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تکمیل کار یک شبکه آبیاری سولری 
به ارزش ۴ میلیون افغانی در خوست

 26 جوزای 1398

کار ســاخت یــک بــاب شــبکه ی آبیــاری ســولری بــه ارزش ۴ میلیــون افغانــی در پــارک تفریحــی 

ــا و انکشــاف دهــات  ــی آبرســانی وزارت احی ــان در مرکــز شــهر خوســت از ســوی برنامــه مل مت

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

ایــن شــبکه شــامل حفــر یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۷3 متــر، توســعه پایــپ شــبکه بــه طــول 

ــیردهن، 2۷  ــب 16 ش ــب و نص ــر مکع ــت 60 مت ــه ظرفی ــره آب ب ــک ذخی ــار ی ــر، اعم 2000 مت

ــود. ــپ آب می ش ــک پم ــولری و ی ــه س صفح

ــاری شــده و خانواده هــای آن محــل  ــروژه حــدود ۷000 درخــت ناجــو آبی ــن پ ــل کار ای ــا تکمی ب

نیــز بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد .
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جریان کارهای تحکیماتی 
ساخت 1۵00 متر کانال آب 
در ولسوالی های بگرامی و 

موسهی کابل

تهیه ی آب آشامیدنی صحی 
برای ۲۳0 خانواده در 

ولسوالی کوت والیت ننگرهار 

2۷ جوزای 1398

ــال  ــر کان ــاخت 1۵00 مت ــی س ــور تحکیمات ام

در  افغانــی  میلیــون   18 ارزش  بــه  آبیــاری 

والیــت  موســهی  و  بگرامــی  ولســوالی های 

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــل، 80 درص کاب

در جریــان کار ایــن پــروژه 8000 روز کاری 

ایجــاد شــده، پــس از تکمیــل شــدن، 3۵00 تن 

ــوند  ــتفید می ش ــتقیم از آن مس ــه ی مس ــه گون ب

و 10 هــزار زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظم 

آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

28 جوزای 1398

ــه  ــظ الصح ــانی، حف ــی آبرس ــه مل برنام

محیطــی و آبیــاری، وزارت احیــا و انکشــاف 

آبرســانی  شــبکه  بــاب  یــک  دهــات 

ســولری بــه ارزش 2.6 میلیــون افغانــی را 

در روســتای شــیرین غونــدی حســن خــان 

ولســوالی کــوت والیــت ننگرهــار تکمیــل و 

ــپرد. ــرداری س ــره ب ــه به ب

ــبکه 2100 روز  ــن ش ــار ای ــان اعم در جری

کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل شــدن آن، 

ــی  ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب 230 خان

دسترســی یافتــه انــد.
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تکمیل کار سه پروژه ی آبرسانی 
به ارزش ۴.۷ میلیون افغانی در کاپیسا

2۷ جوزای 1398

کار تطبیــق ســه پــروژه آبرســانی بــه ارزش ۴.۷ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی 

ــت کاپیســا  ــز والی ــی، مرک ــر محمــود راق ــول باب ــا و انکشــاف دهــات در روســتای ق وزارت احی

ــرداری  ــه بهــره ب ــل و ب ــت کاپیســا تکمی ــدک ولســوالی حصــه اول کوهســتان والی ــه جل و قری

ســپرده شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل اعمــار یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری و حفــر حلقــه چــاه عمیــق در 

قریــه جلــدک و حفــر ســه حلقــه چــاه آب مجهــز بــا پمــپ دســتی در قریــه قــول بابــر می شــود.

با تکمیل کار پروژه های مذکور، ۵۴0 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.
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۵

جریان کار ساخت یک کانال آبیاری 
به ارزش ۹.۲ میلیون افغانی در هلمند

2۷ جوزای 1398

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

ــکرگاه  ــی، لش ــاط غرب ــای رب ــافی قریه ه ــوراهای انکش ــق ش ــی از طری ــون افغان ــه ارزش 9.2 میلی ب

ــازار شــمالی لشــکرگاه، مرکــز والیــت هلمنــد جریــان دارد.  شــمالی، احمــد خیــل، مختــار و ب

ایــن کانــال آبیــاری دارای 962 متــر طــول، 1۵0 ســانتی متــر عــرض بــوده و ۷3 حقابــه در آن درنظــر 

گرفتــه شــده اســت. 

در جریــان کار اعمــار کانــال متذکــره ۴320 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده، 

پــس از تکمیــل شــدن ۴۷9 خانــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند و 800 جریــب زمیــن زراعتــی 

نیــز تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.
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30 جوزای 1398 

پــروژه انکشــاف تشــبثات بــرای عــودت کننــدگان برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت 

ــه ارزش  ۵.۵  ــه دســتگاه و مــواد خــام قالین بافــی ب ــا و انکشــاف دهــات در هــرات 220 پای احی

میلیــون افغانــی بــرای عــودت کننــدگان قالین بــاف کــه 9۵ در صــد آن را زنــان تشــکیل می دهنــد، 

توزیــع کــرد.

ــداد  ــرات، تع ــت ه ــذره والی ــل و گ ــوالی انجی ــان ولس ــه قالین باف ــتگاه ها ب ــن دس ــع ای ــا توزی ب

ــت  ــن والی ــر در ای ــه ۷20 نف ــدگان، ب ــودت کنن ــرای ع ــبثات ب ــاف تش ــروژه انکش ــتفیدین پ مس

می رســد.  

ــا از  ــا میباشــد ت ــرای خانم ه ــژه ب ــه وی ــد ب ــه تولی ــن دســتگاه ها ایجــاد زمین ــع ای هــدف از توزی

ــق باعــث رشــد و تقویــت اقتصــاد خانواده هــای شــان شــوند. ایــن طری
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توزیع ۲۲0 پایه کارگاه و مواد قالین بافی 
برای عودت کنندگان در هرات



۷

تکمیل کار ساخت یک 
ذخیره ی آب زراعتی به 
ارزش ۲۶۵ هزار افغانی 

در دایکندی 

تکمیل کار یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۳.۵ 
میلیون افغانی در خوست

26 جوزای 1398

کار ســاخت یــک ذخیــره ی آب زراعتــی بــه 

ــه ی  ــرف برنام ــی از ط ــزار افغان ارزش 26۵ ه

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات بــه وســیله ی شــورای انکشــافی قریــه ی 

علــی شــاه خواجــه غــار مربــوط ولســوالی 

ــه بهــره  ــل و ب ــدی تکمی ــور والیــت دایکن میرام

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ب

ذخیــره ی متذکــره دارای ۵8 متــر مکعــب ظرفیت 

ــی را تحــت  ــن زراعت ــب زمی ــوده کــه 30 جری ب

ــواده از  ــرار داده و ۴00 خان ــاری ق ــش آبی پوش

ــوند. ــتفید می ش ــای آن مس مزای

2۵ جوزای 1398
کار ســاخت یــک بــاب شــبکه ی آبرســانی 
ســولری بــه ارزش 3.۵ میلیــون افغانــی از ســوی 
برنامــه ملــی آبرســانی در روســتای شــادل 
ــل و  ــت تکمی ــت خوس ــدوزی والی ــوالی من ولس
بــه بهــره بــرداری اهالــی آن قریــه ســپرده شــد.

ــاه  ــه چ ــک حلق ــر ی ــامل حف ــبکه ش ــن ش ای
ــکبه  ــپ ش ــعه پای ــر، توس ــق 108 مت ــه عم ب
ــره  ــک ذخی ــار ی ــر، اعم ــو مت ــول 2.6 کیل ــه ط ب
آب بــه ظرفیــت 20 مترمکعــب و نصــب ۷9 
شــیردهن، 2۷ صفحــه ســولر و یــک پمــپ 

می شــود. دســتی 
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امضای قرارداد 10 پروژه انکشافی به ارزش 
بیش از ۳1۲ میلیون افغانی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات قــرارداد ده پــروژه ی انکشــافی را روز ســه شــنبه )28 جــوزا( با شــوراهای 

انکشــافی هفــت والیــت کشــور بــه امضــا رســاند. ایــن پروژه هــا کــه ارزش مجموعــی شــان بیــش از 

ــاری و  ــای آبی ــق پروژه ه ــر و تطبی ــای کن ــواحل دری ــم س ــامل تحکی ــود، ش ــی می ش ــون افغان 312 میلی

ــود.  ــانی می ش آب رس

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور 

دایــر شــده بــود گفــت  کــه ایــن پروژه هــا در والیــات کنــر، کاپیســا، لوگــر، خوســت، جوزجــان، کندهــار 

و زابــل تطبیــق خواهــد شــد و شــوراهای انکشــافی مســئول تطبیــق ایــن پروژه هــا انــد. آقــای کریمــی 
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افــزود: »یکــی از مهــم تریــن پروژه هــا، پــروژه ی تحکیــم ســواحل دریــای کنــر اســت. از آن جــا کــه 

ــد،  ــت وارد می کن ــن والی ــا در ای ــردم م ــه م ــادی را ب ــی زی ــارت مال ــواره خس ــاالنه هم ــای س آبخیزی ه

ــرار داده  ــر را جــز اولویت هــای کار خــود ق ــای کن ــم ســواحل دری ــا و انکشــاف دهــات تحکی وزارت احی

اســت.« 

بــه گفتــه ی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، طــول دیــوار اســتنادی ای کــه در اطــراف دریــای کنــر ســاخته 

ــی  ــون افغان ــد میلی ــک ص ــارد و ی ــک میلی ــه ی ــک ب ــه ی آن نزدی ــوده و هزین ــر ب ــود، ۴0 کیلومت می ش

ــرارداد 10  ــتنادی، ق ــوار اس ــن دی ــر ای ــوع ۴0 کیلومت ــروز از مجم ــت: »ام ــی گف ــای کریم ــود. آق می ش

کیلومتــر آن بــه ارزش بیــش از 290 میلیــون افغانــی بــا شــوراهای انکشــافی منطقــه بــه امضــا رســیده 

و باقــی 30 کیلومتــر دیگــر آن کــه پروســه ی پــروژه ســازی اش در جریــان اســت، ســال آینــده ســاخته 

خواهــد شــد.«

آقــای کریمــی همچنــان گفــت کــه بــا تطبیــق ایــن پــروژه 8۵ هــزار روز کاری ایجــاد شــده و حــدود 60 

هــزار تــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهنــد شــد. 

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود: »بــا پیگیــری توجــه خــاص رییــس جمهــور در مــورد مشــکالت و 

کمبودهــای کوچی هــای افغانســتان، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات امــروز قــرارداد  9 پــروژه انکشــافی 

ــان گفــت:  ــه امضــا می رســاند.« او همچن ــای افغانســتان ب ــت معیشــتی کوچی ه ــود وضعی ــرای بهب را ب

ــپ  ــولر پم ــتم های س ــروژه سیس ــاری و ۴ پ ــای آبی ــروژه کانال ه ــامل ۵ پ ــه ش ــا ک ــن پروژه ه »ای

می باشــد بــا هزینــه بیــش از 21 میلیــون افغانــی در شــش والیــت )خوســت، کاپیســا، لوگــر، جوزجــان، 

ــود.« ــق می ش ــل( تطبی ــار و زاب کنده

ــا تطبیــق ایــن پروژه هــا، 10۷30 روز کاری ایجــاد شــده و  ــا و انکشــاف دهــات، ب ــه گفتــه وزیــر احی ب

ــوند.  ــتفید می ش ــا مس ــن پروژه ه ــن از ای ــزار ت ــه 31 ه ــک ب نزی

ــه  ــی ب ــای هنگفت ــم، زیان ه ــالی های پیه ــک س ــاله و خش ــل س ــای چه ــگ ه ــه جن ــت ک ــی اس گفتن

کوچی هــای افغانســتان وارد کــرده و بخــش عمــده ای از مواشــی آنــان را از بیــن بــرده اســت کــه ایــن 

خــود ضربــه شــدیدی بــه اقتصــاد روســتایی در افغانســتان اســت. حــاال دولــت افغانســتان و بــه خصوص 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آســتین کمــک بــه کوچی هــا را بــاال زده اســت و تــالش می کنــد تــا بــا 

تطبیــق پروژه هــای انکشــافی متنــوع، تغییــرات مثبــت را در زندگــی آنــان بــه وجــود بیــاورد.
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تکمیل کار حفر 1۶ چاه آب 
آشامیدنی صحی به ارزش 

1.۶ میلیون افغانی در کندز 

کمک مواد غیر خوراکی 
برای ۷1 خانواده ی بیجا شده 

در غور

26 جوزای 1398

ــه  ــی ب ــامیدنی صح ــاه آب آش ــر 16 چ کار حف

ــی از  ــون افغان ــر و ارزش 1.6 میلی ــق ۴0 مت عم

طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــه وســیله ی شــورای  ــات ب ــا و انکشــاف ده احی

ــر  ــین باالنه ــی حس ــتای حاج ــافی روس انکش

ــدز  ــت کن ــاد والی ــی آب ــوالی عل ــوط ولس مرب

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب تکمی

کاری  روز   29۷ چاه هــا  ایــن  کار  جریــان  در 

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده 

ــتفید  ــا مس ــواده از آن ه ــون 29۷ خان ــم اکن و ه

ــوند. ــی ش م

26 جوزای 1398
اثــر  از  بی جاشــده  خانــواده ی   ۷1 بــرای 
ــت  ــار والی ــوالی دولتی ــر در ولس ــای اخی جنگ ه
غــور از ســوی اداره جهانــی یونیســف، بــه 
همــکاری ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات غــور 
و دیگــر ادارت همــکار، مــواد غیرخوراکــی توزیــع 

ــد. ش
ــکه  ــال، بش ــل، ترپ ــامل کمپ ــا ش ــن کمک ه ای
آبخــوری، ســطل پالســتیکی، آلــه فشــار و کیــت 

ــود. ــی می ش صح
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن 130 خانــواده ی 
ــده  ــوالی های چهارس ــق ولس ــده از مناط بی جاش
و جونــد والیــت بادغیــس از کمک هــای ریاســت 
ــده  ــتفید ش ــور مس ــات غ ــاف ده ــا و انکش احی

انــد.
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جریان کار عملی تمدید شبکه ی برق شهری 
به ارزش ۲.۹ میلیون افغانی در سرپل

30 جوزای 1398

کار عملــی تمدیــد شــبکه ی بــرق شــهری بــه ارزش 2.9 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای بغــاوی بلــوچ مرکــز والیــت ســرپل 

60 درصــد پیــش رفتــه اســت. 

در ایــن شــبکه 3۷ پایــه ازنــوع تی.پــی و اس.پــی جهــت انتقــال لیــن   20 کیلوولــت بــه طــول 

10۵ متــر و لیــن 0.۴ کیلوولــت بــه طــول 3060 متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

پــروژه مذکــور دارای 2 ترانســفار بــا ظرفیــت مجموعــی 3۵0 کیلوولــت امپیــر بــوده کــه بــا تکمیل 

آن 191 خانــواده از بــرق شــهری مســتفید می شــوند. قابــل ذکــر اســت کــه در جریــان تطبیــق 

ایــن پــروژه ۴16 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم مــی شــود.
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برگزاری نشست مشورتی لیتاکا-۲ برای 
نهایی سازی رهنمود عملیاتی وجه نوآوری کوچک

28 جوزای 1398

نشســت مشــورتی لیتــاکا-2 بــرای نهایــی ســازی رهنمــود عملیاتــی )وجــه نــوآوری کوچــک( بــه رهبــری محمــد عیســی 

 ،)UNDP( قــدرت، معیــن برنامــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و بــا حضــور مســئوالن برنامــه انکشــافی ملــل متحــد

اداره همکاری هــای بیــن المللــی جاپــان )JICA(، رؤســای برنامه هــای میثــاق شــهروندی، انکشــاف اقتصــاد روســتایی، 

انــرژی پایــدار بــرای انکشــاف دهــات افغانســتان و پــروژه رشــد معیشــت در ســاحات مــرزی افغان تاجیــک )لیتــاکا-2(، 

نماینــدگان وزارت هــای زراعــت و اقتصــاد، رییــس دانشــکده ی اقتصــاد دانشــگاه کابــل و نماینــدگان ســکتور خصوصــی 

در وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برگــزار شــد.

ــا و انکشــاف دهــات از همکاری هــای تخنیکــی  در ایــن نشســت محمــد عیســی قــدرت، معیــن برنامه هــای وزارت احی

ــه  ــزود ک ــرده، اف ــی ک ــان قدردان ــی جاپ ــن الملل ــای بی ــی اداره همکاری ه ــک مال ــد و کم ــل متح ــافی مل ــه انکش برنام

لیتــاکا-2 بســتر خوبــی بــرای اســتفاده منابــع محلــی بــوده و تــالش ایــن برنامــه بــرای ایجــاد مارکیــت  بــرای خانم هــا 

و آقایــان، و تولیــدات زارعیــن و تولیدکننــدگان صنایــع دســتی ارزنــده اســت.

در ادامــه رییــس پــروژه ی لیتــاکا-2 گفــت کــه ایــن برنامــه در ســاحات تحــت پوشــش خویــش توســط )وجــه نــوآوری 

کوچــک( بــرای 20 تــن از متشــبثین کــه ایده هــای تشــبث بهتــر داشــته و باعــث ایجــاد کار بــرای مــردم شــوند، ده- ده 

هــزار دالــر امریکایــی بــه منظــور رشــد تجارت شــان، کمــک می کنــد.

گفتنــی اســت کــه ایــن نشســت بــا هــدف بــه اشــتراک گــذاری معلومــات و طرزالعمــل عملیاتــی بــا مشــترکین برگــزار 

شــده بــود و قــرار اســت نتایــج آن در رهنمــود گنجانیــده شــود.
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