د افغانستان اسالمي جمهوریت
د مالیې وزارت

د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دویم سند لنډیز
(۲۰۲۵-۲۰۲۱ )ANPDF II

لنډیز

 .۱پېژندنه
د پایداره سولې لپاره د اساساتو جوړونه
د بدلون لسیزې دوه یمې نیمایي ته له ورګډېدو سره سم ،موږ د بېوزلۍ له منځه وړلو ،له سیمې او نړۍ سره د یووه
پووه ځووان بسوویا ،تولیوود او اقتصوواد نښوولېدون ي پووه توګووه د افغانسووتان پراختیووا ،پووه پیوواوړو بنسوونونو بانوود پانګونووه او
همداشان د کوویډ  ۱۹ګواښونو ته د رسېدو په موخه د ح ومت پروګرامونو پرمخ وړلو توه دوام ورکووو زمووږ د
لیوودلور پووه هسووته کووې دا اصو پووروت دی ،چووې دولووت بایوود ولسووونو پووه ځووانګړ توګووه د ښووځو او زیووانمنې طبقووې
غوښتنو ته په مستقیم او راڼه ډو حساب او ځواب ویون ی و
لووه  ۲۰۲۱ -۲۰۱۷پووور د افغانسووتان د سووولې او پراختیووا ملووي چوکوواټ لووومړ سووند پووه السووته راوړنووو لووه ت یووې
وروسته ،د افغانستان د سولې او پراختیا دویم ملي چوکاټ ( )ANPDF IIهم زموږ پروګورام ځوان بسویاینې توه پوه
رسېدو او د خل و په سوکالۍ باند را څرخوي دغوه سوند زمووږ اوږدمهوا او لنوډمها لومړیتوبونوه روښوانه کوړ
د او د دریو سترو موخو ل ه د سولې رامنځته کو  ،دولت جوړونه او د یوه والړ بازار رامنځته کېدو لپاره دی

 .۲له  ۲۰۲۱ – ۲۰۱۷پرمختګونه
د امنیتي ډاډ له نه شتونه او ګڼو نوورو سوتونزو سوره ،پوه  ۲۰۱۴کوا کوې د امنیوت لوه لېوږد وروسوته د ملوي یوووالي
ح ومت بدلون رامنځته کوون ي اصالحات رامخته کړ د افغانسوتان د  ۲۰۱۴کوا د ځوان بسویاینې سوتراتېي او
له  ۲۰۲۱ -۲۰۱۷کا پور د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ؛ له نړیوالې نولنې سوره زمووږ د پراختیوا
او شرکت لید لوری ترسیمو د دې لپاره چې د دولت د لید لور او پروګرامونو پلي کولو لپواره پوه یووه اغېوزمن
توکي بدله شي ملي بودیجه اصوال شووېده او همودا شوان مووږ لوه کلیود وزارتونوو سوره د ملوي کوارونو د رامنځتوه
کولو او ساده کولو لپاره هم کار کړی دی او د ملي او بهرنوۍ بوودیجې لوه الرې موو د سوتراتېيۍ تطبیو ،،لګښوتونو
سنجولو ،په کړنو والړو پایلو ،اجرایي پروګرامونو ،د تدارکاتو پروګرام جووړونې او همودا شوان د پوانګونې کرښوو
او کانالونو ترتیبولو توه روښوانه الر ښووونې وړانود کوړ د مووږ لوه  ۲۰۱۴کوا وروسوته لوه ۲۰۱۸ -۲۰۱۴د
ځان بسیاینې دوه اړخیزه مسؤلیت مننوې او د  ۲۰۲۰ -۲۰۱۹پوور د جینووا دوه اړخیوزه ځوواب وېینوې چوکواټ توه
دوام ورکړی
په بودیجه کې د پام وړ اصالحاتو پلي کو او پېيندنوه ،د قوانون حاکمیوت پیواوړ کولوو پوه موخوه لوه  ۴۰۰څخوه د
زیاتو قوانینو او مقررو تصویب او ترویج ،د بشر پانګې د پراختیا د مالتړ لپواره د روزنیوزو اصوالحاتو پېيندنوه،
د تجهیزاتو له سپارلو د ډاډ ترالسه کولو په موخه د جامع امنیتوي اصوالحاتو وړانود کوو او پوه امنیتوي برخوه کوې
سمه تغذیه او ښه مدیریت زموږ له السته راوړنو شمېر کېږ
مووووږ د هڅوووونې اصوووالحات پوووه بریوووالۍ توګوووه ترسوووره کوووړ د  ،د بېلګوووې پوووه توګوووه د نړیووووا بانووو د هڅوووونې
پروګرامونووو بشووپړو  ،چووې لووه  ۷۰۰میلیونووه ډالوورو د زیوواتو پیسووو ورکووړې او اروپووایي نووولنې څخووه چووې د ۹۸.۵
میلیونه یورو ورکړ سبب شو د

 .۳لر لید :له  ۲۰۲۵ – ۲۰۲۱پوري مخ پر وړاندي حرکت
 3.1د سولې او امنیت لر لید:
روانو جګړو ته په کتو سره د تېرو کلونو امنیتي لرلید ،توپیر لر موږ هیله مند یو چې د بین االفغاني مذاکراتو
له پیلېدو سره دایمي اوربند رامنځته شي ،د افغانستان او نړۍ خل د سولې ثمره وویني د دې سناریو په رامنځته
کېدو سره به د افغانستان د خل و انريی د یوه ګډ راتلون ي جوړولو په لور وربرابره شي

 3.2بېوزلي او ټولنیز -اقتصادي لرلید:
کویډ ۱۹ -جوړښتي بېوزلۍ ډېره کړه او زیات شمېر خل یې د بېوزلۍ لومي ته ور نې وه هغه ډلې چې په
جوړښتي خطر کې را ښ ې د  ،بېرته راستنېدون ي ،کورني بېځایه شو  ،معلوالن ،د کورنیو سرپرستې او
کونډې ښځې ،سوء تغذیه شو ماشومان ،ښځې او عمر خوړلي ،کوچیان بې اران او کم اران د له بېوزلو
سره د مستقیمو مرستو وړاند کولو لپاره شته ملي پروګرامونه ډېرو بېوزلو وګړو ته په ځانګړ پاملرنه بیاکت
شو د

 3.3مالي او اقتصادي لید لوری
په تېرو څو کلونو کې د افغانستان مالي انځور مخ په ښه روان دی له دې سره په اقتصاد باند د کویډ  ۱۹منفي
اغیزو ځان بسیاینې ته د افغانستان په هڅو سیوری غوړلی
په لنډ مها کې له کویډ  ۱۹را نوکېدلي ستونزمن وضعیت ښه کېد د افغانستان ح ومت له لومړیتوبونو څخه
دی موږ د شته پروګرامونو بیا کتنه وکړه ،غیر اجرایي پرويې مو ودرولې او له بودیجې بهر نولې بهرنۍ او
کورنۍ سرچینې مو د ولسونو د اړتیاوو تامینولو په موخه وکارولې
په دې سربېره د کویډ  ۱۹منفي اغېز له کبله په اقتصاد فعالیتونو کې کموالي ،په تېرو پنځو کلونو کې د خپلو
عوایدو لوړېدو په موخه د افغانستان په هڅو د پام وړ منفي اغېز ښندلی دې ستونزو ته په کتو سره په لنډ او منځ
مها کې به افغانستان ونه توانېږ  ،چې په یوازې ځان د کورنیو عوایدو له سرچینو بودیجو او مالي اړتیاوې
پوره کړای شي په منځمها کې وروسته له دې چې افغانستان د کویډ  ۱۹له ستونزو بریالی ووز  ،د کورنیو
عوایدو ترالسه کو به دوام ومومي ،خو بیا به هم بهرنیو مرستو ته اړتیاو که څه هم سوله به په بالقوه ډو
وکولی شي اقتصاد ښه والی مخ په وړاند بوز او افغانستان لوړې ودې ته ور روان کړ

 .4د  ۲۰۲۵-۲۰۲۱کلونو لپاره پراختیایي لومړیتوبونه
 4.1پراختیایي پروګرام او کارکړنې پلي کول
 4.1.1د کار بڼه:
د پروګرام جوړونې رو او کار کړنو پلي کو به له هغه څه سره چې د افغانستان د سوولې او پراختیوا پوه لوومړ
ملي چوکاټ کې راغلي سم دوام پیدا کړ د افغانستان کابینوه او عوالی شووراګانې بوه د سوتراتېيی و الرښووودونو،
پالیسیو تصوویب ،کوړنالرو او څوو کلنوو پالنونوو پوه تنظویم کوې خپو محوور رو دواموداره ولوبوو د لومړیتووب
لرون وووو پروګرامونوووو د مالتوووړ پوووه موخوووه د ملوووي بوووودیجې بهیووور؛ سووورچینې تخصوووی کوووړ د او وزارتونوووه د
پروګرامونو په پلي کو کې مسؤ د وزیران د په دوره یوی ډو پوه پروګرامونوو کوې پرمختو و ارزو او
اړوندې شورای او کابینې ته د راپور ورکړ

 4.1.2لومړیتوب لرونکي ملي پروګرامونه:
له لومړیتوب لرون و ملي پروګرامونو څخه موخه د ولسونو او د هیواد د بازار لپاره د دولت له عمل ورد څخوه ډاډ
ترالسه کو د لومړیتوب لرون ي ملي پروګرامونه پوه پوایلو او موخوو والړ پروګرامونوه د  ،چوې وزارتونوه او
ادارې د عمده ستونزو ح  ،پالیسۍ او پراختیایي موخو په لور په ډله ایز ډو سو ،کو

 4.1.3ملي بودیجه:
ملي بودیجه د ح ومت د پلي کولو او پالن ګذارۍ اصلي وسیله ده د بودیجو اصالحاتو د یوې برخې په توګه،
موږ له یوې په مصرف والړې بودیجې څخه نتېجه محوره بودیجې ته ګام واخیست همدا شان موږ پرويې
وارزولې او غیر عملي او کم لومړیتوبه پرويې مو له منځه یووړې او د راتلون ي لید بودیجه مو معرفي کړه

 4.2د پراختیایي لومړیتوبونو اجمالي ارزونه:
زموږ موخه ،په ځان د یوه ت یه ح ومت درلود د  ،چې خپلو خل وو توه اساسوي خدمتونوه وړانود کوړ پوه دې
سربېره ح ومت په پام کې لر  ،چې په نږدې راتلوون ي کوې پوه لنډمهالوه پرګرامونوو کوې لوه کرونوا ویورو سوره
مبارزه بیا تنظیم کړ په منځمهاله کې ح ومت یو سریع السیر او خطي ستراتېي مخ پر وړاند بوز

 4.3له کوویډ  COVID ۱۹ناروغۍ سره مبارزه:
دولووت د کویووډ  ۱۹نوواروغۍ جوودیت پووه چن ووه پېينوودلی او د دې نوواروغۍ احتمووالي لوووری یووې پووه پنځووو پړاوونووو کووې
(تصدی ،،خپرېد  ،فالکت ،مرسته رسونه او غوراو ) ترسیم کړی او یو نو شموله ځواب یې ترتیب کوړی ،چوې
په هغه کې د عامې روغتیا وزارت او والیانو ته بې سار صالحیتونه سپار شو د
د دولت لنډمهاله او منځمها لومړیتوبونه ،هغو کړاوونو ته د ځوابونوو دوام دی ،چوې د کویوډ  ۱۹لوه کبلوه زمووږ د
خل و زیان لیدون ي ډلې ته رسېدلي د دولوت اوسومها د بېړنیوو مرسوتو رسوونې صوندو ،جوړولوو پوه حوا کوې

دی ،چې کولی شي د دوه میاشتو لپاره له کورنیو سره مرسته وکړ د کویډ  ۱۹خپرېدو پوه مووده کوې زمووږ ملوي
موخې د روغتیایي خدمتونو وړاند کو او انساني امنیت او د مرستو رسونه ده او دا شوان د بوازار او خصوصوي
برخې لپاره د هڅونې کڅوړو له الرې د مرستو رسونه د شته لومړیتوب لرون وو پروګرامونوه لوه اصوال او نوو
کېدو تحق ،پیدا کو

 4.4بازار جوړونه
د بووازار جوووړونې پروګرامونووه لووه طبیعووي ،بشوور  ،مووالي ،بنسووني ،علمووي ،کلتووور او سیاسووي پووانګو تووامینېږ د
مارکیووټ جوووړونې لووه موخووو یوووه دا ده ،چووې د افغووان شوورکتونو مهوواجرت د اګوواهو سووتراتیيی و نوواکنو لووور تووه
ورمخامخ کړو
په هغو برخو کې چې مووږ د سویالۍ درلوودون ي یوو پوه کلیود سو نورونو کوې د کوار رامنځتوه کوو او د پوانګونې
اغیز نهایی هدف دی او مها په دې برخه کې وچوې مېووې او ځنغووځي ،مرمور ډبورې ،د انوريۍ د لېوږد لپواره
لوری ،قیمتي ډبرې ،کم پیدا معدني مواد او لیتیوم ،د ښار مرکزونو ښېرازه کو  ،د سیستمونو ډیجینلي کوو او د
سیمې له هیوادونو سره په پرتله د لوی اقتصاد پایداره کو شام د د پانګونې سویمې او اساسوي پروګرامونوه پوه
الند ډو د
د نرانزیټ او سوداګرۍ پروګرام ( )۲۰۲۰-۲۰۲۵د اولیه س نور پروګرام ( )۲۰۱۸-۲۰۲۵د زرغونې کرنیزې
پراختیا پروګرام ( )۲۰۲۱-۲۰۲۵د کانونو ستراتېيی اصالحات ( )۲۰۱۸-۲۰۲۵د مخابراتو ډیجینلي کو او
پراختیا ،د صنایع مالتړ پروګرام ( )۲۰۲۱-۲۰۲۵د ښار پراختیا پروګرام ،د ښځو اقتصاد پیاوړتیا باند د
تمرکز پروګرام ()۲۰۱۷-۲۰۲۷()WEE

 4.5دولت جوړونه
په مارکیټ جوړونه کې زموږ بریا په مستقیمه توګه په دولت جوړونه کې زموږ په بریا پوور اړه لور
ل ه څنګه چې د متشبثینو لپاره د مناسب چاپېلایر رامنځته کو او د ودې بستر برابرو  ،په شته سوتونزو
باند غالبېد او له فساد سره مبارزې ته اړتیوا ده د دولوت جووړونې نوورې هڅوې پوه النود ډو د لوه
فساد سره مبارزه ،د سیمه ایزې ح ومتولۍ پیاوړ کو  ،د عامه موالي مودیریت د سیسوتمونو ښوه کوو  ،د
اغېزمنې ح ومتولۍ پروګرام پیاوړی کو  ،د بشر سورچینو پراختیوا ملوي پروګورام نووی کوو  ،د ولسوي
تړون ملي پروګرام پراخو او د پلي کولو پیاړ کو
 4.6سوله جوړونه
سوله زموږ اصلي لومړیتوب دی او ل ه د خبرو اترو همغوږ کولوو پروګرامونوو او سورچینو توه اړتیوا لور  ،ملوي
دفاعي او امنیتي ځواکونه د د ګډون لپاره د مذاکراتو په ب لور فشار واچو او د عدالت توامینولو توه اړتیوا ده
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ،د مصالحې عالي شورای او نور شوری ان بایود د دې بهیور پوه نولوو اړخونوو
کې شام شي
کم ترکمه د په شپږو اساسي مواردو کار وشوي ،چوې پایوداره سووله ولورو ،چوې هغوه عبوارت د لوه  -۱د طالوب
جګړه مارو او کورنیو راستنېد  -)۲له پاکسوتان او ایرانوه د افغوان کوډوالو نووې راسوتنېدنه  -)۳د کورنیوو بېځایوه
شویو او معلولینو بیا س نو  -)۴له جګړې وروسته د درد تس ینولو لپاره له کلیو تر ملي کچې پور ملوي خبورې
اترې او د راتلون ي لپواره د ګوډ لیودلور لور  ،لوه قوانوني او سیاسوي الرو د شوخړو د حو او فصو يمنوه پیواوړ
کو  -)۵له جګړې زیان لیدون و سیمو ته په ځانګړ پاملرنه د متوازنې پراختیوا لور  -)۶د ځم نیوو شوخړو حو
ته په پام سره غیر رسمي اقتصاد ته رسمیت ورکوو  ،د شورکتونو د مال یوت حقوقوو رامنځتوه کوو او غیور قوانوني
اقتصاد ته بدیلونه وړاند کو  ،په ځانګړ توګه تولید ،پروس او د مخدره موادو قاچا ،ته

ځینی الزمي پروګرامونو او اصالحاتو ته اړتیا ده ،څو پایداره سولې ته راوګرځو؛ ل ه په الند ډو د
قانو حاکمیت او د قضایي س نور اصال  ،د امنیت د س نور لپاره د لومړیتوب ملي پروګرام او د سولې
او مصالحې مالتړ پروګرام
 . 5دوه اړخیزه حساب ورکړه او د راتلونکي لپاره مشارکت
افغانستان او پراختیایي شری ان یې د افغانستان د پرمختیا لپاره ګډې موخې سره تعقیبو  ،چې عبارت د له له ماتېدون ي
حالت څخه تېرېد  ،د شته جنجالونو پای ته رسېدو لرلید ،د مرسته کوون و د مرستې له ت یې خالصېد او په پوای کوې یووه

په ځان بسیا افغانستان ته راګرځېد
د راتلون ي پنځه کاله لرلید په پام کې نیولو سره ،د افغانستان خل او دولت لېواله د  ،چوې لوه مرسوته کوون وو او نړیوالوو
شری انو سره په ګډه یو واحد ملي چوکاټ جوړ او وړاند کړ
د ملي لومړیتوبونو ،د څو پارچو او مواز فعالیتونو کمولو ،د يمنو په عملي کېودو مشوروط لوه موالي او بودیجوو سورچینو
ګنه اخیستنه او د اجراآتو او موخو په لور یې د سو ،کولوو او ښوه حسواب ورکوړې پوه الرو کوې تمویلوون وو د مرسوتو پوه
همغږۍ او انسجام کې مهم رو لوبولی دی
پووه  ۲۰۱۹کووا کووې لووه تمویلوون ووو سووره د پوووهنې ،روغتیا،عوودلي او سوویمه ایووزې ح ومتووولۍ د سو نورونو پووه برخووه کووې د
همغږۍ او انسجام س نور ازمایښتي بحثونه پی شو او تر دې دمه پور دوام لر
په اوسني چوکاټ کې ستراتېيی لرلید دا دی ،چې په خصوصي س نور کې په پانګونې سوره د کوار زمینوه زیواتېږ او پوه
تدریج سره د خصوصي س نور پانګونې د بهرنیوو مرسوتو ځوای ناسوتې کېوږ د اصوالحاتو لوه پوایلو ورکولوو وروسوته او د
سولې لپاره روانې هڅې به معقولي و  ،څوو تموه پیودا شوي چوې افغانسوتان د ځوان بسویاینې پوه لوور روان دی او د نړیوالوو
مرستو ته زیاته اړتیا نه لر
په دې برخه کې نولې هڅې الند موارد لر د پروګرامونو ارزونه/د تمویلوون و پورويې ،د مشوارکت د توکوو توسوعه ،د
دوه اړخیزه حساب ورکړې می انیزم جوړو او مشروط کېد

 . 6مالي پروګرام جوړونه او سناریو
 6.1د مبدا کال په پام کې نیولو سره وړاندوېینې
په دې سند کې د مبدا کا وړاندوېنې د هغه حالت منع سوون ي د  ،چې شوته موالي وضوعیت کلو څرګنودو د دې موالي
سناریو پر بنسټ ،تاوتریخوالی یوه اندازه را کمېږ  ،چې دا په کا کې د  ٪۲.۹اقتصاد ودې سبب ګرځي او همدا شوان د
عوایدو لوړېدو او امنیتوي لګښوتونو د کمښوت سوبب هوم کېوږ د کویوډ  COVID ۱۹منفوي اغېوزې پوه لنوډمها توګوه د غیور
نظامیانو لګښتونه زیاتو  ،چې له هغه وروسته د جمعیوت د ودې پوه نسوبت لګښوتونه هوم زیوات شوو د د بهرنیوو مرسوتو
کمېد او وړیا مرستو ته محدود السرسی ،د پانګونې مالي فضاء چې د ودې د پراختیا او د سولې د السته راوړنوو نینګښوت
سبب کېږ  ،محدودو

 6.2د نور سیاریو وړاندوېینه
 6.2.1د معکوس وضعیت وړاندوېینه
وړاندوېینه شوی مع و وضوعیت د کویوډ  ۱۹منفوي وضوعیت د اغېوزو د دوام څرګنودوی دی او دارنګوه د تواوتریخوالي لوه
زیاتېدو سره د مالي فضا محدودیت او د بهرنیو مرستو کمېدون ی دی د مالي وضعیت دې حالت ته په کتو سره د وخت پوه
تېرېدو تاوتریخوالي زور پیدا کړی او په کوا کوې ( ۲سولنه) د اقتصواد ودې د کمېودو ،د نفوو لوه زیاتېودو سوره د بېووزلۍ
زیاتېدو (په داسي حا کې چې له  ۲۰۱۸کا څخه به ناخال تولید له  $۵۴۲څخه  $ ۴۶۷ته په  ۲۰۲۴کوا کوې کمووالی
پیدا کړ ) او د عوایدو رانولېد به محدود شي
د امنیتي لګښتونو له زیاتېدو سره هوم مهوا د مل وي کڅووړو لګښوت ،لوه  ۲۰۲۱کوا څخوه وروسوته د تمویلوون وو د مرسوتو
کمښت او د کورنیوو عوایودو د انسوجام کمېود  ،پوه ځوواب وېینوه بانود ابتودایي تمرکوز او پوه راتلوون ي کوې د عاموه خودمتونو
وړانوود کولووو پووه موخووه او د ودې ترالسووه کولووو لپوواره پانګونووه او دا شووان پووه محوودودو ام انوواتو د کویووډ  ۱۹ښووه والووی را
محدودېږ

 6.2.2د صعودي وضعیت وړاندوېینه
د دولت او مخالفې ډلې ترمنځ د هوکړه شو حالت په برنسټ؛ په دې سند کې د صعود وضعیت وړاندوېینه او
په کلید برخو کې عمده پانګونه ،چې د پراخې ودې او ځان بسیاینې سبب کېږ  ،طرحه شوې ده
د مالې دې سناریو پر بنسټ ،د پام وړ اصالحات او پانګونه د مالیاتي او غیر مالیاتي درامد د بسیج لپاره برخه
وا ډېره ګنه تاویلو د مودې په اوږدو کې امنیتي لګښتونه کمېږ  ،خو د سولې د نینګښت لپاره لګښتونه ( د
 ۲۰۲۱او  ۲۰۲۴کلونو ترمنځ نو نا  ۲،۵ – ۱.۵میلیارد ډالرو) او د ودې د اسانتیا لپاره زیاته پانګونه ( د
 ۲۰۲۱او  ۲۰۲۴کلونو ترمنځ نو نا  ۳۰۰میلیون ډالره) کېږ او نو لګښتونه په منځمهاله موده کې زیاتېږ
خو د کویډ  COVID ۱۹له محدودو اغېزو سره او په بودیجه کې د مالي تامین له الرې له تمویلوون و مالتړ (د
داخلي تولید  ٪۱۰سلنه په شاوخوا کې) کېږ  ،مل ي لګښتونه د ودې په خوځښت پور تړلي او د
ناخال
معیشت وده په اوږد مها کې په پراختیا پور اړه لر

