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1۲ سنبله 139۸ 

پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز ســه شــنبه )1۲ ســنبله( بــا محمــد 

ــر  ــت در دفت ــن والی ــردم ای ــه منظــور شــنیدن خواســت ها و مشــکالت م ــی لغمــان ب ــگ، وال آصــف نن

کارش دیــدار کــرد.

ــا ســاخت دیوارهــای  ــه ی آب آشــامیدنی، مهــار کــردن خطــرات ســیالب ب ــی لغمــان تهی در آغــاز، وال

اســتنادی و ســاخت راه هــای ترانســپورتی را بــه عنــوان مهم تریــن خواســت ها و مشــکالت مــردم ایــن 

والیــت بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.

ــروژه ی  ــق ۲00 پ ــون کار تطبی ــم اکن ــه ه ــت ک ــت ها گف ــن خواس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــاب کریم جن

ــا  ــن پروژه ه ــن از ای ــزار ت ــه 100 ه ــان دارد ک ــان جری ــر در لغم ــون دال ــه ارزش ۵.1 میلی ــافی ب انکش

مســتفید خواهنــد شــد و همچنــان در ســال جــاری ۵0 پــروژه ی انکشــافی کــه ســهولت های زیــادی را 

ــرای مــردم محــل ایجــاد کــرده، در ایــن والیــت تطبیــق شــده اســت. ب

۲

کار تطبیق ۲00 پروژه ی انکشافی 
در لغمان جریان دارد
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ــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالگرد اســترداد اســتقالل کشــور، انســتیتوت انکشــاف دهــات  ب

نمایشــگاهی را تحــت عنــوان »یــک کارمنــد یــک کتــاب« بــا حضــور پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی 

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ایــن وزارت برگــزار کــرد.

ــد یــک  ــن یــک ماهــه ی »یــک کارمن ــن نمایشــگاه کتاب هــای جمــع آوری شــده در نتیجــه کمپای در ای

ــه نمایــش گذاشــته شــد. ــات ب ــه ی انســتیتوت انکشــاف ده ــای کتابخان ــاب« و کتاب ه کت

ــه  ــن نمایشــگاه گفــت ک ــاح ای شــهزار زدران، سرپرســت انســتیتوت انکشــاف دهــات در مراســم افتت
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کتابخانــه انســتیتوت انکشــاف دهــات پنــج ســال قبــل بــا 1۲00 کتــاب فعالیتــش را آغــاز کــرد، اکنــون 

ــه  ــط روزان ــور اوس ــه ط ــد و ب ــد می رس ــزار جل ــه ۶ ه ــه ب ــن کتاب خان ــود در ای ــای موج ــداد کتاب ه تع

ــد. ــل می گیرن ــاب تحوی ــا کت ــد از آن ج ۶-۷ کارمن

ــدف  ــه ه ــی ای را ب ــه ی الکترونیک ــا کتاب خان ــر دارد ت ــتیتوت در نظ ــن انس ــه ای ــت ک ــان گف او همچن

دسترســی کارمنــدان در همه جــا و همــه اوقــات راه انــدازی کنــد کــه کار روی دیتابیــس آن جریــان دارد.

ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی ــه، پوهن در ادام

ــده ی  ــده، وع ــد خوان ــر و مفی ــی موث ــی را گام ــه ی الکترونیک ــدازی کتابخان ــی، راه ان ــاب و کتاب خوان کت

ــه ســپرد. ــن کتابخان ــرای ســاخت ای ــوع همــکاری را ب هرن

او همچنــان از مســئوالن انســتیتوت خواســت تــا داده هــا و معلومــات موجــود در ایــن نهــاد را در ویــب 

ســایت وزارت قراردهنــد تــا دسترســی بــه آن هــا بــرای همــه آســان شــود.

گفتنــی ســت کــه ایــن نمایشــگاه در هشــت بخــش و بــرای یــک روز در وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

برگــزار شــده اســت.
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تکمیل کار حفر ۵۵ حلقه 
چاه آب آشامیدنی در تخار

آغاز  کار ترمیم و 
جغل اندازی 1۵ کیلومتر 

سرک در غور

9 سنبله 139۸

ــه ارزش  ــامیدنی ب ــاه آب آش ــه چ ــر ۵۵ حلق کار حف

ــه ی  ــوی مؤسس ــی از س ــر امریکای ــزار دال ۵۸3 ه

ــاف  ــا و انکش ــت احی ــکاری ریاس ــه هم ــد ب اکتی

ــه  ــل و ب دهــات تخــار در مرکــز ایــن والیــت تکمی

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ایــن چاه هــا کــه ۵0 تــا ۶0 متــر عمــق دارنــد، طــی 

ــا تکمیــل کار آن هــا 13۷۵  1۸ مــاه حفــر شــده و ب

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه 

. ند ا

9 سنبله 139۸

ــه  ــرک ب ــر س ــدازی 1۵ کیلومت ــم و جغل ان کار ترمی

ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ی ۷.۶ میلی هزین

راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــد. ــاز ش ــور آغ ــت غ ــز والی ــوه، مرک در فیروز ک

ایــن پــروژه شــامل ترمیــم و جغل انــدازی 1۵ 

کیلومتــر ســرک بــه ســه اســتقامت )۷ کیلومتــر بــه 

طــرف شــیخ المنــد، ۵ کیلومتــر ســوی کندیــوال، 3 

کیلومتــر در دره ی شــیخا( و اعمــار 1۶ پایــه پلچــک 

می شــود. 

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور بــرای تعــداد زیادی 

ــده و  ــاد ش ــه ی کار ایج ــل زمین ــندگان مح از باش

ــپورتی  ــکالت ترانس ــدن آن مش ــل ش ــس از تکمی پ

ــوال و دره  ــد، کندی باشــندگان قریه هــای شــیخ المن

شــیخا رفــع خواهــد شــد.
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۶

جریان کار کانکریت ریزی 
۶00 متر کوچه به ارزش

 ۲ میلیون افغانی در لغمان

تهیه ي آب آشامیدني براي 
۸00 خانواده در ننگرهار

9 سنبله 139۸

کار کانکریــت ریــزی ۶00 متــر کوچــه بــه 

ارزش ۲ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه میثــاق 

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

منطقــه قلعــه وزیــر ولســوالی قرغه یــی والیــت 

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــان ۸0 درص لغم

ــواده از  ــا خان ــروژه، صده ــن پ ــل کار ای ــا تکمی ب

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــای آن مس مزای

10 سنبله 139۸

ــون  ــه ارزش ۶ میلی ــامیدني ب ــاه آب آش ۴۲ چ

افغانــي از ســوي اداره انکشــافي ایــاالت متحــده 

امریــکا بــه همــکاري ریاســت احیــا و انکشــاف 

ــي ولســوالي  دهــات ننگرهــار در روســتاي بدیال

ــرداري  ــره ب ــه به ــت ب ــن والی ــر ای ــوز کن ک

ــد. ــپرده ش س

ــه آب  ــواده ب ــا ۸00 خان ــن چاه ه ــر ای ــا حف ب

ــد. ــه ان ــي یافت ــي دسترس ــامیدني صح آش

ــه  ــن ۴3 حلق ــش از ای ــه پی ــت ک ــي اس گفتن

چــاه دیگــر نیــز از ســوي ایــن اداره در ننگرهــار 

حفــر شــده و کار 1۵ حلقــه چــاه دیگــر در حــال 

ــد. ــدن مي باش ــل ش تکمی
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کنفرانــس ســه روزه مشــورتی شــوراهای انکشــافی برنامــه ملــی میثاق شــهروندی روز شــنبه )9 ســنبله( 

بــا حضــور پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، معینــان ریاســت عمومــی 

ــه  ــاالر لوی ــه، زراعــت و معــارف در ت ارگان هــای محــل، وزارت صحــت و روســای وزارت خانه هــای مالی

جرگــه شــهر کابــل برگــزار شــد. 

ایــن کنفرانــس بــا حضــور حــدود 1۷00 تــن از نماینــدگان شــوراهای انکشــافی از 3۴ والیــت و 1۲3 

ولســوالی کشــور بــه منظــور بحــث روی دســتاوردها، کارکردهــا و آینــده ی برنامــه ملــی میثاق شــهروندی 

برگــزار شــده اســت.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ســخنرانی افتتاحیــه ی ایــن کنفرانــس گفــت: »بــرای مــن جــای بســا 

۷

برگزاری کنفرانس سه روزه ی شوراهای 
انکشافی میثاق شهروندی در تاالر لویه جرگه
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خرســندی اســت کــه یکبــار دیگــر شــما را در ایــن گردهمایــی بــزرگ یعنــی کنفرانــس ملــی مشــورتی 

شــوراهای انکشــافی برنامــه میثــاق شــهروندی بــا خــود دارم. یکــی از ابعــاد ارزشــمند و قابــل توجــه 

ایــن کنفرانــس ملــی، آن اســت کــه زمینــه ی دیــدار نزدیــک را بــا شــما و بــه خصــوص نماینــده گان 

دلســوز، صــادق و خدمتگــزار شــوراهای انکشــافی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی میســر می ســازد 

ــرای تحقــق داعیــه ی انکشــاف و رفــاه هموطنــان خویــش در وجــب  ــادل نظــر نمــوده و ب ــا باهــم تب ت

وجــب خــاک خویــش تــالش کنیــم.«

جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه تاکنــون بیــش از 1۲ هــزار شــورای انکشــافی قریــه از طریــق برنامه 

ــه از  ــد ک ــرا می باش ــال اج ــافی در ح ــروژه انکش ــش از ۸۵00 پ ــده و بی ــاب ش ــهروندی انتخ ــاق ش میث

ــرداری ســپرده شــده اســت. از ایــن پروژه هــا  ــه بهــره ب ــل و ب ــروژه تکمی ــان حــدود ۲000 پ ایــن می

بیــش از 10میلیــون تــن در 3۴ والیــت کشــور مســتفید گردیــده و بیــش از 1۴ میلیــون روز کاری بــرای 

ــت. ــده اس ــاد ش ــا ایج ــنده های قریه ه باش

ــی  ــس از کار گروپ ــافی پ ــورا های انکش ــای ش ــس نماینده ه ــن کنفران ــوم ای ــت  در روز س ــرار اس ق

ــد. ــه بدهن ــور ارای ــور کش ــس جمه ــر ریی ــود را در محض ــرات خ ــده و نظ ــته ها ش خواس
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جریان کار اعمار ۲ باب 
مکتب به ارزش 10.۵ 
میلیون افغانی در کندهار

آغاز کار 1۲ پروژه
 انکشافی به ارزش ۴۸.۵ 

میلیون افغانی در غور

1۴ سنبله 139۸

کار اعمــار ۲ بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش 10.۵ 

میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامه ی 

ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل

دهــات در قریه هــای مالنظــر و ده رجــب ولســوالی 

دنــد والیــت کندهــار جریــان دارد. 

ایــن مکاتــب دارای ۶ و ۸ صنــف درســی، پنج-پنــج 

ــه  تشــناب و ۲ حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی ب

ــران و  ــوزش دخت ــرای آم ــوده و ب ــر ب ــق ۵0 مت عم

ــوند.   ــار می ش ــران اعم پس

ــور ۵۲30 روز  ــب مذک ــاخت مکات ــان کار س در جری

ــاد  ــی ایج ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ کاری ب

ــواده از  ــدن 1۲۵0 خان ــل ش ــس از تکمی ــده  و پ ش

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــای آن مس مزای

13 سنبله 139۸

ــه ارزش  ــافی ب ــروژه ی انکش ــق 1۲ پ کار تطبی

ســوی  از  افغانــی  میلیــون   ۴۸.۵ مجموعــی 

ــا و  ــهروندی وزارا احی ــاق ش ــی میث ــه مل برنام

ــهرک و  ــوالی های ش ــات در ولس ــاف ده انکش

ــد. ــاز ش ــور آغ ــت غ ــک والی تول

شــبکه های  اعمــار  شــامل  پروژه هــا  ایــن 

ــار  ــی و اعم ــاری زراعت ــای آبی ــانی، کانال ه آبرس

شــبکه بــرق آبــی کوچــک و شــبکه بــرق آفتابــی 

شــدن،۴۶۴۴  تکمیــل  از  پــس  و  می شــود 

خانــواده از مزایــای آن هــا مســتفید خواهند شــد.
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ــی  ــه مل ــتاهای برنام ــهر و روس ــافی ش ــوراهای انکش ــه روزه ی ش ــورتی س ــس مش ــه کنفران ــم اختتامی مراس

میثــاق شــهروندی روز دوشــنبه )11 ســنبله( بــا حضــور محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــور کشــور، همایــون 

قیومــی مشــاور ارشــد رییــس جمهــور در بخــش زیربنــا و سرپرســت وزارت مالیــه، پوهنــدوی مجیــب الرحمــن 

کریمــی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات عبدالباقــی پوپــل معیــن شــهرداری های اداره ارگان هــای محلــی، معینــان 

ــه برگــزار شــد.  ــان خارجــی در قصــر ســالم خان ــی و دیگــر مهمان ــدگان بانــک جهان وزارت خانه هــا، نماین

در آغــاز ایــن مراســم مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مــورد برنامــه میثــاق شــهروندی 

ــه در  ــرد و در ادام ــه ک ــات ارای ــتاها معلوم ــهرها و روس ــردم در ش ــی م ــت زندگ ــود وضعی ــرات آن روی بهب و اث

مــورد کنفرانــس شــوراهای انکشــافی، گفــت کــه اشــتراک کنندگان ایــن کنفرانــس ســه روزه در پنــج عرصــه از 

جملــه تحلیــل اقتصــادی پروژه هــای انکشــافی، خودکفایــی، پایــداری پروژه هــا، ســهم گیــری زنــان و هماهنگــی 

کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی 
میثاق شهروندی به پایان رسید
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بیشــتر بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه مــردم روســتاها و شــهرها، بحث هــای همــه جانبــه داشــته انــد.

جنــاب کریمــی افــزود کــه همیــن اکنــون در 1۲3 ولســوالی 3۴ والیــت کشــور ۸۵00 پــروژه در حــال تطبیــق 

ــه  ــت ک ــوند. او گف ــتفید می ش ــا مس ــن از آن ه ــون ت ــرده و 10 میلی ــاد ک ــون روز کاری ایج ــه 1۴ میلی ــت ک اس

ــینان  ــی روستانش ــای کاری و دسترس ــاد فرصت ه ــر، ایج ــزان فق ــش می ــث کاه ــا باع ــن پروژه ه ــق ای تطبی

ــود. ــه می ش ــات اولی ــه خدم ــور ب کش

رییــس جمهــور غنــی پــس از شــنیدن خواســت ها، پیشــنهادات و قطع نامــه ی اشــتراک کننــدگان گفــت: »اصــل 

ــوری  ــاالری جمه ــردم س ــل م ــافی ممث ــوراهای انکش ــدگان ش ــما نماین ــد و ش ــردم ان ــاالر، م ــردم س ــام م نظ

اســالمی افغانســتان اســتید، شــما در زندگــی مــردم قــرا و قصبــات کشــور تغییــرات اساســی می آوریــد و مــن 

ــم.« ــگزاری می کن ــما سپاس ــن کار از ش ــر ای بخاط

جنــاب رییــس جمهــور همچنــان از نقــش پررنــگ زنــان در شــوراهای انکشــافی میثــاق شــهروندی تشــکری 

کــرده و گفــت کــه زن ایــن ســرزمین مســئولیتش را در آبادانــی کشــور ادا کــرده، خــود را بــه عنــوان شــهروند 

ــر نمی گــردد. ــه عقــب ب مســئول تبــارز داده اســت و دیگــر ب
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ــامل ۲0 زن و  ــرر ش ــد التق ــوی جدی ــهیلگر قری ــرای 31 تس ــالمی ب ــک اس ــای کوچ ــی قرضه ه ــه آموزش برنام

ــی انکشــاف اقتصــاد  ــه مل ــر مرکــزی برنام ــرد از ولســوالی های بگرامــی، اســتالیف و چهارآســیاب در دفت 11 م

ــا و انکشــاف دهــات برگــزار شــد. روســتایی وزارت احی

ــای  ــت گروپ ه ــیس و ثب ــالمی، تاس ــک اس ــای کوچ ــی را قرضه ه ــه ی آموزش ــن برنام ــم ای ــات مه  موضوع

ــداز، بسیج ســازی جامعــه و معلومات دهــی  ــداز، برگــزار جلســات منظــم و نگهــداری از کتاب هــای پس ان پس ان

در مــورد وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی تشــکیل می دهــد.

گفتنــی اســت کــه تســهیل گران قریــوی نخســتین و اساســی ترین رابــط میــان برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد 

ــا کارمنــدان اجتماعــی در قســمت بسیج ســازی جامعــه کار و فعالیــت  روســتایی و مــردم اســت کــه همــگام ب

می کنــد.

برگزاری برنامه آموزشی قرضه های کوچک 
اسالمی برای 31 تسهیل گر قریوی در زون مرکز
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آغاز کار بازسازی 
سربند روستای کندی 
به ارزش ۲.۴ میلیون 

افغانی در لغمان

آغاز کار یک پروژه ی 
انکشافی به ارزش 13 
میلیون افغانی در لغمان

1۴ سنبله 139۸

در  کنــدی  روســتای  ســربند  بازســازی  کار 

ولســوالی الینــگار والیــت لغمــان بــه ارزش ۲.۴ 

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــد. ــاز ش ــات آغ ده

ایــن ســربند دارای 1۶۷ متــر دیــوار محافظــوی 

ــل کار آن  ــا تکمی ــت و ب ــات اس ــر ملحق و دیگ

ــی تحــت پوشــش  ــن زراعت صدهــا جریــب زمی

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــاری ق ــم آبی منظ 13 سنبله 139۸

ــوی و  ــوار محافظ ــر دی ــداب 3۶0 مت ــنگ ته س

۷۵ متــر ســربنِد کانــال آبیــاری روســتای شــاهی 

ــه ارزش  ــان ب ــت لغم ــگار والی ــوالی الین ولس

ــگار و  ــوال الین ــط ولس ــی توس ــون افغان 13 میلی

ــت  ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش ــس احی ریی

ــد. ــته ش گذاش

بــا ســاخت ایــن دیــوار و ســربند صدهــا جریــب 

ــت  ــیالب ها محافظ ــر س ــی از خط ــن زراعت زمی

ــت  ــر تح ــن دیگ ــب زمی ــا جری ــده و صده ش

ــد گرفــت. ــرار خواهن ــاری ق پوشــش منظــم آبی
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