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 ،غوره خدمتونو د ترالسه کولو سربېره کخل به  هوروست تر دې
 

 ي ي ادارو ته اسانه السرسی پیدا کړتحکوم
  
 

په برخه کې د یو مخکښ وزارت په توګه تل یی دا هڅه کړې ترڅو   رسکټو ښار جوړولو او ځمکو وزارت ښاري
کړي.   هرامنځ  بدلون ړو پروژو د طرحې او تطبیق له الرې، د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې پام يپراختیای  د

او د ښار جوړولو او ځمکو   يکیږ د عامه او دولتي ودانیو جوړونه د دې وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه ګڼل
ړي او د مرکز او والیتونو په کچه  هڅه کوي ترڅو خلک حکومتي ادارو ته اسانه السرسی پیدا ک همشرتاب وزارت

  .ښه او غوره خدمات هېوادوالو ته وړاندې شي
وزارت د ادغام په نتیجه کې د عامه او دولتي ودانیو د ډیزاین   نمسک ښار جوړولو او   د افغانستان د ځمکو ادارې او د

او عامه ودانیو د طرحې  د دولتي شو چې په دې سره هرامنځ  مرکز د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په چوکاټ کې
  .او ډیزاین چارې معیاري او د ساختماني پروژو د تطبیق لړۍ چټکه شوې ده

کې، د ساختماني پروژو تطبیق چارې پیل کړي او ژمنه لري له دې  ووروستی ښار جوړولو او ځمکو وزارت په دې
برابر شي. له نېکه مرغه، دا  هفرصتوند وړاندې کولو  وخدمات او خلکو ته د ښو یپیاوړ ۍحکومتوال الرې سیمه ییز

   ساختماني پروژو د تطبیق چارې د هېواد په کچه پیل کړي دي. ۱۰۹۲وزارت په تېرو څلورو کلونو کې د 
پروژې د تطبیق په حال کې دي   ۲۸۷پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي،  ۱۶۵د دې مودې په لړ کې، 

  .دي ي روان  چارې يتدارکات  او پروژو د ډیزاین، سروې ۶۴۰او پاتې 
ډلې،   دې  او  ۵۹۷له  تعلیمي  په  او  ۱۱۰،  يتحصیل  پروژې  اداري  په  پروژې    ۱۰،  ياجتماع  پروژې 

  .يتطبیقیږ پروژې په دیني او مذهبي برخه کې ۲۲۵او  يورزش او يصح  پروژې په ۱۵۰، زکرنی او يصنعت په
ې د تطبیق په ژپرو 170 ،يې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوژپرو 110 برخه کې؛ يتحصیل په تعلیمي او

  .چارې روانې دي وتدارکات او نډیزای پروژې د سروې، ۳۱۷حال کې دي او پاتې 
و ساختماني  ژوپر 27 دې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي،  ژپرو 30 برخه کې؛ ياجتماع په همدې ترتیب، په اداري او
  .چارې جریان لري يتدارکات روژو د سروې، ډیزاین اوپ  ۵۳چارې روانې دي او د پاتې 

د  وپروژ  ۳پروژې چارې جریان لري او پاتې    ۳پروژې بشپړې شوي،    ۴برخه کې؛   زکرنی او یصنعت همدارنګه، په
   .چارې روانې دي وتدارکات سروې، ډیزاین او
پروژو د تطبیق    ۳۲شوي، د    پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل  ۱۰برخه کې،   يورزش او يصح سربېره پر دې، په

   چارې جریان لري. يتدارکات  ساختماني پروژو د سروې، ډیزاین او ۱۰۸چارې دوام لري او 
در تطبیق په حال کې دي او    ۵۵یې بشپړې شوي،    ۱۱ساختماني پروژو څخه؛    ۲۲۵په دیني او مذهبي برخه کې د  

   چارې روانې دي. يتدارکات ساختماني پروژو د سروې، ډیزاین او ۱۸۹ ېپاټ د
کلینیکونو، د  په خاصه توګه د ښوونځیو، جوماتونو، روغتونونو،   وتاسیسات دغه پروژې د عامه او دولتي ودانیو او

  .د ودانیو د جوړولو په برخه کې ځانګړې شوي دي وتاسیسات دولتي ادارو او عامه
  .يتمویلیږ بودیجې څخه يانکشاف چې د حکومت له يکیږ افغانۍ همیلیارد ۲لګښت  يمال  لد یادو پروژو ټول ټا 

وزارت ځمکو  او  جوړولو  دېهمشرتاب ښار  په  د ووروستی ،  پروژو  ساختماني  د  د  ياوطلبد کې  چارو 
پروسو کې شفافیت   يتدارکات کړی چې په دې سره ضتفوی صالحیت د دې وزارت والیتي ریاستونو ته ووړل پرمخ

  .تامین او ساختماني پروژې به پر وخت تطبیق شي
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