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 پاسخدیه دولت به ملتمورد در  گزارشدیه و نظرخوایهفورمه     

 1399 مایل سالبابِت 

 نوت: 

  صفحه بیشثر نشود، 15گزارش ها باید خالصه باشد و حداکثر از 

  یک یم گردد.  اداره / دو روز قبل از برنامه هر وزارتحداقل گزارش ها  با رسانه ها شر

  ورت داشووووطه باشوووو د از   ی  مرسز ا العات و رسووووانه ها   در صووووورهر سه رسووووانه ها ماصومات خاد شت

س رسانه ها،محکومت در ه  با  ارگان م بوط به دسثر
ی

 قرار خواهد گرفت.  اه گ

 

 معلومات در مورد تشکیل وزارت /اداره  

 ارگان دولتر  (1)
ت

ت فواید عامه فاالیت داشطه و دارا  ه دوسش در چارچوب وزار -پروژه شک اتصال ترانس ؛مارف

ل ساخطماهت یم باشد. در ضمن، خدمات مشورهر اجرا  دو بخش تیم مدی یت پروژه و واحد نظارت و س ثر

 شود. پروژه توسط دفثر خدمات پروژو  مصل مطحد برا  هر دو بخش پروژه ارائه یم

نفر کارم د در پروژه کار سرده  93، 1399شود سه در سال مایل بست یم 108یل پروژه شامل اصل تشک تشکیل؛ (2)

 اند. 

سیصومثر با است درد شاهراه میل، دیزاین   152بامیان به  ول -: اعمار شک بغالنسئولیت ها  اصیلماهداف و  (3)

ها  ها  تخ یگ مسئولیتشاهراه و تونل سال گ جهت بازساز  و ارتقا  ظرفیت وزارت فواید عامه در بخش

 ه دوسش اند. -اصیل پروژه شک اتصال ترانس

 . و خالصه باشد  وار  ماصومات نکطهنوت: 

 

 ه ار وزارت/ اد 1399سال مایل  بودجه

 ؛مقدار بودجه عاد  -1

2-  
ت

 افغاهت  1.983.631.687 ؛مقدار بودجه انکشاف

( 1.170.300.000) %59 . فیصد  مرصف بودجه -3  افغاهت

 

 بزرگ وزارت/اداره: دستاوردهای 

 اهمیت دسطاوردها؛و  لست دسطاوردها 

ریز  قسمت اول شک بغالن  -1 وع قثر  سیصومثر شک در ربووع چهارم  6بامیان و قثر ریز  -شر

ریز  در قسمت اول شک بغالن  15آماده ساز  مجموع   -2  بامیان-سیصومثر شک برا  قثر

 بامیان-% کار ساخطماهت قسمت دوم شک بغالن10انجام  -3

  باشد. سیصومثر فوقاهت شاهراه و تونل سال گ برا  بازساز  سه در مرحصه نهاهی یم  30دیزاین  -4
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 : مطابق سند بودجه پروژه های انکشاف

 لست و  -1
ت

 ،، مقدار بودجه و ساحه تطبی  پروژه ها تاداد پروژه ها  انکشاف

باشد. یم 420377ه دوسش شفا یک پروژه بوده و سود بودجو  آن -به اساس س د بودجه، پروژه شک اتصال ترانس -

 باشد. ساحه تطبی  پروژه والیات بغالن، بامیان و پروان یم

  ،تاداد پروژه ها  تطبی  شدهلست و  -2

 ،تاداد پروژه ها  ناتمام یا در حال تطبی  -3

باشد سه جهت سهولت در اجرا  پروژه شک بغالن بامیان به ه دوسش در حال تطبی  یم-پروژه شک اتصال ترانس -

 هفت قسمت تقسیم شده و جزئیات آن قرار ذیل است: 

o  :یگ قسمت اول  قسمت اول ت فت فثر فت مایل آن 43.4پیشر سیصومثر شک در این   6باشد. % یم37.11% و پیشر

ریز  گردیده  ریز  یم  9و حدود قسمت قثر ت آماده قثر  دیگر آن نثر
 باشد. سیصومثر

o  :فت مایل آن 10 قسمت دوم یگ داشطه و پیشر ت فت فثر  باشد. % یم6.82% پیشر

o  :یگ قسمت پ جم  قسمت پنجم ت فت فثر فت مایل آن 0.83پیشر باشد. کار ساخطمان قسمت % یم0% بوده و پیشر

قف شده بود. به عالوه قرارداد  این قسمت بسیار عمصکرد پ جم به مدت سه ماه به دلیل مشکالت ام یتر مطو 

 % کار پروژه را انجام داده است. 1ضایف داشطه سه در  ول یک سال کمثر از 

o  :یگ این قسمت  قسمت ششم ت فت فثر فت مایل آن 23پیشر % بوده سه کار ساخطمان این قسمت 18.2% و پیشر

 باشد. در حال حاشت مطوقف یم

 . وژه ها دالیل عدم تطبی  پر  -4

 بامیان شامل موارد زیر اند: -ها  مخطصف شک بغالندالیل عدم تطبی  به موقع قسمت -

o  ها  خود را ها نطوانسطه اند به صورت درست و به موقع پالنها: قرارداد ها در تمایم قسمتضاف قرارداد

ند.  ت آالت مورد نیاز را به کار بگثر  به اساس قرارداد ترتیب س  د، م ابع بشر  را اسطخدام س  د و ماشیر

o  ها در نقل و انطقال مواد و قرارداد  ، شیوع سرونا باعث شده1399شیوع ویروس سرونا: در ج یان سال مایل

ت بر عدم اجرا  پروژه ات با مشکل روبرو شوند. این کار نثر ت ها تاثثر گذاشطه و باعث تاخثر در کار پروژه تجهثر

 گردیده است. 
o  به خا ر مشکالت ام طتر مشخصا کار قسمت پ جم به مدت : ماه مطوقف شده بود سه در  3مشکالت ام یتر

 حال حاشت با هماه
ی

 ها  صورت گرفطه با مط فذین محیل، مشکالت حل شده است.  گ

 

 : تقنین  پالییس و در بخش های  مهمدستآوردهای 

 ه دوسش فاالیت ندارد. -در این بخش پروژه شک اتصال ترانس   -1

  

ات اقتصادی و اجتمایع از   مردم: طبیق پرو تتاثت 
ی

 باالی زندگ
 
 ژه های انکشاف

 برا  مردم ا راف شک. کاهش هزی ه   -1
ت

 ها  ترانسپورهر در دو  رف شک و در نتیجه کاهش قیم مواد مرصف

 بامیان -کاهش زمان سفر از   ی  شک بغالن   -2

د. ایجاد شک جایگزین شاهراه و تونل سال گ سه در صورت انسداد آن یم -3   تواند مورد اسطفاده قرا بگثر

 روز کار  204.087: 1399تاداد روزها  کار  ایجاد شده توسط پروژه در سال مایل  -4
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نفر اند و مسطفدین غثر مسطقیم پروژه در اس اد  1.642.000ه پروژه به اساس س د پروژ مسطقیم مسطفدین  -5 

-راه بغالنس د و شاهپروژه ذسر نگردیده اند اما از آنجاییکه این پروژه شمال و ج وب افغانسطان را وصل یم

ت بدیل شاهراه و تونل سال گ درنظر گرفطه شده، کل جمایت افغانسطان یم  باشد. بامیان نثر

 

 تاثت  پروژه ها باالی عواید کشور: 

بامیان امکان افزایش عواید ا  ی  کاهش هزی ه انطقال م ابع  بییع و -به دلیل موقایت خاد شک بغالن -1

   افزایش م ابع انطقال یافطه از   ی  این شک وجود دارد. 

 

 اقدامات مهم و اسایس جهت مبارزه با فساد اداری: 

 ها  پروژه شفافیت وجود دارد. در اسطخدام -1

 به شکایات ایجاد شده سه به امیان سه در حال احداث است، کمیطهب-در مسثر شک بغالن -2
ی

ها  رسیدگ

 س د. شفافیت کمک یم

د و پروژه به سواالت و مشاهدات تفطیش به موقع تفطیش از سو  دولت و از سو   رف ثالث صورت یم -3 گثر

 س د. جواب ارائه یم

د و شفافیتها  پروژه توسط کمیطه موظف صورت یمخ یدار  -4 ت یم گثر  گردد. در آن تضمیر

 

 : آینده برنامه وزارت/اداره برای

، مبارزه با فساد  خدماتعواید و ارائه افزایش  ادار  و اشطغال زاهی

روز کار  شغل  204087حدود  1399ه دوسش در سال مایل -به صورت مجمویع پروژه شک اتصال ترانس -1

 ایجاد سرده است. 

 شود. قانوهت در نظر گرفطه یم الزاماتها  پروژه تمایم ها، تدارکات و خ یدار در قسمت اسطخدام -2

 ه دوسش فاالیت عایداهر ندارد. -پروژه شک اتصال ترانس -3

 

 : و راه حل های تدبت  شده ها چالش مشکلت و 

1-  
ی

: مشکالت ام یتر در قسمت پ جم باعث توقف کار پروژه گردیده بود ویل اک ون با هماه گ ها  صورت ام یتر

 گرفطه با مردم محیل حل شده و کار پروژه دوباره آغاز گردیده است. 

 مانده شک بغتدارکات پروژه پروسه بسیار  والهت و زمانگثر بوده سه اک ون برا  قسمتتدارکات:  -2
ر
-النها  باف

اداره تدارکات میل مسئولیت پیش برد پروسه را به ها  سوم، چهارم الف و چهارم ب، بامیان شامل قسمت

 عهده گرفطه است. 

ت  -3 ها  ح یم شک: پروسه اسطمالک توسط وزارت شهرساز  و اراز  به پیش برده ها و ساخطماناسطمالک زمیر

 و زمانگثر است. یم
 شود سه پروسه بسیار  والهت
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 حلهای پیشنهادی:  راه 

1-    : اتژ  د یدر بص د مدت بامشکالت ام یتر ت جهت تام مشخیص  اسثر و به  نیتدو  هی ب ا ر یز   هاپروژه تیام  یر

 اجرا گذاشطه شود. 

 تدارکات:   -2

o دولت جمهور  اسالیم افغانسطان یمعوامیل سه باعث تاخثر در تدارکات پروژه 
ت

شود ش اساهی شده ها  انکشاف

د.   و در جهت رفع آن اقدام صورت بگثر
o ست  ها  شیاثر  در نظر گرفطه شود. ها  خارجی روشدر موارد  مان د تائید صحت و اعطبار اس اد شر

o ست ها را به صورت موفقانه و به موقع تکمیل سرده اند، اولویت داده قبال پروژه هاهی سهدر اعطا  قرارداد به شر

 شود. 

اتژیک جهت حل اسایس مشکالت موجود در پروسه اسطمالک توسط و  -3 زارت شهرساز  و اسطمالک: پالن اسثر

ا  سه نیاز به اراضت ترتیب گردد، ویل در سوتاه مدت نیاز است تا وزارت شهرساز  و اراضت برا  هر پروژه

ت شده تکمیل س د.   اسطمالک دارد، پالن مشخیص را ترتیب و پروسه را در مدت زمان تاییر

 


