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 پس هنظر

 ّوىبض ًعزیه ٍهْن ٍولیسی حىَهت ٍیىی اظ ٍظاضت ّبی روَْضی اؾالهی افغبًؿتبى ٍظاضت ػسلیِ 

 بال ربیگبُ هْوی زضؾیؽ تبحایي ٍظاضت اظ ظهبى تأؿتبى هیجبقس. زایوی ؾىتَض ػسلی ٍلًبیی افغبً

 لىی زاقتِ اؾت. ؿه ػطيِ ذسهبت حمَلی ٍ گصاضی ٍثرف ّبی لبًًَ

 ؾی ثِ ػسالت زض ؾطاؾطوكَض هیزؾتط حبوویت لبًَى ٍ آیٌسُ ػجبضت اظزیسگبُ ٍظاضت ػسلیِ ثطای 

ذسهبت ثبویفیت ػسلی ِ اضایؾتطاتیػیه ٍظاضت ضا تمَیت ؾیؿتن ػسلی ٍازض حبلیىِ ّسف  ،ثبقس

 ٍحمَلی ثِ هطزم ثِ قىل هتَاظى زض ؾطاؾط وكَض تكىیل هیسّس.

 ٍ ازاضُ ٍ ی،)اهَض لبًًَگصاضی، ذسهبت حمَل ثطًبهِ ؾِ اؾبؼذَیف ضا ثِ رِ ٍظاضت ػسلیِ ثَزثٌبً 

 .اؾتتٌظین ًوَزُ  (هسیطیت

 

 (.1فهل اٍل ل  "لبًَى ٍ ػسالت "ؾبلِ ٍظاضت 5)هٌجغ: اؾتطاتیػی 

 

 خالصه گسارش

ثَز وِ اظ رولۀ ( فؼبلیت ػوسُ ضا پالى ًوَزُ 70) هزوَػبً 1400هبلی ؾبل ضثغ اٍلزض  ٍظاضت ػسلیِ

( فؼبلیت آغبظ 11زض حبل ارطا لطاض زاضز، ) فؼبلیت( 9ثِ تؼساز )ضا تىویل ًوَزُ اؾت.  فؼبلیت (50) آى

 ( فؼبلیت آغبظ ٍلی ًؿجت هكىالت هؼُل قسُ اؾت.0تُجیك )ًكسُ ٍ 

( ٍ هُبثك %79.7)هُبثك پالى ؾبالًِ ثِ  ضثغ اٍلیت ّبی ٍظاضت ػسلیِ زض اٍؾٍ فیهسی پیكطفت توبم فؼبل

 %( ضؾیسُ اؾت.42.1ؾبل هبلی ثِ ) ضثغ اٍل( زض Targetهمساض ّسف تؼیي قسُ )
هزوَع فؼبلیت ّبی پالى 

 ضثغ اٍل قسُ زض 

فؼبلیت ّبی تىویل 

لقسُ زض   ضثغ ٍا

 فؼبلیت ّبی

ضثغ زض حبل ارطا زض 

ل   ٍا

 فؼبلیت ّبی

ضثغ هؼُل قسُ زض 

ل  ٍا

 فؼبلیت ّبی 

ضثغ آغبظ ًبقسُ زض 

ل   ٍا

70 50 9 0 11 
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 ۰۰۱۱سال هالی  رتع اولگسارش تحقق فعالیت های پالى شده در 

 زّس.  ًكبى هیهیعاى پیكطفت فؼبلیت ّبی ػوسُ ضا رسٍل شیل 

 اصلی هدف
 در (Targetهقدار هدف )

 ۰۰۱۱سال هالی  اولرتع 
 فعالیت عودهعنواى 

فیصدی پیشرفت 

هطاتق هقدار هدف 

(Target)   رتع در

 سال  اول

فیصدی 

هطاتق  پیشرفت

 پالى ساالنه

ن 
ؿت
ؾی
ت 
َی
تم

ضُ
ازا
ی 
هبت
لَ
هؼ

 

تمَیت ؾیؿتن هؼلَهبتی 

اضتجبَبت ٍ  هٌبثغ ثكطی،

 احهبئیِ

 %0 %0 اًىكبف ؾیؿتن الىتطًٍیىی هىبتجبت ازاضی

ى 
ئَ
ه
ه

ی 
ؾبظ

ی 
وبض
ی 
ًب
ف

بى
 ظً
ی
ثطا

 

 اًىكبف پالى ػول
اًىكبف ٍ تُجیك پالى ػول رْت ضفغ چبلكْب 

 ثط اؾبؼ یبفتِ ّبی اضظیبثی اًزبم یبفتِ
100٪ 50٪ 

آى
غ 
َل
ِ ه
ط ث
ًك
ح ٍ

چب
ل، 

اح
هط
ی 
َ 
ی،
یٌ
مٌ
ز ت
ؾٌب

ك ا
سلی
ٍ ت
س 
َی
تؿ
ح، 
َط

 

 ػٌَاى لبًَى 4
لبًَى زض ػٌَاى ( 4َطح، تؿَیس ٍ تسلیك )

 التهبزی ٍ تزبضتی هسًی، رعایی،ػطنِ ّبی 
100٪ 86.6٪ 

 ٪36 ٪100 ( همطض6ُ)َطح، تؿَیس ٍ تسلیك ٍ ثبظًگطی  ػٌَاى همطضُ 6

( هَضز 4ثِ تؼساز )

 تؼسیل اؾٌبز تمٌیٌی
 ٪40 ٪100 تؼسیل زض اؾٌبز تمٌیٌیهَضز  (4)ثِ تؼساز 

 ( لبًَى1ثبظًگطی )

ثبظًگطی لبًَى ثطای ضؾیسگی ثِ ٍيؼیت ظًبى 

قطایٍ رٌگ ٍ حبالت ايُطاض ٍ زضًظط زض 

گطفتي حبلت هكسزُ ثطای هطتىجیي رطاین 

 ذكًَت ػلیِ ظًبى

0٪ 0٪ 

 ( ؾٌس تمٌیٌی13)
( ؾٌس تمٌیٌی ثِ تیطاغ 13َجغ ٍ ًكط )

 ( رلس3000)
100٪ 25٪ 

( رلس هبٌّبهِ ٍ 2100)

 اؾٌبز تزبضتی

( رلس هبٌّبهِ ػسالت ٍ 1500َجغ ٍ ًكط )

 اؾٌبز تزبضتی( رلس ػالین ٍ 600)
76.1٪ 19.04٪ 

 قوبضُ 3000
( قوبضُ هبٌّبهِ 3000َجغ، ًكط ٍ تَظیغ )

 آگبّی حمَلی
0٪ 0٪ 

ي، 
اًی
لَ
ز 
َض
ض ه
 ز
هِ
 ػب
ی
بّ
آگ

ی
ًبئ
ٍ ل
ی 
سل
 ػ
ی،
َل
حم
َض
اه

 

( هطتجِ 13ثِ تؼساز )

 ههبحجِ

( هطتجِ تَؾٍ همبم 13ههبحجِ ثب ضؾبًِ ّب )

 ٍظاضت ٍ ثركْبی هطثََِ
61.5٪ 16٪ 

 هطتجِ( 128)

هطتجِ اضایِ  اَالػبت ثِ هتمبيیبى،  تْیِ  (70)

ضؾوی، تْیِ ذجط اظ ًكؿت ّب ٍ هحبفل ( 36)

( هطتجِ اػالهیِ 6( هطتجِ ذجطًبهِ، )12)

  ( هطتجِ گطافیه4)هُجَػبتی ٍ 

100٪ 25٪ 

 ( همبل2ِ)
( همبلِ اظ فؼبلیت ّبی ٍظاضت ػسلیِ زض 2تْیِ )

 هُجَػبت چبپی
0% 0% 

زض 
 ِ
ػبه
ی 
بّ
آگ

ز 
َض
ه

ی، 
َل
حم
َض
 اه
ي،
اًی
لَ

ی
ًبئ
ٍ ل
ی 
سل
ػ

 

( قوبضُ رطیسُ 84) ًكط

ضؾوی، هزلِ ػسالت ٍ 

 لؿت روؼیت ّب

( قوبضُ 3) ،( قوبضُ رطیسُ ضؾوی4ًكط )

( لؿت احعاة 77هبٌّبهِ هزلِ ػسالت ٍ )

ؾیبؾی، روؼیت ّب ٍ ضٌّوبی هؼبهالت زض 

 ٍیت ؾبیت ٍظاضت ػسلیِ

100٪ 100٪ 
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فؼبل ًوَزى قوبضُ 

( هطوع هكَضُ 188)

 زّی 

فؼبل ًوَزى هزسز هطوع هكَضُ زّی حمَلی 

 ( 188)وبلؿٌتط( قوبضُ )
100٪ 100٪ 

ثطًبهِ   (5تسٍیط )

 آهَظقی

( ثطًبهِ آهَظقی ثطای هجلغیي آگبّی 4تسٍیط  )

( ٍضوكبح ثطای وبضهٌساى 1ػبهِ ٍ تسٍیط )

 آگبّی ػبهِ حمَلی

100٪ 36.8٪ 

 ( ثطًبهِ 300تسٍیط )
ٍ  ثطًبهِ آگبّی حمَلی زض هطوع( 300تسٍیط )

 ٍالیبت
100٪ 36.3٪ 

 ( هطتجِ ًظبضت12)
ًظبضت اظ تجلیغبت هجلغیي ؾبحَی آگبّی 

 ( هطتجِ زض هطوع ٍ ٍالیبت12حمَلی )
100% 25٪ 

( رلس چپتط ًَت 1تْیِ )

 ( رلس60ثِ تیطاغ )

( رلس چپتط ًَت حمَلی تحت ػٌبٍیي 1تْیِ )

هٌغ آظاض ٍ اشیت ظًبى اَفبل، حمَق َفل، ػمس 

ًكط ثِ  –اربضُ ٍ هَاًغ هؿئَلیت رعایی ٍَجغ 

( رلس زض یه ؾبل ٍ اضؾبل 60تیطاغ هزوَػی )

 آى ثِ ضیبؾت ّبی ػسلیِ ٍالیبت

100٪ 25٪ 

( ػٌَاى هُلت 1)

 ( فَضم1حمَلی ٍ تْیِ )

ػٌَاى هُلت حمَلی ثِ هٌظَض ( 1تْیِ ٍ ًكط )

افعایف آگبّی ػبهِ ٍ تْیِ هؿَزُ  فَضم ثی 

 ثًبػتی

100٪ 25٪ 

آگبّی زّی ثِ تؼساز 

 (  تي17500)

(  تي اظ 17500آگبّی زّی حمَلی ثطای )

اتجبع وكَض اػن اظ هطز ٍ ظى، اَفبل ٍ افطاز 

 آؾیت پصیط زض هطوع ٍ ٍالیبت 

100٪ 34.1٪ 

اضایِ آگبّی حمَلی 

 ( تي1500)

( تي اظ 1500اضایِ آگبّی ّبی حمَلی ثطای )

اتجبع وكَض اظ َطیك ؾیویٌبض ّب ٍ تَظیغ اٍضاق 

 تجلیغبتی ٍ هبٌّبهِ آگبّی حمَلی

100٪ 100٪ 

ا
ی
َل
حم
ت 
سهب
 ذ
یِ
ضا

 

 ( تي2375هؿبػست )

( تههي 2375اضایههِ هؿههبػست حمههَلی ثههِ )   

هظًٌَیي، هتْویي ٍ لطثبًیبى رطاین قهىٌزِ ٍ  

 َفههل، ظى، اقههربل زاضای تزههبٍظ رٌؿههی،  

 زاذلهی،  قهسُ  ثیزهب  وٌٌهسُ،  ػهَزت  هؼلَلیت،

ِ  زازى اٍلَیت ٍ ثًبػت ثی پٌبٌّسُ ٍ هْبرط  ثه

 ٍالیبت ٍ هطوع زض هتصوطُ رطاین لطثبًیبى

85.1٪ 21.2٪ 

( لًیِ 250زفبع اظ )

هظًٌَیي ٍ هتْویي ثی 

 ثًبػت

زفبع اظ حمَق هظًٌَیي ٍ هتْویي ثی ثًهبػت  

( 250فهبهیلی ثهِ تؼهساز )   زض لًبیبی رعایی ٍ 

لًیِ اظ َطیك پطٍغُ ذسهبت ثب ویفیت ػسلی ٍ 

 UNDPلًبیی ثطًبهِ 

100٪ 44.7٪ 

هكَضُ حمَلی ثطای 

 ( تي250)

اضایِ هكَضُ ّبی حمهَلی اظ َطیهك هؿهبػسیي    

حمَلی ٍ هجلغیي آگبّی ػبهِ حمهَلی ٍ هطوهع   

، ثهطای  188هكَضُ زّی حمَلی تَؾٍ قوبضُ 

 اتجبع ًیبظهٌس وكَض( تي اظ 250تؼساز )

100٪ 46.9٪ 

ا
ت 
سهب
 ذ
یِ
ضا

ی
َل
حم

 

 ( هطتجِ ًظبضت3)

ًظبضت اظ اضایهِ ذهسهبت هؿهبػست حمهَلی ثهب      

ویفیت ػسلی ٍ لًبیی ثطًبهِ اًىكبف ؾهبظهبى  

 ( هطتجِ زض ؾُح هطوع ٍ ٍالیبت3هلل هتحس )

100٪ 40٪ 
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( رلس 1250َجغ ًٍكط )

 اؾتطاتیػی آگبّی ػبهِ 

هلههی آگههبّی ػبهههِ ًكههط اؾههتطاتیػی  َجههغ ٍ

 ( رلس 1250حمٍَلی ثِ تؼساز )
0٪ 0٪ 

( 1250َی هطاحل )

 رلس زٍؾیِ
 ٪100 ٪100 حمَلی ( رلس زٍؾی1250َِی هطاحل )

( 250فهل ) حل ٍ

 لًیِ 

( هٌبظػِ ٍ لًیِ حمَلی لجل 250فهل ) حل ٍ

 اظ اضربع آى ثِ هحبون حالحِ 
100٪ 26.2٪ 

( زٍؾیِ 440تُجیك )

 لُؼی ٍ ًْبیی

( زٍؾهیِ لُؼهی ٍ ًْهبیی     440تُجیك تؼهساز ) 

ٍ ؾبل ّبی گصقتِ  1400هحبون اظ ؾبل هبلی 

( لههطاض ّههبی اؾههتطزازی لًههبیبی 0ٍ تُجیههك )

 زٍلت   

100% 14.7% 

( 10.000.000تحهیل )

هحهَل لًبیبی ؾبل 

 ّبی گصقتِ 

( هحهههَل هحههبون  ٍ 10.000.000تحهههیل )

 هحهَل حمَق اظ ؾبل ّبی گصقتِ
100٪ 20.9٪ 

هجلههههه    تحههههههیل

( افغههههههبًی  1.586.000)

هحهَل حمَق، حك الخجت 

ػههطایى، تطروههِ ٍ حههك   

 التهسیك اؾٌبز ضؾوی 

( افغههبًی هحهههَل  200000تحهههیل هجلهه  )

( افغبًی حك الخجهت  1300000مَق ٍ هجل  )ح

 ( افغههبًی اظ زضن86000ٍ تحهههیل ) ػههطایى

 تطروِ اؾٌبز ضؾوی تهسیك ٍ

100% 100% 

 ( رلؿِ 3تسٍیط )

رلؿههِ وویؿههیَى لههطٍو نههؼت   (1سٍیط)تهه

رلؿِ وویتهِ ّوهبٌّگی    (1الحهَل،  تسٍیط )

رلؿهههِ ٍیهههسیَ ( 1هیهههبى ازاضات ٍ  تهههسٍیط )

وٌفطاًؽ رْت تبهیي اضتجبَبت ثب ٍاحهس ّهبی   

 زٍهی ٍ ؾَهی  

33.3٪ 2.7٪ 

( 1200ضؾیسگی ثِ )

 ػطیًِ 

لُؼههِ ػههطایى ٍانههلِ ( 1200ضؾههیسگی ثههِ )

 حمَلی ٍ هتفطلِ
100٪ 78.7٪ 

( لًیِ تُجیك 34اضایِ )

 ًبقسُ 

لًیِ ای وِ زض تُجیهك آى هكهىل    (34اضایِ )

ٍرههَز زاضز رْههت حههل ٍفهههل ثههِ وویتههِ    

 ّوبٌّگی ٍ وویؿیَى لطٍو نؼت الحهَل 

100٪ 100٪ 

( رلس 100ثطضؾی )

 زٍؾیِ 

( ٍالیت حسالل یهه هطتجهِ   34ًظبضت فعیىی )

رلس زٍؾیِ ّهبیی وهِ   ( 100اظ َطیك ثطضؾی )

فطرههبم ذههَاّی اظ َطیههك یههب  غههطو تُجیههك ٍ

ضیبؾت ػوَهی حمَق ٍ ٍاحس ّبی تحت احط ثِ 

 .ٌَ احبلِ هیكَزثهطارغ هط

100٪ 100٪ 

ا
ی
َل
حم
ت 
سهب
 ذ
یِ
ضا

 

 ( لًیِ 750)
( لًهیِ ای هطثهٌَ ثهِ    750تخجیت ٍ زفهبع اظ ) 

 زاضایی ّبی ػبهِ ٍ زٍلتی  
100٪ 28.8٪ 

 ( لطاض 11نسٍض تؼساز )
ههَضز لهطاض   ( 1نسٍض  ).( هَضز لطاض هههبلحِ، ) 

 ( هَضز لطاض اؾتطزاز10حل هٌبظػِ ٍ )
36.3٪ 9.09٪ 

 ایزبز ثَضز هبلی ٍ آة 

ایزههبز ثههَضز هههبلی ٍ آة غههطو ضؾههیسگی ثههِ 

هٌبظػبت ههبلی ٍ آة ثهب ثطذهی اظ وكهَض ّهبی      

 ّوؿبیِ 

0٪ 0٪ 
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( 371حجت ٍ تزسیس )

 رَاظ ًبهِ 

رَاظ ًبههِ احهعاة ؾیبؾهی،     (1) حجت ٍ تزسیس

رَاظ ًبهِ ( 220)رَاظ ًبهِ روؼیت ّب، ( 100)

رهَاظ ًبههِ ػطیًهِ    ( 50)ضٌّوبی هؼهبهالت ٍ  

 ًَیؿبى

100٪ 54.9٪ 

( احعاة 173ًظبضت اظ )

ؾیبؾی، روؼیت ّب ٍ 

 ضٌّوبی هؼبهالت 

( روؼیهت ٍ  26( احعاة ؾیبؾی، )7ًظبضت اظ )

 ( ضٌّوبی هؼبهالت  140)
100% 46.3٪ 

ؾٌس  4هطٍض ٍ ثطضؾی 

 تمٌیٌی

( هؿَزُ ؾٌس تمٌیٌی زض پطتَ 4هطٍض ٍ ثطضؾی )

 وٌَاًؿیَى ّبی ثیي الوللی حمَق ثكط 
100% 25% 

ثطًبهِ آهَظقی  4تسٍیط 

 حمَق ثكط 

ثطًبههِ آهَظقهی وَتهبُ ههست  ثهطای        4تسٍیط 

 وبضهٌساى زٍلتی  
100٪ 31.2% 

ثطًبهِ  رلؿبت  2تسٍیط 

 هكَضتی 

رلؿِ اًؿهزبم ٍ ّوهبٌّگی حمهَق     (1)تسٍیط 

رلؿههِ ترٌیههه قههطیه ؾههبظی ٍ  (1)ثكههط ٍ 

هكَضتی هؿهَزُ پهالى ػوهل هلهی ؾفبضقهبت      

وویتههِ ًههبیط ؾههیسا ؾههبظهبى هلههل هتحههس ثههب  

 ًوبیٌسگبى ازاضات زٍلتی 

0٪ 0٪ 

 ثطًبهِ  1تسٍیط 
ثطًبههِ وویتهِ ّوهبٌّگی اًؿهزبم ٍ       1تسٍیط 

 حمَق ثكط
0٪ 0٪ 

ایزبز زیتبثیؽ 

 وٌَاًؿیَى ّب

ایزبز زیتبثیؽ )ثبًهه هؼلَههبتی( وٌَاًؿهیَى    

 ّبی ثیي الوللی حمَق ثكط
100٪ 75٪ 

( پالى ػول 1ثبظًگطی )

 ؾفبضقبت 

تطتیت  ٍ اضؾبل پالى ػول رسیس رْت تُجیك 

 ثِ ازاضات زٍلتی 
100٪ 25٪ 

َطح هؿَزُ لبًَى 

 حوبیت حمَق ثكط

ًْبیی ًوَزى َطح هؿَزُ لبًَى حوبیت حمَق 

 ثكط
100٪ 25٪ 

ی
كط
غ ث
ٌبث
ت ه

طفی
 ی
ی
تمب
 اض
ف ٍ

كب
ًى
ا

 

 تي  32اؾترسام  

اظ َطیههك پطٍؾههِ  تههي وبضهٌههس 20اؾههترسام 

اؾترسام ٍ توسیهس لهطاض   اهتحبى ضلبثت روؼی، 

 تي وبضوٌبى لطاضزازی ثبالومُغ 12زاز 

100٪ 44.3٪ 

 تي  6تجسیلی 
تي وبضهٌهس ثهِ هٌظهَض ػطيهِ ثْتهط       6تجسیلی 

 ذسهبت  ػسلی ٍ حمَلی
100٪ 100٪ 

 300اضتمبی یطفیت 

 وبضهٌس

فطاّن آٍضی تؿهْیالت ٍ تهسٍیط ثطًبههِ  ّهبی     

تههي وبضهٌههساى   300اضتمههبی یطفیههت ثههطای  

هطوعی ٍ ٍالیتی ٍظاضت هُبثك هؿلىی ٍ ازاضی 

ضت ػسلیهِ ثهِ ّوىهبضی    ؾبلِ ٍظا 5اؾتطاتیػی 

 ضازاضات ّوىب

100٪ 33.3% 

تسٍیط ثطًبهِ ّبی 

 تي  25آهَظقی ثطای 

تكطیح لَاًیي، لَایح ٍ ضٌّوهَز ضؾهیسگی  ثهِ    

 قىبیبت اظ َطیك تسٍیط ثطًبههِ ّهبی آهَظقهی   

اظ وبضوٌبى هطوعی ٍظاضت  ( ًفط25ثطای تؼساز )

 ػسلیِ  

100٪ 25٪ 
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 تي  312اضظیبثی ارطاآت 
تهي   312هسیطیت، ّوبٌّگی ٍ تٌظین ارطاآت 

 هطوعی ٍ ٍالیتیوبضهٌساى 
100٪ 54.7% 

الیحِ  632تحلیل 

ٍیبیف زض هُبثمت ثِ 

 ثؿت ّب

تؼسیل، ثبظًگطی ٍ تحلیل لَایح ٍیبیف ثِ تؼساز 

 ثؿت ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی   632
100٪ 53.6٪ 

 تي  4تمبػس 
تي وبضهٌس اظ ًگهبُ وجهط ؾهي ٍ     4ارطای تمبػس 

 ؾبل ذسهت  40تىویل 
100٪ 100٪ 

تي  8هؼطفی تؼساز 

 وبضهٌس ثِ ثَضؾیِ 

تي وبضهٌس ٍظاضت ػسلیهِ زض   8هؼطفی ثِ تؼساز 

 همُغ هبؾتطی پٌَّتَى وبثل  
100٪ 100٪ 

( ثطًبهِ 2تسٍیط )

 آهَظقی رٌسض

( زٍض ثطًبهههِ هههسیطیتی ٍ هؿههلىی   2تههسٍیط )

 هحیٍ ظیؿت ٍ قجىِ ّبی ارتوبػی   
50٪ 20٪ 

تْیِ َطظالؼول ؾتبغ 

 حمَلی

ثطًبههِ ّهبی    َطظالؼول ٍايغ ثطای تسٍیطتْیِ 

ؾتبغ حمَلی ٍتسٍیط ثطًبهِ ؾِ هبّهِ آهَظقهی   

 ؾتبغ حمَلی

100٪ 100٪ 

ی
زاض
ت ا

سهب
 ذ
یِ
اضا

 

تطن ٍ وؿت تبثؼیت 

 ( تي 123)

پیكجطز اهَض هطثٌَ ثِ تهطن ٍ وؿهت تبثؼیهت    

 ( تي123)
86.1٪ 25.8٪ 

 ( تفبّوٌبه4ِ)
( تفبّوٌبههِ  4َی هطاحهل هؿهَزُ ٍ اهًهبی )   

 هَؾؿبت زاذلی ٍ ذبضری
0٪ 0٪ 

 ( ؾفط آهَظقی3)
( ؾفط آهَظقهی ذهبضری ثهطای    3فطاّن ؾبظی )

 وبضهٌساى
66.6٪ 20٪ 

 ( ؾفط ٍالیتی 1)
ًظههبضت ٍ اضظیههبثی اظ چگههًَگی فؼبلیههت ّههبی  

 هَؾؿبت ّوىبض 
0٪ 0٪ 

 %42.1 %100 ٍاحس ازاضی ٍظاضت ػسلیِ( 16) ارطاآت تفتیف ( ٍاحس14)  تفتیف

 ( ٍاحس9وٌتطٍل )

( 9وٌتطٍل ػیٌی ٍ رهبضی اظ ارهطاآت رهبضی )   

ضیبؾت ّبی هطوهعی ٍ ٍالیتهی ؾیؿهتن حجهت     

 هسیطیت لًبیب

100٪ 63.1٪ 

( لًیِ ثِ 15ثطضؾی )

 قىل فَق الؼبزُ 

( لًیِ ثِ قىل فهَق الؼهبزُ ثٌهبثط    15ثطضؾی )

 ّسایت همبم ضّجطی ٍظاضت ػسلیِ
86.6٪ 21.6٪ 

( زفتط 9ًظبضت اظ )

 ٍالیتی 

( زفتهط ٍالیتهی احهعاة    9ٍ وٌتطٍل اظ ) ًظبضت

ؾیبؾی، ًْبز ّبی ارتوبػی ٍ زفهبتط ضٌّوهبیی   

 ػطیًِ ًَیؿبى  هؼبهالت ٍ

100٪ 100٪ 

تُجیك ٍحوبیت پبلیؿی 

 ٍظاضت اهَض ظًبى

اتربش الساهبت ههَحط رْهت حوبیهت ٍ تُجیهك     

پبلیؿی ٍظاضت اهَض ظًبى زض اهَض وبضی هطثهٌَ  

 ثِ رٌسض زض ٍظاضت ػسلیِ 

100٪ 25٪ 

تهسیك ٍ تطروِ 

ؾٌس  ( لُؼ2510ِ)

  ضؾوی

( ػٌَاى ؾٌس تمٌیٌهی ٍ  تههسیك ٍ   10تطروِ )

 (  لُؼِ اؾٌبز ضؾوی 2500تطروِ )
100٪ 100٪ 
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( 5اػوبض ٍ تىویل )

 پطٍغُ ٍظاضت ػسلیِ 

اػوبض تؼویط ضیبؾت ػسلیِ فطاُ، وبض ثبلی هبًهسُ  

اػوبض تؼویط ضیبؾت ػسلیِ فبضیبة، اػوبض تؼویط 

اػوبض ؾیؿهتن   قطیف وبهپلىؽ ٍظاضت،هؿزس 

پطٍغُ َهطح   تهفیِ، فبيالة ووپلىؽ ٍظاضت ٍ

 لَاًیي 

0% 0% 

( 11تْیِ ٍ تساضن )

 پطٍغُ 

تساضن پطٍغُ ّبی تزْیهع ازاضی، پهطظُ رهبت،    

تیههل، لطَبؾههیِ ثههبة، اؾههتپالیعض، ٍؾههبیل     

الىتطًٍیىی، اًتطًت، َجغ ًٍكط، تؼویط ضیبؾهت  

ػسلیِ فبضیبة، اػوبض ؾبیجبى ٍ زوت آّي چهبزض  

 HVCAٍ پبیِ هبقیي 

100٪ 25٪ 

 ( لًی2500ِ)

( لًیِ هسًی، تزبضتی ٍ هحزَظیي 9698زضد )

زض زیتهههبثیؽ ؾیؿهههتن ههههسیطیت لًهههبیبی  

 افغبًؿتبى  

100٪ 96.9٪ 

 (70) ّب تؼساز هزوَع فؼبلیت هزوَع

%( اٍؾٍ 79.7)

فیهسی 

پیكطفت 

فؼبلیتْب هُبثك 

همساض ّسف 

(Target زض )

 ضثغ اٍل

(42.1 )%

اٍؾٍ فیهسی 

پیكطفت 

هزوَع 

فؼبلیت ّب 

هُبثك پالى 

ؾبل هبلی 

1400 
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 ۰۰۱۱سال هالی  رتع اولو نتایج آى در  هطاتق پالى فعالیت های تکویل شده

 طثقه تندی شواره

 )عرصه( فعالیت ها
 نتایج گسارش چگونگی تحقق فعالیت

1 
ههئَى ؾبظی فًبی 

 وبضی ثطای ظًبى

اًىكبف ٍ تُجیك پالى ػول رْت ضفغ چبلكْب 

 ثط اؾبؼ یبفتِ ّبی اضظیبثی اًزبم یبفتِ 

احؿبؼ اهٌیت ظًبى زض افعایف 

 هحیٍ وبض

2 

َطح، تؿَیس ٍ تسلیك 

اؾٌبز تمٌیٌی، َی 

ًكط ثِ  هطاحل، چبح ٍ

 هَلغ آى

لبًَى زض ػطنِ ػٌَاى ( 4َطح، تؿَیس ٍ تسلیك )

 ّبی هسًی، رعایی، التهبزی ٍ تزبضتی
 ضًٍس ثْجَز  ٍ لبًَى حبوویت تمَیت

 لبًًَگصاضی

 
 همطضُ( 6)َطح، تؿَیس ٍ تسلیك ٍ ثبظًگطی 

 ( هَضز تؼسیل زض اؾٌبز تمٌیٌی4ثِ تؼساز )

( 3000( ؾٌس تمٌیٌی ثِ تیطاغ )13َجغ ٍ ًكط )

 رلس

ػولی قسى احىبم لبًَى زؾتطؾی 

 ثِ اَالػبت

هطتجِ اضایِ  اَالػبت ثِ هتمبيهیبى،  تْیهِ    (70)

ضؾهوی، تْیهِ   ذجط اظ ًكؿت ّب ٍ هحبفهل  ( 36)

( هطتجهههِ اػالهیهههِ 6( هطتجهههِ ذجطًبههههِ، )12)

 ( هطتجِ گطافیه4)هُجَػبتی ٍ 

افعایف ؾُح آگبّی اتجبع وكَض زض 

 هَضز هؿبیل حمَلی

( قههوبضُ 3( قههوبضُ رطیههسُ ضؾههوی، ) 4ًكههط )

( لؿههت احههعاة  77هبٌّبهههِ هزلههِ ػههسالت ٍ ) 

ؾیبؾی، روؼیت ّب ٍ ضٌّوبی هؼبهالت زض ٍیهت  

 ؾبیت ٍظاضت ػسلیِ

آگبّی قْطًٍساى اظ فؼبلیت ّبی 

 ٍظاضت ػسلیِ

3 
آگههبّی ػبهههِ زض هههَضز  

لهههَاًیي، اهَضحمهههَلی، 

 ػسلی ٍ لًبئی

فؼبل ًوَزى هزسز هطوع هكَضُ زّی حمَلی 

  188)وبلؿٌتط( قوبضُ 

ثْتط ٍ ثب  اضایِ ذسهبت حمَلی

 ؾَْلت اظ َطیك توبؼ تیلفًَی

( ثطًبهِ آهَظقی ثطای هجلغیي آگبّی 4تسٍیط )

( ٍضوكبح ثطای وبضهٌساى آگبّی 1ػبهِ ٍ تسٍیط )

 ػبهِ حمَلی

 ّبی فؼبلیت ٍ زؾت آٍضزّب اًؼىبؼ

 ػسلیِ ٍظاضت حمَلی ذسهبت

( ثطًبهِ آگبّی حمَلی زض هطوع ٍ 300تسٍیط )

 ٍالیبت 

  افعایف ؾُح اگبّی اتجبع وكَض

ًظبضت اظ تجلیغبت هجلغیي ؾبحَی آگبّی 

 ٍالیبت ( هطتجِ زض هطوع 12ٍحمَلی )

( رلس چپتط ًَت حمَلی تحت ػٌبٍیي 1تْیِ )

( رلس اضؾبل 60هٌغ آظاض ٍ اشیت ظًبى ثِ تیطاغ )

 ثِ ضیبؾت ّبی ػسلیِ ٍالیبت 

( ػٌَاى هُلت حمَلی ثِ هٌظَض 1تْیِ ٍ ًكط )

 افعایف آگبّی ػبهِ
( تي اظ اتجبع 17500آگبّی زّی ثِ تؼساز ) افعایف ؾُح اگبّی اتجبع وكَض

وكَض اػن اظ هطز ٍ ظى، اَفبل ٍ افطاز آؾیت 

 پصیط زض هطوع ٍ ٍالیبت

( تي اتجبع 1500اضایِ آگبّی حمَلی ثطای )

وكَض اظ َطیك تسٍیط ؾیویٌبض ّب ٍ تَظیغ اٍضاق 

 تجلیغبتی ٍ هبٌّبهِ آگبّی حمَلی 

 افعایف ؾُح اگبّی اتجبع وكَض
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 طثقه تندی شواره

 )عرصه( فعالیت ها
 نتایج گسارش چگونگی تحقق فعالیت

( لًهیِ هظٌهًَیي ٍ هتْوهیي ثهی     250زفبع اظ )

ثًهبػت زض لًهبیبی رعایهی ٍ فهبهیلی اظ َطیههك     

پطٍغُ ذسهبت ثب ویفیت ػهسلی ٍ لًهبیی ثطًبههِ    

UNDP 
ػطيِ ذسهبت حمَلی ثهِ هتْوهیي   

ثههی ثًههبػت رْههت رلههت اػتوههبز  

 قْطًٍساى وكَض
ِ هكَضُ ّهبی حمهَلی، اظ َطیهك هؿهبػسیي     اضای

 ِ حمهَلی ٍ هطوهع    حمَلی ٍ هجلغیي آگبّی ػبهه

 ثهطای   ،188 قهوبضُ  هكَضُ زّی حمَلی تَؾٍ

 وكَض ًیبظهٌس اتجبع تي( 250) تؼساز

ًظههبضت اظ اضایههِ ذههسهبت هؿههبػست حمههَلی ثههب 

ویفیت ػسلی ٍ لًبیی ثطًبههِ اًىكهبف ؾهبظهبى    

 ( هطتجِ زض ؾُح هطوع ٍ ٍالیبت3هلل هتحس )

تمَیههههت ؾیؿههههتن، قههههفبفیت ٍ  

 حؿبثسّی  

 اضایِ ثْتط ذسهبت حمَلی( رلس زٍؾیِ 1250َی هطاحل )

( هٌبظػِ ٍ لًیِ حمهَلی لجهل   250حل ٍ فهل )

 اظ اضربع آى ثِ هحبون حالحِ

تُجیك لبًَى، تبهیي ػسالت، تؿطیغ 

ضًٍس حل ٍ فهل لًبیبی حمَلی ٍ 

 رلت ضيبیت هطارؼیي

( زٍؾههیِ لُؼههی ٍ ًْههبیی  440تُجیههك تؼههساز )

 ٍ ؾبل ّبی گصقتِ 1400هحبون اظ ؾبل هبلی 
 تُجیك لبًَى ٍ تبهیي ػسالت

( هحهَل لًبیبی ؾبل 10.000.000تحهیل )

 ّبی گصقتِ 
اضایِ ذسهبت حمَلی ٍ تمَیت ثٌیِ 

 التهبزی زٍلت
( افغههبًی هحهههَل 1.586.000هجلهه  ) تحهههیل

حمههَق، حههك الخجههت ػههطایى، تطروههِ ٍ حههك   

 التهسیك اؾٌبز ضؾوی 

لُؼِ ػطایى ٍانلِ حمَلی ( 1200ضؾیسگی ثِ )

 ٍ هتفطلِ

تُجیك لبًَى، تؿطیغ ضًٍس حل ٍ 

فهل لًبیبی حمَلی ٍ رلت 

 ضيبیت هطارؼیي

( لًهیِ ای وهِ زض تُجیهك آى هكهىل     34اضایِ )

ٍرَز زاضز رْت حل ٍفهل ثِ وویتِ ّوبٌّگی 

 ٍ وویؿیَى لطٍو نؼت الحهَل

اضایِ ذسهبت ثب ویفیت ػسلی ٍ 

 حمَلی

( ٍالیت حسالل یه هطتجهِ اظ  34)ًظبضت فعیىی 

( رلس زٍؾیِ ّبیی وِ غطو 100َطیك ثطضؾی )

تُجیههك ٍیههب فطرههبم ذههَاّی اظ َطیههك ضیبؾههت  

ػوَهی حمَق ٍ ٍاحس ّبی تحت احهط ثهِ هطارهغ    

 ٌَ احبلِ هیكَزثهط

تمَیت ؾیؿتن، قفبفیت ٍ 

 حؿبثسّی 

 اضایِ ذسهبت حمَلی 
( لًههیِ ای هطثههٌَ ثههِ 750تخجیههت ٍ زفههبع اظ )

 زاضایی ّبی ػبهِ ٍ زٍلتی

تخجیت ٍ حوبیت زاضایی ّبی هٌمَل 

ٍ غیط هٌمَل زٍلتی ٍ رلَگیطی اظ 

 حیف ٍهیل زاضایی ّبی هٌمَل
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 طثقه تندی شواره

 )عرصه( فعالیت ها
 نتایج گسارش چگونگی تحقق فعالیت

( رهَاظ ًبههِ احهعاة ؾیبؾهی،     1حجت ٍ تزسیهس ) 

( رهَاظ ًبههِ   220( رَاظ ًبهِ روؼیت ّب، )100)

( رههَاظ ًبهههِ ػطیًههِ 50ضٌّوههبی هؼههبهالت ٍ )

 ًَیؿبى

فؼبلیت ًْبز ّب ٍ لبًًَوٌس قسى 

 تمَیت زیوَوطاؾی

( روؼیهت ٍ  26( احهعاة ؾیبؾهی، )  7ًظبضت اظ )

 ( ضٌّوبی هؼبهالت140)

( هؿَزُ ؾٌس تمٌیٌهی زض پطتهَ   4هطٍض ٍ ثطضؾی )

 وٌَاًؿیَى ّبی ثیي الوللی حمَق ثكط
حهَل اَویٌبى اظ ضػبیت هَاز 

وٌَاًؿیَى ّبی ثیي الوللی زض 

 ّبلَاًیي، همطضُ ٍ َطظالؼول 

ثطًبهههِ آهَظقههی وَتههبُ هههست  ثههطای   4تههسٍیط 

 وبضهٌساى زٍلتی

ایزبز زیتبثیؽ )ثبًه هؼلَهبتی( وٌَاًؿیَى ّبی 

 ثیي الوللی حمَق ثكط

تطتیت  ٍ اضؾبل پالى ػول رسیس رْهت تُجیهك   

 ثِ ازاضات زٍلتی 
 ثبظًگطی زلیك پالى ػول

ًْبیی ًوَزى َطح هؿَزُ لبًَى حوبیهت حمهَق   

 ثكط

لبًًَوٌس قسى فؼبلیت ّب زض ظهیٌِ 

 حمَق ثكط

4 
اًىكبف ٍ اضتمبی 

 یطفیت هٌبثغ ثكطی

تي وبضهٌس اظ َطیك پطٍؾِ اهتحهبى   20اؾترسام 

تي  12اؾترسام ٍ توسیس لطاض زاز ضلبثت روؼی، 

 وبضوٌبى لطاضزازی ثبالومُغ
رصة افطاز هزطة ٍ تحهیل یبفتِ، 

ؾپطزى وبض ثِ اّل وبض ٍ اضایِ 

( تي وبضهٌس ثِ هٌظَض ػطيِ ثْتط 6تجسیلی ) ػسلی ٍ حمَلی ثِ هَلغذسهبت 

 حمَلی ذسهبت ػسلی ٍ
فطاّن آٍضی تؿْیالت ٍ تسٍیط ثطًبهِ  ّبی 

تي وبضهٌساى هؿلىی  300اضتمبی یطفیت ثطای 

هطوعی ٍ ٍالیتی ٍظاضت هُبثك ٍ ازاضی 

ضت ػسلیِ ثِ ّوىبضی ؾبلِ ٍظا 5اؾتطاتیػی 

 ازاضات ّوىبض

اضتمبی یطفیت وبضهٌساى ٍظاضت ٍ 

فطاّن قسى ظهیٌِ تؿطیغ ٍ ثْجَز 

 اهَض وبضی
تكطیح لَاًیي، لَایح ٍ ضٌّوَز ضؾیسگی  ثِ 

قىبیبت اظ َطیك تسٍیط ثطًبهِ ّبی آهَظقی ثطای 

 ( ًفط اظ وبضوٌبى هطوعی ٍظاضت ػسلی25ِتؼساز )

تهي   312هسیطیت، ّوبٌّگی ٍ تٌظهین ارهطاآت   

 وبضهٌساى هطوعی ٍ ٍالیتی

قٌبؾبیی ذال ّب ٍ زضیبفت ًَالم 

وبضی ٍ فطاّن ؾبظی ظهیٌِ تُجیك 

انل هىبفبت ٍ هزبظات وِ ثبػج 

 ثْجَز اهَض هطثََِ هیگطزز

تؼسیل، ثبظًگطی ٍ تحلیل لَایح ٍیبیف ثِ تؼساز 

 ثؿت ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی 632

هكرم ٍ هؼیبضی ؾبظی ٍیبیف ٍ 

ّبی ّط ثؿت ٍ تؿطیغ هؿٍَلیت 

ضًٍس اهَض اظ َطیك تؼسیل، ثبظًگطی ٍ 

تزعیِ ٍ تحلیل، الیحۀ ٍیبیف ثؿت 

ّب ٍ تزسیس ًظط ؾبذتبض تكىیل 

 ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی
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 طثقه تندی شواره

 )عرصه( فعالیت ها
 نتایج گسارش چگونگی تحقق فعالیت

( تي وبضهٌس اظ ًگبُ وجط ؾي ٍ 4ارطای تمبػس )

 ؾبل ذسهت 40تىویل 
هؿتفیس قسى وبضهٌساى اظ حك 

 تمبػس

 زض ػسلیِ ٍظاضت وبضهٌس تي( 30) تؼساز هؼطفی

 وبثل پٌَّتَى هبؾتطی همُغ

 اضایِ رْت وبضهٌساى یطفیت اضتمبی

 ثْتط ذسهبت

تْیِ َطظالؼول ؾتبغ حمَلی ٍ تسٍیط ثطًبهِ ّبی 

ؾتبغ حمَلی ٍ تسٍیط ثطًبهِ ّبی ؾِ هبِّ 

 آهَظقی ؾتبغ حمَلی

 زؾتطؾی ثْتط هطزم ثِ ػسالت 

 اضایِ ذسهبت ازاضی 5

 ٍاحس ازاضی ٍظاضت ػسلیِ( 16) ارطاآت تفتیف

 حؿبثسّی، قفبفیت، انل تبهیي

 ٍ ازاضُ وبضآیی ٍ هؤحطیت تمَیت

ٍ هیل زاضایی  حیف اظ رلَگیطی

 ّبی ػبهِ

( ٍاحس اظ ارطاآت 9وٌتطٍل ػیٌی ٍ ربضی )

ربضی ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی ؾیؿتن 

 هسیطیت لًبیب 

( زفتط ٍالیتی احعاة 9ًظبضت ٍ وٌتطٍل اظ )

ؾیبؾی، ًْبز ّبی ارتوبػی ٍ زفبتط ضٌّوبیی 

 ػطیًِ ًَیؿبى هؼبهالت ٍ

اتربش الساهبت هَحط رْت حوبیت ٍ تُجیك 

پبلیؿی ٍظاضت اهَض ظًبى زض اهَض وبضی هطثٌَ ثِ 

 رٌسض زض ٍظاضت ػسلیِ

اَویٌبى ٍظاضت اهَض ظًبى اظ تُجیك 

پبلیؿی هتصوطُ رْت ثْجَز فًبی 

 وبضی ثطای لكط اًبث

( ػٌهَاى ؾهٌس تمٌیٌهی ٍ  تههسیك ٍ     10تطروِ )

 (  لُؼِ اؾٌبز ضؾوی 2500تطروِ )

 ٍ ػسلی ویفیت ثب ذسهبت ػطيِ

 حمَلی

تساضن پطٍغُ ّبی تزْیع ازاضی، پطظُ ربت، تیل، 

لطَبؾیِ ثبة، اؾتپالیعض، ٍؾبیل الىتطًٍیىی، 

اًتطًت، َجغ ًٍكط، تؼویط ضیبؾت ػسلیِ فبضیبة، 

اػوبض ؾبیجبى ٍ زوت آّي چبزض ٍ پبیِ هبقیي 

HVCA 

اضایِ ذسهبت ثِ هَلغ ٍ هَحط ثِ 

 قْطًٍساى

لًیِ هسًی،تزبضتی ٍهحزَظیي (  2500) زضد

 افغبًؿتبى زضزیتبثیؽ ؾیؿتن هسیطیت لًبیبی

(CMS) ( ِلًیِ زضد 9698قبهل پالى ثَزُ و )

 ؾیؿتن گطزیسُ اؾت.

تؿطیغ ٍ ثْجَز اهَض اظ َطیك 

 الىتطًٍیىی ؾبظی ؾیؿتن ػسلی
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 اجراآتتحلیل 

 ۰۰۱۱سال هالی  رتع اولحال اجرا در  الف: فعالیت های در

فیصدی  گسارش چگونگی تحقق فعالیت شواره

 پیشرفت 

دالیل عدم تکویل فعالیت هطاتق 

 پالى

( 600( رلس هبٌّبهِ ػسالت ٍ )1500َجغ ٍ ًكط )  .1

قبهل پالى ثَزُ وِ اظ  رلس ػالین ٍ اؾٌبز تزبضتی

( رلس هبٌّبهِ ػسالت ٍ 1000رولِ َجغ ٍ ًكط )

 ( رلس ػالین ٍ اؾٌبز تزبضتی نَضت گطفتِ.600)

76.1% 
جَز همبلِ وو هبٌّبهِ هزلِ ػسالت ثِ زلیل

 چبح هی گطزز. تحت وبض اؾت ثِ ظٍزی

( هطتجِ تَؾٍ همبم ٍظاضت ٍ  13ههبحجِ ثب ضؾبًِ ّب )  .2

قبهل پالى ثَزُ وِ اظ رولِ  ثركْبی هطثََِ

( هطتجِ تَؾٍ همبم ٍظاضت ٍ 8ههبحجِ ثب ضؾبًِ ّب )

 اؾت. نَضت گطفتِ ثركْبی هطثََِ

 ػسم هطارؼِ ذجطًگبضاى ٍ ضؾبًِ ّب 61.5٪

( تي هظًٌَیي، هتْویي، لطثبًیبى 2375هؿبػست )  .3

رطاین قىٌزِ، تزبٍظ رٌؿی، َفل، ظى، اقربل 

زاضای هؼلَلیت، ػَزت وٌٌسُ، ثیزب قسُ زاذلی، 

هْبرط ٍ پٌبٌّسُ ثی ثًبػت ٍ اٍلَیت زازى ثِ 

لطثبًیبى رطاین هتصوطُ زض هطوع ٍ ٍالیبت قبهل پالى 

ضت (  تي هؿبػست ن2022َثَزُ وِ اظ رولِ ثِ )

 گطفتِ اؾت

 ػسم هَانلت گعاضـ ثؼًی اظ ٍالیبت 85.1٪

( رلؿِ وویؿهیَى لهطٍو نهؼت الحههَل،      1تسٍیط)  .4

( رلؿههِ وویتههِ ّوههبٌّگی هیههبى ازاضات ٍ  1تههسٍیط )

( رلؿههِ ٍیههسیَ وٌفههطاًؽ رْههت تههبهیي   1تههسٍیط )

قهبهل پهالى   اضتجبَبت ثب ٍاحس ّهبی زٍههی ٍ ؾهَهی    

ّوهبٌّگی هیهبى   ( رلؿِ وویتهِ  1)ثَزُ وِ اظ رولِ 

 تسٍیط گطزیسُ اؾت. ازاضات

33.3٪ 

ػسم هَانلت رَاة ؾتطُ هحىوِ زض هَضز 

هكىالت لًبیبی زیًَی ٍ تغییط تكىیالتی 

 زض ضیبؾت ػوَهی حمَق

( لطاض زض پالى ثَزُ وهِ اظ رولهِ آى   11نسٍض تؼساز )  .5

 ( لطاض اؾتطزازی نبزض گطزیسُ اؾت.4)
 لًیِ زض ظهیٌِ ًَضظیسىهَانلت  36.3٪

( زٍض ثطًبهههِ هههسیطیتی ٍ هؿههلىی هحههیٍ  2تههسٍیط )  .6

ظیؿت ٍ قجىِ ّبی ارتوبػی  قبهل پالى ثَزُ وهِ اظ  

( زٍض ثطًبهههِ هههسیطیتی ٍ هؿههلىی هحههیٍ  1رولههِ )

 ظیؿت ٍ قجىِ ّبی ارتوبػی   

 هَرَزیت نٌف آهَظقیػسم  50%

تي قبهل پالى ثَزُ وهِ اظ   123تطن ٍ وؿت تبثؼیت   .7

 ارطا لطاض گطفتِ اؾتهَضز آى هَضز  106رولِ 
86.1% 

ػسم هَانلت هىبتیت ػسم هؿٍَلیت 

 هتمبيیبى اظ ازاضات هطثََِ

ؾفط آهَظقی ذبضری ثطای وبضهٌهساى قهبهل پهالى     3  .8

 ؾفط آى اًزبم قسُ اؾت 2ضثغ اٍل ثَزُ وِ اظ رولِ 
66.6% 

ثِ زلیل ٍیطٍؼ وطًٍب یه ؾفط ثِ وكَض 

 اتطیف ثِ تؼَیك افتبزُ اؾت.

لًیِ ثِ قىل فَق الؼبزُ ثٌهبثط ّهسایت   ( 15ثطضؾی )  .9

لًیِ اًزبم  13همبم ضّجطی ٍظاضت ػسلیِ وِ اظ رولِ 

 قسُ اؾت.

  هَانلت ًِ ٍضظیسى حىن فَق الؼبزُ 86.66٪
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 ۰۰۱۱ سال هالی رتع اول ب: فعالیت های هعطل شده در

فیصدی  گسارش چگونگی تحقق فعالیت شواره

 پیشرفت

 هعطل شدى فعالیتدالیل 

1 0 0 0 

 

 ۰۰۱۱سال هالی  رتع اول ج: فعالیت های آغاز نشده در

 عدم آغاز فعالیتدالیل  عنواى فعالیت شواره

  اًىكبف ؾیؿتن الىتطًٍیىی هىبتجبت ازاضی  .1

ثبظًگطی یه لبًَى ثطای ضؾیسگی ثِ ٍيؼیت ظًبى زض قطایٍ   .2

رٌگ ٍ حبالت ايُطاض ٍ زضًظط گطفتي حبلت هكسزُ ثطای 

 ػلیِ ظًبىهطتىجیي رطاین ذكًَت 

هَانلت ًَضظیسى هؿَزُ اثتسایی لبًَى 

 هتصوطُ ثِ ایي ٍظاضت 

 ثِ زلیل ووجَز همبلِ ( قوبضُ هبٌّبهِ آگبّی حمَلی3000َجغ، ًكط ٍ تَظیغ )  .3

4.  
 ( همبلِ اظ فؼبلیت ّبی ٍظاضت ػسلیِ زض هُجَػبت چبپی2تْیِ )

ثِ زلیل ػسم هَرَزیت تین ًَیؿٌسگبى زض 

 ٍظاضت ػسلیِ 

( 1250لی ثِ تؼساز )كط اؾتطاتیػی هلی آگبّی ػبهِ حمًَ َجغ ٍ  .5

 رلس
 زض رطیبى اؾت

6.    ٍ آة ثهب   ایزبز ثَضز هبلی ٍآة غطو ضؾیسگی ثِ هٌبظػهبت ههبلی 

 وكَضّب ثطذی اظ ّوؿبیگبى ٍ ؾبیط

ثسلیل هٌظَض ًكسى ٍ هَضز لجَل ٍالغ ًكسى 

 اظ َطف همبم ٍظاضت 

( رلؿهِ  1ٍ )( رلؿِ اًؿزبم ٍ ّوهبٌّگی حمهَق ثكهط    1تسٍیط )  .7

ترٌیههه قههطیه ؾههبظی ٍ هكههَضتی هؿههَزُ پههالى ػوههل هلههی  

ؾفبضقبت وویتِ ًبیط ؾیسا ؾهبظهبى هلهل هتحهس ثهب ًوبیٌهسگبى      

 ازاضات زٍلتی

ثِ زلیل ػسم هَرَزیت ثَزرِ زض ضثغ اٍل 

 رلؿبت هتصوطُ زایط ًكسُ اؾت.

8.  
 ( ثطًبهِ وویتِ اًؿزبم ٍ ّوبٌّگی حمَق ثكط1تسٍیط )

ثَزرهِ زض ضثهغ اٍل    ثِ زلیل ػهسم هَرَزیهت  

ثطًبهِ وویتِ اًؿزبم ٍ ّوبٌّگی حمهَق ثكهط   

 زایط ًكسُ اؾت.

9.  

( تفبّوٌبهِ هَؾؿبت زاذلی ٍ 4َی هطاحل هؿَزُ ٍ اهًبی )

 ذبضری

هَضخ  28ههَثِ قوبضُ  3-1ثِ اؾبؼ ثٌس 

قَضای ػبلی حبوویت لبًَى ٍ  26/9/1399

حىَهتساضی ٍ هىتَة هتحسالوبل قوبضُ 

هؼبًٍیت اٍل  9/11/1399هَضخ  4907

ضیبؾت روَْضی لطاضزازّب ٍ تفبّوٌبهِ ّب 

 هؼُل لطاض زازُ قسُ اؾت.

ًظبضت ٍ اضظیبثی اظ چگًَگی فؼبلیت ّبی (  ؾفط ٍالیتی 1)  .10

 هَؾؿبت ّوىبض

ثِ زلیل تبذیط تهَیت زض ثَزرِ ؾبل هبلی 

 ؾفط نَضت ًگطفتِ اؾت. 1400

هبًهسُ اػوهبض تؼویهط     اػوبض تؼویط ضیبؾت ػسلیهِ فهطاُ، وهبض ثهبلی      .11

ضیبؾت ػسلیِ فبضیهبة، اػوهبض تؼویهط هؿهزس قهطیف وهبهپلىؽ       

ٍظاضت، اػوبض ؾیؿتن تهفیِ، فبيهالة ووهپلىؽ ٍظاضت ٍ پهطٍغُ    

 َطح لَاًیي

ثِ زلیل تههَیت ًكهسى ثَزرهِ زض ضثهغ اٍل،     

پههطٍغُ ّههبی اًىكههبفی ایههي ٍظاضت پیكههطفت  

 فعیىی ًساقتِ اؾت.

 اؾت.ثَزرِ زٍ پطٍغُ هٌظَض ًگطزیسُ 
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 هشکالت عوده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی هشکالت عوده
 تَرِ رسی زض هَضز نَضت گیطز .1 تؼساز ٍالیبت ٍ هؿیط قبّطاُ ّب ًجَز اهٌیت زض یه .1

اضتمبی تكىیل ازاضُ ٍ حوبیت ّطچِ ثیكتط هبلی ٍ  .2 ووجَز هٌبثغ ٍ اهىبًبت زض ثرف حمَق ثكط ٍظاضت ػسلیِ .2

 اًىكبفی هلل هتحسترٌیىی ازاضُ 

ػسم ّوىبضی الظم اظ َطف ازاضات شیطثٍ ثب لًبیبی  .3

 زٍلت

ثیي ازاضات چَى قْط ؾبظی ٍ  ایزبز ّوبٌّگی ثیكتط .3

 ٍ ؾبیط ًْبز ّبی شیطثٍ اضايی، ٍظاضت اهَض زاذلِ

ػسم اضایِ هؼلَهبت هَحك اظ ؾَی ازاضات شیطثٍ ثِ  .4

 ضیبؾت لًبیبی زٍلت

ثِ توبم ازاضات ّوىبض زض هطوع ٍ ٍالیبت ّسایت زازُ قَز  .4

تب ثِ هُبلجبت لًبیبی زٍلت هجٌی ثط اضایِ اؾٌبز، 

 هؼلَهبت، زالیل ٍ هساضن تطتیت احط زٌّس. 

 تْیِ اهىبًبت الظم ٍ ٍؾبیٍ ًملیِ ثطای ٍظاضت ػسلیِ .6 ًجَز اهىبًبت الظم ٍ ٍؾبیٍ ًملیِ وبفی .5

ازاضُ هلی احهبییِ ثِ ػسم پبؾرگَیی زلیك ٍ ثِ هَلغ  .7

هىبتیت اضؾبلی ایي ازاضُ ٍ تبذیط زض اضایِ پبؾد ثِ 

 هىبتیت پطًٍسُ ّبی تطن ٍ وؿت تبثؼیت.

تْیِ َطظالؼول پطٍؾِ تطن ٍ وؿت تبثؼیت ٍ هكرم  .7

ؾبذتي هؿٍَلیت ّبی ازاضات هطتجٍ ثب ظهبى هكرم 

 رْت اضایِ پبؾد ثِ هَلغ

 هٌظَضی تكىیل ثٌب ثِ تمبيبی ٍظاضت ػسلیِ .8 ووجَز تكىیل زض ثرف ّبی هؿلىی ٍ ازاضی .8

 

 ۰۰۱۱سال هالی  رتع اول فعالیت های تکویل شده خارج از پالى در

عنواى فعالیت تکویل شده خارج از  شواره

 پالى

دالیل عدم  نتایج

شوولیت در 

 پالى

1.  
لبًَى زض ػٌَاى ( 9َطح، تؿَیس ٍ تسلیك )

 ػطنِ ّبی هسًی، رعایی، التهبزی ٍ تزبضتی
تمَیت ّطچِ ثیكتط ضًٍس لبًًَگصاضی ٍ 

 تُجیك پبلیؿی ّبی ازاضات شیطثٍ

ثِ اؾبؼ ذَاؾهت  

ازاضات شیهههههطثٍ،  

ّههسایبت ٍ ههههَثِ 

ا  ّههبی وبثیٌههِ د.ا.

ثههِ ٍظاضت ػسلیههِ  

الؼهبزُ    -ََض فَق 

هَانهههلت ًوهههَزُ 

 اؾت.

 ( همطض3َُطح، تؿَیس، تسلیك ٍ ثبظًگطی )  .2

ٍ  ( لؿت احعاة ؾیبؾی، روؼیت ّب707ًكط )  .3

 ضٌّوبی هؼبهالت زض ٍیت ؾبیت ٍظاضت ػسلیِ

آگبّی قْطًٍساى اظ فؼبلیت ّبی ٍظاضت 

 ػسلیِ
حجت قسى ثیكتط 

احعاة ٍ روؼیت 

 ّب
( ثطًبهِ آهَظقی ثطای هجلغهیي آگهبّی   2تسٍیط )  .4

 ػبهِ

 ّبی فؼبلیت ٍ زؾت آٍضزّب اًؼىبؼ

 ػسلیِ ٍظاضت حمَلی ذسهبت

هطوهع ٍ  ( ثطًبهِ آگبّی حمهَلی زض  136تسٍیط )  .5

 ٍالیبت

 افعایف ؾُح اگبّی اتجبع وكَض

تمبيههبی ثیكههتط  

هههطزم ثههِ ثطًبهههِ 

ّهههبی آگهههبّی   

 حمَلی

( تهي اظ اتجهبع   6388آگبّی زّی حمَلی ثطای )  .6

وكَض اػن اظ هطز ٍ ظى، اَفهبل ٍ افهطاز آؾهیت    

 پصیطزض هطوع ٍ ٍالیبت

( تهي اظ اتجهبع   7400اضایِ آگبّی حمَلی ثطای )  .7

ؾیویٌبض ّب ٍ تَظیغ اٍضاق وكَض اظ َطیك تسٍیط 

  تجلیغبتی ٍ هبٌّبهِ آگبّی حمَلی
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زفبع اظ حمَق هظًٌَیي ٍ هتْویي ثهی ثًهبػت     .8

( 197زض لًبیبی رعایهی ٍ فهبهیلی ثهِ تؼهساز )    

لًیِ اظ َطیك پطٍغُ ذسهبت ثب ویفیت ػسلی ٍ 

ػطيههِ ذههسهبت حمههَلی ثههِ هتْوههیي ثههی  UNDPلًبیی ثطًبهِ 

 قْطًٍساى وكَضثًبػت رْت رلت اػتوبز 

هَانلت ًوَزى 

اضایِ هكَضُ ّبی حمهَلی اظ َطیهك هؿهبػسیي      .9 ثیكتط لًبیب

حمَلی ٍ هجلغیي آگبّی ػبهِ حمهَلی ٍ هطوهع   

، ثهطای  188هكَضُ زّی حمَلی تَؾٍ قهوبضُ  

 ( تي اظ اتجبع ًیبظهٌس وكَض219تؼساز )

یههه هطتجههِ ًظههبضت اظ ثطًبهههِ اضایههِ ذههسهبت     .10

ػهسلی ٍ لًهبیی   هؿبػست حمهَلی ثهب ویفیهت    

ثطًبهِ اًىكهبف ؾهبظهبى هلهل هتحهس زض ؾهُح      

 هطوع ٍ ٍالیبت

 تمَیت ؾیؿتن، قفبفیت ٍ حؿبثسّی
ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

 اضایِ ثْتط ذسهبت ( رلس زٍؾیِ 9717َی هطاحل )  .11

ًظط ثِ يطٍضت 

 ٍازاضُ 

ضارغ قسى 

زٍؾیِ ّب ثبالتط 

 اظ پالى

( هٌبظػِ ٍ لًیِ حمَلی لجل 406حل ٍ فهل )  .12

تُجیك لبًَى، تؿطیغ ضًٍس حل ٍ فهل  اضربع آى ثِ هحبون حالحِ اظ

( زٍؾههیِ لُؼهی ٍ ًْههبیی   208تُجیهك تؼهساز )    .13 لًبیبی حمَلی ٍ رلت ضيبیت هطارؼیي

 ٍ ؾبل ّبی گصقتِ 1400هحبون اظ ؾبل هبلی 

( هحهههَل هحههبون  ٍ  10942938تحهههیل )  .14

 هحهَل حمَق اظ ؾبل ّبی گصقتِ

تمَیت ثٌیِ اضایِ ذسهبت حمَلی ٍ 

 التهبزی زٍلت
( افغههبًی هحهههَل  849080تحهههیل هجلهه  )   .15

( افغبًی حهك الخجهت   7016110حمَق ٍ هجل  )

( افغهبًی اظ زضن  6924205ػطایى ٍ تحهیل )

 تهسیك ٍ تطروِ اؾٌبز ضؾوی 

16.  
( لُؼههِ ػطیًههِ ٍانههلِ  8246ضؾههیسگی ثههِ )

 حمَلی ٍ هتفطلِ 

تؿطیغ ضًٍس حل ٍ فهل لًبیبی حمَلی ٍ 

 ضيبیت هطارؼیيرلت 

ضارغ قسى 

ػطیًِ ّبی 

 ثیكتط

( لًیِ ای وِ زض تُجیك آى هكهىل  566اضایِ )  .17

ٍرههَز زاضز رْههت حههل ٍفهههل ثههِ وویتههِ    

 ّوبٌّگی ٍ وویؿیَى لطٍو نؼت الحهَل

 اضایِ ذسهبت ثب ویفیت ػسلی ٍ حمَلی
ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

( رلس زٍؾیِ ّبیی وِ غهطو  10763ثطضؾی  )  .18

ذههَاّی اظ َطیههك ضیبؾههت تُجیههك ٍیههب فطرههبم 

ػوَهی حمَق ٍ ٍاحس ّبی تحت احط ثِ هطارهغ  

 هطثٌَ احبلِ هیكَز

 تمَیت ؾیؿتن، قفبفیت ٍ حؿبثسّی 
ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

19.  
( لًهیِ ای هطثهٌَ ثهِ    115تخجیت ٍ زفهبع اظ ) 

 زاضایی ّبی ػبهِ ٍ زٍلتی  

تخجیت ٍ حوبیت زاضایی ّبی هٌمَل ٍغیط 

هٌمَل زٍلتی ٍرلَگیطی اظ حیف ٍهیل 

 زاضایی ّبی هٌمَل 

ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

( رَاظ ًبههِ احهعاة ؾیبؾهی،    2حجت ٍ تزسیس )  .20

( رَاظ ًبههِ  300( رَاظ ًبهِ روؼیت ّب، )331)

( رههَاظ ًبهههِ ػطیًههِ 14ضٌّوههبی هؼههبهالت ٍ )

 ًَیؿبى

لبًًَوٌس قسى فؼبلیت ًْبز ّب ٍ تمَیت 

 زیوَوطاؾی 

ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ



  

16 
 

( روؼیت ٍ 70( احعاة ؾیبؾی، )14ًظبضت اظ )  .21

 ( ضٌّوبی هؼبهالت  144)

ثطًبهِ آهَظقی اظ وٌَاًؿیَى ّبی ثیي  1تسٍیط   .22

الوللی حمَق ثكط ثطای وبضهٌساى ازاضات زٍلتی 

 شیطثٍ

وٌَاًؿیَى حهَل اَویٌبى اظ ضػبیت هَاز 

ّبی ثیي الوللی زض لَاًیي، همطضُ ٍ 

 َطظالؼول ّب

ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

( تههي وبضهٌههس اظ َطیههك پطٍؾههِ 39اؾههترسام )  .23

 ضلبثت آظاز

رصة افطاز هزطة ٍ تحهیل یبفتِ، ؾپطزى 

وبض ثِ اّل وبض ٍ اضایِ ذسهبت ػسلی ٍ 

 حمَلی ثِ هَلغ 

ًظط ثِ يطٍضت 

 هجطم ازاضُ

وبضهٌس ثِ هٌظَض ػطيهِ ثْتهط   ( تي 28تجسیلی )  .24

 ذسهبت ػسلی ٍ حمَلی

ؾپطزى وبض ثِ اّل وبض ٍ اضایِ ذسهبت 

 ػسلی ٍ حمَلی ثِ هَلغ

ًظط ثِ لعٍم زیس 

 ازاضُ

فههطاّن آٍضی تؿههْیالت ٍ تههسٍیط ثطًبهههِ  ّههبی   .25

 هؿلىی وبضهٌساىتي  100اضتمبی یطفیت ثطای 

 هُهههبثك ٍظاضت ٍالیتهههی ٍ هطوهههعی ازاضی ٍ

ِ  5 اؾتطاتیػی ِ  ٍظاضت ؾهبل ِ  ػسلیه  ّوىهبضی  ثه

 ّوىبض ازاضات

اضتمبی یطفیت وبضهٌساى ٍظاضت ٍ فطاّن 

 قسى ظهیٌِ تؿطیغ ٍ ثْجَز اهَض وبضی

ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

26.  
( تي وبضهٌساى هطوهعی  372اضظیبثی اظ ارطاآت )

 ٍ ٍالیتی

قٌبؾبیی ذالّب ٍ زضیبفت ًَالم وبضی ٍ 

فطاّن ؾبظی ظهیٌِ تُجیك انل هىبفبت ٍ 

وِ ثبػج ثْجَز اهَض هطثََِ هزبظات 

 هیگطزز

ًظط ثِ يطٍضت 

 هجطم ازاضُ

27.  

( الیحههِ ٍیهبیف زض هُبثمههت ثههِ  725تحلیهل ) 

 ثؿت ّبی ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی

هكرم ٍ هؼیبضی ؾبظی ٍیبیف ٍ 

هؿئَلیت ّبی ّط ثؿت ٍ تؿطیغ ضًٍس اهَض 

اظ َطیك تؼسیل، ثبظًگطی ٍ تزعیِ ٍ تحلیل 

الیحِ ٍیبیف ثؿت ّب ٍ تزسیس ًظط ؾبذتبض 

 تكىیل ضیبؾت ّبی هطوعی ٍ ٍالیتی 

ًظط ثِ يطٍضت 

 هجطم  ازاضُ

ؾهي ٍ   ( وبضهٌس اظ ًگهبُ وجهط  35ارطای تمبػس )  .28

 ذسهت( ؾبل 40تىویل )
 وبضهٌساى اظ حمَق تمبػس هؿتفیس گطزیسُ

ؾبل  40تىویل 

 ذسهت 
ِ  ٍظاضت وبضهٌس تي( 22) تؼساز هؼطفی  .29  زض ػسلیه

 وبثل پٌَّتَى هبؾتطی همُغ
 ثبال ثطزى یطفیت وبضی ٍ هؿلىی وبضهٌساى

ًظط ثِ يطٍضت 

 ازاضُ

 ٍاحس ازاضی ٍظاضت ػسلیِ( 2) ارطاآت تفتیف  .30

هَحطیت ٍ  انل قفبفیت ٍ حؿبثسّی تبهیي،

وبضآیی ازاضُ تمَیت ٍ اظ حیف ٍ هیل 

 رلَگیطی ثِ ػول آهس.

ثٌب ثط يطٍضت زض 

اهَض ثطضؾی ٍ 

 تفتیف

( ٍاحس ضیبؾهت ّهبی   9وٌتطٍل ػیٌی ٍ ربضی )  .31

 هطوعی ٍ ٍالیتی

( زفتط ٍالیتهی احهعاة   45ًظبضت ٍ وٌتطٍل اظ )  .32

ؾیبؾی، ًْبز ّبی ارتوهبػی ٍ زفهبتط ضٌّوهبیی    

 ًَیؿبىػطیًِ  هؼبهالت ٍ

( ػٌَاى ؾٌس تمٌیٌی ٍ  تههسیك ٍ  152تطروِ )  .33

 (  لُؼِ اؾٌبز ضؾوی45944تطروِ )
 حمَلی ٍ ػسلی ویفیت ثب ذسهبت ػطيِ

هَانلت لًیِ 

( لًیِ هسًی، تزبضتی ٍ هحزَظیي 7198زضد )  .34 ثیكتط اظ پالى

 زض زیتبثیؽ ؾیؿتن هسیطیت لًبیبی افغبًؿتبى 

تؿطیغ ٍ ثْجَز اهَض اظ َطیك الىتطًٍیىی 

 ؾبظی ؾیؿتن ػسلی 
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 ۰۰۱۱(؛ تودجه عادی و انکشافی سال هالی ۰ضویوه شواره )

 هزوَع  ثَزرِ اًىكبفی ثَزرِ ػبزی هزوَع ثَزرِ 

 1.067.221.394 6844024400 998.818.994 ته رقن

 ته کلوات
 ّػزُنسٍ  ّكتهیلیَى ٍ  ًِ نسٍ ًَز ٍ ّكت

 ًِ نسٍ ًَز ٍ چْبضّعاضٍ 

ٍ  ّعاض زٍنسٍ  چْبضهیلیَى ٍ  قهت ٍ ّكت

 چْبض نس

ّعاض  ثیؿت ٍ یههیلیَى ٍ زٍ نسٍ  قهت ٍ ّفتیه هیلیبضز ٍ 

 ؾِ نسٍ ًَز ٍ چْبضٍ 

 ۰۰۱۱سال هالی رتع اول  پالى هصرف تودجه در

  ههطفپالى 
ؾبل هبلی  ضثغ اٍلوِ زض  ثَزرِ ػبزیهمساض 

 رْت ههطف پالى گطزیسُ
زرِ اًىكبفی وِ زض  لهمساض َث ؾبل  ضثغ ٍا

 هبلی رْت ههطف پالى گطزیسُ
 هزوَع 

 25645444988 648404240 249.704.748 ته رقن

 ته کلوات
زٍ نسٍ چْل ٍ ًِ هیلیَى ٍ ّفت نسٍ چْبض ّعاض ٍ 

  ّفت نسٍ چْل ٍ ّكت

زٍ نسٍ ّعاض ٍ  ّكت نسٍ چْلهیلیَى ٍ  قف

 چْل

زٍ نسٍ پٌزبُ ٍ قف هیلیَى ٍ پٌذ نسٍ چْل ٍ چْبض ّعاض ٍ ًِ 

  نسٍ ّكتبز ٍ ّكت

 ته هثلغ و فیصد ۰۰۱۱ سال هالی اولرتع در تودجه   هصرف

 هصرف تودجه
 ههطف ثَزرِ اًىكبفی ههطف ثَزرِ ػبزی

 
 ثِ فیهس ثِ هجل  ثِ فیهس ثِ هجل 

 
 0 0 %39.39 98368572 ته رقن

 

 ته کلوات
ًَز ٍ ّكت هیلیَى ٍ ؾِ 

نسٍ قهت ٍ ّكت ّعاض ٍ 

 ّفتبز ٍ زٍ نسٍ پٌذ

ؾی ٍ ًِ اػكبضیِ 

 ؾی ٍ ًِ فیهس
0 0 

 
 

 


