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

 ۳حمل ۱۳۹۷
کار ســاخت پلــی بــه طــول  ۴۲متــر و ارزش  ۳۰میلیــون افغانــی در کارتــه اتفــاق
پلخمــری ،مرکــز والیــت بغــان از ســوی برنامــه راهســازی روســتایی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات تکمیــل شــد.
در جریــان ســاخت ایــن پــل  ۷۹۰۰روز کاری ایجــاد شــده و تکمیــل آن باعــث ایجــاد
ســهولت در دسترســی  ۳۱۰۰خانــواده بــه مراکــز خدمــات اولیــه شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا اعمــار پــل مذکــور ،فاصلــه بیــن کارتــه اتفــاق و شــهر پلخمــری
 ۲.۵کیلومتــر کوتــاه شــده و در نــرخ ترانســپورت منطقــه حــدود  ۷۰درصــد کاهــش
آمــده اســت.
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تکمیل کار ساخت  ۳کیلومتر سرک
و  ۲۰متر پل آهن کانکریتی به ارزش
 ۱۰۹میلیون افغانی در پروان

 ۳حمل ۱۳۹۷
برنامــه راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کار ســاخت  ۳کیلومتــر ســرک
قیــر بــا ســاختمانهای آبــرو مســیر آن و یــک پایــه پــل  ۲۰متــره آهــن کانکریتــی ،از
ســرک عمومــی کابل-پــروان تــا شــهرک معلمیــن شــهر چاریــکار را تکمیــل کرده اســت.
ایــن پــروژه کــه بیــش از  ۱۰۹میلیــون افغانــی هزینــه داشــته اســت ،شــهرک معلمیــن را
بــه مرکــز شــهر وصــل کــرده و ســهولت دسترســی اهالــی پارچــه  ۱۳و پارچــه  ۱۱شــهر
چاریــکار را بــه مراکــز خدمــات اولیــه فراهــم میکنــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق پــروژهی مذکــور  ۱۱۳۸۰روز کاری نیــز ایجــاد
شــده اســت.
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تکمیل سروی  ۳۲۶۶۶۷خانواده در ۱۳
والیت کشور به منظور توزیع برق به آنها

 ۳حمل ۱۳۹۸
برنامـهی انــرژی پایــدار وزارت احیا و انکشــاف دهــات کار ســروی  ۳۲۶۶۶۷خانواده
در ولســوالیهای ســرحدی  ۱۳والیــت کشــور شــامل :ننگرهــار ،کنــر ،نورســتان،
هــرات ،کندهــار ،هلمنــد ،خوســت ،پکتیــا ،پکتیــکا ،لوگــر ،نیمــروز ،فــراه و زابــل را
بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آنهــا ،تکمیــل کــرده اســت.
بایــد گفــت کــه قــرار اســت بــرای  ۵۵۶۷۵۷خانــواده در ولســوالیهای همســرحد
بــا پاکســتان و ایــران پــس از تکمیــل پروسـهی ســروی ،بســتههای برق خورشــیدی
توزیــع شــود .بــا دسترســی بــه انــرژی بــرق ،در زندگــی باشــندگان ایــن مناطــق
تغییــرات مثبــت وســیعی خواهــد آمــد.
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تکمیل کار ساخت پلی به طول  ۸۰متر و
ارزش  ۴۵میلیون افغانی در کاپیسا

 ۳حمل ۱۳۹۷
کار ســاخت پــل  ۸۰متــری آهــن کانکریتــی بــا دو کیلومتــر ســرک اتصالــی آن در
منطقــه نولــ ه شکســته ولســوالی حصــه اول کوهســتان والیــت کاپیســا از ســوی
برنامــه راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل شــد.
ایــن پــل حــدود  ۴۵میلیــون افغانــی هزینــه داشــته کــه از بودجــه انکشــافی حکومت
افغانســتان تمویل شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت پــل مذکــور بیــش از  ۱۰هــزار خانــواده در روســتاهای
لنگــی خیــل ،باکوخــم ،شــیالخیل ،پاناخیــل ،تیپــه زار و خواجــه خیــل بــه مراکــز
خدمــات اولیــه وصــل شــده و در انتقــال محصــوالت زراعتــی شــان بــه بــازار هــای
فــروش ســهولت ایجــاد شــده اســت.
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برگزاری نمایشگاه بازار روستایی

 ۱حمل ۱۳۹۸
نمایشــگاه بــازار روســتایی ،همزمــان بــا مراســم تجلیــل از نــوروز ســال  ،۱۳۹۸در
بــاغ بابــر کابــل برگــزار شــد.
ایــن نمایشــگاه مشــترک ،بــه رهبــری وزارت اطالعــات و فرهنــگ و بــه همــکاری
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،وزارت صنعــت و تجــارت و اتحادیــه پیشــهوران
بــرای دو روز دایــر شــده اســت.
در ایــن نمایشــگاه زنــان متشــبث از سراســر کشــور ســهم فعــال داشــتند و
دستســاختههای شــان مــورد اســتقبال گــرم بازدیــد کننــدگان قــرار گرفــت.
گفتنی است که این نمایشگاه فردا ( ۲حمل) نیز ادامه خواهد داشت.
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جریان ساخت یک
کانال آب زراعتی به
ارزش  ۱.۶میلیون
افغانی در هلمند
 ۵حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه
طــول  ۲۰۰متــر و ارزش ۱.۶میلیــون
افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در روســتای محمــد عمــر عينــک ولســوالی
نــاوهی والیــت هلمنــد  ۷۰درصــد پیــش

 ۵حمل ۱۳۹۸
کار تطبیــق پــروژهی انــرژی بــرق آفتابی
برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات به ظرفیــت ۱۱۱

رفتــه اســت.
در جریــان کار ایــن کانــال  ۱۲۰روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد
شــده اســت کــه پــس از تکمیــل شــدن
 ۲۶۰خانــواده از مزایــای آن مســتفید

کیلــووات و ارزش بیــش از  ۳۸میلیــون

میشــوند و  ۳۵۰جریــب زمیــن زراعتــی

افغانــی در ولســوالی کنــگ والیــت

تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد

نیمــروز جریــان دارد.
در جریــان کار ایــن پــروژه بیــش از ۱۰
هــزار روز کاری بــرای باشــندگان محــل
فراهــم شــده اســت و پــس از تکمیــل
شــدن  ۱۱۰۰خانــواده از مزایــای آن
مســتفید خواهنــد شــد.

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

 ۵حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک پــل  ۲۰۰متــری آهــن کانکریتــی بــه ارزش  ۱۴۲.۸میلیــون افغانــی
در منطق ـهی 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  ۱۱۰قریــه از ولســوالیهای چــال و نمــک آب را بــه مراکــز
خدمــات اولیــه وصــل میکنــد و حــدود  ۱۰۰هــزار خانــواده از آن مســتفید میشــوند.
در جریــان کار ایــن پــل  ۴۵هــزار روز کاری ایجــاد شــده و بــا اســتفاده از آن در
ترانزیــت کابل-فیــض آبــاد ،کاهــش چشــمگری در ازدحــام ترافیــک شــهر تالقــان
بــه ودجــود خواهــد آمــد.
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جریان ساخت یک کانال آب زراعتی به
ارزش  ۱.۸میلیون افغانی در لغمان

 ۵حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۸میلیــون افغانــی در روســتای قلعــه صــاح خــان
مهتــرالم ،مرکــز والیــت لغمــان والیــت جریــان دارد.
ایــن کانــال آبیــاری  ۱۰۹متــر طــول داشــته و شــامل یــک ترنــاب و یــک حقابــه
میباشــد.
در جریــان کار پــروژهی مذکــور بــرای  ۲۳کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینــهی کار
فراهــم شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۵۳خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.
قابــل ذکــر اســت کــه کانــال متذکــره  ۵۲جریــب زمیــن را آبیــاری خواهــد کــرد.
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تکمیل کار اعمار یک دیوار محافظوی و یک کانال
آبیاری به ارزش از  ۱.۶میلیون افغانی در کنر
آن  ۱.۵۶متــر میباشــد.
پــروژهی مذکــور در  ۹۰روز تکمیــل
شــده و در جریــان کار آن روزانــه بــرای
 ۱۵کارگــر فنــی وغیــر فنــی زمینــهی
کار مســاعد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق ایــن
پــروژه از تخریــب  ۴۱۰جریــب زمیــن
 ۵حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی
و کانالــی بــه طــول  ۱۸۶متــر بــه
ارزش مجموعــی  ۱.۶میلیــون افغانــی
از طــرف برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای کــوز کــودو مربوط
ولســوالی نرنــگ والیــت کنرتکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن دیــوار  ۳۱۰متــر و ارتفــاع

جلوگیــری شــده و  ۹۰۰جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار گرفتــه اســت کــه در مجمــوع
 ۶۸خانــواده از مزایــای آن مســتفید
میشــو ند .
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جریان کار اعمار یک دیوار محافظوی
و یک کانال آبیاری به ارزش  ۸۶۵هزار
افغانی در بلخ

 ۶حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه طــول  ۶۰متــر و یــک کانــال آبیــاری
زراعتــی بــه ارزش مجموعــی  ۸۶۵هــزار افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خواجــه غولــک ولســوالی
بلــخ والیــت بلــخ  ۹۵درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۶۷۶روز کاری فراهــم شــده و پــس از تکمیــل
شــدن ۲۰۳ ،خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.
قابــل یــاد آوری اســت کــه  ۱۸۳۶جریــب زمیــن زراعتــی بــه وســیلهی دیــوار
محافظــوی مذکــور ،از خطــر ســیالبها محافظــت خواهــد شــد.
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تکمیل کار یک شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۲.۵میلیون افغانی در خوست

 ۶حمل ۱۳۹۷
یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۲.۵میلیــون افغانــی در روســتای حســین
آبــاد ولســوالی علــی شــیر والیــت خوســت از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن شــبکه شــامل حفــر چاهــی بــه عمــق  ۷۰متــر ،ســاخت یــک ذخیــرهی
آب کانکریتــی ،کشــیدن  ۲کیلومتــر پایــپ و نصــب تختههــای ســولر ،پمــپ
ســولری و  ۳۰شــیردهن میشــود.
بــا ســاخت شــبکهی مذکــور آب آشــامیدنی  ۱۶۰خانــواده در روســتای حســن
آبــاد ۹۰۰ ،دانــش آمــوز و یــک کلینیــک تأمیــن میشــود.
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تکمیل کار ساخت  ۲۱۰متر سربند آبیاری به
ارزش بیش از  ۷میلیون افغانی در خوست

 ۶حمل ۱۳۹۷
کار ســاخت  ۲۱۰متــر ســربند آبیــاری بــه ارزش بیــش از  ۷میلیــون افغانــی
در قریــه کانــدی مرکــز والیــت خوســت از ســوی برنامــه انســجام ســاحوی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۳۸۶۱روز کاری بــه میــان آمــده اســت و پــس
از تکمیــل شــدن ۱۴۰۰ ،خانــواده از آن مســتفید شــده و  ۴۰۰۰جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.
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آغاز کار اعمار مکتبی به ارزش بیش از
 ۵.۵میلیون افغانی در فاریاب

 ۷حمل ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب بــه ارزش  ۵.۵میلیــون افغانــی در چــوکات پــروژهی اقــرا
از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزرات احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتای
دایــی بــاغ بوســتان ولســوالی قرغــان والیــت فاریــاب آغــاز شــد.
ایــن مکتــب دارای  ۸اتــاق درســی بــوده و زمینـهی فراگیــری آمــوزش را بــرای فرزندان
 ۱۰۰۰خانــواده در قریههــای دایــی بــاغ بوســتان ،بیشــلر و ســرخ بــازار فراهــم میکنــد.
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز کار عملــی اعمــار  ۴بــاب مکتــب از ســوی میثــاق
شــهروندی در والیــت فاریــاب آغــاز شــده اســت کــه بــا ســاخت آنهــا زمین ـهی فــرا
گیــری آمــوزش و پــرورش بــرای  ۵۹۰۱دانــش آمــوز فراهــم خواهــد شــد.
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15

تکمیل کار دو پروژهی انکشافی به ارزش
 ۳.۷میلیون افغانی در کندز

 ۷حمل ۱۳۹۸
کار بازســازی دو پــروژهی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ
ومراقبــت ( )MCCGبرنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا وانکشــاف
دهــات بــه ارزش بیشــتر از  ۳.۷میلیــون افغانــی در روســتای تاجیکهــای جنــگل
زاخیــل مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل شــد.
ایــن پروژههــا شــامل ســاخت کانالــی بــه طــول  ۳۰۰متــر و  ۳.۷۱کیلومتــر ســرک
میشــود کــه در جریــان کار آنهــا  ۶۱۴۷روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل
شــدن ۴۵۶ ،خانــواده از مزایــای ایــن پروژههــا بهرهمنــد میشــوند.
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توزیع مواد غیرخوراکی برای ۱۶
خانوادهی بیجا شده در کندز

 ۷حمل ۱۳۹۸
بــرای  ۱۶خانــوادهی بیجــا شــده از اثــر جنگهــای داخلــی در
ولســوالیهای حضــرت امــام صاحــب ،چهــار دره ،علــی آبــاد ،قلعــه زال،
خــان آبــاد و اطــراف شــهر کنــدز از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات
کنــدز  ۱۵قلــم مــواد غیــر خوراکــی توزیــع شــد.
مــواد کمــک شــده شــامل خیمــه ،کمپــل ،ترپــال ،ســطل پالســتیکی۷ ،
قلــم لــوازم آشــپز خانــه ،بســته کمکهــای اولیــه ،آلــه فشــار ،ترمامیتــر و
ماســک میشــود.
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17

کمک مواد غیر خوراکی با  ۷۷۰خانوادهی
نیازمند در ماه حوت سال گذشته
ایــن مــواد شــامل 195 :بــاب خیمــه،
 1475تختــه کمپــل 78 ،تختــه ترپــال،
 141عــدد ســطل 179 ،عــدد کاســه،
179عــدد پیالــه195 ،عــدد قاشــق،
 195عــدد پنجــه 54 ،بســتهی کمــک
هــای اولیــه 349 ،ماســک طبــی73 ،
عــدد ترمامتــر 54 ،عــدد ماهــی تابــه،
 ۷حمل ۱۳۹۸
ریاســت انســجام و پاســخ بــه حــوادث
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی
مــاه حــوت ســال  ،1397بــرای 770
فامیــل بیجاشــدهی داخلــی ،عــودت
کننــده و متضــرر حــوادث طبیعــی ،در
والیتهــای :بادغیــس ،بدخشــان،
پــروان ،پنجشــیر ،جوزجــان ،خوســت،
زابــل ،فــراه ،لغمــان ،لوگــر و نیمــروز
بــه ارزش  5169697.35افغانــی مــواد
غیــر خوراکــی توزیــع کــرده اســت.

 10دیــگ 8 ،قــاب 50 ،عددآلــه فشــار،
 67کیــت صحــی 59 ،دســت لبــاس،
 200بکــس گبیــون 12 ،جــوره جاکــت،
 12جــوره جــراب 12 ،جــوره بــوت و
 350عــدد بوشــکه میشــود.
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تکمیل سروی  ۷۹۲۳خانواده در ولسوالی
سرکان والیت کنر

 ۷حمل ۱۳۹۸
برنامــه انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ســروی  ۷۹۲۳خانــواده
در ولســوالی ســرکان والیــت کنــر را بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آنهــا،
تکمیــل کــرد.
پــس از تکمیــل مراحــل تدارکاتــی ایــن ســروی ،رونــد توزیــع بســتههای
خورشــیدی خانــه بــه خانــه در آن ولســوالی آغــاز خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن از جملــه  ۶ولســوالی ســرحدی کنــر ،ســروی
 ۵ولســوالی آن تکمیــل شــده اســت.
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سال جاری  ۴۳۶پروژهی انکشافی
و بازسازی در والیت میدان وردک
تطبیق خواهد شد

 ۸حمل ۱۳۹۷
پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز چهــار شــنبه (۷
حمــل) بــا والــی ،نماینــدگان پارلمــان ،رییــس و اعضــای شــورای والیتــی ،بــزرگان قــوم
و جوانــان میــدان وردک دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار مظفرالدیــن یمیــن ،والــی میــدان وردک ضمــن اظهــار ســپاس از
تطبیــق پروژههــا در ایــن والیــت ،خواســت و نیازهــای باشــندگان میــدان وردک را
در بخشهــای ســرکها ،آب آشــامیدنی ،چــک دیمهــا و جلوگیــری از خشکســالی،
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مطــرح کــرد.
پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات گفــت کــه در ســال
جــاری ،تطبیــق  ۴۳۶پــروژهی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه  ۴۴۷میلیــون افغانــی از
طریــق برنامههــای مختلــف در میــدان وردک در پــان کاری ایــن وزارت شــامل اســت.
جنــاب کریمــی افــزود کــه ایــن  ۴۳۶پــروژه شــامل ســاخت پلهــا ،ســرکها،
شــبکههای آبرســانی ،دیوارهــای اســتنادی و محافظــوی ،کانــال و دیگــر پروژههــای
انکشــافی میشــود.
گفتنــی اســت کــه بــه تازگــی برنامــهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی فعالیتــش را در
والیــت میــدان وردک آغــاز کــرده اســت کــه در چــوکات آن ،طــی پنــج ســال بــا ۳۰
اتحادی ـهی قرضــه و پسانــداز ۲۰ ،میلیــون افغانــی کمــک بالعــوض صــورت گرفتــه و
بــرای  ۲۴۰۰تــن از بانــوان روســتا نشــین زمین ـهی کار فراهــم خواهــد شــد.
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کار پروژههای آبرسانی به ارزش
بیش از  ۵۴میلیون افغانی در بدخشان
جریان دارد
 ۶حمل ۱۳۹۸

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی،

بــرای اولیــن بــار پــروژهی

وزیــر احــی و انکشــاف دهــات روز

ســاخت ســرک در پامیــر خــرد

ســه شــنبه ( ۶حمــل) بــا احمــد

را روی دســت گرفتــه اســت ،بــا

فیصــل بیگــزاد ،والــی بدخشــان

توجــه بــه امکانــات ،بــرای رفــع

دیــدار کــرد.

نیامندیهــا و ایجــاد ســهولت

در ایــن دیــدار والــی بدخشــان

بــرای مــردم در تمــام ســاحات

برخــی

از

مشــکالت

و

دیگــر نیــز کار خواهــد کــرد.

نیازمندیهــای مــردم ایــن والیــت

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات

را در بخشهــای آب آشــامیدنی،

همچنــان گفــت« :برعــاوه ،ســال

ســرکها و دیگــر پروژههــای

گذشــته در بخــش راهســازی ۷۸

عامالمنفعــه ،بــا وزیــر احیــا و

کیلومتــر ســرک و در مجمــوع ۲۸۴

انکشــاف دهــات شــریک کــرد.

متــر پــل ســاخته شــده اســت.

پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی

بــرای ســال جــاری هــم ســاخت

گفــت ،چنــان کــه پیــش از ایــن

 ۴۱.۵کیلومتــر ســرک و  ۱۲۰متــر
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پــان شــده اســت کــه بــا آن

پسانــداز ۱۰۴ ،میلیــون افغانــی

بســیاری از مشــکالت ترانســپورتی

کمــک صــورت خواهــد گرفــت.

مــردم بدخشــان حــل شــده و

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات

میشــود».

اضافــه کــرد کــه در بخــش تهیهی

جنــاب کریمــی افــزود ،در چــوکات

آب آشــامیدنی ،هــم اکنــون کار

برنامــه انکشــاف اقتصاد روســتایی

پروژههایــی بــه ارزش بیــش از

کــه تــازه کارش را در بدخشــان

 ۵۴میلیــون افغانــی در بدخشــان

آغــاز کــرده اســت ،طــی پنــج

جریــان دارد.

ســال بــا  ۱۶۲اتحادیـهی قرضــه و
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تکمیل کار دو پروژهی انکشافی به ارزش
 ۲.۱میلیون افغانی در کندز

 ۷حمل ۱۳۹۸
کار بازســازی دو پــروژهی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ
و مراقبــت ( )MCCGبرنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات بــه ارزش  ۲.۱میلیــون افغانــی در روســتای اتمانــزی حاجــی آغاجــان مرکــز
والیــت کنــدز تکمیــل شــد.
ایــن پروژههــا شــامل بازســازی یــک دیــوار محافظــوی بــه طــول  ۳۰۰متــر و
 ۱.۱۰۳کیلــو متــر ســرک میشــود .در جریــان کار پروژههــای مذکــور بــرای ۷۲
کارگــر فنــی وغیــر فنــی ۳۶۸۰ ،روز کاری ایجــاد شــد و پــس از تکمیــل شــدن،
 ۲۶۴خانــواده از مزایــای آنهــا بهرهمنــد میشــوند.
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امضای قرارداد  ۱۷۶پروژهی انکشافی به
ارزش بیش از  ۶۵۰میلیون افغانی

 8حمل 1398
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات قــرارداد ۱۷۶پــروژهی انکشــافی بــه ارزش مجموعی
بیــش از  650میلیــون افغانــی را بــا شــوراهای انکشــافی بــه امضــا رســاند .ایــن
پروژههــا کــه شــامل اعمــار مکاتــب ،ســاخت شــبکههای آبیــاری ،کانالهــا،
ســربند و دیوارهــای اســتنادی اســت ،در شــش ولســوالی والیــت کابــل و شــش
ولســوالی والیــت ننگرهــار تطبیــق میشــود.
پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در نشســت خبری
امضــای ایــن قراردادهــا گفــت« :پروژههــای مذکــور بــه ســفارش خــاص رییــس
جمهــور ،مبنــی بــر تطبیــق پروژههــای انکشــافی در ایــن مناطــق روی دســت
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گرفتــه شــده اســت».
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت« :هزینــه ایــن پــروژه هــا مبلــغ
 650،137،611افغانــی اســت کــه از ســوی وزارت مالیــه ،بانــک جهانــی و برنامــه
جهانــی انکشــاف زراعــت تمویــل خواهــد شــد .بــا تطبیــق پروژههــای مذکــور
بیــش از  ۳۲۵هــزار روز کاری ایجــاد شــده و  19650جریــب زمیــن در والیــت
ننگرهــار و  10هــزار جریــب زمیــن در والیــت کابــل تحــت پوشــش منظــم آبیــاری
قــرار خواهــد گرفــت .همچنــان نزدیــک بــه  ۳۱هــزار خانــواده از ایــن پروژههــا
مســتفید میشــوند».
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات تصریــح کــرد کــه ایــن  176پــروژه ،شــامل اعمــار
 23مکتــب در والیــت ننگرهــار و تطبیــق  145پــروژه دیگــر در شــش ولســوالی
ایــن والیــت ،میشــود .گفتنــی اســت کــه از جملــه  ۲۳مکتــب مذکــور 13 ،بــاب
آن در قریههــای مختلــف ولســوالی دور بابــا و  10بــاب دیگــر در قریــه هــای
ولســوالی غنــی خیــل ســاخته خواهــد شــد.
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