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کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی
میثـــاق شهـروندی به پایان رسیــد
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برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت صدمین سالگرد
استقالل کشور در وزارت احیا و انکشاف دهات
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آغاز کار  ۱۲پروژه انکشافی به ارزش
 ۴۸.۵میلیون افغانی در غور

هفتهنامه توسعه
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پنجشنبه
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کار تطبیق  ۲۰۰پروژهی انکشافی
در لغمان جریان دارد

 ۱۲سنبله ۱۳۹۸

پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز ســه شــنبه ( ۱۲ســنبله) بــا محمــد
آصــف ننــگ ،والــی لغمــان بــه منظــور شــنیدن خواســتها و مشــکالت مــردم ایــن والیــت در دفتــر
کارش دیــدار کــرد.
در آغــاز ،والــی لغمــان تهی ـهی آب آشــامیدنی ،مهــار کــردن خطــرات ســیالب بــا ســاخت دیوارهــای
اســتنادی و ســاخت راههــای ترانســپورتی را بــه عنــوان مهمتریــن خواسـتها و مشــکالت مــردم ایــن
والیــت بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.
جنــاب کریمــی در پاســخ بــه ایــن خواســتها گفــت کــه هــم اکنــون کار تطبیــق  ۲۰۰پــروژهی
انکشــافی بــه ارزش  ۵.۱میلیــون دالــر در لغمــان جریــان دارد کــه  ۱۰۰هــزار تــن از ایــن پروژههــا
مســتفید خواهنــد شــد و همچنــان در ســال جــاری  ۵۰پــروژهی انکشــافی کــه ســهولتهای زیــادی را
بــرای مــردم محــل ایجــاد کــرده ،در ایــن والیــت تطبیــق شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

شماره نود و شش

پنجشنبه
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برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت
صدمین سالگرد استقالل کشور در وزارت
احیا و انکشاف دهات

 ۱۳سنبله ۱۳۹۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالگرد اســترداد اســتقالل کشــور ،انســتیتوت انکشــاف دهــات
نمایشــگاهی را تحــت عنــوان «یــک کارمنــد یــک کتــاب» بــا حضــور پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ایــن وزارت برگــزار کــرد.
در ایــن نمایشــگاه کتابهــای جم ـعآوری شــده در نتیجــه کمپایــن یــک ماه ـهی «یــک کارمنــد یــک
کتــاب» و کتابهــای کتابخانــهی انســتیتوت انکشــاف دهــات بــه نمایــش گذاشــته شــد.
شــهزار زدران ،سرپرســت انســتیتوت انکشــاف دهــات در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه گفــت کــه

هفتهنامه توسعه

شماره نود و شش

پنجشنبه

 14سنبله
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کتابخانــه انســتیتوت انکشــاف دهــات پنــج ســال قبــل بــا  ۱۲۰۰کتــاب فعالیتــش را آغــاز کــرد ،اکنــون
تعــداد کتابهــای موجــود در ایــن کتابخانــه بــه  ۶هــزار جلــد میرســد و بــه طــور اوســط روزانــه
 ۷-۶کارمنــد از آنجــا کتــاب تحویــل میگیرنــد.
او همچنــان گفــت کــه ایــن انســتیتوت در نظــر دارد تــا کتابخانــهی الکترونیکــیای را بــه هــدف
دسترســی کارمنــدان در همهجــا و همــه اوقــات راه انــدازی کنــد کــه کار روی دیتابیــس آن جریــان دارد.
در ادامــه ،پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــا اشــاره بــه اهمیــت
کتــاب و کتابخوانــی ،راه انــدازی کتابخانــهی الکترونیکــی را گامــی موثــر و مفیــد خوانــده ،وعــدهی
هرنــوع همــکاری را بــرای ســاخت ایــن کتابخانــه ســپرد.
او همچنــان از مســئوالن انســتیتوت خواســت تــا دادههــا و معلومــات موجــود در ایــن نهــاد را در ویــب
ســایت وزارت قراردهنــد تــا دسترســی بــه آنهــا 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.

هفتهنامه توسعه
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پنجشنبه
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آغاز کار ترمیم و
جغلاندازی  ۱۵کیلومتر
سرک در غور
 ۹سنبله ۱۳۹۸
کار ترمیــم و جغلانــدازی  ۱۵کیلومتــر ســرک بــه
هزینــهی  ۷.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی
راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در فیروزکــوه ،مرکــز والیــت غــور آغــاز شــد.

تکمیل کار حفر  ۵۵حلقه
چاه آب آشامیدنی در تخار

ایــن پــروژه شــامل ترمیــم و جغلانــدازی ۱۵
کیلومتــر ســرک بــه ســه اســتقامت ( ۷کیلومتــر بــه
طــرف شــیخ المنــد ۵ ،کیلومتــر ســوی کندیــوال۳ ،
کیلومتــر در درهی شــیخا) و اعمــار  ۱۶پایــه پلچــک

 ۹سنبله ۱۳۹۸

میشــود.

کار حفــر  ۵۵حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــه ارزش

در جریــان کار پــروژهی مذکــور بــرای تعــداد زیادی

 ۵۸۳هــزار دالــر امریکایــی از ســوی مؤسســهی

از باشــندگان محــل زمینــهی کار ایجــاد شــده و

اکتیــد بــه همــکاری ریاســت احیــا و انکشــاف

پــس از تکمیــل شــدن آن مشــکالت ترانســپورتی

دهــات تخــار در مرکــز ایــن والیــت تکمیــل و بــه

باشــندگان قریههــای شــیخ المنــد ،کندیــوال و دره

بهــره بــرداری ســپرده شــد.

شــیخا رفــع خواهــد شــد.

ایــن چاههــا کــه  ۵۰تــا  ۶۰متــر عمــق دارنــد ،طــی
 ۱۸مــاه حفــر شــده و بــا تکمیــل کار آنهــا ۱۳۷۵
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه
ا ند .
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تهيهي آب آشاميدني براي
 ۸۰۰خانواده در ننگرهار
 ۱۰سنبله ۱۳۹۸
 ۴۲چــاه آب آشــاميدني بــه ارزش  ۶ميليــون
افغانــي از ســوي اداره انکشــافي ايــاالت متحــده
امريــکا بــه همــکاري رياســت احيــا و انکشــاف
دهــات ننگرهــار در روســتاي بديالــي ولســوالي

جریان کار کانکریت ریزی
 ۶۰۰متر کوچه به ارزش
 ۲میلیون افغانی در لغمان
 ۹سنبله ۱۳۹۸
کار کانکریــت ریــزی  ۶۰۰متــر کوچــه بــه
ارزش  ۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
منطقــه قلعــه وزیــر ولســوالی قرغهیــی والیــت
لغمــان  ۸۰درصــد پیــش رفتــه اســت.
بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه ،صدهــا خانــواده از
مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

کــوز کنــر ايــن واليــت بــه بهــره بــرداري
ســپرده شــد.
بــا حفــر ايــن چاههــا  ۸۰۰خانــواده بــه آب
آشــاميدني صحــي دسترســي يافتــه انــد.
گفتنــي اســت کــه پيــش از ايــن  ۴۳حلقــه
چــاه ديگــر نيــز از ســوي ايــن اداره در ننگرهــار
حفــر شــده و کار  ۱۵حلقــه چــاه ديگــر در حــال
تکميــل شــدن ميباشــد.

هفتهنامه توسعه
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برگزاری کنفرانس سه روزهی شوراهای
انکشافی میثاق شهروندی در تاالر لویه جرگه
 ۹سنبله ۱۳۹۸
کنفرانــس ســه روزه مشــورتی شــوراهای انکشــافی برنامــه ملــی میثاق شــهروندی روز شــنبه ( ۹ســنبله)
بــا حضــور پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،معینــان ریاســت عمومــی
ارگانهــای محــل ،وزارت صحــت و روســای وزارت خانههــای مالیــه ،زراعــت و معــارف در تــاالر لویــه
جرگــه شــهر کابــل برگــزار شــد.
ایــن کنفرانــس بــا حضــور حــدود  ۱۷۰۰تــن از نماینــدگان شــوراهای انکشــافی از  ۳۴والیــت و ۱۲۳
ولســوالی کشــور بــه منظــور بحــث روی دســتاوردها ،کارکردهــا و آینــدهی برنامــه ملــی میثاق شــهروندی
برگــزار شــده اســت.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ســخنرانی افتتاحیـهی ایــن کنفرانــس گفــت« :بــرای مــن جــای بســا
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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 زمین ـهی دیــدار نزدیــک را بــا شــما و بــه خصــوص نماینــده گان
دلســوز ،صــادق و خدمتگــزار شــوراهای انکشــافی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی میســر میســازد
تــا باهــم تبــادل نظــر نمــوده و بــرای تحقــق داعی ـهی انکشــاف و رفــاه هموطنــان خویــش در وجــب
وجــب خــاک خویــش تــاش کنیــم».
جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه تاکنــون بیــش از  ۱۲هــزار شــورای انکشــافی قریــه از طریــق برنامه
میثــاق شــهروندی انتخــاب شــده و بیــش از  ۸۵۰۰پــروژه انکشــافی در حــال اجــرا میباشــد کــه از
ایــن میــان حــدود  ۲۰۰۰پــروژه تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت .از ایــن پروژههــا
بیــش از ۱۰میلیــون تــن در  ۳۴والیــت کشــور مســتفید گردیــده و بیــش از  ۱۴میلیــون روز کاری بــرای
باشــندههای قریههــا ایجــاد شــده اســت.
قــرار اســت در روز ســوم ایــن کنفرانــس نمایندههــای شــوراهای انکشــافی پــس از کار گروپــی
خواســتهها شــده و نظــرات خــود را در محضــر رییــس جمهــور کشــور ارایــه بدهنــد.
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آغاز کار  ۱۲پروژه
انکشافی به ارزش ۴۸.۵
میلیون افغانی در غور
 ۱۳سنبله ۱۳۹۸
کار تطبیــق  ۱۲پــروژهی انکشــافی بــه ارزش

جریان کار اعمار  2باب
مکتب به ارزش ۱۰.۵
میلیون افغانی در کندهار

مجموعــی  ۴۸.۵میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارا احیــا و
انکشــاف دهــات در ولســوالیهای شــهرک و
تولــک والیــت غــور آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا شــامل اعمــار شــبکههای

 ۱۴سنبله ۱۳۹۸

آبرســانی ،کانالهــای آبیــاری زراعتــی و اعمــار

کار اعمــار  2بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش ۱۰.۵

شــبکه بــرق آبــی کوچــک و شــبکه بــرق آفتابــی

میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامهی

میشــود و پــس از تکمیــل شــدن۴۶۴۴،

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

خانــواده از مزایــای آنهــا مســتفید خواهند شــد.

دهــات در قریههــای مالنظــر و ده رجــب ولســوالی
دنــد والیــت کندهــار جریــان دارد.
ایــن مکاتــب دارای  ۶و  ۸صنــف درســی ،پنج-پنــج
تشــناب و  ۲حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی بــه
عمــق  ۵۰متــر بــوده و بــرای آمــوزش دختــران و
پســران اعمــار میشــوند.
در جریــان کار ســاخت مکاتــب مذکــور  ۵۲۳۰روز
کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد
شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۲۵۰خانــواده از
مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
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کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی
میثاق شهروندی به پایان رسید

 ۱۲سنبله ۱۳۹۸

مراســم اختتامیــه کنفرانــس مشــورتی ســه روزهی شــوراهای انکشــافی شــهر و روســتاهای برنامــه ملــی
میثــاق شــهروندی روز دوشــنبه ( ۱۱ســنبله) 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 شــهرداریهای اداره ارگانهــای محلــی ،معینــان
وزارتخانههــا ،نماینــدگان بانــک جهانــی و دیگــر مهمانــان خارجــی در قصــر ســام خانــه برگــزار شــد.
در آغــاز ایــن مراســم مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مــورد برنامــه میثــاق شــهروندی
و اثــرات آن روی بهبــود وضعیــت زندگــی مــردم در شــهرها و روســتاها معلومــات ارایــه کــرد و در ادامــه در
مــورد کنفرانــس شــوراهای انکشــافی ،گفــت کــه اشــتراککنندگان ایــن کنفرانــس ســه روزه در پنــج عرصــه از
جملــه تحلیــل اقتصــادی پروژههــای انکشــافی ،خودکفایــی ،پایــداری پروژههــا ،ســهم گیــری زنــان و هماهنگــی
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بیشــتر بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه مــردم روســتاها و شــهرها ،بحثهــای همــه جانبــه داشــته انــد.
جنــاب کریمــی افــزود کــه همیــن اکنــون در  ۱۲۳ولســوالی  ۳۴والیــت کشــور  ۸۵۰۰پــروژه در حــال تطبیــق
اســت کــه  ۱۴میلیــون روز کاری ایجــاد کــرده و  ۱۰میلیــون تــن از آنهــا مســتفید میشــوند .او گفــت کــه
تطبیــق ایــن پروژههــا باعــث کاهــش میــزان فقــر ،ایجــاد فرصتهــای کاری و دسترســی روستانشــینان
کشــور بــه خدمــات اولیــه میشــود.
رییــس جمهــور غنــی پــس از شــنیدن خواسـتها ،پیشــنهادات و قطعنامـهی اشــتراک کننــدگان گفــت« :اصــل
نظــام مــردم ســاالر ،مــردم انــد و شــما نماینــدگان شــوراهای انکشــافی ممثــل مــردم ســاالری جمهــوری
اســامی افغانســتان اســتید ،شــما در زندگــی مــردم قــرا و قصبــات کشــور تغییــرات اساســی میآوریــد و مــن
بخاطــر ایــن کار از شــما سپاســگزاری میکنــم».
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
مســئول تبــارز داده اســت و دیگــر بــه عقــب بــر نمیگــردد.
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برگزاری برنامه آموزشی قرضههای کوچک
اسالمی برای  ۳۱تسهیلگر قریوی در زون مرکز
 ۱۳سنبله ۱۳۹۸
برنامــه آموزشــی قرضههــای کوچــک اســامی بــرای  ۳۱تســهیلگر قریــوی جدیــد التقــرر شــامل  ۲۰زن و
 ۱۱مــرد از ولســوالیهای بگرامــی ،اســتالیف و چهارآســیاب در دفتــر مرکــزی برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برگــزار شــد.
موضوعــات مهــم ایــن برنامــهی آموزشــی را قرضههــای کوچــک اســامی ،تاســیس و ثبــت گروپهــای
پسانــداز ،برگــزار جلســات منظــم و نگهــداری از کتابهــای پسانــداز ،بسیجســازی جامعــه و معلوماتدهــی
در مــورد وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی تشــکیل میدهــد.
گفتنــی اســت کــه تســهیلگران قریــوی نخســتین و اساس ـیترین رابــط میــان برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد
روســتایی و مــردم اســت کــه همــگام بــا کارمنــدان اجتماعــی در قســمت بسیجســازی جامعــه کار و فعالیــت
میکنــد.
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آغاز کار بازسازی
سربند روستای کندی
به ارزش  ۲.۴میلیون
افغانی در لغمان
 ۱۴سنبله ۱۳۹۸
کار بازســازی ســربند روســتای کنــدی در
ولســوالی الینــگار والیــت لغمــان بــه ارزش ۲.۴

آغاز کار یک پروژهی
انکشافی به ارزش ۱۳
میلیون افغانی در لغمان
 ۱۳سنبله ۱۳۹۸
ســنگ تهــداب  ۳۶۰متــر دیــوار محافظــوی و
 ۷۵متــر ســربندِ کانــال آبیــاری روســتای شــاهی
ولســوالی الینــگار والیــت لغمــان بــه ارزش
 ۱۳میلیــون افغانــی توســط ولســوال الینــگار و
رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت
گذاشــته شــد.
بــا ســاخت ایــن دیــوار و ســربند صدهــا جریــب
زمیــن زراعتــی از خطــر ســیالبها محافظــت
شــده و صدهــا جریــب زمیــن دیگــر تحــت
پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهنــد گرفــت.

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات آغــاز شــد.
ایــن ســربند دارای  ۱۶۷متــر دیــوار محافظــوی
و دیگــر ملحقــات اســت و بــا تکمیــل کار آن
صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش
منظــم آبیــاری قــرار خواهنــد گرفــت.

