
یم لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا وزارت د  ۱۳۹۸د 

 سیمه ییز پروګرام د السته راوړنو لنډیز:

عام المنفعه  دسیمه ییزو پروګرام د دغه وزارت د پالیسي په رڼا کې  وزارت ختیامپر او بیارغونې د کلیو د

بیا  د هیلو د پرمختګ د کې زړونو په دوی د اود ټغر د ټولولو  فقر کلیوال د الرې لهد تطبیق  ژوپرو خپلو

 .کړیدي پورته ګامونه ارزښتناکه کې برخه په وولکژوندي 

، اوبو رسولو لګولو اوبو دګټورتوب ته په کتو د پروژو دغه پروګرام د ځایي اوسیدونکو لومړیتوبونو او 

 .خدمات وړاندې کړیديګټور ور کې د پام ټرانسپورټ په سکټ او

 278,493,510میاشتو کې د اوبو لګولو په سکټور کې د  6سیمه ییز پروګرام د روان لمریز کال په لومړیو 

افغانیو په ارزښت  142,250,516د  پروژې، 27مترو په اوږدوالي د بولډر  12005افغانیو په ارزښت د 

 467د افغانیو په ارزښت  9,797,512روژې، د پ 37مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو د کانال  16512د 

 8778افغانیو په ارزښت د  320,663,712پروژې، د  3د وړو بندونو مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو 

 137افغانیو په ارزښت د  16,117,387پروژې، د  24مترو په اوږدوالي د ګبیون ډوله استنادي دیوال 

مترو  22331د افغانیو په ارزښت  68,343,493پروژې، د  4مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو د سربند 

مترو په  1520د  افغانیو په ارزښت 2,062,108پروژې، د  30په اوږدوالي د اوبو لګولو د کاریز 

والي د اوبو په اوږدمترو  2604افغانیو په ارزښت د  51,660,481پروژه، د  1اوږدوالي د پایپ سکیم 

مترو په اوږدوالي  6231.6د افغانیو په ارزښت  115,453,190پروژې، د  13لګولو د محافظوي دیوال 

مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو  38افغانیو په ارزښت د  3,575,888د  او  پروژې 24د استنادي دیوال 

 327,874یدي. د یادونې وړ ده چې د دغو پروژو د تطبیق پر مهال ړکپروژې تطبیق  2د سوپر پسیج 

 ګټه پورته کوي. ځایي اوسیدونکي لدغو پروژو 407,491کاري ورځې رامنځته او 

افغانیو په  6,157,447میاشتو کې د  6د ټرانسپورټ په سکټور کې دغه پروګرام د روان کال په لومړیو 

افغانیو په  84,615,612پروژه، د  1د قیر سړک د جوړولو کیلو مترو په اوږدوالي  0.16ارزښت د 

افغانیو په  4,753,816د پروژې،  2کیلو مترو په اوږدوالي د کانکریټي سړک د جوړولو  0.95ارزښت د 

افغانیو په  21,029,284د  او  پروژې 3مترو په اوږدوالي د جغلي سړک د جوړولو  9.982ارزښت د 

 25,494پروژه تطبیق کړیده. د دغو پروژو په لړ کې  1مترو په اوږدوالي د ټرانسپورټي پله  18ارزښت د 

 ځایي اوسیدونکي لدغو پروژو ګټه پورته کوي. 36,865کاري ورځې رامنځته او 

افغانیو په ارزښت  6,526,194 میاشتو کې د  6د روان لمریز کال په لومړیو سیمه ییز پروګرام همدا راز 

 پروژې تطبیق کړیدي. 4پروژې او د اوبو د زیرمتونونو  5ولو د سولري څاګانو د اوبو رس

ځایي اوسیدونکي لدغو پروژو  14,798او کاري ورځې رامنځته  3,301د دغو پروژو د تطبیق پر مهال 

 ګټه پورته کوي.



یم لمریز کال د  1398د یادونې وړ ده چې د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا وزارت سیمه ییز پروګرام د 

افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو، اوبو رسولو او  1,135,460,877میاشتو په اوږدو کې د  6لومړیو 

 پروژې تطبیق کړیدي.  181ټرانسپورټ په سکټور کې 

ځایي اوسیدونکي  469,201کاري ورځې رامنځته او  357,589د دغو پروژ د تطبیق پر مهال په ټوله کې 

شویو پروژو پر مټ د اړوندو سیمو دغو ړخیزه ګټه پورته کوي. د اوبو لګولو د تطبیق لدغو پروژو هر ا

د اوسیدونکو زرګونه جریبه کرنیزې ځمکه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ الندې راغلي چې د دوی د 

کرنیزو حاصالتو د ډیریدو له الرې یې د اړوندو سیمو د اوسیدونکو د اقتصادي اړخ پر غوړیدو مثبت 

 ز شیندلی دی.اغی

د اوبو رسولو د تطبیق شویو پروژو له اړخه د اړوندو سیمو اوسیدونکو ته پاکې اوبه چمتو شوي چې له 

امله یې د هضمي سیستم پر وژونکو ناروغیو د دوی د اخته کیدو مخه تر یوه بریده نیول شویده. د 

 ېییر پروګرام له لوري تطبیق شو ټرانسپورټ په برخه کې د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا وزارت د سیمه

مارکیټونو نه یواځې د اړوندو سیمو د اوسیدونکو د تګ او راتګ په برخه کې ګټورې پریوتي بلکې  ېپروژ

 یدي.کړد پام وړ آسانتیاوې رامنځته یې هم ته د کلیوالو کرنیزو توکیو د رسولو په برخه کې 

 درنښت

 د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږي دفتر

 

 

 


