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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  ليدرل ند افغانستان راتلونکې لپاره زمو

  :کال پورې، افغانستان به الندی الس ته راونې ولري) زیدیز۲۰۲۰( هجري لمريز۱۴۰۰د 

نیو هېوادونو سره د ود داخلي سولې او امنیت، د ا چې یوادد اسالمي اصولو او اساسی قانون پر بنس یو دموکراتیک ه •
   ر کې د درناوي خه برخمن هېواد،نيوאل او په  ه ايزو او نېکو ايکو درلودونکیسول

 اسالمي ارزتونو او عمومي ون، عدالت، او د اتباعو د حقونو برابری  لوو موخو ته ، یو موی او کثرت را، زغملرونکي  •
 ژمن یو ملت،

اپېریال د دوامداره ساتنې  پر چار، ولنيزې برابري، او د ژوندانه اوي خصوصي سکتور تر الرونې الندې د اقتصاد د بازید پ •
  .نه وليوه كهبنس د امېدونو خه 

          موخې تالريییکال پورې د افغانستان د ملي پرمختیا۱۳۹۱ -  ۱۳۸۷د 
  )زيديز كال ١٣/٢٠١٢ – ٠٩/٢٠٠٨(

 باندې وال او په افغانستان کې د بې ) جي.ي.ام( ریزی پرمختیایی  پر موخود زچې   دی پالنیو داسې  تالره یی ملي پرمختیاد افغانستان
و اارکان   تون ليك افغانستانداصول،  د مالت تالريد دې  .ستراتېژيک سند په توه ترې ه اخيستل کېياوزلي د راکمېدو لپاره یو 

    :په الندې ول دي او موخې ونهارکان تالري یی د افغانستان د ملي پرمختیا.تشکيلوي ونهمعیار

  .ینولو ته رسېدنهد هر افغان تبعه د فردي امن تامو ا پیاوي کول  میکانیزم  د قانون د تطبيق په برخه کې د،ثبات  ملی:امنیت •

، د ينتد دموکراسي او بشري حقونو د بنس پیاوي کول، د قانون  :نهحقو یبشرو ا ينتقانون  د ، كولحکومت •
  . او د دولت واب وینه ترسره كول  تونوعامه خدم

 بازار له الرې د دوامداره ودې  د اقتصاد د خصوصي سکتور تر الرونې الندې د،د بې وزلی کمول :اقتصادي او ولنيزه وده  •
 .موخو په برخه کې د پام و پرمخت د زریزی پرمختیاییصونو ه کول او خد بشري پرمخت شا تامینول،
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 ترهري له منلو خه افغانستان و نيوالي د افغانستان خلکو او نیوالې ولنې یوبل ته سره السونه ورکل تر و د   د مخه کاله پن خه شند 
  . خه ېې سر راپورته کی دیزیاتی او ترهري له وېجایو   رغونې کار پیل کي چې د زوربیاغه هېواد د دژغوري او د

داسې اساسي قانون جو کو چې د ولسواکي كي  افغانستان  په ولنې په مرستهنيواليکوالی شول تر و د و نیوې لنې مودې په تر کې مود 
  کېاكنو لپاره د ولسمشر د اکلو لپاره په لافغان ملت د لومي د  .مالت وكيد ارزتونو، د بیان آزادي او د و لپاره د برابرو حقونو 

تاريخ د  کورونو ته راستانه شوي دي چې دا ولیونه کوאل خپلیدې پنه م پورې نه، تر اوسهم واكلملي شورا غي یی د   دغه رازون وک او
  .ه شمېره دهی خپل اوبي ته د راستنېدونکو تر وله لو کیپه اودو

، چې دا د افغانستان په تاريخ کې په ونیو کې د لپه ونیو کې شامل شو هلکان او نجونې يرلیونو خه یپه زرونو ون ودانې او تر شپ م
د روغتیا په سل ونه کلينيکونه جو شول او روغتیایی لومني خدماتو د پو کچه چې شپ کاله د مخه په . شمولیت تر ولو لویه شمېره يي

 شتون تقریباً هيکال کې  ۱۳۸۱ه او درملنې خدماتو ته الس رسی چې په د تشخیصی.  ته لوه شوې ده۸۵ وه  اوس مهאل په سلو کې هنهسلو کې 
 سک بیا جو کی  چې دا کار د خلکو د عوایدو او د ۱۲۲۰۰ تر اوسه پورې نمو.  خه لو شوی دی۴۰نه درلود دادي اوس په سلو کې تر 

  د هېوادونو ترمنمی سیدکېدو سره، افغانستان به  پبش په وېربناود الرو د شبکو او د مواصالتو د ز. هغوی د ژوندانه د ه کېدو سبب رېدلی
  . ه موقعیت خه برخمن کي له  د جوېدوهد اقتصادي ارتباطي پل

هغه زه غوام یوه کي ته اشاره وکم او . يونې د نیوالې ولنې له رغنده مرستې او د افغانستان د خلکو د پیاوی هو پرته ناشوني ودا الس ته را
توکو افغانستان یی ال تر اوسه ترهري اونشه . يک د هغو سترو مسؤلیتونو خه چې په مخکې یی لرو غا فل ندا چې دا الس ته راونې نه باید مو

و د مرستو  او کارونو ناسمو  يندیو شمېر دولتي کارکونکو  د ال تر اوسه هم.  د پرمختیایی کارونو خد ريناو سيمه اغزیزمنه کې او زمو
د مرکزي . تر اغېزې الندې قرار لري، زمو پرمخت دعامه  بې باوری الملونو له کبلهينو د رسولو د نا هم غه او نا اغېزمنو مېکانیزمونو په اه 

 . د ستونزمنو دندو خه ل کېينحکومت او ايي ادارو پیاوتیا او د مقننه قوې بیا رغونه هم زمو

د نه ستومانه کېدونکو کلونو د زیار تالره دا . پیژنمر د تاسو ته  تالرهملی پرمختیاییننونو سره مبارزې لپاره د افغانستان زه خو یم چې ددې 
ه طرح او هغه یی په رچې پخپله افغانانو پخپل کو سپه توه سند یو  د باور و غه تالرهد .او په ول هېواد کې د هر اخيزه مشورو ثمره ده

 لرم چې د ازه . ې وزلی د راکمولو د یوه ملي سند په توه هم ل کېيبتیارکي، د   کې د افغانستان د پرمختیا لپاره رخوبشري ولو ب
 موخو ته در سېدوو په الره کې د زریزی پرمختیایید یادشوو معیارونو او  کې تون ليك سره د افغانستان ن به زمو تالرهیی  پرمختیاافغانستان ملی
همداشانې،د اچې مو د بهرنیو مرستو پورې د تاو د راکمېدو او د پایت و اقتصاد د ودې د زیاتوالي په لوري حرکت کوو، زه دا . مرسته وکي

   .  د رسېدو په الره کې د فعالیتونو د افغاني کولو لپاره یو الرود متمه شوو موخو تهاود مهاله سند 

 له الرې چې افغانان یی خاوندان دي، د ولو همکارانو خه هيله تالريدوی د ورو مرستو له امله مننه کوم، د دې  ولنې خه د نيواليزه د 
زه پدې کار کې دافغانستان د ولو وو ون ته سترې په الر یم او د . ونو خه بشپ مالت وکي له ملي پرمختیایی کونکوم ترو زمو

په پای کې، زه ددې .  زیار اللی، قدرداني کوم په جوولو کې یی نه ستومانیدونکیتالريرانو او نیوالې ولنې چې د دې افغاني ولنې ولو همکا
   . مننه کوم د زه د كوميء نظارت کمېې د غو له همکاری خه  د داراالنشاتالري افغانستان د ملی پرمختیاییسند په تیارولو کې د 

  

  

  

  حامد کرزی
  اسالمی جمهوریت ولسمشرستان د افغاند 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الرهخوولو په الره کې د   یم چې د افغانستان ملی پرمختیایی توونې الندې چې د نېکمرغه او باثبات افغانستان د جودخصوصي سکتور تر الر
ء   د داراالنشاد ملی پرمختیایی تالرید افغانستان . ي، واندې کوموریت ژمنې په وته کود بې وزلی د راکمولو په اه د افغانستان د اسالمي جمه
 د افغانانو ت تیاره کي چې د هغه ملکیتالرهپر بنس یوه ملي  د زریزی پرمختیایی موخونظارت کمېه د دولت له لوري و مارل شوه تر و 

 او ارنې لپاره د ث د تیارولو د بهير خه د طرح ،بحتالريدې د . یو سند اين شرایط ولري تالري بې وزلي د راکمېدو  د دسره وي او
په منظمه توه یوشمېر غونې تر سره کې، چې داسې موضوعانې لکه د اتیاوو پېژندنه، د خلکو د شکایتونو اورېدنه او د سرچينو نظارت کمېې 

د افغاني کولو او افغاني ملکیت په اه، د نظارت .  اجنداو کې ای درلود په وته کول ددې غودو پهكنوپه بېلولو کې د لوميتوبونو او د اینو 
 . مشورې تر سره کېي او پراخيکمېې هم په ملي اوهم په والیتي کچو هراخيز

نکو احتمالي ننونو   د تطبيق په تر کې په رامن ته کېدوستان ملی پرمختیایی تالریونه، د افغانزپرله پسې مالي مالت او دوامداره ارنه او ار
خو مو ال تراوسه هم د مالي سرچينو د کموالي سره .  د افغانستان د خلکو غوتنې ېرې لوې دي.باندې د برالسي غوره عنصرونه ل کېي

تر و د افغانستان سره ددې، نور کارونه هم باید تر سره شي . کال ک مو ېرو بریاليتوبونو ته رسېدلي یو) مېالدي۲۰۰۱( ۱۳۸۰په . مخامخ یو
د  یوالې ولنې په مرسته د افغانستان دولت د ليد لوري او د افغانستانندا کارددې غوتونکی دی ترو د. موخې د عمل جامه واغوندي تون ليك

   .اوچت کي او بشپه ژمنتیا ولري موخو ته درسېدو په الره کې غو او ستراتېژيک امونه ملي تالری

 په الر یو ترو د دولتي همکارانو، د مدني ولنې د استازو، د قومونو مخورو، دینی پوهانو، خصوصي سکتور، نیوالې ولنې او په مو دې ته سترې
ي د زریزی پرمختياي و تطبیق کي، که دا کار د افغانستان هوکې د معیارونو په تطبیق اافغانستان ملی پرمختیایی تالرهوليزه توه ول افغانان، د 

  .  په الس ته راولو کې مرسته وکي) جی.دی. ام(  موخو

 

 
  

 پروفيسور محمد اسحاق نادری
 مشاور ارشد رئيس چمهور در امور اقتصادی و

رئيس داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و بورد 
 مشترک نظارت و انسجام

 احمد ضيأ مسعود
 معاون اول

 داکتر رنگين دادفر سپنتا
  امور خارجهوزير

   
 داکتر انورالحق احدی

 وزير ماليه
 سرور دانش
 وزير عدليه

 داکتر محمد امين فرهنگ
 وزير تجارت و صنايع

   
 داکتر جليل شمس
 وزير اقتصادی

 داکتر زلمی رسول
 مشاور امنيت ملی

 حنيف اتمر
 وزير معارف
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  ستاينليك
 د نظارت کمېې تر دا تالره. ری پرته، شونې نه وه د یو شمېر افرادو او سازمانونو د صادقانه همکا تیارول  پرمختیایی د تالرید افغانستان د ملي

 اقتصادي چارو کې ه او د اغلي پروفېسور اسحق نادری پهي له خوا اکل شوې ونستان د ولسمشر جاللتمآب حامد کرزچې د افغای الرونې الند
 د داکتر رنگین دادفر سپنتاجاللتمآب : ددې کمېې غي عبارت وو له . ت الندې یی فعالیت کاوه، بشپه شوه مشر سالکار تر ریاسد ولسمشر د

بهرنیو چارو وزير، جاللتمآب انورالحق احدی د مالیی وزير، جاللتمآب جليل شمس د اقتصاد وزیر، جاللتمآب سرور دانش د عدلیی وزير، 
   .آب زلمی رسول د ملي امنیت سالکارم وزير، جاللتمآب محمد امين فرهن د سوداری وزير، او جاللتووني د مرتجاللتمآب حنيف ا

د درناوي او م همدارنه، غوا.ضیا مسعود، د ولسمشر د لومي مرستیال او د اقتصادي شورا له رییس خه مننه وکم احمدغوام د جاللتمآب 
ل او د مالیی وزارت ېم ته امرستیمالي  شهرانی د مالی وزارت اهللاتمآب وحيدل او جالراو مشمين ارسال ، وزيرتب جاللتمآب هدایت اامننې خپل مر
زه د سترې محکمې، ملي شورا، وزارتونو او دولتي ادارو، دوالیتي مقاماتو، په بهر کې د افغانستان د هستونو سفيرانو، ملي . واندې کم

  . مدني ولنې سازمانونو او نیوالې ولنې خه هم مننه وکمکمېسیونونو، د ولسمشري دفتر، د

د   افغانستان د ملي پرمختیایی تالرییب سره، د درناوی او مننې خپل مراتب جاللتمآبو وزيرانو، د وزارتونو مرستیاالنو او همدارنه دتپدې تر
مشرانو، د مدني ولنې سازمانونو مسؤلينو، په افغانستان کې د نیوالې ولنې و، روحانیونو، د قوم ن، پوها وزارتونو ارتباطي استازوداراالنشاء سره د

و فعاله ونه درلوده، چې د هغوی را ادنيوالوپه والیتي مشورو کې مل او . استازو او سفيرانو، او په وليزه توه د افغانستان ول ملت رندوم 
همدا راز د کلیو د بیا رغونې اوپرمختیا .  تضمين کويپلي كولو په تالري اینه او ددې په ب تالروهمکاري، نظریی او وانديزونو د سکتوري 

، د ولسمشر له سال کارانو هر یو داود صبا او نورالدین په همدا ول. وزارت خه والیتی مشورو په اوند د دوی اغېزمنې مرستې له امله مننه کوم
ای لري ترو د هغو والیانو او کارکوونکو خه . جووونکو نظریو له امله مننه کوموی له دالوري، او ورسره جخت د محمود صیقل خه د د

    .يد  کیي مرستيهراخيزيي  له کارکوونکو سره تالريانستان د ملی غافد مننه وکم چې 

 سند له مسؤل، او د  د تالریوزلي د کمولو جوېدو د بهير او بې تالري د ییپه انې توه، د وحيداهللا ویسي د افغانستان د ملی پرمختیا
خه جو وانو افغانو ماهرانو خه چې له يم الري دی او د افغانستان د ملی پرمختیاییهغوی لهتیا، د افغانستان تنې سند په بشپون  د لومت

 یوه ، په تامین کې یی نه ستومانه کېدونکې زیار اللی مشورود، د کورنیو او بهرنیو همکارانوتالري بشپې یی او د افغانستان د ملي پرمختیاليك
، هر یو راحت اهللا نعیم، فرزانه رشيد رحيمي، محمد شاکر ي کوونکیسکتوري همغ:  شویجودا ېم دالندنیو کسانو خه . كومن مننه 

ي، سیف الرحمن احمدزی؛ او د والیتی مشورو د ، هدایت اهللا اشرفي، شکریه کاظمزلمی عالوالدینمجیدي، عطااهللا عاصم، محمد اسمعیل رحيمي، 
برخی خه هر یو محمد یوسف غزنوي، محمد فهيم مهري، شهنشاه شېرزی، حکمت اهللا لطيفي، سید احمد روحاني، او محمد عثمان فهیم او 

 میر احمد طیب واعظي، همدارنه ددې بهیر د نورو غوره همکارانو خه چې عبارت دي له ملک شرف، نعیم همدرد، محمد سلیم الکوزی،
 د  بورد د داراالنشاء په استازیتوب له نعمت اهللا بېژن خه د دوی ارني او همغيهمدا راز، د . سیدشاه امین زي، خوه کاک او محمد کاظم

نی روبین، پیتر مدل بروک، ، پاؤل او برائین، جم رابرتسن، بارکزالتکو هورتی: پدې تر کې د بهرنیوسالکارانو . د همکاری له امله مننه کوم
 پدې هلو لو کې ي خه هم مننه کوم چې زمو سره یو امیره حقاریچارد پانزیو، انیتا نیرودی، شکتی سینها، آشوک نیگام، کریستوفر الکساندر 

  . مرسته کې ده
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      .یی زیار اللی، مننه کومپه جوولو کې د ملی ژمنې حیثیت لري، اقتصادي ودې او بې وزلي  دراکمولو په الره کې 
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  لنیزتالريد 

 سريزه  .أ 

کې پداسې حال کې واول شوه چې دهغه دولت او )  کال پای۲۰۰۱د ( هجري لمريز کال په مني ۱۳۸۰د افغانستان په تاريخ کې نوې پاه د 
د  هېواد په فزيکي ، نهادي، بشری او ولنیزه پانه باندې  د دې ورانو . ای زغملې وېخلک د ني په معاصر تاریخ کې بې ساری ورانې او وېج

د یو اسالمی کثرت : دا مسؤلیت عبارت وو له .  همکارانو په اوو ستر تاریخي مسؤلیت کېودنيوالوویجاو پراخه کچې، د افغانستان او د هغه 
و پکې ول افغانان د سوله ایز او درناوی ژوند کولو فرصت ولري؛ د خپلو بالقوه اقتصادي ته ژمن وي اينت را حکومت جوول چې د قانون 

  . په توه د برابرو حقونو درلودونکي ويوو ظرفیتونو خه ه پورته کي؛ عامه خدماتو ته الس رسی ولري؛ او د دې هېواد د 

 نيوאلهم مو او هم زمو .  سره، مو ال تر اوسه هم دې موخو ته نه یو رسېدليشپنیم کاله وروسته، د کتنې و الس ته راونو او سرندنو سره
، بې وزلي، فساد، او په  نا امنی.  کیهسمه نه وه تول ي ،  يهمکاران، د شته خنونو او پر هغه باندې د برالسه کېدو لپاره د وخت مسله

د ماهیت له مخې  د افغانستان په واندې د پرتو ننونو په پراخوالي ندوی دي چې د صنعت پراختیا، ددې امر روکو یی زیاتېدونکې توه د نشه 
په نظر کې نیولو سره د پرمختیا، كموالي نستان د خلکو د فرهن او د سرچینو د ا، که چېرې  د افغ. او حجم کې بدلون ندی رامن ته شوی

 بیا به هم د افغانستان خلک په بشپه توه  د خپل بشری پوتنسیال د پکارولو په ترمن انول په  پام کې ونه نیول شيتالرو امنیت، او سیاسی 
 افغانان کوالی - ولنې د اين سیاسی مالت  په شته والی سره  نيواليد وسایلو، مهارتونو او د هغو خه د دولت او . برخه کې کمزوری پاته شي

  .   په غاه واخليي هېواد کې د دوامداره  سولې د تامين، کلیدي او غوره نقششی پخپله د پراخه او هر اخيزه  بیا جوونې او په 

، له دوو کلونو موخه په تمو د ه كيدو او پلي كولو، په هېواد کې په شته ننونو باندې د برالسی او د خلکو د تالره ییدافغانستان ملي پرمختیا
داسې تالره او پرمختیا ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ملي پرمختیا وده . شوې دهجوه  ملی او والیتی مشورو په مرستهپراخو خه را پديخوا د 

تالري د هېواد دملي موخه  پر بنس د بېوزلي د راکمېدو په د زریزی پرمختیایی موخویو الرود دی چې د هغو عرصو په برخه کې کومې چې 
معارف، :  بنسيز عنصر، د غوره ملي ظرفیتونو لکهتالري د پلي كولوریاليتوب سره ددې په ب.  شوېده، ترې ه اخیستل کېيهپه تو ه برابر

، تالرهد افغانستان د ملي پرمختیا . انرژي، کرهه او اوبه لول او همدارنه د پخالینې، عدالت او بديل معشیت په برخو کې د پانې اچول دي
ده، د پرمختیا تالره کېدو لپاره د لتونو یوه حساب شوې بشپ د موخو د تون ولنې ترمن د  نيوالي سربېره پردې چې د افغانستان دولت او 

راوستلو په لور د خوت، پرله پسی ودې او بشري پرمختیا او د اودمهاله افغان کېدنې خه د تمه کېدونکو موخو د عملي  ثباتد بهير او د 
بشپ عملي کېدل یعنې دسولې راوستل، وليزې او سمې ادارې رامن ته کول، د ولنيزې ون ليك تد افغانستان د . کېدو، یوه طرح هم ل کېي

او اقتصادي دوامداره ودې تامینول، دا چې د هغو مثبت او محسوس اثرات د افغانانو پر ژوند اغېزه ولري ددې غوتونکې ده ترو د زورزیاتي او 
اوس مهאل له بریاليتوب خه پرته د بل هې یو بديل په هکله .  خه په وېره باندې غلبه حاصله شيکاو د لس ونو کلونو خه وروسته د ناکامي

  .باید فکر ونه شي

  الس ته راونینخه را پدېخوا زمو) زیدیزکال ۲۰۰۱( کال د ليند ۱۳۸۰د   .ب 

الس ليک شوه، په افغانستان کې د یو ) ۵ر کال د دسمبزیدیز  ۲۰۰۱د ( هجري لمريز کال د ليندې د میاشتې ۱۳۸۰د بن پرېکه چې د 
 ته شوه او له هغه نامنيست د بن له کنفرانس خه وروسته ېر ژر یوه لن مهאل اداره رادموکراتیک حکومت د جوېدو په لوري یی نوی پاو پر

جره کې د افغانستان د خلکو رتيني  د لس ونو کلونو وروسته د لومي ل لپاره پدې -وروسته، د بېن لوېې جرې د جوېدو له الرې
 ون وک ه شوه–استازومهاله اداره جو دیز کال۲۰۰۴( کال ۱۳۸۳په .  منل لپاره، افغانستان ) زی يکې، له دریو لسيزو وروسته، د لوم

دری پاوونه سرته اكنو ادالنه د آزادو او ع. وکوالی شول چې د پرمخت او سیاسي سیستم لپاره د یو بنس په توه یو اساسي قانون ولري
شوی ملي شورا او اكل شویدی، همدارنه، د اكل زمو هېواد افغانستان، اوس مهאل یو داسې ولسمشر لري چې په دموکراتیکه توه . ورسېدل
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همدا اوس د ملي شورا . ککې ون واكنو  په شرایطو برابر رای ورکوونکو د ولسمشري په ۷۶په سلو  کې . والیتي شوراانو درلودونکی دی
  . ې دي۲۷د غو په سلو کې 

لیون یپه لومنیو او مننیو وونیو کې د شپ م:  کال خه راپدېخوا نور پرمختونه، دا ول دي ۱۳۸۰د سیاسی پرمختونو ترن، د 
 تر پو الندې نيسي او ۸۵ هېواد په سلو کې  نجونې دي؛ د روغتیایی لومنیو خدماتو اوس مهאل د۳۵ماشومان شمولیت، چې د هغو په سلو کې 

شويدي؛ راستانه  کوאل هېواد ته يرشمير خه لیونو ی د افغانستان خلک د واکسيناسیون د خدماتو خه برخمن شويدي؛ تر پنه م۸۰په سلو کې 
 کولو د بهير سره یوای شوي دي؛ وسله وאل کسان ملکيير  خه ۶۳۰۰۰ کیلومترو په شمول حلقوی سرک بیا رغول شویدی؛ تر ۱۲۲۰۰د 

شويدي چې د جو ؛ د دولت اقتصادي نهادونه او خیریه ولنیز نهادونه، بیا ده د بشپېدو په حال کې هي اردو او ملي پوليسو اکل شوی شمېرد مل
د ، مالي نظام، ثبات اقتصاد واحد او د محاسباتو واحد ملي سیستم رامن ته شوی؛ د لوید پيسو ارزت و لومني خدمات واندې کوي؛ 

؛ د مخابراتو شبکې او سوداریزه بانکداري چې د خصوصي دهعامه مالي اداره جوه شوې اونده احتیاطي سیاستونه، د انفالسیون يه کچه، پيسو
   . ، په بشپه توه پرمخ ول کېييله خوا پر مخ ول کېسکتور 

 په تون ليكطرح ک، چې دا تون ليك  ولنه، د افغانستان هیوالروسته، د افغانستان دولت او نخه ود پلي كولو د بریالیتوب تون د بن د 
 په پایله  دولتی نهادونه بیا ورغول شول او د افغانستان د توند بن .  کې الس لیک شو ارد انلستان هېواد په لندن) زیدیز ۲۰۰۶(۱۳۸۴

  دولت  هر اخيزې جوونې خه د مالت  تون ليك د دې موخې ته د رسېدو لپاره، د افغانستان . موخه، د دې نهادونو فعال کول ديتون ليك
 ولنيز او اقتصادي  پرمخت ، ې چې د امنیت، حکومتداريوته ک ې موخې پهای د نشه لپاره  یو شمېر لو توکو سره مبارزه او یی سره یو

 په واندې یی لري، د تون ليكی کولو لپاره،چې د افغانستان ان دولت د خپلو مسؤلیتونو د پرد افغانستا. سیمه ايزه همکاري هم پکې شامل دي
 .  ته لو شوی دیتالري یی، چې هغه سند اوس د افغانستان د ملي پرمختیاك او واندې جزو لومنی سند تالري ییافغانستان د ملي پرمختیا

  وضع او ننونېناوس  .ج 

ونو هېواد د لس زمو. ملتونو خه هې یو د داسې ننونو سره چې افغانستان په واندې پرتې دي، ندي مخامخ شویتر اوسه پورې د ن د 
زېربنا یا داچې په بشپه وران شوی یا هم ېره زیانمنه شویده، په اوس وخت فزیکي  او یکلونو جې په ورانیو بدل کی او دهغه بشري، نهاد

دي، چې دا کار د خدماتو د واندې کولو خن كمي وزلي سره الس او رېوان دې او د هغه مالی سرچينې ېرې کې، افغانستان د پراخه بې 
کمزورې او اداري فساد  په حکومت كولو كي رېدلی؛ د بنس پالو، د ترهرو او مجرمانو د فعالیت له امله نا امني ور په ور زیاتېي؛ 

 ينه زمينه نشته؛ د نشهشتون لري؛ د خصوصي سکتور د پرمختې ده ییلپاره اه اغېزه پرې اېانه ناو ؛ او په  توکو مخ په زیاتېدونکی صنعت له
د هېواد د بیا جوونې اونده ستونزو باندې بریالیتوب داسې  چې وکوالی . شتهكموالي  و عامه او خصوصي سکتورونو کې د غوره بشري ظر فیتون

 .ه الزمه زمينه برابره کي، د زیاتو کلونو او د نیوالې ولنې د دوامداره مرستې غوتونکی دیشي د دوامدار اقتصادي ودې لپار

اقتصادي او ولنیز پرمخت ته نشو هغه راکمه نشي، مو تر و په هغه صورت کې چې د هېواد په ينو سیمو کې نا امنی حکمفرما وي، او 
 کال خه ۱۳۸۴و را ایستلو په الر کې د دولت او نیوالې ولنې د کوونو سره سره، د وجد ترهري او بنس پالو د فعالیتونو د . رسېدالی

د . سیمو کې د خورا اهمیت درلودونکی دیختيو ، په انې توه په سوېلي او سوېل  كيپه افغانستان. را پدېخوا امنیتي وضع خرابه شوې ده
د افغانستان د . پدې اوند امنیت یوازنی عنصر ندیخو .  شرط دیلوميره کې، امنیت یوازنی  د تطبیق په التالري  ییافغانستان د ملی پرمختیا

ه پ.  په برخه کې مالت او پیاوتیا دهينتهمېشنی بریالیتوب د دولت د واکمنی له الرې په ول هېواد کې د قانون د د تالري   ییملي پرمختیا
    . ، تر و و کوالی شي وو ته اساسی خدمتونه تر سره کييی او ایی جوتونو غوتونکې د د مل كولوحکومت حال کې دا کار د يداس

توکو د صنعت یی په عامه سکتور کې د اداري فساد زیاتوالی او د نشه :  کې دوی مسلی چې یو دبل سره تاو لري، تلی دیراوستود امنیت په 
 کې  پرمخ زیاتېدونکی فساد د پانوالو د نا هیلی وول هېواد کې خپور شوی او په عامه ادارموجوده احصایی دا یی چې اداری فساد په . وده

د هېواد په ینو سيمو کې د امنیت .  د اقتصادی فعالیتونو لت او د هغه سره اوند تهدید زیاتويريتيا سرهچې دا کار په . سبب ري
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وکو اقتصاد، د مشروع   یید نشه. وکو د صنعت د زیاتیدلو سبب ريیی ې دا کار د نشه نشتوالی، د کوکنارو د کرلو لپاره زمینه برابروی چ
 تر خپلې شعاع الندې راولي اود ترهری فعالیتونو د تمویل لپاره د نامشروع زیاتو پیسو  په الس راولو سبب ري او اقتصاد بالقوه ول فرصتونه

 کې تر غور او و او روغتیا په برخوونيهېواد باید د ولنيزو غوره خدماتو کموالی په انې توه د همدارنه، . په دولتي ادارو کې فساد زیاتوي
په افغانستان کې د روغتیا . د سواد کچه په هېواد کې، په خاصه توه په کليوالي سیمو او د و په من کې، ېره يه ده. ېنې الندې ونيسي

لت  یایی لت، د سيمې په هېوادونو کې د سی سر روغتیایید سی سر روغت.  په ېره يه کچه کې دهاوند شاخصونه هم په وله ن کې
  .یو پر لور ده

دا کار د اقتصاد دوامداره ودې لپاره اين بنس جووي او د . دولت باید په غوه د خصوصي سکتور تر الروونی د بازار اقتصاد ته ژمن پاته شي
 شته چې باید تر بیا كميدا پداسې حال کې ده چې په اقتصادي اونده عرصو کې یو ل داسې  . و په برابرولو کې مرسته کويکارموندنې فرصتون

بوکتنې الندې و نيول شي، تر کو ير زمویالیتوب ته ورسې: 

چې کورنی تولیدات کورنی او نیوالو نا واندې کول، او د ارزت اوند ول نير ید هېواد فزیکې زیربنا د سکونو، د اوبو او بر .١
 .  واب نه واییته دي چې اقتصادي ودې  كمبازارونو ته رسوي، داسې 

په عامه او خصوصی سکتورونو . معنوي زیربناوې چې د اقتصادي فعالیتونو لپاره بشری او نهادي  الزم ظرفیتونه پکې شامل دي، هی نشته .٢
 ییخت ته د پام و پاملرنه شوې ده، ولې د ودې او پرمختیا په اه  د افغانستان د ملي پرمختیاکې د ظرفیتونو لوولو او د نهادونو پرم

  .موخوته رسېدل، وخت ته اتیا لري تالري

 د نهادي خودولت ددې په له کې دی ترو د اقتصاد په برخه پراخه سمونې رامن ته کي، .  کمزورې ده كولد اقتصاد حکومت .٣
 . لپاره د الزمو مقرراتو جوول کلونو وخت ته اتیا لريپلي كولو ددې سمونو د اغیزمن  جوول اوچوكاونو

زیان رسېدلی دی او باید بیا و  يرد اقتصادی او سیاسی وه والی په دوران کې د سیمی او نی سره د افغانستان سوداریزو ایکو ته  .٤
د سیمی او ن د اقتصاد سره یو ای شي، باید د خصوصی سکتور د ودې رغول شي، ددې لپاره چې افغانستان وکوالی شی یو ل بیا 

 .او پرمخت لپاره الزمه زمینه برابره کي

ده کی او دې ه د اقتصادی او سیاسی وه والی په دوران کې، د مالی مسلو او د مکی د مسلی له کبله د غوره بازارونو ارتباط وده ن .٥
افغانستان د پام و سوداري او طبعي سرچينو خه برخمن دی، . کي دي كمپانه والو فعالیتونه کار په اقتصادي برخه کې د خصوصی 

کې کوالی شي د کارموندنی لپاره زیات فرصتونه برابر او د دولت عواید په رنده لو  حالچې د هغو خه د سمې ې اخيستنې په 
 .کي

غانستان د بیا جوونې او بیا رغونې لپاره ترې ه اخیستل کېي، باید د یوی بشپې همغې، د نه همغ او نه سمون اوسن  الرې چاری چې د اف
 ددې .کې ای ورکل شوی دی، بدل شیتالري  په ملی یی، هغسې چې د افغانستان د ملي پرمختیاکنالرېواحدی او د لومیتوبونو د اکلو په 

، لول کېي، الزمه ده چې د وتلي مرستې، د افغانستان د دولت له بودجې د سیستم خه شمير  يرکي په پام کې نيولو سره چې اوس هم یو
 . لپاره اینه همغي رامن ته شی او د مرستو اغېزمنتیا لوه شیپلي كولود د تالري  افغانستان د ملي پرمختیا 

  جوول تالري یید افغانستان د ملي پرمختیا  .د 

 او پرمختیایی اتیاوو ته په بشپه توه  كولوطرح کې تر و د هغې له الرې د افغانستان امنیتي، حکومتالره  تد ملي پرمختیا پنه کلنه  دولت،
 ته درسېدو لپاره، د د زریزی پرمختیایی موخو  شوو معیارونو اوجو په تون ليك، د افغانستان د تالره یید افغانستان ملي پرمختیا. رسېدنه وکي

    .و او موخو ته انعکاس ورکي او د دولت سره د خپلو ژمنو په عملي کېدلو کې مرسته کوي، اصوللیدرلحکومت 



 

    
 

٤ 
 

 د دولت او  والیتونو کې۳۴ د هېواد په ملي مشورې،.  دهالس ته راونه، د ملی، والیتی او ایی پراخو مشورو هتالر ییملي پرمختیا د افغانستان
مذهبی جمعیتونو، د قومونو مخورو، خصوصی سکتور، د پرمختیا  ،تي سازمانونو په ون، فرهني ولنومدني ولنې  د ولو غوره نهادونو، د نا دول

د هر والیت خه دملی والیتی مشوری ، د والیانو ، د والیتي نهادونو د استازو، د کلیوالی شوراانو، .  ولنې کار پوهان په بر کې لرينيوالياو 
 په بر سره بحثونه،لنې د مسؤلينو او استازو، د بیا رغونې د والیتی یمونو د استازو او د والیتونو د مخورو مشرانو  شورا د وکيالنو، د ایی مدني و

  . توه برخه اخیستی دهنيغهکې نيسي، چې پدې مشورو کې یی په 

 ه  او په الرجوه   کليدی مفاهمه ده او پدی دلیل زمېنې او والیتونو ترمن لومپال اونده مشورتي بهیر، د تالري یید افغانستان د ملي پرمختیا
پالنونو ۱۸۵۰۰د دې مشورتي بهیر محصول، د کلیو په کچه د پرمختیا د . يکې پیاوې کيا او والیتونو ترمن پالزمينيواچول شوه  تر و د 

په والیتی .  په بر کې نيسيو جوول پالنونرمختياييپ والیتی ۳۴ په پاي كي د، او جوول پرمختیایی پالنونو ۲۹۰، د ولسوالي په کچه د جوول
   . والیتونو اتیاوې او د هغوی  پرمختیایی لوميتوبونه په وته شويديو پالنونو کې د اوندپرمختيايي

ي د شننې د بهیر له  په برابرولو کې، دولت د معلوماتو پر بنس د سیاستذاری میتود په و سيله د بې وزلتالري یید افغانستان د ملی پرمختیا
ی شو تر و په د داسې شننو پر بنس، مو وکوال.  تر و وکوالی شي چې د بې وزلي اغېزې او الملونه په سمه و پېژني.الرې، ه اخیستې ده

  د بې وزلو قشرونو په پام په ولنه کې.  برابره کوتالره ییولنه کې د بې وزلي قشر د وضعیت په پام کې نيولو سره، د افغانستان د ملي پرمختیا
  ي د بې وزلی په له منه ولو باندې اغېزه وکي، د ودې لپاره د زميننيغه چې پانه اچونه په ه دا وموخهکې نيولو خه، د افغانستان د دولت 

 ترو د ولنې تر ولو بې وزلو هد  داموخه پدې معنا چې د افغانستان.  او هدفمنده سیاستونو د نيولو له الرې، د ولنيز مصؤنیتونه تامین کيبرابرول
 کال ۱۳۸۶ چې د دولت له لوري د پايليهغه کليدي . ه والی ومومي افرادو معشیتی وضعیت، د اقتصادی منن ودې په پرتله، په چکی سره

کې تر السه شوې، دا يي چې په هېواد  په تر کې د سروې د تر سره کولو په پایله د چوكاپه پسرلي کې د ملي خطراتو او زیانمننې ) ۲۰۰۷(
 ۱۴ې دد سي سر کلنی عاید په میاشت کې ن)لیونو نفوس سره برابری م۱۲د هېواد  (۴۲کې د بې وزلی کچه ، د پسرلي په پیل کې په سلو کې 

 .الره وو

دې امله د خلکو دا طبقه نشي کوالی د الزمې  هل.  لمن نېولی ده۴۵سربېره پردې، د انیرنو له مخې خواو بې وسي، د افغانستان په سلو کې د 
 خه د بې وزلي ۲۰سربېره پردې ، د وو په سلو کې .  کالوري د تر السه کولو لپاره مناسب خواه برابر کي۲۱۰۰انرژی  یعنې په ور کې  

  .د کرې خه کم وان لري، چې دا دهغوی د زیانمننې لوه کچه په وته کوي

تالرو په سکتوري ) د ولنې د هرم د کته خه پاس خواته( او هم والیتي مشورې )  خوا تههلنې د هرم د پاسه خه کتد و( هم ملی مشورې
 کې یی مرسته کې ده، او د دې لپاره چې د بودجې ترتیب د اکلو پرورامونو پر جوولو په تالروکې ای ورکل شویدی او د سکتوري 

  د حکومت لوميتوبونه د حکومت موخه، د هېواد اتیاوو ته د رسېدنې په تالره ییملي پرمختیا د افغانستان. ه کېدهبنس تر سره شي، زمينه برابر
  .  واندې کوي،چوكا تر النديمالی 

    موخېتالري یید افغانستان د ملي پرمختیا  .ه 

  امنیت  :لومی رکن

  او د افغانانو دفردي امنیت تامینول، ينت،د قانون ثباتپه ول هېواد کېٍ  :مهاله موخه اود
دي آزادیو ساتنې لپاره خورا ارفان، د بې وزلی کمولو، او د ودي، د خصوصي سکتور پرمختیا، اقتصادي  كولوسرتاسري امنیت د اغېزمن حکومت

و قانون د تطبیق په برخو کې د دفاعي، امنیتي ا کې دا رکن د دولت، افرادو او شتمنیو د امنیت خه عبارت دی چې د چوكاپه . مهم شرط دی
د پرورام له ) د اصالحاتو( حکومت د ملي امنیت تالره تدوين کې ده، چې په امنیتی سکتور کې د سمونو . پلي كييسیاستونو له الرې  همغو

خه کې  مرسته وکي او ه والی یساف اوایتالف واکونو ترمن د همغي په برآ ،د افغان امنیتي واکونو، ناتوه ب کار اد .الرې عملي کېي
  .راولي



 

    
 

٥ 
 

  ننونې
 . تونو افغاني كول د امنيتي فعالي په افغانستان كي يعني–وخت كي  دولت به ددغه بهير يو پياوي برخه پرغاه واخلي ته رود اقتصادي ودي سره په 

  . مرسته وكيبرخه كيواله ولنه په دغه خوتر هغه چه افغانستان خپل اقتصادي لووالي ته په بشپه توه نوي رسيدلي بايد ني

ترهري، بهرن الس وهنې، . افغانستان ددې د مخه چې وکوالی  شي  خپل بشپ امنیت په غاه واخلي، د رغنده او جدي ننونو سره مخامخ دی
د دولت د سوېلي او سوېل ختي کې  په برخه کې د ظرفیتونو کمزوری، په ينو ساحو په انې توه په  كولود يکاو نشتوالی او د حکومت

نا . توکوتوليد اوس هم د ترهرو لو په واک کې مالي الزمې سرچينې ورکوي ییپه لویه پیمانه د نشه .  کنترول او کنو مخنيوی کويناغېزم
 په شاوخوا ۵۰۰۰ېخوا، د دپکال خه را) مېالدي۲۰۰۱ (۱۳۸۰چاودل شوي ماینونه او مهمات د یو غوره تهدید په توه پاتې دی، لکه چې د 

 والیتونو خه یوازې دوه والیتونه، په بشپه توه له ۳۴په اوس وخت کې د. کې افغانان د ماینونو د چاودنې له امله وژل شوی او یا پیان شوي دي
فغانستان پخپله د دولتي پولو په د ننه کې د اود مهاله امنیتی اتیاوو ته د رسېدو لپاره یوازنی عملي الره هغه ده ترو ا. ماینونو خه پاک شوي دي

    .امنیت ساتلو جوه شيد 

   موخې
خه ينت ی شي ننی يکاو وساتي، د ملي د افغانستان اودمهاله موخه د داسې اردو جوول دي چې وکوال: د افغانستان ملي اردو .١

د امنیتی واکونو شمېر چې دې غوتنو ته . ر سره کي کې خپله ونه تراوستو په امنیت  په سيمه کې د وخت كيته رودفاع، او په 
 کسانو ۶۶۰۰تر وونې الندې د  (۸۰۰۰ خو. یدې اکل شوه  ولنې له خوا ننيواليواب ووایی تر اوسه پورې د افغان حکومت او 

 او دا دپیل کی هوی د د  بورد په غونه کې تصویب شو همغياارني  کال د سلواغې د ۱۳۸۶داسې یوه شمېره ده چې د ) سره
میاشتې پورې، د افغانستان ملي اردو ) ال پایزیدیز ک ۲۰۱۰د ( کال د مرغومي ۱۳۸۹د . موخه اکيدې ناه  دی چې د راتلونکې په

او هوایی د بېروني (نوا کندکونو او لوا۷۵دا بریالیتوب به په سلو کې د . به دې موخې ته ورسېي او آن چې تر هغه به ال مخ ته وال شي
د افغانستان ملي اردو سیمه ایز او قومي انول .  پر مخ بېول تضمين کينوله خوا په خپلواکه توه  دعملیاتو) ه اخيستومالت خه په 

 .به لو بوزي خپل اعتبار یونکې واک په توه ،ساتی او د درناوي و، مسؤله، مسلکي او د هېواد امنیتي غوتنو ته د واب و
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  جوت تالري ييغانستان د ملي پرمختیاد اف
 امنیت  
 

  كولحکومت
 

ولنيز پرمخت اقتصادي او  

               
  رکن ۸    رکن ۷    رکن ۶   رکن ۵     رکن۴   رکن ٣   رکن  ۲  رکن  ۱

  تنی ام-١
حکومت كول  هسالم -٢
و اينت  قانون د،

 نهحقو يبشر
 

 و طبعییازیربنا - -٣
  روغتیا - -٥  و فرهنگاوونه - -٤   چينېسر

 کليود  کرهه او - -٦
  ولنيز مصؤنیت -٧  پراختيا

و ا ينت اقتصاد  د-٨
 وده سکتور خصوصید 

               
 سکتور ها 

  ولنيز مصؤنیت  کرهه او د کلیو پراختیا    روغتیا او تغذیه  وونه  انرژی   عدلیه  امنیت
  وداري او سخصوصید 

 کتور وده س
               

  
  د عامه،حکومت كول

ي بشر و ااصالح ې ادار
  نهحقو

  ترانسپورت 
 خبري رسن اوفرهنگ، 
وانان      

بېرته راستنېدونکي ، کوאل
    بېایه شوي او کورنی

               
           د اوبو د سرچينو تنظيم   چارېدینی  
               

    
 و  اتکنالوژی معلوماتی

           ارتباطات 

               
           اري پراختیا    
               
           کانونه    
               

 ې مسلې
 ونو لوولظرفیتد 

 جندر 
 توکو سره مبارزه ييد نشه 

 سيمه ايزه همکاري
  مبارزه سره فساد ادارید

 ه چاپیریالد ژوندان
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د افغانستان له ملي پولیسو سره په تاو کې، د اودې مودې هدف عبارت ده، د پولیسو له مسلکي واک نه : دافغانستان ملي پولیس  .٢
د مسلکي کارکوونکو تر ادارې . چې، د منل شویو نیوالو حقوقو له معیارونو سره سم وي او د بشر د حقوقو په رعایتولو سره عمل وکي

ې یې په بشپه توه زده کې کې وي، له پوره تنخواه نه برخمن وي او د پالن جوونې او مدیریت توانایي ولري او د ملي پولیسو الند
دغه واکونه باید وکولی شي چې، خلک د ترهریزو عملونو د تهدیدونو او د . اکنه د شایسته ي د معیارونو پر بنس باندې واله وي

دغه واکونه باید ددې .  عملونود تهدیدونو په واندې ساتنه وکي او قانون په ول هېواد کې یو ول عملي کيدولت ضد وسله والو
  کال تر سلواغې پورې۱۳۹۲د . توان ولري چې، د حاالتو او شرایطو د بدلون په وخت کې خپلې دندې له معمول سره سم تر سره کي

د سرحدي پولیسو په . (  کسه مسلکي پولیس ولري۸۲۱۸۰وزارت اکل شوی شمېر به د کورنیو چارو  )کال پایديززی ۲۰۱۳( 
دغه واک به د کورني نظم د ساتنې او د قانون د عملي کولو توان ولري او ددې په تر کې به، د اوسیدونکو اتیاوو ته واب ). شمول

  . وکيالندې به خدمتتور سورکوونکي وي او د کورنیو چارو وزارت تر کنترول او د

په )  مه نېه۲۰ د مارچ ۲۰۱۱( کال تر پایه پورې ۱۳۹۱ولې ناقانوني وسله والې لې باید د : د ناقانوني وسله والو لو بې وسلې کول .٣
  .ولو والیتونو کې له منه والې شي

تاوا په اوپه سر کې او د و موخد زریزی پرمختیایی پورې )  کالزيديز۲۰۱۰( کال تر سلواغې۱۳۸۹د : د ناچاودلو مهماتو له منه ول .٤
د پرسونل ضد د ولو زیرمه .  کمه شي۷۰میثاق د افغانستان د تعهداتو، په ماینونو او ناچاودلو توکو باندې ککه مکه به په سلو کې 

ل نامصئونه ، ناترمیم دغه راز، و. پورې په نه او د هغو ماینونه به له منه وال شي )کالزيديز۲۰۰۷ (۱۳۸۶شویو ماینونوایونه به تر
  .تر پایه پورې له منه وال شي)  کالزيديز۲۰۱۰(کال۱۳۸۹او اضافي مهمات به د 

 ) ۲۰۰۷ / ۸ ( ۱۳۸۶پورې به د کوکنارو تر کرهې الندې مکې کچه د ) ۲۰۱۲ /۱۳( ۱۳۹۱تر : د نشه یي توکو پرضد مبارزه  .٥
  کال په پرتله نیمایي ته را یته شي 

  لومیتوبونه
د امنیت . انستان د امنیت سکتور د هېواد د دفاع له و مسوولو نهادونو نه جو شوی او د امنیت د ساتنې او قانون د عملي کولو سکتور دید افغ

  . د رکن لومنی لومیتوب د امنیتي نهادونو د ظرفیتونو لوول دي

ا یتوب له دې نه دوونکي او یو السی له تر السه کولونه عبارت دی چې، د امنیت پ دویم لومخیز ، یو دبل بشپونه هراول کو ه تامین کې
حکومت د پالیسي او ملي تالرې د بریالي تطبیق په کار کې یو السی او جامع د امنیتي سکتور د اصالحاتوسالم پرورام، د ملکي او پوی . وي

په فعالیتونو کې ، د امنیتی واکونو زیاتیدونکی رول او د امنیتي واحدونود عملیاتو تر من د و عملیاتو پیاوتیا، له نشه یي توکو سره د مبارزې 
  . دی) ژمن(او پیاوتیا په برخه کې په بشپه توه متعهد ) اصالح(ملکی اجزاوود سموونې 

) تدریجي( مسوولیت درجه په درجهددغه سکتور دریم لومیتوب عبارت ده، له نیوالو همکارانو نه افغان امنیتي واکونو او نهادونو ته د امنیت د 
ناتو دعملیاتو په مستقیم ون کې خپلې پې شاته کوي، د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس د / په هغه اندازه چې، د ایساف واکونه. لېدونه ده

 او د دغو واکونو نیوאل همکاران به عملیاتو الروونه په غاه اخلي او په پای کې به د افغانستان د خلکو امنیتي غوتنو ته واب ووایي
په همدې وخت کې، د افغانستان ملي اردو د زیاتو واکونو او الزم مالتد تر السه کولو لپاره په ایساف . مالتکوونکی او اروونکی رول ولري 

 واکونود تدریجي کموالي سبب شوی او په پایله کې د افغانستان د ملي اردو د توانایي زیاتوالی په افغانستان کې دیو شمېرنیوالو. باندې ه لوي
 شو چې، د الیداچې په ومره چکتیا سره کو.زیان شمېر تر بېخې کمې کچې پورې را یت شي ددې سبب کېي چې، ددغو واکونو د سر د

کې د نیوالو مرستو په اندازه او د عمل په چکتیا افغانستان امنیتي واکونه په خپلو پو باندې ودروو، د اوسنیو ظرفیتونو د خالوو د کولو په کار 
  .پورې مستقیمې ایکی لري ، مر افغانستان چمتو دی چې، په دې برخه کې لومني امونه اوچت کي



 

    
 

٨ 
 

  بشری حقونهحکومت کول، د قانون واکمني او :دویم رکن 

   . پیاوتیا د عامه خدمتونو واندې کول او د دولت حساب ورکونهاو د قانون د واکمنونو د دموکراتیکو بهیرونو، بشري حق: مهاله موخه اود
 د عنیدموکراتیک حکومت کول، د قانون واکمني، عدالت او د بشر حقوق زمو د ملي هدفونو د تر السه کولو په برخه کې حیاتی اهمیت لري ،ی

 د تالرې ، ییپه دغه سکتور کې، د افغانستان د ملي پرمختیا. شيفقر کموالی او د اقتصادي ودې ساتنه به په یوه د لمس و سطحه باندې وساتلی 
ستراتیژیک هدف عبارت ده له، داسالمي قانون پر بنس د اسالمي دموکراسي تامین دی چې، په هغه کې د دولت درې ارانونه په اغیزمنه او هر 

حکومت نیت لري چې، سالم .  د بشر له حقوقو نه مالت وکیاخیزه توه فعالیت کوونکي او حساب ورکوونکی وي او د قانون له واکمن او
حکومت کول ین کي او د خدمتونو د واندې کولو په برخه کې، د سنجش و ورتیا را من ته کي او د دغو هدفونو د تر السه کولو لپاره، 

د سره، شایسته والی، د اکل شویو پایلو د السته راولو پر د مرکز او والیتونو په سطحه حکومتی نهادونه د شفافیت په تاکی) ۱: (باید حکومت
  .بنس مدیریت، تاءسیس ، اصالح او پیاوي کي

دولت د خصوصي سکتور د سیال په عنوان نه . د قانون جوولو بهیرونه د خپلواکواو عادالنه ولاکنود سرته رسولو په شمول اصالح کي) ۲(
  .کوونکي او مالت کوونکي په توه عمل کوي،بلکې د یوه سیاست کوونکي، تنظیم 

  ستونزې 
سره له ېرو بریاوو، د حکومت کولو، د قانون واکمني او د بشر د حقوقو دتعمیم په برخو کې، د رسمي او نارسمي جوتونو د پیاوتیا لپاره تر 

  :ستونزې په الندې ول دي اوسه پورې هم ، ددغه رکن د هدفونو د السته راولو په برخه کې ستونزې لري او دغه 

د دولتي ) ۳(دمرکزي او والیتي اداري واحدونو په برخو کې موجوده ابهامات ) ۲.(په موازي به د و دولتي او نادولتي ساختارونو شته والی)۱ (
 ۴(سکتور کمزوري نهادونه او د هغو د حکومت کولو او مدیریت دظرفیتونو پرمخت ( ه کچه اداري فسادپه لو)د قوانینو ) ۶( مالي ابهامات )۵

نا اغیزمن او ) ۹(د مدني ولنې او سیمه ییزو نهادونو کمزوري ) ۸(د ولسي جرې کمزورې ارنه ) ۷(د رامن ته کېدو او عملي کېدو کمزوري 
که د حکومت په .  ظرفیتونهد بشر له حقوقو نه ناکافي) ۱۱(دولنیز جنسیت د مساوات نه شتون ) ۱۰(سم نا تعریف شوی عدلي او قضایي سیستم 

چارو کې د لمس و ورتیا په چک سره تر السه نه شي، د امنیت ، بشري حقوقو او اقتصادي پرمختیا په برخو کې، د مهمو پرمختونو السته 
  .راونه به سخته وي

  لومیتوبونه
  :دولت د دغو کمزوریو د لرې کولو لپاره دغه تدبیرونه نیولی دي

د ملي شورا ظرفیت به لو شي، تر و پورې د تقنیني ارنې، شفافیت او حساب ورکولو دندو سرته رسول ه : اوتیاد ولسي جرې پی
  .شي

 د عامې ادارې د اصالحاتو هدف دادی چې، دولتي نهادونه اکل شویو نتیجو ته د رسیدلوپه ا سره د خپلو :د عامه ادارې اصالحات
د ساختار د نوي والي  او رتبو د نمونې په توه، د تنخواو. د ملکي خدمتونو ظرفیت به لو شي.وهويوظیفو د سر ته رسولو په برخه کې 

پراختیا، د ایسته ساالري ا و منطقي والي پر بنس د اکنو د ) استخدام(له الرې په دولتی ادارو کې د ایسته ساالري پر بنس د اکنو 
ې سر ته رسوونې لپاره داکنو د پراختیا تنظیم او د دغه هرنهادد زده کې د پرورامونو زیاتوالی پراختیا یقیني کول او د اصلي وظیفو د سم

  .او د ظرفیتونو لووالي

ددولت له اداري فساد سره د مبارزې په خاطرپه ولوسطحو او تقنیني چارو کې ، له اداري فساد  :له اداري فساد سره د مبارزې اقدامات
له الرې د اداري فساد د بالقوه زیاتیدونکو خطرونو دال زیات محدودولو لپاره، د عامه شکایتونو د اوریدو د سره د ارنې د ادارې 

  .میکانیزم د پرورامونو د پېژندنې په برخه کې تمرکز ولري



 

    
 

٩ 
 

 به د خپلو حقوقو د خلک.  حکومت به دخلکو لپاره معلوماتو ته درسیدو حجم زیات کي:ته د الس رسي زیاتوالی) اطالعاتو(  معلوماتو
  .معلوماتو په اوند ېر الس رسی ولري

  . حکومت به د افغانستان د و د ملي عمل د پالن د عملي کولو په اوند خپل مسوولیت سر ته ورسوي:په حکومت کې د و ون

مبارزې د ملي پالن د تطبیقولو د  حکومت له نااپي پېو سره د : د نااپي پېو په واندې د عکس العمل د تیاري اغیزناک سیستم
  .دی ژمنظرفیت د زیاتوالي په اوند 

 د ولاکنو د خپلواک کمیسیون ظرفیت به لو شي، تر و پورې د رایې ورکوونکو د ثبت همیشنی سیستم، :خپلواک کمیسیون اكنود 
ي او له اساسي قانون سره سم په ملي او والیتي سطحو را من ته ش) فهرست(انتخاباتي حوزه او د رایو په شرایطو د برابرو کسانو للیک 

  .وشي اكنيباندې بریالي 

 حکومت به د یوه ملي هویت سند برابر کي، تر و شفافیت او حساب ورکوونه اسانه شي او اداري فساد کم ):تذکره( د ملي هویت سند
  .شي

پولو او سرحدونو په باب بیا کتنه وکي او د ملي نقشې کلو  حکومت به د کلیو او ذرونود : جیودیزیک او کارتورافیک معلومات
  .فعالیت به بشپ کي

کې سرشمېرنه وکي او په ملي او والیتي سطحو به د اقتصاد او فقر په .)  م۲۰۰۸(۱۳۸۷ حکومت به په :سرشماري او اساسي احصائیه
  . به چاپ او خپره کياو ارقامو سیستم جو کي او دهغو پایلې او ارزونه  سرشمیرنیداوند 

  .حکومت به د مکو د ثبت اومدیریت یو عصري سیستم او د کالو د اواري لپاره یو سیستم را من ته کي : د مکې اداره

حکومت به د سیمه ییزو ادارو قانون برابر کي او د سیمه ییزو حکومتونو په جوتونو کې به د ولس ون زیات : سیمه ییزې ادارې
او د کلیوالې شورا رول تعریف  او د اري شوراا داسې قانون به جو کي چې د ولسوالي شور. یتي شوراانې به پیاوې کيوال. کي
د  ،کيد والیتي ادارو جوتونه به اصالح . وکي اكني په شمول د ولسوالیو ،ارونو او کلیو د شوراانو اكنود اروالیو د . کي

د پالن او بودجې ظرفیت به اروالیو دیت به لو کي،د پالن جوونې او بودجې الرې چارې به وسنجوي، والیتی ملکي خدمتونو ظرف
  .اوچت کي او والیتي فعالیتونه به،د سیمه ییزو ارانونو د خپلواکې ادارې له خوا سم او پرمخ یوول شي

د ولو  سي، تالرې او د ملي بودجې په اوند معلوماتو تبادلهحکومت به د پالی: له دولت سره ایکی او د دولتی نهادونو تر من ایکی
  .دولتي نهادونو تر من زیاته کي

  .حکومت ولنې ته د بې ورکولو او د ولنیزو ارزتونو د سیستم په منته رات کې  د اسالم د دین له مهم رول نه خبر دی: دیني چارې

وقو د مالت په خاطر خپل ظرفیت د افغانستان له نیوالو مکلفیتونو سره سم د قوانینو د حکومت د ولو افغانانو د بشري حق: د بشر حقوق
، د و په واندې د ولو توپیرونو له منه ول او د ماشوم د سيونبرابرولو، تصویب او تطبیق له الرې ،لکه د شکنجې د بندولو کنوان

 او ملي پخالینې کاري پالن او د مسوولو حکومتي واحدونو او نهادونود حکومت به د سولې،عدالت.حقوقو کنوانسیون به پیاوی کي
  .مسوولیتونو مشخص کو لو او د بشر د حقوقو ورتیا ته ژمن دی



 

    
 

١٠ 
 

  :دعدلي او قضایي سکتور اساسي لومیتوبونه دادي

هادونو جوت اصالح او بیا نوی حکومت به د قضایی ن :د عدلي اوقضایي خدمتونود تلپاتې واندې کوونې لپاره دو نهادونو ظرفیت
کي، حقوقي زده کې به پیاوې کي، دقضایي ثبت سیستم ته به وده ورکي، اداري ظرفیت به اوچت کي، فساد به کم کي، دالرې 

زیربنا د کي، د عامه شکایتونو د اوریدو سیستم به من ته راوي او قضایي خدمتونو ته به د اصول به اعالن او دودوابطو ضچارې د 
  .پرمخت او د الزم ترانسپورت او سامان االتو د تیاري په وسیله پراختیا ورکي

حکومت له نورو حکومتي نهادونواو له مدني ولنو سره یو : د عدلي او قضایي سیستم په دننه او نورو دولتي نهادونو کې د همغي زیاتوالی
حالت ته به د تقنیني ظرفیتونواو د ولسي جرې د ظرفیتونو د اوچتولوله الرې ورتیا ای به انسجام او هماهني ته وده ورکي،د قوانینو 

ورکی، د حقوقي زده کو ملي مرکز به جو کي، دحقوقي پالیسې د تدوین په چارو کې به دبهرنیو پوهانو او مدني ولنې دکارپوهانو 
 ارزونه او تسوید به زیات کي او په والیتونو کې به د قضایي او عدلي اود ونې اخیستلو زمینې برابرې کي، د قوانینو قعمولپاره د 

په والیتونو کې به د عدالت . خدمتونو واندې کوونه،په والیتونو کې د عدالت د انسجام د میکانیزم د پیاوتیا له الرې ه والی راوي 
ه توه، د تمویلوونکو مراجعود هدفمندو او منسجمو تالرو انسجام له حکومت سره دا مرسته وکي چې، د قانون واکمني په سیستماتیک

له الرې د فني ،آموزشي، ظرفیت جووونې،زیربناوو او د ترانسپورت  او نورو سامان االتو د تامین په برخو کې د مرستو زمینې له کابل 
  . لرې پراختیا وموميخه 

ک هدف عبارت ده، د یوې اسالمي ولنې له جوولو خه، چې په هغې د عدلي او قضایي سکتور ستراتیژی: د عدالت د کیفیت ه والی
او د خپلو اوسیدونکو امنیت او سوکالي، بشري حقوق او اسالمي ارزتونه دآزاد،د قانون په  کې ، قضایه قوه ناپېیلې اونا تلې وي

) ۱: (حکومت به دا الندې فعالیتونه تر سره کي. يواندې د برابر پر بنس او عدالت ته د ولو د الس رسي پربنس ننه او مالت کو
د جزایي عدالت په بهیر کې د ن د کموالي په منظور د تحقیق د یوه سیستم را من ته کول چې، دا په اصل کې د وکالت د فقدان د 

شومانو د عدالت د اد م )۳( نهد مجازاتو اوندې پالیس جووو) ۲(اصل او د کشالو د کمزورې ادارې د مدیریت پربنس تر سره کېي 
په عدلي او )۵(پالیس تطبیق او په جزایي عدالت کې د نویو موضوانو او مشترکو مساءلو ته د رسیدو لپاره د اختصاصي  پالیسیو تاءسیس 

عدلي نهادونو درسمي او نا رسمي ) ۶(قضایي اساسي کتوریو کې،د مدني محاکمو د قضایاوودقضایي حوزواو اداري جوتونو ه والی 
  .دعدالت په نا رسمي سکتور باندې د ارنې تامین ) ۷(تر من ې ایکی 

  موخی

  .پورې بشپه شي) زيديز كال ۲۰۱۳(د عامه ادارې د اصالحاتو برنامه به تر .۱

  .پورې به د پام و اداري فساد را کم شي) زيديز كال۲۰۱۳ (۱۳۹۱تر  .۲

 اجرااتو نوی قانون تنفیذ او خپور شي او د هغه د عملي کولو لپاره به ول حقوقي پورې به د جزایي) زيديز كال۲۰۱۳ (۱۳۹۱تر  .۳
  . حقوقي لیکلی تفسیر او دغه راز هېواد والو ته به د ولنیزو حقوقو په برخه کې پوهاوی ورکل شي. پرسونل ته زده کې ورکول شي

وقي سندونه تاءلیف ، فهرست بندي او په نرمو افزارو کې شامل پورې به ول قوانین، مقررات او نور حق) زيديز كال۲۰۱۳ (۱۳۹۱تر  .۴
په ول هېواد کې به . شي او د حکومت په ویبسای کې به یې ساتنه او ارنه وشي او په ولو سطحو به په دولتي نهادونو باندې ووېشل شي

  .د خلکو السو ته په اسان سره ور ورسېي

کومت ولې ادارې او وزارتونه ېر ه فني ظرفیت ولري او د تقنینی سندونو او مقرراتو د پورې به د ح) زيديز كال ۲۰۱۳( ۱۳۹۱تر .۵
  . تسوید او واندې کولوپه برخه کې به تبعیض آمیزه ه نه وي
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   اقتصادي پرمخت او ولنيز :دریم رکن

ې وزلي کمېدل، پرله پسې او دوامداره پرمخت ، د  د بازار  په تر کې د ب د خصوصی سکتور تر الرونې الندې د اقتصاد :اود مهاله موخه 
       په الره کې د کتنې و پرمختوته درسېد) جي.ي.ام(بشری پرمخت د شاخصونو ه کېدل، او د زریزی پرمختیایی موخو 

ی شي، یوه د  او وکوالحکومت د هغه سیاست چې په پای کې د خصوصي سکتور تر مشر الندې د بازار اقتصاد د را من ته کېدو سبب وري
 په چوکا کې به، حکومت د فقر د کمولود مهم تالري د ييد افغانستان ملي پرمختیا. دی ژمن پام و همیشن اقتصادي پرمختیا را من ته کي،

پوهېي چې، همدارنه، دولت په دې .نوت په وسیله، له خصوصي سکتور نه ننه او مالت به د مثمرو مشغولتیاوواو عوایدو سبب شي
دسرچینوهدف باید دولنې تر ولو بې وزله او غریب خلک وي اودغه کار له مالي پلوه د عوایدو د لېدونې په برخه کې د شفافو او همیشنیو پالیسیو 

متونو د واندې کولو نه را په دېخوا، حکومت دغه راز د ولو افغانانو لپاره د روغتیا اوپوهنې د خد)زيديز ۲۰۰۲( ۱۳۸۱له . له الرې ممکن دی
د پام و شاخصونود ه والي په منظور دوام  پراختياد دغې پالیسی پیاوتیابه  په ول افغانستان کې د بشري . لومیتوبونو ته قایل شوی  په برخه کې

  .ومومي

   ستونزې
 هېواد له  شمېر خنونو سره هم مخامخ دی نو په افغانستان کې داقتصاد د ودې او پراختیا د سطحې شاهدان یو، مر زمنسره له دې چې، مو

د دغو خنونو ېره غه ستونزه . د کموالي  سبب وري او د اودې مودې اقتصادي پراختیا عملي شي بي وزلياو باید هغه لرې شي، تر و د 
.  کچه او د مناسبې اقتصادي فضا نشتوالی تشکیلويهمیشن بې ثباتي،  د زیربناوو نا سم حالت ، د بشري پانواو نهادي ظرفیتونو د پراختیا یه

په دغه رکن کې اساسي ستونزه ، د . د کموالي او د بشري انکشاف د شاخصونو د ه والي لپاره ، یوازې پراختیا بسنه نه کوي بي وزليدغه راز، د 
ل کوي او له هغه سره په یوه وخت کې، باید ا تر السه هغې فضا را من ته کېدل دي چې، په هغې کې، اقتصاد له ولو باالقوه ظرفیتونو سره،عم

  . شي ،چې تر ولو تاواني شوي کسان په نه کې پاتې نه شي

  موخي
  . ل شي۳وري له یو الر نه په کم خپل ژوند تیروي ،په کال کې به په سلو کې هغه کسان چې، د .۱

  . شيکم۵هغه کسان چې له لوې نه ورېي، په کال کې به په سلو کې  .۲

 او په ۶۰پورې، په ترتیب سره په سلو کې )زيديز كال  ۲۰۱۰(۱۳۸۹په وونیو کې د نجونو او هلکانو د شمولیت خالص کچه به تر  .۳
  . وي۷۵سلوکې 

  .پورې، په سلو کې پنوس زیات شي.)  م۲۰۱۰ (۱۳۸۹ د و وونکو شمېر به تر  .۴

  .ه ي ازموینه تیره کيپورې د ایست.)  م۲۰۱۰ (۱۳۸۹دافغانستان وونکي به تر  .۵

  . راکمه شي۲۱ کالو کم د ماشومانو د مر او مینې کچه ، په سلو کې ۵ کال پورې  به، تر ۱۳۹۱تر  .۶

  . کمه شي۳۵پورې د میندو د مینې کچه به په سلو کې .) م۲۰۱۲ / ۱۳(۱۳۹۱تر  .۷

   . نفوس ترپو الندې راشي۹۰ په سلو کې پورې به) زيديز كال ۱۳۸۹)۲۰۱۰ول اساسي روغتیایي خدمتونه به پراخ شي او تر  .۸

پورې به یې شمېر نیمایي ) زيديز كال۲۰۲۰ (۱۴۰۰لصحې ته الس رسی نه لري، تر  اهغه کسان چې، د اک روغتیایي اوبو او حفظ .۹
   .ته را ی شي
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ورو اري سیمو کې د اوبو نل ته الس  په ن۳۰ کورناو په سلو کې ۵۰پورې به په کابل کې په سلو کې )  زيديز كال۲۰۱۲  /۱۳ (۱۳۹۱تر 
   . روغتیایي خدمتونو ته الس رسی ولري۵۰ به کلیوالي سیمې د اک اوبو ته الس رسی ولري او کلي به په سلو کې ۹۰په سلو کې . رسی ولري

  لومیتوبونه

  لپاره اونده پالیسيد خصوصي سکتور تر مشري الندې د اقتصاد بازار د ودې لپاره د مناسبو زمینو د رامن ته کولو
 د خصوصي سکتور لپاره د حقوقي چوکا رامن ته کول چې ، په هغه کې د سودار اوند: د دولت درې اساسي لومیتوبونه عبارت دي له
د  ونه،ردشرکتونه، شراکت، سوداریزه واکمني او تجارتي منیتوب، تونونه،نمایند ، ستند(داساسي قوانینوتصویب او تو شیح شامل دي 

. د دغو قوانینو د عملي کولو دننې  لپاره د مقرراتي چوکا رامن ته کول) ۲). (چاپ او خپرولو حق ، تجارتي نې او د انحصاري امتیاز ثبت
و مقررات دغه راز، دولت به دغه مهم په پام کې ولري  او ا به تر السه کي چې، دغه قوانین ا. د حقوقي او مقرراتي چوکاونو تعمیل) ۳(

ی شي ،په آرام سره د پانې الدافغانستان له ولنیزو حاالتو سره سمون لري اوپه عادالنه توه عملي کېی ،تر و پانوאل په اسان سره وکو
  .اچونې په برخه کې پریکه وکي

کې، د خصوصي سکتور د ودې او پرمخت يلپا) ۱( دولت به اقتصادي واکمني دخپلو پالیسیو په چوکاې کپه دغه برخه کې دا . ره پیاو
 ـ د ۲ـ د راکې او ورکې په برخه کې د اصالحاتو د راولو لپاره د مسوولیتونو او نهادي میکانیزمونو روانتیا ۱: الندې کارونه تر سره کېي

د اواري او د تجارتي فعالیتونو داله تنظیم په سودار او صنایعو د وزارت پیاوتیا ،په افغانستان کې له پانې اچونې نه د مالت اداره، ددعوو 
د ملکیت حق دال و اقداماتود روانتیا په شمول ،د ملکیت د انتقال په اوند  سانتیاآـ مکو ته دالس رسي ۳.خاطر د حقوقي سیستم ننه کوي

ن ضمانت،د تجارت د فعالیتونو لپاره د اساسي سانیدل او د اجارې له الرې د اودې مودې لپاره د مکې د الس رسي د امکاآد طرزالعملونو 
به دوام ومومي او خر به د معاملو په سر ته ) د جواز ثبتولو، د پولو تر من فعالیتونه، د مرکي پاوونو او ورکو تیرول( طرزالعملونو تسهیل
  .رسولو کې کم وي

دغه کار به دافغانستان برینا مؤسسې د . لومیتوبونو کې ای کېدولت  د دولتي تصدیو خصوصي کوونه او سهامی کوونه په خپلو مهمو کاري 
د مالیې وزارت د ولو دولتي تصدیو فهرست، چې په راتلونکو دریو کلونوکې خصوصي .اغیزمنتیا د زیاتوالي او سهامي کولو په اوند هم  وی

ه الس رسی به داوندو دولتي نهادونو له خوا ننه او مالت په خصوصي سکتور کې د ولو سیالي کوونکوعادالن.اوسهامي کېي، ترتیب کی دی
  .وشي

دی او غواي د ژمن دولت د کورنیو عایداتو او دخصوصي سکتور له خوا دداخلي تولیداتو حمایت ته د اتیا په خاطر د سوداري حامی سیاست ته 
 الیې، مشخصې د سیال صنایع چې افغانستان د هغو له الرې رقابت کوالزمه ده چ. تجارتي مالیاتو حالت په صادراتو او وارداتو باندې کم کي 

دسیمې له هېوادونو سره د . د مالیې وزارت  دتعرفو د رژیم ساختار له اوندو خواووسره د مشورې له الرې په غاه اخلي.شي،باید پیاوې شي
 مزایاوونه په استفادې سره، په سیمه کې د اسانو طرزالعملونو او پالیسیو د سوداري او سوداریزو فعالیتونولپاره دافغانستان دستراتیژیک موقعیت له

په لن وخت کې ، د اغیزمنو مرکي . جوولو لپاره چې دتجارت او ترانزیت د پیاوتیا او اسانتیا په مخه کېي ،ددولت له لومیتوبونونه یو دی
ه پام کې نیول تر و دغه کار دسیمې معیارونوته ورسېي او دا به د دولت د هو مقرراتو عملي کول او صادراتو او وارداتوته الزم وخت تل پ

  . دولت د نیوאل سوداریز سازمان اصولوته متعهد دی. وي) محراق(مرکزي کی

 یه ده ،یوازې که ه هم ،اوس د مالي خدمتونو کچه. مالي سیستم د بانکدار او وو قرضونو په شمول ، په چکه توه د ودې په حال کې دی 
دیوه پیاوي مالي سکتور من ته رات، چې د هېواد اتیاوو ته واب ورکوونکی وي ،یو .کم شمېر خلک رسمی مالي خدمتونو ته الس رسی لري 

   .اساسي خن د تولید د ظرفیت د زیاتوالي  او د خصوصي سکتور له خوا د کورنیو عوایدو زیاتوالی په برخه کې له منه وي

 کال د جوزا ۱۳۸۶ د خصوصي سکتور د ودې لپاره د الزمو زمینو د برابرولو په کنفرانس کې د افغانستان دولت له خواواندې شوي،د )۱(
  .) م۲۰۰۷(  میاشت
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،اجاره او مصئونې معاملې،رهن ( دمالی سکتور لپاره د دولت اول لومیتوب عبارت ده ، د مالي سکتور د لورو قانونود تصویب او تطبیق له الرې 
د قانونی چوکا پیاوتیا چې د تعلیق په حالت کې دي او د بانکدار په سکتور کې، د مناسبو او دقیقو معامالتو د پیاوتیا لپاره به وي ) پولي ژمنې

حکومت د تالرو د . ورپسې لومیتوب د مالي خدمتونو د واندې کولو زیاتوالی کلیوالي سیمو او وو او مننیواقتصادي تشبثاتو ته تشکیلوي.
  . جوتونو د اصالح او په پای کې د ملي بانک او پتني بانک د خصوصي کولوعمل به وکي

په دغه موده کې به دولت هه وکي چې، په مالي اعتباراتو پورې د معلوماتو اداره او د مالي کالو د اوري دفتر را من ته کي او ددغه مالي 
  .  نې په منظورد مناسبې بیمې قانون عملي کيسکتور د مهمو اجزاوو د هو

  زیربناوې او طبیعي منابع
 په تیرو پنو کلونو کې،د زیربناوو او طبیعي منابعو له چک پرمخت سره سره، افغانستان تر اوسه پورې هم د اونیو هېوادونو په پرتله، د زیربنا 

ت او د منظمې برینا نه شته والی د خصوصي صنایعو او تجارت په برخه کې له اساسي د سکونو نا مناسب حال. په برخه کې ېر وروسته پاتې دی
دعامه لتونو په برخه کې ددولت پالیسیو،زیربناوي د خپلو هدفونوکلیدي لومیتوب بللې، تر و د خصوصي پانې . خنونو نه شمېرل کېي

    .واید او د فقر د کموالي په برخه کې دوام ومومياچونې په برخه کې، کورني تولیدات ،د کسبي موکو  زیاتوالی،ع

  انرژي
په همدې خاطر، .د انرژي د سکتور پراختیا د فقر د کمولو په برخه کې مهمه اتیا او د خصوصي سکتور د پیاوتیا اود کلیو د پراختیا ضرورت دی

بنس، د پرداخت و او اه انرژي زیرمه کول،د افغانستان د د خصوصي سکتور د پانې اچونې پر: هدف عبارت ده له تالريد افغانستان د ملي 
 ـ هر کورته په سلو ۱: انرژي په سرچینو کې د دولتي پانې اچونې ارنه ،د ملي پرمخت لپاره د منني وان اساسي هدفونه الندې برخې لري

ـ ۲.  په کلیوالي سیموکې۲۵  او کم تر کمه په سلو کې ۹۰ دبرینا رسوونه،په مهمو اري برخو اونامسکوني تاسیساتو کې، په سلو کې۶۵کې 
 ـ د نور پرمخت اود نوې انرژ لپاره د الزمې ۳ پو ۷۵د ملي برينا د شبکې د استفاده کوونکو له خواد لتونو کم تر کمه په سلو کې 

  .تالرې جووونه

او له اونیو هېوادونو نه د برینا د . په اوسني وخت کې، افغانستان د برینا د تولید د ظرفیتونو له مخې، په ېره یه کچه کې ده
دشبکو (  نه کم دولتي برینا ته۲۰د اکلونو له مخې، نن سبا د هېواد په سلو کې د ول نفوس له . رانیولو په تونونو باندې تکیه لري

 پروژو عملي یزوداساسي بنس.  الس رسی لري او هغه هم د نوبت په وروکې د یوه بنس له مخې، دکمو ساعتونو لپاره)له الرې
باغدره ،سروبي ،د از ذخیرې او د شبرغان روغنیات به دافغانستان لپاره د انرژي له پلوه یو ،  لبهار،  کونونو،لکه کوکچه کوونه
په کابل او نورو مهمو سیمو کې، د زیربنا کیفیت د ظرفیتونوزیاتوالی او د ۱: صرالندې برخې لري نور مهم عناتالريددغې .ا وي

،د شمال ختی د برینا د سیستم پراختیا و ) د لینونو،سب ستیشنونواو میترونو وېش( بیاجوونې له الرې د برینا د ملي شبکې پراختیا
 دکلیوالي انرژي خدمتونوته الس رسی د اوبو د برینا د وو ۲نا سیستمونه او د ختی او لویدی د بری  ختی سیستمسویل د 

سرچینو،لمریزې انرژ ،یزلي برینا او د تجارتي فعالیتونود پیاوتیا له الرې د انرژ د تولید سرچینې په دغو برخو کې تشویق شوې 
 د برینا مؤسسې د سهامي ۳.ژ د منابعو له الرې طرحه شيدي او د ا حاصلولو لپاره به فني معیارونه د دومدارو زیرمو او دانر

 د انرژ اوند د بین الوزارتي ۴.کولو له الرې د اوسنیو فعالیتونو د زیرمو د جبران د میکانیزم د ورتیا او اغیزمنتوب زیاتوالی
 لپاره  سکتور دادارې ورتیاکمیسیون له الرې د مربوطو خواوو د فعالیتونو دانسجام او همغ.  

 هیله مندې پایلې عبارت دي ،له کورنیو سرچینو نه دزیاتې ې اخیستنې له الرې،په ول هېواد کې د برینا امن او ه الس رسی او د تالريد 
ې اچونې لپاره دولت په دې هه کې ده چې، د برینا د خرالو،وېش او تولید په برخو کې، د خصوصي پان. وارداتي انرژي له منابعو نه استفاده

و زیاتوالی، د برینا په شبکو کې،ددولتي سکتور او خصوصي زمینپه کلیو کې، دفقر کموالی او د شغلي او تشبثاتي . الزمې زمینې برابرې کي
  . سکتور د پانې اچونې له الرې ،د برینا په پراختیا پورې مربوط ده



 

    
 

١٤ 
 

  کرهه اود کلیو پراختیا
دخصوصي سکتور د پانې اچونې جذب د کرهې له : دا دی چی هدف تالري لپاره دافغانستان د ملي پرمختیا د د کرهې او د کلیو د پراختیا

دولت د کرهې او دکلیو د . اوسني سیستم نه د کرهې په تجارتي سیستم باندې د بدلون لپاره د معیشت د یوې ارزت لرونکې سرچینې په نامه 
  . ـ دبدیل معیشت رامن ته کول به عملي کي۲ـ دفقر کموالی او ۱   دوو پراخو هد فونو د پیروي په منظورپراختیا لپاره یو منسجم پرورام د

 او د کلیو پراختیا دراتلونکې لپاره د یوې مشخصې الرې بیانوونکې ده، چې د هغې اساسي هدف د اقتصاد د بیا تالرهد کرهې  سکتور هراخیزه 
د کوکنارو د ریې د ورکولو په برخه کې د . ی او په بشپه توه له ېروبې وزلواو زیان منوونکو نه مالت دیرغاونې له الرې،د فقر کموالی د

 بزرانو دراکولو د مخنیوي لپاره د کرهیزو فعالیتونو پراختیا او -هو په زیاتوالي اود هغو په اهمیت سره، د فقر یتې کرې ته د کم مکو
.  مهمه زمینه ويهد بدیل معیشت د منابعو لپاره دزمینو په برخه کې پانه اچونه به، په دې برخه کې یو.  ضروري دهچکتیا له هر وخت نه ېره

له دې امله ، زیاتره کورن چې،په کرهه پورې . زیاتره بزران د کرهې له الرې کم ترکمه د ژوندانه یو ه زیرمه له خپلې مکې نه په الس راوي
ددغو عواملو په نتیجه کې د طبیعی . له نا مصئون والي سره مخامخ دي او کله نا کله د خپل ژوند د تامین لپاره قرض هم کوياه لري، د معیشت

 یو شمېر پرورامونه تالرهد کرهې او د کلیو د پراختیا .پېو او د خوراکی موادو د کموالی په واندې د هېواد د زیان مننې کچه، زیاته شوې ده
 لري او د بزرانو د ژوندانه د ه والي په منظور طرحه شوي دي، تر و له دې الرې د هغوئ خوراکي مصئونیت تامین او اساسي په پام کې

فعالیتونه په اغیزمنه . دامن په سالم چاپیریال کې ژوند وکيمعنیروا کسب له الرې زیات شي او په وله  ددوئ عایدات د. خدمتونه تر سره شي
  .  ـ دسودار د زون او د کلیو د پراختیا نوت۲ ـ کرهه او د کلیو پراخ پرمخت ۱رخو باندې ویشل شوي ديتوه په دوو ب

د ملي پیوستون : هغه پنلس پرورامونه چې، د کرهې د تالرې او د کلیو د پراختیا د هدفونولپاره درسیدلو وسیلې دي، په الندې ول دي
رام، د خوراکي مصئونیت ملي کپرو ې او د کلیو د پراخ پرمختکره ،الره، د مالدارملي ت کلیو ته د پروکرامنالره، دساحوي پرمخت ،

الس رسي ملي پرورام، کلیو ته د اوبو رسولو او روغتیا کنالره، د کرهې د ملي سرچینو او د کلیو د زیات پرمخت پرورام ،دارنې سیستم، 
 کلیوالي تشبثاتو تالره ،د ېنې او پراختیا سیستم ، د کرهې د چک عکس العمل سیستم او د کلیو پراخ کلیو ته د برینا رسولو کنالره ، د

  . انکشاف او د کرهې د ظرفیتونو دلوتیا او د کلیو د هر اخیز پرمخت پرورام

  ترانسپورت
 ستراتیژیک هدف عبا رت ده له، دیوې منسجمې او مظبوطې پرمختیایی تگالرید هېواد د ترانسپورت د سکتور په برخه کې، د افغانستان د ملي 

د سیمه ییزو لویو الرو د . چې په هېواد کې دننه او بهر او له بهر نه دننه ته د افرادو او جنسونولېدونه تامین کي،ترانسپورتي شبکې را من ته کول
ه درجه سک په احیا، د ژوندانه د یوې مهمې وسیلې په توه کلیو ته د  کیلو متره دویم۵۳۳د ) په مرکز او والیتونوکې(سیستم په بشپیدو سره، 

د اري پرمخت اداره داري . فقر د کمولو لپاره لومیتوب ورکل شي  کیلو متره سک جویدل به په کلیو کې د۶۲۹۰رسیدو لپاره  د
الن جوونې او دخدماتی ترانسپورت داسانتیاووشبکه به پیاوې سکونو د کیفیت د ه والي لپاره ، دسکونود ساتنې او ارنې شبکه،دسکونو دپ

  .يکدولت به د ساتنې او ارنې د فعالیتونو پراخ سیستم د هغو د لتونو د تمویل د سرچینود تلپاتي والي د ا په حاصلولو سره عملي . شي

یتوب وتونه چې د لومرـ ۱:  دي، دغه برخې پکې شاملې ديپردې سربیره، دترانسپورت په سکتور کې نور اساسي نو ـ د کابل نوی هوایي 
 ـ داوسپنې دالرې د پروژې ۴  ـ په سیمه کې د نویو هوایي رونوجوونه۳ ـ د کندهار،مزارشریف او هرات د هوایي رونو بیا رغاونه  ۲

لیکونه به د سرحدونو په من کې د جنسونو دلېدونې په  ـ د ترانزیت په برخه کې له اونیو هېوادونو سره نوي تونونه اودغه موافقه ۵طرحه
کال په پای کې به افغانستان او دهغه اونی هېوادونه د .)  م۲۰۱۰ (۱۳۸۹د . برخه کې دکم وخت د نیونې په برخه کې مرسته وکي

په اوسني وخت کې .  الزم وخت را کم کيسرحدونو د ادارې په برخه کې د همکار له الرې، د ترانزیت په برخه کې دمالونود لېدونې لپاره
داسې پرورامونه تر الس الندې نیول شوي دي چې، دهغو په مرستې سره د کابل  هوایي ر او نورواساسی هوايي رونو او د ملکی هوانوردي 

. طو او معیارونو سره سم سمون ورکول کېياوندو ادارو ته د ملکی هوانوردي د نیوאل سازمان او دهوایي ترانسپورت د نیوالې اتحادیې له شرای



 

    
 

١٥ 
 

 پام سره کېي چې، د سیال د هوایی ترانسپورت پراختیا هم په  تر د جویدو په برخه کې په داسې ول د نوی اداریدغه هه د ملکي هوانوردي
 .ينیسکې و

 کانونه
 زیاتوالي ،د صادراتو د ودې او دغه راز د دولت د صادراتو  دې ته سترې په الره یوچې، د طبیعي سرچینو استخراج د کورني ناخالص تولید د

 د خصوصي ۱:  هدفونه عبارت دي له تگالرید کانونو د سکتورپه برخه کې، د افغانستان د ملي پرمختیا د . دزیاتوالي په برخه کې مرسته وکي
یکی منابعو له سروي او سم ثبت نه ج  ـ د هېواد د جیولو۳لورواج د منرالونو د سر چینو تلپاتی پرمخت تنظیم او ۲سکتور د پانې اچونې جذب 

و له الرې چې، د کانونو د کشف او را ایستو په برخه کې،د خصوصي سکتور لدغه کار د هغو قوانینو او مقرراتو د من ته راو. د اد ترالسه کول
په هېواد کې د : خه کې د پام و اوچک بریالیتوب عبارت دی له د کانونو د سکتور په بر.د پانې اچونې ننه او تشویق و کي، دامکان و دی

  . ملیاردو الرو په ارزت د عینکو د مسو د کان د تون السلیک۲ . ۸سترې  بهرن پانې اچونې د تون له السلیک خه، یانې د 

 ـ د یوه ۲ـ دکانونو داستخراج دمالی بودجې زیاتوالی  ۱:دولت د کانونود سکتور د لومیتوب په عنوان داالندې کارونه تر الس الندې نیولی دي
 ـ د کانونوپه سکتور کې له پانې اچونې نه مالت دمختلفو مقرراتو او قوانینود ۳شفاف مدیریتی سیستم رامن ته کول چې،الزم ظرفیتونه ولري 

و سر چینو نه د اودې مودې او تلپاتې ې اخیستولپاره د   ـ د هېواد د منرالونو په غور سره حساب،له دغ۴ له الرېکولوعملي کولو او نهایي 
 په سکتور او نو رامن ته کولو د هېواد قوانینو او مقرراتو ته د پانې اچوونکو دباور دجلب په برخه کې بری به د کانوتگالرییوې و او مناسبې 

  .دهېواد په نورو سکتورونوکې د پانې اچونې د زیاتوالي سبب وري

  د سرچینو ادارهداوبو 
 حوزو اداره د اوبو دسرچینو د پرمختیا او پالن جوونې لپاره ، په لن مهאل او من مهאل د سیندونو ددولت داوبو دادارې منسجمې الرې چارې او 

چې، فقر کمېي ،په  هدف عبارت ده له، په هېواد کې د اوبو د منا بعو اداره او پرمخت،لکه نه تگالرید افغانستان د ملي .کې عملی کوي
ه ه کېي او د راتلونکو نسلونو لپاره د اوبو پوره سرچینې ساتل ویدولو افغانانو د ژوند س. اقتصادي او ولنیز پرمخت کې تلپاتی زیاتوالی راي

  . کېدی شي

یونه هکتاره مکه په افغانستان  مل۶  .۳کې نژدې .)  م۱۹۷۰ ( ۱۳۵۰په .  داوبو لت تشکیلوي۹۵د کرهیزو مکو اوبه کول،په سلو کې 
 ملیونه هکتاره مکه باندې اوبه لېي او له دې ۱. ۳و الرو چارو سره کرل کېده، مر په اوسنی وخت کې، یوازې په فکې د اوبو لولو په مختل

اوبه کل . زه طریقه باندې اوبه کېيجملې نه ، په سلو کې لس د انجینرانو له خوا د طرحه شوي سیستم پربنس اوبه کېي او پاتې نوره په دودی
 ملیونه هکتاره ۵ .  ۸ملیونه هکتاره دکت ومکې نه ۸ .  ۳په افغانستان کې له. شوې مکې د للمي مکو په پرتله درې برابره حاصل ورکوی

  .مکه د اوبو لولو توانایي لري

ولو د وران شوي او یا له کاره لویدلي سیستم د بیا رغاونې لپاره دپام و د اوبو ل.داوبو لولو اداره دافغانستان ددولت یو لومیتوب تشکیلوي
پانه په کار اچول شوې ده ، مر داوبو د لت داغیزمنتوب د زیاتوالي لپاره د پانې اچونې د جلب په برخه کې په خاصه توه کم 

  .اوبو د بندونو انکشاف دید دولت له اساسي لومیتوبونونه یوهم د کوکچې،مبیري اوکامې د.کارشویدی

داوبو لولو د موجود او دودیز جوت بیا رغاونه دیوه لومیتوب په به پاتې ده او دکرهیزو تولیداتو زیاتوالی او د فقرکموالي به په کلیوالی 
پاره به ، دولت د روغتیا او اوبو لولو داوبو لولو او روغتیا  سیستمونو ته د الس رسي د پراخ کموالی د لرې کولو ل. کورنیو کې اغیزمن واقع شي

یکی سروې بشپه کي او د کرهیزو مکو لپاره به نوي ج پورې هایدرولو مهاله تر اودهدولت به له لن مهال.  پروژې ته خاص اهمیت ورکي
  . بندونه جو کي
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  معلوماتي او ارتباطي تکنالوژي
 پورې  دمعلوماتي تکنالوژ او ایکو خدمتونه هکال.)  م۲۰۱۰ (۱۹۸۹د ف، عبارت ده له ، تر  ستراتیژیک هتگالرید افغانستان د ملي پرمختیا د 

 نوري پروژو او رد ارتباطاتو او معلوماتی تکنالوژي سکتور لومیتوبونه د فایی.  د متوازن الس رسي د پراختیا په منظور تر سره کېي۸۰، په سلو کې 
  .اختیا لپاره د مسي کیبل شبکې له بشپیدو نه عبارت دهد مبایل تیلفونونود چک الس رسي د پر

د معلوماتي تکنالوژي او ایکو د قانون عملي کول، په خصوصي پانه اچونه کې د پراختیايي سکتور او تشویق لپاره به الزمې زمینې په پام کې 
لوژ له الرې به هه وکی چې، دکمپیوتر په عصري سیستم  دمعلوماتي تکنالوژي او ایکو شورا، د مخابراتو وزارت او د معلوماتي تکنا. ولري

e- governmentيی که، د دولت ظرفیت پیاولولو پرلور د الزمو اقداماتو د سرته رسولو لپاره په پرله پسې تودولت د ن .  

 دغه برخه کې، ېره پانه په کار په پام کې ده چې، خصوصي سکتور به په. د حکومت کولو کیفیت به اوچت کي او اداری فساد به کم کي
  . واچوي

  اري پراختیا 
دافغانستان د . د ار اوسیدونکي د چکې ودې د بهیر اغیزمن مدیریت په انې توه، د هېواد دبیا رغاونې په برخه کې،ېر زیات اهمیت لري

د افغانستان د ملي .  اساسي پالنونه تر الس الندې نیول شوي دي د والیتي پرمخت دپالنونو د بهیر په جوولو کې، اته په تگالره کیملی پرمختیا
 هدفونه هماغه ېرو و خدمتونو ته الس رسی او داستطاعت و سر پناه له تلپاتې اقتصادي ودې سره یو ای، داري ملي تگالریپرمختیا د 

  .مکې ملي پالیسي شامله دهدو و دي او په دې کې دار انکشافي پالنونه او د یکنالرې له الرې د عملي ک

 ېره -۲ـ د اري پرمختیا د ادارې او دخدمتونو د واندې کولو په منظور، داروالیو د ظرفیت پیاوتیا ۱: د دغو هو پایلې په الندې ول دي 
 د استونې ۵۰ په سلو کې – ۴ د ار اوسیدونکو لپاره اساسي خدمتونو ته ه الس رسی – ۳ه نهادي همغي او د مهمو اري شاخصونوارنه 

 د عامه خدمتونو او اسانتیاوو ورتیا او همدارنه، د نویو اري سیمو پرمخت  او د کابل په شمال کې – ۵د نارسمي سیمو تدریجي رسمي کېدنه
 زیاتوالی اوپه ۵۰ه سلو کې  د استطاعت و سر پنا ته د الس رسي زیاتوالی او د کور جوولو په برخه کې ، پ– ۶د ده سبزد اروي په شمول 

دا له اقتصادي پلوه، د مناسبو اقتصادي .  په هغو مکو کې زیاتوالی چې، دراکې ورکې او د مارکیونو لپاره انې شویدي۳۰سلو کې 
  .  او پرانیستې فضا ولري شنی داري ژوندانه د چاپیریال ورتیا چې– ۷. سرچینو له الس رسي سره یو ای

 جبران شي او مالي سیستم را من ته شي، چې وکولی شي،  له هغې الرې د مالی تاوان پرمختیا په برخه کې اساسي ستونزه داده چې، د ارونو د
دغه کار به خصوصی سکتور ته زمینې برابرې کې چې، اري خدمتونه د دولتي . اري او دولتي خدمتونو لتونه، په اغیزمنه توه ورکي

د نا پالن شویو او نا رسمي اري سیمو د زیاتوالي د .  تمویل په وخت کې، له بې وزلو اریانو سره د مرستې هدف وريسکتور له خواد کم
  .مخنیوي په خاطر ، د زونونود وېش ظرفیت بندي او دنوي اري پالن جوونې اداره به پیاوې شي

  پوهنه
خوا ، دولت د پوهنې د سکتور  کال نه را پدی.)  م۲۰۰۲(۱۳۸۱له .روزنه ورکي  دولت غواي چې ،د هېواد اوسیدونکو ته ېره ه وونه او 

په برخه کې، ېره پانه اچولې ده اوپه دغه برخه کې، وروستیو هدفونو ته د رسیدلو لپاره، دهېواد ماشومانو ته د زمینو د برابرولو په شمول، چې 
 شي او پیاوی اقتصادي واک رامن ته شي او په دې برخه کې دپام و پرمختونه بې سوادی کمه. سالمه وونه او روزنه ورکل شي،هې کوي

 اساسی هدف هم، دپوهنې په برخه د تگالریدولت دغه راز، دافغانستان  پرمختیایي هدفونو ته ژمن   دی او دافغانستان د ملي پرمختیا .هم کي دي
  .ه وکيکې داده چې، له دولت سره ددغو هدفونو په برخه کې مرست

دولت غوای چې، د سواد په کچه کې د پام و ه والی را من ته کي ، د پوهنې کیفیت ور کي  او د زیات شمېر زده کوونکو د جذبولو په 
 ارزت او د لوو زده کو د کیفیت د ظرفیت پراختیااو د وختد ولو پوهنې ته الس رسی، د . خاطرد پوهنې د سیستم ظرفیت پراخ کي

  . ارتونو دلوتیا ورتیا رنده شيمه
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 په وخت کې، دافغانستان د تگالره  یی داساسي زده کو رامن ته کول او په هېواد کې د بې سوادي د کچې کموالی، د افغانستان د ملي پرمختیا 
تصویب شوې عملي جی ب و پرورام دولت دې ته ژمن دی چې،د پوهنې په ملي ستراتیژیک پالن کې، دلومیتو. دولت یو اساسي لومیتوب  دی

 د وونکو د روزنې – ۲)  دنجونو د زده کو په شمول۶۰په سلو کې (  عمومی زده کې– ۱: په دغه پرورام کې دغه برخې شاملې دي . کي
 دسواد زده که او نا – ۶ا  د تعلیمی نصاب  او درسي موادو ورتی– ۵ دپوهنې د بنس پرمخت او بیا رغاونه – ۳او د کاري حاالتو ورتیا 

   د پوهنې د ادارې اصالح او پراختیا– ۷ اسالمی تعلیمات – ۶رسمي تعلیمات 

وروستنی لومیتوب عبارت دی ، دپوهنې  له پیاوتیا نه او د تعلیمي خدمتونو د واندې کولو لپاره ، سیمه ییزو مقاماتو ته د مسوولیت لېدونې له 
ت ، د لوو زده کو وزارت، د کار او ولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو د وزارتونو د ستراتیژیکي پالنونود دغه راز،د پوهنې وزار. الرې

ظرفیت او ارنې پياوتیا او د حرفه یي تعلیماتو په برخه کې،اساسي لومیتوب د حرفه یي تعلیماتو را من ته کول او د مهارتونو د پراختیا 
بازار د غوتنو په پام کې نیولو سره، د همغ د ورتیا او په ملي زده کو او تعلیماتو کې د ظرفیتونو د تطبیق الرې چارې په   دپرورامونه دکار

  . پام کې نیول

   فرهن اورسنی
 پراختیا نه ننه او  ته د رسیدونکو آزادو  او خپلواکو رسنیو له همیشنووینرا په ول هېواد کې و او ن-۱ : لهدیعبارت د دغه سکتور لید 

ي میراثونو ساتنه -   ۲.  مالت۳ دافغانستان د فرهن   -ي خالقیتونو مالتاساسي هدفونه دادي.  د فرهن :  

دزیانمن شویو سیمو بیا رغاونه او ساتنه، په ول هېواد کې د خپلواکو . د لرغونې ارزت لرونکو ساحو معلومول او نا ثبت شوي تاریخي یادارونه
د متقابلو نیوالو ایکو له الرې  دغالشویو هنري آثارو بیا موندنه او په دې برخه . و د پراختیا په منظور د رسنیو د نوي قانون د طرحې جوولرسنی

  .او هې کې زیار

  روغتیا او تغذی
د روغتیا کچه ېره یته ده او د نیوالو شاخصونو په افغانستان کې . د ولو معیارونو په پرتله، د افغانستان خلک له نا سم روغتیایي حالت نه ورېي

د میندو اود نویو پیدا شویو ماشومانو او کوچنیانو د مینې کچه، په خاصه توه، له پنو کالو نه د کمو ماشومانو .په وروست کچه کې راي
  .دمینې کچه ېره پورته ده او په ول هېواد کې د ناسمو خوو باب زیات دی

دولت د . ور ودانگیسکتور لومنی لومیتوب دادی چې، روغتیایي ستونزو ته د روغتیایي خدمتونو د مجموعې دله ییز پو له الرې د روغتیا د 
په .  پیاوې کوي ، یکی ورکوی ا روغتیایي خدمتونو عملي کولو ته دوام ورکوي  او هغه روغتیایي ایکي چې ، ناروغان له روغتیایي خدمتونو سره

لو په باب، دمیندو او ماشومانو د خوو د ه یتوه ، دولت د میندو روغتیایي خدمتونه د کورنیو د الروونې او د کورنیو د اوندو مسامشخصه 
والي ، دساري ناروغیو کنترول او د خلکو په روغتیا باندې د هغو د نا مطلوبو اغیزو په پام کې نیولو سره،د خلکو روغتیایي حالت پیاوی 

غو مشخصو اقداماتو لپاره په روغتیایي سکتور کې، دولت د روغتیایي خدمتونود سرته رسولو لپاره یو هر اخیز پرورام تر الس الندې دد.کوي
نیولی دی چې، د نا برابر د کموالي په برخه کې روغتیایي ملي سیستم ، د روغتیایي خدمتونو کیفیت او اغیزه زیاته کي او هغه په ه توه اداره 

  .و ارنه یې وکيا

 کلونو کې، د ۱۵ دافغانستان د ملي پرمختیا ستراتیژیک هدفونه د افغانستان تون او د افغانستان د انکشافي هدفونو په چوکا کې، په راتلونکو 
  :روغتیا په سکتور کې دا الندې برخې شاملې دي

د السته راولو لپاره، د روغتیا ول اساسي خدمتونه به پرمخت و جی د هدفونو . دی. کال تر پایه پورې  د ام.)  م۲۰۱۰ ( ۱۳۸۹ د –الف 
 له پنو –ج .  را یه شي۱۵ د میندو د مینې کچه به په سلو کې –ب .  ونیسي الندیتر پو نفوس ۹۰کي او کم تر کمه به په سلو کې 

  تر پنو کلونو د کمو ماشومانو –د . دې مصئونیت تر السه کيکلونو نه کم ماشومان به د واکسینونو د وقایي په صورت کې، د ناروغیو په وان
 لمریز کلونو تر من  درې وارې نور هم را ۱۴۰۰ او ۱۳۸۲ کلونو تر من او د هغو کموالی به د ۱۳۹۴ او ۱۳۸۲  د ۵۰مینه به په سلو کې 
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 کموالی ۲۵ رایه شي او له هغه وروسته به په سلو کې  کلونو تر من۱۳۹۴ او ۱۳۸۱د ۵۰ د میندو د مینې کچه به په سلو کې –ه . یت شي
 ۱۴۰۰ تر –ز .   کال پورې به د ایز د ناروغي د پراختیا مخنیوی وشي۱۴۰۰ تر –و .  کلونو تر من وي۱۴۰۰ او ۱۳۸۱راشي او دا به د 

  .شيکال پورې به د مالریا او نورو اساسي ناروغیو پیې کمې شي او د هغو د خپریدو مخنیوی به و

  خوندیتوبولنیز 
 د افغانستان د کورنیو په باب چې د سروې له الرې کوم معلومات تر السه شوي دي،د غربت او نا اپي پیو په واندې د زیان او فقر لوه کچه 

ر دا کار په یوازې توه یوه پیاوې اقتصادي وده د دې دوا کېدلی شي، م. له دې جملې نه د خوراکی موادو د بیې لووالی هم کتلی شئ. رایي
 اختیار کي،چې له مالي پلوه تلپاتی او پالیسید یوه اغیزمن اقتصادي پرمخت لپاره الزمه ده چې، دولت د عایداتو به باب مشخص .  ممکن نه دی

 ولو بې وزله او د ولنې تر وي او هدف یې د وال تونوپر بنسوي او دافغانستان د اسالمي او ملي ارز ینې کچې خلک ويی.  

دولت د پایداره سیاست د پر .داجتماعي  مصئونیت په برخه کې له مالي پلوه همیشني او هدفمند اقدامات د فقر د کموالي اساسي عناصر کېدی شي
ملي تالرو او  داسې متمرکزوی شي چې،ېرو بې وزلو سیمو او تر ولو بې وزله خلکو ته د خپلو اغیزمنو پروگرامونهمخ بیولو له الرې خپل 

د ناهدفمنو سبسائییوکمونه لکه په انرژي کې کمت ، د مدیریتونو د ظرفیتونو زیاتولی، دکار او . کنالرو له الرې، پوره سرچینې انې کې
او کار پیداکي اوپه ولنیزو چارو وزارت او د شهیدانو او معلولینو وزارت له الرې کولی شي چې، خوارانو ته د یوه منظم پرورام له مخې، شغل 

  .دې ول ممکنه ده چې، هغوئ هم د اجتماعي مصئونیت په برخه کې ژمن پاتې شي

دولت له هغو افغانانو سره دوستانه مرستې کوی چې،له طبیعي پیو او نا امنیو سره مخامخ وي او د مهاجرت له ستي ژوند نه بیر ته را ري او په 
 په کلونو تگالری ملیونو په شا او خوا کې کوאل کولی شي، په راتلونکو پنو کلونو  یا د ملي پرمختیا د ۲۰۵د . دغو برخو کې تاواني شوي دي

تر اوسه پورې د دومره  شمېر افغانانو د جذب امکانات نه لرو او په دغه برخه کې د نیوالو د پام و . کې،بیر ته خپل هېواد ته را ستانه شي
د مهاجرینو د چارو وزارت د .  د خپلو شتمنیو د سر چینو د بهیرونو دبدلون له محدود حالت نه  مخنیوی وکيمرستو ته سخته اتیا ده چې،

د افغانستان له طبیعي پیو سره د مبارزې . راستنید ونکو او مهاجرینو نه د مالت پرورامونه چې، د نورو وزارتونوله خوا عملي کېي،همغي کوي
  . دوستانه اقدامات په دې برخه کې منظم او منسجم کوياداره به د دولت تیاری او

   ألیې مس

لو ننه او مالت کوي او په دغه برخه کې د ملي تالرې په ولو سکتورونو او ارکانو کې أ د شپو حیاتي مسیی تگالره د افغانستان د ملي پرمختیا 
ضوانې یوه له بلې سره متقابلې ایکې لري او په کلکه سره یې د افغانستان د دغه مو. د منسجمو اقداماتو لپاره د زمینو برابرول ېر ضروري دي

 ستونزو د لرې کولو وهدفونو په برخه کې،یو ل ستونزې را والې کې دي او باید په راتلونکو  پنلسو کلونو کې د دغتگالری د ملی پرمختیایي 
له دغو ربو او ستونزو سره د غوو اقداماتو له الرې، د نیوالې ولنې مرستو او دولت . او د پرورام د عملی کولو لپاره بریال هې وکو

  .همکاریو ته متعهد دی

   نشه یي توکو سره مبارزه د
د افغانستان د ملی پرمختیا د  تالرې  یو اساسي هدف دادی چې، خپله ستراتیژي د نشه یي توکو د صنعت د له منه ولو لپاره ، چې د هېواد ، 

  .ې او ن په واندې یې ستر واونه را من ته کي دي ، په کار واچويسیم

په .) م۲۰۰۷ /۸ (۱۳۸۱کال پورې  د . ) م۲۰۱۲ / ۱۳( ۱۳۹۱د کوکنارو تر کت الندې مکې تر  دولت په دې کار باندې باور لري چې
 هکتاره مکه باندې چې کوم کوکنار کرل کېی ۵۰۰۰چې، لپاره د دولت پالن دادی .)  م۲۰۰۸ / ۹ (۱۳۸۷د . پرتله  نیمایي ته رایې کي

هغه وک چې، د نشه یي توکو په صنعت کې الس لري، هغه د دولت له هر ول بریا سره د مشروعیت د . ، هغه له منه یوسي او ورک یې کي
  .کسب په برخه کې  او په هېواد کې د ثبات د تامین په الره کې مخالف دي
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د نشه یي توکو د ملي کنترول د تالرې له مخې ، باید دولت د .ي عملونه تمویلوي او د ادارې فساد د زیاتوالي سبب کېي دغه کسان تروریست
دغه ستراتیژي اته رکنونه لري او په هغو کې د تولید د کموالي هې ،د قاچاقو او د نشه یي . نشه یي توکو په واندې ېر سخت عکس العمل ويي

  :دغه ارکان دغو برخو ته الس رسی لري. ان الروونه کوي توکو دلت او زی

ـ له منه ۶ ـ جنایي عدالت ۵ ـ په نشه یي توکو پورې اوند قوانین ۴ ـ معلوماتي کمپاین ۳ـ د نهادونو رامِن ته کول ۲ ـ  بدیل معیشت ۱
   ـ سیمه ییزه همکاري۸ ـ نشه یي توکو ته د غوتنې کموالی ۷ول 

  . په اکلی وخت کې،  تل بیا کتنه کېي، بایه او غني کېي بهیی تگالریکنترول ملي ستراتیژی، د افغانستان د ملي پرمختیا د نشه یي توکو د 

په . د نشه یي توکو د ملي ستراتیژي له مهمو عناصرونه یو هم، دهېواد په والیتونو کې، له نشه یي توکو سره د مبارزې له فعالیتونو نه عبارت ده
 کې چې د نشه یي توکو وزارت په دې برخه کې ر هبري کوونکی رول لري، دسیمه ییزو ارانونو خپلواکه اداره، دکلیو پراختیا وزارت، داسې حال

ي په دغه الره کې له اساس. د والیتونو پرمختیایي شوراانې او والیان به، له نشه یي توکو سره د مبارزې په کار کې ،په زیاتیدونکې توه برخه واخلي
  .کیو نه یو مهم کی دادی چې، په دغه برخه کې به والیانو ته الزم  مشوقونه برابر شي  او په دې برخه کې به د دوی  دبریالیتوب کچه وارزول شي

ه هغو کې، له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې بل لومیتوب د معیشت د بدیل د اغیزمنو او الزمو پرورامونو تر الس الندې نیول دي اوپ
تمویل کوونکې مراجع، د دغه پرورام اداره او د عملي کولو الرې چارې ، له نشه یي توکو سره د مبارزې وجهي صندوق او د معیشت د بدیل او 

  .د دغې ادارې په برخه کې د افغانانو زیاتیدونکی رول او د دغه وجهي صندوق زیاتوالی دی

  اداري فساد سره مبارزه د
د دولت له خوا له اداري فساد سره د مبارزې .  پرمختیا او د سالم حکومت کولو  په برخه کې، له اساسي خنونو نه یو مهم خن دی اداري فساد د

اساسي هدف، د یوې سالمې ولسي ادارې را من ته کول دي ، چې په پاک نفسي او حساب ورکولو سره، له قانون سره سم،د اقتصادي او 
دعامه ادارې د سالمو سرچینو او د . مناسبې او و زمینې را من ته کي او په سیاسي پریکو کې خپله بې طرفې وساتياجتماعي انکشاف لپاره 

  . اغیزمنو فعالیتونو په برخو کې، د مدني ولنو د نهادونواو د خصوصي سکتور په مشارکت سره عمل وکي

دارو کې، په اصالحاتو او په قضایي سیستم او له نشه یي توکو سره د مبارزې د له نشه یي توکو سره د دولت د مبارزې ستراتیژي، په دولتي ا
  :په دې برخه کې دا الندې کارونه تر سره کي په مشخصه توه سره دولت غواي چې. ستراتیژي په برخه کې یو ل عملي اقداماتو ته ا دی 

 په پېچلي سازماني جوت کې ۲ ، ی او په دې برخه کې الزم طرزا لعملونه مخنیوامکاناتود قوانینو تعدیل او تنفیذ  او داداري فساد د ۱ 
 په اداري فساد د ککو کارکوونکولرې ۴ ، اسانتیا  د اداري طرزالعملونو۳.اصالحات، کوم چې د اداري فساد د رامن ته کولو سبب ري

  .ی رولکزیاتیدون انو په برخه کې و او اداري موضوعوتیااو د مالي راکو ورکا د تفتیش د طرزا لعملونو سمونه او پی۵ ،کول

  .د دولت د کارکوونکو لپاره د پوره تنخواه او امتیازاتو په پام کی نیول
ی دولت په دی پوه دی چی له متعادلو او منظمو الرو چارو  نه استفاده او له بیال بیلو وسایلو نه کار اخیستل او د هغو پیاوتیا او اغیزمنتوب، له ادار

مخنیوی، کشف، عدلی او قضایی تعقیب، د عامه پوهاوی د کچی لووالی ددغی ستراتیژی نه . فساد سره د مبارزی په برخه کی یر الزمی دی
  .بیلیدونکی عناصر دی

ی چی وکره عمل  ول سپه داسیدولت به ا تر السه کی چی ول نهادونه، سیستمونه او د خدمتونو د واندی کولو په برخه کی اوند کسان، 
په هغو کی د اداری فساد په واندی تاوان لیدنه یری کمی کچی ته را کته شی او د حکومت د شفافیت او حساب ورکولو لپاره الزم شفافیت به 

  .ولسی جره رسنی او مدنی ولنی  چی له حکومت نه جال وی لکهطرح شیله هغو نهادونو سره 
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   لوولد ظرفیتونو 
کم او محدود ظرفیتونه ددی . هادی ظرفیتونو کموالی هغه خنونه دی چی، د افغانستان د ملی پرمختیا د تالری په برخه کی، شته دید انسانی او ن

سبب کیی چی له سرچینو نه الزمه ه وانه خیستل شی، اقدامات په اغیزمنه توه عملی نه شی او مطلوبی پایلی تر السه نه شی او په دی برخه کی 
  .یتوب کم تر سترو شیبریال

دولت به الزم نهادی میکانیزم، په عامه سکتور کی د ظرفیتونو د لووالی په منظور را من ته کی، مر په مناسبو مواردو کی به د خصوصی سکتور 
 به د ، عمده او نهادی مسوولیت.  نه کار واخلید مسلکی تعلیماتو بورد: حمایتی نهادونه هم په دی قانع کی چی ددغه میکانیزم له خوندونو نه لکه

  . مسئولیت به ولری د ظرفیتونو پرمختیا وی او په مالی وجوهاتو اغیزمن مدیریت ه وی چیبین الوزارتی کمیسیون په غا

 شی چی د بهیرنه مخنیوی کیی او ا به تر السه به له مضاعفپه دغی جریان کی .  د مرستو بهیرونه تامین کی د واحد مرکز په توگهدا به
  . وکیورته پاملرنهظرفیت د انکشاف په برخه کی، په خپل وخت او په زیاتیدونکی توه، مر په همیشنی توه 

حکومت په یوه هر اخیزه پرورام باندی، د نهادونو د ظرفیتونو او د عامه سکتور د کارکوونکو د پوهاوی او لوتیا په منظور، هغه چی د عامه 
 طرحو په برخو کی چی د افغانستان د ملی خیزوهر اکو د ه ار کوی او د ملکی مامورینو لپاره د مهارتونو د لوتیا او د زداداری په برخه کی ک

کو د مرکز جوول ، د نیوالو فنی مرستو مدیریت د مهارتونو او ه  په پام کی نیول شوی دی، دغه راز د ملکی خدمتونو د زدتگالره پرمختیا په 
  .ی لیدونی د ضمانت په خاطرد مدیریتی ظرفیت له الری، د کثیر المدت ظرفیت د لوتیا له الری  په پام کی ییتجربو د چک

   )جندر (برابري قونو حود ولنیز
پای کی  هدف یو شرط دادی چی، په افغانی ولنه کی د و تاریخی محرومیتونو ته د ی بشپ د بریالیتوب ملی پرمختیایی تگالری دد افغانستان د

یز دولت او پرمختللی وی، یو داسی ملت چی په هغه کی ی او نارینه اوه په اوه کار اد حکومت لید یو داسی ملت دی چی، سوله . ایی دی
کشافی حکومت د خپلو مکلفیتونو د سرته رسولو لپاره، د و لپاره د ان.   یو شان برخمن ویامکاناتو نهوکی او له امنیت، حقوقو او مساوی 

پرورامونو له الری، لکه نه چی په اساسی قانون، د افغانستان په توافقنامی او نیوالو میثاقونو کی پنلس کلن هدفونه تسجیل شوی دی، متعهد 
 هغو د د افغانستان د ملی پرمختیا تالره د جندر د مسالی لپاره یو چوکا رامن ته کی دی، تر و په هیواد کی د و د حالت، د. دی

د ولنیز جنسیت د تساوی د تالری عملی .  د برابرولو لپاره الس رسی وشیامکاناتواقتصادی او ولنیزو اتیاوو او د هغو د  ترقی په برخه  کی د  
  .کوونه، په ولو دولتی دایرو کی په ملی او والیتی سویه د ولو مسوولیت  دی

په توه ، د و د پرمخت په الره کی هلی لی کوی او د هغی همغی کوونکی او د و چارو وزارت د یوی رهبری کوونکی اداری 
  . ارونکی رول به نور هم زیات او پیاوی شی

  : چاپیریالانهد ژوند
دی چی د د ژوند د چاپیریال په هکله د دولت اساسی هدف دا.   نه ننه کویودی چاپیریال یوه ه مساله ده چی د هیواد له اقتصادی انهد ژوند

افغانانو لپاره د ژوندانه د چاپیریال له الری د هغو د ژوند ه کیفیت رامن ته کی او همدا رنه ا تر السه شی چی راتلوونکی نسل له اوسنی 
و یی وک چی له اداره جوه که او ک د ساتنی پایداره انکشاف نه ه اخیستی شی د یوه لومنی لومیتوب په توه دولت د ژوندانه د چاپیریال

او په دی تر کی د طرحه شویو پرورامونو په برخه کی د اوندو . دی الری خپلی همغی کوونکی، انتظامی او اروونکی دندی تر سره کی
پروژی چی بل لن مهاله لومیتوب دا دی چی، د ژوندانه د چاپیریال سیستم اغیزی و ارزول شی او کومی انکشافی . وزارتونو ظرفیت لو کی

  .عملی کیی، هغه په خپل وخت عملی شی

  سیمه ایزی همکاري
دغه راز یی د چین او لری ختي او له مننی ختی او اروپا . او مرکزی آسیا سره وصل کویسویلی افغانستان یو ستراتیژیک موقعیت لری چی  

 پراخی  د باندی اساسی اغیزی لری او یوازی کوالی شی چیه سیم اوس افغانستان له امنیتی وا سره مخ دی او په. سره د سوداری الره لری
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له دغه ستراتیژیک موقعیت نه په خپل وخت ه اخیستنه او د زمینو برابرونه ددی  سبب کیی . سیمه ایزی همکاری له الری هغه ته السرسی وشی
 نی ختیاو من پل شیسویلچی د مرکزی آسیا او د لری ختی ی د سیمی د.  تر منسوکالی او ثبات په برخه کی مرسته کوی او دغه راز د پان 

  :ددولت اساسی لومیتوبونه دادی. اچونی او سوداری کچه لووی

د سیمه ایزو تونونو په نوتونو کی چی د ترانزیت، ترانسپورت او پانی اچونی په برخه کی السلیک کیی، د افغانستان ون،  .۱
ه اچونه پیاوی شیمشرتوب او پان.  

  .پورته كولپه هيواد كي  د اوبو برينا د موجوده زيرمو او امكاناتو خه د ي اخيستني لپاره د پراخو امونو  .۲

  .د راستنیدونکو او مهاجرینو لپاره د آسانتیاوو را من ته کول .۳

  :په سرحدی ادارو کی سیمه ایزی همکاری، د سرحدی جرمونو د مخنیوی په خاطر، لکه .۴

  . توکی تر پو الندی نیوی شییی او په هیواد کی نیشه د وسلو قاچاق، .۵

دولت په دغه کی پوه دی چی، د سیمی د هیوادونو له ندی همکاری نه پرته، په خاصه توه پاکستان، خپل هدفونه د امنیت په باب نشی  .۶
  . عملی کوالی

   د لوی اقتصاد چوکا  .و 

په دی ورستیو وختو کی د دولت د مالی او . او کارموندنی لپاره، یو بریالی واک دیاتی اقتصادی ودی، د فقر د کموالی پله کیفیت نه ک تل
که ه هم، تر اوسه پوری د افغانستان د ودی . پولی سیاستونو له خوا او د اسعارو د ثابتی راکی ورکی په سبب، د ه پرمخت مالت شوی دی

د پیدا کولو په برخه کی زیاته اغیزه نه لرله او په پراخه پیمانه د بهرنیو مرستو له خوا یی کچه په اغیزمنه توه د فقر د کموالی او د کار او کسب 
 تالره، د دولت د سیاستونو د اکلو په خاطر، د فقر د کموالی او د پرمختیایی نتیجو د تر السه کولو لپاره یایید هیواد  ملی پرمخت. ننه شوی ده

تصاد د ثبات د ساتنی او د ودی د سرچینو په تشکیل باندی، په انی توه په خصوصی سکتور باندی تکیه برابره شوی ده او دغه کی د ستر اق
تالره، دغه راز په ملی ثبات کی د هغه د اهمیت له مخی، د هیواد لپاره د مرستی د قرضو د بهیر په برخه کی، یی لری د افغانستان د ملی پرمختیا 
د افغانستان د ملی پرمختیا له تالری نه د حمایت په منظور، دولت په من مهאل مالی چوکا .  کی مرسته کوید کورنی شتمنی د ودی په برخه

د افغانستان بانک، د مالی تورم د یی سطحی د برقرار ساتلو او د . باندی، د افغانستان لپاره د ثابت مالی مسیر د اکنی په برخه کی، ه لوی
د روانو محدودیتونو پر خالف، دولت متعهد دی چی، د یوه قوی بازار . کچی د ساتلو لپاره خپلو هلو لو ته دوام ورکویثابتی تبادلی د موجوده 

 چی، تر اوسه پوری مهم، په لن مهאل کی، د معنی لری خصوصی سکتور باندی ه ولری سره له دی چی، دا موضوع په دی پهاقتصاد لپاره چی 
 تمویلوونکو مراجعو له خوا شته او په من مهאل کی، انتظار کیی چی، خصوصی پانه اچونه په اقتصادی د، د دولت وختپانی اچونی لپاره ه 

او په دی ترتیب، زیاته اقتصادی وده، د عوایدو د زیاتوالی سبب شی، چی بی وزله او غریب خل، له هغی . پرمخت باندی د پام و اغیزه وشیندی
 امکاناتدولت په دی قانع کوی چی، اجتماعی خدمتونه زیات کی او په خصوصی سکتور کی، د خلکو لپاره د کار کولو دغه کار . نه ه واخلی
ددغی موضوع په پام کی نیولو سره، دغه هدف ته د رسیدلو لپاره، وخت ته اتیا لیدل کیی، که دولت د خپلو پرورامونو د عملی . برابری شی

 ولنی د ه، بیخی دخیل بولیکولو له الری، دان په همیشنی تو یرو بی وزلو او تاوانی شویو خلکو په اقتصادی او اجتماعی مصونیت کی خپل .  

دولت پریکه کی ده چی، خصوصی سکتور د هغه د انکشاف په برخه کی، په زیاتیدونکی توه او په سیال آمیزه ول، د کورنیو تولیداتو په برخه 
د سیمه ایزو معیارونو له مخی، په اوسنی وخت کی، د افغانستان صادرات چی وچی میوی او غالی دی، په یره یه . اولیکی د پام و زیاتوالی ر

مر په ورستیو کلونو کی، یو شمیر تولیدی صادراتو چی نوی یی ظهور کی دی، یو شمیر یی خپل صادراتی ظرفیت په باالقوه توه . کچه کی دی
  :له انه ودلی دی، لکه
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دولت به زیاتی تخنیکی مرستی . ، سمن، د ل آفتاب پرست تولیدات، شیشه، قند، د بادام غوی او کشمیری شالود لبنیاتو محصوالت، شات
، په صادراتی بازارونو کی د بالقوه او اغیزمنی سیالی په منظور کیفیت لو ظرفیتوغوای چی په دغه صنایعو او نورو نویو صنایعو کی د شرکتونو 

 طبیعی از، پطرولو او نورو قیمتی موادو له درکه دی، د پام و توه، د صادراتو د ودی په بهیر ، هیله من پراخ پرمخت چی د مسو. و ه کیا
 پوری وده یی البته، د خصوصی سکتور پرمخت ۱۷ نه تر ۱۶په هر کال کی له تگالری د هیواد دملی په سلو کی پرمخت د . کی مرسته کوی

دغه راز، دولت متعهد دی چی، د صادراتو حجم زیات کی او په لو ارزت او لو قیمت . م ، په هیواد کی د صادراتو کچه لوه کیبه ه
 د سودا ری د سکتور لپاره د زمینو د برابرولو په . لروونکو صادراتو باندی واوی او په دی توه د یوه آزاد تجارت پر لور ام اوچت کی

  .  دولتی مهم لومیتوب په عنوان، هم د سیالی په والی او هم د صادراتی ودی د ه والی په برخو کی مرسته وکیخاطر د یوه

انتظار کیی چی، د اقتصادی ودی د یوی عمده منبع . د کانو دسکتور پراختیا او د صادراتو وده، د منابعو د استخراج او استفادی په بنس کیی
دقیق مالی سیاستونه د ستر . لیتونو په ن کی، هم د زیات ارزت و وی او دغه دواه بهیرونه یو له بله سره مرسته کویپه توه، د کرهنیزو فعا

د دولت من مهאل هدف د مالی ثبات په باب دادی . ، پاتی کیی اقتصاد د ثبات د تامین په منظور او د عامه سرچینو د اختصاصی کولو په خاطر 
اکل کیی چی، په سلو کی ) له ویا مرستو نه پرته( د عادی بودجی تعادل.  لتونه د کورنیو عوایدو له الری تامین کیچی، د عادی بودجی

د . پوری ه کیی)  م۲۰۱۳-۲۰۱۲ (۱۳۹۱په يوه متوازنه بودجه تر )  م۲۰۰۸-۲۰۰۷ (۱۳۸۶ د نا خالصو داخلی تولیداتو په ۶،۵
افغانستان به د خپلو مشخصو پروژو او پرورامونو د تمویل . رضونو دقیق مدیریت، د مالی بهیر یو الزم کی دیافغانستان د مالی ثبات په لوری، د ق

.  په لن مهאل او من مهאل کی، د عامه لتونو اساسی لومیتوب د ملی امنیت لپاره پانه اچونه ده. لپاره د قرضو له محدودی کچی نه ه واخلی
سره له دی چی، د امنیت سکتور د افغانستان د ملی .  رامن ته کول دیونواتو د هونی او زیات مولدیت لپاره د بنسدغه راز، د خصوصی تشبث

 د برخه کی، د دغه سکتور یره مهאل ویشتالری له لومیتوبونو خه ده، انتظار کیی چی، د افغانستان د ملی پرمختیایی کنالری په یی پرمختیا 
د عامی هزینو په اوند سیاستونه، د خصوصی سکتور وده آسانه کی ده او مولدیت او ظرفیتونه یی زیات کی . الری تامین شیبهرنیو کمکونو له 

دی چی دا کار به په خپل ای سره د فقر د کموالی سبب وری ددولت پالن دادی چی، په ولو سطحو د خپلی بودجی د لولو وتیا ولری او 
ی کینوره یی هم پیاو.  

د بهرنیو مرستو یوه په دریمه برخه، د اصلی بودجی له الری . ویجو نا خالص تولید ۶۰ په ورستیو پنو کلونو کی، بهرنی مرستی په سلو کی 
ختیا د تمویلوونکو مراجعو د هزینی سمون او ورته والی د افغانستان د ملی پرم. لیدلی ده او پاتی نوره د دولت له بودجی نه بهر مصرف شوی ده

. ددولت له سترو اندینو نه یوه د بهرنیو مرستو منفی اغیزی او بالقوه نا ثبات حالت دی.  تالری  په لومیتوبونو کی یوه اساسی مالی ستونزه دهیی
د عوایدو د . ویدولت د مرکزی بانک مالی ذخیری ساتلی دی او په من مهאل کی، انعطاف مننونکی مالی اقدامات د خپلو سیاستونو لپاره په کار 

اداری د ورتیا له الری د عوایدو زیاتوالی او د تعمیلی او پراخو اقداماتو عواید او د مالیاتو پراختیا، د مالی ثبات لپاره الزم او همدا رنه په مرستو 
ی ول لتونه، د کورنیو پوری د عادی بودج)  م۲۰۱۲( کال ۱۳۹۱دولت ژمنه کی ده چی، تر . پوری د تلو په برخه کی کموالی راولی
د کورنیو عوایدو د کار اخیستنی په برخه کی، یو شمیر پرمختونه رامن ته شوی دی او له کورنیو . عوایدو له الری تر پو الندی راوی

 ۲۸،۸کال کی )  م۲۰۰۷-۲۰۰۶ (۱۳۸۵ میلیاردو الرو نه، په ۱۲،۸کال کی له )  م۲۰۰۵-۲۰۰۴ (۱۳۸۳عوایدو نه ه اخیستنه له 
کال پوری کورنی ) م۲۰۱۳-۲۰۱۲(۱۳۹۱انتظار کیی چی، د کورنیو نا خالصو تولیداتو د عوایدو په پرتله، تر . میلیاردو الرو ته لوه شوه 

د عوایدو د . مر له دی سره سره، دغه کچه به په نی کی تر ولو یه کچه وی. یوده وک پوری ۱۱ نه تر ۱۰ناخالص تولید په سلو کی له 
میلی هی په عایداتو او د مالیاتو په قانون کی د حکومت د پیشنهادی هو لپاره د تعدیالتو تصویب دی چی د عتولید لپاره سمالسی لومیتوب، ت

اختیا او په لن مهאل کی، د دولت نور مهم سیاستونه چی د عایداتو د زیاتوالی په برخه کی په پام کی دی، د مالیاتو د پر. ولسی جری له خوا کیی
 .په من مهאل کی، په لت باندی مالیی، د عایداتو د زیاتوالی په برخه کی، یو اساسی رول لوبوی. د مالیاتو د اداری د ور توب لپاره واکل شی
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   د افغانستان د ملی پرمختیایی تالري په تمويل کې ونه اخیستنه  .ز 

بينې د افغانستان د ملي پرمختيايي تالری لپاره مالي لت او بودجوي لوميتوب لكه نه چي په النديني جدول كي ودل شوی، د هيواد كا
خه پاتي مالي معلوماتونه، او . منظور ك تياوي، د تيرو كلنودي، چي پرمختيايي ا تونه پر يوي داسي بودجي والورونو لپاره دغه مالي لد  سك

  .د كورني عايداتو لپاره طرحي ترالسه كاي شي

 د مالي لتونو او بودجوي لوميتوبونو پلي كولو، د من محاله مالي چوكا په چمتو كولو كي ارزتناكه ونه لوبولوی، او د عمومي بودجي دغه
ري  كال په پيل سره، من مهاله مالي چوكا به هغه لوميتوبونه چي د افغانستان په ملي پرمختيايي تال۱۳۸۷د . سره په نيغه توه تل شوي دي

  .  كي اكل شوی دي، احتوا كي او د ملي بودجي د پروسی له الري به د دغي تالري د پلي كولو لپاره ميكانيزم چمتو كی

د عمومي بودجي تفصيل) زیدیز ١٣/٢٠١٢-٠٩/٢٠٠٨( ۱۳۹۱ -  ۱۳۸۷د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري لپاره د كال : لومی جدول  

 

١٣٨٧  
)٠٩/٢٠٠٨( 

په ميليون 
امريکايی 
 ډالرو

١٣٨٨  
)١٠/٢٠٠٩( 

په ميليون 
امريکايی 
 ډالرو

١٣٨٩  
)١١/٢٠١٠( 

په ميليون 
امريکايی 
 ډالرو

١٣٩٠  
)١٢/٢٠١١( 

په ميليون 
امريکايی 
 ډالرو

١٣٩١  
)١٣/٢٠١٢( 

په ميليون 
امريکايی 
 ډالرو

  ول
په ميليون 
امريکايی 
 ډالرو

ه  اصلي بودجه او بهرنی بسپ

 6,864 1,911 1,611 1,351 1,104 887 آورنی عوايد

وله  ي ورآوونكو   24,593 3,908 4,398 4,814 4,960 6,513 *مرسته) مجموعي(د بسپ

ال  ول  و   31,457 5,819 6,009 6,165 6,064 7,400 )*مجموع(د بسپ
ت+ اصلي بودجه   بهرنی ل

 14179 2906 2790 2679 2585 3219 امنيت

 17185 4451 4180 3681 3093 1781 بنس

 4486 912 909 916 921 829 آرهنه او د آليو پراختيا

 4872 1181 1077 980 893 742 وونه او روزنه او آلتور

 2985 728 685 640 558 374 ه حكومت آول او د قانون واآمنتيا

 2478 595 563 530 465 325 روغتيا او خواړه

ور پراختيا  1186 260 244 230 215 237 اقتصادي واآمنتيا  او د خصوصي سك

 1815 449 421 394 359 192 ولنيز خونديتوب

 915 157 170 185 198 205 )فرعي آوډونه(نوري مسالي 

تونه ال ل  50,1001 11,637 11,038 0,236 1 9,286 7,903 ول 

ولني سره د بحثونو او د * .٦ يوالي  ديز 2007 ( ١٣٨٦ د ن ني پر بنس) زي ي  آال د مالي 

د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري .  لتونو له نظره، امنيت به د هيواد لپاره د تر ولو لوو لوميتوبونو درلودونكي سكور په حيث پاتي شيد
يتي دولت واندوينه كوي چي، په راتلونكي كي به د امن.  ميليارده الره وي۱۴,۲په اودو كي، تمه كيي چي امنيتي لتونه به ول ال 

كه ه هم، هغه ناكراری ته په پام سره چي هيواد ورسره مخ د، دولت د . واونو د كمت سره، د امنيتي اتياوو لپاره مرستي لوالی ومومي
  . امنيت د سكور د تمويلولو لپاره، يو ل شوني مهم او بالقوه بدلونونو ته بيا كتنه كوي

                                                      

1ي جدول كي، د لل شوي پيسي د افغانستان د دولت په واك  په لومكي به مرسته ك الري د كنفرانس په تره ده، چي په پاريس كي د افغانستان د ملي پرمختيايي تيرني والتونو كچه پر دي ان
كه نو د لومي لمبر جدول ونكو سرچينو زياتيدونكي مرستي په غاه نه اخلي؛ د لوي اقتصاد چوكا، چي دا محال د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري خه مالت كوي، د تمويل كو. كي وركل شي

  . وروسته له دغه كنفرانس، د لوي اقتصاد چوكا او د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري مالي لتونه به د نيوالي مرستي د اصلي كچي د ودلو لپاره تجديد كاي شي. سره هي  سمون نلري
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پراختيا او مارني د ودي لپاره، د بنسونو، كرهني او د كليو د پراختيا د سكورونو د اني په لن مهאل كي، به دولت د خصوصي سكور د 
د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري په اودو كي به، دولت په . ارزت په وته كولو لپاره خپل د عامه لت پر پرورامونوتمركز وكي

دولت هو لري، ترو خپل سرچيني په .  حكومت كولو، روغتيا او ولنيز خونديتوبونو ولويدوامداره توه خپل سرچيني پر ووني او روزني،
بسيا اندازي د اقتصادي واكمنتيا د واكمنولو او د خصوصي سكور د پراختيا لپاره د و چاپيريال د چمتو كولو د سمون مهمو لوميتوبونو ته 

 . اني كي

  ري د سكورونو د بيي اكل او لوميتوب وركونهد افغانستان د ملي پرمختيايي تال
د افغانستان د ملي پرمختيايي . د افغانستان په ملي پرمختيايي تالري كي شامل د پروژو او پرورامونو بشپه بيه تر دي مهاله بشپه شوی نده

يوازي د بيي معلومات، بلكه د پاني اچوني تفصيلي تالري د چمتو كولو په پاو كي، دا خبره رنده شوی ده چي، په يرو سكورونو كي، نه 
برسيره پر دي، بشپه بيه معلومول تر هغه مهاله شونی نه وه، تر هغو چي د لوميتوب و سكوري موخي، د مهمو . پالنونه په الس كي نه وو

ترو د هغو دري سكورونو، چي نسبتاَ لو بنسيز كه نو، دا پريكه وشوه، . سكوري پايلو د بيي د اكلو د اساس په توه تشخيص شوی نه وی
هغه سكورونه چي د ازميتي بيي اكلو لپاره غوره شول هغه، روغتيا، وونه او روزنه، او . ظرفيت ولري، په لومي پاو كي بيه واكل شي

ه نيغه توه د كار كولو له الري او په دغه تالرو د ماليي وزارت د اوندو وزارتونو سره پ. وو) د رانسپور د سكور يو فرعي سكور(سكونه 
امنيت، ولنيز (د لوميتوب و راتلونكي روپ . كي د واليتي پرمختيايي پالنونو په شاملولو، د بيي د اكلو د دغه پروسی مشري په غاه لري

تمه كيي، ترو د دغه سكورونو د بيي اكل . پيل شوی دید بيي د اكلو كار ال د پخوا خه ) خونديتوبونه او د بنسونو د سكورونو پاتي برخو
  .  زييديز كال تر اوي بشپ شي۲۰۰۸د 

 د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د پلي كولو لپاره تمه شوي مرستي
د دي مجموعی . خوا كي اكل شوی ده ميليارد الرو په شاو۵۰,۱په راتلونكو پنو كلونو كي د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري ول ال بيه،د 

دغه اكل شوي .   ميليارد الره به د بهرن مرستي خه تر السه شي۴۳,۲ ميليارده الره وركي، او تمه كيي چي پاتي ۶,۸خه به، افغانستان 
خو بيا هم، كه چيري پيسي په . يي ميليارد الره، د دولت د اصلي بودجي له الري د مرستو په لولو كي يو د پام و زياتوالی ل ك۵۰,۱

دوامداره توه د دولت د بودجي خه بهر ولول شي، دا كار به د عمومي لتونو د ال زياتوالی المل وري، چي په دي توه، په پنو 
  . ي د زياتوالي المل ريراتلونكو كلنو كي د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د بريال پلي كولو لپاره، الزمو مرستو ته اتيا د كچ

د دولت من مهاله موخه دا ده، ترو پر . د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري په اودو كي به هيواد په دوامداره توه پر بهرنی مرستي متكي وي
ت داسي سياستونه تر الس الندي نيولی، په دی ول، دول. بهرنی مرستو اتكا كمه شي، او د كورنی عايداتو د زياتولو له الري ثبات، ه والی ومومي

په دي تر كي، دولت خپل نيوאل ملري هوي، . ترو د هيواد د اقتصادي فعاليتونو د واكمنتيا او د عوايدو د راولولو د سمون المل شي
 يتوبونو د مالتالري د موخو او لومو د افغانستان د ملي پرمختيايي تو كلني ژ) حمايي(تر ،يلپارهمني وك . دا كار به د مرستو د رات

واندوينه ه كی، او د حكومت سره به د لتونو د ه پالنولو او په من مهאل كي به په اغيزمه توه د لوميتوبونو د اداره كولو په تر كي 
  . مرسته وكي

  د مرستو اغيزمنتيا  .ح 

نستان به په ملي پرمختيايي تالري كي د اكل شويو موخو په الس ته راوو ونه د مرستو په اغيزمنتيا كي د پام و سمون د راوستلو پرته، افغا
د . دولت ژمن دی، ترو د نيوאل پرمختيايي مرستي خه تر ولو زياته ه تر السه شي.  توانيي، كه ه هم په مرستو كي ستر زياتوالی راشي

 ،الره به، خپل د پلي كوونكييافغانستان ملي پرمختيايي تكي، د مرستو اغيزمنتيا په لويه سطحي آسانه ك په تر ارونكي او ارزونكي چوكا .
  .دولت د مرستو د اغيزمنتيا لپاره د پاريس د اعالميي او د افغانستان د نيوالو ژمنو سره په سمون كي  د مرستو د اغيزمنتيا يوه تالره چمتو كی
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دي ته و هوي، ترو خپل د مرستو يوه لويه برخه ) ونران(وميتوب دا دی، ترو مرسته كوونكي د دولت د مرستو د اغيزمنتا د تالري يو مهم ل
داسي قوي بيلي شته چي، هغه مرستي چي د ملي بودجي له الري ليدول كيي، ستري اغيزي او ل . د دولت د اصلي بودجي له الري ولوي

ه مالي اداره، تداركات او د عامه سكتور ول نور سيسمونه، د وتيا د جلبولو او مالي په بدل كي، دولت ژمنه كوي، ترو خپل عام. لت لري
 .ارني لپاره ال زيات واكمني كي

  :د دولت د مرستو د اغيزمنتيا تالره پر الندينيو اصولو او د لوميتوب پر سياستونو واله ده

وولو له الري، دولت په رنده توه هغه لوميتوبونه چي د افغانستان د د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د ج: افغاني تنتوب 
 . پرمختيايي موخو د الس ته راوو لپاره اين دي، شرح كوي

د افغانستان نيوאل : د نيوالو مرستو سمون، د هغو افغاني لوميتوبونو سره چي د افغانستان په ملي پرمختيايي تالري كي بيان شوي دي 
الي شي، واضح شويو سكتوري مالي لتونو او د پرورامونو لوميتوبونو ته د درناوي كولو د ال زيات انظباط له الري، د ملري كو

مرستو د اغيزمنتيا په اوند مرسته وكي، پداسي حال كي چي همغيتوب د معلوماتو د پراخه شريكولو او د پاليسيو په اوند د بحثونو 
د واليتي بيا رغاوني د يمونو او سيمه (او هم په عمودي توه ) ويل كوونكو سرچينو او دولتي ادارو تر مند تم( هم په افقي توه –

له الري سمون مومي) ايزه ادارو تر من . 

يي ؛ د راكي وركي د لوي بد مرستو اغيزمنتيا به د مرستو د رات او ه واندويني په اوند د سمون موندلو معلوماتو: همغايتوب 
او د تخنيكي مرستو د اداري د واكمنولو ؛ د بنسونو او دولتي ادارو تر من د ه همغیتوباو د تمويلولو د برابرو ميكانيزمونو؛ 

 .خه ه واخلي

زياتوالی او د دولت د مرستو ) شفافيت(د سپيلتوب : دولت ژمن دی ترو داسي سياستونه تعقيب كی، چي موخه يي: پايلو ته رسيدل 
يقنيني ) دوام(او د فعاليتونو او ساتني او پاملرني د لتونو د پايت ؛ د اداري فساد لول؛ د عامه مالي اداری سمون؛ د جلبولو وتيا

 . كول

مشتركه موخو او ليد ته در رسيدو لپاره، به دولت په دوامداره توه د پاريس د تون په ارنيزه : دوه اخيزه حساب وركونه او ون 
ي او د مالي اداري د كنو خه ارني كي، د دوه اخيزه حساب وركوني د امنتيا  د يوي وسيلي په توه، د مرستو د اغيزمنتيا سرو

 . په اوند د پرمخت په پروسي كي ون وكي

     چوكاد پلي كولو  .ط 

د وزارتونه به خپل پرورامونه او پروژي د افغانستان د ملي ملي بودجه د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري اصلي تطبيقي ذريعه ده، او ول اون
د دغو سكتوري پرورامونو او پروژو بيه به بيا وروسته واكل شي، . پرمختيايي تالري د سكوري تالرو سره په سمون كي چمتو او تنظيم كي

دغه تطبيقي كاري .  شي او له سره به لوميتوب ورته وركل شياو د من مهاله بودجي د مالي لت د منعكسولو لپاره به پرله پسي والی وركل
. چوكا، د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري لپاره د د ملي بودجي د اجراء، قانوني آجندا او پرورام د واندي كولو لپاره يو منسجم طريقه ده

د .  د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د لوميتوبونو سره تنظيم كيدغه طريقه به همداراز، د نيوالي ولنی خه وغوای، ترو خپلي مرستي
دي پر بنس، د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د عامه پاني اچونی پرورامونه به چمتو كل شي، ترو په من مهاله مالي كار چوكا او 

  . ني كل شيبودجي كي د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري پشپه ورول يقي

كه ه هم، د دغي اداري اوسنی ظرفيت . د كنرول او تفتيش د اداري ونه به د وزارتونو د لتونو د فعاليتونو د ارني لپاره پياوی كل شي
يي تالري د ار د كميي له كابينه به، د افغانستان د ملي پرمختيا. ته په پام سره، د ماليي وزارت به په لن مهאل كي دغه دنده په غاه ولري) وتيا(

سره له دي، اوند وزارتونه او نوري دولتي . الري، د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د پلي كيدو د عمومي پروسي همغي او سرپرستي وكی
چي، د اوندو وزارتونو د د ماليي وزارت به د دي خبري د امنولو دنده په غاه ولري . اداري به د پلي كيدو اصلي دنده په غاه ولري

پرورامونو او پروژو بيه واكل شي، دغه پروژي او پرورامونه ترتيب كل شي، او په من مهاله مالي كاري چوكا او ملي بودجي كي  كل 
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رمختيايي تالري او د د همغی او ارني  بور، د افغانستان د دولت او نيوالي ولني لو ميكانيزم دی، چي د افغانستان د ملي پ. شي
، لكه مشورتي او كاري جره )نهادونه(د دولت او مرستندويه ولني مشترك بنسونه . افغانستان د تون ليك د همغی او ارني دنده په غاه لري

كي، ا به تر السه كي چي ی به په دوامداره توه، د مرستو د همغی د سمون، د پلي كولو او پاليسی لپاره د بحثونو د مجتمع په حيث كار و
  . د مرستندويو پرورامونه د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د لوميتوبونو سره په سمون كي دي

  ارنه، ارزونه او رپو وركونه  .ي 

د افغانستان . كی برخه ويد افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د ارني، ارزوني او رپو وركوني پروسه به د تطبيقي كاري چوكا يو نه بيليدون
سره له دي، د كمزوري احصايوي . ملي پرمختيايي تالري په رنده توه موخي، نظرونه، پايلي، السته راوني، او اغيزمن شاخصونه طرح كي

مهمه به وي . وسه ندي اكل شویتر ا) بيس الين(له امله، د يو ل مهمو پراختيايي او د بي وزلی د شاخصونو لپاره د معلوماتو بنس ) ويتا(ظرفيت 
د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د پلي كيدو خه د ارني تفصيلي پرورام او يا : ترو د ارني او سرپرستی د دوو درجو تر من توپير وشي

او د ارني او همغی ) ارنيزه كميه او كابيه(هم، نظر او السته راونه؛ او پايلي او السته راوني او په لوه سطحي اثر درلودونكي دولتي نهادونه 
  .  بور، ترو ا ترالسه كي چي د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري استراتيژيك لوميتوبونه د پلي كيدو په حال كي دي

الري او د افغانستان د تون ليك د د ارني او همغی  بور به د تالري ارزونه او تحليلي پاليسي چمتو، د افغانستان د ملي پرمختيايي ت
د هيواد د ملي پرمختيايي تالري . معيارونو د عمومي پلي كيدو په هكله به د همغی او ارني  بور ته د ارني او ارزوني رپو واندي كي

ته د رسيدو لپاره، د تر ولو زياتو " د پای كي"د پرمخت كلنی رپو به د نيوאل بانك او نيوאل وجهي صندوق بورونو ته، د افغانستان فعاليتونه 
د ارزوني او پرمخت د كلني رپو پر بنسو په هرو دوو كلنو كي به د افغانستان د ملي پرمختيايي . پوره وو هيوادونو پرورام ته واندي شي

. تو، او د پرورامونو او معيارونو اغيزي به و ارزوید بي وزلی د له منه وولو تالري بشپ تجديد شوي نقل، به د بور په ون چم\تالري
دغه تجديد شوی اسناد به په عامو خلكو كي وويشل شي او دولت ته په د دي موقع په الس وركی، ترو د مطلوبو پايلو د الس ته راوو لپاره 

سمون كي به، سكوري ارنه او رپو وركونه به په د دولتي لتونو ارزونه به هم وشي، او د بودجي د دوران سره په . سياستونه چمتو كي
  . ربعواره توه ترسره شي

دغه . د ارني او رپو وركوني مركزي سيسم به د اقتصاد د وزارت او د ارني او همغی د  بور د داراالنشاء لخوا په ه جو كل شي
د احصايي مركزي اداره به د سروي انو په . رني د يوه منسجم سيسم برخي ويسيسم او د احصايي مركزي اداره به د معلوماتو د راولولو او ا

د ارني او رپو وركوني دغه مركزي سيسم به د احصايي د مركزي اداري لخوا واندي . ون د و الرو له الري معلوماتونه راغون كي
دجي د ارني دنده په غاه اخيستی؛ د ارني ي پروسي تسهيل كي؛  او شوي معلومات را غون كي؛ د اوندو وزارتونو رپو وركونه او د بو

د احصايي مركزي اداره به د ارني او رپو وركوني مركزي سيسم د معلومات وركوونكي په حيث، . په پاي كي دغه معلومات خپاره او وويشي
 دغي اداري وتيا به پياوي كاي شي، ترو په لوه سطحه د د. د ملي احصاېيو د لومنی او دوهمی اصلي چمتو كوونكي په حيث پاتي شي

د دغ كاري چوكا لپاره يو تر ولو مهمه . شاخصونو په اوند د معلوماتو او ارقامو د جذبولو او په كته سطحي اغيزي رندي كاي شي
د خطر .  بي وزلی د كري واندويني محاسبه شوي ديوسيله، د خطر او خومنتيا د ملي ارزوني كورنی سروي ده، د كوم خه چي دغه اوسنی د

او خومنتيا د ملي ارزوني ونه به ال زيات پراختيا ومومي، ترو وكوالي شي د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د پلي كيدو اغيزي په ه توه 
  . رنده كي

و كار ته دوام وركي، ترو د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري له الري د ملي اوند وزارتونه به په دوامداره توه د سكتوري معلوماتو د راولول
اوند وزارتونه به همدا راز خپل واليتي رياستونه پياوی كي، ترو په واليتي سطح د پرمخت د . لتونو د پايلو او السته راونو ارنه وكي

د بودجي د ارني سيسم، د افغانستان د مالي اداري معلوماتي سيسم، . ات را غون كیارني لپاره د شاخصونو په اوند د تفكيك سره معلوم
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چي د ماليي د وزارت لخوا اداره كيي، به د من مهاله مالي كاري چوكا سره په سمون كي، د كورنيو او بهرنيو لتونو په اوند معلومات 
  . برابر كی

مدني ولنه، غير حكومتي موسسي او رسنی به د افغانستان د ملي . ي د عمومي سيسم يوه مهمه برخه ويخپلواك ارنه به د ارني او رپو وركون
د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري پلي كول، ارنه، او ارزونه به د . پرمختيايي تالري د بهرنيو ارونكو په توه يو ارزتناكه رول ولوبوي

رو، واليتي استازو، او نولني په مشورو ترسره شيدغو مل يوالي .  

: ، نيوالی ولني او د ملرو ملتونو د ادارو  ونه به په دوامداره توه  دغو مواردو ته په پام سره ارزت ولري)نهادونو(د نيواله مالي بنسونو 
د بهرنی مرستي د ) د( سرچينو مستندول؛ او، د اوسنيو) ج(د مهمو معلوماتو پو او وختنی معياد؛ ) ب(پرمختيايي تحليل او ارزونه؛ ) الف(

  . اوسنی كچي په اوند د معلوماتو چمتو كول او په من مهאل كي د مرستو د كچي واندوينه

 يليپا  .ك 

وني لپاره پكار كه ه هم په تيرو شپو كلنو كي، د پام و السته راوني الس ته راغلی، افغانستان او نيوالی ولني، د هيواد د ورانيو كچه، د بيا رغا
تر دي مهاله چي كوم پرمختونه شوي، د نويو خنونو د چكي ودي او د خلكو د لوو تمو سره، . وخت او لت، له واقعيته كم اكل كی وو

  . د وا سره مخ وي

 چي د بي وزلی له منه ول او پر خپلو پتو دريدونكي نوی افغانستان كي د يموكراسی ساتنه، يوه سوكاله افغانستان ته اتيا لري، چيري
د دغه كال شونتيا د مخكه خصوصي سكور سرچينو ته اتيا لري، چي په بنسيزه توه د فزيكي، تجارتي او . اقتصادي وده، يواي سره واقع شي

حال كي، اقتصادي وده او د بي وزلئی په عين . قانوني زيربنا پر چمتو كولو متمركزه وي او د پرمختيا خه الس ته راغلی ه پر ولو وو وويشي
په واليتونو، ولنو او ول هيواد كي د سولی ينت د دولت د بنسيزه ظرفيتونو د بيا . د كچي يول به د سولي ا امنيت پرته شونی نه وي

  . جوونی سره تلی، زمون د ملي ليد د پوره كيدو لپاره اساسي شرطونه دي

 د افغانستان په تون ليك او د افغانستان په پرمختيايي موخو كي درج، د ولو  کی نستان د ملي پرمختيايي تالري په ترد افغانستان دولت، د افغا
د قانون د واكمنتيا، د يموكراسی د ) ب(د ملي ثبات حصول؛ ) الف: (دغه ژمنی دا دي.  معيارونو او موخو په الس ته راوو په ينه ژمن دی

دغه ژمنی همدا راز پر هغو هو . د عامه خدمتونو د واندي كولو سمون او د دولت حساب وركونه) ج(حقونو پياوتيا؛ او پروسی او انساني 
والي دي چي، بي وزلی له كي، د خصوصي سكتور له الري د اقتصادي ودي په تر كي دوامداره پرمختيا امنه كي، او د بشري پراختيا 

رسيره پردي، د پراختيا په ولو اخونو كي د پرمخت چكتيا، په يو ل مهمو سكورونو لكه، كرهنه، انرژي، اوبه ب. شاخصونو ته سمون وركی
  . لونه او ووني او روزني كي ال زياتي پانی اچونی ته اتيا لری

 رمختيايي تالره داسي چمتو شوی، ترو په ترد هغو مشورو وروسته چي د زرونو افغانانو او نيوالو ملرو سره ترسره شوی، د افغانستان ملي پ
په . كي يي هغه لوميتوبونه چي په دغي تالري كي په وته شوي، د هغو ننونو او واونو سره سمون ولری چي هيواد دا مهאل ورسره مخ دی

رو دوامداره، شديده، او نيوالو ملبرياليتوب، د افغانستان د ن و او هاند كي، زمونتيا لريدغه هته ا ه، په افغاني . تي مالتپه همدي ا
مشری، د افغانستان د ملي پرمختيايي تالري د آجنا اغيزمن پلي كولو لپاره د مرستو اغيزمنتيا اين ل كيي، په انی توه، د افغانستان د 

  . ستان د اصلي بودجي له الري د سرچينو په ليدولو سرهملي پرمختيايي تالري د لوميتوبونو سره د دغو مرستو په سمون وركولو او د افغان

خپل كی، چي په تر كي يي د هيواد د ) طرزالعمل(د افغانستان ملي پرمختيايي تالري، د يوي ملي تالري په توه، يوه داسي منسجم طريقه 
لكه نه چي مون د . لی پلي كول امن كل شيسوكالی، امن، ه حكومت كولو او ثبات مشتركو موخو ته په پام سره، د دغه موخو بريا

افغانستان د تون ليك د موخو د پلي كولو په لور ام دو، ترو د عامو افغانانو په ژوندانه كي يو اغيزمن بدلون من ته راشي، دا كار، د نيوالی 
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هخه به د دولت، خصوصي سكور، مدني ) واحده(چي، دغه منسجم تر ولو مهمه دا . ولني يو قوي او دوامداره، مالي او سياسي ژمنی ته اتيا لري
  . ولنی، نيوالی ولنی او ولو افغانانو بشپی همكاری او وريدو ته اتيا ولري

!يو د بل په مرسته به مون  پدی وتوانیو چی خپل ليد د افغانستان د خلكو لپاره په حقيقت بدل كو   
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