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 ارگان؛ یمعرف

 یــربنایز مراقبت و حفظ و اعمار عرصه دردولت ج.ا.ا  یها یسیتحقق اهداف و پال یدر راستا دعامهیوزارت فوا

 .نقش مهم و ارزنده دارد یترانسپورت

 یحفظ و مراقبت سرک ها و اعمار تیمسئول ،یترانسپورت یهاربنایسکتور ز یوزارت به عنوان عضو اصل نیا

 .افغانستان را به عهده دارد یها یولسوال و یتیوال ،یمل ،یمنطقو

 یربناهایاعمار و حفظ و مراقبت ز یدر راستا حکومت یاهداف انکشاف یساز ادهیدر پ دعامهیوزارت فوا نقش

 .رسدیآن توسط پروژه ها به انجام م یانکشاف یها تیفعال یبرازنده بوده و تمام اریبس یترانسپورت

 

 دعامهیفوا وزارت لیتشک
 ،مرکز در بست آن ۱۰۶۳که  بوده بست ۲۸۷۶در مجموع  وزارت نیا یملک خدمات کارکنان تعداد ۱۳۹۹ یسال مال در

 زین ییبست کارمند پروژه ۶۹۶ وبست کارکنان بالمقطع  ۱۴۳ وزارت، نیا ضمنا  . باشدیم تایوالدر  آنبست  ۱۸۱۳

 .ندینما یم فهیوظ یفایا اتیوال و مرکز در کهدارد 

 .باشدیبست م ۳۷۱۵به تعداد   یبالمقطع و پروژه  ،ی: مجموع کارکنان خدمات ملکنوت

 یاصل یها تیمسئول و اهداف

 :دینما نیرا تأم لیذعامه در نظر دارد تا سه هدف متممه و بهم وابسته  دیوزارت فوا ش،یخو تیمطابق با مأمور

 هاسرکشبکه  عرصه در داریپا یگزار هیسرما نیتام. ۱

ها و  ییدارد تا حفظ و مراقبت دارا ازین یکاف لیو تمو تیمدت و  دراز مدت به ظرف انیدر م هاسرک شبکهانکشاف 

هدف  نیسازد. ا شتریرا ب دیجد یپروژه ها قیو تطب جادیا یینموده و توانا نیموجوده سرک را تضم یها یگذار هیسرما

سرک توجه خود  یها یگذار هیاز سرما یلما یداریعامه و پا دیوزارت فوا یاساس یها تی(  ظرفی)بسندگ یبر تکافو

 ست.را متمرکزساخته ا

 هاسرک شبکه اتصال و یبهبود دسترس. ۲

دهد. -یم لیرا تشک یو عدالت اجتماع یُرشد اقتصاد یبهتر با مصارف کمتِر استفاده کنندگان، ابزار اساس یدسترس

 نکهیاز ا نانیاطم و یاز رشد اقتصاد تیجهت حما یالملل نیو ب یو اتصال مل یدسترس نیهدف مربوط به تام نیتحقق ا

 یند بتوانند به فرصت هادار قرار) مناطق محروم(  هیاشدر ح ییایاز نظر جغراف کهیتمام جوامع بالخصوص، آنهائ

 داشته باشند. یدسترس یکشور بطور کاف یو اجتماع یاقتصاد

 

 

 

 سرک تیمصئون شیافزا. ۳

به حاالت خطرناک و  یدگیهدف با رس نیا که باشدیم آنها تیعبارت از مصؤن هاشبکه سرک تیفیک یدیشاخص کل کی

 .  ابدیحوادث کاهش  یکل خطرات بیترت نیسروکار دارد تا به ا یکیتراف اتیتمام عمل تینمودن مصؤن نیتضم

 

 دگاهیسرک ها، بر اساس د شبکهدر رابطه به  عامه دیفوا وزارت یها تیصورت کل اولو به

 :شودیم یبند میتقس لیذ یبه پنج کتگور کشور جمهور سیجاللتمآب رئ
 (یو اتصاالت مرز داخل کشور یالملل نیب ی)سرک ها یاتصال منطقو 

 (کشور بزرگ یسرکها ریو سا ی)سرک حلقو یاتصال مل 

 (یاقتصاد یزهایبه اتصال )دهل یاقتصاد کردیرو 

 محروم( اتیوال ی)سرک ها یمحل ییایجغراف یمحو انزوا 

 بزرگ( یشهرها یحلقو ی)سرک ها یسهولت حداکثر ترانسپورت. 
 

عامه دیفوا وزارت 1399 یمال سال بودجه  
 ؛یانکشاف و یعاد بودجه مقدار: ۱

منظور شده داشت که بعد از  یبودجه انکشاف یافغان ۱۶،۶۸۳،۸۹۲،۵۲۱عامه  دیوزارت فوا ۱۳۹۹ یسال مال در

 ۱۶،۳۴۴،۰۸۱،۷۶۶ مبلغجمله به  نیکه از ا دیرس یافغان ۲۱،۴۸۸،۶۴۵،۲۵۸به مبلغ  یمقدار بودجه انکشاف لیتعد

 بودجه دنینرس مصرف به لیدل. دهدیم لیرا تشک یمجموع مبلغ صدیف ۷۶،۰۶است که  دهیبه مصرف رس یافغان

 . باشدیادارات م یلیکرونا و تعط روسیوا دهیپد آمدن انیبم یلیتعد یدرخواست
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فیصد آن مصرف   ۹۵که  داشت یبودجه عاد یافغان ۵۹۱،۸۹۷،۸۲۰ مبلغ به ۱۳۹۹ یوزارت در سال مال نیا همچنان

 دیده اند.گر

 یافغان ۲۲،۰۸۰،۵۴۳،۰۷۸ مبلغ ۱۳۹۹ یمال در سال دعامهیوزارت فوا یو انکشاف یبودجه عاد یمجموع مقدار 

 یفغانا ۷۶،۵۷ن آ مصرف یمجموع یصدیف  کهاست  دهیگرد مصرف یافغان ۱۶،۹۰۶،۴۷۳،۹۴۱ مبلغ بهبود که 

 .شودیم
 

عامه دیفوا وزارت بزرگ یدستاوردها  
 ؛آنها تیدستاوردها و اهم لست

 وزارت: نیابزرگ  یدستآورد ها 

 ؛کشور اتیدر وال یاسفالت یها لومترسرکیک ۲۴۱،۶۹ اعمار 

 ؛مختلف کشور اتیدر وال یجغل یها لومترسرکیک ۹۹،۲۵ اعمار 

 ؛متر پل درنقاط مختلف کشور ۱۴۵۳ اعمار 

 ؛کشور مختلف اتیوال در یجغل و یاسفالت یسرکها لومتریک ۴۳۰،۸۴ میترم 

 و یتجارت اموال انتقال جهت جاده تیمصوون و سهولت جادیا و کیتراف یبرو یمواصالت یها راه بودن باز 

 ؛نیراکب

 حفظ شامل ساله همه نقطه ۳۱۸ تیوال ۲۴ در گذشته یها سال تجارب به نظر  مراقبت، و حفظ بخش در 

 گ،یر شامل یزمستان مراقبت و حفظ  باشد،یم سرکها مراقبت و حفظ استیر قیطر از یزمستان ومراقبت

 اثر از ها سرک شدن مسدود همچنان و طیوسا لغزش از یریجلوگ بخاطر یاسفلت یها سرک در یپاش نمک

 همچنان. باشدیم مختلف اتیوال در ها کوتل ریسا و ها سالنگ شاهراه ریمس مانند برف دنیبار ینیسنگ

 .باشدیم برنامه نیا شامل ها هیکو برف و ها کوچ برف یپاککار

 مطابق سند بودجه: وزارت نیا یانکشاف یپروژه ها
  ها پروژه قی، مقدار بودجه و ساحه تطبیمطابق کود بودجو یانکشاف یتعداد پروژه ها. 

 یمجموعتعداد 

در سال  پروژه ها

۱۳۹۹ 

 یها پروژه تعداد

در سال  شده لیتکم

۱۳۹۹ 

انکشافي در سال  مقدار بودجه

۱۳۹۹ 

 پروژه قیساحه تطب

 ها

 در سطح مملکت ۲۱،۴۸۸،۶۵۴،۲۵۸ ۲۶ ۸۰

 

 اند: لیقرار ذ دهیگرد لیکار آنها تکم ۱۳۹۹ یمال سال یط کهیهائ پروژه

 .لومتریک ۳۱،۵ بطول هلمند تیوال گرشک -ریانج چاه سرک ساختمان و اعمار (1

 .لومتریک ۵۰ بطول کایپکت تیوال انگورهده -شرن سرک ساختمان و اعمار (2

 متر. لویک ۵۴سرپل بطول  –وساختمان سرک شبرغان  اعمار (3

 .لومتریک  ۳۲،۸ بطول منهیم شهر داخل یسرکها یزیرریق (4

 .لومتریک ۵۶بطول  بکیداخل شهر ا یسرکها یزیرریق (5

 .لومتریک ۱۹ بطول فیشر مزار شهر داخل یسرکها مانده یباق یها کار (6

 .لومتریک ۱۰ بطول مروزین شهر داخل یسرکها یزیرریق (7

 .لومتریک ۲۳ بطول چهارم الت بولدک نیسپ یال شورابک سرک ساختمان و اعمار (8

 .لومتریک ۱۲،۳۳ بطول فراه شهر داخل یها سرک یزیرریق (9

 .لومتریک ۳،۵ بطول فراه تیوال غالمان یجو پل باغ سرک یزیرریق (10

 .لومتریک ۳۳آن بطول  ییابتدا یمیسرخرود و تسل – یسرک سپر یلیتکم (11

 .وردک دانیم تیوال یجغل فرش با لومتریک ۱۰ یمجموع بطول اول زیف آبدره دهنه سرک ساختمان (12

 .کابل تیوال اسفالت فرش با لومتریک ۱۴ از شتریب بطول رانیمرغگ هیقر سرک یبازساز (13

 شتریب بطول یکندیدا تیوال اول الت پنجم بخش یجغل فرش با قوناق کوتل یال شهرستان از سرک یبازساز (14

 .لومتریک ۹ از

 .لومتریک ۱۰ از شتریب اول الت دوم بخش شهرستان یال یکندیدا از اسفالت فرش با سرک یبازساز (15
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 لومتریک ۱۱ از شتریب اول الت دوم بخش یجغل فرش با اسمار یولسوال یال مروره از سرک یبازساز و اعمار (16

 .کنر تیوال در

 در لومتریک ۱۵از شتریب اول الت اول بخش یآبکمر یولسوال یال نو قلعه از اسفالت فرش با سرک یبازساز (17

 .سیبادغ تیوال

 .ننگرهار تیوال در لومتریک ۱۲ از شتریب دوم زیف اسفالت فرش با برکاشکوت یال کامه پل از سرک یبازساز (18

 بطول جوزجان تیوال در سوم الت اول بخش یجغل فرش با فتیکل بندر سرک یال نیقرق از سرک یبازساز (19

 .لومتریک ۷،۲

 با لومتریک ۱،۸ بطول بلخ تیوال شولگره یولسوال شفا چشمه یتنگ یایدر شرق سرک یکار اضافه پروژه (20

 .یاسفالت فرش

 .بغالن تیوال( غارو دهنه)پل  خوست یایدر یباال غارو هیقر در یتیکانکر آهن پل متر ۴۰ ساختمان و اعمار (21

 ۹ بطول یغزن تیوال یجغل فرش اول الت اول بخش ناور و دانیرش یال برجه چهار از سرک یبازساز (22

 .لومتریک

 .لومتریک ۱۰،۳بطول خوست تیوال یجغل فرش با دوم الت اول بخش قلندر یال منگل دومنده از سرک یبازساز (23

 ۹،۳۵ بطول خوست تیوال یجغل فرش با اول الت اول بخش قلندر یال منگل دومنده از سرک یبازساز (24

 .لومتریک

 .بغالن تیوال در اسفالت فرش با لومتریک ۳۲،۳۹۹ .بطول بغالن تیوال شاشان یال صالح ده سرک ساختمان (25

 تیوال در یجغل فرش با لومتریک ۱۱،۷۵ .بطول اول الت اول بخش دهیبر گردن یال بهسود از سرک یبازساز (26

 .وردک دانیم

 :پلها و سرکها نیزاید و یسرو بخش در شده اجرا یها تیفعال
 .است نموده نیزاید و یسرو را پل متر ۳۴۵و سرک لومتریک ۴۰۱،۷۵ عامه دیفوا وزارت ۱۳۹۹ یمال سال در

 لومتریک ۴بطول لیخ یموس یال قلندر سرک نیزاید یلیتکم. 

 لومتریک ۱۶،۵ بطول انیمرد یال آقچه سرک نیزاید یلیتکم. 

 لومتریک ۷،۵بطول  څمکنی – لیخ یالت دوم سرک جان نیزاید یلیتکم. 

 لومتریک ۱۱چهل دختران الت دوم به طول  –لوگر  لیلوگر از تانک ت –دوم کابل  نیسرک ل نیزاید. 

 کندهار تیوال پل باغ پل یاتصال سرک متر ۷۵۰ با همراه کندهار تیوال متره ۳۰۰ پل نیزاید. 

 لومتریک ۱۴ خوست تیوال خان غالم بندر یتیترانز سرک اول الت نیزاید. 

 لومتریک ۱۴ بطول خوست تیوال خان غالم بندر یتیترانز سرک دوم الت نیزاید. 

 کود شاه نادر ریمس متره ۴۵ پل نیزاید. 

 لومتریک ۳۸ بطول بغالن تیوال اندراب یولسوال خنجان یال بنو سرک یسرو. 

 لومتریک ۳۳ بطول سمنگان تیوال بکیا شهر داخل یها سرک مجدد یسرو. 

 لومتریک ۸۲ طول به المان - صاریق سرک ۲و۱ سکشن نیزاید و یسرو کار شدن لیتکم. 

 متر لویک ۱۵۱ طول به المان - صاریق سرک ۵ یال ۳ سکشن نیزاید و یسرو کار شدن لیتکم. 

 باشدیم یینها مرحله در که یبازساز یبرا سالنگ تونل و شاهراه یفوقان لومتریک ۳۰ نیزاید. 
 

 است دهیدرگ لیتکم آن تدارکات کار که یها پروژه

 یشدن پروسه تدارکات بخش نظارت از کار ساختمان سرک حلقو لی: تکم۱

 پنجم یال سوم سکشن بوم دره – صاریق

مجدد سرک  ییایو اح یشدن پروسه تدارکات باز ساز لی: آغاز و تکم۲

 لومتریک ۵۰دره بوم بطول  یدرهء بوم سکشن باال مرغاب ال یال صاریق

مجدد سرک  ییایو اح یشدن پروسه تدارکات باز ساز لی: آغاز و تکم۳

 لومتریک ۴۰باال مرغاب بطول  یدرهء بوم سکشن خواجه ال یال صاریق

مجدد سرک  ییایو اح یشدن پروسه تدارکات باز ساز لی: آغاز و تکم۴

 لومتریک ۶۱خواجه بطول  یال صاریدرهء بوم سکشن ق یال صاریق

شاهراه  یاعمار و بازساز  ینمودن پروسه تدارکات لی: آغاز و تکم۵

 یسپر ینظر بابا ال یحاج ارتیجالل آباد سکشن اول از ز یکابل ال

 لومتریک ۱۸بطول 
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شاهراه  یاعمار و بازساز  ینمودن پروسه تدارکات لیآغاز و تکم :۶

 لومتریک ۲۳بطول  لیالهورخ یال یجالل آباد سکشن دوم از سپر یکابل ال

شاهراه  یاعمار وباز ساز ینمودن پروسه تدارکات لیآغاز و تکم :۷

 لومتریک ۲۲بطول   طوطو یال لیجالل آباد سکشن سوم از الهور خ یکابل ال

شاهراه  یاعمار وباز ساز ینمودن پروسه تدارکات لیآغاز و تکم :۸

 لومتریک ۲۲بطول  ملهین یجالل آباد سکشن سوم از طوطو ال یکابل ال

 ۴پروژه نظارت از کار ساختمان  یپروسه تدارکات یلیآغاز تکم :۹

 .سرخرود یال یسکشن سپر

 

 :قیدر حال تطب یتعداد پروژه ها
تحت  پروژه 54متذکره،  یپروژه  داشت که از جمله پروژه ها 80به تعداد  1399 یعامه در سال مال دیفوا وزارت

 .اند دهیرګ لیآن تکم ۲۶کار و

 از پروژه ها: یشمار قیعدم تطب لیدال
 یتیامن لیمسا. 

 استمالک لیمسا. 

 ها پروژه تیریمد در یداد قرار ضعف. 

 باشدیم ها ژهپرو موقع به قیتطب عدم لیدال از یپول لیتعد و یزمان لیتعد. 
 

:بودجه سند مطابق یانکشاف یها پروژه  
 .شود مراجعه میضما جدول به

 

:ینیتقن و یسیپال یها بخش در مهم یدستآوردها  
 ینیتقن و یسیپال بخش

 .منافع تضاد یسیپال مسوده بیترت .1

 را نهیزم ندینما یم کار یرهبر سطح تا نیپائ سطح از یدولت اداره کی در که یاشخاص نست،یا یمعن به منافع تضاد

 .بدهند شیخو اقارب ای و خود یشخص یها شرکت به را یدولت ارگان مربوط یقراردادها که ندینما ایمه یطور

گفت که تضاد منافع  توانی. و مشودیم یدر افغانستان تلق یفساد اقتصاد یها شهیاز ر یکیبد و دهیپد کیمنافع  تضاد

. هرچه که در جامعه ما کمتر عنوان تضاد منافع برسر زبان هاست باشدیم یفساد ادار قیمصاد نیاز برجسته تر یکی

و تکرار  میبه صورت مستمر با آن روبرو هست کهیمردم حضور دارد. فساد ها یموضوع در تاروپود زنده گ نی، اما ا

. در افغانستان دو بخش باشدیشده است ، تضاد منافع شاکله اکثر فساد ها م یو اجتماع یآن باعث آثار مخرب اقتصاد

هم بخش تدارکات و  گریپروسه استخدام و د یکیاست:  ریپذ بیبطور گسترده از تضاد منافع آس اریو بس دا  یشد

 و یمال هیبن به و است گرفته صورت شوم دهیپد نیا قیاز طر زین یگسترده ا یها لیو م فیح رایقراردادها.  ز

 ادارات در منافع تضاد مشخص بطور و فساد که آنست یدرپ موضوع نیا. است نموده وارد ضربه کشور یاقتصاد

  . گردد کن شهیر یدولت

 کنترول یبرا توانیم را یمختلف یها روش و ها راهکار و است بوده ها حکومت توجه مورد منافع تضاد از یریشگیپ

 موضوع به میمستق بطور افغانستان یاساس قانون در چنانچه. داد قرار توجه مورد ینیتقن اسناد بیتصو و نیتدو در آن

 به حیصر بطور یجمهور استیر  45 فرمان و افغانستان یاساس قانون 151  ماده در که. است پرداخته منافع تضاد

 .باشدیم االجرا یمرع و شده بیترت دعامهیفوا وزارت در یسیپال نیا است، پرداخته منافع تضاد موضوع

 .جندر یسیپال مسوده بیترت .2

 .وزارت مربوطه ادارات یکار یها طرزالعمل مسوده بیترت .3

 .تناژ بلند یباربر هینقل طیوسا ابعاد و وزن کنترول مقرره بیترت .4

 

 
 

تناژ بلند یباربر هینقل طیوسا ابعاد و وزن کنترول مقرره  
 ترانسپورت میتنظ قانون دوم و پنجاه ۀماد حکم از یتأس به ها سرک بیتخر از یریجلوگ منظور به عامه دیفوا وزارت

ساختن  یاریماده، به منظور مع ۳۱فصل و  ۴در را  تناژ بلند یباربر هینقل طیوسا ابعاد و وزن کنترول"مقرره  جاده،
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 ۷۵۰حکم شماره  یط و بیج.ا.ا تصو نهیکاب ینموده که از سو بیبلند تناژ، ترت یباربر هینقل طیابعاد وسا وزن و

 ۵/۶/۱۳۹۹مورخ  ۱۳۸۴و در شماره  دهیافغانستان منظور گرد یاسالم یجمهور سیرئ یاز سو ۵/۴/۱۳۹۹مورخ 

 .باشد یو نافذ م دهیبه نشر رس یرسم دهیجر

 مکلف یبارچالن موسسات و یترانسپورت یها شرکت تناژ، بلند یباربر هینقل طیوسا رانندگان تمام مقرره نیا مطابق

 امر نیا از که یصورت در ند،ینما نقل و حمل هینقل واسطه مولد یکمپن شده نییتع یها اریمع و اکسل مطابق را بار اند،

 برخورد آنان با ندینما یریبارگ واسطه نوع مولد یکمپن اریمع و مقرره شده نییتع تناژ از تر اضافه و یورز تخلف

 یم صورت ینقد مهیجر واسطه توقف عالوه بر جزا کود به نظر و شده متوقف هینقل واسطه گرفته صورت یقانون

 .ردیگ

بود در  دهیگرد شنهادیوزارت پ نیا یکود جزا از سو ۳۶۹الزم در ماده  التیمقرره، تعد نیبه اساس مفاد ا همچنان

رخ  از مواد کود جزا را به  یدر برخ لیو تعد زادیافغانستان طرح ا یاسالم یجمهور نه  یکاب ۲۷/۵/۱۳۹۹جلسه مو 

 .نمود بی،تصوینیتقن فرمان ثیح به ماده( ۳داخل )
 

:مردم یزندگ یباال یانکشاف یها پروژه قیتطب از یاجتماع و یاقتصاد راتیتاث  
 .شود یم مصارف کاهش باعث کهکردن فاصله ها  کوتاه -1

 رسد. یم تیبه قوت تا مارک ندارانیزم حاصالت -2

 .کند یم کمک صحي مراکز به ضانیمر رساندن موقع به در -3

 . شود یم تمام موثر مناطق تیامن در سرکها -4

 نفع به اقتصادي لحاظ از که شود یم وصل منطقه با افغانستان سرکسازي کالن یها پروژه شدن لیتکم با -5

 .است افغانستان

 افغانستان منطقه یها کشور چون شود یم بلند منطقه در افغانستان تیاهم اريیمع یها جاده ساز ساخت با -6

 ...کند یم تیترانز کشور نیا یراها از و کند یم تلقي راه چهار ثیح به را
 

 

 :کشور دیعوا یباال ها پروژه ریتاث
پروژه  قیتطب که باشد یمنطقه م تیحکومت مبدل ساختن افغانستان به چهار راه ترانز یهدف کل یاقتصاد نظر نقطه از

. ترانسپورت وتجارت کشور دارد یدر بخش ها دیدر تحقق آن هدف و بلند بردن عوا ینقش مهم و اساس یانکشاف یها

 عیعث رشد سربا که دینما یم جادیا سهولت گرینقطه به نقطه د کیاز  یانتقال کاال ها و مواد خوراک در عالوه بر

 یباربر یحمل و نقل موترها شدن شتریو ب سهل ،یاقتصاد یتهایفعال شیافزا ،یبموقع اموال تجارت یجابجا  د،اقتصا

 .بخشد یم عیروند صادرات و واردات را تسر زیو ن گرددیم گرید اتیبه وال تیوال کیاز  نیتردد مسافر و
 

 :یادار فساد با مبارزه جهت یاساس و مهم اقدامات
 ایپروژه ها  تیریمد یمعلومات ستمیسبه اطالعات،  یبهتر قانون دسترس قیمنظور تطب به  (PMIS )در  که

 جادیا ییربنایز یشهروندان به معلومات پروژه ها یحق دسترس نیو تام تیو شفاف یحسابده تیتقو ییراستا

 .باشد یم  باز آن به یدسترس کهنگاه شده  تیاپد و دهیگرد
 

 ،یسازمانده ،یجمع آور د،ی( به منظور تول www.pmis.mopw.gov.afمعلومات پروژه ها)  تیریمد ستمی: سنوت

 .شده است جادیا مردم با یساز کیو شر نیو در دسترس قراردادن معلومات پروژه ها به مسوول رهیذخ

 با تنهامراحل اسناد پروژه ها  یبخاطر ط بتوانند یقرار داد یشرکت ها که منبعد یستمیس جادیا یرو  کار 

 آغاز شد است. اورندیبدست ب آنرا نهیدر وقت مع تا باشند تماس در رشیدفتر پذ

 و شتریب ساده، یانکشاف یدر مورد پروژه ها یو چاپ نی،آنال یداریشن ،یدارید یبه رسانه ها ییگو پاسخ 

 .است شده آسانتر

 وزارت یالتیتشک ساختار یساز متناسب قسمت در وزارت یرهبر ریاخ اقدامات. 

 ستمیس HRMIS  (بشري منابع معلومات ستمیس ) 

 مراحل یط خاطر به اسناد تسلیمي لتليیجید ستمیس 

 

  

 :ندهیآ یبرا عامه دیفوا وزارت یها برنامه
 :فشردهبطور  یکار یها برنامه
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 (شاهراه ها) یمل یسرک ها .i حفظ و مراقبت سرک ها: ،. برنامه اعمار ۱

 یسرک ها. iiترانسپورت.  یبنا ریز کیژیسترات یساختمانها یو پروژه ها

مرتبط  یدهات و ساختمانها یسرک ها. ivها.  یولسوال یسرک ها .iii. اتیوال

 به همه آنها.

 سرک ها تیو کم تیفیک نیتضم ،یابیارز ،. برنامه نظارت۲

 و یمرز یسرکها ریمس در یترانسپورت التیتسه ی. برنامه فراهم آور۳

 یمنطقو

 داریپا و متداوم یکیتخن تی. برنامه رشد ظرف۴

 سرک یها شبکه انکشاف و توسعه کیژیسترات و کیستماتیس یپالنگزار. ۵

 .آنها مرتبط یها ساختمان و ها

 یاضطرار حاالت و ریپذ بیبهتر نقاط آس تیری. مد۶

 یکار یدیکل یها تیاولو
 بخصوص و عامه دیفوا وزارت ساختن یکی)تخن یادی. اصالحات بن۱

 آن( نیزاید و یتیریمد یها ستمیس شنیزیتالیجید

صاحب  سیجاللتمآب رئ دگاهی)حسب د دیو جد یفعل یو منطقو یاتصال مرز

 ( افغانستان یاسالم یجمهور

 م،یا.ا. به مردم کشور در قسمت ترم یدولت جمهور ی. تحقق وعده ها۲

 آنها یها سرک احداث و اعمار

بزرگ و  یافغانستان، شهر ها یکشور و سرک حلقو یمل ی. اعمار سرکها۳ 

 بخصوص شهر کابل

توجه به آن صورت نگرفته  کهیها یو ولسوال اتیوال ی. اعمار سرک ها۴

 است 

 افغانستان یها سرک تیکم و تیفیک جامع و منظم یتیریمد ستمیس جادی. ا۵

 یخصوص سکتور و یجهان یشرکا با یکار روابط بهتر تیریو مد ی. هماهنگ۶

  ویبهتر پورتفول تیری. مد۷

 . مبارزه با تمام انواع فساد در وزارت و مربوطات آن۸

 کشور یاقتصاد یزهای. اتصال ممکن دهل۸

 یتلیجید و یکیتخن یساز تی. ظرف۹

 ها سرک ییدارا تیری. ثبت و مد۱۰

 سرک  یمواد ساختمان تیفیانکشاف البراتوار ک/جادی. ا۱۱

 افغانستان ی. حفظ ومراقبت شبکه سرکها۱۲
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 یکار یبرنامه ها 
  ی. پالن گزار۱

 آن  یعمل قیو تطب یمل یالف: پالنگذار

 یساز نهیزم تا یمل اتصال پالن ماستر( انکشاف ای دی)تجد بی. ترت۱

 گردد؛ یمنطقو اتصال یبرا

بزرگ بوده و  ی فاقد سرکهاکه تا فعالا  تیوال انکشاف شبکه سرکها به .۲

 کشور؛ یحلقو یهابه سرک هاوصل نمودن آن

را  تیو پر جمع کیژیسترات اتیکه وال یمل یسرکها یفعل تی. بهبود وضع۳

 ند؛ینمایم وصل گریبا مرکز و همد

 معادن، اتصال یبرا سرکها شبکه مجدد یایاح ایو  ی. بهبود شبکه فعل۴

در کشور  دیعوا دایازد باعث که مناطق ریسا و بنادر ،یزراعت مناطق

  گردد؛یم

در  هیترانسپورت، تجارت و مال یالزم با وزارت ها یهماهنگ جادی. ا۵

 التیتسه یمودله و فراهم آور نیبنادر خشک چند یساز یعرصه ساخت و عصر

 ؛یالملل نیاز منابع مختلف ببالعوض  یکیو تخن یمال

 طیو ابعاد وسا کنترول وزن یها شنیاستراحت، ست یساخت محل ها .۶

شاهراه  ریدر مس یالزم قبول شده منطقو التیتسه ریو سا یباربر هینقل

 ؛کشور بزرگ یها

 سال نیچند یط که کشور کیژیو سترات یمل یاعمار سرکها ایو  می. ترم۷

 اعمار سالنگ، یفعل تونل میترم مانند دارند قرار بد تیوضع در نیپس

 یها بخش نمودن لیتکم قندهار، - کابل سرک میترم سالنگ، دیجد تونل

 یها زیدهل و  سیبادغ یحلقو یسرکها بخصوص کشور یحلقو سرک ماندیباق

 و آغاز کند،یم وصل هم با را یمرکز اتیوال که جنوب و شمال  زمیني

 اتیوال که یسرکها اعمار ای و میترم کابل، شهر یحلقو سرک نمودن لیتکم

 بزرگ یشهرها که یسرکها میترم. دینمایم وصل یحلقو سرکها به را کشور

 و ها یولسوال اتصال. دینمایم وصل منطقه یها کشور با را کشور اتیوال

 که است تذکر قابل. یتیوال یها سرک به کشور یا افتاده دور مناطق

 در که ردیگیم صورت یها یولسوال و اتیوال به شتریب توجه عرصه نیدرا

 .است نگرفته صورت توجه چیه ای و کمتر توجه آن به گذشته دهه دو

 آن  یعمل قیو تطب ییمنطقه  یب: پالنگذار

 ای و میترم همچنان و یی منطقه یها ماسترپالن قیجهت تطب ی. بسترساز۱

 مشخصات با ییروشنا در یی منطقه یتجارت و یتیترانز یزهایدهل اعمار

 منطقه و یالملل نیب یها مجتمع و ها، برنامه ها، ونیکنوانس یکیتخن

( که CAREC( ،)ESCAP-UN) کیکر(، IRU) ویآر  ی(، آTIR) ریت مانند، یی

 آنرا دارد؛  تیافغانستان عضو
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با  یدر همخوان حیمقررات و لوا ن،یمراحل قوان یو ط یجامع ساز .۲

 هیسرما قیو تشو لیتسه یبرا نهیتا زم یالملل نیو ب ییمنطقه  نیقوان

 در کشور مساعد گردد؛ یگذار

کنترول وزن و  یها شنیاستراحت، ست یپارک ها، محل ها ریساخت ت .۳

 یزهایدهل ریالزم در مس التیتسه ریو سا یباربر هینقل طیابعاد وسا

تا توانسته  دینما یکه از کشور عبور م ییمنطقه  یو تجارت یتیترانز

 م؛یینما جیکشور بس یحاصله آنها را به خزانه مل دیعوا میباش

ها، برنامه ها، و  ونیمشارکت افغانستان در کنوانس یموثر ساز .۴

 یاز آنها برا یو اخذ نفع اعظم ییو منطقه  یالملل نیب یمجتمع ها

 کشور؛  یایمنافع عل

اعمار  یکشور در عرصه ها یساختن سکتور خصوص لیدخ یبرا یساز نهیزم .۵

 .ییمنطقه  یو تجارت یتیترانز یزهایدهل میو ترم

 آنها مربوط ساتیسرکها و تاس تیریمد. ۲

سرکها و  یها ییدارا تیریثبت و مد یبرا یجامع مل ستمیس کی جادیا .۱

 ثیآنها منح ساتیثبت سرکها و تاس عیتسر و همچنان مربوط آن ساتیتاس

 عامه؛  دیکشور در وزارت فوا یمل هیسرما

 ،یاقتصاد تیاعمار و حفظ و مراقبت سرکها به اساس اهم یبند تیاولو .۲

 کشور؛ یو منافع مل یاسیس ،یاجتماع

 یحفظ و مراقبت سرکها به سطح مل یکارا و موثر برا یپالن ها نیتدو .۳

 .کشور یجهت اشتراک مردم و سکتور خصوص یساز نهیو زم

 یترانسپورت یبناها ریز میو ترم. اعمار ۳

و  شتریب نهیزم نصورتیاعمار سرکها. در ییمرحله  یژیسترات قیتطب .۱

بزرگ، متوسط و کوچک و همچنان  یداخل یشرکت ها یساز لیدخ یبهتر برا

بدنه سرک در مرحله اول توسط مردم محل  یعنی) گرددیم جادیمردم محل ا

متوسط  یکوچک و طبقات سرک در مرحله دوم توسط شرکت ها یشرکت ها ایو 

 (؛ردیگیاعمار م یو بزرگ داخل

 ر،ی)ق یمواد ساختمان تی ریو مد هیته یبرا یی رهیزنج ستمیس جادیا .۲

 یبرا یتیساخته کانکر شیو قطعات پ اعمار طبقات سرک یبرا (...سمنت، 

 سرک طول لومتریک یف میترم و اعمار متیتا قو پلچک ها  ها اعمار پل

 ابد؛ی کاهش

 یشرکت ها یبرا( ومی)کنسرسبهتر و کارا  یدرجه بند ستمیس جادیا. ۳

توانسته تا در کشور است  آن یربناهایو ز که مصروف اعمار سرکها یداخل

  تدارکات پروسه مراحل یط جهت ادیز یمعطل از را یسرکساز صنعت میباش

 م؛یساز لیدخ عرصه نیا در را یداخل شتریب یها شرکت و برده رونیب
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 کوچک یها شرکت و مردم شدن میسه یبرا شتریب و بهتر یساز نهیزم. ۴

 .اتیوالسطح کشور و  در یترانسپورت یها ربنایزاعمار  یعرصه ها در یمحل

 . حفظ و مراقبت سرک ها۴

 مشارکت در آنها مربوطه ساتیبه حفظ و مراقبت سرکها و تاس ی. توجه جد۱

 اردیلیم ده باا یتقر یگذار هیسرما تا کشور یخصوص سکتور و مردم با

 گردد؛ حفظ احسن وجه به عرصه نیا در کشور یدالر

در حفظ و مراقبت  یکوچک داخل ی. دخالت مثمر مردم محل و شرکت ها۲

 سرکها ؛

 زمیکانیم جادیا و سرکها مراقبت و حفظ یبرا یخصوص سکتور قی. تشو۳

 د؛یعوا یآور جمع جهت عامه و یخصوص مشارکت

 یها روش ریسا و پول بدل در کار یها وهیش یبرا یژیسترات جادی. ا۴

 و مردم یساز اعتماد یبرا سرکها مراقبت و حفظ عرصه در گرید موثر

 کشور؛ امن نا و دوردست مناطق در ویژه به ها، شترسرکیب تیامن نیتام

 ندهی)نما ها سرک حفاظت یابیارز و نظارت یمل شبکه ستمیس جادی. ا۵

 (؛یخصوص سکتور و  مردم رول و موقع به یرسان خبر مردم، یها

 بلند یباربر هینقل طیکنترول وزن و ابعاد وسا ممکن ستمیس جادی. ا۶

 میسه یژیسترات درنظرداشت با آنها کارکرد نحوه از یجد نظارت و تناژ

 ؛یخصوص سکتور و دولت مردم، ساختن

 توسط آن یربناهایز و ها سرک رانهیشگیپ مراقبت و حفظ ستمیس جادی. ا۷

 .یمحل، دولت و سکتور خصوص مردم ساختن میسه یژیسترات

 ها طرزالعمل و رهنما کتاب ها، یژیسترات ها، یسیپال نیتدو. ۸

 .کشور یها سرک موقع به مراقبت و بمنظورحفظ

آن یربناهایسرکها و ز یبرا نیزاید یرهنما و ستندرد ها بی. ترت۵  
 دهیعمر مف شیو منظم به منظور افزا یکیتخن یبرنامه ها ی. راه انداز۱

 ساخت و ساز آنها؛  نهیسرکها و کاهش هز

 و یکیتخن مشخصات کتاب ها، ستندرد ها، اریمع یساز اریع و نی. تدو۲

 طیشرا به مطابقت در سرکها اعمار و نیزاید یبرا یمل یها رهنمود

 کشور؛ یمیاقل و یاقتصاد

 و کیتراف و جاده تیمصئون یارهایمع و ها یسیپال لیتعد و نی. تدو۳

 عرصه؛ نیا در موجود نیقوان و مقررات یساز اریع

 ،یستیز طیمح یها یابیارز و ارهای. توجه به توافقات در مورد مع۴

 .یترانسپورت یها ربنایز اعمار عرصه در جندر و یاجتماع

  ییاشتغال زا  یمل یژیسترات/استیس قیو تطب نی. تدو۶



 

 

 

 

11 
 

 

 مي جمهوریتد افغانستان اسال
 اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

Islamic Republic of Afghanistan 

Office of Public and Strategic Affairs of the President 

 مرکز اطالعات و رسانه های حکومت

 
 

 شاهراه امتداد در سبز یها زیدهل یمل ماسترپالن ایطرح برنامه و . ۱

 نیب یها جهیبود یمال منابع جذب یبرا یساز نهیزم که کشور بزرگ یها

 یابیکار باعث جهینت در و نموده فراهم را یستیز طیمح یجهان و یالملل

 گردد؛یم درکشور ستیز طیمح حفظ و یاقتصاد رشد ،یمحل و یمل

 یشرکت ها وه،یش نیسرک ها به ا ییاعمار مرحله  یژیسترات قی. تطب۲

 متیق جهیدر نت ده،یگرد میو مردم محل در اعمار سرکها  سه یکوچک داخل

 جذب یبرا شتریب یساز نهیزم آمده، نییپا یترانسپورت یربناهایز اعمار

 نهیو همچنان زم .گرددیم سرکها ساز و ساخت در یداخل یخصوص سکتور

که در  شودیکشور م یبشر یرویو ن یاستعمال منابع مل یبهتر برا یساز

 گردد؛یدر سطح کشور م ییباعث اشتغال زا جهینت

 یعیطب داتیتهد و البهایس مقابل در الزم یگ آماده و بهتر تیری. مد۳

 گرفتن نظر در بخصوص گرددیم آن یربناهایز و ها سرک بیتخر سبب که

 منوال و یکیتخن یها نورم و مشخصات در میاقل ریتغ از یناش داتیتهد

 ؛یمل یساختمان یها

 جلب جهت عام یها راه و ها سرک تیحفاظت و اهم یهفته مل ی. نامگذار۴

عامه جهت  یو بلند بردن  آگاه و ساختمانها مرتبط آنها حفاظت به توجه

ها، پل ها، جاده ها و  ترانسپورت اعم از سرک یربناهایز یده تیاهم

 .سرک یها ییدارا و ساختمانها ریسا

 کشور یترانسپورت یربناهایز میترم و اعمار ن،یزاید نیح تیفیک کنترول و تیری. مد۷

 یو منابع انسان ها شرکت شتری)ب مشترک زمیکانیم و ستمیس جادی. ا۱

دولت و  ،ی( سکتور خصوصیخارج یضرورت شرکت ها نیو ح یداخل یتخصص

پروژه ها، پروسه  یابیو ارز تیفیجهت نظارت از ک یالملل نیمراجع ب

 پروژه ها؛  یو مال یاسناد تدارکات ن،یزاید ،یسرو یها

 نیدست سه و چهار که باعث پا ی. کنترول و محوه فرهنگ قرار داد ها۲

 است؛ دهیگرد کار تیفیک آمدن

 یها البراتوار ریسا و یمل البراتوار بهتر تیریمد و یساز یاری. مع۳

 ؛یساختمان مواد تیفیک کنترول جهت یخصوص سکتور

الزم جهت  تیو شفاف التیتسه یفراهم ساز یبرا نیآنال ستمیس جادی. ا۴

 ها. پروژه تیفیکنترول ک تیرینظارت و مد

 ها پروژه قیتطب و میتنظ ،یمال منابع بهتر تیری. مد۸

 و یبشر و یمال منابع ،ی. استفاده ممکن و موثر از مواد ساختمان۱

 ساختمان و سرکها یاجزا ساز و ساخت یتکنالوژ در یمحل یها زمیمکان

 (؛یخصوص سکتور و دولت مردم،)مشارکت  آنها مرتبط یها

 لیتمو در یخارج منابع النیم و یگذار هیسرما جلب جهت شتری. توجه ب۲

 کشور؛ ترانسپورت یربناهایز سکتور انکشاف
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 جهیبود یدر پروژه ها آنها عوامل و فساد دنیبخش لیبه تقل ی. توجه جد۳

 ؛یاریاخت ریو غ یاریاخت

 تدارکات استمالک، ،یمال اسناد مراحل یط یبرا دیمق طرزالعمل نی. تدو۴

 ها؛ پروژه ستیز طیمح اسناد و

 نیب یستیز طیمح یمال یها صندوق از جهیجهت جلب بود ی. توجه جد۵

 .میاقل ریتغ یجهان صندوق مانند یجهان و یالملل

 عامه دیدر وزارت فوا یادیبن اصالحات و فورمی. ر۹

 استوار و جوابگو و نانهیواقعب  مرتبط مشخص، فیوظا حهیال نی. تدو۱

 عامه؛ دیفوا وزارت یساز یمسلک به

 و تجربه با و متخصص اشخاص استخدام جهت موجود التیتشک یساز اری. ع۲

 ؛یالتیتشک تورم از یریجلوگ

( و PMO and PIU) ها پروژه یقیتطب یها واحد بهتر اصالح و تیری. مد۳

 یالملل نیب منابع توسط که وزارت ویپورتفول بهتر تیریمد ستمیس جادیا

 گردد؛یم لیتمو

 به توجه و( سیتابی)د معلومات و ارقام تیریمد ستمیس ی. بهتر ساز۴

 کیشر و ها پروژه قیتطب و یپالنگذار اجرات، مورد در آنها یریگ بکار

 مردم؛ و وکال با آنها یکار شرفتیپ گراف یساز

 ییروشنا در وزارت یبرا المدت لیطو و دیجد یژیسترات نی. تدو۵

 و دورنما هدف، نیتع. یی منطقه یها یژیسترات و یداخل یها یازمندین

 وزارت؛ نیا یبرا یکار مشخص استقامت

 نیا. یترانسپورت یها ربنایز یها پروژه نیزاید و یسرو یتصد جادی. ا۶

 متخصص یها کدر به کشور ترانسپورت یساز یمتک جهت ستیا لهیوس یتصد

 جهیبود جذب اثر در وزارت ییکفا خود یبرا است راه پروسه نیا. یمل

 یخارج منابع و کشورها به ها پروژه نیزاید جهت فعالا  که هنگفت یها

 شود؛یم داده

 یدر محدوده کار )NRAP) ییروستا یساز راه برنامه  تداوم و تی. تقو۷

 اتیوال و مرکز به پرگرام نیا یجیتدر انتقال و عامه دیوزارت فوا

 کشور؛

کشور جهت  یمل یبه موقع و همه جانبه به دولت و شورا ی. گزارش ده۸

 ؛یمحل و یمل یها پروژه قینظارت بهتر از تطب

 داشت نظر در با وزارت در پل و سرک متخصص نرانیانج ی. جا بجا ساز۹

 کشور؛ اقوام و اتیوال نیب تعادل و یساالر ستهیشا اصل

 یها ندهینما و یمل یشورا یساز میسه جهت منظم زمیکانیم جادی. ا۱۰

 و یاجتماع لیمسا تیریمد و ها پروژه قیتطب در جرگه یولس در مردم
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 قوه و وزارت نیا نیب یهماهنگ جادیا و عرصه نیا در یمساع کیتشر

 .کشور مقننه

 یاجتماع جنسیت بر یمبتن جانبه همه و متداوم تیظرف ی. ارتقا۱۰

 در مدت دراز و مدت کوتاه یآموزش یها پرگرام و یژیسترات جادی. ا۱

 پروژه یاجتماع و یتدارکات ،یتیریمد ، یادار ،یمال ،یکیتخن یها بخش

 ها؛

 مربوط ها پوهنتون یسیتدر کولمیدر عرصه اصالح کر یو هماهنگ ی. همکار۲

 پوهنتون نیمحصل کیستماتیس جذب و یترانسپورت یربناهایز یریانجن به

 ؛یساز پروژه و یساز سرک یعمل یها بخش در ها

 یترانسپورت یبنا ها ریز یدر بخش ها یعلم قاتیبه تحق ی. توجه جد۳

 . یقاتیبا پوهنتون ها ومراکز تحق یکشور در هماهنگ

 تیظرف ارتقا جهت یترانسپورت یها ربنایز وتیتیانست جادی. ا۴

 عامه؛ دیفوا وزارت در نرانیانج

 نیب و یمل یها اریمع مطابق ها سرک در تیمصوون یها ستمیس جادی. ا۵

 ؛یالملل

 یمحل و یتیوال یسرک ها یبه پروسه اعمار اقتصاد دنی. سرعت بخش۱۱

 عیو توز ریق یداریدول جهت خر نیب یقرارداد ها یبرا یساز نهیزم .۱

بودن  یاقتصادنسبت  یخوب کار نهیزم یکشور جهت فراهم آور اتیآن به وال

 ؛یمحل ییزدا شغل و یمحل یخصوص یها شرکت به یساز نهیسرک ها و زم

پروژه ها جهت حفاظت بهتر آنها توسط  تیمالک یحس کل هیروح جادیا .۲

 ؛مردم محل

 به دنیرس جهت یالملل نیو ب یمل یبال عوض منابع مال ی. جلب کمک ها۳

 .هدف نیا

 شتندبد قرار دا تیدر وضع نیسال پس نیچند یکشور که ط کیژیو سترات یمل یاعمار سرکها ایو  میترم 

 ینمودن بخش ها لیقندهار، تکم -سرک کابل  میسالنگ، ترم دیاعمار تونل جد و یتونل فعل میمانند ترم

 اتیکه وال یاعمار سرکها ایو  میشهر کابل، ترم یسرک حلقو لیآغاز و تکم ،کشور یسرک حلقو ماندیباق

کشور را با کشور  اتیبزرگ وال یکه شهرها یسرکها میترم د،ینمایوصل م یکشور را به سرکها حلقو

  . یتیوال یکشور به سرک ها یدور افتاده ا اطقها و من یو اتصال ولسوال دینمایمنطقه وصل م یها

 ندینمایوصل م گریرا با مرکز و همد تیو پر جمع کیژیسترات اتیکه وال یمل یسرکها یفعل تیبهبود وضع. 

 توجه صورت نگرفته  چیه ایکه در دو دهه گذشته به آن توجه کمتر و  یها یو ولسوال اتیبه وال شتریتوجه ب

 است.

 یبزرگ بوده و وصل نمودن آن به سرکها یکه تا فعال  فاقد سرکها یها تیانکشاف شبکه سرکها به وال 

 کشور یحلقو

 مهعا دیوزارت فوا یساز یجوابگو و استوار به مسلک ،نانهیمشخص، مرتبط واقعب فیوظا حهیال نیتدو 

 یالتیاز تورم تشک یریموجود جهت استخدام اشخاص متخصص و با تجربه و جلوگ التیتشک یساز اریع 

 پروژه ها و  قیو تطب ی( در مورد اجرات، پالنگذارسیتابیارقام و معلومات )د تیریمد ستمیس یبهتر ساز

 آنها با وکال و مردم یکار شرفتیگراف پ یساز کیشر

 وزارت  ییخود کفا یبرا یترانسپورت یها ربنایز یپروژه ها نیزایو د یسرو یتصد جادیا 
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 مي جمهوریتد افغانستان اسال
 اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

Islamic Republic of Afghanistan 

Office of Public and Strategic Affairs of the President 

 مرکز اطالعات و رسانه های حکومت

 
 

 نیو تعادل ب یساالر ستهیمتخصص سرک و پل در وزارت با در نظر داشت اصل شا نرانیانج استخدام 

 و اقوام کشور. اتیوال

 وزارت نیا یفعل کارمندان تیظرف ارتقاع. 

 ییزا اشتغال
هموطنان ما  یبرا یروز کار 1254282بتعداد  میبطور مستق 1399 یمال سال یط ها پروژه از یشمار قیتطب با

 .است شده جادیا

 جهیرا فراهم نموده و در نت یستیز طیمح یو جهان یالملل نیب یها جهبود یجذب منابع مال نهیزمطرح برنامه هاکه 

  گردد،یدرکشور م یو محل یمل یابیباعث کار

کشور  یبشر یرویو ن یاستعمال منابع مل یبهتر برا یساز نهیزم کهسرک ها  ییاعمار مرحله  یژیسترات قیتطب

 .گرددیدر سطح کشور م ییباعث اشتغال زا جهیکه در نت شودیم

 وزارت مراجعه شود. نیا یاز پروژه ها یشمار یشونده گان و اشتغال زائ دیمستف مهیضم*. به جدول 

 

  خدمات ارائه
 . زا اند عبارت که کند یم هیارا را مدمات مشخص بخش سه در عامه دیفوا وزار

 در افغانستان ها ولسوالي انیم و تي،یوال ،منطقوي  ملي، یها سرکپلچک و  پُل،و ساز   ساخت .1

 سرکها مراقبت و حفظ .2

 تناژ بلند یها موتر وزن کنترول .3

 ها:چالش و مشکالت
 .قیتطب زمان در ها پروژه از یبعض ریمس در یتیامن مشکالت -1

 از پروژه ها. یبودن بعض لیکرونا و تعط روسیو وعیش  -2

 .سرک ریمس در یشخص یها تیملک استمالکشدن پروسه  ریگ زمان -3

 .اتیپروژه ها در وال یبعض قیمداخله زورمندان درتطب  -4

 .یانکشاف یپروژه ها یبعض قیمردم در تطب یعدم همکار  -5

 

 :شده ریتدب حل یها راه
صورت  یهماهنگ یمحل یو ارگانها یتیامن یشود، با نهاد ها یم قیمناطق که پروژه ها تطب تیامن نیدر قسمت تام 

شده است که خوشبختانه مردم محل  حیسرکها به مردم محل تشر تیو اهم ایافغانستان مزا اتیگرفته است و در اکثر وال

 واقع شده است. دیهمه جانبه نموده است که مف یپروژه ها همکار قیدر تطب تیامن نیدر قسمت تام

 مشکالت حل قسمت در افغانستان یاسالم یجمهور نهیکاب و جمهور سیرئ جاللتمآب شخص تیهدا به نظر همچنان

 زین ادارات و ندینما حل را ها پروژه استمالک مشکالت تا است نموده مؤظف را ربطیذ ادارات ها، پروژه استمالک

 .است شده حل نهیزم نیا در مشکالت از یقسمت و کردند آغاز شان کار
 

 :یشنهادیپ یحلها راه
 

 و به اجرا گذاشته شود تا  نیتدو ییبنا ریز یهاپروژه تیامن نیمشخص جهت تام یدر بلند مدت استراتژ

 نیدر تام یمحل یو ارگانها یتیامن یتحت کار ارگانها یفعال  در پروژه ها یبرا یحل گردد ول یمشکالت فعل

 گردد. قیآن تطب نیتا پروژه ها به وقت و زمان مع ندینما یپروژه ها همکار تیامن

 

 است، گرفته میتصم افغانستان حکومت یرهبر تحت ها پروژه استمالک قسمت در دعامهیفوا وزارت یرهبر 

 گرددیم شنهادیپ گردد، قیتطب پروژه بعدا   و شده حل شان استمالک موضوع قرارداد عقد از قبل ها پروژه تا

تا در  ندینما موقعبه  یدگیمشکالت رس نیبه ا راداراتیکابل و سا یشاروال ،یو اراض یوزارت شهرساز تا

 نگردد.  یکار ساختمان شرفتیمانع شروع و پ ندهیآ

 

 


