د پلی کولو او 
مالت په چارو کې ژمن دي چې دو له 
پاره دعمل دملي پالن له پلي كيدو خه 

  . مالت وكي
  
 :د سیمه ییزو همکاریو پیاوتیا -

دافغانستان دولت او نیواله ولنې د 
سیمه ییزې همکار اهمیت په سیاسي، 

تو کې اقتصادي، او امنیتي موضوعا
نیوالې ولنې موافقه کې . رند کې

چې د افغانستان اونې هېوادونه د یوه 
با ثباته افغانستان او خوندي پولو د 
جوولو په هو کې یو مخکه رول 

 .لوبوالی شي



 

ونو لهانليسى د ژبى د زده کى او د طبيعى علومو په برخه کى د شپ ون کوونکو پوهنتون
جملى خه له پنو پوهنتونونو سره اشتراک او ون مين ته راغلى دى او د غير مستمرو ويا
مرستو خه په ه اخيستنى سره د کتابونو د اخيستلو او د کتابتونونو او البراتوارونو بيا د بيا

ميليون۳۲ په دې وروستيو كې دافغانستان دبيارغونې صندوق مديرهيآت. جوونى بهير روان دى
امريكايي الره دپوهنتون دمركزي ساحې ،جمنازيمونو، كتابخانو او البراتوارونو د جوولو له پاره

  .دبلخ ،كندهار،ننرهار ،كابل او پولي تخنيك پوهنتونونو ته منظور كل
  

ژه د دا پرو): میلیونه  امریکایی الره ویا مرسته٢٠(د افغانستان د مهارتونو د لو والي پروژه  
ماهرو افغانانو د شمېر اوچتولو او د لو کیفیت حرفوي او تخنیکي زده کو او روزنې د داسې

په. سیسم من ته راولو لپاره طرحه شوې ده چې برابر، د بازار شرایطو سره سم او اقتصادي وي
اتیاو سرهانې توه دا پروژه به سبب شي ترو د حرفوي زده کو او روزنې سیسم د بازار د 

سمه وده وکي او روزنیزې مؤسسې په پالن جوونه او د پرورامونو په اکلو کې خپلواکي ولري او
  . همدارنه د کورنیو او بهرنیو تجربه لرونکو مرجع انو سره مسلکی همکاري پیل کي

 
 میلیونه۴۵  میلیونه امریکايي الره بې ې پور او۱۰۸(د ترانسپورت د بیا رغونې بين پروژه 

 دغې پرورام په بین توه د سترو ترانسپورتي ستونزو په له مینه):امریکايي الره  ویا مرسته
ولو کې مرسته کې ده او همدا رنه له دولت سره د لویو الرو د جوولو په هلو لو او ملکي

و او ولنیزو اداريدغه فعالیتونه شیانو، مارکېون. هوانورد په پرورامونو کې مرسته کوي
خدمتونو ته فزیکي الس رسېدنو کې آسانتیا را من ته کوي، چې ول د افغانستان د اقتصادي او

 میلیونه۴۵ کال د مې په میاشت کې د ۲۰۰۵د . ولنیز حالت په ه والي کې ېر اهمیت لري
وی هییت پواسطه تصویبامریکايي الرو په اندازه د مالي پیاوتیا مرسته د نیوאل بانک د اجرایی

 کشم د سک بیارغولو او د پروژې د امنې بشپتیا له پاره د–شوه، ترو چې د کندز، تالقان 
  .  مه نېه بشپه شوه۳۰ کال د جون میاشتې په ۲۰۰۸دا پروژه د . نورو برخو بودیجه زیاته شي

  
کي د سالن د تونل کــار ميالدي کال د جوالى پــه مياشت ٢٠٠٤ د :د سالن تونل بیا رغونه

د یادونې و ده.  کيلو متره تونل له دواو خواوو خه د ترافيکو پر مخ خالص شو٢،٧بشپ شو او 
د بیا رغونې په کار کې د واورې نیوونکې الر.  کال نه راپدېخوا بنده وه١٩٩٧چې دغه الره له 

، د تونل د ننه روانول او د بريناجوول، دهوا ایستلو سیستم او په هغه کې د تجهیزاتو نصبول
همدارنه باید یادونه وکو چې د سالن تونل په ن کى. د توليد جنراتورونونصبول هم شامل وو

 متره لو دى  او د يوې لويې الرې په سر پروت دى چى د٣٤٠٠يو د لــوو تونلونو ــخه دی چى 
 .همداسې له تاجکستان او ازبکستان سره نلوي شمالي واليتونو او ٨کــابل ارد افغانستان له 

 
 کندز د لویې الرې رغول او له کندز خه د–نیوאل بانک د کابل : د سکونو بیارغولو بین پروژه

په همدې ترتیب د. تاجکستان د پولې په لور تر شېر خان بندر پورې د سک بیارغونې کار تمویلوي
د.  کیلومتره سک کار تمویل یې هم په غاه دی۶۸ تر من د  کشم- تالقان د سک او تالقان -کندز
 کال کې بشپ شوی دی۲۰۰۵ دوشي تر من الره او له پلخمري خه تر کندزه پورې سک په –کابل 

 کال اپرېل په میاشتې کې بشپ شوي دي او د تالقان۲۰۰۶ شېر خان بندر پاته سک د –او د کندز 
  . په میاشت کې بشپ شو کال د جون۲۰۰۸ کشم سک د –
   

 نیوאل بانک د ملکي هوانورد په برخه کې د ینو بینیو چارو سرته رسېدل هم:ملکي هوانوردي
تمویل کي دي، چې د هغو له لې خه کوالی شو د کابل دهوايى ر د رنوې د کرې بيا رغونه،

برسېره پردې یې د کابل د. نه وکود هوايي ر شاوخواته د ماینونو پاکولو او دیوאل چاپېرولو یادو
هوايي ر او د والیتونو دهوايي رونو د رادار او مخابراتي سیسم بیا رغونې له پاره پانه

 کال د آست میاشتې په نهمه نېه۲۰۰۵د کابل د هوايي ر د رنوې کره د . برابره کې ده
  .رسماً پرانستل شوه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

د پلخمري کندز د لویې الرې منظره چې د
.يشو رغولترانسپورت پروژې له الرې بیا 

  

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

  :برخوباندې تمركز كوي
 

د دولت كاري ظرفيت او   •
حساب وركولو ته وده وركول، 
تر و لومى د هغو خدمتونو 
برابرول تامين كي چې اري 
استوني له پاره معقول، د 
السرسيدنې و وي او مناسب 

 . كيفيت ولري
او د كليوالي اقتصاد وده   •

كليوالو ژوند او كاركسب ته 
 ه والى وركول

د خصوصى، رسمي، عصري   •
سكور )  رقابتي(او سياليزه 

 په وده كې مرسته كول



 

  ميليونو امريکايى الرو ويا۱۱۴،۸(ونى او پراختيا پروژه د روغتيايى سکور د بين بيا رغ
 دغه پروژه د لو اغيز لرونکو روغتيايى خدمتونو ته پراختيا ور بخى او همدا راز):مرسته

روغتيايي خدمتونو ته د خلکو، په انى توه د بى برخى او بيوزلو کليوالى سيمو و او
  وو لومنى۸۲رام په نتيجه کى د افغانستان په سلو كېددغه پرو. ماشومانو ال پسى زياتوى

د يوى آزادى او ناپييلى ارزياب له مخى، د روغتيايى. روغتيايى خدمتونو ته الس رسى پيدا کي
والى په ستره کچه لورن خه تر ۲۰۰۴ له ۳۲په سلوكې (خدمتونو ۲۰۰۷او له درى)  پوري
 کلونو خه د کوچنیو۵په افغانستان کې له .   ترسره شوى دهبرابرو خه زياتو نا روغانو درملنه

 تنو ته۲۵۷ کال کې پر زرو ژوندیو زیېدنو کې ۲۰۰۱ماشومانو د مینې اکلی کچه چې په
دا یوالی پدې.  تنو ته رایه شوه۱۹۱ کال کې په زرو ژوندیو زیېدنو کې ۲۰۰۶رسېده، په 

 اوس د ماشومانو د کلن مینې په کچه کې کابو دمعنا دی چې د طالبانو د وخت په پرتله
 کال۲۰۰۳د کورن الروونې خه ه اخستنه په .   کسانو په شمېر کمت راغلی دی۸۰۰۰۰

 ته اوچته شوې ده چې په همدې موده کې د۱۵په سلوكې   کال کې۲۰۰۶ وه او په ۵په سلوكې  کې
٪۵مراقبت خه ه اخلي، په سلو كې له هغه و شمېره چې د زېونې خه مخکې د روغتیایی 

  . ته اوچته شوې ده۳۲٪خه 
 

همدا رنه دغى پروژى د عامى روغتيا وزارت سره مرسته کى ده، چى نوموى وزارت وکوالى
شى د روغتيايى پاملرنى  په تمويل کى د زياتى ونى، د شريکانو د هم آهن او د غير دولتى

يوى آزادى همدا راز د.  روغتيايى سکور فعاليتونه و ارىمؤسسو خه د ارنى له الرى د
سروى له مخى، چى پدى وروستيو کى د کورنيو په اه ترسره شوه، په افغانستان کى د ماشومانو د

م کى٢٠٠٦ وه په کال ۱۹۱ ژوندى زيونو کى ١٠٠٠م کال په پرتله، چى په ٢٠٠١مينى اندازه د 
 دا په دى معنا ده چى د طالبانو د واک د مودى په پرتله په هر. ته رايه شوه۲۵۷ کى ١٠٠٠په 

 م کى٢٠٠٣د کورنى د اندازى د کنرول تنظيم په اه پالن په .  کم ماشومان مرى۸۰۰۰۰کال کى 
ته لو شو او د هغو اميدوارو و تناسب،) ١٥( م کى په سلو کى ٢٠٠٦ خه په ٥په سلو کى 

 د روغتيايى پاملرونو خه ه اخلى په نوموى موده کى پهچى د ماشوم د زيونى خه مخکى
  :ددغه پرورام فعاليتونه دادى.  ته لو شو ۳۲خه په سلو کى ٥سلو کى له 

هلمند، فراه، بادغيس، سرپل، بلخ،: (اووه افغانى او پنه نيوالي غير دولتى مؤسسې په اتو واليتونو
لکه بدخشان، بغالن، غزنى،(ه  نورو بى برخى واليتونو او همدا راز پ) سمنگان، ورد  او نيمروز

 خه۳٠٠له . کى خدمتونه برابروي) لو(کى د ولسواليو په شپو کلسترونو ) خوست، پکتيا او پکتيا
 يى اوس ينه٨٥جوې او رامينته شوى، چى په سلو كې زيات روغتيايى سهولتونه او اسانتياوې

نيز روغتيايي کارکوونکى روزل شوى او په کار مارل شوى دى، تر وپه زرونو ول. کار کوونکي لرى
د پروژې په مرسته، په سلونو کليوالى. روغتيايى چارو ته وده ورکې او لومن مرستې برابرې کي

 د ماشوم د زييدنى په وخت کى د زياتو مينو د کمولو په موخه روزلدايه انى په افغانستان کى
 کال د سپتمبر د مياشت خه را پديخوا، د عامه روغتيا وزارت په دريو٢٠٠٤د . شوى دى

 په عين.کى د خدمتونو د برابرولو دنده په غاه لرې) پروان، کاپيسا او پنجشير(اضافى واليتونو 
 وزارت هم د كابل واليت عامه روغتيام كال د جون له مياشتې خه راپديخوا د۲۰۰۶وخت كې د 

كې د روغتيايي خدمتونو د بنسيزې بستې د عرضه يا واندې كولو مسووليتپه دريو ولسواليو 
د خوندي اوبو د سیسم او روغتیايی خدمتونو د تمویل پههمدارنه دغې پروژې . پر غاه لري

د خوندي اوبو د سیسم د ېنو پرورام د وردو په. د ېنو دوه پرورامونه تمویل کي ديهکله 
 میتودونه بيال بيلوکیي او د اسهاالتو او نورو اوبو اوند ناروغیو د کمت لپارهوالیت کې ترسره 
وغتیايي خدمتونو د تمویل په هکلهد ر. اوس د دغې مطالعې آخري راپور شته دی. یې آزمېیلي دي

ی لکه د مراجعینو خه د فیس اخستنه او د ولنې له خوا د روغتیاي،د ېنو پرورام متبادل میتودونه
ددې مطالعې خه الس ته راغلي معلوماتو د عامې روغتیا وزارت هغه. لتونو تمویل ارزولي دي

د . چې پر بنس یې په اساسي روغتیايي مرکزونو کې فیس له منه يراوستېپرېکه تر اغېزې الندې 
یکايي الره میلیونه امر۲۰ مه نېه، د نیوאل بانک د بور له خوا ۱۵ کال د مې میاشتې په ۲۰۰۸

 ترو د افغانستان د دولت د هغه هو مالت وشي چې د هېواد د ناامنو سیمو،نوره مرسته تصویب شوه
  .په ون د اساسي روغتیايي خدمتونو د پراختیا لپاره ترسره کیي

د غزني په والیت کې ې د کورنیو
مشورو د الس ته راولو لپاره د کلنیک د

  .ار کې انتظار باسيكتننه په یوه 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ي روغتيايي كاركونكد بلخ  په و اليت كي 

  



 

طرح شوې ده چې ددې ناروغ د مجادلې ملی ظرفیت ته د هغه  داسې ) میلیونه امریکایی الره مرسته۱۰(د ایز او اچ آی وی د وقایې پروژه 
لکه د زرقی مخدره توکیو (ېرو واونو سره د مخ شویو کسانو لپاره پراختیا او لوتيا مومي  وقایوی پرورامونو له الرې وده ورکي، ترو د 

ره مخ دي، د زرقی مخدره توکیو د رودیو، جنسی کارکوونکو او ېرو واونو س هغه زیانمنونکې لې چې له ). کارونه یا نا خوندي جنسي ایکې
پریدو د  د خHIVهمدارنه، دا پروژه په پام کې لری چې د . د هغوی مراجعینو، د بار وونکو مورونو چلونکیو او د زندانیانو خه عبارت دي

و کو وو خه  سرویالنس  پیاوی کی او همدارنه هه به وشی  د خپریدو او د خطرناکHIVوقایې په هکله د عامو وو خبرتیا زیاته شی او د 
 ، كه  په ضد  ولنیز حساسیت کم کی ناروغانو د HIVتر و د واونو سره د مخ شویو کسانو ایونه معلوم او د هغوی شمیره اکل کی او  د 

  تیا لری، او هم په دی هکله عامو خلکو ته معلومات ته دا کسان مالتیاورک  .  
  

 کال د جوالی په میاشت کې د خپل پیل خه راپدیخوا د اېز د کنرول د ملي پرورام د ظرفیتونو په لو والي کې په الندې ۲۰۰۷دې پروژی د 
کنرول د ملی په کورنیو او بهرنیو روزنیزو چارو کې د ایز د )۲(د اوو تنو داخلي او یوه بهرني مشاور استخدام، ) ۱: (توه ونه درلودلې ده

په حارج كې دايز يا اچ اى وى له ويروس او ناروغ دكنترول دبرياليو پرورامونو سره دايز دكنترول دملي )۳(پرورام د کارکوونکو ون ، 
نالره تصويب شوه، دنوموي پرورام دظرفيت دزياتوالي په اثر په افغانستان كې له اچ اى وى سره دچلند او سلوك ك. پرورام دكاركوونكو آشنايي

م كا ل په وروستيو ۲۰۰۷د . چې داپه هيواد كې داچ اى وى دزيانمن شويو وو له پاره دساتنې او حمايت په برخه كې ير مهم ام ل كيي
اندې كولو په منظور د داخلي او بهرنيو انجوخدمتونو د و رام زيانمن شويوته دپام وز دكنترول ملي پروانو په استخدام الس مياشتو كې داي

م كا ل دمى په مياشت كې دجان هاپكنيز له پوهنتون سره داچ اى وى دارنې يا سرويالنس فعاليتونو قرار داد وشو او له ۲۰۰۸د. پورې كى دى
  .خطر سره دمخامخ اكثريت لو سروى به دنوموي كا ل په دويمه نيمايي كې پيل شي

انسانانو ته د ):  ميليونه امريكايي الرو ويا مرسته۸(پانيم په واندې د چمتووالي او غبرون پروژه ي د كنرول او د بشري د مرغانو د وال
كنرول او له مرغانو د والي له سرايت او ليدونې خه د مخنيوي، او د ارويو په سكور كې د سخت پتوجنيك والي د وقاېې، ككتوب،  

دا پروژه به د سرايژيكو تبليغاتو له الرې د عامه پوهاوي د لوولو لپاره له يو . پلي كولو لپاره جوه شوې دهمنه ولو د فعاليتونو برابرولو او 
ددې پروژې د ارویو د روغتیا په ر کې د  FAOد ملرو ملتونو د خوراکي توکو او کرهنې مؤسسه . ملي پرورام خه هم مالت وكي

نوموې مؤسسه په روزنه، د بېلو په واندې کولو، د .  کې دهپه ورورستيو پاوونو او د قرار داد تلو پروسه مرستندویه همکار په توه غوره شوی
 به د پروژې د انساني روغتیا په برخه کې WHOپخوانیو تقنیني سندونو په کتنو او نورو چارو کې مهم رول ترسره کي، د ن روغتیایی سازمان 

د عملیاتي الرود . اوس د پروژې مهم کارکوونکي په کار مارل شوي او د پروژې فعالیتونه پیل شوي دي. رول ولريد مرستندویه همکار په حیث 
 ۲۰۰۸ د مرغانو د واکسیناسیون کمپاین د .، مالي چارو الروود، د حقونو د جبران کنالره، او د ژوند د چاپېریال د تنظیم پالن بشپ شوي دي

د ایکو سراتیژي د یونسیف ادارې سره په ندې ملرتیا .  ې په کابل، کاپیسا، ننرهار، او کنونو کې پیل شوی دیکال د فبروري په میاشت ک
 .جوه او پلی کیدل یې پیل شوي دي

  
ې د مرکي  ددې المل ري چ) ميليونه امريكايي الرو په ارزت كريت۳۱د(د مركاتو د مرنيزه كولو او سودار د اسانولو بين پروژه 

عوایدو د زیاتوالي، د سودار د ترانسپوری لتونو د کمت، د سودار د هونې، د فساد د کمت او د سرحدي پروسو د ساده کولو 
نوموې پروژه د اتومات کیدو، د ایکو د ینت، بنسونو، د مرکونو د تخنیکي مرستو، دسودار د . لپاره د افغانستان هې پیاوې شي

  . سانتیا او د ستندرد او میترولوژی په رونو کې د پام و پرمخت لريآ
دا کار د پام و او مهمو اصالحاتو په پلي کولو او تر ن  . خه زیات اوچت شوي دي٪۶۰۰ کلونو په پرتله مرکي عواید له ۲۰۰۴ -۲۰۰۳د 

 کال د پروژې د لمي حالت په پرتله اوس سل ۲۰۰۳احجام یي چې په د تجارت ثبت شوي . یې د حمایوي بنسونو په پراختیا سره شونی شوی دی
  .په سلو کې زیاتوالی راغلی دی

  
 په سلو کې واردات سرته رسیی، د ۷۶په لورو سرحدي ایونو یانې په تورخم، اسالم قلعه، حیرتان او تورغندی کې چېرته چې د افغانستان 

  او تفصيليد بشپو. په بریالیتوب سره پرمخت کوي) کي اطالعاتو لپاره اتومات سیسمد مر( ازیکودا ترانزیتی میتود پلي کیدل 
اظهارلیکونو د اجرا لپاره د کابل په تصفیوي مرک کې د ازیکوا د سیسم آزمېینه و بشپه پلي کیدنه به یې د جالل آباد او کابل هوایي ر په 

 تنه کارکوونکيو د کمپیور،  .۸۰ول الزم تجهیزات یې ترالسه شوي دي.  ترسره شي کال د اپرېل تر میاشتې پورې۲۰۰۸مرکونو کې د 
د مرکي عوایدو پام و زیاتوالی د پروسو د اتومات کولو له امله شونی شوی  .الکترونیکو اجرااتو او ازیکوا سیسم په هکله روزنه موندلې ده

نوموې پروژې وکوالی شول لس پایې .  او د عصري کولو اغېرمنتیا یې ترسترو کیيدی او همدارنه الر اوس د ل وخت لپاره انتظار باسي
د مهمو بسنېزو جوتونو په بیا رغونه یا ودانولو کې د  .  مخابری سره ونلويموبایل یا رپتر، VHF/HF ېپای١٨ و VSAT/VPNیت الس

 یا له کاري نظره ه شوي دي چې په هغې کې د مرکاتو او عوایدو ې بیارغول، ودانزياتې ودان خه ۵۶له . رضایت و پرمخت شوی دی
  ..مرکزي دفتر په کابل کې هم ون لري

  



 

فزيكي پرمختيايي. د جالل آباد د تصفیوی مرک ودانیز او پراختیایی چارې بشپېدو ته ندې دي 
 شوی او، په داسې حال کې چې د خوست د تصفیوی مرک یزاین بشپترسره شوى۹۰په سلوكې 

  د ودانیزو چارو دقراردادونو د تلو تدارکات یې په چکتیا سره پیل شوي دي
  

دا پروژه د سوداری او صنایعو د وزارت د سوداری او ترانزیت د آسانتیا له عمومي ریاست سره
 ترو د سوداری او ترانزیت د آسانه کولو په چارو،په تخنیکي او عملیاتي چارو کې مرسته کوي

همدارنه دې پروژې د.  د نوموي وزارت ظرفیت د پالیسیو په جوولو لپاره وده وکيکې
 فعالیت یې د،چېافغانستان د بارچلولو له سکور سره په مرسته کې مهمه ونه درلودلې ده

منلې ده) فیاتا(د بارونو د ولو نیواله اتحادیه . نیوالو اصولو او معیارونو په را کې ترسره شي
په دې هکله د روزنې لمن.  په کابل، هرات، مزار شریف او کندز کې روزنیز کورس جو شيچې

  . کال د مارچ په اتمه نېه وشوه۲۰۰۸غونه په کابل کې د 
  

دغه پروژه له دولت سره):  ميليون دالره بې وپور او كريت۲۲د (د مخابراتو بين پروژه 
دغه کار به د پاليس په اه د.  پراختيا ور وبخىمرسته کوى چې خپلې مواصالتى شبکى ته

مشورو، د مخابراتو د وزارت د کار کوونکو د وتيا او ظرفيت د کچې د لوولو او پستى
 : په دى اه فعاليتونه دادى. خدمتونو کى د ه والى د مين ته راولو له الرى ترسره شى

الرو په ارزت پرانستل شوه او د هغې په میلیونه امریکایی ۱۶د دولت د مخابراتو شبکه د 
 لکه د لېرې وان او نیوالې ایکې د،واسطه د انرن او غیزه مخابراتي خدمتونو الس رسی

د. خه زیاتو کارکوونکو د پاره په کابل او هېواد په والیتونو کې برابریي۳۰۰۰۰دولت تر 
 پارهلهایویی طیف د مناسبې کارونې رایویی طیف د نظارت نوی سیسم په افغانستان کې د ر

د هېواد ول والیتي مرکزونه اوس د.  کال د سمبر په میاشت کې پرانستل شو۲۰۰۶نصب او د 
دولت د ریاست او وزارتونو له مقاماتو سره په کابل کې د ویدیویی کنفرانس له الرې ایکې

 د دولتي مخابراتي شبکې د بنسهمدارنه د والیتونو د والیانو د مخابرو شبکه اوس. ینوي
  . خه کار اخلي

  
 میلیونه زیات د شخصي موبایلونو مشترکین شته دي چې مخابراتي۴،۷په ول هېواد کې تر 

 میلیونو امریکايی الرو خه زیات په دې سکتور کې۹۲۵له .  ته رسیي۱۷ په سلو والی یې
 میلیارده۱،۵ کاله پورې ۲۰۱۰ به تر پانه اچونه شوې ده او تمه ي چې دا پانه اچونه

دا.  عواید د مخابراتو له سکور خه الس ته راي٪۱۵د دولت کابو . امریکايي الرو ته ورسیي
همدارنه.  افغانانو ته د کار زمینه برابروي۶۰۰۰۰سکور  په مستقیمه او غیر مستقیمه توه 

شوی او په پام کې ده چې د روان کال تر پایهافغان تیلی کام په بشپه توه په سهامي شرکت بدل 
د پوستي سکتور د پرمختیا په ر کې افغان پوست نوي خدمتونه معرفي. پورې خصوصي شي

عواید یې په تېر کال کې په پرله پسې توه زیات شول او افغان  پوست.  لکه چک پوست،کي دي
  .ه هم الس ته راوې دهد مرکزي بانک خه د مالي خدمتونو د واندې کولو اجاز

  
 ميليونه الره ويا۵۳ ميليونه الره بې ې پور،۴۰(دابولولو دسيستم دبيارغونې بين پروژه 

 تر پرورام الندې سیمو کې د کرنیزو مکو): ميليونه الره دافغانستان د دولت مرسته۶مرسته او
کو د عاید د زیاتوالي، د خوراکي اولپاره د اوبو د برابرولو  او د کرنیز تولید، د کرنیزو م

کې د اوبوو زپه  ولو پنو حوسيندونو معیشت د چارو د امنیت د ه والي او د افغانستان د 
 د کمت په موخه دزيان موندني لولو د ملي سیسم د بیارغاونې  له الرې د وچکالیو د 

باد، کندهار،آ پورې په کابل، جالل تر اوسه.  منصفانه او د او اوبو وېشلو سره مرسته کې ده
. وتیاوو د پراختیا په موخه شپ سیمه ییز دفترونه جو شوي دي بنسيزبلخ، کندز او هرات کې د 

 فرعي پروژو غوتنلیکونه، چې۶۸۵ مې نېې پورې، د ۳۱ کال د مي د میاشتې تر ۲۰۰۸د 
 فرعي پروژې۶۵۸ې لې خه له د.  میلیونه الرو ته رسېي، جو شوي وو۵۹،۷۵لت یې 

 فرعي پروژو۶۳۴د .  میلیونه امریکایی الره کیي، منظورې شوې۵۵،۲۲چې ول ارزت یې 
  وتل شول او اوس مهאل پلي  میلیونه امریکایی الره کیي،۴۴،۴۹قراردادونه چې ارزت یې  

 
الر مور په طور خم کې د تصفیوي 

  . مرک خه راوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
یو تن معلول چې د کابل په بازار کې د

په تېرو و کلونو. موبایل کارتونه خروي
کې په افغانستان کې د موبایل یا رنده

د پژواک( یلیفونونو کارونه زیاته شوې ده 
  )خبري آژانس عکس



 

له دى برسيره، د بند سلطان د بينى بيا رغونى د . میلیونه الره کیي، بشپې شوې دي۲۸،۰۸ پروژې چې ارزت یې ۵۰۳همدارنه . کیي
 امريکايى الر لت لرى  بشپ شوى دى او ددغى پروژى د دويمى دورى يزائين تر بيا کتنى ٥٠٠٠٠٠تون اوند د لومنى دورى کارونه چى 

کوزن کوکچى د اوبو لولو  او د برينا و د کوکچى پر سيند د آمو د سيند په زون کى د . الندى نيول شوى او تصويب لپاره سپارل شوى دى
 مياشتو کى بشپ او وروستي عملي رپور به ١٨قرارداد پپه )  ميليون الر۳(چې هيله كيې ده . موخيز پروژى د عملى کيدو ينه پيل شوى ده

  .يي په دې ندي وختونو كې واندي شي
  

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

نوموې پروژه داسې یزاین . نستان په چاپیریال کې تر ېرې کچې سیاسی خطرې احساسويالرې  مرسته وشي که بهرني پانه اچوونکي د افغا
نوموی پرورام به د سیمه اییز اقتصاد د پیاوتیا، کارموندنې او مالیاتي عایداتو د الس ته .  تر و د بهرنیو تشبثاتو فعالیت وهوي،شوې ده

  .ې کنالوژ او میتودنو په راولو کې مرسته وکيه د نوله بهر خه به افغانستان تراونې المل ورې او 
   

سره لدې چې په افغانستان کې د سودار چاپېریال نور هم وران شوی چې نوموي هېواد ته د مستقیمې بهرن پانه اچونې مخه یې نیولې ده، 
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 لريرملالندې د پنو مراجعینو لپاره صادر شوي دي چې د کرهې، د
   . کارونه من ته راغلي دي نوي ۱۲۰۰ میلیونه الره ده چې په پایله کې یې ۱۰۷الندې وله پانه اچونه کابو 

  
 د برېنا د بیا ) : ويا مرستهARTF ميليونه امريكايي الره د ۲۰ ميليونه امريكايي الره كري او ۱۰۵(د برينا د بيارغاونې بين پروژه 

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

او اونده انتقالي مزی او ) چې د کابل ار د برېنا تر ولو ستره زېرمه ده(نه  مېاواه فابریکې بیا رغاو۱۰۰ارزانه برېنا وارده شي، د نغلو د 
 کیلو ۱۱۰له نغلو خه کابل ته د . دا پروژه ه پر مخ ي. همدارنه د برېنا د ادارې د جوت بدلون او تجارتي کول یې په موخو کې شامل دي

تمه ده چې دا پروژه به . ن تیار شوي دي او کار یې په عملی ر کې مخ په واندې روان دید ودانیزو چارو قرار دادیا. وله مزي کار بشپ شوی دی
   کال کې به بشپه شي۲۰۱۰ پام و پر مخت وکي او په تر نيمائي پوري به  کال ۲۰۰۸په 
  

د کابل ):  نه امريكايي الرو ويا مرستهميليو ٥،٦د افغانستان د بيارغونى صندوق  او  ميليون دالرو بسپنه۲۵د (د كابل د ار جوولو پروژه 
 خورا زیانمنونکو ساحو په بیاجوونه او رغاونه کې مرسته کوي چیرته ۱۹دا پروژه د کابل ار د ):  میلیونه الرو پور۲۵د (ار د بیا جوولو پروژه 

 ولسي خلک اساسي خدمتونو ته الس  ۱۰۰۰۰۰و ددې پروژې موخه داده تر. چې د ار ېر بېوزله خلک په نارسمي هستونیو کې ژوند کوي
دغه پروژه ددې مهم ار په ودانولو او جوولو کې . حق خوندیتوب .اوبه، حفظ الصحه، د کثافاتو لېرې کول او د مکې د تصرف د: رسی ولري لکه

 مهمه برخه داده چې د اري پراختیا او کابل ددې پروژې یوه. مرسته کوي چې د زرونو راستنیدونکو د ای پر ای کولو لپاره پکې هې کیي
په دې پروژه کې د اوندو سیمو د اکنې، پالن او خدمتونو د برابرونې لپاره د سیمه اییزو میتودنو خه . اروال کاري ظرفیت باید وده ومومي

. نو د برابرونې لپاره بشپ شوي دي اویا ادامه لري ساحو کې ولنیزې مشورې او انجنیری یزاین د خدمتو۱۴تر اوسه پورې، په . کار اخستل کیي
 کیلومتره ویالې، د اوبو د سرچینې سره ۶۲ کیلومره داخلي سکونه، ۶۳د ساحو :  ساحو کې کار پیل شوی چې الندې چارې پکې ون لري۹په 
 همدارنه نوموې . راغونه۳۰۰۰ د سکونو  ایونو جوول، او۵۴ تشنابونو ه کول، د کثافاتو لپاره د ۵۹۰۰ کورنیو نلول، د ۲۹۰۰د 

  پروژې د کابل اروال سره د حسابدار د سیسمونو د پياوتیا لپاره مرسته کې ده تر و رووالی ال په ه توه د ا و شي
  

د اوبو : و دا الندې اجراات رامنته كيدغه پروژه په پام كې لري تر  ): ويا مرستهي الر امريكايه ميليون۴۰(د اري اوبو رسولود سكور پروژه 
د افغان روغتيا ساتني او اري اوبو رسولو د شركت لپاره مالي ثبات ) ۲(رسولو او كاناليزاسيون مركزي مقام په عملي او تخنيكي عملياتو بدلول، 

د ارنې د پروژې برابرول چې دهغه تر ) ۴(، او اوبوته زياته الس رسيدنه او په كابل كې د اوبو رسولو د خدمتونو امنتيا) ۳(رامنه كول، 
د دغه هدف . الرووني الندې اساسي او مالي هدفونه ترالسه كيداى شي او د پرورام الندې ساحې په كابل او د والياتو په ارونو كې الپسې زياتيي

د كابل د ) ۳( په عملياتو كې مالي مرسته، او AUWSSCد ) ۲( مؤسساتي پرمختيا AUWSSCد ) ۱: (د ترالسه كولو لپاره درې برخې شامليي
 هم غ په (CAWSS) کال داکوبر د میاشتې د کنالرې د انې او سازماني پراختیا د پالن په اعالنولو سره، د ۲۰۰۵د . اوبورسولو غزونه

  . پرمختيايي همكار سره سمه تمويليي دغه پروژه د جرمني د. کال د جنوري په میاشت کې د جمهوري ریاست فرمان صادر شو۲۰۰۶موخه د 



 

  د نوموې فرمان له مخې کاري له د اري پراختیا او مالیې د وزارتونو له خوا رامنته شوې او
 کال د سیپمبر د میاشتې په لومیو کې سالکاران ورته۲۰۰۶د همدې لې د مالت په موخه، د 

وي فرمان پر بنس په دنده ومارل شو، د هغه کاري روپ چې د یاد ش.چمتو شولوومارل او 
 کال د اپرېل په میاشت کې جو شو او د نوموي روپ مرستندویه هیئت خپل کار په کابل۲۰۰۶
د افغان اري اوبو رسونې او کانلیزاسیون د.  کال د سپمبر په میاشت کې پیل ک۲۰۰۶کې د 

د او  ه شوهنېه د کابینې له خوا منظور کال د جوالی د میاشتې په نهمه ۲۰۰۷ د اساسنامهشرکت 
خپره مه نېه په رسمي جریده کې ۱۱ کال د جوالی د میاشتې په ۲۰۰۷عدلیې وزارت له خوا د 

مدیره هییت په منظمه توه غونې کوي او عامل هییت په ژر استخدام شي او همدا راز شوې ده،
 و مشورتي خدمتونو تدارکات ادامهد. د شتمنیو او پورونو د انتقال مهאل ویش جو شوی دی

 کال په۲۰۰۸مناقصه د داوطلب اولري او په زیات احتمال سره به د ودانیزو چارو د قرار دادونو 
  .منن برخه کې ترسره شي ترو دا د پانه اچونې پرورام پلی شي

  
 میلیونه الره د۱۱ او ویا مرسته هالرمیلیون امریکایی  ۲۰ (د بوال او مالدار بېن پروژه

دا پروژه د بوال او مالدار د حاصالتو د لوولو او ):افغانستان بیا جوونې صندوق ویا مرسته
دا پروژه د خصوصي پانه اچونې هونه. د بازار موندې د توان د اوچتولو لپاره طرحه شوې ده
په پیاوتیا کې به مرسته ظرفیتونو اداريکوي او د مالدار او بوال د فرعي سکورونو د 

دا پروژه. همدارنه دا پروژه به د دولت د مخدره توکو ضد پرورام کې هم مثبت رول ولري. وکي
داسې طرحه شوې چې د و ونرانو د ې پانه اچونې د پرورام حیثیت به ولري او ارزت یې

ه امریکايی الره ویا مرسته میلیون ۲۰خه IDA تر اوسه پورې د .  میلیونه الرو ته رسیي۵۰
. میلیونه امریکايی الره بسپنه ورکې ده۱۱الس ته راغلې او د افغانستان بیا جوونې صندوق 

 ده چې په راتلونکې لسیزه کې به په ول هېواد کې دپاوم ودا پروژه د هغه اود مهاله پرورام ل
به د پراختیا ملی اتحادیه والد ب . کيب وال او مالدار دفرعي سکورونو ته پياوتیا ور

 د پروژې په چوکا کې د پالیس د اکنې، د مقرراتو د پراختیا او د ول کالترو یجوه ش
نوموې پروژه به د میوو د بونو. وکيبوال د بازار موندې د پاره په هېواد کې فعالیت ) دایمي(

 سیمو کې به پراختیایی پرورامونه د کت پهبشپه بیا جوونه او د پروژې په اکل شویو
راتلونکي فصل کې پیل کي چې د کرهنې، اوبو لولو او مالدار د وزارت د پنه کلن پالن سره

د بوزغلیو  لمن پراختیا او د بزرانو د ودلو چارې د میوو د بونو د بیا جوونې او. سمون لري
د کرهنې، اوبولونې. توب سره په ساحه کې پرمخت کويپراختیا په موخه پيل شوي او په بریالی

یاده شوې موسسه. واکلهپل مرستندویه شریک په حیث سسه د خؤ مFAOاو   مالدار وزارت د 
يبه د برام کې د مضرو حشرو سره د مبارزې د پروژې سره مرسته وکپه پرو د پروژې د. وال

د کرهنې، مالدار او اوبو لونې وزارت د. ه مخ يمالدار اوند فعالیتونه هم په ه توه پ
 د خپلو همکارانو په توه مارلي دي او چرانوسسه ؤ مFAOاو د » افغانستان وترنرانو اتحادیه«

 د هغه فعالیتونو په پليدا پروژه به. د پروژې لپاره د همکار غوراوی په آخرو مرحلو کې واقع دی
 کلیوالو و سره مرسته وشي ترو د۲۵۰۰۰ه واسطه به د کولو کې مرسته وکي چې د هغو پ

کورنو او کوچنیو تشبثاتو عواید په کلیوالو ایونو،  الس ته راغليچرانو د ساتلو خه د هغوی
د همکارې مؤسسې د غوراوي پروسه د کابل ار ته ېرمه د شیدو د. والی وموميکې زیات

  .ه دی، هم ادامه لري ن۵۰فابریکې لپاره چې د ورې ظرفیت یې 
  

دغه پروژه له ):ه ويا مرستهالر ه امريكايي ميليون۳۰(د طبيعي زيرمو د پرمختيا دوامداره پروژه 
يوشمير داسې كنو او اقداماتو خه مالت كوي چي د هغو په تر كې د نيوالې پانه اچونې د

 نوكې  دغهپه يرو هيوادو.   شيمعيارونو په برخه كې سالمه سيالي، ونوالى او وفاداري تامين
ول 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 ته وال شي او له فساد سره مخ نشي

حكومت د. ذبولو كې مرسته كويهمدارنه، دغه پروژه د نيوالو او سيمه ييزو پانه لرونكو په ج
  .ينو نوتيزه الرو چارو خه كار اخلي، تر و دغه سكور اداره كي

د هېواد شمالي والیت جوزجان په مرکز
د یوناما( شبرغان کې د نل باغ منظره 
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د د ولنيزي پرمختيا له پاره د جاپان 
  :(JSDF)دولت وجهي صندوق 

په دغه صندوق د جاپان د حكومت له خوا 
 ام  كال كې پرانيستل شوچې ۲۰۰۰

هدف يې د هغو فعاليتونو خه مالت دى 
چې په مستقيمه توه د بيوزلو او زيان 
منونكو روپو نو اتياوو ته واب وايې ، 
د هغوى كاري ظرفيت ته وده وركوي او 
په پرمختيايي بهير كې د هغوى واكمني 

دغه  وجهى صندوق د . پياوې كوې
  . له خوا تطبيقيي نيوאل بانك  

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

پرانيزي  چې د مرستې په درې كلن 
پرورام كې د افغانستان له فعاليتونو 
خه  مالت وشي  تر و په دغه هيواد كې 
سياسي، اقتصادي او ولنيز ينت 

 .من ته راشي

 يو ل داسې پرنسيپونه دي چې د بشپې خپرونې او د شركت او عايداتى تاديو او وركو د تفكيك له – نوت په استخراجى صنايعو كې د ونوالى
برسيره پردې، يونيوאل .  ليارې، چې دولت يې د تيلو، ازو او دكانونو د راويستلو له ليارې ترالسه كوي، د دولت په حاكميت كې مرسته كوي

ومت سره د وانديز شويو قراردادو د ې په ارزونه كې د هيواد د طبيعي زيرمو د ودې په برخه كې مرسته مشورتى شورا تاسيس شوي، چې له حك
  . وكي

  
 ترو له نوموي وزارت سره د ، د کانو په وزارت کې د پروژې د مدیریت یو واحد جو شوی دی.  الندې دهء اجراسرته رسيدو اودغه پروژه اوس مهאل 
یو شمېر قرار دادونه بشپ کیي چې د کانو او نفتو لویو مشاورینو قرار دادونه، د کانو د مقررو تسوید، او . رسته وکيپروژو په تطبیق کې م

نور قرار دادونه د تدارکاتو په واندې مرحلو کې واقع دي لکه د کدستر ادارې . وزارت ته د لوژستیک او مادي مرستو قرار دادونه پکې شامل دي
.  د عینک د مسو د کان د داوطلب پروسه بشپه شيچېهمدارنه دا پروژه له دولت سره مرسته کوي . یولوژیکې سروې مرستېخدمتونه او د ج

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

  
 او تونهچى مکنى خدم ددي پروژه موخه داده چې ):  ويا مرسته ميليون امريكايي الر۲۵(د خصوصى سکور د پراختيا خه د مالت پروژې 

هولتونه برابر او د دولتى ارانونو ووالى لو شى ترو وکوالى شى ورته پرورامونه ترتيب او پلى آسانتياوى لکه، برينا، اوبه او مخابراتى س
همدا راز دغه پروژه به د دولت او د دولتى ادارو ووالى اوچت کى ترو دغه ادارى وکوالى شى افغانستان د پانه اچونى و وروى او .  کى

ددغى پروژه په تر کى به جالل آباد ته يرمه د حصار شاهى په سيمه کى  صنعتى پارک په جويدو . بر کىپانه اچونى پورى اوند خدمتونه برا
  .ي اقتصاد په وده، د دندو په مين ته راولو او مالياتو کچه لوولو کى مرسته وکسيمه ييزنوموى پارک به د . يکى مالى مرسته وش

  
 پروژې د منظورېدلو خه را پدیخوا، د آیسا د صنعتي پارکونو د پراختیا د ددېوאل بانک د بور له خوا  کال د فبروري په میاشت کې د نی۲۰۰۷د 

د . همداراز، د صنعتی پارک د جوولو په ر کې مهم پرمخت شوی دی.  ریاست بشري توان د پروژې د پلي کولو په ساحه کې ېر ه شوی دی
 بشپه شوې او د دوو ژورو اانو کیندنه تقریباْ ٪۹۰من سروې، د مکې لېول او اوارول کابو ول .ی شوی دترسرهقرارداد سیول ودانیزو چارو 

 پروسس چې د اوبو د تصفیې د فابریکې، او داوطلبيود نورو مناقصو.  بشپه شوې ده٪۲۰بشپه شوې ده او د چاپېره دیوאل جوت ادامه لري چې 
 کال د ۲۰۰۸ د برقی سامانونو په جوولو پورې اه لري، هم د پام و پرمخت کی او تمه کیی چې د د جامدو بېکاره موادو د لېرې کولو او

 او پالیسی د ادارې او د سودار او صنایعو د وزارت د پالیسي او ېنو د آیسا د .وشي به یې داوطلبي ته بلنه ورکل  په میاشت کېسپمبر
 او پالیس د ظرفیت په تل پاته پراختیا کې ېنېد نیوאل بانک موسسه هم د آیسا د . رې دوام لري ستندرد ریاستونو د ظرفیت د پراختیا چا

  .مرسته کوي
  

 ددغى پروژى په تر کى د دولت له  مهمو وزارتونو سره مرسته ):  ميليون امريکايى الرو ويا مرسته۲۰،۴د (د دولتى دستگاه د اصالحاتو پروژه 
 اجراء او همدا راز د دولتى سرچينو د استعمال په اه د واب ورکولو کچه کيى، چى د کارونو د

ددغه هدف او موخى د ترالسه کولو په منظور به ددغى پروژى په تر کى د مهمو وزارتونو . لوه کى
سره د جوت او کارکوونکو د پيژندلو په اه مرسته وشى، تر و نوموى وزارتونه وکوالى شى 

همدارنه دغه پروژه به له حکومت سره مرسته وکى ،چې دولتى دستگاه د . سره کىخپلى دندى تر
  .رندو کنالرو او تالروسره سمه اداره کى

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

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

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

 لري، برابره شوه، پرورام لپاره چې همدا اوس هم جریان NEEP دغه ویا مالی مرسته د ):مرسته
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 دولت د 

د افغانستان د نوي «سته به  ویا مرJSDF د. ژوندانه د متبادلو وسیلو په پرورام کې ونه واخلي
نوموي وکوالی شي ،چې د يوې برخې په ېر له پخوانیو جه مارو سره مرسته وکي » پیل پرورام

دا پرورام د هغه ).  دولتي نوت چې د جاپان لخوا تمویلیي(په ولنه کې بیا ای پر ای شي 
د مهاله کارموندنه منار کوي چې  اوین ي او د کاري فرصتونو مهارتونو پر ودېته راو 



 

 مؤسسې له  (UNOPS) د نوموې مرستې کار د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په واسطه د . برابرونه پر اقتصادي ثبات او وده پورې اه لري
  .الرې پلي کیي چې له روزنې او سکونو د بیا رغونې دوه جال خو سره تلې برخې لري

 
 خلکو د کار پر بنس روزنه د  بيوزلو د کلیو بېوزلو او نېستمنو، پخواني جه ماران ۳۷۰۰یاشتې تر پایه پورې، کابو  کال د فبرور م۲۰۰۸د 

  ماهر تخنیک کاران شته ۵۷پدې روزنه کې  کابو . سکونو او صنعتونو په هکله او همدا راز علمي روزنه یې په حرفوي مرکزونو کې بشپه کې ده
 ۹۰ددغو فارغینو ه نا ه په سلو کې  . کی ترسره کې ده) کابل او قندهار(ني تخنیکي کورسونه یې په دوه پوهنتونونو دي چې لور میاشتی

 کیلومره سک ۳۵۰همدارنه . په ساختماني او بدیل معیشت پروژو یا هغو خه بهر په کار مارل شوي دي RALصنعتي مهارت لرونکي د 
 خه زیات ٪۹۰ یې بشپې شوې دي چې ول پرمخت یې له ۲۵ پروژو له لې خه ۳۰د . تونو کې بیارغول کیي والی۱۳ددې پروژې له الرې په 

  . کاري ورې را منته شوې دي۸۷۹۱۲۷شا او خوا  ددې پروژې له الرې . دی
  

و دحالت ده والي، دخپل برخليك  دغه ويا مرسته دوانان):الره ويا مرستهميلونه  )۲،۹۸وانو متصديانو رامينته كولدراتلونكو د
خه تر ۱۲تردې پرورام الندې به د . داكولو او دپايت لرونكي ې وي دوسايلو دپرمختيا په منظور دهغوى چمتو كولو له پاره ده) سرنوشت(

نانو دلورو مركزونو ودان بشپې كلونو ترمين وانان واقع وي چې په دې لكې دفارياب، كندهار، كابل او مزارشريف په واليتونو كې دوا۲۸
 سره  HAWاوADAاشیانه ( له خوا دغیردولتي مؤسسودكار او ولنيزو چارو وزارت) نجونو او هلكانو( ه زياتو وانانو د ۲۵۰۰شوې دي، له 

  .دقرار داد له الرې په حرفوي ياد كار كسب په برخو كې زده كه او روزنه ليدلې ده
 

  ):ARTF(ې وجهي صندوق د افغانستان د بيارغون
دا .  کال د مې په میاشت کې د افغانستان لپاره د مهمو مالي مرستو په هکله رامینته شو۲۰۰۲د   (ARTF) بیارغونی صندوقد دافغانستان 

تیايی  لکه د وونکو، روغ،چې د دولت د عادي لتونو وجهې برابروي،یوه د عادي لتونو کک ده . لري) کک(صندوق دوه برخې 
بله کک یا برخه یې د پرمختیايي لتونو لپاره ده چې د پانه اچونې د پروژو . کارکوونکو او ول هېواد د ملکي ادارو کارکوونکو معاشونه

مخت وجهې برابروي لکه د کلیو د بنسیزو جوتونو د پراختیا پروژې، د بشري پرمختیا پروژې او د ظرفیتونو او مهمو اقتصادي بنسونو پر
  .لکه د برېنا انرژي

  
 الندې چې آسیایی پرمختیایی بانک، اسالمی او ارنې اداره د نیوאل بانک له خوا د اداري کمېې تر نظر(ARTF)د افغانستان د بیارغونې صندوق 

 توه د مالیې د  انېپه(استازي د دولت . پرمختیایی بانک، د ملرملتونو پرمختیایی پرورام او  نیوאل بانک خه جوه شوې ده، سرته رسیي
یوه د ارنې مؤسسه هم استخدام شوې ده ترو ددې . هم د اداري کمېې به میاشتنیو جلسو کې د ناظرینو په توه ون کوي) وزارت استازی

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

 میلیارده ۳ سره د(ARTF) مرستندویه سرچینو د افغانستان د بیاجوونې له صندوق ۲۸ نېې پورې، ونج ۲۰  میاشتې ترجون کال د ۲۰۰۸د 
میلیارده الرو خه زیات د افغانستان دولت د جاري لتونو  ۲ له.  میلیارده الره ترالسه شوي دي ۲،۵الرو ژمنه و که چې له دې توکي خه

د نوموي صندوق د پرانستو راپدیخوا، د بسپنه . ونې پروژو ته د مرستې په توه ورکل شوي دي میلیونه الره د پانې اچو۸۱۵ لپاره او
سرچینې په  ستروورکوونکو ونه هر کال زیاته شوې ده او کوالی شي د افغانستان د ملي پرمختیا سراتیژ د پلي کولو لپاره د مالي مرستې د 

مرستو د جوت مهمه برخه جووي چې د هغې په واسطه د تمویل کوونکو سره د معاملو دا صندوق په افغانستان کې د . توه وده وکي
   .لتونه ترولو یې کچې ته رسیي

  
  تنو ملكي مامورينو معاشونه تمويلوي،  ۲۵۰۰۰۰ د عادي لتونو كك   د ARTFد ): ميليارد الره۱،۳(دعادي لتونو ككARTF  د 

ابل ار خه دباندې دي، همدارنه مالي صندوق د حكومت د ساتنې او ارنې د فعاليتونو لت پرته له امنيتي چې د هغو سم نيمايي له ك
ميليونه  الر د ۲۹۱ لمريز كال كې ۱۳۸۶په .  سكور خه چې په هغه كې  د ضروري اجناسو او مالونو پيرودنه او خريداري هم شامله ده، تمويلوي

ARTF تونوخه  د عادي ل ل شوې دېپه تيرو دريوكالونو كې دافغانستان حكومت  د عامه مالي منجمنت او  اداري لپاره نوى .  لپاره ورك
ملي بودجه د پاليس د مهمې وسيلې په توه، ژمنه، رووالى او منظم كمپيوري سيستم، د چك د : چوكا تاْسيس ك، چې په الندې ول دى

همدارنه  د افغانستان بانك  د تاديې په . كشافي بودجې د ثبت  لپاره د افغانستان د مالي اداري سيستم صادرولو د عايداتو او د عادي او ان
 مؤسسې په نظارتي مرستې (PWC)  د نوموي صندوق د عادي لتونو کک د نیوאل بانک له خوا د.سيستم كې ورته ه والى رامن ته شوى

یې وزارت سره مرسته کوي ترو د د افغانستان بیارغونې صندوق له خوا د تمویل شویو لتونو د دا نظارتي مؤسسه د مال. کیي اداره سره
  .سموالي خه ا ترالسه شي او دعادي بودیجي د ول لت رنوالي وېي

د پانه اچونې د پروژو په .  تمويلييو الرو د ژمنې په تر كې ميليون۵۶۱ له خوا د ARTF پروژې شته دې چې د ۱۲اوس مهאل د پانه اچونې 
  له خوا تمويليي، پورتني پاراراف ته دې  مراجعه وشيARTFاونده كوم چې د 



 

ميليونو امريکايى الر د NEEP.1) (.۵۲،۸۲(د ملى کارموندني بينى پرورام لومنى پاو 
ARTFيا  مرستهتيا لرونکى د له هغو عام):  ورانو ته ارام  زيات کارو کارونودغه پرو ه

 په لت ترسره کيى او د ولنى د واکمن کولو او د عامه وIDAخه تکامل کى دى، چى د 
ددغه پرورام موخه په کليوالو سيمو کى د محافظوى. کارونو د بينى پرورام د سرکونو برخه ده

چى دا. ار پيدا کول دىاو ساتندويه جال په توه د زياتو خلکو لپاره په لن وخت کى د کمو اجورو ک
کار کيداى شى د کليوالى سرکونو او الرو او د اوبو لولو د بيا رغونى د فرعى پروژو له الرى عملى

 پرورام  د اصلى ويا مرستى په تر کىNEEP.1 امريکايى الرو په ارزت د۱۶،۶۲د .  شى
 بشپ۱۰۰ى په سلو کى  مى نيى پور٣١ م کال د جوالى د مياشتى تر ٢٠٠٥فزيکى کارونه د 

 ميليونو ۳۶،۲خه د نورو  AusAid او DFID ،USAID ،CIDA له الرى د ARTFد . شو
 فرعى پروژو د۶۰۹په مجموعى توه، د . امريکايى الرو په الس ته راولو سره پراختيا وموندله

ى جوتونه  متر د زهکش۳۰۷۳ کيلومتره کليوالى سرکونه او ۲،۵۰۰ترسره کيدو په نتيجه کى  
 وى٢٥ فرعى پروژى، د اوبولولو ۹۸له دى برسيره، د طبيعى سرچينو د ادارى . به جو شى 

په. فرعى پروژى، لور د اوبولولو سترى فرعى پروژى د شماالن په سيمه کى بشپى شوى
  مليون۳،۸ ورو مزدورى پالن شوى چى له جملى خه يى  تر اوسه   ميليون 4مجموعى توه 

  .رو مزدورى ورکل شوى دهو
  

ددغه پروژه مجموعاً: )UWSS(دافغانستان دبيارغونې دوجهى صندوق له الرې داري اوبورسولو پروژه 
 ميليونو امريکايى الره پانه لري چې اري اوبو رسولو د سيستم په برخه كې د دولت لن٤١د 

 م كال په۲۰۰۵الرو لومي قسط يي د  مليونه امريكايې ۲۰د .  مهاله پرورامونه برابر كي دې
  .  م كال په نومبر كي اجراء شو۲۰۰۵ ميليونه امريكايي الره قسط يي د ۲۱فبروري او دويم 

  
د کابل ار اوبه رسول، د کابل ار:  عبارت دې له هغه پروژې کار پنه برخې لري چېديد 

مالت، د انجینري د چارو خروغتیا ساتن  سيتم او والیتي  د اوبو رسولو  اري اوروغتیا ساتنه، د
  د کابل د اوبو.تخنیکي مرستهد اوبورسولو  د مركزي اداري د فعاليتونو له پاره  مالي او او 
 عناصرو د مطالعاتو پر بس (CAWSS) او روغتیا ساتنې  لو او د والیتي اري اوبو رسولورسو

 داو اوس)  له خوا تمویل شویKFWد (عملي دې چې د كابل ار له پاره بشپ شوي دې چې
(CAWSS) سربېره پر دې، د .  والیتي مرکزونو کې په خدمت بوخت دی۱۱ په(ARTF)پروژې د 

 له خوا تر ېنې الندې (CAWSS)ارونو عملي ېنې تمویل کې دي چې تر اوسه پورې د ۱۱
راتیژیک پالن او د اوندهدکابل د روغتیا ساتنې برخې د روغتیا ساتنې د ست. نه دي نیول شوي

 سيالبونو د، سیمه ییزه روغتیا ساتنه او د او كثافات اري باطله موادپر بس چې ماسر پالن 
تطبيق په بېالبېلو پاونو کې  عناصر اوس پانې اچوونېا د. اوبو زهكشي يي تر پو الندي دېې

خو د دریو ودانیزوه اوس پيل شوي په اني توه د كابل د اوبورسولو برمه كاري كارون. شوي
تر اوسه په کابل کې یو و کوچني. قراردادونو السلیک د قیمتونو د جوالي له امله نېدلي دي

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

ېر ولوارونو په اوبو رسولو او کانالیزاسیون کې وکارول شي او د نل غ و د والیتيدي تر
قرار دادونه آخرې مرحلې ته رسېدلي په داسې حال کې چې د زېرمو د ودانولو قرار دادونه السلیک

دې. مرستو د مؤسسو سره قرار دادونه تل کیيد پروژې د ولو برخو په هکله د تخنیکي . کیي
 کال د مارچ په۲۰۰۷ کال د آست د میاشتې خه پیل او د ۲۰۰۵پروژو ته مالی مرستې د 
 ظرفيت جووني ته پوره واحدونو کې د مدیریتي ۱۴ په (CAWSS)د . میاشت کې ختمې شوې

معلومات) تجارتي(سوداریز  ل لپاره یې مشرح تخنیکي، مالي او لرنه شوي او د لوميپام
اضله اوبو لهف د افغانستان داوبو رسولو او (CAWSS)اوس ندې ده چې .   ديرامنته کي

  . سره یو ای شي(AUWSSC)شرکت
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

د کلي خلک د کاپیسا په والیت کې د سک 
  .بیا جوولو لپاره کار کوي

  وجهي صندوقېد افغانستان د بيارغون
 ARTF داسې طرحه شوى چې د دولت 

هغه مالكيت او الروونه پياوې كوي 
چې د بيارغونې دمرستې لپاره  ضروري 

نوموى مالي صندوق د دولت د . وي
 هغه  پرورام سره مرسته لهفعاليتونو 

كې هغه ته  د كوي چې په  ملي بودجه 
  . لميتوب حق وركل شوى

 مالي صندوق داسې طرحه شوى چې دا 
  : چارې ترسره كيموخې اوالندې

  
د بيا رغونې د مرستې په اوند  •

والي او حساب وركولو رود  
 پياوتيا

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

 . فو سره منسجمويد ملي اهدا
د دولت له 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، چې دولت ته الزمي وي، 
تر و كارونه په اغيزناك ول 

 .ترسره شي



 

 
دافغان جرمن دمالي مرستو تمويل له الرې په كابل )  ميليونه امريكايي الره)۷,۴نا رسونې دسيستم دپياوتيا او د ه كولو پروژه كابل ته د بري

  كيلوواه انتقالي۱۱۰د ماهيپر د برينا بند د ينو برخو بيارغاونه، د : دا پروژه درخې لري. كې برينا ته دا و الس رس له پاره فعاليت لري
د انتقال او د سكونو د راغونو عناصر بشپ شوي . لينونو بيارغاونه، او د كابل په ار كې د سكونو د راغونو نصب او هغو ته د برينا رسول

 به د تمه ي چې دوهم یون.  کال د مې په میاشت کې په کار پیل وک۲۰۰۷ د اوبو د برق بیا جوونه کابو بشپه شوې ده چې یو واحد یې د .دي
  .  بشپ شيپورې سمبر تر کال ۲۰۰۸

اوبه لري او ) له سمبر خه تر مې پورې( د ماهیپر د برېنا تولید د کابل ار لپاره په ژمي کې خورا مهمه ده که دا سېشن یواې په ژمي کې 
 کورنیو ته د ژمي په موسم کې برېنا ۱۶۰۰۰ر د ماهیپر فابریکې د یوه واحد تولید شوې انرژي کوالی شي د کابل ا. بله کارونه یې نشته ده

همدار راز، د یوه ).  کیلو وات ساعته برېنا د میاشتې مصرفوي۲۰۰که چېرې فرض شي چې په کابل کې هره کورن په اوسطه توه (ورکي 
 میلیونه ۱۱اوسنیو بیو پر بنس به  میلیونه لېتره تېل سپما کي چې د تېلو د ۱۲واحد تولید شوې انرژي کوالی شي په حرارتي فابریکه کې 

   . امریکايي الره لت ولري
  

په اونده دارونوددې پروژې موخه داده چې د کابل، ایبک او مزار شریف : )ميليونه امريكايي الره ۵۷(دكابل،ايبك او مزار شريف دبرينا پروژه 
) ۱: ( پروژه به د داسې پانه اچونو مالت وکي چې الندې هدفونه ترسره کيدا. سیمو کې د اعتماد و او لو کیفیت درلودنکې برېنا برابره شي

 ،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 توب له الرې ترسره شي
 ساحو کې ه والی ومومي او د برېنا ادارې حساب او دضرورت وتونه یې په اینوترو د برېنا د اعتماد وتیا او کیفیت او اونده خدم

 کیلو وله مزو  جوول ترو د لو ۲۰ کیلو وله سب سیشن او د هغې اونده ۲۲۰/۲۰د ایبک په ار کې د یوه نوي ) ۲. (ورکونه ه شي
په مزار شریف کې د منني او ی ولتاژ د انتقالي شبکو بیا )۳. (نو ته برابره شيکیفیت، اعتماد و او پاکه انرژي د برېنا له الرې د ایبک اریا

همدا راز، دا پروژه به د اونده ادارو د ظرفیت په پراخوالي کې مرسته وکي ترو د وېشنې د سیسمونو د فعالیت او ترمیم په . جوونه او پیاوتیا
شترکینو د خدمتونو مرکز جو او فعال شي او په اونده سیمو کې د افغانستان برنا شرکت ته هکله یې توان اوچت شي او مرسته به وکي چې د م

مني کارونه یې د تیاری وپه کابل او مزار شریف کې د پروژې د کار د پلي کولو قرار دادیان د نیوالې مناقصې له الرې غوره شوي او ل. وسپارل شي
  .یف د سب سیشن د پياوتیا لپاره د قرار دادي د غوره کولو پروسه ادامه لريد ایبک او مزار شر. په موخه پیل شوي دي

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

ا ساتني په اه زده كې د اوبه رسونى او روغتيا ساتنې له خدمتونو سره په يواى کولو روغتيايى حالت ه کول، چى دا کار به د روغتيا او روغتي
د سکور د پراختيا په اه د مرکزى او واليتى دولتى ارانونو، د غير دولتى مؤسسو، د خصوصى سکور او د خلکو ) ii(سره ترسره شى، او 

دغه پروژه د کليو د بيارغونى او پراختيا . خدمتونو کچه په دوامداره توه زياتوالى وموميظرفيتونه لوول، تر و د اوبه رسونى او روغتيا ساتني 
 شبكو، چې روغتيا ساتني د نورمونو له ۱۵ شبكو او د اوبو د نل ۹۵۰دغه پروژه كليو ته د اوبو رسولو ستونزي د كليو د . وزارت لخوا ترسره کيى

اوس جو شوی دی  PIUد پرورام د پلي کولو واحد د را مينته كولو له الري له مينه وي   سيستممخي به جويي شي او د ارني او ساتني د يو
په هر یوه کې په بشپه توه په فعالیت  )او کابلسمنگان، سرپل، کندز، تخار، بغالن، جوزجان، بادغیس (او مرستندویه موسسات د اتو والیتونو 

ې په هغې کې د ولسوالیو د غوتنو په هکله معلومات راولیي، او د والیتونو پالنونه جو او سیمه اییز چاو پاو د تیاریو مرحله . پیل کی دی
فزیکی ودانیزې چارې په لورو . کاري پالنونه اکل کیي، اوس د نوموو اتو والیتونو په لور واه غوره شویو ولسوالیو کې بشپه شوې ده

د ساف ویر اوند فعالیتونه .   کال د ژمي د پیل خه مخکې شروع شي۲۰۰۷چې په اته واو والیتونو کې به د والیتونو کې پیل شوي او تمه کیي 
 په لکه د حفظ الصحی پراختیا او د فعالیت او حفظ او مراقبت اوندې زده کې ادامه لري او فزیکی ودانیزې چارې د اوبو د بېله اییزو نلونو او

د اوبو د نلونو د و پاته پروژو قرار دادونه په دې وروستیو کې وتل شول خو ددې دوو مطالعو قرار دادونه تراوسه . مه لرياتو واو والیتونو کې ادا
  .ندي السلیک شوي

 
دلي د افغانستان ملي پرمختیا سراتیژ او د ع ):ميليونه امريكايي الره۲۷لومى پاو (دافغانستان دعدلي او قضايى سكور داصالحاتو پروژه

او قضايی سکور د ملي سراتیژ سره سم، د افغانستان بیا جوونې صندوق د پروژې موخه داده چې د هېواد عدلي او قضايي مرکزی دولتي 
ددې پروژې مستقیمه موخه داده چې د عدلي او قضايی سکور ظرفیت پیاوی شي . سیسم پیاوی او عدالت ته د افغانانو الس رسی زیات شي

دا کار په اساسي توه داسې کېدای شي چې د بشري پانې او فزیکي بنسونو سراتیژیک . الی شي چې حقوقي خدمتونه برابر کيترو وکو
 اندې کولو لپاره د کارونې وور د مسلکي کارکوونکو مهارتونه زیات شي او د حقوقي خدمتونو د ومدیریت ترسره او د عدلي او قضايي سک

ونو پياوي شيفزیکي بنس .  
  

چې دافغانستان او (م كا ل په روم كې په افغانستان كې دقانون دحاكميت په اه كنفرانس ۲۰۰۷دافغانستان دولت او نيوالې تمويلونكى ولنې د
 سكور كې موافقه وكه چې دافغانستان په عدلي او قضايي) شري اورياست په غاه درلودماياليا دهيواد له خوا جو شوى او ملرو ملتونو يې 



 

دپانې اچونې دتمويل توحيد او همغى زياتوالى ته يره اتيا ده، دروم دكنفرانس ون كوونكو ديوې ې مصوبې په تر كې موافقه وكه چې 
ې دعدلي او قضايي سكور يو جامع پرورام ترتيب شي او دعدلي او قضايي ملي پرورام دمالت او حمايت له پاره دې دې تمويلي وجه

 نوموي كنفرانس دتمويل ميكانيزم ديزاين له پاره له نيوאل بانك ته دمرستې بلنه وركه او رنده شوه چې دافغانستان .ميكانيزم رامينته شي
  . دبيارغونې صندوق ير ظرفيت لري

  
 چې هغه به دپروژو او ،سه تشكيل كهدعدلي او قضايي سكور دتالرې او ملي عدلي قضايي پرورام په عمل كې پلې كيدو اود مهاله پرو

داسې هيله او تمه . چې يو شمير به يې دافغانستان دبيارغونې دصندوق له خوا تمويل شي. يوپرورامونو له الرې دهميشنى مرستې غوتونكى 
ويلونكو مراجعو دهمغى كيدو كيي چې دافغانستان دبيارغونې له صندوق خه استفاده ديو مهمې زيرمه يزې منبع په توه دعدلي سكور دتم

او دمرستو او هلو لو دتكرار دكمت او دمعامالتي لتونو دير يوالى سبب ري، نو په همدې اساس بايد په دې سكور كې دتمويلونكو 
  .مراجعو په پرمختيايي مرستو كې دكتنې و  زياتوالى راشي

   
  : ) ميليونه امريكايي الره۱۳(م  د ظرفيت لوولو پرورانوتود افغانستان د ملكي خدم

به ددې المل وري ترو په بهر کې  ): ميليونه امريكايي الرهAEP)۱۰له افغانستان خه بهر د افغاني اوسيدونكو پرورام  – لومى برخه
د پالیس جوولو او د ادارو د میشت مسلکی افغانان د افغانستان په بیا جوونه کې ال زیاته ونه واخلي او د هغوی خه به د عامه سکور 

 د افغانستان د خلکو د مهارتونو خال چې د معلوماتي کنالوژ، چېهمدارنه دا برخه په پام کې لري . ظرفیتونو د ودې په موخه کار واخستل شي
د دندې په مهאل د رینن په ورکولو سره انجنیر، او تدریس په انو کې لیدل کیي، له بهر خه د تکه افغانانو  په راستنونه او ایی خلکو ته 

 تنه افغانان چې متخصص او په بهر کې یې ژوند کولو، په وزارتونو او ۹۲ کال د سپمبر د میاشتې خه راپدیخوا، کابو ۲۰۰۴د . له منه یوسي
  . .دولتي ادارو کې په کار مارل شوي دي

  
 په دې كې يو امتحاني او ازمايي پاو شامل دى چې په نوموي پاو ):امريكايي الره ميليونه LEP)۳ پرورام استخدامد جانبي  – دويمه برخه

 تنه جانبي داوطلبان د دولتي وزارتخانو او ادارو په اوندو مننيو او لوپوو پوسونو كې د ۱۰۰سسو او نيوالو سازمانونو ؤكې به د غيردولتي م
كه چيرې دا كار . سساتي ظرفيت هم لو كيؤاصالح او بيا جونې په ل كې مرسته وكي او مدوو كلونو د مودې لپاره وومارل شي، ترو د 

 بنه استخدام اوجانبي متخصصين ته  تنه ۱۰۰م كال د اس له مياشتې خه راپديخوا كابو ۲۰۰۵د . بريالى ؤ، امتحاني پاو به تمديد شي
  . ومارل شوي دي

  
 رام د ظرفیت د پياواو ادارې د منجمنتیا پرو)۱۰الر و خپل ظرفیت د منجمنت په ) میلیونه امریکاییي تربه د وزارتونو سره مرسته وک 

. دا ام باید دولت ته توان ورکي چې سرچینې په ه توه اداره او پایلې په چکه توه الس ته ورشي. مهمو انو کې په لن مهاله توه پراخ کي
تکه افغانو کارکوونکو لتونه ورکي چې اوس په انجو انو او نیوالو ادارو کې په کار بوخت دي ترو د دولت په یاد شوی پرورام به د هغه 

هغه پوستونو ته به .  لکه د مالی چارو اداره، تدارکات، د بشری سرچینو اداره، د پالیس او ادارې په انو کې دنده ترسره کي،مهمو پوستونو
 پرورامونو ای LEP او AEPتمه کیي چې دا پروارام به په لن راتلونکي کې د  . ې د وزارتونو په والیتی ادارو کې ديمیتوب ورکل شي چول

  ..ونیسي
  

دغه پروژه د وزارتونو لپاره تخنيكى مرسته برابروي، ترو هغه ): الره ميليون ۱۸,۵ (– مطالعات او دامكان سنجونې لومنيتخنيكى مرسته 
 په همدې موخه، ينې متخصصين .   او پروژې چې د پرمختيايې همكارانو او خصوصى سكتور  دتمويل لپاره مناسبه وي رامن ته كيپرورامونه

استخدام شوي، چي د بيارغونې د پرمختيايي مطالعاتود برابرولو او ارنې په اوند الروونه وكي او د هغو ى په طرحه او كنترول او كارپوهان 
برسيره پردې، دغه پروژه د مستعدو كمپنيو په واسطه د پانه اچونې د پروژو د برابرولو لپاره ممكنه مطالعات . مطالعات ترسره كيكې الزمه 
  . تمويلوي

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

 :ئنى ويب ساي ووريه الندپه افغانستان كى د نيوאل بانك د فعاليتونو په هكله نورو معلوماتو لپار
af/org.worldbank.www 

  
  
  

  : د نورو معلوماتو په خاطر
  org.worldbank@aazi: ، برېنا ليك۰۷۰۰۲۸۰۸۰۰يلفون شميره عبدالروف ضيآ، :  په کابل كي 
بنجمن س: ن كيپه واشنگ . ،نا ليك ) ۲۰۲ (۴۷۳ -۵۱۰۵يلفون شميرهکروبرې : org.worldbank@bcrow 


