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 پس منظر

از امور قبایلی و مرزی  وامان اهلل خان ایجاد گردید  حکومت غازی  در زمان ش ـ ه 1300وزارت امور سرحدات و قبایل در سال 

محمد نادر خان در چوکات وزارت حربیه به ریاست  مان سلطنت اعلیحضرتدر ز ش ـه 1309این شعبه در سال  رسیده گی مینمود.

با استقرار  1352و در سال أ به ریاست مستقل قبایل ارتق 1332در دوران صدارت سردار محمد داود خان در سال  قبایل تبدیل و

و ل در چوکات کابینه عرض اندام نمودنظام جمهوریت توسط سردار محمد داود خان از ریاست مستقل به وزارت امور سرحدات و قبای

ـ ه 1391بنام آن به وزارت اموراقوام وقبایل ، بعدآ بنام وزارت امورسرحدات وقبایل تعویض و درسال ش ـ ه 1360در برج اسد سال 

  تغیر نام نموده وفعآل هم بنام وزارت امورسرحدات وقبایل یاد میگردد. ش 

غانستان یک ملت واحد، مترقی و حافظ صلح و تمامیت ارضی خویش از طریق اقوام و قبایل اف :دیدگاه وزارت امور سرحدات و قبایل

 خواهد بود.

می   وحدت ملی، حفظ سرحدات، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن از عبارت است وزارت امور سرحدات و قبایل اساسی اهداف 

 . باشد

حل  -2انکشاف تعلیم و تربیه  -1برنامه اساسی ) 4اعی دارای چتر سکتور مصونیت اجتم تحتوزارت امور سرحدات و قبایل 

حمایت مالی و اداری(  -4تدقیق و کنترول خطوط صفری سرحدی  -3منازعات، رشد فرهنگی و مطالعات نژاد شناسی اقوام و قبایل 

 می باشد.  

 ((تذکر گردیده است .5منبع : ) پالن استراتیژیک در فصل اول صفحه )

  گزارشخالصه 

را ( فعالیت 17( فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ آن )29)مجموعاً 1398درسال مالی  امور سرحدات و قبایل زارتو

ز ولی نسبت ( فعالیت آغا1)  تطبیق ( فعالیت آغاز نشده و2( فعالیت درحال اجرا قرار دارد، )9به تعداد )تکمیل نموده است. 

 مشکالت معطل شده است.

 رسیده است. فیصد شش عشاری یازدههشتادو(%86.11)ی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به فیصد اوسط

مجموع فعالیت های پالن 

 شده

فعالیت های تکمیل 

 شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده
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 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را دول ذیل ج

 اصلی هدف
در  (Targetمقدار هدف )

  سال
 فعالیت عمدهعنوان 

فیصدی 

 پیشرفت

مطابق 

 پالن

 
ایجاد وتوسعه 

سیستم های 

 الکترونی اداری

 
 

%0 ایجاد سیستم حاضری الکترونی دروزارت  یک سیستم  

 یک سیستم
ی احصائیه ها و معلومات ایجاد سیستم الکترونی برا

 مربوطه به فعالیت های وزارت .
0%  

 یک سیستم
 م و واحد سایجاد سیستم منج

)حاضری الکترونیکی ، احصائیه ها ومعلومات ، مکاتبات 

 .(HRMISاداری و 

80%          

 
 

ارائیه خدمات موثر 

 برای مراجعین

 
 

 تعداد تابلو ها 
برای مراجعین توسعه تابلو های نحو ارائیه خدمات 

(Process map.) 
90%  

%80 ایجاد سیستم الکترونیکی برای ثبت مراجعین. یک سیستم  

%70 اختصاص یک شماره تیلفون برای ثبت شکایات مراجعین . یک پایه   

%30 ایجاد سیستم ثبت شکایات الکترونیکی دروزارت . یک سیستم  

انسجام اقوام ،قبایل  

، روحانیون ، علما 

ذین قومی ومتنف

جهت تحقیق اهداف 

  دولت

 (  جرگه12  )

کندهار ، هرات ،بلخ ، کابل  ) والیات   در جرگه ها   تدویر 

پکتیا، خوست ، ننگرهار ، بغالن ، نیمروز، پنجشیر ، ،

  (.کنروپکتیکا
100%  

 ( سیمینارها و ورکشاپ ها 30 )

 اگاهی دهی عامه در  هایتدویر سیمینار ها و ورکشاپ 

کندهار ،هرات ، بلخ ، کابل ،پنجشیر ،پکتیا ، )والیات

لغمان کابل ، خوست،ننگرهار ،انسجام شورای قومی در

والیت کندهار  کزیڅا،بغالن ،غزنی، لیسه عبداهلل خان 

نیمروز، کنر ،پکتیکا، ، در والیت ننگرهار  لیسه پشتونستان،

غور، سمنگان ، نورستان ، بامیان ، تخار ، زابل ، هلمند ، 

، وزیرستان دروالیت خوست ، بلوچها والیت  قبایل  لیسه

 (. خوست وتشویق نیزه بازان 

55%  

( قطعه کارت هویت قبایلی 800) %55  برای قبایل ساکن مرز ونوار مرز .توزیع کارت های قبایلی    
تبارز واطالع رسانی 

درمورد دست آورد 

های حکومت واداره 
مجالت  عنوان( 3)  

 شماره (4مجله جرگه )) :مجالت وجراید وزیعو ت چاپ 

 ( شماره4، مجله هموطن )(جلد12000تعداد)

( 4، مجله جاش )(جلد8000تعداد)

 . (جلد4000تعداد)شماره

100%  
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 مربوطه 

 

 

 %100 .نسخه (12000شماره تعداد)(12جریده تارا )   تاراه یدجر (شماره12)

 

( جلد کتب 2)  

و موضوعات تحت عناوین  کتاب جلد (2)و توزیع  چاپ

%100 مختلف.  

 

تحقیق ومطالعه 

بمنظور حفظ 

ارزشهای سیاسی ، 

اجتماعی وکلتوری 

 کشور

 ومطالعه  تحقیق(6)
تحقیق عمومی وسرحدی درمورد والیات هرات ، کندهار 

  ،زابل ، نیمروز ، لوگر وکندز.
100%  

(  تحقیق و مطالعه 1)  
تحقیق درمورد مشکالت سیاسی واجتماعی موجوده 

 وایران .داد سرحد مشترک افغانستان درامت
25% 

ولسوالی های سرحدی والیات ) نقشه  ترسیم وترتیب    قطعه نقشه والیات(6)ترسیم 

کندهار  ، هلمند ،زابل ، نیمروز،لوگر وکندز ( مطابق به 

 نورم ها واصول جیودیزی وکارتو گرافی . 
10 0%  

زمینه سـازی بـرای   

ــیل   ــیم وتحصـ تعلـ

جوانــان ســاحات نــا 

امن وقبایلی بمنظور 

 .انکشاف متوازن 
  

تن متعلمین (1400)  

مناطق سرحدی و ناامن کشور در  جدید جذب شاگردان

 پیر محمدو  خان خوشحالرحمان بابا، )لیسه های  
         .(کړکا

100%  

  تن متعلمین  (300)
پشتو نستان والیت  در لیسه جدیدشاگردان جذب ومعرفی 

 والیت کندهار. اچکزی خان غازی عبداهللننگرهار و
100%  

تن محصلین  (500)  
راه اندازی کانکور از طریق واجد شرایط جذب محصلین 

   به انستیتوت بایزد روشان.اختصاصی 
100%  

وکنترول نظارت 

نقاط صفری 

سرحدات وبررسی 

آن بمنظور 

جلوگیری از تخطی 

 ها وکشف تخطی ها 

 
       

هفتصدوبیست ونه (729.915)

کیلومتر   نه صدو پانزده  عشاره  

ولسوالی خواجه ،امام صاحب والیت کندز  ولسوالی بررسی

والیت تخار    ،شهربزرگ  ، دشت قلعهولسوالی غار 

یاوان ولسوالی  واخان ،ولسوالی ،ولسوالی راغستان ،

درواز والیت ولسوالی ،شغنان ولسوالی  کوب آب ، ولسوالی،

ان وهمچنان باکشور تاجکست بدخشان درسرحد مشترک

      درامتداد خط فرضی دیورند .

100%  

 

 

 

 

 

تطبیق پروژه های 

سطح انکشافی به 

 مرکز و والیات 

نقشه (1)ترتیب   

ترتیب اسناد، لست مشخصات و نقشه پروژه های مدیریت 

تورخم و سالون کنفرانس های ریاست امور سرحدات و 

 قبایل والیت خوست.

100%  

 اعمار یک باب سالون
ریاست  برای ر یک باب سالون کنفرانس هااعما

 والیت پکتیا.          امورسرحدات و قبایل
%100  

 یک مورد برآورد ثانی
برآورد ثانی پروژه های ترمیماتی تعمیر اداری وزارت و 

 لیسه های رحمان بابا و خوشحال خان.
%100  

 یک مورد پیگیری
ارت ( پروژه ساختمانی که در پالن های وز18پیگیری )

 امور شهر سازی برای این وزارت در نظر گرفته شده است.
100%  



6 
 

 

 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

ره
ما

ش
 

 طبقه بندی

فعالیت  )عرصه(

 ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

1 

 

انسجام اقوام ،قبایل ، 

ــا   ــانیون ، علمـ روحـ

ــومی   ــذین قـ ومتنفـ

جهت تحقیق اهداف 

 

 ) والیات   در جرگه ها    (12تعداد)

هار ، هرات ،بلخ ، کابل ، پنجشیر کند

 ،پکتیا، خوست ، ننگرهار ، بغالن ،

تدویر گردیده است (کنروپکتیکا نیمروز، 

.  

 

رسیدن  تحکیم وحدت ملی ، تشریک مساعی در

 .به اهداف مشترک

 انجام یک مورد سروی

( والیات سرحدی 5( ولسوالی )59انجام سروی در ) 

نیمروز، هرات، کندز ، جوزجان و تخار و جمع آوری 

معلومات در مورد حکومتداری، انکشاف سرحدات ، اقوام و 

مع آوری شده در قبایل آن والیات و تحلیل معلومات ج

 هماهنگی با ریاست تحقیق و مطالعات.

100%  

 ICT ایجاد یک سیستم

در ریاست ها/آمریت های امور  ICTساختن سیستم 

سرحدات و قبایل والیات هرات، کاپیسا، فراه، نورستان و 

لغمان جهت تامین ارتباط سریع و متداوم انالین با مرکز و 

در هماهنگی با ریاست ارائه بموقع گزارشات شان به مرکز 

 تکنالوژی معلوماتی .

95%  

 ایجاد یک دیتابیس
ایجاد دیتابیس برای کتابخانه ریاست تحقیق ومطالعات 

 وغنی سازی سیستم های ایجاد شده .
100%  

 ورکشاپ( 5)تدویر 

ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای کارمندان مرکزی و  تدویر 

در هماهنگی کارشناسان نظامی وکارمندان والیتی وزارت 

 با ریاست منابع بشری.

100%  

 تثبیت یک مورد معلومات

تثبیت معلومات جمع آوری شده والیات سرحدی که در 

( GISدارد بروی نقشه ) امتداد خط فرضی دیورند قرار

 جهت اتخاذ تصامیم الزم.  

%45  

: بیست و ها تعداد مجموع فعالیت

  (29) نه

 هشتادوهفت  (%87):          هااوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت 

 فیصد



7 
 

ره
ما

ش
 

 طبقه بندی

فعالیت  )عرصه(

 ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 دولت

 

 

2  
تقویه روابط با علماء، 

ــران   ــانیون و س روح

ــاطق  ــوام منـــ اقـــ

ــل،   ــرحدی و قبای س

ــات،   ــل منازعــ حــ

اقوام  مطالعه ایتنیکی

ســــاکن و رشــــد   

 فرهنگی

 

 

 

( 12000بتعداد )شماره (4مجله جرگه )

( 4، مجله هموطن )جلد

، مجله جاش (جلد8000تعداد)شماره

چاپ، در  ( جلد4000تعداد)شماره ( 4)

مرکز و والیات به شکل مجانی توزیع 

 ردیده است.گ

مورد پالیسی ها و ستراتیژی های دولت و  در

مناطق  گانده گاهی عامه باشنسطح آ وزارت

زیست  سرحدی و در امتداد خط فرضی دیورند

دیده گربلند رفته و اذهان آنها روشن  می نمایند،

 3 است.

شماره ( 12جریده تارا ) 

چاپ، در مرکز و  (نسخه 12000تعداد)

ردیده والیات به شکل مجانی توزیع گ

  است.

4 

پنځوس ) تحت عناوین جلد  کتاب (2)
د بهیرویو پوهانو له او پښتو ادب  ېمقال

( جلد 2000) به تیراژ   مجموعا (نظره

گردیده و به شکل مجانی توزیع  چاپ

 .است

5 
تحقیق و مطالعه 

بمنظور حفظ 

ارزشهای سیاسی 

، اجتماعی 

 وکلتوری کشور

تحقیق عمومی وسرحدی درمورد والیات 

هــرات ، کنــدهار ،زابــل ، نیمــروز ، لــوگر 

 وکندز.

نی سازی پروفایل های در نتیجه مطالعه کلی غ

  .        معلوماتی در شش والیات

6 

ترســــیم وترتیــــب ولســــوالی هــــای 

ــد    ــدهار  ، هلمن ــات ) کن ــرحدی والی س

ــابق    ــدز ( مط ــوگر وکن ــل ، نیمروز،ل ،زاب

بــه نــورم هــا واصــول جیــودیزی وکــارتو 

 گرافی .

مقیاس  ( قطعه نقشه به10ا ترسیم نمودن )ب

روبه روبر مشکالت محقیقین به آن (225000/1)

 حل میگردد. میشود

7 

 

زمینــه ســازی بــرای 

تعلـــیم وتحصـــیل   

ــا   ــان ســاحات ن جوان

 جدید شاگردان( تن 2066تعداد )جذب 

مناطق سرحدی و ناامن کشور در لیسه 

پیر و  خان خوشحالرحمان بابا، )های  

         .(کړکا محمد

ی و ناامن کشور به برای متعلمین مناطق سرحد

تسهیالت الزم درسی رفتن گطور لیلیه با در نظر 

 ردیده است.گمهیا و تربیه   و تعلیمزمینه آموزش 
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ره
ما

ش
 

 طبقه بندی

فعالیت  )عرصه(

 ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

8 

امن وقبایلی بمنظـور  

 انکشاف متوازن .

 

شاگردان  (تن300تعداد ) جذب ومعرفی

جدیددر لیسه  پشتو نستان والیت 

 اچکزی ننگرهار وغازی عبداهلل خان

 والیت کندهار.

 

9 
رایط واجد شمحصلین ( تن 500تعداد )

به راه اندازی کانکور اختصاصی از طریق 

                .گردیدند جذب انستیتوت بایزد روشان

برای محصلین مناطق سرحدی و ناامن کشور به 

طور لیلیه زمینه تحصیالت نیمه عالی مهیا 

   گردیده است. 

10 

 

 

نظارت وکنترول 

نقاط صفری 

سرحدات وبررسی 

آن بمنظور 

جلوگیری از تخطی 

ا وکشف تخطی ها ه  

 

مناطق  ( کیلومتر729.915)بررسی

ولسوالی امام ) سرحدی

والیت کندز ،  (کیلومتر114.92)صاحب

،  (کیلومتر13.214)ولسوالی خواجه غار

،  (کیلومتر27.458)ولسوالی دشت قلعه

 (کیلومتر18.02)شهرک بزرگ ولسوالی

 ولسوالی، تخارت والی

  ولسوالی   ، (کیلومتر13.29)راغستان

 ، ولسوالی کیلومتر (96)اخانو

ولسوالی کوپ ، ( کیلومتر 16.86)یاوان

، ولسوالی  ( کیلومتر17.42)آب

، ولسوالی ( کیلومتر 123.97)شغنان

والیت بدخشان ( کیلومتر 91.21)درواز 

 در سرحد مشسترک با کشور تاجکستان

) در امتداد خط فرضی دیورندهمچنان و 

(کیلومتر در ولسوالی جاجی 38.767

(کیلومتر در ولسوالی باک  8.409،)یدانم

(کیلومتر در 13.081)والیت خوست ،

( کیلومتر 39.46ولسوالی گوشته ، )

) والیت ننگرهار ، ولسوالی لعل پور

( 32.284کیلومتر ناری و )( 65.552

  .کیلومتر دروالیت کنرها(

 

 

، عالیم سرحدی و سرحدی های بررسی تخطی 

با کشور سرحدیراه های عبوری غیر مجاز 

و در امتداد خط فرضی دیورند تثبیت  تاجکستان 

شده که در نتیجه، در تامین امنیت تاثیرات 

مثبت داشته و این وزارت در مورد تخطی های 

معلومات الزم بدست آورده  و موارد فوق سرحدی

         . و با ارگان های امنیتی شریک ساخته است
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ره
ما

ش
 

 طبقه بندی

فعالیت  )عرصه(

 ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

11 

 

          

 

تطبیــق پــروژه هــای 

ــه انکشــ ســطح افی ب

 مرکز و والیات

ترتیب اسناد، لست مشخصات و نقشه 

پروژه های مدیریت تورخم و سالون 

کنفرانس های ریاست امور سرحدات و 

 قبایل والیت خوست.

نقشه های و برآورد مدیریت توزخم والیت 

ننگرهار ، نقشه و برآورد  سالون کنفرانس ریاست 

امورسرحدات وقبایل ترتیب وعرض پروسه 

ارکاتی به ریاست محترم تدارکات ارسال تد

 گردیده وفعآل قرارداد آن عقد گردیده است .

با اعمار سالون کنفرانس زمینه تدویر جرگه ها 

 وجلوگیری از کرائی تعمیر بوجود آمده است .  

 12 

 برای اعمار یک باب سالون کنفرانس ها

ریاست امورسرحدات و قبایل والیت 

 پکتیا.

13 
انی پروژه های ترمیماتی تعمیر برآورد ث

اداری وزارت و لیسه های رحمان بابا و 

 خوشحال خان.

برآورثانی آن تکمیل گردیده که پروژه های 

 متذکره مورد پهره برداری قرار گرفته است.

14 

( پروژه ساختمانی که در 18پیگیری )

پالن های وزارت امور شهر سازی برای 

 ست.این وزارت در نظر گرفته شده ا

(پروژه پروپوزرکه شامل مرکز والیایت 18تعداد ) 

میگردد پروپوزر ها ی آن تکمیل وجهت منظوری 

بودجه آن به وزارت محترم مالیه ارسال وهمچنان 

با وزارت محترم شهر سازی هماهنگی نیز صورت 

 گرفته شده است . 

15 

( 5( ولسوالی )59انجام سروی در )

ندز ، والیات سرحدی نیمروز، هرات، ک

جوزجان و تخار و جمع آوری معلومات 

در مورد حکومتداری، انکشاف سرحدات ، 

اقوام و قبایل آن والیات و تحلیل 

معلومات جمع آوری شده در هماهنگی 

 با ریاست تحقیق و مطالعات.

( قریه در والیت 660که شامل ) ( ولسوالی59در )

( 334( قریه در والیت تخار ، )895کندز ، تعداد)

( قریه در والیت 370، )ه در والیت نمیروزقری

 ( قریه دروالیت هرات 1258جوزجان ، )

معلومات ابتدائی )دست اول(در مورد حکومتداری 

، انکشاف ، سرحدات ، اقوام وقبایل و تحلیل 

نیز ه  پروفایل ها معلومات جمع آوری شده و

 .تهیه گردیده است 

16 
تطبیق پروژه های 

سطح انکشافی به 

 و والیاتمرکز 

ایجاد دیتابیس برای کتابخانه ریاست           

ومطالعات وغنی سازی سیستم های 

 ایجاد شده

در توزیع کتب برای مراجعین سهولت ایجاد 

 گردیده است . 
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 طبقه بندی

فعالیت  )عرصه(

 ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

17 

ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای  تدویر 

کارمندان مرکزی و کارشناسان نظامی 

وکارمندان والیتی وزارت در هماهنگی با 

 منابع بشری. ریاست

مرکزی و  با تدویر ورکشابها برای کارمندان 

رشناسان نظامی، کارمندان مرکزی والیتی ) کا

والیتی (تحت نام منع قانون آزار واذیت ، روش 

تحقق ، آیین نگارش ، مدیریت تغیر وخطر و 

مدیریت عمومی (بمنظور رشد ظرفیت کاری در 

 ادارات و سطح اگاهی یافته اند.

 

 

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

ی 
صد

فی

ت 
رف

ش
پی

 

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

1 
توسعه تابلو های نحو ارائیه خدمات 

90% (.Process mapبرای مراجعین )  
نظربه اذحـام کارهـای روتـین فعالیـت مـذکور تکمیـل       

 نگردید.  

2 
یکی برای ثبت ایجاد سیستم الکترون

%80 مراجعین.  
تکمیـل   مـذکور نسبت نبود وسایل الکترونیکـی سـیتم   

 نگردید.  

3 
ایجاد سیستم ثبت شکایات الکترونیکی  

 دروزارت .
30%  

نظر به حجم کار های که باعث  به تکمیل سیستم 

 متذکره نگردید.

4 

 ایجاد سیستم منسجم و واحد 

)حاضری الکترونیکی ، احصائیه ها 

ت ، مکاتبات اداری و ومعلوما

HRMIS.) 80% 

ــری    ــابع بش ــت من ــدیریتی ریاس ــاتی م ــتم معلوم سیس

(HRMIS( تکمیل و وقتآ به وقتآ )update وگزارش )

آنرا بـه کمیسـیون مسـتقل اصـالحات اداری وخـدمات      

ملکی ارایه میگرددوکمیسیون اصالحات اداری سیسـتم  

(را انکشـاف میدهـد کـه کـار     web baseویب بیس  )

 ریان دارد . روی آن ج
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5 
اختصاص یک شماره تیلفون برای ثبت 

 شکایات مراجعین
70% 

تیلفون دیجیتل با وزارت محتـرم تکنـالوژی در تمدیـد    

دسـتگاه دروزارت جریـان دارد وعنقریـب کـاری آن بـه      

 اتمام میگردد .  

6 

 

( سیمینار ها و ورکشاپ 18مجموعا)

 های:

در والیات)کندهار ،هرات ، بلخ ، کابل 

یر ،پکتیا ، کابل ، خوست،ننگرهار ،پنجش

،لغمان ،بغالن ،غزنی، لیسه عبداهلل خان 

والیت کندهار ،نیمروز، کنر  کزیڅا

،پکتیکا، غور، سمنگان ، نورستان ، 

بامیان ، تخار ، زابل ، هلمند ، لیسه 

قبایل خوست ، بلوچها ، وزیرستان 

دروالیت خوست وتشویق نیزه بازان  

 (تدویر گردیده است .

55%  

دروالیـت  سـیمینار هـا ورکشـاپ هـا     ( 12طبق پـالن ) 

خوست برای مـردم وزیرسـتان ، بلوچهـا آنطـرف خـط      

، لیسه قبایـل خوسـت ، زون شـرق ،زون    فرضی دیورند 

غــور ، ســمنگان ، جنــوب ، تشــویق نیــزه بازان،والیــات 

،نورسـتان، بامیـان ،   جرگه انسجام شورای های در کابل 

   نگردیده است .تخار به علت نبود بودجه تدویر 

7 
به ( قطعه کارت قبایلی 430مجموعا)

ایجنسی های هفت گانه  مردم ساکن

 .توزیع گردیده است قبایلی

55%  
عدم مراجعه ساکنین مناطق قبایلی جهـت اخـذ کـارت    

 باعث شده است که فعالیت تکمیل نگردیده است .

8 

در ریاست  ICTساختن سیستم 

 ها/آمریت های امور سرحدات و قبایل

والیات هرات، کاپیسا، فراه، نورستان و 

لغمان جهت تامین ارتباط سریع و 

متداوم انالین با مرکز و ارائه بموقع 

گزارشات شان به مرکز در هماهنگی با 

 ریاست تکنالوژی معلوماتی .

95%  

 تکمیل نگردیده است : به دوم علت پروژه متذکره

یـت  در والبودجه به وقـت معـین آن    اعلت اولی آن اجر

 فراه ، نورستان ، لغمان وهرات .کاپیسا ، 

نبـود شـرکت هـای    (ICTعلت دوم سـاختن سیسـتم )  

 متعبر قراردادی در والیات نورستان وفراه .

9 

تثبیت معلومات جمع آوری شده والیات 

سرحدی که در امتداد خط فرضی 

( GISدارد بروی نقشه ) دیورند قرار

 جهت اتخاذ تصامیم الزم.  

45%  

ــود متخصــی  )  ــت نب ــه عل ــه (GISب ــتخدام آن ک واس

 جدیدصورت گرفته است .
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 شده معطل فعالیت های ب: 

گزارش چگونگی تحقق  شماره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت

 معطل شدن فعالیتدالیل 

تحقیق درمورد مشکالت سیاسی  1

واجتماعی موجوده درامتداد سرحد 

%25 مشترک افغانستان وایران .  

مشکالت سیاسی در مورد کلی وعمومیمطالعه  تحقیق و

و اجتماعی موجوده درامتداد سرحد مشترک افغانستان 

جهت محقق پروژه متذکره  تکمیل لیکن %(25) وایران 

است  ترکیه رفته به کشورتحصیالت عالی )ماستری( 

 .تکمیل نگردیده است تحقیقمحقق نبود وفعآل نسبت 

 

  آغاز نشده : فعالیت های ج

 عدم آغاز فعالیتدالیل  فعالیت عنوان  شماره

ایجاد سیستم حاضری الکترونی  1

 دروزارت

 

  آغاز نگردید.   نسبت تاخیر در پروسه تدارکاتی

ایجاد سیستم الکترونی برای احصائیه  2

ها و معلومات مربوطه به فعالیت های 

 وزارت .

   (ریاست پالن وپالیسی         MISنسبت تاخیر در استخدام کارمندان )

   . 

 

 

 

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده
بیت نقاط صفری ث)فالکن یو(عبارت از یک پروگرام است که جهت ت .1

،خط سرحدی ،کوردینات قبلی عالیم سرحدی تخریب شده وتمامی 

 تحت نظارت داشته باشیم. را دوامدار سرحدات کشور

ت یعینم چون قبال کارمندان نظامی .2

اینوزارت  از طرف  بررسی سرحدات 

سرویران محترم وزارت داخله  دربخش 

بنا گردیده ترنیگ   )فالکن یو(پروگرام
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بررسی بهتراز طریق خویش با اداره بخاطر 

تفاهیم گردد محترم شورای امنیت 

بمنظور ایجادهماهنگی وتشریک مساعی تا

پروگرام )فالکن یو(  بین واحدهای اداری 

قرار ریاست بررسی سرحدات اررا دراختی

مشکل که دراین رهگذر است تا داده و

  مرفوع گردد.

تدویر  تامین امنیت  در کشور ارگانهای امنیتی  .هماهنگی ارگانهای امنیتی نبود های والیتیتدویر جرگهدر .2

 ها با این وزارت همکاری نمایند. جرگه

وی ساالنه عدم همکاری مستوفیت های والیات سرحدی که شامل سر .3

 مطابق به پالن میباشد.

در بخش  با اداره محترم متوفیت های والیات

) بادغیس ، پکتیکا ، فراه ، بلخ مصارفات سرویران

 .(فاریاب و

تهیه وخریداری چاپخانه مجهز که جوابگوی نیاز  برای مجالت وجراید.سامان االت چاپ )مطبعه(نبود .4

 ها چاپی وزارت را مرفوع نمائید. 

 

 

 لیت های تکمیل شده خارج از پالنفعا

عنوان فعالیت تکمیل شده  شماره

 خارج از پالن

ت در یدالیل عدم شمول نتایج

 پالن

1 

تحقیق درمورد بررسی عوامل در 

بدل دادن دختران در والیات 

 )پکتیا،پکتیکا وخوست(. 

کار تحقیقی، معلوماتی عوامل بد دادن در سه والیات 

سی  شد تا نوعی از حقوق )پکتیا،پکتیکا وخوست( برر

دختران دفاع وهم چنان جلو این پدید خشونت آمیز 

 گرفته شود 

نظر به ضرورت  مبرم اداره 

مقام محترم لزوم دید 

تعداد فعالیت ها وزارت 

باعث شد تا در مورد 

محققین ویژه به این 

مطالعات و تحقیقات را 

 انجام دهند.

  

 

 

 

 

2 

 

 

ــورد   ــق درم ــناختی  تحقی ــع ش توزی

کارتهای پاکستان درولسـوالی هـای   

 .والیت پکتیکا

با انجام تحقیق که صورت گرفته مسله توزیع شناخت 

رف خط فرضی کارتهای پاکستانی که دراین ط

دیورندوالیت پکتیاتوزیع شده بود شناسائی وامار دقیق 

 آن بدست آمده است.  

3 

بررسی پرتاب های راکتـی از جانـب   

ــات     ــتان والیـ ــتان در افغانسـ پاکسـ

 )نورستان، کنروننگرهار(

با تحقیق که در رابطه به پرتاب راکتی از سوی پاکستان 

ــتان،   ــتان در والیات)نورســــ ــاک افغانســــ  در خــــ

نهـاد هـای مسـبل بـاز      تابـه  کنروننگرهار(صورت گرفته

تابش دهد تا جلوی اینگونه پرتاب هـای خـود سـرانه از    



14 
 

 

 

  .  سوی پاکستان گرفته شود

 

نظر به ضرورت  مبرم اداره 

ید مقام محترم لزوم د

وزارت تعداد فعالیت ها 

باعث شد تا در مورد 

محققین ویژه به این 

مطالعات و تحقیقات را 

 انجام دهند.

 

4 

مطالعه کلی وعمـومی بـاالی پـروژه    

 والیت غزنی  

این تحقیق وضعیت عمومی مشکالت وچالش هاموجوده 

ت (ولسوالی های والیت غزنی رابررسی تا مشـکال 19در )

وچالش ها وراه های حل آن را به مراجع مربوطه آن بـاز  

   تاب میدهد.

5 

تحقیق در مورد عنعنـات اجتمـاعی   

)جرگه ،مرکه ،نـر  ،اربکـی ،ننـواتی    

،لـــــونگی ،ناغـــــه تـــــوان یـــــا 

 یامالمت(ړپپورو

اجتمـاعی صـورت    عنعـات و فرهنگتحقیق که در مورد 

گرفته یک تصویر واضح ازعرف وعنعات مـروج درکشـور   

ک میکندتاطرف توسعه که یکی  از عوامـل آن رشـد   کم

وحفظ فرهنگ وعنعـات گذشـته گـان اسـت گـام هـای       

 عملی برداریم.

6 

تحقیق بمنظور اگـاهی متعلمـین لیسـه هـای )رحمـان       تحقیق درموردپروژه حب الوطن 

بابا،خوشحالخان وپیرمحمد کاکر(صورت گرفته تا محبت 

طـوری   وطن واحساس مسبلیت در قبال کشـور داشـته  

 صادقانه مصدر خدمت شوند.

7 
ــایلی     ــاطق قب ــورد من ــق درم تحقی

 آنطرف خط فرضی دیورند

تحقیق مذکور بمنظور شناسـای قبـایلی کـه درآنطـرف     

 خط فرضی دیورند زندگی مینماید صورت گرفته است .

8  

تحقیق درمـورد تخریبـات ناشـی از    

ــای ــمالی از   دری ــات ش ــو در والی آم

ان، بلـخ  جمله )کنـدز،تخار ، بدخشـ  

 وجوزجان (

با انجام تحقیق مذکور توانسته تصویر واضح ازکم وکیـف  

شمال کشور براثـر جریـان آب   تخریب ساحات سرحدی 

دریاآموترســیم بکنــد وتخریبــات کــه بــه ســمت کشــور 

گردیده است طوری تاجکستان ، ازبکستان وترکمنستان 

واضیح ودقیق شناسایی کرده تا بتوانم جلـوی تخریبـات   

گرفتـه  تا از آسیب بیشتر های مـالی واقتصـادی   رابگیرم 

 شود.

نظر به ضرورت  مبرم اداره 

ــزوم ــرم   ل ــام محت ــد مق دی

ــدوزارت  ــا  داتع ــت ه  فعالی

ــا در   ــد ت ــث ش ــورد باع  م

ــ ــن    ینمحقق ــه ای ــژه ب وی

ــات ــات و تحقیقـ را  مطالعـ

 .انجام دهند

 

9 

جمع آوری لست سران اقـوام، علمـا   

( والیـــات 14کـــرام ومتنفـــذین از)

گ، غزنی ،زابـل ، لـوگر ،   )میدان ورد

کـا ، خوسـت ، ننگرهـار،    ی، پکتپکتیا

ــیر،    ــروان ، پنجش ــان ، پ ــر، لغم کن

بمنظورارتباط بموقع و برگزاری از جرگه ها ومحافل کـه  

از طرف وزارت تدویر میگردد لسـت سـران اقـوام، علمـا     

 ( والیات جمع آوری گردیده است.14کرام ومتنفذین از)

لزوم  حسب     

دیدوهدایت  مقام محترم 

وزارت فعالیت اجرا گردیده 

 است
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 کاپیسا وبامیان (.

10 

  والیـت بغـالن   حل دومنازعـات در  

 ویک منازعه در والیت میدان وردگ     

دومنازعات کـه در سـمت شـمال ویـک منازعـه کـه در       

 شوالیت میدان وردگ بروز نموده بـود از اثرسـعی وتـال   

 دید.سران اقوام ، علماکرام ومتنفذین حل وفصل گر

چون منازعات قومی و ذات 

البینی به شکل غیر مترقبه 

واقع و قابل پیش بینی 

نمی باشند. حسب هدایت 

مقام محترم وزارت هیت 

جهت حل و فصل منازعات 

 و مشکالت قومی اعزام

 گردیداند

11 

انتقال اجسـاد شـهدای اردوی ملـی    

ــدز ،    ــات کن ــی از والی ــولیس مل وپ

 غیس  دفاریاب ،غزنی وبا

 سعی وکوشش سران اقوام از اثر 

ــی     ــهدای اردوی مل ــاد ش ــذین اجس ــاکرام ومتنف ، علم

وپولیس ملی از صحنه جنگ آورده وبه فامیل های شـان  

 تحویل داده شده است.

12 

حل منازعه بین قوم خروتی  ومنگل 

دروالیــت پکتیــا  کــه ازمــدت هــای 

 ادامه داشت طویل

 ( مقام محتـرم ریاسـت ج.ا.ا  1322حسب فرمان شماره )

الحاج محمد یعقـوب معـین امورجرگـه هـا وهمـاهنگی      

اینوزارت درراس هیئت جهت حل وفصل اقـوام خروتـی   

ومنگل به والیـت پکتیـا سـفر نمـوده کـه در اثـر سـعی        

بین اقـوام متـذکره اوربنـد    وتالش وهمکاری سران اقوام 

 گردیده است .

13 

حل وفصل مشکالت قومی بـا ادارات  

 دولتی  والیت غزنی  

قومی که ادارات دولتی بروز نموده بـود در اثـر   مشکالت 

سعی وتالش اعضای محترم قـومی حـل وفصـل گردیـد     

 ومردم از پالن های دولت حمایت خویشرا اعالم نمودند.

14 
( شورای های قومی در مرکز و والیات بعد از 33بتعداد ) ثبت وراجستر شورای قومی 

 است .احکام مقام محترم وزارت ثبت وراجستر گردیده 

15 
بنآ با نیاز مندی اداره تابیر  بمنظور اتخاذ تدابیر امنیتی صورت گرفته است . اعمار پروژه تحکیمات امور امنیتی 

 اکتف اتخاذ شد

16 

نشر گزار شات ، خبـر هـا ، اعالنـات    

قراردادی ، اعالنات کاریابی و مالقات 

های مقامات عالی ووزارت از طریـق  

 ویب سایت و فیسوک بوک .

 بنا بر ضرورت اداره      اگاهی دهی مردم از فعالیت های وزارت .

17 

مجموعا  بررسی

پنجصدو هشتادونو (589.829)

 کیلومترعشاریه هشتصدو بیست ونه 

تخریبات دریاها )آمو ، مرغاب ،پنج ، 

مشترک  با  مناطق سرحدهلمند(  

، کشور سرحد مشترک  ،کشور چین

  :تاجکستان وخط فرضی دیورند  

کشـور چـین    تخطی هـای مـرزی در منـاطق سـرحدی    

ــد و در امتــداد تاجکســتانوکشــور    خــط فرضــی دیورن

در تامین امنیت تاثیرات مثبت  تثبیت شده که در نتیجه

داشــته و ایــن وزارت در مــورد تخطــی هــای ســرحدی  

ان هـای امنیتـی کشـور شـریک     گـ را با ار مات الزممعلو

    ساخته است. 

فعالیت مـذکور بـه اسـاس    

ــام    ــدایت مق ــا و ه ــاز ه نی

ردیده گء  محترم وزارت اجرا

که در پـالن سـال در نظـر    

 رفته نشده بود.گ
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ینگی قلعه  )ولسوالی ولسوالی

ولسوالی ،تخار والیت  (کیلومتر25)

والیت ( کیلومتر 51.84)قرقین 

( 54.61)جوزجان ،ولسوالی ادرسکن 

ولسوالی والیت هرات ،کیلومتر 

والیت  ( کیلومتر12.42)برگمتل

های ولسوالی نورستان ،

،شلتن  ( کیلومتر12.42)مروره

، والیت کنر( کیلومتر 9.278)

( 22.102) ای نازیانولسواله

 ( کیلومتر25.829)و دورباباکیلومتر 

وآریوب  پتانډدن  والیت ننگرهار ،

والیت ( کیلومتر )41.68)ی ځاځ

( 70.995)ترویولسوالی پکتیا ،

 های،ولسوالیپکتیکا والیت  کیلومتر

 و تنی ( کیلومتر 21.04)گریز

 خوست والیت ( کیلومتر 38.62)

ولسوالی سپین بولدک ،

، ولسوالی والیت قندهار (99.45)

والیت  ( کیلومتر43.418)شملزائی

    .بررسی گردیده است(زابل 
 

 

 

  1399مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 1399مالیه برای سال پالن شد عنوان برنامه ها و یا فعالیت های شماره

 والیت فاریاب. باغ( کیلومتر در ولسوالی خان چهار50.346سی )ربر 1

 والیت فاریاب .( کیلومتر در ولسوالی قرغان 47.807بررسی) 2

 والیت فاریاب . قرمقول( کیلومتر در ولسوالی 44.94بررسی) 3

 .والیت فاریاب  دولت آباد( کیلومتر در ولسوالی 33.306بررسی) 4

 والیت فاریاب .شیرین تگاب کیلومتر در ولسوالی (51.767بررسی) 5

 والیت فاریاب . المار( کیلومتر در ولسوالی 57.144بررسی) 6
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 والیت فاریاب . غورماچ( کیلومتر در ولسوالی 51.864بررسی) 7

 ( کیلومتر درولسوالی مرغاب والیت بادغیس.130.6بررسی) 8

 .نورستاندرولسوالی برگمتال والیت (کیلومتر 73.55بررسی ) 9

 نورستان.( کیلومتر درولسوالی کامدیش والیت 23.96بررسی ) 10

 ( کیلومتر درولسوالی کران ومنجان والیت بدخشان.27.89بررسی ) 11

 مطالعه کلی وعمومی درباره ولسوالی های سرحدی والیت بلخ. 12

 ی والیت جوزجان.مطالعه کلی وعمومی درباره ولسوالی های سرحد 13

 مطالعه کلی وعمومی درباره ولسوالی های والیت میدان وردگ . 14

 ولسوالی های سرحدی والیت خوست.در پیرامون توزیع شناختی کارت ها پاکستانی    خاصمطالعه  15

 .کشور چینبا  افغانستان سرحدیمناطق مطالعه کلی وعمومی درباره  16

  .باکشور ایران   مناطق سرحدی درادی و سیاسی فرهنگی ، اقتص کلیمطالعه  17

 سرحدی والیات ) بلخ وجوزجان(.ولسوالی های ترسیم نقشه بین  18

   .طی راه اندزی ورکشابها مسایل ملی کشورمطالعه اوارزیابی  19

   .نصب سیم های خاردار در امتداد خط فرضی دیورنددرباره  وعمومی اقوام سرحدی  کلی مطالعه 20

  .بلو چستانمشکالت مردم بلوچ در  مطالعه کلی وعمومی درباره  21

 ژغورنی.پشتون مطالعه دومدار درباره فعالیت های  22

 .کزی وزیر(څا،اقوام ) مهمند در رابطه بهعمومی  مطالعه کلی و 23

 مطالعه کلی وعمومی  طوری دومدار پیرامون رواج های دراجتماع.  24

 ا مطالعوی برای محقیقن وکارمندان وزارت.       مساعد ساختن سهولت ه 25

 مطالعه کلی وعمومی درباره کوچی های کشور. 26

27 
بـه سـطح    GIS)() راپورتحلیی ، نصب سیستم حاضری الکترونیکی، دیزان نقشه های فعالیت های کار باقیمانده 

 والیت و ولسوالی 

28 
تیکا و فاریاب در رابطه به امنیت ف حکومتداری ، انکشاف ، تحقیق وسروی در والیات فراه ف بادغیس ، بلخ ، پک

 . MIS، اقوام وقبایل ، جمع آوری معلومات ، تحلیل ودرج آن در سیستم  سرحدات 

 .GISبخاطر تصامیم بهتر اهداف در روی نقشه های  29
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30 
کـاری هـای   ی موثریـت  ورکشاپ های بمنظور ارتقا ظرفیت کارمندان مرکزی ،والیتی و کارشناسان نظامی وبـرا 

 اداری مرکز و والیات .

 برای وزارت . والیتی  ایجاد یک سیستم تفتیش مرکزی 31

 نهایی سازی مسبده استراتیژیک پالن وزارت امورسرحدات وقبایل وارایه کمک تخنیکی وچاپ آن. 32

33 
ایـن وزارت  های سه گانه  شاگردان قبایلی و باشنده گان مناطق سرحدی و نا امن کشور به لیسه (1700جذب )

  (. کر)رحمان بابا،خوشحال خان و پیرمحمد کا1399درسال 

34 
کشـور بعـدا از اخـذ امتحـان کـانکور بـه        از  مناطق سرحدی، نا امـن فارغین صنوف دوازدهم  ( تن 300)جذب 

   .به انستیتوت بایزید روشانهمکاری وزارت معارف 

35 
ن فارغان مناطق قبایلی بعد از توزیع کارت قبایلی، بـه وزارت محتـرم   ( ت104طبق پروتوکول عقد شده معرفی )

 .تحصیالت عالی کشور

36 
وغـازی  رهـار  گلیسـه پشتونسـتان والیـت نن    شمول شاگردان موجودبه جدیدالشمولردان گ( تن شا850جذب )

 .1399در سال توسط اداره لیسه والیت کندهار څکزیا عبداهلل خان

  ن مجالت برای نشر .آماده ساختن سه عنوا 37

 آماده سازی جریده تارا برای چاپ. 38

 چاپ ونشر دوعنوان کتب. 39

 نشر فعالیت های نشراتی از طریق ویب سایت وفیسبوک وارایه اطالعات از طریق مرجع اطالع رسانی . 40

 تجلیل از روزهای ملی وبین المللی . 41

 مختلف جهت توضیح وتشریح اهداف دولت.در والیات  (ورکشاپ 23و) ( جرگه23تدویر ) 42

 .مهمانان و متعلیمن قبایلی( قطعه کارت قبایلی بخاطر رفت وآمد بهتر 700) توزیع 43

 المنفعه به اقوام کشور. والیات جهت عرضه خدمات عام و ( شورای قومی درمرکز25ثبت وراجستر) 44

 ور جلب حمایت علمااز دولت ج.ا.ا.( والیات بمنظ34( تن از علماکرام در )400ثبت هویت ) 45

 اعمار بالک چهارم لیلیه لیسه پیرمحمد کاکر 46

 سیستم توزیعی آبرسانی لیسه پیرمحمد کاکر 47

 ایجاد ساحه سبز درلیسه پیرمحمد کاکر 48

 BTMISپروژه  49

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت هرات . 50



19 
 

 وقبایل والیت کندهار. اعمارتعمیراداری امورسرحدات 51

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت بامیان. 52

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت خوست . 53

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت غزنی. 54

 دایکندی . اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت 55

 دات وقبایل والیت پروان.اعمارتعمیراداری امورسرح 56

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت غور. 57

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت بغالن. 58

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت  سرپل. 59

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت سمنگان. 60

 ت وقبایل والیت کندهار.اعمارتعمیراداری امورسرحدا 61

 اعمارتعمیراداری امورسرحدات وقبایل والیت کندز.       62
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 ضمایم

 

 

 ) به افغانی( 1398  (: عواید  سال مالی1ضمیمۀ شماره )

 

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی شده 

 به افغانی

عواید خالص بدست آمده 

 به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

 1397پالن عواید سال مالی  1

1,058,259 

623,000 

 

وزارت امورسرحدات 

 وقبایل یک واحد

مصرفی است کدام منبع 

 عایداتی  خاص ندارد.

 لیالم اموال منقول داغمه جاب 2

 4,411,209 ذشته گشتی سال های گباز 3
 20,785 جریمه ها 4
 - عواید متفرقه  5

  %478 994 ,5,054 1,058,259 ع عواید به افغانیمجمو
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 1398 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2ضمیمه شماره )

 

 بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور شده 

 1398مالی   سال

 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 1+2

 559,524,085 به رقم 
 

487,740,932 
 

71,783,153 

صدوبیست ملیون پنج پنجاه ونوصدو پنج به کلمات 

   .افغانی هشتادو پنج هزار وچهار 

ملیون چهارصدو هشتاد وهفت 

ه صدو نهزارو چهل  صدو فته

   .افغانیسی ودو 
 

هفتصدو میلون  یک و تادفه

یکصدو پنجاه هزار هشتادوسه 

   .افغانیوسه 

 به مبلغ و فیصد 1398 بودجه به اساس سال مالی  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی ودجه مصرف ب

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

   %85 60,795,463 %90 441,050,887 به رقم

هزارو    پنجاهملیون چهلویک چهار صدو  به کلمات

   .افغانیهشتصدو هشتصدوهشتاد هفت 

  فیصدنود 

 

میلون  شصت

 هزار افغانی  چهارنودوهفتصد
  فیصد.نج هشتاد وپ 
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (3ضمیمه شماره )

 

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد معینیت 

 ها

 

0 0 0 0 33 14 16 4 

تشکیل 

سال 

1397 

0 0 0 0 33 14 16 4 

 تشکیل

 سال

1398 
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بخش کارکنان والیتی:   

 

ت
عی

وق
 تعداد کارکنان م

ع
مو

ج
 م

ت
عی

وق
 تعداد کارکنان م

ع
مو

ج
 م

ت
عی

وق
 تعداد کارکنان م

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

ع
مو

ج
 م

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 8 0 0 0 3 1 4 بامیان 787 0 16 29 310 46 386 کابل
میدان 

 وردک
3 0 3 0 0 0 6 

 20 0 1 0 9 0 10 پکتیا 9 0 1 0 4 0 4 تخار 14 0 1 1 4 2 6 بلخ

 5 0 0 0 1 0 4 پنجشیر 10 0 1 0 3 0 6 جوزجان 24 0 1 0 12 0 11 کندهار

 6 0 0 0 2 0 4 سرپل 8 0 0 0 3 0 5 کاپیسا 18 0 1 1 5 0 11 هرات

سبادغی 16 0 1 0 7 0 8 پکتیکا 31 0 2 0 16 0 13 ننگرهار  4 0 2 0 1 0 7 

 5 0 0 0 2 0 3 ارزگان 21 0 0 0 9 0 12 خوست 12 0 1 0 4 1 6 کندز

 11 0 1 0 4 1 5 زابل 16 0 1 0 7 0 8 کنر 6 0 0 0 3 1 2 بغالن

 6 0 0 0 2 0 4 دایکندي 16 0 1 0 8 0 8 نیمروز 11 0 1 0 4 2 4 بدخشان

 9 0 0 0 3 1 5 فاریاب 15 0 1 0 7 0 7 هلمند 10 0 0 0 4 0 6 لوگر

 9 0 1 0 3 0 5 نورستان 14 0 1 0 7 0 6 فراه 6 0 0 0 0 3 3 غزني

 6 0 0 0 2 0 4 سمنگان 10 0 0 0 4 0 6 پروان
 

 5 0 0 0 2 0 3 غور 7 0 0 0 3 0 4 لغمان

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 11 زنان زن مرد زن مرد زن مرد
 353 نمردا 0 17 2 157 9 179
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