بودیجې مصرف
د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د  ۷۹۳۱کال خپله بودیجه پ  ۳۹سلنه مصرف کړي،

د فقر د کمښت په برخه کې
 ۷۹۳۱کال د  ۹۳والیتونو ۹۳۳ ،ولسوالیو او  ۱۸۱کلیو کې  ۷۰۰۱پروژې بشپړې کړي ،چې ۷۷۹
میلیونه ډالره ارزښت یې درلودو .له دې پروژو  ۹میلیونه خلک ګټه اخلي او هېواد والو ته ۷۳،۹
میلیونه کاري ورځې رامنځته کړي..

د ښوونځیو د ودانیو جوړول
د  ۹۱۳۱ښوونځیو د وانیو د جوړولو د سروي ،ډیزاین او پروپوزل لیکولو چارې پیل کړې .تر اوسه د
 ۷۹۰۰ښوونځیو د جوړولو لګښت د شوراګانو حسابونو ته تللی ،په ساحه کې عمال د  ۱۰۰ښوونځیو د
وداینو جوړولو کار روان دي او د غوایي میاشتې تر پای به د کلیوالي شوراګانو لخوا د ټولو ۷۹۰۰
ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل شي ،وړاندینه کوم ،چې د  ۹۱۳۱ښوونځیو د جوړولو چارې به په
 ۷۹۳۸کال کې بشپړې شي او دوهم پړاو چې په کې  ۹۹۹۹نور ښوونځي جوړیږي او  ۹۱۰میلیونه
ډالرو بودیجې ته اړتیا لري ورسیږو.
د ولسي تړون ملي پروګرام
ولسي تړون ملي پروګرام په چوکاټ کې له  ۱۰۰۰د زیاتو پروژو کارونه پیل کړل ،چې د ۱۰۳
پروژو کارونه یې بشپړ شول او ګټې اخېستنې ته وسپارل شوې.
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا
 ۷۳۰زره کسانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړل ،چې  ۷۰۰زره یې مېرمنې وې .له نیکمرغه د زیاتو
هڅې څخه وروسته بریالي شو ،چې یاده برنامه په ټول هېواد کې د  ۹۰۷۸کال د جوالۍ په میاشت کې
د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په نوم پیل شوه ،چې د ټول هېواد په  ۱۱ولسوالیو کې به ۱۹۹۰
شوراګانې تر خپل پوښښ الندې راولي .یاده برنامه به د پنځو کالونو په اوږدو کې  ۹۰۰زره دندې
هېوادوالو ته ایجاد کړي ،چې له ډلې یې  ۸۰ښځې دي.
د هغو  ۹۰۰۰د سپما ګروپونو څخه چې د هېواد په پنځو والیتونو(پروان ،کابل ،بامیان ،ننګرهار او
هرات ) کې د کلیوالي صنعتونو د پرمخیتا پروګرام له خوا جوړول ۷۱۰۰ ،نور نوې به د دې پروګرام
له خوا جوړ شي.

هېواد په  ۸والیتونو(کابل ،پروان ،بغالن ،بلخ ،هرات ،کندهار ،ننګرهار او لغمان) کې مو  ۹۰۰۰د
غالیو اوبدلو کارګاوې او اړونده مواد وویشل ،چې ۹۹زره نویو راستانه شویو هېوادوالو ته یې په
مستقیم او غیرمستقیم ډول بوختیاوې رامنځته کړې.
د کوچیانو ستونزه
د وروستۍ سروي له مخې  ۸۳سلنه کوچیان د غربت تر کرښې الندې ژوند کوي
په  ۷۹۳۱کال کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کوچیانو د ټولنیز اقتصادي د ژوند د ستونزو د
مالومولو په پار یوه هره اړخیزه سروي بشپړه کړه او د دې سروي له مخې د کوچیانو د ژوند د ښه کېدا
او لومړنیو خدمتونو ته د السرسي په نیت پنځه کالنه ستراتیژي جوړه شوه ،د دې ترڅنګ د کوچیانو
شوراګانې هم جوړې شوې خو د پروژې د عملي چارې او  ۷۰۰۰شوراګانې به  ۷۹۳۸کال کې جوړې
شي .چې په درو کالونو کې  ۹۰میلیونه ډالر ارزښت لري.
د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام به هم په خپل  ۹کلن بهیر کې به ۹۰۰۰کوچیان هم تر خپل
پوښښ الندې راولي او د کوچي تشبثاتو د پیاوړتیا لپاره بېالبېل پروګرام ورته جوړ کړي.
کنړ سیند موضوع
 ۳۰کیلومتره بولډروال ډوله دیوال د جوړولو د سروي او ډیزاین کار روان دي ،چې څه باندې  ۷میلیارد
او  ۹۹میلیونه افغانۍ لګښت لري او  ۹۱۰۰کرنیزه ځمکه به د سیالبونو له خطره خوندي کړي.
 ۷۰۰۰۰کسانو ته په مستقیم او  ۹زره کسانو ته په غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه.
شېنواري ولسوالۍ
د شېنوارو شپږ جنګ ځپلیو ولسوالیو( دوربابا ،غني خیلو ،نازیانو ،اچین ،هسکې مینې او سپین غر
ولسوالیو کې د  000,044,444افغانیو په ارزښت د  32ښوونځیو پر جوړولو سربیره د اوبو لګولو د
سربندونو ،د اوبو لګولو د کانالونو استنادي دیوالونو  501بیالبیلو پروژو تړونونه د روان لمریز کال د
وري ( حمل ) پر اتمه له ځایي کلیوالي پرمختیایي شوراګانو سره السلیک شول، ،چې به 322,344
کاري ورځې رامنځته او  566,011ځایي اوسیدونکي به لدغو پروژو ګټه پورته کړي.
سروبي ولسوالۍ دیوال
د کابل په سروبي ولسوالي کې د سیالبونو د اټکلي زیان د مخنیوي په برخه کې د 525,050,001
افغانیو ارزښت د  0301مترو په اوږدوالي د ګبیون ډوله استنادي دیوال د جوړولو چارې هم سږ کال
پیل کړیدي.
د دغې پروژې د تطبیق پر مهال به شا او خوا  04زره کاري ورځې رامنځته او  30364ځایي
اوسیدونکي ترې ګټه پورته کړي.
____
د کلیوالي الر جوړولو ملي پروگرام

په  ۷۹۳۱کال کې  ۹۳۱کیلومتره سړک او  ۷۹۱۷متره پل جوړ کړی ،چې د کلیوالي خلکو لومړنیو
خدمتونو ته السرسی یې  ۹۸،۹څخه  ۱۰سلنې ته لوړ کړی.
همدرنګه یې  ۹۹۰۰کیلومتره سړک ساتنه او مراقبت کړی،
چې دې ټولو برنامو  ۹میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي او  ۷،۹میلیونه خلک ترې ګټه اخلي.
د اوبو رسولو ملي پروګرام

د مرکزي احصائیې د راپور له مخې د کلیو اوسیدونکو د څښاک اوبو ته السرسی په کلیوالي سطحه
 ۹۰۷۱/۹۰۷۱کالونو کې  ۹۹،۹سلنه وو.
په  ۹۰۹۰کې به  ۷۰۰فیصده خلک د څښاک اوبو ته السرسي ولري.
 ۳۳۰پروژې بشپړې کړي او  ۷،۳میلیونه خلک ترې ګته اخلي.

په  ۷۹۳۱کال کې  ۷۰۰۱پروژې بشپړې کړي.
 ۷۳،۹میلیونه کاري ورځې یې ایجاد کړي.
 ۹،۳میلیونه خلک ترې ګټه اخلي.
ارزښت ۷۷۹،۸۹ :میلیونه ډالره
پوښښ ۹۳ :والیتونه
ــــــــــــــ

په  ۷۹۳۸کې پالن شوې پروژوه ۸۳۱۸
 ۷۹میلیون کاري ورځې
لګښت  ۷۸،۹۳۱میلیارد افغانۍ
ګټه اخېستونکي ۳،۹:میلیون

