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د پیل خبرې
د کافــي اقتصــادي فرصتونــو او زیربنــاوو کمښــت ،د طبیعــی پېښــو پــر وړانــدې ز یــان منــل ،د کاري اســانتیاوو کمښــت،
د اغیزمنــو څېړنــو او ســروې ګانــو نشــتوالی ،پــه کلیــو کــې کمــزورې حکومتولــي او د کافــي امنیــت نشــتون د کلیــو پــه
کچــه د بــې وزلــۍ لــه الملونــو څخــه بلــل کېــږي .د دغــو الملونــو مطالعــه او ورتــه رســېدنه د ( )۱۴۰۰ – ۱۳۹۶لمر یــز کال
پــورې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه ســتراتیژیک پــان کــې د اساســي خدمتونــو او تــل پاتــې پراختیــا لپــاره د زمینــې
برابرولــو لــه الرې پــه کلیــو کــې د بــې وزلــۍ د کمښــت پــه موخــه پــه پــام کــې نیــول شــوي دي .د کلیــو او پراختیــا وزارت د
خپلــو ســتراتیژیکو موخــو لکــه د زیربنــاوو پــه دوامــدارې پراختیــا ،دوامــداره اوبــو رســونې او روغتیــا ،د صنایعــو او کوچینــو او
منځنیــو پانګونــو پراختیــا ،د تــل پاتــې او تجدیــد وړ انــرژۍ پــه پراختیــا ،ســیمه ییــزې حکومتولــۍ او اداري پراختیــا او د غیزمنــو
خدمتونــو د چمتــو کولــو لــه الرې د کلیوالــي ســیمو د پرځــان بســاینې او پرمختــګ لپــاره الر برابــروي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د کلیــو اوســېدونکي د خپــل پــام پــه محــراق کــې ســاتي او تــل پــه دې لټــه کــې دی
څــو د کلیــو د اوســېدونکو د ژوندانــه د کچــې لوړولــو پــه موخــه مشــارکتي کلتــور پیــاوړی کــړي .ددغــه وزارت مشــرتابه او
کارکوونکــي ژمــن دي خپلــې چــارې پــدې متمرکــزې کــړي چــې کړنــې یــې د محــوري ارزښــتونو ،ملــي لومړیتوبونــو او تــل
پاتــې نړیوالــو پراختیایــی موخــو پــر بنســټ وي او پــه کلیــو کــې د بــې وزلــۍ د کمښــت پــه موخــه پــه اقتصــادي او ټولنیــزو
زیربنــاوو ټینــګار کــوي چــې د بــې وزلــۍ د کمښــت اساســي الر بلــل کېــږي.
زه پــر دې بــاور یــم چــې د مشــارکتي روحیــې پیاوړتیــا او محــوري ارزښــتونو تــه ژمنتیــا بــه لــه مــوږ ســره د وزارت پــه
ســتراتیژیک پــان کــې شــته موخــو تــه د رســېدو پــه برخــه کــې مرســته وکــړي .پــه بشــپړ بــاور ویلــی شــم چــې اوس د کلیــو
د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د هېــواد پــه ټولــو کلیــو کــې فعالــه ونــډه لــري او د کلیــو پــه کچــه لــه ټولــو اړونــدو ادارو او
همــکارو شــریکانو ســره د ټولــو پراختیایــی چــارو مشــري پــر غــاړه لــري .لــه دې ســربېره ددغــه وزارت ریاســتونه او کاري
پروګرامونــه دا مســئولیت لــري چــې ددغــه پنځــه کلــن ســتراتیژیک پــان موخــو تــه درســېدو پــه برخــه کــې د هېــڅ ډول
اصولــي هڅــو څخــه ډډه ونکــړي او د اغیزمنــو او ګټمنــو خدمتونــو د وړانــدې کولــو زمینــه د هېــواد پــه کچــه د متوازنــې
پراختیــا اصــل پــه پــام کــې نیولــو ســره برابــره کــړي.
خوشــاله یــم چــې لــه  ۱۴۰۰ – ۱۳۹۶لمر یــز کال پــورې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت ســتراتیژیک پــان چــې د کلیــو د
اوســېدونکو د ژوندانــه د ښــه کېــدو او بــې وزلــۍ د کمښــت پــه موخــه لــه میاشــتو هڅــو او ســتړیاوو وروســته د
اړونــدو داخلــي (افغــان) کارکوونکــو لــه خــوا لــه بیــا کتلــو وروســته پــه ملــي ژبــو ترتیــب شــوی وړانــدې کــوم .لــه دې ســره
غــواړم د خپلــې مننــې مراتــب د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ســتراتیژۍ برخــې تخنیکــي ډلــې ،همــکارو ریاســتونو،
پروګرامونــو او د وزارت ســاکارنو تــه وړانــدې کــړم کــوم چــې ددغــه ســتراتیژیک ســند پــه جوړولــو کــې یــې هڅــې کــړې
دي .
پوهنمل مجیب الرحمن کریمی
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر

1

سریزه
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت مشــرتابه پــه دې بــاور دي چــې د بــې وزلــې کمــول د اساســي خدمتــوو وړانــدې
کولــو او د ســیمه ییــزو بنســټونو پیاوړتیــا تــه اړتیــا لــري ترڅــو پــه کلیوالــي ســیمو کــې دوامــدارې او متوازنــې اقتصــادي
پیاړتیــا او پراختیــا تــه ورســیږو.
همــدې موخــو تــه درســېدو پــه هــوډ د بــې وزلــۍ الملونــو (چــې پــه لومــړۍ ګڼــه جــدول کــې مشــخص شــوي) تــه د
ځــواب ورکونــې پــه موخــه د وګــړو ،مالــي مالتــړ کوونکــو ســرچینو او د کلیــو د پراختیــا ســکتوري ادارو متقابلــه همــکاري
او ګــډون چــې د کلیــو د غوړېــدو او ښــه تــوب المــل کېــدای شــي اړ یــن بلــل کېــږي .دغــه وزارت د مقایســوي ګټــو اصــل
تــه پــه پــام ،پــه کلیــو کــې د ژوندانــه د کچــې د ښــه کېــدو پــه موخــه د اقتصــادي فرصتونــو؛ پــه کلیــو کــې د وړتیــاوو،
امکاناتــو ،او ســیمه ییــزو ســرچینو دشــتون مشــخص کولــو تــه مکلــف او ژمــن دۍ.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د کلیوالــي ســیمو اړتیــاوو تــه د مســتقیمې رســېدنې پــه موخــه خپــل پراختیایــي پالنونــه
د ملــي او فرعــي پروګرامونــو لکــه د ولســي تــړون پروګــرام ،کلیوالــي الر جوړونــې ملــي پروګــرام ،د کلیواليصنعتونــو
د پراختیــا ملــي پروګــرام ،د کلیــو د تجدیــد وړ او دوامــدارې انــرژۍ پروګــرام ،د اوبــو رســونې او محیطــي حفــظ الصحــې
ملــي پروګــرام ،ســیمه ييــزو پروګرامونــو د انســجام دفتــر ،د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیڼوټ  ،د هراړخیــز کرنــې او کلیــو
پراختیــا آســانتیاوې  ،پــه ســرحدي ســیمو کــې د افغــان تاجــک د ژونــدا د ښــه والــي او لــه ز یــان منلــو څخــه د خوندیتــوب او
څارنــې لــه الرې پلــي کــوي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت خپــل ســتراتیژیک پــان لــه ټولــو اړونــدو خــواوو ســره پــه ســا او همغــږۍ تدویــن کــړی
او هڅــه یــې کــړې د متوازنــو خدمتونــو پــه وړانــدې کولــو ســره پــه کلیــو کــې ټولنیــز عدالــت ،او د رڼــو او ډیموکراټیکــو ټاکنــو
پــه الر اچولــو ســره ښــه ســیمه ییــزه حکومتولــي د ښــځو د فعالــې ونــډې اخیســتلو پــه ګــډون تأمیــن کــړي.
پــه تېــرو کلونــو کــې دغــه وزارت د اساســي خدمتونــو پــه وړانــدې کولــو ســره بازارونــو ،کاري شــونتیاوو ،تعلیمــي
مرکزونــو ،ټولنیــزو خدمتونــو ،د څښــاک صحــي اوبــو او کلیوالــۍ انــرژي تــه د کلیوالــي وګــړو السرســی ز یــات کــړی ،چــې
ددغــه وزارت د مامور یــت اصلــي محــور جــوړوي او پــه پایلــه کــې یــې د ښــې راتلونکــې پــه موخــه د کلیوالــي ســیمو د
اوســېدونکو پــه اذهانــو کــې هیلــې ژونــدۍ او پیــاوړې کــړي دي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت؛ د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت ،نړیوالــې ټولنــې او د ســتراتیژیک پــان د
پالیســو د تحقــق پــه موخــه اړتیــا لــري څــو د خپلــو پراختیایــي پروګرامونــو پــر جوړښــت بیــا کتنــه او هغــه منســجم کــړي څــو
وکــوالی شــي کلیوالــو تــه د ښــه ژوندانــه پــه موخــه غــوره خدمتونــه وړانــدې کــړي.
د جوړښــتونو (تشــکیالت) او سیســتم ،د خدمتونــو د وړانــدې کولــو او لګښــتونو د کمښــت د بنســټیزه کولــو پــه
موخــه دغــه وزارت پــه پــام کــې لــري خپــل تشــکیالتي جوړښــت ،چــې د ملکــي خدمتونــو او پروګرامونــو کارکوونکــي پکــې
شــاملېږي د ســمون (ریفورم) د پروســې د پلي کېدو له الرې ملي او ســټراټیژیکو موخو او لومړیتوبونو ته د رســېدو
پــه موخــه برابــر کــړي.
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خنډونه
فرصتونه

د اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ ﺳﺮوې
ګﺎﻧﻮ او څﯧړﻧﻮ
ﻧﺸﺘﻮن او ﻋﺎﻣﻪ
ﭘﻮﻫ� ﮐﭽ� ﮐﻤﻮاﻟ�

د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې
ﺣ�ﻮﻣﺘﻮﻟ�
ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎ

د ﻃﺒﯿﻌ� ﭘﯧښﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې زﯾﺎن ﻣﻨﻞ

د ﮐﺎﻓ� زﯾﺮﺑﻨﺎوو
ﮐﻤښﺖ

ﮐﻤﺰوری ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﯾﻮواﻟ�
د ادارو او ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﺮﻣﻨ� ﻧﺎﮐﺎﻓ� ﻫﻤﻐږي
د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﮐﻤﺰوری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
د اړوﻧﺪې ﭘﻮﻫ� او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟ�
د وړاﻧﺪې ﺧﺒﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺘﻮن

• ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ ﮐ� د وګړو د واﻗﻌ� اړﺗﯿﺎوو د ﭘﯧﮋﻧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺳﺮوې ګﺎﻧﻮ ﻧﻪ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪل
• ﻣﺘﻮازﻧ� ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻫﺮ اړﺧﯿﺰو څﯧړﻧﻮ ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎ
• د ﺑﯿﺲ ﻻﯾﻦ ) ﻣﺒﺪا ﻣﺤﺎﺻﻞ( ﻧﺸﺘﻮاﻟ�

• د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﺣ�ﻮﻣﺖ او وګړو ﺗﺮﻣﻨ� واټﻦ
• د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺣ�ﻮﻣﺘﻮﻟ� ﻟﭙﺎره ﻧﺎ ﮐﺎﻓ� ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ
• ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺎﺳ� ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د وګړو ﺑﯽ ﺧﺒﺮي

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ﭘﻪ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ او ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﻻر ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ� د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ﮐﻤښﺖ
د ﮐﺎﻓ� روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ او ﺗﻌﻠﯿﻤ� ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟ�
روﻏﺘﯿﺎ او د څښﺎک ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺗﻪ ﮐﻢ ﻻﺳﺮﺳ�
د اﻧﺮژۍ ﺗﻮﻟﯿﺪوﻧﮑﻮ زﯾﺮﺑﻨﺎوو ﮐﻤﻮاﻟ�
ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی زراﻋﺘ�

د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ� او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت د اړﻧﺪو ﺑﺮﺧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﻠﯿﻮاﻟ� وګړو د
اړﺗﯿﺎوو د ﭘﯧﮋﻧﺪو ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﺤﻘﻖ او ﻣﺘﻮازﻧ� ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل
ﺳﺮوې ګﺎﻧ�،ارزوﻧﻪ او ﻫﺮ اړﺧﯿﺰه څﯧړﻧ� د ﭘﺮوژو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د اﻏﯿﺰﻣﻦ ﭘﻠ�
ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮي.

د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ� او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت:ټﻮﻟﯿﺰ او ﻣﺘﻮازن اﻧﮑﺸﺎف ﺗﻪ ﺗﺤﻘﻖ ،د
وګړو ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ اړه زده ﮐړې ﺑﺮاﺑﺮې او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ټﺎﮐﻨ� ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﻮي.

د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ� او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت :ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﭘﺮﯦ�ړې ﭘﻠ� ،ټﻮﻟﻨﯿﺰه
ﻫﻤﻐږي زﯾﺎﺗﻪ ،ﻟﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل څﺨﻪ د ﺳﺎﺗﻨ� ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭼﻤﺘﻮ او وګړي ﻟﻪ ﺣﻮادﺛﻮ
ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ� روزي.

د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ� او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت :ښﻮوﻧځ� او ﮐﻠﻨﯿ�ﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ،ﻻرې او
ﭘﻠﻮﻧﻪ آﺑﺎد ،د دواﻣﺪاره او ﺗﺠﺪﯾﺪ وړ اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮه ،د اوﺑﻮ ﻟ�ﻮﻧ� ﺷﺒ�� ﺟﻮړې
او د څښﺎک ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ او روﻏﺘﯿﺎ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ� زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.

•د انجینرۍ او ډیزاین برخې

•
•
•
•
•

•د توکو د ټسټ البراتوارونه

ﺑﺎزار ﺗﻪ ﻣﺤﺪوده ﻻﺳﺮﺳ�
د اړوﻧﺪو ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐﻤښﺖ
ﭘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐ� ﻟﻪ ﻋﺼﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ څﺨﻪ ﻧﻪ ګټﻨﻪ
ﭘﻮر ﺗﻪ ﻣﺤﺪوده ﻻﺳﺮﺳ�
د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺗړﯾﺰو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟ�
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د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ� او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت :ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ ﺗﻪ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،ﻟﻪ
ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړې ادارې ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﭘﻮروﻧﻮ او
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐ� ﻫﻤ�ﺎری ،ﺑﯿﺦ ﺑﻨﺎ ﺟﻮړه ،اﻧﺮژي ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ� ﻣﺴﺎﻋﺪ
او د  VSLAs / SMEsﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ� ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

•په مرکز او والیتونو کې د دفترونو او وسایلو لرل

د ﮐﺎﻓ� اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟ�

•د وزارت له پراختیايي پروګرامونو څخه د دولت مالتړ

•د کلیــو د پراختیــا پــه برخــه کــې د مالــي مرســتندویانو
ژمنتیــا او لیوالتیــا

•د هېواد په ټولو کلیو کې د وزارت فعاله شتون

•د متخصصــو او تجربــه لرونکــو کارمندانــو پــه لرلــو د
ریاســتونو او کاري پروګرامونــو شــتون

•د والیاتو په کچه د دویمي واحدونو شتون
•د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو شتون
•د نړیوالې ټولنې مالتړ

•تل پاتې نړیوالې پراختیايي موخې

•د ملي لومړیتوب لرونکي پروګرامونه

•د کلیــو د پراختیــا پــه برخــه کــې د څېړنــو او د تخنیکــي

کارکوونکو د کاري شــونتیاوو د لوړولو په موخه د
افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیټوټ لــرل

•په پراختیايي پروژو کې د وګړو ونډه اخیستل
•د  MISو  GISمالوماتي بانک شتون

•د توکــو د کیفیــت د ارزونــې او کنټــرول څارنیــزه برخــې
شــتوالی.

•د روڼتیــا د تامیــن او حســاب ورکولــو پــه موخــه د
داخلــي تفتیــش برخــه
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جدول  :1په کلیو کې د بې وزلۍ الملونه کوم چې د کلیو د پراختیا وزارت له خوا موندل شوي
او ورته پام به وشي.

•اساسي خدمتونو وړاندې کولو ته د وګړو اړتیا

•د هېواد په ځینو برخو کې د امنیت نشتوالی
•ناکافي پراختیايي بودجه
•پــه پــام وړ برخــو کــې د مالــي مرســته کوونکــو لــه
خــوا د بودجــې د لګولــو محدودیتونــه چــې متوازنــه
پراختیــا اغیزمنــه وي.
•د وزارتونــو ،دولتــي او غیردولتــي ادارو ترمنــځ د
همغــږۍ کموالــی.
•په ځینو سیمو کې ټولنیز جنجالونه او ستونزې
•د ناوړه طبیعي پېښو پېښېدل
•د اقلیم بدلون او وچکالي
•په بېالبېلو چارو کې د اداري پړاونو وخت نیونه
•د کافي هایدروجیولوژیکي مالوماتو نشتون
•د پرېکــړې پــه موخــه د کافــي مالوماتــو او بیــس الیــن
نشتوالی
•د برېښنايي وسایلو او سمبالتوکو کمښت
•د ریاستونو او پرواګرامونو ترمنځ کمزوې همغږي
•موازي جوړښتونه او سیستمونه
•د ملکــي خدمتونــو د پائیــن رتبــه کارکوونکــو کمــه
تنخــواه
•د ولســوالیو او والیتونو په کچه د پرســونل کمښــت
او د هغــو ټیــټ تخنیکــي ظرفیــت
•د ساختماني توکو د کیفیت ټیتوالی
•وظیفوي تداخل

د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ� او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﯥ وزﻟ� ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

د اوسني وضعیت شننه:

PROGRAMs

د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ� ﺷﺒ�ﻮ ﺟﻮړول

د ژورو او ﻧﯿﻤﻪ
ژورو څﺎګﺎﻧﻮ ﮐﯿﻨﺪل

PROGRAMs

د ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺟﻮړول

د ﻟﻮﯾﻮ او ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﭘﻠﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ

چوکات  :1د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پام وړ ستراتیژیکې ساحې او پایلې

PROGRAMs

د ﻟﻤﺮﯾﺰې اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮول

د ﺑﺎدي اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮول

د ﺑﺎﯾﻮ ﻣﺎس اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮول
ﺳﺎﺗﻨﻪ او څﺎرﻧﻪ

د اوﺑﻮ ﻟ�ﻮﻧ�
د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺟﻮړول

د ﺧﻠ�ﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ
د ﺑﺸﭙړې روﻏﺘﯿﺎ ﺳﺎﺗﻞ او ﭘﺎﻟﻞ
)(CLTS

د اوﺑﻮ د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ اﻧﺮژۍ
ﺑﺮاﺑﺮول )(MHP

IRD, HR

‑١د ﮐﻠﯿﻮاﻟ� ﺑﯿﺦ ﺑﻨﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ

CCNPP,IRD

اﺻﻼﺣﺎت ،د ﺑﻬﯿﺮوﻧﻮ او
ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ اﻏﯿﺰﻣﻦ
او ﺑﻨﺴټﯿﺰ ﮐﻮل

 ‑٢ﮐﻠﯿﻮاﻟ� اوﺑﻪ رﺳﻮﻧﻪ او روﻏﺘﯿﺎ

PROGRAMs

د زﯾﺮﻣﻪ ډﻟﻮ ﺟﻮړول
د ﮐﻠﯿﻮاﻟ� ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ او
ﮐﻠﺴﺘﺮوﻧﻮ ﺟﻮړول

د ﺗﻮﻟﯿﺪي ډﻟﻮ ﺟﻮړول

د ﮐﻠﯿﻮاﻟ� ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﺳﺮوې،
څﯧړﻧﻪ او ﺗﺮوﯾﺞ

د ﭘﺮوژو د ﭘﻠ� ﮐﻮﻟﻮ ،ﺳﺘﻮﻧﺰو
ﻫﻮاري،ﻟﻪ ﭘﯧښﻮ ﺳﺮه
د ﻣﺒﺎرزې او ﻫﻤﻐږۍ
د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ� روزﻧﻪ

د ﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﭘﺲ
اﻧﺪاز ټﻮﻟﻨﻮ ﺟﻮړول
د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړول
)ﺗﺨﻨﯿ�� ،ﻣﺴﻠ�� او
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ� روزﻧ�(

‑٦د ادارې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او
دﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﻮل

‑٥د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺣ�ﻮﻣﺘﻮﻟ�
ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ

‑٣د ﺗﻞ ﭘﺎﺗ� ﮐﻠﯿﻮاﻟ� اﻧﺮژۍ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ

ﻟﻮﻣړۍ ﻣﻮﺧﻪ :ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ ﮐ� د اﺳﺎﺳ� ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او دواﻣﺪاره
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﯥ وزﻟ�
د ﮐﭽ� را ټﯿټﻮل
)  ١،٢،٣او  ٤ﻣ� ﺑﺮﺧ�(

 – ٤د ﮐﻠﯿﻮاﻟ� ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ او
ﻣﻨځﻨﯿﻮ ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ او ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ

لرلید:

دوﯾﻤﻪ ﻣﻮﺧﻪ :د ﮐﻠﯿﻮ د ﺗﻞ ﭘﺎﺗ� ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې د ﻣﺠﺮا ﭘﻪ ټﻮګﻪ د ﺳﯿﻤﻪ
ﯾﯿﺰو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل
) ٥،٦ﺑﺮﺧ�(

نظري اډانه (چوکاټ)

پیاوړي او د متحرک اقتصاد لرونکي پرمختللي کلي

ماموریت:

د بــې وزلــې د کمولــو پــه موخــه د کلیوالــو پیاوړتیــا او د اقتصــادي او ټولنیــزو فرصتونــو د د پیاړتیــا او همغــږي لــه الرې
د افغانســتان کلیوالــي ســیمو تلپالتــې پرمختــګ تــه الره برابــرول.

ټولیزې موخې:

•په کلیو کې د اساسي خدمتونو د وړاندې کولو او دوامداره اقتصادي پراختیا له الرې د بې وزلې د کچې راټیټول
•د عملي کوونکي اداره به توګه د سال ورکونې او تلپاتي کلیوالي پراختیا په موخه د سیمه ییزو ادارو پیاوړي کول

اصلي ارزښتونه:

•کلیوالي ټولنې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د پاملرنې مرکز جوړوي.
•د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د تېــرې ،اوســنۍ او راتلونکــې پانګونــې د ســاتنې ،د تــل پاتــې پراختیــا د تامیــن او
د وګــړو د مالکیــت احســاس د پیاوړتیــا تــه ژمــن دۍ.
•د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت متوازنې ،عادالنه او تل پاتې پراختیا ته ژمن دی.
•د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت خپلــې ټولــې چــارې پــه ټولنــه کــې د شــته نورمونــو او ارزښــتونو پــه پــام کــې نیولو
ســره په ریښــتینولۍ ،روڼتوب او ځواب ویونکي ډول ترســره کوي.
•د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ټولیــز ګــډون پــه همغــږۍ او همــکارۍ د ښــار او کلــي د توپیرونــو راکمولــو
تــه ژمــن دی.
•د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د چاپېر یــال ســاتنه او لــه طبعــي زیرمــو اغیزمنــه ګټنــه د حیاتــي ارزښــتونو پــه توګــه
ګڼي.
•د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د اساســي خدمتونــو د وړانــدې کولــو لــه الرې ســولې ،ټیــکاو او د ســتونزو پــر
حــل بــاوري دی.
•د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــاوري دی چــې پــه کلیــو کــې د اساســي خدمتونــو وړانــدې کــول د وګــړو او
دولــت ترمنــځ د بــاور او اړیکــو د ټینګښــت المــل کېــږي.
•د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیو د پراختیا په برخه کې د مېرمنو ونډه ارزښتمنه ګڼي.
•

ستراتیژیکې ساحې :

•د زیربناوو تل پاتې پراختیا( سړک او اوبه لګول)

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ :د ﺑﯥ وزﻟ� ﮐﻤﻮل د ﺳﯿﻤﻮ د ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ،د ټﻮﻟﻨﯿﺰو ،اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﻮ او زﻣﯿﻨ� ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې

•په کلیو کې تل پاتې اوبه رسول او روغتیا
•د کلیو لپاره د تجدید وړ او تل پاتې انرژي پراختیا
•د کلیوالي صنایعو او کوچنیو او منځنیو پانګونو (تشبثاتو) پراختیا
•د سیمه ییزې حکومتولۍ پیاوړتیا
•د ادارې پراختیا او د اغېزمنو خدمتونو وړاندې کول
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 .1.2د نورمونو او معیارونو همغږي کول:

ګډ موضوعات:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام کــې لــري ټولــو زیربنايــي پــروژو لکــه ســړک ،پــل ،د اوبــو لګولــو کوچنیــو او منځنیــو
بندونــو ،اوبــو رســولو او انــرژۍ او نــورو پــروژو لپــاره د نــورم او ســتنډرډ لــه ملــي ادارې ،خصوصــي ســکتور ،ښــارجوړونې
وزارت ،اوبــو او برېښــنا وزارت ،ټــول ګټــو وزارت او کرنــې وزارت ســره پــه همغــږۍ مناســب نورمونــه او معیارونــه جــوړ؛ څــو
د چاپېریالــي او اقلیمــي بدلونونــو د اغیــزو پــر وړانــدې خپلــه پایښــتوب وســاتلی شــي.

•د مېرمنو پیاوړي کول
• چاپېریال ساتنه
•د طبیعي پېښو پر وړاندې مبارزه
•د اداري فساد پر وړاندې مبارزه
•د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه

 .1.3د زیربنايي پروژو د کیفیت کنټرول:

د ستراتیژیک پالن بنسټونه
د کلیــود بیارغونــې او پراختیــا وزارت خپــل ســتراتیژیک پــان د هېــواد د اساســي قانــون د شــپږمې ،لســمې او دیارلســمې
مــادې ،د اړونــدو چــارو د مقــررې ،نړیوالــو پراختیايــي موخــو ،لومړیتــوب لرونکــو ملــي پروګرامونــو پــر بنســټ او د دولــت او
نړیوالــې ټولنــې لــه پالیســو ســره پــه همغــږۍ لــه ټولــو کاري پروګرامونــو ،مرکــزي او والیتــي ریاســتونو او نــورو اړونــدو
خــواوو ســره د یــوه مشــورتي بهیــر لــه الرې جــوړ او هڅــه کــوي ددغــه ســتراتیژیک پــان پــه رڼــا کــې خپلــې کاري چــارې
منســجمې او د راتلونکــو کلونــو پــه تــرڅ د کلیــو د وګــړو د آرامــه او ســوکاله ژوندانــه پــه موخــه لــه وړانــدې څخــه اغیزمــن
او ګټــور خدمتونــه وړانــدې کــړي.

د وزارت ستراتیژیکې ساحې
ستراتیژیکه ساحه :1د زیربناوو تل پاتې پراختیا ( سړکونه او د اوبو لګولو کوچني سیستمونه)
 .1.1موخې:

•د ترانسپورتي زیربنا د جوړولو له الرې اساسي خدمتونو ته السرسی
• د اوبو لګولو د کوچنیو سیستمونو د بیارغونې او جوړولو له الرې د کرنیزو محصوالتو زیاتوالی
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د کلیــو پــه کچــه د اقتصــادي او ټولنیــزې پراختیــا پــه موخــه ګــڼ شــمېر زیربنــاوې جــوړې
او بیارغولــې دي او اوس هــم پــه ټــول افغانســتان کــې دغــه ډول چــارو تــه اړتیــا لیــدل کېــږي .د کافــي اړیکــو کموالــی،
اساســي خدمتونــو او بــازار تــه محــدود السرســی او لــه دې ســره د اوبــو لګولــو د کافــي زیربنــاوو کمښــت د کرکیلــې
ځمکــې مولدیــت زیانمنــوي .لــه دې ســره طبیعــي پېښــې پــه کرنیــزو ځمکــو ،د اوبــو لګولــو پــر کانالونــو او د ژونــد کولــو
لــه لپــاره پــه ګــڼ شــمېر اړونــدو ســرچینو نــاوړه اغیــزه اچــوي.
لــه دې ســره هغــه زیربنــاوې چــې ددغــه وزارت د پروګرامونــو لــه الرې د هېــواد پــه کلیــو کــې رغــول شــوې دي د ز یــان
منلــو او بــې وزلــۍ کچــه یــې راټیټــه کــړې خــو د اړتیــا کچــې تــه پــه پــام د هېــواد کلیوالــي وګــړو تــه پــه کلیــو کــې ددغــه
زیربنــاوو او خدمتونــو وړانــدې کــول کافــي نــدي .لــه دې املــه د اقتصــادي او ټولنیــزې پراختیــا د تحــرک پــه موخــه د کلــي
او ولســوالۍ پــه کچــه پــه لویــو زیربنــاوو د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پانګونــې تــه اړتیــا لیــدل کېــږي چــې د کلســتر
شــوراګانو پــه جوړولــو ســره د ولســي تــړون پروګــرام لــه الرې بــه ورتــه پاملرنــه وشــي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه پــه همــدې ډول پــه کلیــو کــې د ســړکونو ،پلونــو ،پلچکونــو ،اســتنادي دیوالونــو،
اوبــو لګولــو کانالونــو ،محافظــوي دیوالونــو ،د اوبــو لګولــو کوچنیــو بنســټونو ،تعلیمــي او روغتیايــي زیربنــاوو او نــور ورتــه
زیربنــاوو جوړولــو تــه دوام ورکــړي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه هڅــه وکــړي څــو د منځنیــو زیربنــاوو د برابرولــو
پــه برخــه کــې چــې د کلیــو او ولســوالیو ګــڼ شــمېر وګــړي تــر پوښــښ النــدې لــري ،انــډول پــه پــام کــې ونیســي.
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د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د زیربنايــي پــروژو د کیفیــت کنټــرول د پــروژې پــه ټولــو پړاونــو کــې لــه ســروې څخــه را
نیولــې تــر طرحــې ،ډیزایــن او د پــروژو تــر پلــي کېدلــو پــورې د عامــه او خصوصــي ســکتور لــه لــوري پــه پــام کــې نیــول کېــږي
او د پلــی شــوو چــارو او پــروژو لــه کیفیــت څخــه څارنــه د پراختیایــی شــوراګانو ،د وزارت د کارکوونکــو او د اړتیــا پــر مهــال
د عامــه او خصوصــي ســکتور لــه خــوا ترســره کېــږي.
لــه دې ســربېره بــه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د کیفیــت آزمویلــو ،د ودانیــزو توکــو د مقاومــت د درجــې ټاکلــو،د
او د چاپېریالــي قوانینــو او ودانیــزو پــروژو د کیفیــت د تضمیــن پــه موخــه یــو البراتــوار جــوړ او پیــاوړی کــړي.

 .1.4ګډ موضوعات:
د مېرمنو پیاوړي کول:
نارینــه او ښــځینه د کلیوالــي زیربنــاوو مســاوي ګټــه اخیســتونکي دي .د اساســي خدمتونــو مرکزونــو او مواصالتــي
آســانتیاوو تــه یــو ډول السرســی ،د میرمنــو پــه اســتخدام کــې زیاتوالــی ،هغــوی تــه د کاري شــونتیاوو برابــرول ،ســاتنه
او مراقبــت ،څارنــه ،الرښــوونه د کلیــو د پراختیــا پــه برخــه کــې مېرمنــو ســره ســا مشــوره د مېرمنــو پــه پیــاوړي کــول،
پــه کلیــو کــې د ښــځې او نارینــه د مســاوي حقونــو غــوره بېلګــه ده چــې دا پــه نړیوالــو پایــداره پراختیايــي موخــو کــې د
جنســیتي ژمنــو لــه پلــي کولــو ســره مرســته کــوي.
د چاپیریال ساتنه:
د کلیوالــي زیربنــاوو بیارغونــه ،جوړونــه او د واټونــو ترڅنــګ د نیالګیــو کښــېنول د هــوا او اوبــو د ککړتیــا د کمښــت او د
چاپېر یــال ســاتنې المــل کېــږي ،چــې دغــه چــاره د وزارتــد لومړیتوبونــو څخــه ده؛ ســربېره پــردې ټولنیــزې ســتونزې هــم د
چاپیر یــال ســکتور پواســطه هوارېــږي .دغــه برخــه د هغــو ســړکونو پــر بیارغونــې او پراختیــا تمرکــز کــوي چــې ټيــټ کیفیــت (
هغــه ســړکونه چــې لــه پخــوا موجــود وو او اوس پــه نــاوړه حالــت کــې وي) لــري او پــر ټولنیــز او چاپیریالــي حالــت منفــی
اغیــزه شــیندي..
همداشــان ،پــدې برخــه کــې اړونــدې چــارې بــه د چاپېریالــي قوانینــو ،د چاپېر یــال ارزونــې لــه مقــررې ،د نړ یــوال بانــک د
خوندیتــوب پالیســۍ(چاپېریالي ،ټولنیــزې او ایمنــي) او د هېــواد لــه نافــذه قوانینــو او مقرارتــو ســره پــه همغــږۍ ترســره
شــي.
له نشه یي توکو سره مبارزه:
د بیارغونــې لــه الرې د کاري شــونتیاوو برابــرول ،رغــول ،د زیربنــاوو ســاتنه او مراقبــت ،او د اوبــو لګولــو د کوچنیــو
سیســتمونو جــوړول چــې کرنیــزو محصوالتــو زیاتوالــي تــه الر برابــروي او پــه غیــر مســتقیم ډول مرســته کــوي څــو پــه کلیــو
کــې د کوکنــارو نامشــروع کښــت او د عایــد ګټنهراکمــه کــړي.
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 2ستراتیژیک ساحه :کلیو ته تل پاتې اوبه رسول او روغتیا ساتنه:
 .2.1موخه:

د کلیوالــو د ژوندانــه کچــې د لوړولــو پــه موخــه پــه منظمــه توګــه اوبــو رســونې ،حفــظ الصحــې او ښــوونیزو خدمتونــه
تــه د السرســۍ زیاتوالــی.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د اوبــو رســونې زیربنــاوې لکــه د ژورو او نیمــه ژورو څاګانــو کیندنــه او د مناســبو
الســي پمپونــو نصبــول ،د اوبــو رســونې شــبکو جــوړول ،د مبرزونو(تشــنابونو) جــوړول او د پــا ســاتنې اړونــدې زدکــړې
تــه چــې پــه کلیوالــي ســیمو کــې اقتصــادي او ټولنیــزه پراختیــا تضمینــوي او د ناروغیــو ،مړینــې کچــې پــه ځانګــړې توګــه د
پنځــه کلنــۍ څخــه کمــو ماشــومانو د مړینــې د کمښــت المــل کېــږي؛ زمینــه برابــروي چــې اوس هــم پــه کلیوالــي ســیمو
کــې وګــړي د څښــاک د پاکــو اوبــو او محیطــي حفــظ الصحــې لــه کمښــت ســره مــخ دي.
د څښــاک پاکــو اوبــو تــه نــه السرســی ،د اوبــو د زېرمــو تخر یــب او پــه ځینــو ز یــان لیدلــو ســیمو کــې نــاوړه طبیعــی پېښــې،
وچکالــۍ او د اقلیــم بدلــون د کلیوالــي وګــړو ســتونزې الزیاتــې کــړې ډي.
د اوبــو رســونې پرلــه پســې اړتیــاوو تــه پــه پــام ،پــه کلیــو کــې ټولنیــزو خدمتونــو پــه ځانګــړې توګــه د څښــاک پاکــو اوبــو تــه
د السرســي کچــه ناکافــي بلــل کېــږي لــه همــدې املــه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت دڅښــاک اوبــو د کوچنیــو او
منځنیــو زیربنــاوو د جوړولــو او محیطــی حفــظ الصحــې لپــاره د ولســوالۍ او کلــي پــه کچــه د پانګــې جــذب پــه موخــه لــږ تــر
لــږه هغــو معیــاري خدمتونــو تــه پــه پــام چــې د ولســي تــړون ملــي پروګــرام کــې یــاد شــوي هڅــه کــوي.
هغــه څېړنــې چــې د څارنــې د ګــډ پروګــرام ( ،)JMPنړ یــوال روغتیايــي ســازمان ( )WHOاو د ماشــومانو لپــاره د ملګــرو
ملتونــو وجهــي صنــدوق ( ،)UNICEFد اوبــو رســونې خدمتونــو او حفــظ الصحــې کچــه د کورنیــو د ســروې ګانــو پربنســټ
د ګواښــونو او ز یــان منلــو د ســروې ( ،)NRVAد افغانســتان د وګــړو د ژوندانــه د حالــت ســروې ( ،)ALCSد افغانســتان
څــو شــاخصه ســروې ( ،)AMICSد افغانســتان د سرشــمېرنې او روغتیــا ســروې ( )DNHSپــه ګــډون؛ چــې پــه ښــاري او
کلیوالــي ســیمو کــې ترســره شــوې او پــه کلیوالــي ســیمو کــې یــې د  ۱۳۹۵لمر یــز کال د اوبــو لګونــې او حفــظ الصحــې
د خدماتــو پوښــښ اټــکل کــړی چــې لــه مخــې یــې د کلیــو  ۵۳ســلنه وګــړي د څښــاک صحــي اوبــو لرلــو لومړنیــو خدمتونــو
او  ۳۹ســلنه یــې د محیطــي حفــظ الصحــې لومړنیــو آســانتیاوو تــه السرســی لــري.
پــه پــام کــې نیــول شــوی چــې پــه راتلونکــو پنځــو کلونــو کــې د څښــاک پاکــو اوبــو تــه د کلیــو د وګــړو السرســی بایــد لــه ۵۳
ســلنه څخــه  ۸۶ســلنې او د محیطــي حفــظ الصحــې اســانتیاوو تــه السرســی لــه  ۳۹ســلنه څخــه  ۵۶ســلنه تــه لــوړ شــي.
ســربېره پــر دې بــه پــه پرانســتې فضــا کــې د رفــع حاجــت اړتیــا لــه  ۱۸ســلنه څخــه  ۱۰ســلنه تــه راکښــته شــي.
پــه پــام کــې ده چــې د د وګــړو پــه مشــرۍ د بشــپړې حفــظ الصحــې پروگــرام لــه الرې او د ولســي تــړون پروګــرام د
همــکارو بنســټونو او هغــو مؤسســو لــه الرې چــې د یونســف ادارې لــه خــوا تمویلېــږي ،نــږدې لــس زره کلیوالــي ټولنــې
لــه انســاني فاضلــه مــوادو څخــه پاکــې او ورپســې بــه همدغــه دوره کــې بــه شــپږ ســوه زره تشــنابونو د خلکــو او مالــي
مرســتندویانو د ګــډ کار پواســطه ( چــې لــس ســلنه یــې نــوي تشــنابونه او باقــي نــور یــې محلــي تشــنابونه دي) هــم
جــوړ او ورغــول شــي.

 .2.2په خوندي بڼه د خدمتونو مدیریت:

د څښــاک د پاکــو اوبــو د خوندیتــوب د کچــې ټاکلــو پــه موخــه د  DACAARدفتــر پــه  ۲۰۱۳زیږدیــز کال کــې یــوه څېړنــه ترســره
کــړې .پــه یــاده څېړنــه کــې پــه کلیوالــي او ښــاري ســیمو کــې د څښــاک د اوبــو د  ۴۰۰۰ســرچینې څخــه د اوبــو د ککړتیــا
ټاکلــو او د د ( )E.coliباکتر یــا د شــتون د کچــې پــه موخــه ازمایــل شــوې دي .الســته راغلــې پایلــې ښــيي چــې یــوازې ۴۰
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ســلنه د اوبــو ســرچینې د افغانســتان پــه ښــاري او کلیوالــي ســیمو کــې د ( 1<( 100ml/CFUباکتریولــوژي معیــار پــه لرلــو
د څښــاک لپــاره صحــي اوبــه لــري.
د دې څېړنــې پــر بنســټ د اوبــو رســونې ریاســت د اوبــو رســونې خونــدي سیســتم وړانــدې کــړې او پــه آزمایښــتي ډول
یــې پــه پــروان او بامیانــو والیتونــو پــه جــوړو شــوو پــروژو کــې پلــې کــوي .د قناعــت وړ پایلــو د ترالســه کېــدو پــه صــورت
کــې پــه پــام کــې ده چــې دغــه طــرح د اوبــو رســونې پــه ټولــو پــروژو کــې چــې د ســکتوري برخــو لــه خــوا عملــي کېــږي،
پلــې شــي.
د نړیوالــې تــل پاتــې پراختیــا د شــپږمې موخــې د لومــړي او دویمــې موخــې د پلــي کېــدو پــان ددغــه ســتراتیژیکې ســاحی
ســره ضمیمه دی.

 .2.3ګډ موضوعات:

د مېرمنو پیاوړي کول:
پــه کلیوالــي ســیمو کــې د اوبــو رســونې او حفــظ الصحــې پالیســۍ د اصولــو څخــه یــو هــم دادۍ ترڅــو د اوبــو پــه
مدیریتپــه چــارو او د پــروژو پــه تصمیــم نیونــې او پلــي کولــو مېرمنــې شــاملې شــي.
د نړیوالــې پایښــتناکې پراختیــا موخــو تــه پــه کتــو د حفــظ الصحــې  ،نظافتــي زده کــړو ،او د معیــاري تشــنابونو جوړولــو
او د ښــځو اړتیــاوې پــه پــام کــې نیــول کېــږي.د اوبــو  ،حفــظ الصحــې او نظافتــي روزنــې ګټــه اخیســتونکو ټولنــو د ثبــت او
راجســتر پــه موخــه بــه روڼ طــرز العمــل وړانــدې کېــږي څــو د اوبــو رســونې ،حفــظ الصحــې او نظافتــي زده کــړو د پــروژو د
ســاتنې او مراقبــت پــه برخــو کــې د مېرمنــو ونــډه د کلــي پــه کچــه تعیــن اوخونــدي کــړي.
د چاپیریال ساتنه:
د چاپېر یــال ســاتنې پــه موخــه د اوبــو رســونې ،حفــظ الصحــې او نظافتــي زده کــړو پالیســي ( )WASHپــه النــدې ټکــو
متمرکــزه ده:
•د اوبــو رســونې ،حفــظ الصحــې او نظافتــي زده کــړو اغیــزې د چاپېر یــال تــر ګــواښ النــدې ســاحو لپــاره پــه تدریجــي
ډول تــر لید(شناســايي) ،څــار ،ارزونــې او مالتــړ النــدې نیــول کېــږي.د چاپېریالــي ګواښــونو د کمښــت پــه موخــه نــوی
مکانیــزم برابــر او
•پــدې صــورت کــې کــه چېــرې مهــم چاپېریالــي ګواښــونه پېژنــدل کېــږي د وقایــې او لــه چاپېر یــال څخــه د ســاتنې پــه
موخــه جــدي ګامونــه اخیســتل کېــږي.
•دککــړو اوبــو او انســاني غایطــه مــوادو د مدیر یــت پــه موخــه د پراختیايــي شــوراګانو پــه کچــه تخنیکــي مهارتونــه
برابرېــږي څــو د امــکان تــر بر یــده د اوبــو د ســرچینو لــه ککړېــدو مخــه ونیــول شــي.
•د اوبــو د زېرمــو مدیر یــت د هغــو عملــي میخانیکیــت ســره د آبر یــزو ( )Watershed Managementد مدیر یــت د
تامیــن ،د بــاران د اوبــو د زیرمــه کولــو ،د ځمکــې النــدې اوبــو مصنوعــي تغذیــه ،د ســیالبونو د اغیــزو لــه املــه د اوبــو
رســونې او حفــظ الصحــې سیســتم ســاتنې پــه موخــه لــه ســکتوري وزارتونــو ســره همغــږی کېــږي.
•پــه پــام کــې ده چــې د انســاني اضافــي مــوادو د بیــا ګټــې اخیســتنې ( ( recyclingلــه الرې د چاپېر یــال ســاتنې او
د روغتیايــي ګواښــونو د کمښــت پــه موخــه ،الرېچــارې تــر کتنــې النــدې ونیــول شــي.
•د اوبــو رســونې پــه پــروژو کــې د لمر یــزې انــرژۍ د پمپونــو کارول .د دې لپــاره چــې د فوســیل انــرژی ګټــې اخیســتنه
را کمــه شــي او د چاپیر یــال پــه ککړتیــا کــې او د اقلیــم پــه بدلــون کــې کمښــت راشــي ،پــه پمــپ سیســتم کــې د دیــزل
پرځــای د لمر یــزې انــرژۍ ځــای پرځــای کــول پــه جــدي توګــه پــه پــام کــې نیــول کېــږي.

11

لــه دې ســربېره بــه د چاپېر یــال ســاتنې د عامــه پوهــاوي پروګــرام ،د اوبــو د کیفیــت د کنټــرول مقــرره او د چاپېر یــال ســاتنې
پــه برخــه کــې نــور ملــي او نړ یــوال قوانیــن بــه هــم پــه پــام کــې ونیــول شــي.
له اداري فساد سره مبارزه:
د اوبــو رســونې او حفــظ الصحــې پــه پــروژو کــې د پــان جوړونــې ،قراردادکولــو ،پلــي کولــو ،څارنــې ،تســلیم ورکولــو،
تســلیمۍ پــه بهیرونــو کــې د پراختیايــي شــوراګانو د غــړو بشــپړه ونــډه ،د اداري فســاد پــه کمښــت او پــه روڼ ډول د
پــروژو د پلــي کېــدو پــه برخــه کــې اغیزمــن پر یــوزي.
له نشه یی توکو سره مبارزه:
پــه کليــو کــې د اوبــو رســونې ،حفــظ الصحــې او روغتیايــي زده کــړو د پــروژو پلــي کېــدل د وګــړو د ژوندانــه د کچــې او
روغتیــا د تامیــن ســربېره؛ د ســالمې بوختیــاوې او کاري شــونتیاوې برابــروي څــو د نشــه یــي توکــو لــه کرکیلــې څخــه د
وګــړو پــام ټــول ګټــو پــروژو تــه واړوي.

 3ستراتیژیکه ساحه :د پایښتناکې او تجدید وړ انرژۍ پراختیا:

د کلیــو د پراختیــا پــه موخــه د پایښــتناکې انــرژۍ پروګــرام د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت او د ملګــرو ملتونــو د پراختیايــي
ادارې ( )UNDPد هڅــو پــه پایلــه کــې جــوړ او پراختیــا ورکــړل شــوې ده ،څــو لــه لمــر ،بــاد ،اوبــو ،بیومــاس او بیــوګاز څخــه
تجدیــد وړ انــرژۍ د کلیــو اوســېدونکو تــه کــوم چــې برېښــنايي شــبکې تــه السرســی نلــري برابــره کــړي.
د کلیــو د غــوره پرمختــګ پــه موخــه وزارت هــوډ لــري څــو پــه راتلونکــو پنځــو کلونــو کــې د پایښــتناکې انــرژۍ خدمتونــه پــه
برېښــنايي او حرارتــي ډول  ۲۰۰کلیوالــي ســاحو تــه وړانــدې کــړي .ددغــو هڅــو پــه پایلــه کــې لــه  ۱۹۵۰۰څخــه زیاتــې کورنــۍ د
پایښــتناکې انــرژۍ لــه روغتیایــي ،اقتصــادي او ټولنیــزو ګټــو څخــه برخمنــې شــي .لــه دې ســربېره بــه د تولیــدي او اقتصــادي
فعالیتونو(کوچنیــو او منځنیــو پانګونــو) لپــاره الزمــه انــرژي چــې د کلیوالــي ســیمو د وګــړو د ژوندانــه ښــه والــي او عایــد
جوړونــې تــه زمینــه برابــروي هــم چمتــو شــي.

 .3.1موخه:

د کلیو د اقتصادي او ټولنیزې ودې په برخه کې پایښتناکې او تجدید وړ انرژۍ ته السرسی.
ددغــه بهیــر (پروســې) د ال ګړنــدي کېــدو پــه موخــه ټــول عامــه او خصوصــي ســکتورونه بــه پــه دغــه پروګــرام کــې شــامل
او د دولتــي ادارو ،مدنــي ټولنــو ،خصوصــي او عامــه ســکتور وړتیــاوې بــه د ظرفیــت لوړولــو د مشــخص رهنمــود لــه
الرې پیــاوړې شــي.
همداشــان پــه پــام کــې ده څــو د کلیــو لپــاره د تجدیــد وړ انــرژۍ پــه برخــه کــې د ښــوونې او روزنــې ملــي انســټيټیوټونو
او بشــري ســرچینو وړتیــا هــم زیاتــه کــړي .د یادونــې وړ ده چــې وزارت د تــل پاتــې انــرژۍ د پروګــرام لــه الرې د کلیــو د
پراختیــا او چاپیر یــال ســاتنې پــه موخــه مشــخصه قانونــي اډانــه د ارزونــې او د کیفیــت د تضمیــن لپارهجــوړه کــړي؛ څــو پــه
کلیــو کــې د قابــل تجدیــد انــرژۍ لــه الرې د پايښــتناک پرمختــګ ســبب شــي .دغــه پروګــرام بــه پــه لمر یــزه  ،آبــي او بــادي،
بیــوګاز او بیومــاس انــرژۍ تمرکــز وکــړي.

 .3.2د لمریزې انرژۍ برابرول:

افغانســتان پــه کال کــې د  ۳۰۰لمرینــو ورځــو پــه لرلــو د  ۲۲۲زره میګاواټــو لمر یــزې انــرژۍ(د تجدیــد وړ انــرژۍ ملــي پالیســي
 )NREPوړتیــا لــري .لــه همــدې املــه لــه لمر یــزې انــرژۍ څخــه د ګټنــې پــه موخــه د خلکــو مالتــړ او هڅونــه بــه د برېښــنا
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د تولیــد ،اوبولګولــو ،د اوبــو تودولــو د او اوږد مهالــه ســتراتیژیکو موخــو پــه الســته راوړلــو کــې مرســته وکــړي . .بایــد
داســې ســتراتیژي پــه پــام کــې ونیســي چــې د لګښــت لــه مخــې لــه نــورو ټکنالوژ یــو ســره پــه پرتلــه مناســبه وي .د کلیــو
د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه داســې طــرح ډیزایــن اوپلــې کــړي چــې د اوبــو تودولــو او اوبــو لګولــو لپــاره بــه د لمر یــزې
انــرژۍ ګټــه اخیســتنه زیاتــه کــړي ، .دولــت بایــد دا یقینــي کــړي چــې د پخلــي او اوبــو تودولــو لپــاره د اړینــو معیارونــو پــه
پــام کــې نیولــو ســره خلکــو تــه باکیفیتــه محصــوالت ویشــل شــوي..

 .3.3د اوبو برېښنا انرژۍ برابرول:

د افغانســتان د برېښــنا د ماســټر پــان لــه مخــې؛ پــه افغانســتان کــې د اوبــو انــرژي  ۲۳زره میګاواټــه اټــکل شــوې لــه دې
ســره د دولــت د پالیســۍ مطابــق پــه باالقــوه ســاحو کــې د اوبــو د انــرژۍ کوچنــۍ او لویــې دســتګاوې بــه چــې لــه
اقتصــادي پلــوه مناســبې وي د اوبــو او برېښــنا د محتــرم وزارت د معیارونــو او نورمونــو پــه پــام کــې نیولــو ســره تنظیــم
او ځــای پرځــای شــي.

 .3.4د بادي انرژۍ برابرول:

افغانســتان د تجدیــد وړ انــرژۍ د ملــي پالیســۍ لــه مخــې د  ۶۷زره میګاواټــه بــادي برېښــنا د تولیــد وړتیــا لــري .د بــادي
انــرژۍ د پیاوړتیــا پــه پــام کــې نیولــو ســره ،ددغــې ســتراتیژۍ موخــه داده چــې د اوبــو او برېښــنا وزارت مالومــات پیــدا،
مطالعــه او او پــه کلیــو کــې د بــادي انــرژۍ د پیــدا کولــو او د پــروژو پــه پلــي کولــو کــې ورڅخــه ګټــه پورتــه کــړي. .

 .3.۵د بیوماس( ټولیزې) انرژۍ برابرول:

د افغانســتان د انــرژۍ ســکتور تــر ډیــره ټولیــزې انــرژۍ( د ســون لرګیــو ،ســکاره ،نباتــي وښــو او د حیواناتــو مدفــوع) ســره
تړلــې ده .چــې پــه کلیــو کــې د انــرژۍ یــوه برخــه بــه لــه ټولیــزو( تــوده یــی) ســرچینو څخــه تامیــن شــي.
ددغــه سیســتم موخــه داده چــې ټولیــزې انــرژۍ تــه السرســی پیــاوړی او د ټولیــزې انــرژۍ د السرســي وړ ســرچینې پــه
دوامــداره توګــه وکارول شــي کــوم چــې کلیوالــي اوســېدونکو تــه بــه د پــام وړعایــد برابــر کــړي.

 .3.6په کلیو کې د برېښنا رسونې او انرژۍ په برخه کې پانګونه او همغږي:

پــه کلیــو کــې برېښــنا رســونه او د انــرژۍ برابــرول د اقتصــادي پرمختــګ پــه موخــه ضــروري او حیاتــي ګڼــل کېــږي د انــرژۍ
ســرچینو تــه کافــي نــه السرســي ،ډیــری مهــال پــه کلیــو کــې د صنعــت او کوچنیــو او متوســطو پانګونو(تشــبثاتو) د ودې
پــه وړانــدې خنــډ ګرځــي .همداشــان د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د پانګونــې تــه ځانګــړي پــام کــوي او د انــرژۍ پــه
برابرولــو خپلــې هڅــې متمرکــز کــوي ،او د تجدیــد وړ انــرژۍ کارولــو تــه بــه لــه خصوصــي ســکتور ســره پــه ګــډه د عمــل جامــه
ورواغونــدي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د اوبــو او برېښــنا وزارت ســره پــه همغــږۍ ،همــکاری او نــږدو اړیکــو
پــه ګــډه خپلــې چــارې د برېښــنا د لومړیتوبونــو پــه پیژندلــو او الرو چــارو پــه همغــږي کولــو ســره د نــه ترســره شــوو کړنــو
د جبــران پــه موخــه پــه ســیمو کــې متمرکــزې کــړي.

 .3.7ګډ موضوعات:

د مېرمنو پیاوړي کول:
تجدیــد وړ انــرژۍ د جنســیتي تــوازن د پیــاوړي کولــو پــه برخــه کــې یــو لــه الملونــو شــمېرل کېــږي ،چــې د انســانانو( نــر او
ښــځې) پــه ژوندانــه کــې بــه د پــام وړ بدلونونــه رامنځتــه کــړي .پــه انــرژی ســکتور کــې د ښــځو مالتــړ او پیاوړتیــا حیاتــي بلــل
کېــږي .دا ســتراتیژیکه برخــه پــه النــدې موضوعاتــو تمرکــز کــوي:
•ددغــه پروګــرام اقتصــادي او ټولنیــزې اغیــزې بــه د انــرژۍ د برابرولــو لــه الرې د مېرمنــو لپــاره اقتصــادي ،تولیــدي،
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ښــوونیز ،روغتیايــي او نــور خدمتونــه ز یــات کــړي.
•مېرمنــې بــه د حرارتــي انــرژۍ د نویــو سیســتمونو لکــه تنورونــو ،بخار یــو او اصــاح شــویو نغر یــو پــه واســطه چــې ډیــره
اغیزمنتیــا لــري مالتــړ شــي.
•تجدیــد وړ انــرژي بــه د کلیوالــي اقتصــادي ســکتورونو لکــه مالــدارۍ ،مرغــدارۍ او د کورنیــو الســي صنایعــو د
مولدیــت د پیاوړیتــوب پــه موخــه چــې مېرمنــې پکــې پراخــه ونــډه لــري برابــره شــي.
•د انرژۍ د تولید هغه موډلونه چې وکوالی شي مېرمنې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅوي ،وټاکل شي.
•وزارت د تجدیــد وړ انــرژۍ د پروګــرام لــه مخــې پدغــه پروګــرام کــې د مېرمنــو کارکوونکــو ونــډه تــر  ۳۰ســلنه زیاتــوي
او د مېرمنــو د پراختیايــي کړنــو د رهبــرۍ او تــل پاتــې کېــدو پــه موخــه بــه د ظرفیــت د لوړوالــي د پروګــرام  ۳۰ســلنه
ګټــه اخیســتونکي مېرمنــې وي.
•له چاپېریال ساتنه:
•د کلیوالــي پایښــتناکي انــرژۍ پروګــرام بــه د چاپیر یــال ســاتنې پــه برخــه کــې ټــول قوانیــن ،معیارونــه او د چاپېر یــال
ســاتنې ملــي ســټنډردونه؛ د تجدیــد وړ انــرژۍ د تولیــد پــه برخــه کــې پــه پــام کــې ونیســي.
•د کلیوالــي انــرژۍ د وســایلو د ارزونــې منظــم لســت بــه د ســتڼدرډ د ملــي ادارې لــه نورمونــو ســره ســم برابــر او د
ســیمه ییــزو سیســتمونو ارزونــه بــه د کابــل پوهنتــون پــه البراتــوار کــې ترســره شــي.
•لــه چاپیر یــال څخــه د ســاتنې او د کلیوالــي انــرژۍ د خدمتونــو کاري الرښــودبه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت
لــه خــوا د چاپېر یــال ســاتنې د ملــي ادارې ســره پــه همغــږې چمتــو شــي.

 4ستراتیژیکه ساحه :د کلیوالي صنایعو او کوچنیو او منځنیو پانګونو وده:
 .4.1موخه:

پــه کلیــو کــې د شــته اقتصــادي شــونتیاوو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې او خدمتونــو د برابرولــو لــه الرې د اوږد مهالــه
کاري شــونتیاوو او د ښــه ژونــد زمینــه برابــرول د هېــواد د اساســي قانــون د لســمې مــادې ( دولــت خصوصــي پانګونــې
او خصوصــي تشــبثات د بــازار د اقتصــاد د نظــام پــر بنســټ د قانــون لــه حکومونــو ســره ســم هڅوي،مالتــړ یــې کــوي او
خوندیتــوب یــې تضمینــوي) او دیارلســمې مــادې (دولــت د صنایعــو د پراختیــا ،د تولیــد د ودې او د خلکــو د ژوندانــه د
ســطحې د لوړتیــا او کســبګرو د کار د مالتــړ لپــاره اغیزمــن پروګرامونــه طــرح او پلــي کــوي) ســره ســم د تــل پاتــې پراختیايــي
موخــو او لومړیتــوب لرونکــو پروګرامونــو لپــاره حکومــت بایــد د کلیوالــي ســیمو پــه ګــډون پــه ټــول هېــواد کــې د تشــبثاتو
او صنایعــو د مالتــړ پــه موخــه د خصوصــي ســکتور فعالیــت تــه الر هــواره کــړي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د یــوې
رهبــري کوونکــې ادارې پــه توګــه پــه کلیوالــي ســیمو کــې د کلیــو د ودې ،پــه کلیوالــي کچــه د ژوندانــه د ســطحې د
لوړېــدو ،تــل پاتــې کاري شــونتیاوو د برابرولــو ،د عایــد د زیاتوالــي او بــې وزلــۍ د کموالــي مســئولیت پرغــاړه لــري.
عمومــی لیــد لــوری دادی چــې کرنــه او مالــداري د کلیوالــي وګــړو د بوختیــا پــه موخــه ددوی د اقتصــادي ســکتور
اســتازولي کــوي ،خــو دغــه ترالســه کېدونکــې بوختیابیــا د کلــو د وګــړو د ټولــو اړتیــاوو د پــوره کولــو پــه موخــه ثابــت
او کافــي عایــد نشــي برابرولــی .لــه بلــه پلــوه یــو شــمېر هغــه اړ یــن توکــي چــې تولیــد یــې پــه هېــواد دننــه ډېــره ســاده
چــاره ده خــو اوس مهــال لــه بهــر څخــه هېــواد تــه واردېږي؛چــې دغــه چــاره د پانګونــې (تشــبثاتو) پــه اړونــدو چــارو کــې د
کمــې ودې المــل شــوی .هغــه ســروې چــې د کوچنیــو او منځنیــو پانګونو(تشــبثاتو) د څېړنــې پــه موخــه ترســره شــوې
ښــيي چــې دوه عمــده الملونــه پــه خصوصــي ســکتور کــې د پانګونــې (تشــبثاتو) د ودې خنــډ ګرځــي چــې یــو یــې د عایــد
موندونکــي کســب او کار لپــاره د پراختیايــي او تخنیکــي خدمتونــو کمښــت او بــل یــې هــم مالــي ســرچینو تــه پــه کلیــو کــې
د خلکــو نــه السرســی دی.
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ددغــو اړتیــاوو پــه پــام کــې نیولــو ســره د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیوالــي ســیمو کــې د کلیوالــي پانګونــو د
ودې او د اقتصــادي ودې د فرصتونــو (لکــه لــه بــازار ســره د کلــي نښــلول) لپــاره خپــل خدمــات زیاتــوي .دغــه خدمتونــه
باید په متوازن ډول وي او له نورو ټولو پراختیايي او کرنیزو پروګرامونو ســره همغږي وي څو اغیزې یې محسوســې
او د قناعــت وړ وي.
د بېلګــې پــه توګــه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د کرنیــز او ناکرنیــز اړونــد تشــبثات پیــاوړي کــړي چــې د ځمکــې
لرونکــو متشــبثیینو ترڅنــګ بــه د بــې ځمکــو کلیوالــي تشــبثات هــم وده وکــړي .ددغــو خدمتونــو وړانــدې کــول پــه بشــپړ
ډول د کرنــې او اوبــو لګولــو وزارت کړنــې چــې کرنیــزو تولیداتــو پــر کیفیــت متمرکــز دي هــم پیــاوړې کــوي.

 .4.2د اقتصادي ودې په موخه د همغږۍ ښه کول:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه خپلــه کاري اډانــه کــې پــه بېالبېلــو برخــو کــې د زیربنــاوو (لکــه انــرژي ،مواصــات،
اوبــه رســونه او اوبــه لګونــه) د ودې پــه موخــه اړینــه همغــږي رامنځتــه کــړې او هغــه چــارې چــې د تشــبثاتو پــه وده
کــې عملــي وي پیــاوړې کــوي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د زیربنــاوو او تشــبثاتو د ودې ترمنــځ د همغــږۍ د ټینګښــت ســربېره داســې
میکانیزمونــه چمتوکــړي چــې د مالــي او تخنیکــي خدمتونــو برابرونکــو (دولتــي او نــا دولتــي) ترمنــځ بــه همغــږي او
یووالــی تشــویق او برابــر کــړي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د هغــو پروګرامونــو او ابتکاراتــو ترمنــځ روابــط چــې وکــوالی شــي دغــه اقدامــات
تــر خپــل وروســتي بر یــده ورســوي لکــه د مهارتونــو د ودې ملــي پروګــرام ،کلیــو تــه د مالــي اعتبــار د ورکــړې ابتــکار ،د
کوچنیــو او منځنیــو تشــبثاتو او ســوداګرۍ لپــاره منســجمې آســانتیاوې برابــرې او پیــاوړې کــړي.

 .4.3په سیمه کې د اغیزمنو بنسټونو د جوړولو لپاره زمینه برابرول:

د پراختیايــي شــوراګانو بریالــۍ تجربــه چــې د ملــي پیوســتون د پروګــرام لــه خــوا رامنځتــه شــوې وه ثابتــه کــړه چــې د
زیربنايــي پــروژو د پــان کولــو او پلــي کولــو ســربېره اړینــه ده څــو د اقتصــادي ودې پــه موخــه ســیمه ییــز بنســټونه جــوړ او
پــه تدر یــج ســره ز یــات کــړای شــي.
ددغــو بنســټونه موخــې د کاري فرصتونــو پېژنــدل ،د رزونیــزې زمینــې برابــرول ،مالتړکوونکــي خدمتونــه ،د مســئولیتونو
او پانګــو ګــډول ،د پــس انــداز ټولــول ،د مالوماتــو کمښــت تــه رســېدنه او همدارنګــه پــه ســیمه کــې لــه شــته امکاناتــو
څخــه مالــي ســرچینو تــه د السرســي پــه موخــه پیــاوړې ګټــه اخیســتنه ده .ســپما کوونکــي ګروپونــه ،تولیــدي ګروپونــه،
پــور ورکوونکــې ټولنــې ،د کلیــو ســپما کوونکــي او تولیــدي ټولنــې د تشــبثاتو د ودې او د کلیوالــي عایداتــي کســب او
کار لپــاره د مالــي اوتخنیکــي خدمتونــو وړانــدې کوونکــي دي چــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت یــې د جوړېــدو او
پیــاوړي کېــدو پــه موخــه زمینــه برابــروي.

 .4.4په کلیو کې د اسالمي پور په ګډون د بیا ورکوونکو پورونو لپاره د زمینې برابرول:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د افغانســتان د کلیــو لپــاره د کوچنیــو پانګونــو لــه ادارې ســره د کوچنیــو او
اســامي پورونــو د ورکــړې پــه برخــه کــې ددغــه وزارت د کارکوونکــو د پوهــاوي د کچــې د لــوړاوي پــه موخــه کار
وکــړي .لــه دې الرې بــه د افغانســتان د کلیوالــي ســیمو لپــاره د کوچنیــو پانګونــو اداره او پــور ورکوونکــې ادارې د کلیــو
د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه مهارتونــو او د هغــو کســانو پــه تجربــو اتــکا وکــړي چــې پــه کلیوالــي ســیمو کــې یــې لــه
کســب او کار څخــه لــرې او وکــوالی شــي کلیــو تــه خپــل السرســی ز یــات او خپــل هغــه محصــوالت چــې د کلیــو لــه اړتیــاوو
ســره برابــر وي پــراخ او پیــاوړي کــړي.
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د دې لپــاره چــې پــه کلیوالــي ســیمو کــې د پورونــو ورکــړه زیاتــه شــي او د افغانســتان د کلیوالــي ســیمو لپــاره د
کوچنیــو پانګونــو ادارې موخــې ترالســه شــي ،د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت هڅــه کــوي ترڅــو کلیوالــي پورونــه تــه
د ســیمییزو ادارو د مالتــړ ،د مالــي زده کــړو د برابرولــو او د پورونــو او ســپما ټولنو(هغــه چــې پــه اوږد مهالــه کــې بــه د
کلیوالــي بانکونــو پــه توګــه فعالیــت وکــړي) د يوځــای کولــو لــه الرې السرســی پایښــتناکه کــړی.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت لــه اســامي پورونــو مالتــړ کــوي او د کلیــو د پورونــو او ســپما ټولنــې بــه د پورونــو
د اســامي مــوډل څخــه د ګټــې اخیســتنې پــه پــار د پورونــو د ورکــړې پــه برخــه کــې پیــاوړي کــړي او پــدې برخــه کــې بــه لــه
خپلــو همکارانــو پــه ځانګــړې توګــه د افغانســتان د کلیوالــي ســیمو لپــاره د کوچنیــو پانګونــو څخــه د مالتــړې ادارې ســره بــه
د محصوالتــو د زیاتوالــي پــه موخــه کار وکــړي.

 .4.۵د کسب او کار او تشبثاتو په موخه د پراختیايي خدمتونو وړاندې کول:

لکــه څنګــه چــې پــور او مالــي خدمتونــو تــه السرســی اړ یــن دۍ ،د کســب او کار یــا هــم تشــبثاتو لپــاره د پراختیايــي
خدمتونــو وړانــدې کــول هــم ز یــات اهمیــت لــري.
پــه دغــو خدمتونــو کــې د بــازار پــه اړه مفیــد مالومــات د ارزښــتونو تحلیــل ،د بــازار مطالعــه ،د کار او کســب لپــاره کاري پــان،
مالــي مدیر یــت ،د محاســبې او کتابــدارۍ زده کړې،پــه کورنیــو ،ســیمه ییــزو او نړیوالــو بازارونــو کــې د کلیوالــي محصوالتــو
وده او وړاندې کول شــاملېږي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د کســب او کار او د کوچینــو او منځنیــو تشــبثاتو د بــازار موندنــې لپــاره مناســب
پراختیايــي خدمــات چــې د کارموندنېپــه موخــه مناســب مســتقیم او غیرمســتقم فرصتونــه وړانــدې کــوي او کلیوالــي
تولیداتــو لپــاره د بــازار لومړنــۍ غوښــتنې او خــام مــواد برابــروي  ،وړانــدې کــړي .ددغــې چــارې او د کســب او کار د پیــل
پــه موخــه بایــد پراختیایــي خدمــات او زده کــړې پــه وړ یــاډول وړانــدې شــي .خــو د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام
کــې لــري چــې د پراختیايــي خدمتونــو وړانــدې کوونکــي خصوصــي ســکتور هــم د جوړښــت او پیاوړتیــا پــه برخــه کــې پــه
تدر یــج همــکاري وکــړي.
لــه دې ســربېره د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د اوږد مهــال لپــاره د ســیمه ییــزو تشــبثاتو او کوچنیــو او منځنیــو
تشــبثاتو اړتیــاوو تــه درســېدنې پــه موخــه مالتړ یــزې ادارې جــوړوې او ددغــو عامــه ادارو پــر وړتیــاوو بــه پانګونــه وکــړي.

 .4.6له ټولو سکتورونو سره په همغږۍ د اقتصادي شرایطو برابرول:

د مثــال پــه توګــه د افغانســتان د ودې او ســولې د اډانــې د ســند پــه پــام کــې نیولــو ســره بــه د راتلونکــو پنځــو کلونــو
لپــاره  ۶۰۰میګاواټــه برېښــنا لــه لمر یــزو ،بــادي او د ګازو لــه ســرچینو څخــه تولیــد شــي ،د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت
بــه د تولیــدي او اقتصــادي( کوچنــي او منځنــي تشــبثات) موخــو لپــاره چــې د عایــد برابرولــو او د ژوندانــه د ښــه کېــدو پــه
موخــه اقتصــادي شــرایط برابــروي؛ تجدیــد وړ انــرژي او ترانســپورتي زیربنــاوې برابــرې کــړي.

 .4.7د سیمه ییزو مارکېټونو پرانیستل ( د ولسوالیو په کچه )

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه پــر وخــت مارکېټونــو تــه د کوچنیــو او منځنیــو تشــبثاتو د مولدینــو د السرســي لــه
هــر اړخیــزې او کــره مطالعــې وروســته لــه اړونــدو ادارو ســره پــه همغــږۍ پــه کلیوالــي ســیمو یــا د ولســوالیو پــه کچــه
مارکېټونــه جــوړ کــړي ،چــې دغــه مارکېټونــه بــه د ښــار او کلــي د ارتبــاط ســربېره ددې المــل وګرځــي چــې د خصوصــي
ســکتور توکــي پــر خپــل وخــت مارکېــټ تــه وړانــدې ،بســته بنــدي او ټولــو داخلــي او بهرنیــو ســیمو تــه ولېــږدول شــي.
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 .4.8مسلکي او تخنیکي زده کړې

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام کــې لــري چــې د ټولنیــزې او اقتصــادي ودې پــه موخــه تخنیکــي او مســلکي
زده کــړې پــه اغیزمنــه بڼــه پیــل او بنســټیزه کــړي .پــدې برخــه کــې د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیټیوټ د خپــل مامور یــت
پــر بنســټ د څېړنــو او ســروې ګانــو پــه خــوا کــې لــه اړونــدو موسســاتو ســره د نصــاب د ترتیــب ،روزنیــزو ماډلونو،پالنونــو
او پالیســیو د تدویــن ،د تخنیکــي او مســلکي زده کــړو د معیــار ټاکلــو مســئولیت پــر غــاړه لــري .پــه همــدې موخــه د
افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیټیوټ پــه خپــل جوړښــت کــې د روزنیــز نصــاب آمر یــت او همدارنګــه د نصــاب د غــوره تحقــق
او پــه والیاتــو کــې د روزنیــزو ماډلونــو د طــرح او پلــي کېــدو پــه موخــه د تخنیکــي او مســلکي زده کــړو پــه نامــه آمر یــت
جــوړوي .د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیټیوټ بــه د روزنیــزو پالیســیو د بنســټیزه کولــو پــه موخــه ددغــه بهیــر مســئولیت
پــر غــاړه ولــري.

 .4.9ګډ موضوعات:

د مېرمنو پیاوړي کول:
د کاري امکاناتــو برابــرول او پــه تولیــدي چــارو کــې د ګــډون پــه موخــه د مېرمنــو هڅونــه ســره لــه دې چــې د ښــځو ونــډه
پــه کورنــۍ او ټولنــه کــې زیاتــوي ،د ښــځو د ذهنیــت پــه جوړولــو او پــه تولیــدي پروســو کــې لــه نــورو ښــځو ســره یوځــای
کارکولــو کــې هــم مرســته کــوي.
چاپېریال ساتنه:
د چاپیر یــال څخــه د ســاتنې او د کوچنیــو او منځنیــو تشــبثاتي چــارو د زیانمنونکــو اغیــزو د کمښــت پــه موخــه بــه مشــخص
کاري طرزالعمــل برابــر شــي او لــه دې ســربېره بــه د چاپیر یــال ســاتنې پــه برخــه کــې د نړ یــوال بانــک او پــه هېــواد کــې اړونــده
نافــذه قوانیــن او مقــرارت پــه پــام کــې نیــول کېــږي.
له نشه یي توکو سره مبارزه:
د تشــبثاتي چــارو او مشــروع کار او کســب د پیاوړتیــا لــه الرې پــه کلیــو کــې کاري او عایداتــي فرصتونــه برابرېــږي .ســیمه
ییــزو کرنیــزو او غیــر کرنیــزو توکــو تــه چــې لــه کوکنــارو او نشــه يــي توکــو ســره اړیکــه نلــري ارزښــت ورکــول ددوی اقتصــادي
وده زیاتــوي او لــه مشــروع الرې د کافــي عایداتــو برابرېــدو تــه الر هــواروي.
البتــه دغــه موضــوع د یــوه میکانیــزم پــه جوړولــو چــې لــه نشــه یــې توکــو څخــه د بدیــل کســب او کار باالقــوه عایداتــي
شــونتیاوې برابــروي ترســره کېــږي؛ چــې پــه پایلــه کــې بیــا نشــه یــې توکــو تــه پــه اړونــدو برخــو کــې لــه کاروبــار ســره لېوالتیــا
پــه غیــر مســتقیم ډول کمــوي.

 ۵ستراتیژیکه ساحه :د سیمه ییزې حکومتولۍ پیاوړتیا :

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت لــه نظــره ســیمه ییــزه حکومتولــي د اقتصــادي او ټولنیــزو چــارو پــه پرېکــړو کــې د ګــډون
پــه موخــه د وګــړو او ســیمه ییــزو بنســټونو پیــاوړي کــول دي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ولســيتړون پروګــرام چــې یــو بیــن الوزارتــي ،څــو ســکتوري او د افغانســتان د دولــت
نــوی نوښــتدۍ ،او د ملــي پیوســتون پروګــرام لــه څوارلــس کلنــې او ددغــه وزارت لــه نــورو پراختیایــی پروګرامونــو څخــه
اخیســتل شــوو تجربــو پــر بنســټ د راتلونکــو لســو کلونــو لپــاره پوښــښ النــدې ټولنــو تــه د ســیمه ییــزو پراختیايــي شــوراګانو
له الرې د اقتصادي او ټولنیزو زیربنایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه طرح او ډیزاین شوی دۍ.
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د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــاوري دی چــې د پراختیايــي لومړیتوبونــو پــه پــام کــې نیولــو ســره د اساســي
خدمتونــو د وړانــدې کولــو لــه الرې بــه د وګــړو ترمنــځ یووالــی او پیوســتونپیاوړی شــي.
د پروګــرام د کاري الرښــود ســره مطابــق پراختیايــي شــوراګانې پــه خپلــو تــر پوښــښ النــدې ســاحو کــې د پــان جوړونــې،
بودجــې چمتوکونــې  ،پلــي کولــو ،څارنــې او راپــور ورکونــې مکلفیــت پــر غــاړه لــري .دغــه چــاره د پراختیايــي بهیــر پــر وړانــدې
د کلیوالــي وګــړو د مالکیــت احســاس پــه پــام وړ ډول زیاتــوي.
د ولســي تــړون پروګــرام پــه ټولــو کچــو کــې ټــول شــموله پراختیــا او حســاب ورکونــه هڅــوي او د ټولنــې د ز یــان منونکــو
لکــه مېرمنــو ،کډوالــو ،بــې ځایــه شــوو او بــې وزلــو وګــړو غــږ پورتــه کــوي.

 .۵.1موخې:

•د اقتصادي او ټولنیزو زیربنايي خدمتونو وړاندې کولو په موخه په ټول هېواد کې د سیمو پیاوړتیا
•پــه ټــول هېــواد کــې د سراســري دیموکراســۍ تحقــق ،د پراختیايــي خدمتونــو وړانــدې کــول او د ســیمه ییــزو
پراختیايــي شــوراګانو بنســټیزه کــول.
•د بــې وزلــۍ کمښــت او د ســیمه ییــزو شــوراګانو تــر مشــرۍ النــدې د پراختیايــي چــارو د ترســره کولــو لــه الرې د
وګــړو او حکومــت ترمنــځ د اړیکــو پیاوړتیــا.
ســیمه ییــزې پراختیايــي شــوراګانې د یــوه ملــي میکانیــزم پــه توګــه د اوږد مهــال لپــاره د خدمتونــو د وړانــدې کولــو پــه
برخــه کــې زمــوږ همــکاران او یــا هــم د وزارت کاري شــریکان بلــل کېــږي .چــې پراختیایــی بهیرونــه چټــک ،د لګښــتونو اغیــزې
پــه خپلــې فعالــې ونــډې ســره زیاتــې او د پراختیایــي ښــکیلو مؤسســاتو ترمنــځ همغــږي رامنځتــه کــوي.
د وګــړو اړتیــاو تــه د رســېدو پــه برخــه کــې د دوی د اســتازو شــتون او د ځــواب ویلــو پــه پــار د دوی د ظرفیــت
لــوړاوي ددوی اعتبــار لــوړ او ســیمه ییــز بنســټونه دېتــه اړباســي چــې پــه زیاتــې دونکــې بڼــه ددوی ټولنیــزو او حکومتــي
موضوعاتــو لکــه د جنجالونــو حــل او فصــل ،لــه ســیمه ییــزو چارواکــو ســره خبــرې اتــرې ،د ټولنیــزو خدمتونــو برابــرول او نــورو
برخــو تــه د رســېدو پــه پــار پــر دوی تکیــه وکــړي.
لــه همــدې املــه ســیمه ییــزې پراختیايــي شــوراګانې د وګــړو او دولــت ترمنــځ د اړیکــو د ټینګښــت،ځواب ویلــو او پریکــړه
کولــو برخــو کــې د دې بهیــر بنســټ برابــروي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت تمــه لــري ټــاکل شــوي ســیمه ییــز اســتازي ،چــې پــه مســتقیم ډول خپلــو ټاکنیــزو حــوزو
تــه حســاب ورکوونکــي وي او د عامــه شــتمنۍ د خوندیتــوب پــه موخــه لــه ســیمه ییــز واک څخــه یــو حســاب ورکونکــي
نظــام تــه لــه بدلیــدو ســره مرســته وکــړي.

 .۵.2په کلیو کې د پراختیایي شوراګانو د ونډې پیاوړتیا:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــو کــې د ټاکنــو د ترســره کولــو پــه برخــه کــې د بشــپړې تجربــې پــر بنســټ پــه
پــام کــې لــري چــې لــه ټولــو همــکارو بنســټونو ســره د ولســوالیو او کلیــو د پراختیايــي شــوراګانو د مخکــې ټــاکل شــوو
شــرایطو لــه برابروالــي څخــه چــې پــه اساســي قانــون کــې ټــاکل شــوي؛ د ډاډ د ترالســه کولــو پــه موخــه کار وکــړي.
ســربېره پــردې کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د حکومتولــۍ ،د ســتونزو د حــل ،پانګونــې ،د کلیوالــي خلکــو د بســیج
کولــو او حســاب ورکونکــی پــه برخــه کــې او د رهبــر پــه توګــه د شــوراګانو د ونــډې لــه الرې د کلیوالــي شــوراګانو د زده
کــړې کچــه لــوړه کــړي ..دغــه بهیــر بــه پــه اوږد مهــال کــې لــه وګــړو ســره د دوی د ټولنیــزو او حقوقــي مســئولیتونو د
درک پــه برخــه کــې مرســته وکــړي چــې دغــه بهیــر پــر حکومــت د وګــړو د اعتبــار د زیاتوالــي ،ټیــکاو راوســتو او د حکومــت د
بر یــا پــه برخــه کــې اغیزمــن دۍ او همدارنګــه دا بهیــر د ولســي تــړون پروګــرام د روڼوالــي او حســاب ورکونــې پــه موخــه
طــرح او ډیزایــن شــوی دی.
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 .۵.3د پراختیايي ادارې په توګه د سیمه ییزو پراختیايي شوراګانو د ونډې پیاوړتیا:

پــه راتلونکــو پنځــو کلونــو کــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت هــوډ لــري پــه ټــول هېــواد کــې  ۱۴۲۰۰کلیوالــي پراختیايــي
شــوراګانې د ولســي تړونــد پروګــرام لــه الرې جــوړې ،منظــم او بیــا د هغــو کمیــت او وړتیــاوو تــه پــه پــام هغــوی
کلســترونو تــه واړوي څــو وکــوالی شــي لویــې پــروژې انتخــاب او پلــې کــړي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د پراختیايــي شــوراګانو وړتیــاوې د ګــډې پــان جوړونــې او د پــروژو پلــي کونــې پــه
برخــه کــې د ال زیاتــو زده کــړو پــه مرســتهپیاوړې کــړي .پــه زیاتېدونکــي ډول د لومړیتــوب لرونکــو پــروژو د تمویــل پــه موخــه
بــه دوي د ســیمه ییــزو بنســټونو د هڅونــې پــر چــارو تمرکــز کــوي څــو ســیمه ییــزې پراختیايــي شــوراګانې د تخصیــص شــوو
امکاناتــو د نشــتوالي پــه صــورت کــې فعالــه پاتــې شــي او د هغــو خلکــو اړتیــاوو تــه ورســېږي لــه کومــو چــې اســتازولي
کوي.

 .۵.4د سیمه ییزې شورا /کلستر پراختیایی پالن:

د ســیمه ییــزې شــورا /کلســتر د پــان جوړونــې اصلــي موخــه پــه مشــترک آنــد د ټولیــزې هوکــړې څخــه پــه اوږد مهــال کــې
ډاډ ترالســه کــول او ټــاکل شــوو موخــو تــه د رســېدو پــه پــار پــه یــوه مشــخص زمانــي چــوکاټ کــې د کړنــو او الرو چــارو
برابــرول دي .د ســیمه ییــزې شــورا پــان بــه د هماغــې ســیمې د اســتوګن شــوو وګــړو لــه خــوا د ټولنیــزو کارکوونکــو او
انجینرانــو پــه همــکارۍ لــه یــو لــړ دنــدو لکــه اقتصــادي او ټولنیــز تحلیــل ،د ســرچینو موندنــې ،نقشــه اخیســتنې او د پــروژو
پــه ټاکنــه کــې د مېرمنــو لــه فعالــې ونــډې وروســته جوړېږي.دغــه چــاره بــه مرســته وکــړي څــو د مېرمنــو  ،ز یــان منونکــو
او لــه پامــه غورځــول شــوو وګړوســتونزې او اړتیــاوې د ســیمه ییــزې شورا/کلســتر پــه پراختیايــي پــان کــې پــه پــام کــې
ونیــول شــي.

 .۵.۵پېښو او ټولنیز خوندیتوب ته ځواب:

د پرلــه پســې طبیعــي او غیــر طبیعــي پېښــو پېښــېدلد مالــي او ځانــي زیانونــو المــل کېــږي چــې پــه پایلــه کــې د وګــړو د
بــې ځایــه کېــدو ،د بــې وزلــۍ د زیاتوالــي او د کلیــو د بــې ثباتــه کېــدو المــل کېــږي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت لــه
پېښــو ســره مبــارزه د پېښــوڅخه د مخنیــوي او د هغــو کمښــت د پېښوســره د مبــارزې د ملــي کمېټــې پــه همغــږۍ د
ســروې ،څېړنــو ،او ز یــان منونکــو ســیمو د پېژندلــو لــه الرې د خپــل مامور یــت یــوه مهمــه برخــه ګڼــي او د خپلــو امکاناتــو
تــر بر یــده د اغیزمنــو ســیمو د غــوره کېــدو پــه موخــه اړ یــن خدمتونــه وړانــدې کــوي.
لــه دې ســربېره وزارت د ولســيتړون پروګــرام لــه الرې ز یــان منونکــي او لــه پامــه غورځولــو شــویوپرګنې لکــه کــډوال،
کورنــي بــې ځایــه شــوي ،کوچیــان ،معلولیــن ،هغــه کورنــۍ چــې مشــري يــې ښــځې کــوي ،روږدي کســان او ســپین ږ یــري
پــه پــام کــې لــري او لــه ټولنیــز پلــوه د هغــوی پــه پیــاوړي کولــو کــې هڅــه کــوي او د دوی د اړتیــاوو د پــوره کولــو پــه
موخــه اغیزمــن بېړنــي خدمتونــه ورتــه وړانــدې کــوي.

 .۵.6تعلیمي او روغتیايي زیربناوې

دغــه لومړیتوبونــه چــې پکــې ښــوونځي ،کلینیکونــه او ټولنیــز مرکزونهشــاملېږي د اړونــدو اداراتــو(د پوهنــې محتــرم
وزارت ،د عامــې روغتیــا محتــرم وزارت او د ســیمه ییــزو ارګانونــو محترمــې خپلواکــې ادارې) ســره بــه پــه همغــږي جــوړ
شــي .څرنګــه چــې ټــول پوهېــږي د تعلیمــي زیربنــاوو د کمښــت لــه املــه زمــوږ ګــڼ شــمېر ماشــومان او نــوي ځوانــان پــه
کلیوالــي ســیمو کــې پــه ځانګــړې توګــه پولــې تــه څېرمــه والیتونــو کــې پــه کېږدیــو او ســر خالصــو ســیمو کــې د لمــر تــر
ګرمــۍ یــا تــر ســړو النــدې زده کــړو تــه دوام ورکــوي؛ دغــې ســتونزې تــه د بېړنــۍ رســېدنې پــه موخــه دغــه وزارت پــه
ً
پــام کــې لــري څــو د ښــوونځیو پــر داســې ډیزایــن چــې نســبتا لــږ لګښــت پــرې راشــي تمرکــز وکــړي؛ څــو لــه دې الرې لــږ تــر
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لــږه ددې خــاورې بچیــان وکــوالی شــي د کېږدیــو او ســرخالصو ځایونــو پــر ځــای پــه ګرمــۍ او ســړو کــې لــه خونــدي او
ســرپټو ودانیــو ګټــه واخلــي.

موخــه پراخــه شــوې څــو وکــوالی شــي د ټاکنــو ،د پــروژو د پلــي کېــدو او یــا هــم د هــر ډول ټولنیــزو ،تخنیکــي او حقوقــي
ســتونزو پــه برخــه کــې چــې د ســیمه ییــزې پراختیايــي شــورا تــر پوښــښ النــدې برخــو کــې رامنځتــه کېــږي الزم ګامونــه پورتــه
کړي.

پــه تېــره یــوه لســیزه کــې د افغانســتان دولــت د کلیوالــي وګــړو د وړتیــاوو لوړولــو او دوی تــه د خدمتونــو د وړانــدې
کولــو پــه برخــه کــې پــه پراخــه کچــه پــه غیــر دولتــي موسســاتو تکیــه کــړې وه چــې دغــه چــاره لــه دې ســربېره چــې ز یــات
لګښــت تــه اړتیــا لرلــه پــه راتلونکــي کــې یــې هــم د مالــي فرصتونــو دکمښــت لــه املــه دوام ســتونزمن ښــکارېده .لــه دې
ســربېره هغــه خدمتونــه چــې د همــکارو موسســو لــه خــوا پــه کلیــو کــې وړانــدې شــوي پــه کلیوالــي ســیمو کــې یــې د
دولــت څېــره تــر ســوال النــدې راوســتې او ډیــری وګــړي پــردې بــاور وو چــې دغــه خدمتونــه د موسســو لــه خــوا وړانــدې
کېــږي نــه د افغانســتان د دولــت لــه خــوا.
د دولــت لــه خــوا د خدمتونــو د وړانــدې کولــو مســئولیت د دایمــي دولتــي بنســټونو وړتیــاوې زیاتــوي او پــه اوږد مهــال
کــې ددغــو چــارو د دوام او تــل پاتــې کېــدو المــل ګرځــي .لــه دې ســربېره د همــکارو موسســو لــه خــوا د خدمتونــو
وړانــدې کولــو لګښــتونه د دولــت لــه خــوا د ورتــه خدمتونــو لــه وړانــدې کولــو څــو چنــده ز یــات دي.
ټولنیــز کارکوونکــي (نــر او ښــځه) چــې اوس مهــال ددغــه وزارت د وګــړو پــه مشــرۍ د پراختیــا ریاســت پــه اډانــه کــې کار
کــوي پــه راتلونکــو در یــو کلونــو کــې بــه د همــکارو موسســو مســئولیتونه پــر غــاړه واخلــي او همــکار موسســات بــه هــم
پــر دغــه مهــال کــې د ټولنیــزو کارکوونکــو د تخنیکــي وړتیــاوو د لــوړاوي مســئولیت پــر غــاړه واخلــي .اوس مهــال  ۱۲۸ټولنیــز
کارکوونکــي لــه همــکارو موسســو ســره پــه چــارو بوخــت دي.
چــارو تــه د غــوره رســېدنې پــه موخــه دغــه وزارت پــه پــام کــې لــري څــو د خپلــو ټولنیــزو کارکوونکــو شــمېر ز یــات کــړي او د
ولســيتړون ملــي پروګــرام د ټولنیــز خوندیتــوب تــر چتــر النــدې د وګــړو تــر مشــرۍ النــدې پراختیــا ریاســت ســره ادغــام شــي.

له نشه یي توکو سره مبارزه:
لــه نشــه یــي توکــو ســره مبــارزه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه مشــرۍ د ولســيتړون د ملــي پروګــرام د بنســټونو
څخــه دی .د وزارت ټــول کاري شــریکان پــه ټولیــز او همغــږي ډول د نشــه یــي توکــو د کرکیلــې ،ســوداګرۍ او د هغــو د
کارولــو مخنیــوی کــوي .دغــه پروګــرام پــه غیــر مســتقیم ډول د اجتماعــي کارکوونکــو لــه خــوا ددغــې شــومې پدیــدې
زیانونــه د اړینــو الرښــوونو لــه الرې وګــړو تــه لېــږدوي او بزګــر د نشــه یــي توکــو بدیــل کښــت تــه د امــکان پــه صــورت کــې
آن د اړتیــا وړ اوبــو پــه برابرولــو ســره هڅــوي.

 ۵.7ټولنیزو کارکوونکو ته د همکارو موسسو د واکونو لېږد:

د ژوند چاپیریال ساتنه :
د ولســي تــړون پــه پروګــرام کــې د چاپېر یــال او ټولنــې ســاتنې پــه برخــه کــې د پــروژوي چــارو د نامطلوبــه محیطــي او ټولنیــز
اغیــزو کمــول ،لــه هغــو مخنیــوی او د هغــو د مثبتــو محیطــي ،ټولنیــزو ،روغتیايــي پایلــو پراخــول او ددې ډاډ ترالســه
کــول اساســي برخــه جــوړوي چــې ټولــې چــارې د نړ یــوال بانــک  ،د ملګــرو ملتونــو د چاپیر یــال ســاتنې ادارې او د ژوندانــه د
چاپیر یــال ســاتنې لــه ټولــو مقــررو او قوانینــو ســره همغــږې دي .دغــه چــاره بــه پــه اوږد مهــال کــې پــه اقلیمــي بدلونونــو
اغیزمنــه وي؛ همدارنګــه د ژونــد چاپیر یــال ســاتنېاو د چاپیر یــال دککړتیــا د نــاوړه پایلــو پــه اړه الزمــې الرښــوونې او مالومــات
بــه د کلــي د پراختیايــي شــوراګانو لــه خــوا د ســیمو وګــړو تــه ورکــړل شــي.

 6ستراتیژیکه ساحه :د ادارې اصالحات او د وړاندې کېدونکو خدمتونو اغیزمنول:

 .۵.۸ګډ موضوعات:

د مېرمنو پیاوړي کول:
یــو لــه اخســتل شــوو تجربــو داده چــې د ســیمې خصوصیــات بایــد د یــوې مبتکرانــه حــل الرې پــه پلټلــو ســره د ناامــن وضعیــت
او یــا هــم ســنتي کلتــوري فضــا د شــتون پــه صــورت کــې چــې پــه معیــاري ډول د چــارو د ترســره کېــدو مخــه نیســي،په
پــام کــې ونیــول شــي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت ژمــن دی چــې انعطــاف منونکــی پاتــې شــي او خپلــې پالیســۍ
پــدې ډول برابــرې کــړي چــې اوږد مهالــه موخــې او د کیفیــت لــږ تــر لــږه معیارونــه لــه ګــواښ ســره مــخ نکــړي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت هڅــه کــوي چــې پــه ســیمه ییــزه کچــه پــه کلیوالــي پراختیايــي شــوراګانو کــې د مېرمنــو
د اســتازولی ونــډه زیاتــه او د تصمیــم نیونــې پــه برخــه کــې د هغــو اغېــزه زیاتــه کــړي . .څرنګــه چــې دولســي تــړون پروګــرام
پــه اډانــه کــې پــه جــوړو شــوو شــوراګانو کــې بایــد  ۵۰ســلنه میرمنــې او پــه الزمــي ډول لــږ تــر لــږه دوه مېرمنــې د شــورا
د رهبــرۍ پــه کچــه ځــای ونیســي او پــه بانکــي معاملــو کــې د یــوې مېرمنــې یــا د هغــې د اســتازي او یــا هــم د عنعنــوي
او ســنتي خنډونــو د شــتون پــه صــورت کــې د شــورا د زنانــه غــړې الســلیک الزمــي ګڼــل شــوی دی.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت ژمــن دی څــو د «ز یــان مــه رســوۍ» د اصــل پــه پــام کــې نیولــو ســره ډاډ ترالســه کــړي
چــې یــوه کړنــه يــې هــم د النجــې د زیاتوالــي یــا ســیمه ییــز مســاوات د لــه منځــه تلــو ســبب نــه ګرځــي .د کلیــو د بیارغونــې
او پراختیــا وزارت د النجــود اساســي عواملــو د موندلــو پــه موخــه دوامــداره خبــرو اتــرو تــه دوام ورکــوي او د منځګړیتــوب
لــه الرې بــه د هــر ډول النجــواو لــه هغــو څخــه د پیــدا کیدونــو ګواښــونو مخــه ډب او د حــل او فصــل پــه موخــه بــه یــې
هــر ډول مناســبې روزنــې ورکــړي.
ددغــه بهیــر د پیــاوړي کولــو لپــاره د ولســي تــړون پروګــرام پــه اډانــه کــې شــکایاتو تــه درســېدو برخــه د ښــو پایلــو لرلــو پــه
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د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د خدمتونــو پــه وړانــدې کولــو کــې دوام او پــه اوږد مهــال کــې د یــوې اغیزمنــې
ادارې پــه توګــه د چمتوالــي پــه موخــه اړتیــا لــري څــو ځینــې الزم بدلونونــه چــې د ادارې د ال زیاتــې بر یــا المــل شــي ترســره
کــړي.
د تشــکیالتي جوړښــتونو بنســټیزه او اغیزمــن کــول یــو لــړ تدابیــر لــه ځــان ســره رانغــاړي چــې د ســتراتیژیکو موخــو او مامور یــت
د تحقــق پــه موخــه د وزارت وړتیــا او اجــراآت پیــاوړي کــوي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت اغیزمــن تخنیکي،خدماتــي جوړښــتونه ،د کارکوونکــو د حقونــو تامیــن او ددغــه وزارت
پــه تشــکیالتي جوړښــت لکــه د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیټیوټ ،پالیســي او پــان ،د وګړوتــر رهبــرۍ پراختیــا ،مالــي،
داخلــي تفتیــش ،تدارکاتــو ،انجینــري خدمتونــو ،څارنــې او ارزونــې ،بشــري ســرچینو او نــورو مرکــزي او والیتــي مالتړ یــزو برخــو
کــې د بېالبېلــو قشــرونو ونــډه پیــاوړې کــوي څــو وکــوالی شــي د ســروې ،څارنــې ،مدیریتــي روزنــې ،مســلکي روزنــې،
پــان جوړونــې ،د انجینــرۍ ډیزایــن او تخنیکــي ســروې ،د پــروژو لــه پلــې کېــدو څارنــې ،مشــرۍ ،څارنــې او ارزونــې پــه برخــو
کــې خدمتونــه پــه اغیزمــن او ګټمــن ډول وړانــدې کــړي.
دغــه وزارت هڅــه کــوي لــه یــوه پلــوه دترســره شــوو چــارو اغیزمــن مطالعــات ترســره او لــه بلــه پلــوه د کلیوالــي وګــړو
مهمــې اړتیــاوې پــه کــره ډول تشــخیص کــړي څــو د پــروژو د پلــي کېــدو پــه برخــه کــې تــوازن او پایښــتوبد هېــواد پــه کچــه
تامیــن کــړي.
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 .6.1موخې:

 1موخــه  :د سیســتم د جوړولــو او پیاوړتیــا لــه الرې د تشــکیالتي جوړښــت پیاوړتیــا او بنســټیزه کــول ،د کاري بهیرونــو
اغیزمنــول ،ظرفیــت جوړونــه او تخنیکــي مالتــړ د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام کــې لــري خپلــې ځینــې چــارې
ســمې او د خپلــو نویــو موخــو او ســتراتیژیکو ســاحو ســره یــې همغږيکــړي.

 .6.2د سمونو بهیر:

موخې:
•د اداري لګښتونو کمښت
• د موازي واحدونو او وظیفوي تداخل له منځه وړل
•د وزارت د کارونو ساتنه او د نویو کارونو روزنه
•د متوازنې پراختیا له الرې د ټولنیز عدالت تامین

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د افغانســتان د اســامي جمهوري دولت او نړیوالې ټولنې د پالیســیو د تحقق او
د خپــل ســتراتیژیک پــان د هــر اړخیــز تطبیــق پــه موخــه اړتیــا لــري څــو مــوازي جوړښــتونه مدغــم او پــه خپلــو پراختیايــي پــروژو او
پروګرامونــو بیــا کتنــه او ټــول پــه دوه یــا در یــو اساســي پروګرامونــو کــې منســجم کــړي؛ څــو وکــوالی شــي د کلیــو وګــړو
تــه د ښــه ژوندانــه د برابرولــو پــه برخــه کــې اغیزمــن خدمتونــه وړانــدې کــړي.
دغــه وزارت د خپلــو پراختیايــي موخــو د تحقــق لپارهــد وزارت دننــه د اصالحاتــو پروســه پیــل کــړې څــو پــه خپلــو مرکــزي او
والیتــي ریاســتونو او پروګرامونــو بیــا کتنــه وکــړي او د سیســتمونو پــه جوړولــو ،پیاوړتیــا ،وړتیــاوو لوړولــو او تخنیکــي مالتــړ
ســره دغــه جوړښــتونه بنســټیز او اغیزمــن کــړي؛ او همدارنګــه پــه دوامــداره توګــه د کلیــو اوســېدونکو تــه خدمتونــه
وړانــدې کــړي .د اصالحاتــو دغــه بهیــر د ســی بــی آر او نــورو اړونــدو بهیرونــو بشــپړونکی او مالتړونکــی دی.
د اصالحاتــو د بهیــر دفتــر د وزارت د رهبــري مقــام تــر څــار النــدې د منظــور شــوي پــان پــر بنســټ او د لــوړ پــوړو تخنیکــي
کمېټــو لــه الرې لــه ریاســتونو او پروګرامونــو ســره پــه ګــډه همــکاري فعالیــت کــوي.

 .6.3څارنه او ارزونه:

پــه دغــه وزارت کــې د څارنــې سیســتم د پروګرامونــو د څارنــې د برخــې او هــم د څارنــې او ارزونــې د ریاســت او نــورو
مراجعــو لــه لــوري پــه تیــت او غیــر منســجم ډول ترســره کېــږي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام کــې لــري چــې د
څارنــې او ارزونــې یــو واحــد میکانیــزم د خپلــو پــروژو د کیفیــت د تأمیــن پــه موخــه د عصــري سیســتمونو پــر بنســټ پیــاوړی
کــړي؛ څــو د پراختیایــی پالنونــو لــه پلــي کېــدو څارنــه او پراختیايــي او ســتراتیژیکو موخــو تــه درســېدو پــه برخــه کــې د ترالســه
شــویو الســته راوړنــو د کیفیــت او کمیــت څخــه پــر وخــت راپــور چمتوکــړي.

 .6.4د معلوماتي سیستم مدیریت:

وزارت پــه پــام کــې لــري یــو واحــد مالوماتــي بانــک د ټولــو ادارو د ګټــې اخیســتنې پــه موخــه چمتــواو پــه دې برخــه کــې
النــدې چــارې ترســره کــړي:
•د واحد او یو موټي سیستم ( )MISپیاوړي کول
•د ( )MISپراختیا ،علمي مالوماتي بانک ته ()Knowledgebase
•د د مالوماتي سیستم د مدیریت د پراختیا له الرې راپور ورکولو د بهیر پیاوړتیا
•د پرېکړې کولو ،پالن جوړونې ،څارنې او ارزونې په موخه د  GIS/MISبنسټیزه کول
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 2موخــه  .د ســروې ،څېړنــې ،مســلکي او تخصصــي زده کــړو ،کلیوالــي ټکنالوژ یــو د ترویــج او مالوماتــو د خپرولولــه
الرې د معیــاري او اغېزمنــو خدمتونــو وړانــدې کــول د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د افغانســتان د کلیــو پراختیــا
انســټیټوڼ دیــوه علمــي ،څېړنیــز ،روزنیــز او د مناســبو کلیوالــي تکنالوژ یــو د ترویــج کوونکــي مرکــز پــه توګــه دنــده لــري؛ څــو
د خدمتونــو د وړانــدې کولــو د اغیزمنتیــا پــه هکلــه ســروې ،او د کلیوالــي وګــړو د اړتیــا او د هغــوی د لومړیتوبونــو پــه
اړه څېړنــه ترســره کــړي.

 .6.۵څېړنه او سروې:

د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیټیوڼ د پــروژو د اغیزمنتیــا پــه اړه د څېړنــو او ســکتوري ســروې ګانــو پــه اړه اړ یــن
مالومــات او شــمېرې راغونــډوي او تحلیلــوي ،د پالنونــو د پلــي کېــدو پــه برخــه کــې مشــخص وړاندیزونــه او نــوې طرحــې
وړانــدې کــوي او اړونــدو مراجعــو او د کلیوالــي پراختیــا د ســکتور ګټــه اخیســتونکو تــه د پرېکــړو پــه کولــو کــې د پالیســیو
طــرح چمتــو او وړانــدې کــوي.
لــه دې ســربېره د الســته راوړنــو ،پایلــو او د وزارت او نــورو اړونــدو مراجعــو د کړنــو او پراختیایــی پــروژو د تحلیــل او ســنجش
پــه موخــه بیــس الین(بنســټيز معلومامــت) چمتــو کــوي.

 .6.6روزنه ،تخنیکي او مسلکي زده کړې:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت کړنــو او ســتراتیژیکو ســاحو تــه پــه پــام د بشــري ځواکــد پیاوړتیــا لــه الرې کــوالی شــي
پــه کلیــو کــې د وګــړو د ژوندانــه د کچــې د لــوړاوي پــه موخــه ښــه زمینــه برابــره او د وګــړو د ونــډې اخیســتو کچــه زیاتــه
کــړي .دغــه وزارت د خپلــو کارکوونکــو ،پراختیايــي شــوراګانو او د کلیــو د اوســېدونکو د وړتیــاوو د لوړولــو پــه برخــه کــې
لنــډ مهالــه او اوږد مهالــه روزنیــز تخنیکــي او مســلکي پروګرامونــه جــوړ او پــدې برخــه کــې بوروســونه او فیلوشــیپونه
برابــروي .د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســټیڼیوڼ د تخصصــي ،مســلکي ،حرفــوي (کورنیــو ،بهرنیــو) روزنــو دنــده او د بشــري
منابعــو ریاســت د مدیریتــي روزنــو مســئولیت پــر غــاړه لــري.

 .6.7د کلیوالي ټکنالوژۍ پارک:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د کلیوالــي وګــړو د ژوندانــه د کچــې د لوړولــو او د منــل شــویو (کورنیــو او بهرنیــو)
ټکنالوژ یــو د کارولــو د ترویــج پــه موخــه پــه راتلونکــو پنځــو کلونــو لــه ســیمه ییــزو او ټولنیــزو شــرایطو ســره برابــر د زونونــو
پــه کچــه اړ یــن تدابیــر نیســي.

 .6.8د وګړو د پوهې کچې لوړول :

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت او اړونــد بنســټونه د اطــاع رســونې لــه بېالبېلــو الرو چــارو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې
د وګــړو د پوهــې د کچــې د لوړولــو لــه الرې بــه پــه ټــول هېــواد کــې د پراختیايــي پروګرامونــو د پلــي کېــدو لپــاره زمینــه
برابــره او ددې المــل بــه شــي چــې وګــړي د پراختیايــي پروګرامونــو پــه پلــي کېــدو ،څارنــې او نــورو پراختیايــي پروګرامونــو
پــه طــرح کــې ونــډه ولــري او پــه پایلــه کــې د کلیــو پــه کچــه پراختیايــي پروګرامونــه پــه آســانه او اغیزمــن ډول پلــي شــي.
 3موخــه  .پــه کلیــو کــې د بــې وزلــۍ د کمښــت پــه موخــه د هراړخیزهــاو ځــواب ویونکــو پالیســیو جــوړول او لــه هغــو
مالتــړ.
د شــته شــمېرو د هېــواد ډیــری نفــوس د کلــي خلــک جــوړوي؛ لــه همــدې املــه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت لپــاره
اړینــه ده ده څــو د کلیــو د پراختیــا بشــپړه او هراړخیــزه (جامــع) پالیســي د کلیوالــي وګــړو څخــه د مالتــړ پــه موخــه جــوړه
کــړي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د خپلــو پروګرامونــو د ســاحې پراختیــا تــه پــه پــام د خپلــې پالیســۍ تمرکــز لــه لنــډ
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مهالــه پــروژو څخــه ســیمه ییــزې حکومتولــۍ ،تــل پاتــې اقتصــادي پراختیــا او تــل پاتــې ادارو تــه اړوي .دغــه تکاملــي بهیــر د
کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت تــه فرصــت کــوي څــو پــه کلیوالــي ســاحو کــې د بــې وزلــۍ پیچلــو عواملــو تــه رســیدګي
او بشــپړې (جامعــو) پالیســۍ او ســتراتېژۍ چــوړې شــي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه لــه اړونــدو ادارو ســره
پــه ګــډه د کلیــو د پراختیــا د ملــي پالیســۍ طــرح چــې د کلیــو د پراختیــا لپــاره د اړونــدو چــارو بشــپړه اډانــه برابــروي؛ مشــري
وکړي.

 .6.9د پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړونې چارو پیاوړتیا:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام کــې لــري د پالیســۍ او ســتراتیژۍ برخــه چــې د ســتراتیژۍ او پالیســۍ جوړونــې
د بهیــر مدیر یــت پــر غــاړه لــري جــوړ کــړي .دغــه برخــه بــه د پالیســۍ او ســتراتیژۍ د بیــا کتنــې د کمېټــې لــه خــوا چــې د
پالیســیو او ســتراتیژیو اړیکــه لــرل لــه ملــي موخــو ســره بیــا ګــوري څــو د وزارت پــه کچــه پالیســۍ وڅــارۍ او د هغــو لــه
ترســره کېــدو ډاډ ترالســه کــړي.

 .6.10د کلیو د اوسېدونکو له اړتیاوو سره سم د اړوندو ادارو د پالیسیو برابرول:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت ډیــری الســته راوړنــې د هغــو پالیســیو لــه کیفیــت او شــتون ســره اړیکــه لــري چــې د
نــورو ادارو تــر مامور یــت النــدې دي؛ لــه همــدې املــه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه پــام کــې لــري د پالیســۍ
تشــې پیــدا او اړونــدې ادارې د خپلــو پالیســیو اړونــده بیــا کتنــې تــه چمتــو کــړي .دغــه وزارت د کلیــو د پراختیــا پــه برخــه کــې
لــه نــور وزارتونــو ســره د مشــورې ورکولــو پــه برخــه کــې فعالــه شــریک دی او د ســیمو او کلیوالــي پانګوالو(متشــبثینو)
ګټــو تــه بــه د عمــل جامــه وراغونــدي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه لــه اړونــدو همــکارو ادارو ســره پــه همغــږۍ او د ولســوالیو او ســیمه ییــزو
پراختیايــي شــورا ګانــو لــه در یــځ څخــه پــه ګټــې اخیســتنې د پراختیایــي الرې پــه توګــه هڅــه وکــړي څــو د کلــي پــه کچــه د
خدمتونــو د وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې همغــږي رامنځتــه کــړي.

 .6.11د ټول شموله او جامع میکانیزم له الرې د پالن جوړونې پیاوړتیا:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د پــان جوړونــې بشــپړه طرحــه چــې د کلیوالــو اساســي لومړیتوبونــه بــه پــه
ریښــتوني او هــر اړخیــز ډول انعــکاس کــړي جــوړه کــړي .دغــه بهیــر بــه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا ریاســتونو لخــوا د
کلــي لــه پراختیايــي شــورا ،د ولســوالیو لــه پراختیایــي شــورا ،ســکتوري ریاســتونو او والیتــي پراختیايــي شــوراګانو ســره پــه
همغــږۍ لــه ټیــټ څخــه پورتــه پــان جوړونــې پــه بڼــه ترتیــب او تنظیــم شــي.

 .6.12د نورو ادارو په پالنونو کې د سیمه ییزو پالنونو شاملولو ته د فرصتبرابرول:

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ټولــو اړونــدو وزارتونــو او اداراتــو پــه پراختیایــی پالنونــو کــې د کلیــو د اوســېدونکو
د لومړیتوبونــو د شــاملولو پــه موخــه پــه پــروژو کــې د ســیمې د لومړیتوبونــو د پېژندلــو او د هغــو پــه پــام کــې نیولــو
پــه برخــه کــې مرســته کــوي.

 .6.13ګډ موضوعات:

د مېرمنو پیاوړي کول:
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د افغانســتان د مېرمنو لپاره د عملي ملي پالن ،پايښــتناکه پراختیایي موخو او ملي
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لومړیتوبونــو تــه پــه کتــو  ،د جنــدر پالیســۍ پلــې کولــو او پیاوړتیــا تــه ژمــن دی.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت ددغــه وزارت پــه پروګرامونــو ،مرکــزي او والیتــي ریاســتونو کــې د اســتخدام پروســه
پیــاوړې کــړې او هڅــه کــوي ترڅــو د د وړتیــاوو د لــوړاوي پــه اډانــې کچــو کــې دوی تــه د هېــواد دننــه او بهــر د زده
کــړو (د لیســانس ،ماســترۍ او آن د دوکتــورا پــه کچــه) برابرولــو  ،د خونــدي کاري فضــا جوړولــو( د مېرمنــو د ځورونــې
منــع) ،پــه مرکــز او والیاتــو کــې د مســلکي او تخصصــي پروګرامونــو پــه الر اچونــې او معلوماتــي تکنالــوژي پــه برخــه کــې
د روزنــې لــه الرې پــه مدیریتــي او مشــرتابه برخــه کــې د دوی ونــډه زیاتــه کــړي. .
له چاپیریال څخه ساتنه:
د کلیــو ډیــری وګــړي پــه مســتقیم ډول د خپــل ژونــد تېرولــو پــه موخــو لــه چاپیر یــال او طبیعــي ســرچنیو ســره تړلــي دي .د
کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د چاپیر یــال پــه تــل پاتــې ســاتنې ،چــې د پايښــتناکو نړیوالــو پراختیایــی موخــو تــه درســېدو
یــو لــه اساســي عواملــو څخــه دی ټینــګار او هڅــه کــوي څــو خپلــې ټولــې چــارې لــه اقلیمــي بدلونونــو ســره پــه همغــږۍ
پــه پــام کــې ونیســي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه د خپلــو کاري پروګرامونــو لــه الرې د ژوندانــه د چاپیر یــال او ټولنیــز مدیر یــت اډانــه
جــوړه او پیــاوړې کــړي .لــه دې ســربېره د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه هــر اړخیــز ډول د خپلــو پروګرامونــو د طرحــې
او پلــي کېــدو پــه برخــو کــې ټــول چاپیریالــي کتنــې پــه پــام کــې نیســي.
وزارت د خپلــو پروګرامونــو پــه طــرح او پلــي کولــو کــې لــه چاپیر یــال څخــه د ســاتنې پــه برخــه کــې د چاپیر یــال ســاتنې ادارې
ټولــې مقــررې او طــرز العملونــه پلــي کــوي او لــه چاپیر یــال ســره برابــرې تکنالــوژۍ رواجــوي.
د پېښو پر وړاندې مبارزه:
د پرلــه پســې طبیعــي او غیــر طبیعــي پېښــو پېښــېدلد مالــي او ځانــي زیانونــو المــل کېــږي چــې پــه پایلــه کــې د وګــړو د بــې
ځایــه کېــدو ،بــې وزلــۍ د زیاتوالــي او د کلــو د بــې ثباتــه کېــدو الملګرځــي .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت لــه پېښــو
ســره مبــارزه ،د پېښــوڅخه مخنیــوۍ او د هغــو کمښــت د پېښوســره د مبــارزې د ملــي کمېټــې ســره پــه همغــږۍ د
ســروې ،څېړنــو ،او ز یــان منونکــو ســیمو د پېژندلــو لــه الرې د خپــل مامور یــت عمــده برخــه ګڼــي او د اغیزمــن شــوو ســیمو
د ښــه کېــدو او د کــډوال شــوو او داخلــي بــې ځایــه شــوو د عاجلــو اړتیــاوو د پــوره کولــو پــه موخــه پانګونــه کــوي.
دغــه وزارت لــه پېښــو ســره د مبــارزې پالیســي او اړونــد موضوعــات پــه خپلــو ملــي پروګرامونــو کــې شــاملوي او پــه ملــي
او والیتــي کچــه د طبیعــي او غیــر طبیعــي پېښــو پــر وړانــدې د کلیــو د ز یــان منلــو د کمښــت پــه برخــه کــې اړینــې چــارې او
ابتــکارات پــه پــام کــې نیســي.
له اداري فساد سره مبارزه:
دغــه وزارت پــه پــام کــې لــري لــه اداري فســاد څخــه د مخنیــوي پــه برخــه کــې د پــان جوړونــې سیســتم ،د پــروژو مدیر یــت
او بریښــنايي حکومتولــي پیــاوړې او پــه تدارکاتــي بهیرونــو ،بشــري ســرچینو او مالــي چــارو کــې د ځــواب ویلــو کلتــور او
مالوماتــو تــه د وګــړو السرســی بنســټیز او رونټیــا تأمیــن کــړي .د اصالحاتــو د سیســتم د بهیــر پــه پلــي کېــدواو د پالیســیو او
ملــي لومړیتوبونــو پــه پــام کــې نیولــو ســره بــه ټــول کاري طرزالعملونــه او بهیرونــه ســم او ســاده شــي .لــه دې ســربېره
پــه بېالبېلــو کاري لکــه پــروژه یــي او مالتړ یــزو برخــو کــې بــه د داخلــي کنټــرول معیــاري کــول او پیــاوړي کــول پــه دوام داره
بڼــه د اړتیــا ســره ســم دوام ومومــي.
د کار پــر مهــال روزنــې او د کارکوونکــو د وړتیــاوو لــوړول لــه کاري اړتیــاوو ســره پــه همغــږۍ پــه دوامــداره او منظمــه
توګــه پــه پــام کــې نیــول شــوې او لــه دې ســره لــه فســاد ســره د مبــارزې لــه ادارې او عدلــي او قضايــي ادارو ســره
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همــکاري او همغــږي بــه هــم ترســره کېــږي.
متوازنه پراختیا:
د افغانســتان د اساســي قانــون لــه شــپږمې مــادې ســره پــه مطابقــت (دولــت د اســامي کرامــت پــه ســاتلو ،دبشــري
حقونــو پــه مالتــړ،د ولســواکۍ پــه تحقــق ،د ملــي وحــدت پــه تامیــن،د ټولــو قومونــو او قبایلــو ترمنــځ پــه برابــرۍ او د
هېــواد پــه ټولــو برخــو کــې د متوازنــې پراختیــا پــر بنســټ د یــوې هوســا او پرمختللــې ټولنــې پــه جوړولــو مکلــف دی)
پــه کلیــو کــې متوازنــه پراختیــا د هېــواد د اقتصــادي ودې المــل ګڼــل کېــږي او پــر حکومــت د وګــړو بــاور پیــاوړی کــوي .پــه
تېــر کــې د ســرچینو او ملــي پانګــې نابرابــره ویــش د دولــت او وګــړو ترمنــځ د فاصلــې المــل شــوی وو او پــر حکومــت یــې
د وګــړو بــې بــاوري زیاتــه کــړې وه .د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د پخوانیــو پانګونــو چــې د پراختیایــي پــروژو د پلــې
کېــدو پــر مهــال د کلیــو پــه کچــه د هــر تــن پــر ســر شــوې او د کلیوالــي وګــړو د اساســي لومړیتوبونــو او د بودجــوي
امکاناتــو پــه پــام کــې نیولــو ســره هڅــه کــوي څــو د ټولنیــز عدالــت د تامیــن پــه موخــه متوازنــه پراختیــا بنســټیزه او اساســي
خدمتونــو تــه د کلیــو د ټولــو وګــړو السرســی تأمیــن کــړي.
د پولو پراختیا:
زمــوږ د ګــران هېــواد پولــې تــل د ګاونډیــو د خصمانــه پالیســو او الســوهنو ښــکار شــوي او پــه پولــه ییــزو والیتونــو کــې
زمــوږ ګــران هېــوادوال د اساســي خدمتونــو د نشــتوالي لــه کبلــه مجبــور دي د ګاونډیــو هېوادونــو لــه ښــوونځیو،
کلنیکونــو او نــورو آســانتیاوو ګټــه واخلــي او لــه دې الرې د خپلــو خلکــو او دولــت پــر وړانــدې د ناقانونــه ګټــې اخیســتنې
لپــاره زمینــه برابــره کــړي.
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــاور لــري چــې پــه پولــه ییــزو ســیمو کــې وګــړو تــه د بنســټیزوخدمتونو لکــه ســړک،
پــل ،د اوبــو زیربنــاوې ،تجدیــد وړ انــرژۍ ،تعلیمــي او صحــي زیربنــاوو پــه برابرولــو ســره بــه د دوی اړیکــې او بــاور لــه دولــت
ســره پیــاوړی او پــه هېــواد کــې بــه د ګاونډیــو د نفــوذ مخــه ونیــول شــي.
داخلي تفتیش:
دغــه وزارت باورمنــد دۍ چــې پــه روڼ ډول د ســرچینو پــه لګولــو ســره بــه لــه ســرچینو د نــاوړه ګټــې اخیســتنو ګواښــونه
راکــم ،د کلیــو د وګــړو او اړونــدو مراجعــو ډاډ او رضایــت بــه ترالســه او د کلیــو د خلکــو پــه ژونــد کــې بــه مثبــت بدلــون
راولــي.د دغــو چــارو د تحقــق پــه موخــه اړتیــا ده څــو د داخلــي تفتیــش ریاســت مهارتونــه د پراختیــا او تشــکیالتي جوړښــت
د بیــا کتنــې لــه الرې پیــاوړی شــي.

د پروژو ساتنه او مراقبت

 .1د پروګرامونو له الرې د پروژو ساتنه او مراقبت:
د ملــي پانګــې پــه توګــه د بنســټیزو پــروژو د ســاتنې او مراقبــت څخــه مالتــړ او پــه هغــو پانګونــه د پــروژو د عمــر د زیاتوالــي،
په ســرچینو کې د ســپما ،د لګ ښــتونو د کمښــت ،د خدمتونو د کیفیت د زیاتوالي ،او په کلیو کې د کاري شــونتیاوو
او ژوندانــه د ښــه کېــدو المــل کېــږي.د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت بــه النــدې چــارې د پــروژو څخــه د ســاتنې او د
هغــو د مراقبــت پــه موخــه پــه پــام کــې ونیســي:
•د خپلــو بنســټیزو پــروژو د ســاتنې او مراقبــت ســتراتیژي یــا طــرز العمــل بــه ترتیــب او د ولســوالیو پــه کچــه بــه د ســاتنې
او مراقبــت برخــې پراخــې کــړي.
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•د ســټنډرډ له ملي ادارې ســره په همغږۍ او همکارۍ به د ســاتنې او مراقبت معیاري نورمونه او ســتنډرډونه
ترتیب او عملي شــي.
•لــه ســیمه ییــزو وګــړو او ســیمه ییــز حکومــت ســره پــه همغــږۍ بــه فنــي کســان د بنســټیزو پــروژو د ســاتنې او لــه
هغــو د څارنېپــه برخــو کــې د والیاتــو او ولســوالیو پــه کچــه وټــاکل شــي او اړ یــن تخنیکــي مالتــړ بــه ( لکــه د ســاتنې
او څارنــې روزنــه ،پــه دورانــي ډول د ملــي ســتراتیژۍ او پالیســي ســره مطابــق د الزمــه توکــه او ســامانونو برابــرول)
تــرې وشــي.
•د وزارت د پروګرامونــو پــه تشــکیالتي اډانــه کــې بــه د پــروژو د ســاتنې او لــه هغــو څخــه د ســاتنې پــه نامــه یــو
مشــخصه برخــه جــوړه شــي.
•د طبیعــي پېښــو ،د اقلیــم د بدلــون ،ځمکــې ښــویدنې او نــورو پېښــو د کمښــت پــه موخــه بــه د معیــاري نورمونــو
او ســتندردونو پــر بنســټ مخنیونکــی پــان جــوړ شــي.
•د زیربنايــي پــروژو ســاتنه لکــه د ســړک او لــه هغــو مراقبــت بــه پــه در یــو یعنــې دورانــي ،مقطعــي او اضطــراري
پړاوونــو کــې ترسرهشــي.
 .2د کلیو له الرې ساتنه او مراقبت:
وزارت د زیربنايــي پــروژو د ســاتنې او لــه هغــو څخــه د مراقبــت پــه موخــه د ســیمه ییــزو بنســټونو ســره پــه همغــږۍ بېــل
پروګرامونــه پــه پــام کــې نیولــي چــې د کلــي د پراختیايــي شــوراګانو د مشــرانو پــه همــکارۍ بــه د ســیمې مخــور کســان
د زیربنــاوو د ســاتنې او لــه هغــو د مراقبــت لپــاره چــې ددوی خپلــه پانګــه ده داوطلبانــه کار (حشــر) تهوهڅــول شــي.
•د کلیوالــي زیربنايــي او ټکنالــوژي پــروژو څخــه د ســاتنې او کلتــور د ترویــج پــه موخــه ،کلیــو شــوراګانو تــه د مالوماتــو
د ورکولــو روزنیــز پروګرامونــه پــه پــام کــې نیــول کېــږي .پــه معمــول ډول د ســیمې اوســېدونکو تــه د زیربنــاوو د
ســاتنې پــه برخــه کــې د پوهــې ورکــول بــه د ســیمې د پراختیايــي شــورا د چــارو پــه پــان کــې د یــوې چــارې پــه توګــه
شــامل شــي.
•وزارت هڅــه کــوي څــو د ســیمه ییــزو پراختیایــي شــوراګانو لــه الرې د ســیمې هغــه اوســېدونکي چــې د زیربنــاوو
د ســاتنې پــه برخــه کــې اصلــي عناصــر ګڼــل کېــږي او د زیربنــاوو د ســاتنې او لــه هغــو د مراقبــت پــه برخــه کــې لــه
اقتصــادي او ټولنیــز پلــوه د وګــړو ونــډه ارزښــتمنه ،ګټمنــه او تــل پاتــې وي وهڅــوي او مالتــړ یــې وکــړي.
 .3د سولې لپاره کاري پروګرام:
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت هوډمــن دی څــو د ټولیــز انکشــاف ترنامــه النــدې پــه هغــو ولســوالیو کــې چــې ډېــر
کــډوال ،بــې ځایــه شــوې کورنــي  ،معلولیــن او معیوبیــن ،کوچیــان او نــور ز یــان منونکــې ډلــې ولــري او د کډوالــو د محتــرم
وزارت او مالیــې محتــرم وزارت لــه خــوا تشــخیص شــوي وي ،مشــخصې چــارې او لنــډ مهالــه کاري شــونتیاوې برابــرې
او اجــرا کــړي.
لــه دې ســره پرګنــو د ســتونزو د هــواري پــه موخــه ددغــه پروګــرام لــه مخــې ګټمنــې زیربنــاوې لکــه د پلچکونــو جــوړول،
لــه طبیعــي پېښــو څخــه د مخنیــوي پــه موخــه د اســتنادي دیوالونــو جــوړول ،پــه ښــوونځیو کــې د اضافــي ټولګیــو
جــوړول ،ښــونځیو تــه د احاطــوي دیــوال ،روغتیايــي کلنیکونــو تــه د ودانیــو او نــورې عامــه ودانــۍ بــه جــوړې او یــا هــم
بیــا ورغــول شــي.
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څارنیز میکانیزم:
ددغــه ســتراتیژیک پــان \دپلــې کېــدو څارنــه د پــان او پالیســۍ او څارنــې او ارزونــې ریاســتونو پــر غــاړه ده .د کــره او
دوامــدارې څارنــې پــه موخــه بایــد النــدې اقدامــات ترســره شــي:
•هــر پروګــرام یــا ریاســت چــې پــه یــو ډول پــه دغــه ســند کــې یــاد شــوید یــوې میاشــتې پــه تــرڅ کــې د پلــي کېدونکــي
پــان پــه جوړولــو مکلــف دی.
•ددغــې ســتراتیژۍ د پلــي کېدونکــو پالنونــو اغیــزې او ورڅخــه ترالســه شــوې پایلــې د څارنــې او ارزونــې د ریاســت لــه
خــوا م مشــخص او تحلیــل کېــږي.
•هــر پروګــرام یــا ریاســت چــې پــه دغــه ســند کــې یــې نــوم یــاد شــوی پــه هــرو در یــو میاشــتو کــې ،پــان او پالیســۍ
ریاســت تــه پــه راپــور ورکولــو مکلــف دی.
•د پــان او پالیســۍ ریاســت ددغــه ســتراتیژیک پــان د پلــي کېــدو او ترالســه شــوو پرمختګونــو پــه اړه پــه هــرو شــپږو
میاشــتو کــې خپــل عمومــي راپــور د وزارت مشــرتابه تــه وړانــدې کــوي.
ضمایم:
 .1د پایلو اډانه
 .2د ستراتیژۍ تطبیقي پالن
 .3د  SDGsد شپږمې موخې د لومړي او دویمې موخې تطبیقی پالن
پای
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