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له لٻږد څخه تر بدلونه: افغانستان

١

نړيوال بانک

٢٩کال د جنوري  ٢٠١۴د 
د څار او ھمغږۍ د ګډې ډلې ناسته
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٢
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په وروستيو کې د اقتصادي وضعيت او مالي چارو پرمختګونه•
:اجندااصالحاتي –لرليد کال  ٢٠١۴د •

د مالي نظام د ثبات ډاډ –
د ودې محرکين او امکانات–
بشري ځواک او وړتياوې–
د ادارو او حکومتولۍ پياوړي کول–

لنډيز



:وروستۍ لسيزه
پام وړ اقتصادي او اجتماعي فعاليتونه

٣

:اقتصادي وده•
 ٩٫۴کلنو ترمنځ د اقتصادي ودې منځنۍ کچه  ٢٠١٢او   ٢٠٠٣د –

.سلنه وه
ډالرو په  ١٨۶کال کې له  ٢٠٠٢د کس په سر ناخالص عايد په –

.ډالرو ته لوړ شوی ۶٨٨کال کی  ٢٠١٢
 ٣کال کې د ټولو ناخالصو توليداتو  ٢٠٠٢د دولت داخلي عوايد په –

سلنې  ١١کی د ټولو ناخالصو توليداتو  ٢٠١١سلنه وو چې دا په 
.  ته لوړ شوي

د عامه مالي چارو د مديريت ښه والي د ملي بودجې له الرې –
ميليارده ډالرو  ۴٫٩) کال کې ٢٠٠٢په (ډالرو  ٣۴۶لګښتونه له 

.  ته لوړ کړي) کېکال  ٢٠١١په (

ټولنيز پرمختګونه•
کال کې له يو ميليون  ٢٠٠١په ښوونځيو کې د شموليت کچه په –

کال کې  ٢٠١٢په ) چې ډٻر کم شمٻر يې نجونې وې(کوچنيانو 
.  ته لوړه شوې) نجونې دي ٣٫۶چې پکې ( ٩٫٢

سلنې  ٢٢السرسي کچه له د ھٻواد د وګړو ته د د څښلو پاکو اوبو –
.سلنې ته لوړه شوې ۵٠

.  کلنۍ ته لوړه شوې ۶۴د منځني عمر کچه –
د زٻږون پر مھال د ميندو د مړينې منځنۍ کچه تر نيمايي راکمه –

.  شوې
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د کورنيو ناخالصو عوايدو او کس سر ناخالصو 
عوايدو وده

Real GDP growth GDP per capita ($)کلني حقيقي ناخالص عوايد )په ډالرو(د کس سر عوايد 

پرمختګ



افغانستان په فقر کمولو، دندو رامنځته کولو او خدماتو وړاندې کولو کې له خورا 
.سختو ننګونو سره مخ دی

۴

تر ټولو بٻوزلو  ٢٠په دې ھٻواد کې د کس په سر عايد د سيمې ھٻوادونو په پرتله په ترټولو ټيټه کچه کې ځای لري او د نړۍ د •
.  ھٻوادو په کتار کې راځي

.سلنه جوړوله ۴٧کال کې د ټولو ناخالصو عوايدو  ٢٠١٢افغانستان په پراخه کچه پر بھرنيو مرستو متکي دی او دې مرستو په •
.  تنه تازه د کار بازار ته ورننوزي ۴٠٠٠٠٠د دندو رامنځته کول ډٻر ننګونکي دي؛ ھر کال •
په ) آسيب پذير(سلنه زيان منونکي  ۵٠سلنه د بٻوزلۍ ژوند تٻروي چې د دوی  ٣۶د فقر کچه ال تر اوسه لوړه ده او د ټول نفوس •

.  ګوته شوي
.  افغانان لوستي دي ٢۵د نړی ھٻوادنو په پرتله په لوړه کچه کې ده او يوازې مړينه د کوچنيانو •
.  د امنيت او ثبات په اړه بې باوري ھم په لوړه سطحه کې ده چې پراختيايي لرليد اغٻزمنوي•

ننګونې

او منځني عايد لرونکي ھٻوادونه کمجنوبي اسياافغانستان)٢٠١١(شاخص 

۶٢٠١۴١٠١٨٩١)په ډالرو( د کس سر عايد

١١٫٣١١٫٩١۵٫۵)د کورني ناخالص توليد سلنه( عوايد 

۶۴۶۶٫۴۶۶متوقع ژوند

٧٢٫٧۴٨٫٣۴۶٫٨)کې زيږونونو ١٠٠٠په ھرو (د کوچنيانو مړينه 

۶٠٫۶٩٠٫٢٨٧٫۴)د وګړو سلنه( پاکو اوبو ته السرسی  د څښاک

٩٨٫٢١١٠١٠۵٫۵)اساسي سلنه( په لومړني ښوونځي کې شموليت 

۴٨٫۶۵٨٫٧۶١٫۴)اساسی  سلنه( په منځني ښوونځي کې شموليت 



تر سرليک الندې د “ افغانستان د لٻږد په بھير کې”د  توکيو کنفرانس مھم ټکي او د 
نړيوال بانک راپور

۵

 ١٨-٢٠١٢پدې شرط چې امنيتي وضعيت او ثبات ښه وي، اقتصادي وده د •
.  سلنه اټکل شوې ۵کلونو تر منځ 

په کليدی سکتورونو کی د اصالحاتو د پاليسۍ پلي کٻدا به اقتصادي وده له •
. لوړه کړي ٧کلنو پورې په سلو کې  ٢٠١٨څخه تر  ٢٠١٢

د افغانستان د پراختيايي او امنيتي لګښوتونو تمويل پر وړيا مرستو او د کورنيو •
.  عوايدو راټولو پر ښه والي تکيه دی

د نړيوالې ټولنې په مرستو کې ھر ډول کموالی چې تر پالن شوې کچې کم وي •
په بٻوزلۍ کمولو، دندو رامنځته کولو او خدماتو برابرولو کې د پرمختګونو د 

. سستۍ المل ګرځي

)٢٠١٢(د توکيو  کنفرانس او ليږد راپور 



کال په پام وړ ودې پسې، د بې ثباتۍ زياتوالي او کمو کرنيزو محصوالتو  ٢٠١٢د 
.  کال کې ټکنۍ کړه ٢٠١٣دا وده په 

۶

وړاندوينې ښيي چې اقتصادي وده به په •
 ٣٫۵د (کال کې ھم ښکته وي  ٢٠١۴

چې کٻدای شي دا ) سلنې په شاوخوا کې
اندازه د بې ثباتۍ له امله نوره ھم ښکته 
.  والړه شي او د اقتصادي ځوړ المل شي

اقتصادي وده
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د ناخالصو کورنيو عوايدو حقيقي وده او اقتصادي سکتورونه

Real GDP growth Agriculture growth

Services growth Industries

.سلنه لوړه کړه ١۴٫۴کی د کرنيزو محصوالتو زياتوالي او د خدماتو چټکې ودې اقتصادي وده  ٢٠١٢په کال •
.  سلنه راښکته شوه ٣٫١کی اقتصادي وده په پام وړ ډول  ٢٠١٣په کال •
.سلنه راکم شو ۴٣مياشتو کی د نويو ثبت شويو شرکتونو شمٻر  ٧کال په لومړيو  ٢٠١٣د •
چې په کرونده کې يې ارزښت د ناخالصو کورنيو )  ټنه ۵۵٠٠(سلنه لوړ شو  ۴٩کی د نشه يي توکو توليد  ٢٠١٣په کال •

.  وسلنه سره برابر  ۴٫۶عوايدو له 

د کلنيو ناخالصو عوايدو وده کرنيزه وده
د خدماتو وده کانونه



کرنه او خدمات د اقتصادي فعاليتونو د عواملو په بڼه باقي پاتې کٻږي

٧

د کورني ناخالص توليد 
ترکيب
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او  ٢٠٠٧د کورنيو ناخالصو عوايدو د سکتور کچه، 
٢٠١٢

Services

Electricity, gas and
water

Construction

Mining

Manufacturing

Agriculture

GDP in 2007
$9.8 billion

GDP in 2012 
$20.5 billion

خدمات

برق، ګاز او اوبه

ودانۍ

کانونه

توليد

کرنه

کورنی ناخالص توليد 
کال کې ٢٠٠٧په 
ميليارده ډالر ٩٫٨

کورنی ناخالص توليد 
کال کې ٢٠١٢په 

ميليارده ډالر ٢٠٫۵



او  ٢٠١٢په تٻره يوه لسيزه کې د مالي چارو تر ښې پرمخبيونې وروسته، په 
کلونو کې د عوايدو راټولونې کچه راټيټه شوې ٢٠١٣

٨

مالي چارې
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دا پداسې حال . سلنې سره برابر وو ٩٫۶ميليارده افغانۍ وو چې د کورني ناخالص توليد له  ١٠٩کې کورني عوايد  ٢٠١٣په کال •
کال د  ٢٠١١وو او په ) ميليارده افغانی ١٠٩(سلنه  ١٠٫٣کال کې کورني عوايد د ناخالص کورني توليد  ٢٠١٢کې ده چې په 

.سلنه وو ١١کورني ناخالص توليد 
د ناخالص توليد د فيصدۍ په بڼه د عوايدو دا ډول راټيټٻدل د اقتصادي فعاليتونو د سستٻدو او او د قانون په پلي کٻدو کې د کمزورۍ •

.  په مانا دي
د عوايدو د ګړندي : د عوايدو راټولونې د ښه کولو په موخه د ماليې وزارت ځينې ھڅې پيل کړي، خو دې کار ډٻر لږې اغٻزې لرلي•

.  کمښت مخه نيول شوې، خو په نزولي سير کې يې کوم بدلون نه دی راغلی
 ١٠کال عوايد د کورني ناخالص توليد  ٢٠١۴دا چې بې ثباتۍ او سستې اقتصادي ودې د عوايدو پر راټولولو اغٻز ښندلی نو ځکه د •

. سلنه  اټکل شوي

پورې کورني عوايد ٢٠١٣څخه تر  ٢٠٠٣له  د عوايدو ترکيب

د مالياتو عوايد
له مالياتو پرته نور عوايد

د ګمرکونو عوايد
د ناخالصو کلنيو افغانۍ

عوايدو سلنه

نۍ
فغا
د ا
يار
ميل



...سلنې زياته برخه له بھرنيو مرستو تمويلٻږي ۵٠د دولتي بودجې له 
.او د عادي لګښتونو ډٻره برخه د ملي بودجې له الرې ورکول کٻږي

٩

مالي چارې
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Operating expenditures Development Expenditures

وو، چې دوه ميليارده يې له داخلي ) سلنه ٢۶يا د کوري ناخالص توليد (ميليارده ډالره  ۵٫۴کال کې د بودجې ټول لګښتونه  ٢٠١٣په •
.  عوايدو او پاتې برخه يی د وړيا مرستو له لوري تمويلٻدل

.سلنه اټکل شوې ٣٠-٢۵له ملي بودجې د باندې لګښتونه په بشپړ ډول پر وړيا مرستو تکيه دي چې د کورني ناخالص توليد له •
ته لوړ  ٪١٩کال کی د ناخالص کورنی توليد  ٢٠١٣وو، په  ٪١٢کال کی د کورني ناخالص توليد  ٢٠٠۶عادي لګښتونه چی په •

سلنه ته  ٧کال کې  ٢٠١٣څخه په  ٪٩کال کې د ناخالص کورني توليد له  ٢٠٠۶شول، پداسی حال کی چې پراختيايی لګښتونه په 
.راټيټ شوي

کورني عوايد وړيا مرستې
عادي لګښتونه پراختيايي لګښتونه

)د کورني ناخالص توليد سلنه(د بودجې لګښتونه او تمويل يې 
د امنيتي او ملکي سکتور د لګښتونه په ګډون 



:کال وروسته ٢٠١۴تر 
د فقر راکمولو او پراختيا پاليسي ګانې

په منځني مھال کې د اصالحاتي پاليسيو موخو السته راوړنې لپاره بايد په الندې 
:څلورو برخو کې اقدامات ترسره شي

.i د عوايدو په راټولولو کې ثبات رامنځته کول، د وړيا مرستو السته راوړل
.  او د غير پوځي برخو په لګښتونو کې سپما

.ii ،د خصوصي سکتور په مشرۍ د اقتصادي ودې مالتړ چې له کرنيزو
خدماتي او طبيعي سرچينو سکتورونو له امکاناتو او سيمييزې ھمکارۍ په 

. ګټه اخيستلو کاري زمينې رامنځته شي

.iiiد اداراتو او دولت تقويې ته ادامه ورکول

١٠

د تشکيالتي پاليسيو لومړيتوب



د مالي چارو ثبات د کورنيو عوايدو راټولونې او د وړيا مرستو د السته راوړنې 
. ډاډ ته اړتيا لري

١١

مالي ثبات 

ته ورسٻږو، د قانون او د  ٪١۴پورې د کورني ناخالص توليد  ٢٠١٨د کورنيو عوايدو راټولولو کچه لوړول چې تر کال •
.  او د کانونو د مقرراتي چوکاټ بشپړلو ته اړتيا لري) د ارزښت لوړٻدو پر سر ماليه(راټولونې پروسې پلي کولو 

کال پوری په بودجه کې داخل او  ٢٠١٨تر •
 ٪۴١خارج لګښتونه د کورني ناخالص توليد 

سلنه يې کورني عوايد  ٣٨چی ( اټکل شوي 
کال د  ٢٠١٨په ھمدې دليل په .) برابروي

 ٪٢۵بودجې کسر د کورني ناخالص توليد 
.  تخمين شوی) ميلياده ډالر ٧يا (

تمه ده چې افغانستان به په راتلونکيو کلونو •
کې وړيا مرستو ته څرګنده اړتيا ولري چې 

کال کې د کورني ناخالص  ٢٠٢۵دا رقم په 
.  سلنه اټکل شوی ٢٠توليد 
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په بودجه کې داخل او خارج ټول لګښتونه، وړيا مرستې او 
)د کورني ناخالص توليد سلنه( کورني عوايد 

Domestic Revenues Off+On-Budget Expenditures

Off+On-Budget Grants On-Budget Expenditures

کورني عوايد

په بودجه کې داخلې او 
خارجې وړيا مرستې

په بوديجه کې داخل او خارج 
لګښتونه

د بودجې لګښتونه



دا چې د بودجې له الرې امنيتي لګښتونه په ډٻرٻدو دي، په راتلونکي کې د عادي 
.او پراختيايي لګښتونو ډاډمنول اړين دي

١٢

مالي لګښتونو ترکيب

ميليارده ډالرو ته لوړ  ٢٫۴کال کې  ٢٠١٣ميليونو ډالرو په  ۵٠٠کال کې له  ٢٠٠٧د بودجې له الرې د امنيتي لګښتونه په •
.  شوي

د بودجې له الرې ملکي لګښتونه په ځانګړي ډول زٻربنا، کرنه او کليوالي پراختيا د کورني ناخالص توليد په اساس کم •
.  شوي، په داسې حال کې چې د پوھنې، روغتيا او ټولنيز خونديتوب په برخه کې په خپل حال پاتې دي

دا چې امنيتي لګښتونه ښايي په راتلونکي کې لوړ او تمويل يې ټکني شي، د ملکي لګښتونو لپاره د سرچينو برابرول د •
.  اقتصادي ودې او د خدماتو وړاندې کولو لپاره اړين ګڼل کٻږي
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:تر لٻږد وروسته د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو رامنځته کولو مالتړ مالتړ
کرنه، د استخراجي صنايع او خدمات: عمده محرکين

١٣

د دندو او ودې رامنځته کول

کلونو د ودې، چې په کال کې  ٢٠١٣-٢٠٠٣سلنه تخمين شوې چې د  ۵کلونو کې اوسطه کلنۍ اقتصادي وده  ١٨-٢٠١۵په •
.  وه، په پرتله ښکته ده ٩٫۴

.تمه ده چې کرنه، کانونه او خدمات د ودې اساسي عوامل شي•
کلونو کې  ٢٠٢۵-٢٠١۵د کرنيزو محصوالتو د ھڅونې او او د کانو سکتور د پراختيا په موخه د اصالحاتو تصبيق په •

.  ته لوړه کړي ۶٫٧اقتصادي وده کٻدای شي په کال کې 
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تمه ده چې د کرنې او خدماتو سکتورونه دندې 
.  رامنځته کړي

د کانونو په سکتور کې کاري زمينې کٻدای شي 
.دومره د پام وړ نه وي

له سيمييزې ھمکارۍ استفاده، او ښارجوړونه 
کٻدای شي دندې رامنځته کړي او د اقتصادي ودې 

.  المل شي

کلونه ٢٠٢۵-٢٠١١: د اقتصادي ودې بٻالبٻلې سناريوګانې

کانونه نورې صنايع خدمات نشه يي 
توکي کرنه



:  د اقتصادي ودې چټکولو او دندو رامنځته کولو په موخه اصالحات
زٻربنا، ځمکې او مالي سرچينو ته السرسی، د پانګونې چاپيلایر او شرايط

١۴

د دندو او ودې رامنځته کول

د زٻربنا ښه کول، بشري ځواک، ځمکې او مالي سرچينو ته السرسی او د پانګونې چاپٻلایر او شرايط په ټولو برخو کې د •
.  اقتصادي ودې المل ګرځي

د کرنيزو محصوالتو وده په اوبو لګونې، ترويجي خدماتو او ھغو فرصتونو پانګونې ته اړتيا لري چې د ارزښت لوړٻدونکو •
.محصوالتو د توليد وړتيا ترالسه شي

له استخراجي سرچينو ګټه پورته کول په يوه مناسب مقرراتی چوکاټ جوړولو او پلي کولو، او د مالي سرچينو او اړتيا وړ •
.  زٻربناو په برابرولو پورې تړلي

موخې

السته راغلې وده

مالي ثبات

د بٻوزلۍ راکمول

کرنه استخراجي 
منابع

خدمات

د ودې محرکين
ھر اړخيز ترکيب

د حکومتولۍ شرايط

زٻربنا

بشري ځواک

مالي سرچينو ته السرسی

ځمکې ته السرسی

ټ
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 چ
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ټ

کم تجربه کاري ځواک

بې روزګاره ځوانان

بې برخې ښځې

بٻوزله کليوال



د ليک لوست د کچې لوړول، د اقتصادي ودې لپاره وړتياوې او د دندو رامنځته کول په لنډ 
.  مھال کې اړين دي

١۵

بشري ځواک او وړتياوې
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:د بشري ځواک او وړتياو وده په الندې ټکو پورې تړلې•
د لومړنيو، تخنيکي او مسلکي، او لوړو زده کړو جاري ساتل او متوازنه او عادالنه پراختيا•

.د باکيفيته لومړنيو او منځنيو زده کړو وړاندې کولو په موخه د اړوندو سيستمونو پياوړي کول–
.د مسلکي او تخنيکي تعليماتو د کورسونو او د بازار د اړتياوو ترمنځ مستقيمه اړيکه رامنځته کول–

لومړنيو، تخنيکي او مسلکي، او لوړو زده کړو ته د ښځو د السرسي په برخه کې ھڅې پياوړې کول، په ځانګړي ډول د کار په •
.  بازار کې د ښځو ونډې ته جدي پاملرنه کول

د روغتيا په برخه کې السته راوړنې د تغذيې او واکسيناسيون پروګرامونو په پراختيا، د عامې روغتيا وزارت د سيستمو په •
.  تقويې، او په ھغو روغتونونو چې ښه پاملرنه ورته نه کٻږي د خدماتو په ښه والي پورې تړاو لري

)سلنه(د عمر، استوګنځي او جنسيت پر بنسټ د سواد کچه 

کليوالي سيمې ښاري سيمې

نر

ښځه



.د حکومتولۍ ښه والی په افغانستان د نظام د ثبات تر ټولو مھم اړخ دی

١۶

حکومتولي او ادارې

د حکومتولۍ، په ځانګړي ډول د فساد پر وړاندې مبارزې او د قانون او مقرراتو په پلي کٻدو کې، د پام وړ •
پرمختګ نه ليدل کٻږي، آن تر دې چې افغانستان په وروستيو دوه کلونو کې د شفافيت د نړيوال سازمان د 

.   کې تر ټولو ښکته ځای لري) فھرست(فساد په ليکلړ 

د حکومتولۍ او حساب ورکونې د برخو ښه والی د خدماتو رسولو، پانګونې ھڅولو، او د کاري فرصتونو •
.  رامنځته کولو د مالتړ او اقتصادي ودې پياوړي کولو لپاره تر ټولو مھمې ھڅې شمٻرل کٻږي

:د حکومتولۍ د چاپٻلایر او شرايطو ښه کول په الندې ساحو کې پاملرنه غواړي•
د ال ښې واليتي بودجې جوړونې له الرې د کليو په کچه د خدماتو رسولو ښه والی، د ساتنې او –

.پاملرنې ښه مديريت او د وړتياو لوړول
د اداري اصالحاتو په برخه کې د ظرفيت او ملکي ادارو موثريت لوړول د حکومتولۍ د چاپٻلایر او –

.  شرايطو ښه کولو تر ټولو مھم اړخ دی
د مالي چارو د پياوړي کولو په موخه، پداسې حال کې چې د بودجې د شفافيت او د خزاينو د مالي –

مديريت په برخو کې ډٻر پرمختګ شوی، د تدارکاتو په غير مرکزي کولو، پراختيايي بودجې لګولو او 
.  بھرنۍ پلټنې په برخو کې ال ډٻر پرمختګ ته اړتيا ده



نتيجه ګيري

١٧

نتيجه ګيري

.  د تاثيراتو پر دوام مستقيم اغٻز لري انتقال پروسې د امنيتي او سياسي راتلونکي په اړه اندٻښنې د•

د اقتصادي ودې لوړوالی د کرنې، کانو او خدماتو سکتورونو په پراختيا پورې تړلی چې له امنيت •
.  او ثبات سره نږدې اړيکه لري

که چٻرې ځانګړي اصالحات، لکه د کانونو قانون، په راتلونکو څو مياشتو کې پلی نشي، •
.  راتلونکی حکومت به له سترو ننګونو سره مخ شي

په وروستيو کې د عوايدو په راټولو کې سستي پدې مانا ده چې راتلونکی حکومت بايد الزم •
کلونو کې ھر کال د کورني ناخالص توليد د يوې  ٢٠١٨-٢٠١۵اقدامات وکړي چې عوايد په 

.  سلنې په اندازه نور ھم لوړ کړي

د اصالحاتو په پلي کٻدلو کې پرمختګ، د امنيت او ثبات ښه کٻدل او د اړتيا وړ وړيا مرستو •
برابرولو په برخه کې د نړيوالې ټولنې د ژمنو جاري پاتٻدل به له افغان دولت سره مرسته وکړي 

چې د بٻوزلۍ راکمولو، کاري فرصتونو رامنځته کولو او خدماتو په سکتور کې شته ننګونې له 
.  کابو کړي


