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تکمیل کار یک دیوار محافظوی
به ارزش  ۴.۵میلیون افغانی در بلخ

 ۱۳حوت ۱۳۹۷
کار ســاختمان یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش مجموعــی بیــش از  ۴.۵میلیون
افغانــی از طــرف برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در ولســوالی خلــم والیــت بلــخ تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده
شــد.
در جریــان کار ایــن دیــوار کــه  ۱۴۰متــر طــول و  ۳متــر ارتفــاع دارد۱۱۱۹ ،
روز کاری را بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و هــم اکنــون ۳۲۰
خانــواده از مزایــای آن بهــره منــد میشــوند.
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تکمیل کار  ۱۷پروژهی انکشافی به ارزش
 ۱۴.۹میلیون افغانی در غور

 ۱۱حوت ۱۳۹۷
کار تطبیــق  ۱۷پــروژهی آبرســانی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات بــه هزین ـهی بیــش از  ۱۴.۹میلیــون افغانــی در ولســوالی لعــل و
ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پروژههــا شــامل اعمــار ذخایــر آب ،اعمــار دیوارهــای محافظــوی بــرای
محافظــت چشــمهها و نصــب شــیردهن بــوده کــه توســط شــوراهای انکشــافی
محــل تطبیــق شــده و  ۸۵۷خانــواده از مزایــای آنهــا مســتفید شــده انــد.
گفتنــی اســت کــه ایــن نخســتین پروژههــای میثــاق شــهروندی اســت کــه در
ســال جــاری در ولســوالی لعــل و ســرجنگل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده
شــده اســت.
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توزیع مواد خوراکی به ارزش  ۹۸۰هزار
افغانی برای  ۶۳۲خانوادهی نیازمند در
بادغیس

 ۱۱حوت ۱۳۹۷

بــرای  ۶۳۲خانــوادهی نیازمنــد بــه ارزش  ۹۸۰هــزار افغانــی مــواد خوراکــی

از طریــق بانکهــای غذایــی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات در  ۳۰شــورای انکشــافی ولســوالیهای جونــد و مقــر

والیــت بادغیــس توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنام ـهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت

اجتماعــی ( )SIGجم ـعآوری شــده و شــامل آرد ،روغــن ،چــای ،بــوره ،دال،
گنــدم ،نمــک ،لوبیــا و برنــج میشــود.
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جریان کار یک شبکه آب آشامیدنی
به ارزش  ۱.۱۴میلیون افغانی در کنر

 ۱۱حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش  ۱.۱۴میلیــون افغانــی در شــورای
انکشــافی غونــدی مربــوط ولســوالی نرنــگ والیــت کنــر  ۲۵درصــد پیــش
رفتــه اســت.
ایــن شــبکه  ۸انــچ قطــر و  ۹۰متــر عمــق دارد و بــا ســاخت آن  ۴۴خانــواده
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی مییابنــد.
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جریان ساخت یک دیوار محافظوی به ارزش
بیش از  ۱.۸۵میلیون افغانی در ننگرهار

 ۱۱حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۸۵میلیــون افغانــی در شــورای انکشــافی
خــان کلــی ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار  ۵۰درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن دیــوار محافظــوی  ۱۴۰متــر طــول و  ۱.۸متــر ارتفــاع داشــته و در جریــان
کار آن بــرای  ۲۰کارگــر فنــی و غیــر فنــی  ۹۰روز کاری ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه پــس از تکمیــل شــدن  ۹۸خانــواده از مزایــای دیــوار متذکــره
مســتفید شــده و از تخریــب  ۲۲۱جریــب زمیــن جلوگیــری خواهــد شــد.
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سیر صعودی صنعت قالینبافی و رشد
اقتصادی خانوادههای روستانشین
 ۱۴حوت ۱۳۹۷

بدهــد.

خانوادههــای بغالن ـیای کــه از ســوی

ایــن بانــوی بغالنــی کــه ســه ســال

برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی

پیــش از کشــور پاکســتان بــه وطــن

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

برگشــته اســت میگویــد کــه هنــر

دســتگاههای قالیــن بافــی دریافــت

قالیــن بافــی را در آن کشــور فــرا

کــرده انــد میگوینــد کــه بــا تولیــد

گرفتــه و اکنــون تولیــدات خــود و

قالینهــای دســت بافــت و فــروش

هموطنانــش در کشــورهای اروپایــی

آن ،اقتصــاد آنــان رو بــه رو رشــد

بــازار خوبــی پیــدا کــرده اســت.

اســت.

زلمــی یکــی از باشــندگان روســتای

شــکیال باشــنده روســتای خواجــه

خواجــه الــوان کــه پــس از

الــوان ولســوالی پلخمــری کــه چنــدی

مهاجرتهــای طوالنــی در کشــورهای

پیش دســتگاه قالیــن بافی را از ســوی

بیــرون دو ســال پیــش بــه وطــن

ریاســت احیــا وانکشــاف دهــات بغالن

برگشــته اســت خــوش بیــن اســت

دریافــت کــرده اســت میگویــد کــه

کــه بــا مســاعد شــدن بــازار فــروش

تــا کنــون چندیــن قالیــن دســت

بــرای قالینهــای افغانــی آنــان دیگــر

بافتــش را بــه بــازار عرضــه کــرده و

بــا مشــکالت اقتصــادیای کــه در

بــا فــروش آن توانســته اســت کــه

گذشــته داشــتند روبــه رو نخواهنــد

اقتصــاد خانــواده اش را ســر و ســامان

بــود.
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او کــه یــک پایــش را از اثــر انفجــار

بــرای  500صنعــت کار کــه  447تــن

مایــن در زمــان جنگهــای داخلــی

شــان زنــان و  53تــن شــان مــردان

از دســت داده اســت میافزایــد کــه

میباشــند ،دســتگاه هــای قالیــن

بــا بــه دســت آوردن دســتگاه قالیــن

بافــی و برخــی لــوازم مــورد نیــاز

بافــی در خانــه مشــغول کار اســت و

توزیــع گردیــده اســت.

مشــتریان زیــادی فرمایــش تولیــد

بــه گفتــهی آقــای همــکار ،تالشهــا

قالیــن را نیــز برایــش داده انــد.

بــرای بازاریابــی تولیدات قالیــن بافان

محمــد عالــم محمــدی ،تجــار قالیــن

نیــز جریــان دارد و قالینهــای افغانــی

نیــز بــا ابــراز خــوش بینــی میگویــد

بــا داشــتن کیفیــت عالــی در بازارهای

کــه شــرکتهای پروســس قالیــن

بیرونــی از جایــگاه خوبــی برخــودار

در اکثــر شــهرهای بــزرگ کشــور

اســت.

فعــال شــده اســت و حــاال نیازمنــدی

ایــن در حالــی اســت که ســالیان پیش

تجــار در داخــل کشــور برطــرف شــده

قالیــن هــای افغانــی پس از پروســس

میتوانــد.

در کشــورهایی مانند پاکســتان و ایران

او میافزایــد کــه قالینهــای تولیــد

از آدرس آنــان وارد بازارهــای جهانــی

شــدهی ایــن صنعــت کاران از آدرس

میشــد امــا در حــال حاضــر صنعــت

افغانســتان بــه کشــورهای اروپایــی و

قالیــن بافــی پــس از یــک دوره رکــود

امریکایــی صــادر میشــود.

دوبــاره در کشــور ســیر صعــودی

عبدالصمــد همــکار ،مســئول والیتــی

میپیمایــد و قالیــن بافــان از ایــن

برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی

ناحیــه ابــراز خرســند انــد.

ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات

آنــان میگوینــد کــه فرمایــش هرگونه

والیــت بغــان میگویــد کــه ایــن

قالیــن بــا «ســایز»های مختلــف را کــه

برنامــه در ســه ولســوالی ایــن والیــت

دریافــت کننــد میتواننــد ببافنــد و
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مطابــق خواســت مشــتری آن را بــه

قالیــن  10متــره در ظــرف  25تــا 30

بــازار عرضــه کننــد.

روز بافتــه میشــود و بــه قیمــت 50

بــه گفتــه ایــن قالیــن بافــان یــک

تــا  60هــزار بــه فــروش میرســد.
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آغاز فعالیت برنامه ملی انکشاف
اقتصاد روستایی در تخار

 ۱۲حوت ۱۳۹۷
برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات فعالیتــش
را بــه گون ـهی رســمی طــی محفلــی بــا حضــور داشــت فضــل اهلل مجــددی والــی
تخــار ،رؤســای ادارات دولتــی ،مســئوالن برنامههــا و جمعــی از باشــندگان محــل در
ایــن والیــت آغــاز کــرد.
ایــن برنامــه در مرحلـهی اول  ۲۵۵روســتای دو ولســوالی ،تالقــان و بهــارک والیــت
تخــار را تحــت پوشــش قــرار داده ۲۵۵ ،اتحادیــهی پــس انــداز ۲۵۵ ،گــروپ
تولیــدی و  ۲۵اتحادیــهی تولیــدی را در آنهــا ایجــاد خواهــد کــرد.
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11

جریان کار ساخت یک کانال و یک دیوار
محافطوی به ارزش  ۱.۵۸میلیون افغانی
در ننگرهار

 ۱۲حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری بــه طــول متــر  ۸۰متــر و یــک دیــوار محافظــوی
بــه طــول  ۲۳۰متــر از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در شــورای انکشــافی قریــه شــعیب ولســوالی چپرهــار والیــت
ننگرهــار  ۴۰درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن پــروژه  ۱.۵۸میلیــون افغانــی بــا ســهم ده درصــدی مــردم ،هزینــه دارد و
در جریــان کار آن  ۹۰روز کاری بــرای  ۲۰کارگــر فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده
اســت.
گفتنــی اســت کــه پــس از تکمیــل شــدن  ۲۲۰خانــواده از پــروژهی مذکور مســتفید
شــده و  ۳۰۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیاری قــرار خواهــد گرفت.
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تهداب گذاری مکتبی به ارزش
 ۶.۹میلیون افغانی در بادغیس

 ۱۱حوت ۱۳۹۷

کار اعمــار مکتبــی بــه ارزش  ۶.۹میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ
تهــداب آن در ولســوالی مقــر والیــت بادغیــس افتتــاح شــد.

ایــن مکتــب ده صنفــی بــوده کــه طــی پنــج مــاه آینــده تکمیــل خواهــد

شــد و همزمــان بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن ،قــرار اســت کار عملــی ۱۲
مکتــب دیگــر نیــز در ولســوالیهای جونــد و مقــر در جریــان هفتــه جــاری

و هفتــه بعــدی آغــاز شــود.
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بزرگداشت از روز جهانی همبستگی زنان
در وزارت احیا و انکشاف دهات

 ۱۴حوت ۱۳۹۷

در تــاالر انســتیتوت احیــا و انکشــاف

از روز جهانــی همبســتگی زنــان طــی

دهــات بزرگداشــت بــه عمــل آمــد.

محفلــی در وزارت احیــا و انکشــاف

معراجالدیــن شــمس ،معیــن مالــی

دهــات بــا حضــور معراجالدیــن

و اداری وزارت احیــا و انکشــاف

شــمس معیــن مالــی و اداری ،رؤســا

دهــات در ایــن محفــل گفــت

و جمعــی از کارمنــدان ایــن وزارت

کــه هیــأت رهبــری وزارت احیــا
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و انکشــاف دهــات بــر رعایــت

کــه اکثــر ایــن اتحادیههــا توســط

جنــدر در تمــام عرصــه هــای کاری

خانمهــا مدیریــت میشــوند .او

ایــن وزارت تأکیــد مــیورزد و بــه

همچنــان گفــت کــه وزارت احیــا و

همیــن دلیــل  ۵۰درصــد اعضــای

انکشــاف دهــات حــدود  ۱۶۰هــزار

شــوراهای انکشــافی ایــن وزارت

دالــر را بــرای تحصیــات زنــان

را خانمهــا تشــکیل میدهنــد.

در مقطــع لیســانس و ماســتری

جنــاب شــمس افــزود کــه از طریــق

اختصــاص داده اســت کــه همــه

برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی

نشــانههای حمایــت از زنــان و

 ۵هــزار گــروپ پــس انــداز و ۵۱۰

احتــرام بــه جایــگا ه و حقــوق شــان

اتحادیــهی قرضــه و پــس انــداز

بــه عنــوان بخــش انــکار ناپذیــر

در روســتاها ایجــاد شــده اســت

جامعــه میباشــد.
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دیدار وزیر احیا و انکشاف
دهات با رییس برنامه انکشافی
ملل متحد برای آسیا
محلــی و توزیــع بــرق آفتابــی

 ۱۳حوت ۱۳۹۷
مجیبالرحمــن

بــا افغانســتان تشــکری کــرده،

کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف

خواهــان افزایــش کمــک در ایــن

دهــات بــا آقــای هالییــن

بخشهــا شــد و پیشــنهاد کــرد

( ،)Haolianرییــس برنامــه

کــه کمکهــای مالــی جامعــهی

انکشــافی ملــل متحــد بــرای

جهانــی بایــد توســط برنامههــای

آســیا بــه منظــور بیشــتر شــدن

ملــی دولــت افغانســتان مدیریت

هماهنگــی و همــکاری بیــن ایــن

و مصــرف شــود.

برنامــه و ادارههــای مربوطــه،

رییــس برنامــه انکشــافی ملــل

دیــدار کــرد.

متحــد بــا اظهــار تشــکر از وزیــر

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات

احیــا و انکشــاف دهــات افــزود

از رییــس برنامــه انکشــافی

کــه هماهنگــی بیــن ادارههــای

ملــل متحــد بخاطــر کمکهــای

دولتــی مرتبــط بــا برنامــه

ایــن اداره در بخــش بازســازی

انکشــافی ملــل متحــد ()UNDP

زیربناهــا ،تقویــت حکومــت

تقویــت خواهــد شــد و ایــن

پوهنمــل
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برنامــه تــاش میکنــد تــا هــر

پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف

چــه زودتــر بــرای پروژههــای

دهــات  ۳.۲میلیــون دالــر کمــک

آبرســانی ،زیربنایــی و بازاریابــی

مالــی کــرده و از ایــن طریــق

بــرای تولیــدات زنــان روســتایی

دربخشهــای توســعهی صنایــع

بودجــه پیــدا کنــد.

دســتی خانمهــا و توزیــع بــرق

گفتنــی اســت کــه برنامــه

آفتابــی باعــث ایجــاد ســهولت

انکشــافی ملــل متحــد بــا

بــرای روســتا نشــینان شــده

برنامههــای لیتــاکا و انــرژی

اســت.
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برگزاری نشست بین وزارتی
تسریع روند اعمار مکاتب

 ۱۴حوت ۱۳۹۷
جلســه هماهنگــی مشــترک بیــن الوزارتــی در مــورد تســریع رونــد اعمــار مکاتــب
از طریــق برنامــه میثــاق شــهروندی بــا حضــور محمــد عیســی قــدرت معیــن
ت معــارف ،معیــن ادارهی
برنامههــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،معیــن وزار 
ارگانهــای محــل ،نماینــده بانــک جهانــی ،ادارات تمویــل کننــده و روســای
برنامههــای وزارت ،در تــاالر جلســات وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برگــزار شــد.
در ایــن نشســت روی جریــان کار اعمــار ســاختمان  ۶۰۰۰مکاتــب در سراســر
کشــور و تســریع کار ســاخت و ســاز آن بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
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تکمیل کار یک پروژه بازسازی کاریز
به ارزش  ۴میلیون افغانی در خوست

 ۱۵حوت ۱۳۹۷
کار پــروژهی بازســازی کاریــزی بــه ارزش  ۴میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای لگــن بدیخیــل والیت
خوســت تکمیــل و بــه بهــره برداری ســپرده شــد.
ایــن پــروژه شــامل نوســازی و بازســازی  ۹۰۰متــر کانــال آبیــاری و  ۳۷چــاه آبیــاری
کاریــز میشــود و در جریــان تطبیــق آن  ۲۲۰۳روز کاری ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار پــروژهی مذکــور صدهــا جریب زمیــن زراعتــی تحت
پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۱۴۷۷خانــواده از مزایای آن مســتفید شــده اند.
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