
آغاز کار ۲۴۷ پروژه ی انکشافی به ارزش 
۵۹۸ میلیون افغانی و به بهره برداری 

سپرده شدن ۴۵ پروژه ی دیگر به ارزش 
۲۲۴ میلیون افغانی در خوست

۲

۸

وزارت احیا و انکشاف دهات
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افتتاح جشنواره صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 
به مناسبت صدمین سالروز استقالل کشور

هفته نامه
توسعـــــه



افتتاح جشنواره صنایع روستایی وزارت 
احیا و انکشاف دهات به مناسبت صدمین 

سالروز استقالل کشور
جشــنواره ي صنایــع روســتایي وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه مناســبت صدمیــن ســالروز اســتقالل 

ــد  ــات، عبدالوحی ــا و انکشــاف ده ــر احی ــا حضــور مجیب الرحمــن کریمــي وزی کشــور طــي مراســمي ب

ــاري و  ــت، آبی ــر زراع ــي وزی ــد دران ــر احم ــوري، نصی ــت جمه ــور ریاس ــي اداره ام ــس عموم ــي ریی قتال

مالــداري، روســاي برنامه هــا و جمعــي از متشــبثین و کارمنــدان ایــن وزارت در بــاغ چهلســتون گشــایش 

یافــت. 

ایــن جشــنواره بــراي ســه روز )۹- 11 اســد( برگــزار شــده اســت و در آن ضمــن ســرگرمي هایي چــون 

موســیقي محلــي و کاغذپــران بــازي، متشــبثین سراســر کشــور، از جملــه 1۸0 تــن از بانــوان متشــبث 
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ــوع ۲00  ــد. از مجم ــروش مي گذارن ــش و ف ــه نمای ــه ب ــان را در ۲00 غرف ــتي و وطني ش ــدات دس تولی

غرفــه ي یــاد شــده، 1۹0 غرفــه مربــوط صنایــع دســتي و 10 غرفــه ي دیگــر مربــوط تولیــدات غذایــي 

مي شــود.

ــور  ــت کش ــبث از 3۴ والی ــان متش ــه در آن زن ــت ک ــتین نمایشگاهي س ــن نخس ــه ای ــت ک ــي اس گفتن

ــد. ــش مي گذارن ــه نمای ــان  را ب ــتي ش ــدات دس ــوالت و تولی محص
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برگزاری ورکشاپ »نقش انرژي روستایی 
در رشد اقتصادی زنان« در وزارت احیا و 

انکشاف دهات
۸ اسد 13۹۸

ــن از  ــرای ۷0 ت ــان« ب ــادی زن ــد اقتص ــتایی در رش ــرژي روس ــش ان ــک روزه ی »نق ــاپ ی ورکش

ــرحدی  ــق س ــرای مناط ــی ب ــرق آفتاب ــع ب ــروژه ی توزی ــوکات پ ــین در چ ــای روستانش خانم ه

ــا و انکشــاف دهــات توســط پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی،  ــدار وزارت احی ــرژی پای برنامــه ان

ــت. ــایش یاف ــات گش ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی

جنــاب کریمــی در مراســم افتتاحیــه ی ایــن ورکشــاپ گفــت: »باشــندگان مناطــق دور افتــاده بــه 
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ــی  ــختی های زندگ ــان از س ــای ش ــد و خانم ه ــی ندارن ــی دسترس ــهولت های زندگ ــیاری از س بس

ــق  ــم از طری ــالش می کنی ــا ت ــوند. م ــل می ش ــادی را متقب ــت زی ــج و زحم ــق رن ــن مناط در ای

ــم.« ــت بیاوری ــرات مثب ــا تغیی ــن خانم ه ــی ای ــف در زندگ ــای مختل ــق پروژه ه تطبی

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه پــروژه ی توزیــع بــرق آفتابــی بــرای مناطــق ســرحدی 

ــهولت  ــور س ــت کش ــرحدی 13 والی ــای س ــوالی ه ــواده در ولس ــزار خان ــدود ۵00 ه ــرای ح ب

ــت در  ــر مثب ــاد تغیی ــث ایج ــود باع ــن خ ــه ای ــد ک ــم می کن ــرق را فراه ــرژی ب ــه ان ــی ب دسترس

ــد. ــد ش ــا خواه ــی خانم ه زندگ

ــیده  ــز پرس ــین نی ــبث روستانش ــای متش ــکالت خانم ه ــت ها و مش ــاپ خواس ــن ورکش در ای

ــه  ــرق خورشــیدی را ک ــرای مناطــق ســرحدی، بســته های ب ــرق ب ــع ب ــه توزی ــا برنام می شــود ت

ــد. ــع کن ــرای شــان توزی باعــث رشــد تجــارت آن هــا شــود، ب
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۵ اسد 13۹۸

پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــا انــور رحمتــی، والــی دایکنــدی بــه منظــور 

شــنیدن و حــل مشــکالت مــردم ایــن والیــت در دفتــر کارش دیــدار کــرد.

در آغــاز، والــی دایکنــدی از پروژه هــای تطبیــق شــده توســط وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کــه روی زندگــی 

مــردم روســتایی تاثیــرات چشــمگیری داشــته اســت، اظهــار خرســندی کــرده، خواســت ها و مشــکالت مــردم 

ایــن والیــت، از جملــه ســاخت کاریز هــا، آغــاز فعالیــت برنامــه میثــاق شــهروندی در دیگــر ولســوالی ها، ســاخت 

تعمیــر مکاتــب و اعمــار راه هــای ترانســپورتی را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ایــن مــورد گفــت: »امســال 3۸3 پــروژه ی انکشــافی در ســکتورهای مختلــف 

ــوالی های  ــام ولس ــدی تم ــل بع ــهروندی در مراح ــاق ش ــا، میث ــار این ه ــود و در کن ــق می ش ــدی تطبی در دایکن

ایــن والیــت را تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد.«

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه قــرار اســت برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی نیــز فعالیتــش را در 

دایکنــدی آغــاز کنــد کــه حــدود ۷ هزارتــن را تحــت پوشــش قــرار داده، صنایــع دستی شــان را رشــد می دهــد 

و بــرای شــان فرصــت کار در درون خانــه را ایجــاد می کنــد.

تطبیق 3۸3 پروژه ی انکشافی طی 
سال جاری در دایکندی
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۷

تهیه آب آشامیدنی برای 
1۸0 خانواده در والیت 

ننگرهار

آغاز کار اعمار1۵ باب 
مکتب ابتدایی به ارزش 
۸۷ میلیون  افغانی در 

والیت ننگرهار

۸ اسد 13۹۸

ــه ارزش  ــولری ب ــانی س ــبکه آبرس ــاب ش ــک ب ی

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــی ۲.۷ میلی مجموع

آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایت 

مالــی اداره یونیســف در روســتای لــوی کلــی وزیــر 

ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار ســاخته و بــه 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــاد  ــروژه 1۲0 روز کاری ایج ــن پ ــان کار ای در جری

شــده و بــا تکمیــل آن بــه تعــداد 1۸0 خانــواده بــه 

ــد. ــه ان آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافت

۸ اسد 13۹۸

کار اعمــار 1۵ بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش بیش 

ــر پــروژه ی اقــرا از  ــی زیــر چت از ۸۷ میلیــون  افغان

ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام س

ــور  ــوالی دره ی ن ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش احی

والیــت ننگرهــار آغــاز شــد. ایــن مکاتــب کــه طــی 

ســه مــاه بــرای آمــوزش دختــران و پســران اعمــار 

ــناب  ــی، تش ــف درس ــود، دارای 6، ۸ و10 صن می ش

ــس  ــوده و پ ــی ب ــامیدنی صح ــای آب آش و چاه ه

ــرورش  ــوزش و پ ــه ی آم ــا، زمین ــل کار آن ه از تکمی

دانــش آمــوزان در فضــای ســالم و مناســب درســی 

ایجــاد خواهــد شــد.
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پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ســفری بــه خوســت کار ۲۴۷ پــروژه 

بــه ارزش ۵۹۸ میلیــون افغانــی را افتتــاح کــرده و ۴۵ پــروژه ی دیگــر بــه ارزش ۲۲۴ میلیــون افغانــی را 

در ســکتور های مختلــف بــه بهــره بــرداری ســپرد.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور برگــزار شــده بــود گفــت کــه در ۲۴۷ 

پــروژه ای کــه امــروز افتتــاح شــد، 1۵ پــروژه ی تهیــه ی آب آشــامیدنی و آبیــاری، ۲1 پــروژه ی کاریــز، 

آغاز کار ۲۴۷ پروژه ی انکشافی به ارزش 
۵۹۸ میلیون افغانی و به بهره برداری 

سپرده شدن ۴۵ پروژه ی دیگر به ارزش 
۲۲۴ میلیون افغانی در خوست
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ــاک  ــر در ولســوالی ب ــه طــول 1۲0 مت ــی ب پروژه هــای سرک ســازی، دیوارهــای اســتنادی و ســاخت پل

ــاق  ــی میث ــه مل ــوی برنام ــروژه از س ــده، کار ۲10 پ ــاح ش ــای افتت ــه پروژه ه ــود و از جمل ــامل می ش ش

شــهروندی بــه گونــه ی رســمی آغــاز شــده اســت.

جنــاب کریمــی افــزود: »در کنــار این هــا، امــروز ۴۵ پــروژه ی انکشــافی بــه  ارزش ۲۲۴ میلیــون افغانــی 

ــاری، پنــج  ــرداری ســپرده می شــود. در ایــن پروژه هــا تطبیــق 1۸ پــروژه ی آبرســانی و آبی ــه بهــره ب ب

پــروژه ی ســاخت کاریــز و پلچک هــا، پــروژه ســرک کاروان ســرای و پــروژه ی ســاخت دو ســرک و پــل 

ــر طــول داشــته در ولســوالی زازی  ــی ۸0 مت ــل اتصال ــر و پ ــه ســرک اول 11 کیلومت شــامل می شــود ک

میــدان ســاخته شــده اســت و طــول ســرک دومــی کــه در ولســوالی تنــی بــه بهــره بــرداری ســپرده 

ــت.« ــر اس ــود، ۲.۵ کیلومت می ش

در ادامــه وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مــورد برنامــه میثــاق شــهروندی گفــت کــه هــم اکنــون کار 

ــل،  ــماعیل خی ــز، اس ــوالی های گرب ــی در ولس ــون افغان ــه ارزش ۲۲0 میلی ــه ب ــن برنام ــروژه ی ای ۲10 پ

نادرشــاه کــوت و مرکــز خوســت جریــان دارد و 1۹ پــروژه ی دیگــر بــا ۴۵۸00 مســتفید شــونده، تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت. گفتنی ســت کــه برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی در مراحــل 

بعــدی، تمــام ولســوالی های والیــت خوســت را تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد.
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آغاز کار ساخت ۴6۹ متر دیوار استنادي 
در ننگرهار

۵ اسد 13۹۸

کار ســاخت ۴6۹ متــر دیــوار اســتنادي بــه ارزش ۸.۷ میلیــون افغانــي از ســوي برنامــه انســجام ســاحوي 

ــده  ــاز ش ــار آغ ــت ننگره ــور والی ــوالي دره ن ــمند ولس ــتاي کش ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

اســت. 

ایــن دیــوار طــي ســه مــاه ســاخته شــده و بــا ســاخت آن ۵00 جریــب زمیــن زراعتــي از خطــر ســیالب ها 

محافظــت مي شــوند.


