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 پس منظر

ره مدیریت توسعه و بهاداره ردید. هدف این گ یستاس  2012 سال  سپتامبر در  آهن افغانستاناداره خط 

اتصال منطقوی از طریق خط افغانستان به منظور بهبود رشد اقتصادی، حمایت از  در  برداری از خطوط ریلی

به مراکز اقتصادی منطقه با تدوین و تطبیق پالیسی ها، قوانین و مقررات موثر آهن میباشد. اتصال تجار ملی 

باعث  تا هم تصادی، صحت، معارف و رفا مردم افغانستان به شکل موثر حمایت نمایداقف که بتواند از انکشا

 رشد سرمایه گزاری سکتور خصوصی شده و در تامین امنیت و ثبات منطقوی نیز کمک نماید.

جاللتماب  2/10/1397مورخ  -116ماه بدینسو خصوصآ بعد از فرمان شماره  اداره خط آهن از شش

افغانستان، مطابق پالن مندرجه جهت انکشاف خط آهن و تقویه اداره مرکزی و ی مرئیس جمهوری اسال

محلی تالش های متداوم را انجام داده این درحالیست در اداره خط آهن اکثریت بست های رسمی خالی 

 .بوده و پروسه استخدام آن در حال طی مراحل است
 

  گزارشخالصه 

( فعالیت عمده را پالن نموده بود که از  6  مجموعاً )  1398 لیمادرسال  اداره خط آهن وزارت ترانسپورت

 .( فعالیت درحال اجرا قرار دارد 4 به تعداد )را تکمیل نموده است. ( فعالیت  2 جملۀ آن )

 ( رسیده است. %52ی وزارت/ اداره به ) فیصدی پیشرفت تمام فعالیت ها اوسط

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 ل شدهمیتک

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

6 2 4 0 0 
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 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 

 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) در سال  
 عنوان فعالیت عمده 

 فیصدی پیشرفت

 نمطابق پال

دیزاین وساختمان فاز اول و 

 –دوم قطعه چهارم خواف 

هرات وهمچنان دیزاین 

 –ساختمان خط آهن آقینه 

 اندخوی.

 

 کیلومتر 117

 

دیزاین و اعمار ساختمان خط آهن فاز  اول و دوم قطعه 

 اندخوی –آقینه هرات و  –چهارم خواف 
40% 

تجهیزات و ماشین   خریداری

حفظ و آالت بهره برداری و 

 خط آهنافبتی مر

 

 قلم جنس 164
خریداری تجهیزات و ماشین آالت بهره برداری و حفظ 

 ومراقبت خطوط آهن والیت های بلخ، هرات و فاریاب
20% 

 امنیتی های پوسته  اعمار 

وقرار داد تامین امنیت پروژه 

اول قطعه خط آهن فاز 

 –چهارم وقطعه سوم خواف 

و اعمار تعمیر  هرات

آهن ط ساختمان اداری خ

 . والیت کندهار

باب پوسته 19

 امنیتی
 %80 باب پوسته امنیتی 19اعمار ساختمان تعمیر 

حفظ و مراقبت خط آهن 

 مزار شریف –حیرتان 
 کیلومتر 75

حفظ ومراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن 

 شریفمزار  –حیرتان 
100% 

مطالعات ارزیابی محیط 

زیست و امور اجتماعی پروژه 

 –زار شریف م خط آهن

 هرات

 کیلومتر 654

ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و امور اجتماعی و تثبیت 

هرات جهت امور تصفیه و  –اراضی تحت مسیر مزار شریف 

 استمالک
20% 

دیتایل دیزاین بنادر خشکه 

 در سرحدات
 باب تعمیر 4

و ساختمان بنادر خشکه در سرحدات )زرنج، سپین  دیزاین

 ان بندر(رخبولدک، تورخم و شی

توسط فعالیت این 

وزارت مالیه 

 شبرده می شود پی

 ( 6)   ها تعداد مجموع فعالیت مجموع

اوسط فیصدی 

پیشرفت 

مجموع فعالیت 

 ها

 (52%   ) 
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

فعالیت های  فعالیت ها )عرصه(طبقه بندی شماره

 تکمیل شده
 نتایج

 ساختمان   1
میر اداری خط آهن تع راماع

 والیت کندهار

سه ونیم  درر مربع مت 2458ت به مساحکار ساختمان آن 

شعبات منزل که شامل صالون کنفرانس ، مهمانخانه ، 

و ، ساحه سبز ب ها اداری ، آشپز خانه ، طعام خانه ، تشنا

بتاریخ  تکمیل ،  می باشدمتر  144بطول سرک 

و تسلیمی ئی موظف هیئت تسلیم گیری ابتدا 9/9/1398

 ده است.ابتدائی آن انجام گردی

 حفظ و مراقبت  2
حفظ و مراقبت، مصارف 

عملیاتی و ملحقات خط 

 آهن حیرتان الی مزار شریف

و بهره  ریفر شمزا –حفظ و مراقبت خطوط آهن حیرتان 

برداری از آن به منظور تسهیالت الزم ترانسپورتی )واردات 

 ن از طریق خط آهن و مبلغو صادرات اموال( برای تاجرا

افغانی عواید جمع آوری گردیده  (2,334,366,988)

 است.

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

گزارش چگونگی تحقق  شماره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت 

 دم تکمیل فعالیت مطابق پالنل عالید

1 

دیزاین وساختمان فاز اول و دوم قطعه 

ان دیزاین هرات وهمچن –چهارم خواف 

 اندخوی.  –اختمان خط آهن آقینه س

 

40% 

کیلومتر بتاریخ )   43فاز اول قطعه چهارم بطول  ندیتیل دیزاین و ساختماـ    

قد قرار عIntegra Construction K2   ت( با شرک2019دسامبر  25

مورخ  1630آن طی مکتوب نمر  نداد صورت گرفته  و آغاز کار ساختما

ماه را در بردارد وقرار  16که کار ساختمانی گردیده صادر  1398 /17/09

 .تکمیل گردد 1399است این پروژه در سال مالی 

روش کیلومتر از طریق  44دیتیل دیزاین فاز دوم قطعه چهارم بطول ـ    

برنده آن   ت مشاور صنعتی ایرانروسس  گردیده که شرکید پتدارک مق

دالر امریکایی به امضاء رسیده  170500گردیده است و قرار داد آن به ارزش 

یل المدت طودر رابطه به قرضه  98/8/23خ مور 2958امه شماره ن است.

آغاز کار آن به  3496/1697شماره  نامهل گردید. وزارت مالیه ارسابرای 

 .ماه را در بردارد 3برای شرکت مذکور صادر گردید. که  30/9/98تاریخ 

به تاریخ  کیلومتر  30 که بطولی اندخو –ه آهن آقین همچنان خطـ    

با حکومت ترکمنستان عقد قرارداد گردیده است و به تاریخ  13/5/98

 .کار ساختمانی آن تکمیل می شودقرار داد  مطابق 13/5/99
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2 

 
 

تجهیزات و ماشین آالت بهره   خریداری

 خط آهنحفظ و مرافبتی برداری و 

 

20% 

هن ره خط آترم اداحمیش از مقام خو 1397/1/12خ مور 2/4شماره نامه  طی

ظ ت بهره برداری و حفرد ضرورموایل و تجهیزات ستار تهیه و خریداری وسخوا

ورغندی شدند و ینه و تقآ، فشریمزار  –حیرتان و مراقبت برای خطوط آهن 

آمریت تهیه و خویش به  1398/01/18خ کم مورس حبه اسامحترم  مقام

و تجهیزات  وسیل هیه و خریداریدر مورد ته است تا دارکات اداره هدایت دادت

داره به ا ینایست نیازمندی لت اجراآت نماید. مورد ضرورت مطابق قانون تدارکا

جمهوری عالی ریاست  کم مقامأ مطابق حاداره تدارکات ملی ارسال و بعد

مورخ  196جلسه شماره  3393این پروژه طی فیصله شماره  شماره نامه

ره تدارکات ملی طی نامه منظور گردید. که اداملی  کمسیون تدارکات 9/5/98

خواست تا  خویش از وزارت محترم امور خارجه 2/6/98مورخ  7659شماره 

ا مشخصات تخنیکی این پروژه را از طریق سفارت خانه های دولت افغانستان ب

خیرأ زبکستان و چین شریک سازند و اکشور های قزاقستان، روسیه، اوکراین، ا

این آمریت مواصلت کرده خاطر نشان به  21/9/98مورخ  12551ه نامه شمار

 دریافت ننموده اند. نمایند که تا به حال از جانب وزارت خارجه پاسخ
 

3 
پروژه پوسته های امنیتی  باب 19 اعمار

خط آهن فاز اول قطعه چهارم و قطعه سوم 

 هرات –خواف 
80% 

یشنهاد شماره یعه پنیتی ذروسته امباب پ 8حل تدارکاتی پروسه آغاز مرا  ـ

مقام  2/4/1398مورخ  205و مزین حکم شماره  2/4/1398مورخ  65

 بار به داوطلبی سپرده شده است.  محترم بوده است. سه

به اعالن داوطبی سپرده شد. اما  9/5/98مورخ  1700ذریعه نامه شماره   -1

 ایی هیچ شرکتی اشتراک ننمود.در پروسه آفرگش

دوباره مجددأ به اعالن سپرده  13/6/98مورخ  1831شماره ه نامه ذریع -2

از قیمت   %28ده بود شد. بعد از پروسه آفرگشایی نرخ شرکت که برنده گردی

 بلند بود و رد گردید.تخمنی پروژه 

وطلبی برای بار سوم به اعالن دا 3/9/98مورخ  3058ذریعه نامه شماره  -3

فت سه شرکت در صورت گررگشایی آف 26/9/98سپرده شد. در تاریخ 

ام داوطلبی اشتراک کردند. پیشنهاد ارزیابی پروژه متذکره جهت ارزیابی به مق

 ورد صادر نگردیده است. که تا حال هدایتی در مسال گردیده اداره ار

سته باب پو 11پروسه های خشت کاری، کانکریت ریزی و پلستر کاری    ـ

 یان دارد.جر هرات –اف امنیتی مورد نیاز قطعه سوم خط آهن خو

 

 -مطالعات تخنیکی خط آهن مزارشریف 4

 کیلومتر 654هرات به طول 
20% 

خ ز طرف ریاست ساختمان و به تاریپیشنهاد گردید ا 10/6/1397به تاریخ 

شرکت عالمندی  5به اعالن ابرازی عالقه مندی سپرده شد که  20/6/1397

شرایط شناخته شد ت واجد ز داشتند و از جمله آن فقط یک شرکخویش را ابرا

آمریت تدارکات  950ولی بنابر کافی نبودن شرکت ها، طی پیشنهاد شماره 

دی گذاشته شد ه اعالن ابراز عالقه مندوباره ب 1397عقرب  16یخ پروژه به تار

شرکت آن توسط  5شرکت عالمندی خویش را ابراز داشتند از جمله  7که 

 3/4/98یخ گردید و به تارا صادر به آنه RFPت شارت لیست گردیدند و هیئ

آفر گشایی تخنیکی آن صورت گرفت و سه شرکت پروپوزل های تخنیکی و 

ارزیابی گردید ش را ارایه داشتند و پروپوزل های شان توسط هئیت مالی خوی

ید. که یک شرکت موفق به کسب نمره حداقل گردید و وارد پروسه ارزیابی گرد

ا ترتیب طویس آب گزارش خویش ر لی شرکتهیئت بعد از بررسی پروپوزل ما

داد منی قرار خ شرکت متذکره از قیمت تخنر علت بلند بودنه ننمودند ب

  اره به اعالن سپرده شد.ره دوبمتذک
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 شده معطل یت های فعالب: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 معطل شدن فعالیتدالیل 

    

    

    

    

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 عدم آغاز فعالیتدالیل  عنوان فعالیت شماره

1 

در یافت رایط اعالن تدارکات کمپنی واجد ش اول  در دور هرات –خواف آهن  ب پوسته امنیتی مورد نیاز قطعه چهارم خطبا 8 اعمار

، مراحل تدارکاتی ه عالن سپرده شدبار دوم به ا، دید نگر

ار ساختمان آن در سال ، ک ی باشدیس مآن تحت پروس

 انجام می گردد. 1399

   

   

   

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده

 ن تطبیق می شوده خط آهکه پروژهای بد امنیتی در مسیر  وضعیت .1
کامل تجهیز گردد تا بتواند امنیت عامه باید بصورت کندک محافظت .  1

 بهتر تامین نمایدا بصورت پروژه ر

  

  
 

 پالن فعالیت های تکمیل شده خارج از

عنوان فعالیت تکمیل شده  شماره

 خارج از پالن

ت در یدالیل عدم شمول نتایج

 نپال

 ساختمان تعمیر اداری خط آهن والیت هرات 1
دائی پروژه میل و تسلیمی ابتکار ساختمان تک

 انجام شده.

 1397کارساختمان آن در سال مالی 

تکمیل گردیده بود تنها تسلیمی 
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 گرفتابتدائی در این سال صورت 

 ساختمان تعمیر اداری خط آهن والیت بلخ 2
ائی پروژه کار ساختمان تکمیل و تسلیمی ابتد

 نجام شده.

 1397لی کارساختمان آن در سال ما

سلیمی ردیده بود تنها تتکمیل گ

 ابتدائی در این سال صورت گرفت

نجام کار ترمیمات تکمیل ، تسلمیی ابتدائی ا عمیر مرکزی ادارهترمیمات اساسی ت 3

 گردیده و به بهره برداری سپرده شده است.

نظر به لزوم دید و نیاز مندی های 

 1398اداره بعد از شروع سال مالی 

 ته شدروی دست گرف

تری اداره مرکزی و فتدارک تجهیزات د ه وتهی 4

 های والیتیریاست 

مودن تجهیزات دفتری اداره یه و فراهم نبا ته

نون مشکلی از ، اکیتیوالریاست های مزکری و 

ود نداشته و تسهیل در روند بت در دفاتر وجاین با

 است دیده را سبب گراجرای فعالیت ها 

دید اداره  زومضرورت و لبر اساس 

ریان ژه مذکور در جپرونیازمندی 

به شعبه تدارکات  1398سال مالی 

مورد اصوال  وده که درصلت نمموا

 اجراآت گردیده است. 

ترانسفارمر استیشن برج  بابو منتاژ یک نصب  5

 تعمیر جدید ریاست خط آهن والیت هرات برق 

رمر فامنتاژ ترانساکنون که پروسه نصب و 

آهن ط ق تعمیر جدید ریاست خج براستیشن بر

یده است مشکالت و به اتمام رس والیت هرات

دیده حیه مرفوع گره های ناشی از این نادغدغ

 ست. ا

 (1397) ین فعالیت از سال گذشتها

 باقی مانده بود.

باب ترانسفارمر استیشن برج و منتاژ یک نصب  6

  بلخمیر جدید ریاست خط آهن والیت تعبرق 

ستیشن ا رمرب و منتاژ ترانسفاه نصوژتطبیق پر

دید ریاست خط آهن والیت بلخ تعمیر جبرج برق 

سمت در قو مرفوع ناحیه را مشکالت ناشی از این 

زم را به وجود استفاده موثر از برق سهولت ال

  . آورده است

 (1397) ین فعالیت از سال گذشتها

 باقی مانده بود.

ال ت سرول و تیل دیزل بابتیل پط تهیه و تدارک 7

 1398مالی 

مورد  پطرول و تیل دیزله و تدارک تیل هیبا ت

، از خط آهناداره  1398رورت بابت سال مالی ض

ورت ص ع ضرورت بهموق وسایط نقلیه اداره در

ی از این رمال استفاده گردیده که کدام مشکلون

 نداشته است.  ت وجودباب

لیست نیازمندی تهیه و تدارک تیل 

ضرورت رد ل دیزل موپطرول و تی

 1398یان سال مالی راداره در ج

مریت مواصلت غرض تهیه به این آ

صورت گرفته نموده که اصوال اجراآت 

 است.

ت ولیه بابازم ااسیه باب و لوطتهیه و تدارک قر 8

 1398مالی  سال

مندان ت یومیه کارز ضروریاتهیه قرطاسیه باب ا

طاسیه باب و لوازم قره که فراهم نمودن دفاتر بود

ع نو اکنون هیچ 1398ای سال مالی ولیه برا

 جود نداردومورد  مشکلی در

ازمند، ات شعبات نیبر اساس پیشنهاد

زمندی قرطاسیه باب و نیا لیست

ان سال مالی ریلوازم اولیه در ج

غرض تهیه و تدارک به این  1398

الیت صلت نموده بود که فعمریت مواآ

ج پالن تدارکاتی گردیده و در یاد در

رفته اقدامات اصولی صورت گزمینه 

 است. 

ط آهن بنادر ظ و مراقبت و بهره برداری خطوحف 9

 دیتورغنآقینه و 

فراهم آوری تسهیالت اری و ه خدمات بهره بردارای

 ریقز طموال تجارتی و ترانزیتی اظور انتقال ابه من

روزانه ل کشب ظ ومراقبتحفن و همچنان هخط آ

انجام  های ساحویط تیم ار توس، هفته وار و ماهو

و رفع  ساحوی، نواقص جزئی توسط تیم 

کز بصورت هفته وار و ماهوار به مر اتگزارش

ریاست بعد از بررسی  لت می ورزد که اصوم

ه فعالیت های از جملین فعالیت ا

ء شد بناروزمره اداره خط آهن می با

 .وده بدر پالن شامل نگردید
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در صورت بناء ها زیرظ ومراقبت ساختمان ، حف

آن رفع برای هدایات الزم ص عمده ت نواقودیموج

 بناء ، زیر و نواقص رفع می گرددگردیده  اراصد

هره های خط آهن بشکل مصئون و فعال بوده ، ب

 نورمال انجام می شود.شکل برداری از آن ب
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  1399مالی پالن شده برای سال  عمده یرنامه هاب

 1399مالیپالن شده برای سال  عنوان برنامه ها و یا فعالیت های شماره

 تقویت و توسعه خط آهن  

 کیلومتر  44ول به طهرات  –واف چهارم خط آهن خ ساختمان دوم قطعهاعمار  1

 خت بلداری نایب آباد در والیدیزاین ساختمان ورکشاپ تخنیکی بهره بر 2

 هن تورغندی ن خط آحه استیشت رد آب در ساار ساختمان کانال ها جهاعم 3

 کیلومتر  654به طول هرات  –هن مزار شریف تمان مسیر خط آساخ دیتایل دیزاین و 4

 راته -باب پوسته امنیتی مورد نیاز خط آهن قطعه سوم خط آهن خواف  11تمان تکمیل کار ساخ 5

مان احاطه استیشن اعمار ساخت، آهن اندخویشن خط دیزاین و اعمار ساختمان استی ،اندخوی –آهن آقینه خط  کیلومتر 30ساختمان  6

 ین اندخوورم استیشفو دیزاین و ساختمان پلت  ویاندخ

 هرات –ز اول قطعه چهارم خط آهن خواف آهن فار خط کیلومت 43ساختمان  7

 هرات -چهارم خط آهن خواف  باب پوسته امنیتی مورد نیاز قطعه 8ساختمان  8

 اندخوی -ساختمان پوسته های امنیتی مورد نیاز خط آهن آقینه  9

 نقلیه و توزیع مسؤلین مرکزی و محلی اداره خط آهن عراده وسایط 10اری خرید 10

رت ز خریداری تجهیزات صوبعد ازبکستان به اداره خط آهن افغانستان حفظ و مراقبت و بهره برداری از اسه و انتقال پرو 164ت جهیزات 11

 رد. میگی

 پتیک.فایبر او اتصال استیشن ها به  WIM and Wildصب سیستم نرولی و نتتجهیز پنج استیشن با کمره های ک 12

 یرو بهره بردا حفظ ومراقبت

 مزارشریف -ومراقبت خط آهن حیرتان رت از حفظ نظا 1

 خط آهن ایستگاه بندر آقینهحفظ ومراقبت  2

 اقبت خط آهن ایستگاه بندر تورغندیحفظ ومر 3

 هرات -خط آهن خواف  حفظ ومراقبت خط آهن قطعه سوم 4

 منابع بشری تقویت

 در بست های خالی اداره خط آهن استخدام کارمندان  1

 انستان آهن افغ و آموزش کارمندان اداره خطکارمندان  رایموزشی بز سنجی آنیا 2
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 ضمایم

 ) به افغانی(1398عواید  سال مالی:  (1ره )ضمیمۀ شما

 ایداتیمنابع ع شماره
د پیش بینی شده مبلغ عوای

 به افغانی

د خالص بدست آمده عوای

 افغانی به

 کاهش عواید/فیصدی ازدیاد

 کاهش ازدیاد

   2,334,366,988  مزارشریف حیرتان  آهن خط 1

   241,289,577  بندر آقینه آهن خط 2

      

      

  2,575,656,565  مجموع عواید به افغانی
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 1398 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2اره )ضمیمه شم

 

 نیبودجه به میلون افغا

ر شده مجموع بودجه منظو

 1398مالی   سال

 2 شافیبودجه انک 1 ادیبودجه ع 1+2

   3,051,300,000  93,190,000 3,144,490,000 به رقم 

میلیون و  چهارو ل چهصدو یک میلیاردو  سه به کلمات 

 افغانی صدو نود هزارچهار

نودو سه میلیون و یکصدو 

 نود هزار افغانی

میلیون و  او یکپنجسه میلیاردو  

 ر افغانیصد هزاسه 

 

 لغ و فیصدسال مالی به مب جه به اساسبود  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ ه فیصدب به مبلغ

   % 99 3,010,991,598 % 84 77,190,000 به رقم

 هزار  نودصدو یک  و  میلیون فتهفتادو و ه به کلمات

 افغانی

میلیون  دهمیلیاردو  سه   

 یکو  نودهصدو  نهو 

و  نودهصدو  نجپهزارو 

 افغانی شته
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۳شماره ) ضمیمه

 

اتمالحظ  
تعداد شرکت 

 های مختلط

تصدی  تعداد

 ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

اد تعد

 وریت هامشا

های تعداد ریاست 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد معینیت 

 ها

 

 0 0 0 4 0 6 3 

تشکیل 

سال 

۱۳۹۷ 

 0 0 0 4 0 6 3 

 تشکیل

 سال

۱۳۹۸ 
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مرکزی نانبخش کارک   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

۱۳۹۸ 

و   مامورین

 استادان 
 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اناجیر

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

  

 ایندگی های خارجی نان نمکارک

 موعمج

  

شامل کارکنان 

 مجموع رتب و معاش سیستم 

  

اصل 

 شکیلت
328  58  0   0 

 /مامور

 استاد
یر جا مامور  نظامی اجیر   والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   

 126 
  

11 0 202 47 0 0 0 0 133 248 
 137 249     382 

 موجود

   نظامی اجیر رمامو   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   والیات

 138  12 45 2  0   0 0  0  

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن دمر جموعم زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

58 6 7 1 0 0 72 80 6 38 1 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 76  8 117 7 199 
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 والیتی: بخش کارکنان 

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور ظامیانن یراج مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
ردم   زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن 

میدان         بامیان 44 0 0 0 8 2 34 بلخ

 وردک
       

        پکتیا        تخار 53 0 0 1 23 4 25 هرات

        پنجشیر        جوزجان 21 0 0 0 5 0 16 بفاریا

        سرپل        کاپیسا 6 1 1 1                                           1  0 5  کندهار

        بادغیس        اکپکتی        رننگرها

        ارزگان        ستخو        کندز

        زابل        کنر        بغالن

        دایکندی        نیمروز        بدخشان

        فاریاب        هلمند        لوگر

        نورستان        فراه        غزنی

        نسمنگا        نپروا
 

        غور        لغمان

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 7 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 118 مردان 0 0 1 38 6 80

 


