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تکمیل کار ساخت یک دیوار محافظوی 
به ارزش ۱.۷ میلیون افغانی در کنر 

28 ثور 1398

کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش 1.۷ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

ــگ  ــوالی نرن ــدی ولس ــتای دن ــات در روس ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

ــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. والیــت کنــر تکمیــل و ب

ــر ارتفــاع دارد، طــی 9۰ روز ســاخته شــده و در  ایــن دیــوار کــه 16۰ متــر طــول و 1.۵ مت

جریــان کار آن هــر روز بــرای 26 کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینــه ی کار فراهــم شــده اســت.

ــب  ــر تخری ــن از خط ــب زمی ــور 1۵۰ جری ــوار مذک ــاخت دی ــا س ــه ب ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

ــد. ــده ان ــتفید ش ــای آن مس ــواده از مزای ــده و ۴۰ خان ــت ش ــیالب محافظ س
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دیدار وزیر باسازی و انکشاف دهات با 
نمایندگان پروژه ی اقرای بانک جهانی

29 ثور 1398
ــرای  ــروژه ی اق ــدگان پ ــا نماین ــات ب ــاف ده ــازی و انکش ــر باس ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم
بانــک جهانــی بــه منظــور هماهنگــی بهتــر و پیــدا کــردن بودجــه بــرای ســاخت تعمیــر 6 هــزار مکتــب 

در سراســر کشــور، دیــدار کــرد.
وزیــر باســازی و انکشــاف دهــات در ایــن دیــدار از کمک هــای بانــک جهانــی تشــکر کــرده، افــزود کــه 
ــت کشــور ســاخته  ــب در 1۷ والی ــر 26۴۷ مکت ــب، تعمی ــزار مکت ــر 6 ه ــه ی اول ســاخت تعمی در مرحل

خواهــد شــد کــه از ایــن میــان، کار ســاخت 1۴۰۰ مکتــب جریــان دارد.
جنــاب کریمــی از نماینــدگان بانــک جهانــی خواســت تــا در پیــدا کــردن بودجــه بــرای مرحلــه ی دوم 

ســاخت تعمیــر مکاتــب کمــک کننــد.
نماینــدگان بانــک جهانــی بــا اظهــار ســپاس از همــکاری و مدیریــت خــوب وزارت باســازی و انکشــاف 
دهــات، تعهــد ســپردند کــه در بخــش پیــدا کــردن بودجــه بــرای ســاخت مکاتــب باقــی مانــده، تــالش 

و همــکاری بیشــتر خواهنــد کــرد.
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۴

تکمیل کار حفر ۱۶ چاه آب 
آشامیدنی صحی به ارزش 

۱.۶ میلیون افغانی در کندز 

جریان کارساخت یک کانال 
آب زراعتی به ارزش ۲.۲ 
میلیون افغانی در جوزجان

3۰ ثور 1398

کار حفــر 16 حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی 

بــه عمــق ۴۰ متــر و ارزش 1.6 میلیــون افغانــی 

از طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 

وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات بــه وســیله ی 

ــر  ــان عم ــر خ ــتای اکب ــافی روس ــورای انکش ش

خیــل ولســوالی علــی آبــاد والیــت کنــدز تکمیــل 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب و ب

در جریــان کار ایــن چاه هــا 1398 روز کاری 

ــی  ــر فن ــی و 1۷۴ کارگرغی ــر فن ــرای 32 کارگ ب

ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن هــا، ۴6۴ خانــواده 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

31 ثور 1398

ــه ی  ــی برنام ــال آب زراعت ــک کان ــاخت ی کار س

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

بــه ارزش 2.2 میلیــون افغانــی در روســتای 

ترنــاب افغانیــه ی شــهر شــبرغان، مرکــز والیت 

ــن  ــه اســت. ای ــش رفت جوزجــان 6۰ درصــد پی

ــته و در  ــول داش ــر ط ــاری 3۰۰۰ مت ــال آبی کان

ــرای کارگــران  جریــان کار آن 1۰۵۰ روز کاری ب

ــی فراهــم شــده اســت. ــر فن ــی و غی فن

ــال  ــل کار کان ــس از تکمی ــه پ ــت ک ــی اس گفتن

ــتفید  ــای آن مس ــواده از مزای ــره 183 خان متذک

ــش  ــت پوش ــن تح ــب زمی ــده و 11۰۰ جری ش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاری ق آبی
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۵

تهیه ی آب آشامیدنی صحی برای ۱۴۰۰ 
خانواده در ولسوالی جاغوری والیت غزنی

28 ثور 1398

کار حفــر 6۵ حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــه ارزش بیــش از 11.6 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 

ــف  ــای مختل ــات در قریه ه ــاف ده ــا و انکش ــاری، وزارت احی ــی و آبی ــه محیط ــظ الصح ــانی، حف آبرس

ولســوالی جاغــوری والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــده و  ــاد ش ــا ایج ــن قریه ه ــی ای ــرای اهال ــدود 39۰ روز کاری ب ــا ح ــن چاه ه ــر ای ــان کار حف در جری

پــس از تکمیــل شــدن آن هــا، 1۴۰۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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6

تکمیل کار ساخت یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۲۳.۹ میلیون افغانی در کاپیسا

29 ثور 1398
ــر انســجام  ــی از ســوی دفت ــون افغان ــه ارزش 23.9 میلی ــک شــبکه ی آبرســانی ب کار ســاخت ی
برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در دانشــگاه البیرونــی والیــت کاپیســا تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن شــبکه شــامل اعمــار یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت 2۰۰ متــر مکعــب، سیســتم مکمــل شــبکه 
پایــپ دوانــی داخــل محوطــه دانشــگاه الــی تعمیــرات، حفــاری 2 حلقــه چــاه آب آشــامیدنی، 2 

پایــه جنراتــور و اعمــار 2 بــاب اطــاق پمــپ می باشــد. 
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت شــبکه ی مذکــور حــدود ۴۰۰۰ دانشــجو بــه شــمول لیلــه  دختــران 

از آن مســتفید شــده انــد.
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۷

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش ۲۰ هزار افغانی 
برای ۲۹ خانواده نیازمند 

در بدخشان

جریان کار اعمار یک باب 
مکتب ابتدایی به ارزش ۳.۷ 

میلیون افغانی در خوست 

3۰ ثور 1398

ــتای ده  ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای 29 خان ب

اســتایان ولســوالی تیشــکان بدخشــان بــه 

ارزش بیــش از 2۰ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 

از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی 

ــاق شــهروندی وزارت بازســازی و انکشــاف  میث

ــع شــد.  دهــات توزی

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

ــا  ــوره و خرم ــدم، ب پیشــکش شــده وشــامل گن

می باشــد.

3۰ ثور 1398

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه 

ــر  ــر چت ــی زی ــون افغان ــش از 3.۷ میلی ارزش بی

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــرا از س ــروژه ی اق پ

شــهروندی وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات 

بــه در روســتای خواجــه محمــد ولســوالی گربــز 

والیــت خوســت 9۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن مکتــب بــرای آمــوزش دختــران و پســران 

بــوده، دارای 6 صنــف درســی، 3 تشــناب و یــک 

ــد و  ــی می باش ــامیدنی صح ــاه آب آش ــه چ حلق

پــس از تکمیــل شــدن، 3۰۰ خانــواده از مزایــای 

آن مســتفید خواهنــد شــد.
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امضای قرارداد ساخت دو سرک  به ارزش 
۴۰.۸ میلیون افغانی در ننگرهار

3۰ ثور 1398

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۴۰.8 میلی ــی ب ــرک کانکریت ــاخت دو س ــرارداد س ق

ملــی راه ســازی روســتایی وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات در ولســوالی بهســود والیــت 

ننگرهــار میــان رییــس بازســازی و انکشــاف دهــات آن والیــت و مســئول برنامــه راه ســازی 

در زون شــرق و شــوراهای انکشــافی ایــن ولســوالی بــه امضــا رســید.

ایــن ســرک های دارای ۵ متــر عــرض و 2.23 و 2.۰۴ کیلومتــر طــول بــوده و ســاخت آن هــا، 

باعــث ایجــاد ســهولت های ترانســپورتی بــرای 26۰۰ خانــواده خواهــد شــد.
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9

جریان کار ساخت یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۶۲۶ میلیون افغانی در پروان

3۰ ثور 1398

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش 626 میلی ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س

برنامه هــای ســاحوی وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات در والیــت پــروان جریــان دارد و قــرار 

اســت تــا ختــم ســال جــاری خورشــیدی بــه بهــره بــرداری ســپرده شــود.

ــه ی  ــی منطق ــمه های طبیع ــود، آب چش ــل می ش ــی تموی ــه مل ــه از بودج ــبکه ک ــن ش ــق ای از طری

کــوک المــی ســالنگ توســط لوله هــای پولــی ایتیلیــن ۵۰۰ ملــی متــری و 32 هــزار متــر پایــپ 

بــه شــهر چاریــکار رســانیده خواهــد شــد.

همچنــان شــبکه ی مذکــور دارای ۴ فشــار شــکن، 32 دســتگاه تصفیــه ی هــوا، ۴ دســتگاه پــاک 
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ــت 2.۵  ــا ظرفی ــره ی آب ب ــک ذخی ــع آب و ی ــر، ۵ وال توزی ــک کنترول ــار، ی ــرد و غب ــده ی گ کنن

ــد. ــکار می باش ــر در چاری ــون لیت میلی

بــه اســاس حکــم رییــس جمهــور کشــور، پایپ هــای اســتفاده شــده در ایــن شــبکه از تولیــدات 

داخلــی اســت و از ایــن رو ســاخت شــبکه ی مذکــور ضمــن تهیــه ی آب آشــامیدنی برای باشــندگان 

محــل، در رشــد ســکتور خصوصــی نیــز نقــش دارد.

در جریــان تطبیــق پــروژه ی مذکــور 6۵ هــزار روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، 

12۰ هــزار باشــنده ی شــهر چاریــکار و اطــراف آن بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد 

یافــت.

گفتنــی اســت کــه ایــن شــبکه ظرفیــت تهیــه ی 162 لیتــر آب آشــامیدنی را در یــک ثانیــه دارد و 

بــا ســاخت آن، هــر یــک از باشــندگان منطقــه روزانــه بــه ۵۰ لیتــر آب پــاک دسترســی خواهنــد 

داشــت.
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11

تکمیل کار تطبیق یک پروژه ی 
آبرسانی به ارزش ۱.۳ میلیون 

افغانی در خوست 

تکمیل کار دو پروژه ی 
آبرسانی به ارزش ۱.۷ 
میلیون افغانی در غور

31  ثور 1398

کار تطبیــق یک پــروژه ی تهیــه ی آب آشــامیدنی 

صحــی بــه ارزش 1.3 میلیــون افغانــی از ســوی 

ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــوات  ــاس علی ــتای پ ــات در روس ــاف ده و انکش

ــت  ــدوزی( والی ــل )من ــماعیل خی ــوالی اس ولس

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــت تکمی خوس

شــد.  

ایــن پــروژه شــامل ســاخت یــک ذخیــره ی آب 

بــه ظرفیــت 23۵۰۰ لیتــر اســت کــه بــرای 12۰ 

خانــواده آب آشــامیدنی صحــی تهیــه می کنــد و 

در جریــان کار آن بــرای 6۴۰ کارگــر فنــی و غیــر 

فنــی زمینــه ی کار فراهــم شــد اســت.

31 ثور 1398

کار تطبیــق دو پــروژه ی آبرســانی بــه ارزش 1.۷ 

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی های 

دولتیــار و لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــه  ــره ب ــار دو ذخی ــامل اعم ــبکه ها ش ــن ش ای

دیوارهــای  اعمــار  مترمکعــب،   16 ظرفیــت 

ــا  ــب میتره ــمه ها، نص ــرای چش ــوی ب محافظ

سیســتم خانــه بــه خانــه و شــیردهن بــوده و بــا 

ــش  ــواده و ۵۵۰  دان ــا 6۰ خان ــل کار آن ه تکمی

ــی  ــه آب صح ــه ب ــاق نوتحویل ــه اتف ــوز لیس آم

ــد. ــرده ان ــی پیداک ــامیدنی دسترس آش
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تکمیل کار سروی ۳۶۶۹۵۱ خانواده به 
منظور توزیع برق آفتابی در ۱۳ والیت کشور

31 ثور 1398

ــواده در ۵۵  ــروی 3669۵1 خان ــات کار س ــاف ده ــا و انکش ــدار وزارت احی ــرژی پای ــه ی ان برنام

ولســوالی ســرحدی 13 والیــت کشــور )هــرات، کندهــار، هلمنــد، زابــل، نیمــروز، فــراه، خوســت، 

پکتیــا، پکتیــکا، لوگــر، ننگرهــار، کنــر و نورســتان( را بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آن هــا 

تکمیــل کــرده اســت.

قــرار اســت پــروژه ی بــرق رســانی بــرای مناطــق ســرحدی کشــور، بــرای ۵31۰22 خانــواده در 

ولســوالی های ســرحدی 13 والیــت کشــور بــرق آفتابــی توزیــع کنــد کــه بــا تکمیــل پروســه ی 

ســروی، رونــد توزیــع بســته های بــرق خورشــیدی خانــه بــه خانــه آغــاز خواهــد شــد.
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برگزاری اولین انتخابات شورای انکشافی 
ایلبند کوچی ها در کابل 

31 ثور 1398

اولیــن انتخابــات شــورای انکشــافی ایلبنــد کوچی هــای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات میــان نماینــدگان ۷9 خانــواده در تپــه گــرد قــول ولســوالی بگرامــی کابــل برگــزار شــد. 

در ایــن انتخابــات 8۰ درصــد کوچی هــای ایلبنــد متذکــره اعــم از مــرد و زن اشــتراک کــرده بودنــد کــه 

ــق  ــه دار از طری ــی و خزان ــاون، منش ــس، مع ــامل ریی ــورا ش ــدی ش ــای کلی ــن از اعض ــه چهارت در نتیج

رای دهــی آزاد و شــفاف، انتخــاب شــدند.

قابــل ذکــر اســت کــه در چهــار ولســوالی دیگــر والیــت کابــل از جملــه، چهــار آســیاب، موســهی، خــاک 

ــه منظــور ایجــاد شــوراهای انکشــافی ایلبنــد کوچی هــا  ــات ب ــدازی انتخاب ــار و گلــدره نیــز کار راه ان جب

آغــاز شــده اســت.
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1۴

آغاز کار ساخت یک دیوار 
استنادی به ارزش ۲.۱ 
میلیون افغانی در پکتیا

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش ۳۷ هزار افغانی 

برای ۳۳ خانواده ی نیازمند 
در بدخشان

1 جوزای 1398

ــا  ــی ب ــتنادی گبیون ــوار اس ــک دی ــاخت ی کار س

ــه ارزش  ــر ب ــاع 3.۵ مت ــر و ارتف ــول 166 مت ط

ــام  ــر انجس ــوی دفت ــی از س ــون افغان 2.1 میلی

ــا  ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی س

گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در روســتای کوچــی 

ــد. ــاز ش ــا آغ ــت پکتی ــز والی ــل مرک خی

1 جوزای 1398

ــد در روســتای زرک  ــواده ی نیازمن ــرای 33 خان ب

ــان، از  ــت بدخش ــزرگ والی ــهر ب ــوالی ش ولس

طریــق بانــک غلــه جــات برنامــه ی ملــی میثــاق 

ــه  ــات ب ــاف ده ــا وانکش ــهروندی وزارت احی ش

ارزش بیــش از 3۷ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 

و البســه توزیــع شــد.

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 SIG ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

پیشــکش شــده و شــامل گنــدم، چــای و البســه 

می باشــد.
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جریان کار دوپروژه ی انکشافی به ارزش 
بیش از ۴ میلیون افغانی در کندز

31 ثور 1398

کار بازســازی 6۰ متــر دیــوار محافظــوی و جغل انــدازی ۴61۴ متــر ســرک بــه ارزش بیــش 

از ۴ میلیــون افغانــی از ســوی مربــوط برنامــه وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ 

و مراقبــت )MCCG( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 

روســتای کوباهــی ســفالی مرکــز والیــت کنــدز 6۵ درصــد پیــش رفتــه اســت. 

در جریــان کار ایــن پروژه هــا بــرای 168 کارگــر فنــی وغیــر فنــی، 6۷62 روز کاری ایجــاد 

شــده و پــس ازتکمیــل شــدن، ۵۴6 خانــواده از مزایــای آن هــا بهره منــد خواهنــد شــد.
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وزیر احیا و انکشاف دهات به مشکالت اعضای 
شورای والیتی میدان وردگ و بزرگان قومی 

ولسوالی بهسود گوش داد
1 جوزای 1398

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز ســه شــنبه، )31 ثــور( بــا اعضــای 

ــنیدن  ــور ش ــه منظ ــود ب ــوالی بهس ــان ولس ــی و جوان ــزرگان قوم ــدان وردگ و ب ــی می ــورای والیت ش

ــرد. ــدار ک ــان، دی ــکالت ش ــت ها و مش خواس

ــاز  ــه آغ ــان، از جمل ــردم ش ــم م ــت های مه ــکالت و خواس ــدان وردگ مش ــی می ــزرگان قوم ــاز ب در آغ

ــا و انکشــاف  ــر احی ــا وزی ــت را ب ــن والی ــاق شــهروندی در دیگــر مناطــق ای ــی میث ــه مل ــت برنام فعالی

ــد. دهــات مطــرح کردن

جنــاب کریمــی بــرای آن هــا گفــت: »امســال در میــدان وردگ ۴38 پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش ۴۵6 

میلیــون افغانــی تطبیــق خواهــد شــد در کنــار این هــا، بــا توجــه بــه امکانــات، اصــول و ســاحه ی کاری 

وزارت بــرای مشــکالت دیگــر نیــز راه حــل پیــدا خواهیــم کــرد.«

16 هفته نامه توسعه         شماره هشتاد و سوم         پنجشنبه         2 جوزا         1398



دیدار مشاور منطقوی دفتر صندوق حمایت از 
کودکان سازمان ملل از شرکای کلیدی سکتور 

آب وحفظ الصحه
1 جوزای 1398

ــت  ــات نظاف ــه و تعلیم ــظ الصح ــش آب، حف ــاور بخ ــی )Therese Dooley(، مش ــرس دول ــم تی خان

)WASH( کشــورهای جنــوب آســیای دفتــر صنــدوق حمایــت از کــودکان ســازمان ملــل )UNICEF( بــا 

ــدار کــرد.  ــا و انکشــاف دهــات دی ــدی ســکتور WASH در وزارت احی شــرکای کلی

ــش WASH از  ــه بخ ــای عالی رتب ــد، نماینده ه ــزار ش ــال روان برگ ــور س ــه 31 ث ــت ک ــن نشس در ای

ــتان  ــارف و اداره UNICEF در افغانس ــه و مع ــت عام ــات، صح ــاف ده ــا و انکش ــای احی وزارت خانه ه

ــد. ــده بودن ــتراک ورزی اش
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 WASH ــش ــوط بخ ــای مرب ــی فعالیت ه ــه را بررس ــن جلس ــی ای ــدف اصل ــی ه ــرس دول ــم تی خان

ــد اداره  ــداف و مقاص ــا اه ــوازی ب ــه م ــه برنام ــن ک ــان از ای ــول اطمین ــرفت ها و حص ــتان، پیش در افغانس

ــد. ــی رود، خوان ــش م UNICEF  پی

در ایــن جلســه، داکتــر محمــد جاویــد، مســئول بخــش حفــظ الصحــه و تعلیمــات نظافــت، برنامــه ملــی 

آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از هماهنگــی در پروســه حفــظ 

الصحــه بــه رهبــری مــردم مطابــق بــه شــرایط افغانســتان )AC CLTS( در روســتاهای کشــور یــادآور 

شــده، تأکیــد کــرد کــه تطبیــق ایــن شــیوه در جلوگیــری و توقــف عمــل رفــع حاجــت در فضــای آزاد موثــر 

تمــام شــده و مــردم نیــز تشــویق شــده انــد تــا بیشــتر از مبرزهــای اعمــار شــده اســتفاده کننــد کــه ایــن 

پروســه کاراتــر از عملــی کــردن شــیوه های قبلــی کــه وابســته بــه کمــک مالــی بــود، می باشــد. 

داکتــر جاویــد افــزود کــه تــا کنــون ۵ هــزار قریــه و 1۵ ولســوالی بــه عنــوان قریه جــات و ولســوالی های 

عــاری از رفــع حاجــت در فضــای آزاد )ODF( در کشــور اعــالن شــده اســت. او نیــز همچنــان گفــت کــه 

ــوان ولســوالی های ODF اعــالن شــده و اســتراتیژی  ــه عن در ســال های پیشــرو، حــدود 3۰ ولســوالی ب

ملــی حفــظ الصحــه نیــز ایجــاد خواهــد شــد.

18 هفته نامه توسعه         شماره هشتاد و سوم         پنجشنبه         2 جوزا         1398


