
توسعـــــه

امضای قرارداد ۱۷۶ پروژه ی 
انکشافی به ارزش بیش از ۶۵۰ 

میلیون افغانی

تکمیل کار ساخت 
پلی به طول ۸۰ متر 
و ارزش ۴۵ میلیون 

افغانی در کاپیسا

تکمیل کار ساخت ۳ کیلومتر 
سرک و ۲۰ متر پل آهن 
کانکریتی به ارزش۱۰۹ 
میلیون افغانی در پروان

تکمیل کار ساخت پل 
۲۰۰ متری آهن کانکریتی 
به ارزش ۱۴۲.۸ میلیون 

افغانی در تخار
۳۸

۲۴

هفته نامه
وزارت احیا و انکشاف دهات

5

شماره هفتاد و ششم         پنجشنبه         ۸ حمل         ۱۳۹۸



۲

۳ حمل ۱۳۹۷

ــاق  ــه اتف ــی در کارت ــون افغان ــر و ارزش ۳۰ میلی ــول ۴۲ مت ــه ط ــی ب ــاخت پل کار س

ــا و  ــتایی وزارت احی ــازی روس ــه راه س ــوی برنام ــان از س ــت بغ ــز والی ــری، مرک پلخم

ــد. ــل ش ــات تکمی ــاف ده انکش

در جریــان ســاخت ایــن پــل ۷۹۰۰ روز کاری ایجــاد شــده و تکمیــل آن باعــث ایجــاد 

ســهولت در دسترســی ۳۱۰۰ خانــواده بــه مراکــز خدمــات اولیــه شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا اعمــار پــل مذکــور، فاصلــه بیــن کارتــه اتفــاق و شــهر پلخمــری 

ــش  ــد کاه ــدود ۷۰ درص ــه ح ــپورت منطق ــرخ ترانس ــده و در ن ــاه ش ــر کوت ۲.۵ کیلومت

آمــده اســت.

تکمیل کار ساخت پل ۴۲ متری آهن 
کانکریتی کارته اتفاق در بغالن
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۳

۳ حمل ۱۳۹۷

برنامــه راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کار ســاخت ۳ کیلومتــر ســرک 

ــی، از  ــره آهــن کانکریت ــل ۲۰ مت ــه پ ــرو مســیر آن و یــک پای ــا ســاختمان های آب ــر ب قی

ســرک عمومــی کابل-پــروان تــا شــهرک معلمیــن شــهر چاریــکار را تکمیــل کرده اســت.

ایــن پــروژه کــه بیــش از ۱۰۹ میلیــون افغانــی هزینــه داشــته اســت، شــهرک معلمیــن را 

بــه مرکــز شــهر وصــل کــرده و ســهولت دسترســی اهالــی پارچــه ۱۳ و پارچــه ۱۱ شــهر 

چاریــکار را بــه مراکــز خدمــات اولیــه فراهــم می کنــد.

ــاد  ــز ایج ــور ۱۱۳۸۰ روز کاری نی ــروژه ی مذک ــق پ ــان تطبی ــه در جری ــت ک ــی اس گفتن

شــده اســت.

تکمیل کار ساخت ۳ کیلومتر سرک 
و ۲۰ متر پل آهن کانکریتی به ارزش

۱۰۹ میلیون افغانی در پروان

هفته نامه توسعه         شماره هفتاد و ششم         پنجشنبه         ۸ حمل         ۱۳۹۸



۴

۳ حمل ۱۳۹۸
برنامــه ی انــرژی پایــدار وزارت احیا و انکشــاف دهــات کار ســروی ۳۲۶۶۶۷ خانواده 
ــتان،  ــر، نورس ــار، کن ــامل: ننگره ــور ش ــت کش ــرحدی ۱۳ والی ــوالی های س در ولس
ــا، پکتیــکا، لوگــر، نیمــروز، فــراه و زابــل را  هــرات، کندهــار، هلمنــد، خوســت، پکتی

بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آن هــا، تکمیــل کــرده اســت.
بایــد گفــت کــه قــرار اســت بــرای ۵۵۶۷۵۷ خانــواده در ولســوالی های هم ســرحد 
بــا پاکســتان و ایــران پــس از تکمیــل پروســه ی ســروی، بســته های برق خورشــیدی 
توزیــع شــود. بــا دسترســی بــه انــرژی بــرق، در زندگــی باشــندگان ایــن مناطــق 

تغییــرات مثبــت وســیعی خواهــد آمــد.

تکمیل سروی ۳۲۶۶۶۷ خانواده در ۱۳ 
والیت کشور به منظور توزیع برق به آن ها
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۵

۳ حمل ۱۳۹۷
ــی آن در  ــر ســرک اتصال ــا دو کیلومت ــی ب ــری آهــن کانکریت ــل ۸۰ مت کار ســاخت پ
ــوی  ــا از س ــت کاپیس ــتان والی ــه اول کوهس ــوالی حص ــته ولس ــه  شکس ــه نول منطق

ــد. ــل ش ــات تکمی ــاف ده ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــازی روس ــه راه س برنام
ایــن پــل حــدود ۴۵ میلیــون افغانــی هزینــه داشــته کــه از بودجــه انکشــافی حکومت 

افغانســتان تمویل شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت پــل مذکــور بیــش از ۱۰ هــزار خانــواده در روســتاهای 
ــز  ــه مراک ــل ب ــه خی ــه زار و خواج ــل، تیپ ــیاخیل، پاناخی ــم، ش ــل، باکوخ ــی خی لنگ
خدمــات اولیــه وصــل شــده و در انتقــال محصــوالت زراعتــی شــان بــه بــازار هــای 

فــروش ســهولت ایجــاد شــده اســت.

تکمیل کار ساخت پلی به طول ۸۰ متر و 
ارزش ۴۵ میلیون افغانی در کاپیسا
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۶

۱ حمل ۱۳۹۸

نمایشــگاه بــازار روســتایی، همزمــان بــا مراســم تجلیــل از نــوروز ســال ۱۳۹۸، در 

بــاغ بابــر کابــل برگــزار شــد.

ــه همــکاری  ــری وزارت اطاعــات و فرهنــگ و ب ــه رهب ایــن نمایشــگاه مشــترک، ب

ــه وران  ــه پیش ــارت و اتحادی ــت و تج ــات، وزارت صنع ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــر شــده اســت. ــرای دو روز دای ب

ــتند و  ــال داش ــهم فع ــور س ــر کش ــبث از سراس ــان متش ــگاه زن ــن نمایش در ای

ــت. ــرار گرف ــدگان ق ــد کنن ــرم بازدی ــتقبال گ ــورد اس ــان م ــاخته های ش دست س

گفتنی است که این نمایشگاه فردا )۲ حمل( نیز ادامه خواهد داشت.

برگزاری نمایشگاه بازار روستایی
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۷

۵ حمل ۱۳۹۸

کار تطبیــق پــروژه ی انــرژی بــرق آفتابی 

برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات به ظرفیــت ۱۱۱ 

ــون  ــش از ۳۸ میلی ــووات و ارزش بی کیل

افغانــی در ولســوالی کنــگ والیــت 

ــان دارد. ــروز جری نیم

در جریــان کار ایــن پــروژه بیــش از ۱۰ 

ــرای باشــندگان محــل  هــزار روز کاری ب

ــل  ــس از تکمی ــت و پ ــده اس ــم ش فراه

شــدن ۱۱۰۰ خانــواده از مزایــای آن 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس

۵ حمل ۱۳۹۸
ــه  ــی ب ــال آب زراعت ــک کان ــاخت ی کار س
۱.۶میلیــون  ارزش  و  متــر   ۲۰۰ طــول 
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س افغان
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در روســتای محمــد عمــر عینــک ولســوالی 
ــش  ــد پی ــد ۷۰ درص ــت هلمن ــاوه ی والی ن

ــت.  ــه اس رفت
ــال ۱۲۰ روز کاری  ــن کان ــان کار ای در جری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد 
ــدن  ــل ش ــس از تکمی ــه پ ــت ک ــده اس ش
مســتفید  آن  مزایــای  از  خانــواده   ۲۶۰
ــی  ــن زراعت ــب زمی ــوند و ۳۵۰ جری می ش
ــرار خواهــد  ــت پوشــش آبیــاری ق تح

ــت. گرف

جریان کار پروژه ی 
انرژی برق آفتابی به 
ظرفیت ۱۱۱ کیلووات 

در نیمروز 

جریان ساخت یک 
کانال آب زراعتی به 

ارزش ۱.۶ میلیون 
افغانی در هلمند
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۸

۵ حمل ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک پــل ۲۰۰ متــری آهــن کانکریتــی بــه ارزش ۱۴۲.۸ میلیــون افغانــی 

در منطقــه ی نهــر چمــن، شــهر تالقــان مرکــز والیــت تخــار از ســوی برنامــه ملــی 

راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل شــد.

ایــن پــل اهالــی حــدود ۱۱۰ قریــه از ولســوالی های چــال و نمــک آب را بــه مراکــز 

خدمــات اولیــه وصــل می کنــد و حــدود ۱۰۰ هــزار خانــواده از آن مســتفید می شــوند.

ــتفاده از آن در  ــا اس ــده و ب ــاد ش ــزار روز کاری ایج ــل ۴۵ ه ــن پ ــان کار ای در جری

ترانزیــت کابل-فیــض آبــاد، کاهــش چشــمگری در ازدحــام ترافیــک شــهر تالقــان 

ــه ودجــود خواهــد آمــد. ب

تکمیل کار ساخت پل ۲۰۰ متری آهن کانکریتی 
به ارزش ۱۴۲.۸ میلیون افغانی در تخار
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۹

۵ حمل ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 

ــه صــاح خــان  ــی در روســتای قلع ــون افغان ــه ارزش ۱.۸میلی ــات ب و انکشــاف ده

مهتــرالم، مرکــز والیــت لغمــان والیــت جریــان دارد. 

ــه  ــاب و یــک حقاب ــر طــول داشــته و شــامل یــک ترن ــاری ۱۰۹ مت ــال آبی ــن کان ای

می باشــد. 

ــه ی کار  ــی زمین ــر فن ــی و غی ــر فن ــرای ۲۳ کارگ ــور ب ــروژه ی مذک ــان کار پ در جری

فراهــم شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۵۳ خانــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند. 

قابــل ذکــر اســت کــه کانــال متذکــره ۵۲ جریــب زمیــن را آبیــاری خواهــد کــرد.

جریان ساخت یک کانال آب زراعتی به 
ارزش ۱.۸ میلیون افغانی در لغمان
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۱۰

۵ حمل ۱۳۹۸

ــوی  ــوار محافظ ــک دی ــاخت ی کار س

ــه  ــر ب ــول ۱۸۶ مت ــه ط ــی ب و کانال

ــی  ــون افغان ارزش مجموعــی ۱.۶ میلی

میثــاق  ملــی  برنامــه ی  طــرف  از 

ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

دهــات در روســتای کــوز کــودو مربوط 

ولســوالی نرنــگ والیــت کنرتکمیــل و 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ب

طــول ایــن دیــوار ۳۱۰ متــر و ارتفــاع 

ــد. ــر می  باش آن ۱.۵۶ مت

پــروژه ی مذکــور در ۹۰ روز تکمیــل 

شــده و در جریــان کار آن روزانــه بــرای 

ــه ی  ــی زمین ــر فن ــی وغی ــر فن ۱۵ کارگ

ــت. ــده اس ــاعد ش کار مس

ــن  ــق ای ــا تطبی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

پــروژه از تخریــب ۴۱۰ جریــب زمیــن 

جلوگیــری شــده و ۹۰۰ جریــب زمیــن 

آبیــاری  پوشــش  تحــت  زراعتــی 

ــوع  ــه در مجم ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق

۶۸ خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

. ند می شــو

تکمیل کار اعمار یک دیوار محافظوی و یک کانال 
آبیاری به ارزش از ۱.۶ میلیون افغانی در کنر
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۱۱

۶ حمل ۱۳۹۸
ــاری  ــال آبی ــک کان ــر و ی ــول ۶۰ مت ــه ط ــوی ب ــوار محافظ ــک دی ــاخت ی کار س
زراعتــی بــه ارزش مجموعــی ۸۶۵ هــزار افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خواجــه غولــک ولســوالی 

بلــخ والیــت بلــخ ۹۵ درصــد پیــش رفتــه اســت. 
ــل  ــس از تکمی ــده و پ ــم ش ــروژه ۶۷۶ روز کاری فراه ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

ــوند.  ــتفید می ش ــای آن مس ــواده از مزای ــدن، ۲۰۳ خان ش
ــوار  ــیله ی دی ــه وس ــی ب ــن زراعت ــب زمی ــه ۱۸۳۶ جری ــت ک ــاد آوری اس ــل ی قاب

ــد. ــد ش ــت خواه ــیاب ها محافظ ــر س ــور، از خط ــوی مذک محافظ

جریان کار اعمار یک دیوار محافظوی 
و یک کانال آبیاری به ارزش ۸۶۵ هزار 

افغانی در بلخ
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۱۲

۶ حمل ۱۳۹۷
ــین  ــتای حس ــی در روس ــون افغان ــه ارزش ۲.۵ میلی ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ی
ــانی  ــی آبرس ــه مل ــوی برنام ــت از س ــت خوس ــیر والی ــی ش ــوالی عل ــاد ولس آب

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــاخته و ب ــات س ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ــره ی  ــر، ســاخت یــک ذخی ــه عمــق ۷۰ مت ایــن شــبکه شــامل حفــر چاهــی ب
ــپ  ــولر، پم ــای س ــب تخته ه ــپ و نص ــر پای ــیدن ۲ کیلومت ــی، کش آب کانکریت

ــود. ــیردهن می ش ــولری و ۳۰ ش س
بــا ســاخت شــبکه ی مذکــور آب آشــامیدنی ۱۶۰ خانــواده در روســتای حســن 

ــود. ــن می ش ــک تأمی ــک کلینی ــوز و ی ــش آم ــاد، ۹۰۰ دان آب

تکمیل کار یک شبکه ی آبرسانی به ارزش 
۲.۵ میلیون افغانی در خوست
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۱۳

۶ حمل ۱۳۹۷
ــی  ــون افغان ــه ارزش بیــش از ۷ میلی ــاری ب ــر ســربند آبی کار ســاخت ۲۱۰ مت
در قریــه کانــدی مرکــز والیــت خوســت از ســوی برنامــه انســجام ســاحوی 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و ب وزارت احی
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۳۸۶۱ روز کاری بــه میــان آمــده اســت و پــس 
از تکمیــل شــدن، ۱۴۰۰ خانــواده از آن مســتفید شــده و ۴۰۰۰ جریــب زمیــن 

زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

تکمیل کار ساخت ۲۱۰ متر سربند آبیاری به 
ارزش بیش از ۷ میلیون افغانی در خوست
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۱۴

۷ حمل ۱۳۹۸

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب بــه ارزش ۵.۵ میلیــون افغانــی در چــوکات پــروژه ی اقــرا 

از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزرات احیــا و انکشــاف دهــات، در روســتای 

دایــی بــاغ بوســتان ولســوالی قرغــان والیــت فاریــاب آغــاز شــد. 

ایــن مکتــب دارای ۸ اتــاق درســی بــوده و زمینــه ی فراگیــری آمــوزش را بــرای فرزندان 

۱۰۰۰ خانــواده در قریه هــای دایــی بــاغ بوســتان، بیشــلر و ســرخ بــازار فراهــم می کنــد. 

گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز کار عملــی اعمــار ۴ بــاب مکتــب از ســوی میثــاق 

شــهروندی در والیــت فاریــاب آغــاز شــده اســت کــه بــا ســاخت آن هــا زمینــه ی فــرا 

گیــری آمــوزش و پــرورش بــرای ۵۹۰۱ دانــش آمــوز فراهــم خواهــد شــد.

آغاز کار اعمار مکتبی به ارزش بیش از
۵.۵ میلیون افغانی در فاریاب
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۷ حمل ۱۳۹۸

کار بازســازی دو پــروژه ی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ 

ــاف  ــا وانکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــت )MCCG( برنام ومراقب

ــگل  ــی در روســتای تاجیک هــای جن ــون افغان ــه ارزش بیشــتر از ۳.۷ میلی دهــات ب

زاخیــل مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل شــد. 

ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت کانالــی بــه طــول ۳۰۰ متــر و ۳.۷۱ کیلومتــر ســرک 

می شــود کــه در جریــان کار آن هــا ۶۱۴۷ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل 

ــوند. ــد می ش ــا بهره من ــن پروژه ه ــای ای ــواده از مزای ــدن، ۴۵۶ خان ش

تکمیل کار دو پروژه ی انکشافی به ارزش 
۳.۷ میلیون افغانی در کندز
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۱۶

۷ حمل ۱۳۹۸ 
در  داخلــی  جنگ هــای  اثــر  از  شــده  بی جــا  خانــواده ی   ۱۶ بــرای 
ــه زال،  ــاد، قلع ــی آب ــار دره، عل ــب، چه ــام صاح ــرت ام ــوالی های حض ولس
خــان آبــاد و اطــراف شــهر کنــدز از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــد. ــع ش ــی توزی ــر خوراک ــواد غی ــم م ــدز ۱۵ قل کن
ــتیکی، ۷  ــطل پاس ــال، س ــل، ترپ ــه، کمپ ــامل خیم ــده ش ــک ش ــواد کم م
قلــم لــوازم آشــپز خانــه، بســته کمک  هــای اولیــه، آلــه فشــار، ترمامیتــر و 

ــود. ــک می ش ماس

توزیع مواد غیرخوراکی برای ۱۶ 
خانواده ی بی جا شده در کندز
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۱۷

۷ حمل ۱۳۹۸
ریاســت انســجام و پاســخ بــه حــوادث 
ــی  ــات ط ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ــرای ۷۷۰  ــال ۱۳۹۷، ب ــوت س ــاه ح م
ــودت  ــی، ع ــده ی داخل ــل بیجاش فامی
ــی، در  ــوادث طبیع ــرر ح ــده و متض کنن
بدخشــان،  بادغیــس،  والیت هــای: 
ــروان، پنجشــیر، جوزجــان، خوســت،  پ
ــروز  ــر و نیم ــان، لوگ ــراه، لغم ــل، ف زاب
بــه ارزش ۵۱۶۹۶۹۷.۳۵ افغانــی مــواد 

ــت. ــرده اس ــع ک ــی توزی ــر خوراک غی

ــه،  ــاب خیم ــامل: ۱۹۵ ب ــواد ش ــن م ای
۱۴۷۵ تختــه کمپــل، ۷۸ تختــه ترپــال، 
ــه،  ــدد کاس ــطل، ۱۷۹ ع ــدد س ۱۴۱ ع
ــق،  ــدد قاش ــه، ۱۹۵ع ــدد پیال ۱۷۹ع
ــک  ــته ی کم ــه، ۵۴ بس ــدد پنج ۱۹۵ ع
ــی، ۷۳  ــک طب ــه، ۳۴۹ ماس ــای اولی ه
ــه،  ــر، ۵۴ عــدد ماهــی تاب عــدد ترمامت
۱۰ دیــگ، ۸ قــاب، ۵۰ عددآلــه فشــار، 
ــاس،  ــت لب ــی، ۵۹ دس ــت صح ۶۷ کی
۲۰۰ بکــس گبیــون، ۱۲ جــوره جاکــت، 
ــوت و  ــوره ب ــراب، ۱۲ ج ــوره ج ۱۲ ج

ــود. ــکه می ش ــدد بوش ۳۵۰ ع

کمک مواد غیر خوراکی با ۷۷۰ خانواده ی 
نیازمند در ماه حوت سال گذشته

هفته نامه توسعه         شماره هفتاد و پنجم         چهار شنبه         ۲۲ حوت         ۱۳۹۷



۱۸

۷ حمل ۱۳۹۸

ــواده  ــا و انکشــاف دهــات ســروی ۷۹۲۳ خان ــدار وزارت احی ــرژی پای ــه ان برنام

در ولســوالی ســرکان والیــت کنــر را بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آن هــا، 

تکمیــل کــرد.

ــته های  ــع بس ــد توزی ــروی، رون ــن س ــی ای ــل تدارکات ــل مراح ــس از تکمی پ

ــد. ــد ش ــاز خواه ــوالی آغ ــه در آن ولس ــه خان ــه ب ــیدی خان خورش

گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن از جملــه ۶ ولســوالی ســرحدی کنــر، ســروی 

۵ ولســوالی آن تکمیــل شــده اســت.

تکمیل سروی ۷۹۲۳ خانواده در ولسوالی 
سرکان والیت کنر
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۸ حمل ۱۳۹۷

ــنبه )۷  ــار ش ــات روز چه ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم

حمــل( بــا والــی، نماینــدگان پارلمــان، رییــس و اعضــای شــورای والیتــی، بــزرگان قــوم 

و جوانــان میــدان وردک دیــدار کــرد.

ــپاس از  ــار س ــن اظه ــدان وردک ضم ــی می ــن، وال ــن یمی ــدار مظفر الدی ــن دی در ای

ــدان وردک را  ــندگان می ــای باش ــت و نیازه ــت، خواس ــن والی ــا در ای ــق پروژه ه تطبی

ــالی،  ــری از خشکس ــا و جلوگی ــک دیم ه ــامیدنی، چ ــرک ها، آب آش ــای س در بخش ه

سال جاری ۴۳۶ پروژه ی انکشافی 
و بازسازی در والیت میدان وردک 

تطبیق خواهد شد
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ــرد. مطــرح ک

ــال  ــه در س ــت ک ــات گف ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم

جــاری، تطبیــق ۴۳۶ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه ۴۴۷ میلیــون افغانــی از 

طریــق برنامه هــای مختلــف در میــدان وردک در پــان کاری ایــن وزارت شــامل اســت.

ــرک ها،  ــا، س ــاخت پل ه ــامل س ــروژه ش ــن ۴۳۶ پ ــه ای ــزود ک ــی اف ــاب کریم جن

ــای  ــر پروژه  ه ــال و دیگ ــوی، کان ــتنادی و محافظ ــای اس ــانی، دیوار ه ــبکه های آبرس ش

انکشــافی می شــود.

ــش را در  ــتایی فعالیت ــاد روس ــاف اقتص ــه ی انکش ــی برنام ــه تازگ ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــا ۳۰  ــدان وردک آغــاز کــرده اســت کــه در چــوکات آن، طــی پنــج ســال ب والیــت می

اتحادیــه ی قرضــه و پس انــداز، ۲۰ میلیــون افغانــی کمــک باعــوض صــورت گرفتــه و 

ــوان روســتا نشــین زمینــه ی کار فراهــم خواهــد شــد. بــرای ۲۴۰۰ تــن از بان



۲۱

۶ حمل ۱۳۹۸
ــی،  ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم
وزیــر احــی و انکشــاف دهــات روز 
ــد  ــا احم ــل( ب ــنبه )۶ حم ــه ش س
ــان  ــی بدخش ــزاد، وال ــل بیگ فیص

ــدار کــرد. دی
ــان  ــی بدخش ــدار وال ــن دی در ای
و  مشــکات  از  برخــی 
نیازمندی هــای مــردم ایــن والیــت 
را در بخش هــای آب آشــامیدنی، 
پروژه هــای  دیگــر  و  ســرک ها 
عام المنفعــه، بــا وزیــر احیــا و 
ــرد. ــریک ک ــات ش ــاف ده انکش

ــی  ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم
ــن  ــش از ای ــه پی ــان ک ــت، چن گف

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
پــروژه ی  بــار  اولیــن  بــرای 
ــرد  ــر خ ــرک در پامی ــاخت س س
ــا  ــت، ب ــه اس ــت گرفت را روی دس
ــع  ــرای رف ــات، ب ــه امکان ــه ب توج
ســهولت  ایجــاد  و  نیامندی هــا 
ــاحات  ــام س ــردم در تم ــرای م ب

ــرد. ــد ک ــز کار خواه ــر نی دیگ
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 
همچنــان گفــت: »برعــاوه، ســال 
ــازی ۷۸  ــش راه س ــته در بخ گذش
کیلومتــر ســرک و در مجمــوع ۲۸۴ 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــل س ــر پ مت
ــرای ســال جــاری هــم ســاخت  ب
۴۱.۵ کیلومتــر ســرک و ۱۲۰ متــر 

کار پروژه های آبرسانی به ارزش 
بیش از ۵۴ میلیون افغانی در بدخشان 

جریان دارد
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۲۲

ــی  ــون افغان ــداز، ۱۰۴ میلی پس ان
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــک ص کم

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 
اضافــه کــرد کــه در بخــش تهیه ی 
آب آشــامیدنی، هــم اکنــون کار 
پروژه هایــی بــه ارزش بیــش از 
ــان  ــی در بدخش ــون افغان ۵۴ میلی

ــان دارد. جری

پــان شــده اســت کــه بــا آن 
بســیاری از مشــکات ترانســپورتی 
مــردم بدخشــان حــل شــده و 

می شــود.«
جنــاب کریمــی افــزود، در چــوکات 
برنامــه انکشــاف اقتصاد روســتایی 
کــه تــازه کارش را در بدخشــان 
ــج  ــی پن ــت، ط ــرده اس ــاز ک آغ
ســال بــا ۱۶۲ اتحادیــه ی قرضــه و 
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۲۳

۷ حمل ۱۳۹۸
کار بازســازی دو پــروژه ی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــت )MCCG( برنام و مراقب
دهــات بــه ارزش ۲.۱ میلیــون افغانــی در روســتای اتمانــزی حاجــی آغاجــان مرکــز 

والیــت کنــدز تکمیــل شــد. 
ــر و  ــول ۳۰۰ مت ــه ط ــوی ب ــوار محافظ ــک دی ــازی ی ــامل بازس ــا ش ــن پروژه ه ای
ــرای ۷۲  ــور ب ــای مذک ــان کار پروژه ه ــود. در جری ــرک می ش ــر س ــو مت ۱.۱۰۳ کیل
ــل شــدن،  ــی، ۳۶۸۰ روز کاری ایجــاد شــد و پــس از تکمی ــر فن ــی وغی کارگــر فن

ــوند. ــد می ش ــا بهره من ــای آن ه ــواده از مزای ۲۶۴ خان

تکمیل کار دو پروژه ی انکشافی به ارزش
۲.۱ میلیون افغانی در کندز
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۲۴

۸ حمل ۱۳۹۸

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات قــرارداد ۱۷۶پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش مجموعی 

بیــش از ۶۵۰ میلیــون افغانــی را بــا شــوراهای انکشــافی بــه امضــا رســاند. ایــن 

ــا،  ــاری، کانال ه ــبکه های آبی ــاخت ش ــب، س ــار مکات ــامل اعم ــه ش ــا ک پروژه ه

ســربند و دیوارهــای اســتنادی اســت، در شــش ولســوالی والیــت کابــل و شــش 

ــود.  ــق می ش ــار تطبی ــت ننگره ــوالی والی ولس

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در نشســت خبری 

امضــای ایــن قراردادهــا گفــت: »پروژه هــای مذکــور بــه ســفارش خــاص رییــس 

ــت  ــق روی دس ــن مناط ــافی در ای ــای انکش ــق پروژه ه ــر تطبی ــی ب ــور، مبن جمه

امضای قرارداد ۱۷۶ پروژه ی انکشافی به 
ارزش بیش از ۶۵۰ میلیون افغانی
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گرفتــه شــده اســت.«

ــغ  ــا مبل ــروژه ه ــن پ ــه ای ــت: »هزین ــان گف ــات همچن ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی

۶۵۰،۱۳۷،۶۱۱  افغانــی اســت کــه از ســوی وزارت مالیــه، بانــک جهانــی و برنامــه 

ــور  ــای مذک ــق پروژه ه ــا تطبی ــد. ب ــد ش ــل خواه ــت تموی ــاف زراع ــی انکش جهان

ــت  ــن در والی ــب زمی ــده و ۱۹۶۵۰ جری ــاد ش ــزار روز کاری ایج ــش از ۳۲۵ ه بی

ننگرهــار و ۱۰ هــزار جریــب زمیــن در والیــت کابــل  تحــت پوشــش منظــم آبیــاری 

ــن پروژه هــا  ــواده از ای ــه ۳۱ هــزار خان ــان نزدیــک ب ــرار خواهــد گرفــت. همچن ق

ــوند.« ــتفید می ش مس

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات تصریــح کــرد کــه ایــن ۱۷۶ پــروژه، شــامل اعمــار 

ــروژه دیگــر در شــش ولســوالی  ــق ۱۴۵ پ ــار و تطبی ــت ننگره ــب در والی ۲۳ مکت

ایــن والیــت، می شــود. گفتنــی اســت کــه از جملــه ۲۳ مکتــب مذکــور، ۱۳ بــاب 

ــای  ــه ه ــر در قری ــاب دیگ ــا و ۱۰ ب ــوالی دور باب ــف ولس ــای مختل آن در قریه ه

ولســوالی غنــی خیــل ســاخته خواهــد شــد. 


