
تطبیق ۶۲ پــروژه ی انکشـافی به ارزش
 ۱.۷۳۷ میلیارد افغانی توسط برنامه انسجام 

ساحوی طی 4 سـال گذشته در کندهـار
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تطبیق ۳۸ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۱۰2 میلیون افغانی توسط برنامه انسجام 
ساحوی در میدان وردگ طی 4 سال گذشته

تطبیق ۱۵ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۶۶ میلیون افغانی توسط برنامه انسجام 

ساحوی طی ۳ سال گذشته در غزنی

4

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره نود و هفت         پنجشنبه         2۱ سنبله        سال ۱۳9۸

هفته نامه
توسعـــــه



2۱ سنبله ۱۳9۸
دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ســال 2۰۱۵ میــادی بــه اینســو 
۳۸ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه ۱۰2 میلیــون افغانــی را در ولســوالی های مختلــف میــدان 
وردگ تطبیــق کــرده اســت کــه از آن  جملــه کار ۳۰ پــروژه تکمیــل شــده و کار ۸ پــروژه ی دیگــر جریــان 

دارد.
در جریــان کار ایــن پروژه هــا ۸۶ هــزار و 47۶ روز کاری ایجــاد شــده و 2۱۱ هــزار و ۱۵7 تــن از آن هــا 

مســتفید شــده انــد.
ــب،  ــاری، ســرک ها، مکات ــال و ســربندهای آبی ــن پروژه هــا شــامل ســاخت دیوار هــای اســتنادی، کان ای

ــود. ــا می ش ــپورتی و کاریز ه ــای ترانس پل ه
بــا تطبیــق ایــن پروژه هــا در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم محــل تغییــرات مثبــت 

چشــمگیری رونمــا شــده اســت.
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تطبیق ۳۸ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۱۰2 میلیون افغانی توسط برنامه انسجام 
ساحوی در میدان وردگ طی 4 سال گذشته
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۱7 سنبله ۱۳9۸

ــی و پارلمــان  ــدگان شــورای والیت ــا نماین ــا و انکشــاف دهــات ب ــر احی ــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزی پوهن

مــردم ارزگان و بــزرگان قومــی ایــن والیــت بــه منظــور شــنیدن خواســت و مشــکات شــان دیــدار کــرد.

در آغــاز بــزرگان والیــت ارزگان خواســت های شــان را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات کــه مهم تریــن آن هــا 

ــای  ــق پروژه ه ــد تطبی ــریع رون ــت و تس ــن والی ــوالی های ای ــر ولس ــهروندی در دیگ ــاق ش ــت میث ــاز فعالی آغ

برنامــه بــود، شــریک کردنــد.

جنــاب کریمــی در پاســخ بــه ایــن خواســت ها گفــت: »مــن رســیدگی بــه مشــکات شــما را مســئولیت خویــش 

ــد،  ــکاری کنی ــدان وزارت هم ــا کارمن ــا ب ــق پروژه ه ــش تطبی ــا در بخ ــم ت ــز می خواه ــما نی ــم و از ش می دان

ــی  ــه ی زندگ ــهولت های اولی ــه س ــردم ب ــن م ــی یافت ــاق شــهروندی دسترس ــه میث ــی برنام ــرا هــدف اساس زی

می باشــد.« 

در پایــان وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــرای مســئوالن برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی نیــز مــوارد مــورد نیــاز 

را ســفارش کــرد.

وزیر احیا و انکشاف دهات به خواست ها 
و مشکات مردم ارزگان گوش داد
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2۱ سنبله ۱۳9۸

دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ســال 2۰۱۶ میــادی بــه اینســو 

۱۵ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش ۶۶ میلیــون افغانــی را در ولســوالی های مختلــف غزنــی تطبیــق کــرده 

اســت کــه از آن  جملــه کار ۱2 پــروژه تکمیــل شــده و کار ۳ پــروژه ی دیگــر جریــان دارد.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا ۳7 هــزار و ۳72 روز کاری ایجــاد شــده و ۸۳ هــزار و 2۱۱ تــن از آن هــا 

مســتفید شــده انــد.

ــب،  ــاری، ســرک ها، مکات ــال و ســربندهای آبی ــن پروژه هــا شــامل ســاخت دیوار هــای اســتنادی، کان ای

ــود. ــا می ش ــپورتی و کاریز ه ــای ترانس پل ه

بــا تطبیــق ایــن پروژه هــا در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم محــل تغییــرات مثبــت 

چشــمگیری رونمــا شــده اســت.

تطبیق ۱۵ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۶۶ میلیون افغانی توسط برنامه انسجام 

ساحوی طی ۳ سال گذشته در غزنی
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تکمیل سروی ۱۰۱44 
خانواده در ولسوالی 
هسکه مینه ی ننگرهار

جریان کار ساخت یک باب 
مکتب به ارزش ۳.۳ میلیون 

افغانی در بلخ

۱۶ سنبله ۱۳9۸ 

ــکه  ــوالی هس ــواده در ولس ــروی ۱۰۱44 خان کار س

ــرق  ــع ب ــور توزی ــه منظ ــار ب ــت ننگره ــه ی والی مین

ــدار  ــرژی پای ــه ان ــه آن هــا از ســوی برنام ــی ب آفتاب

ــد. ــل ش ــات تکمی ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــد  ــا تکمیــل مراحــل تدارکاتــی ایــن ســروی، رون ب

ــه  ــه خان ــه ب ــی خان ــرق آفتاب ــته های ب ــع بس توزی

ــت در زندگــی باشــندگان  ــر مثب کــه در ایجــاد تغیی

ــت،  ــد داش ــم گیری خواه ــر چش ــه تاثی ــن منطق ای

ــود. ــاز می ش آغ

۱۶ سنبله ۱۳9۸

کار ســاخت یــک بــاب مکتــب ابتدایی بــه ارزش 

۳.۳ میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای 

ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه مل برنام

ــاهی  ــر ش ــوالی نه ــات در ولس ــاف ده و انکش

ــه اســت. ــش رفت ــخ ۵۵ درصــد پی ــت بل والی

ایــن مکتــب دارای ۶ صنــف درســی و ۳ تشــناب 

ــا ســاخت آن زمینــه ی فراگیــری علــم  بــوده و ب

ــم  ــواده فراه ــودکان 2۰۰ خان ــرای ک ــش ب و دان

خواهــد شــد.
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۶

جریان کار اعمار یک باب 
مکتب ابتدایی به ارزش

۸.2 میلیون افغانی در غزنی

تکمیل کار ساخت
 دو شبکه ی آبرسانی به 

ارزش ۵.۳ میلیون افغانی 
در ارزگان

2۰ سنبله ۱۳9۸

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش 

۸.2 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای 

برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در روســتای عســکریه ی مرکــز 

والیــت غزنــی ۵۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــران و  ــوزش دخت ــرای آم ــه ب ــب ک ــن مکت ای

صنــف   ۱2 دارای  می شــود،  اعمــار  پســران 

درســی، ۵  تشــناب و یــک چــاه آب آشــامیدنی 

ــت. ــتی اس ــه دس ــا بمب ــز ب ــی مجه صح

ــور 42۰۰ روز کاری  ــب مذک ــان کار مکت در جری

ــدن، 49۶  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج

ــوند. ــتفید می ش ــوز از آن مس ــش آم دان

2۰ سنبله ۱۳9۸

ــه ارزش ۵.۳  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــاخت دو ش کار س

ــانی  ــی آبرس ــه مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی

ــی  ــک مال ــه کم ــات و ب ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

اداره یونیســف در روســتاهای ســوله و شــهیدان 

ــل و  ــت ارزگان تکمی ــز والی ــوت، مرک ــهر ترینک ش

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ب

شــبکه آبرســانی روســتای ســوله دارای 4۳۵۰ متــر 

ارتفــاع، یــک ذخیــره بــا ظرفیــت ۳2 مترمکعــب آب 

ــه  ــانی قری ــبکه ی آبرس ــوده و ش ــل آب ب و ۱۵۰ ن

شــهیدان دارای 22۸۰ متــر ارتفــاع، یــک ذخیره آب 

ــل آب می باشــد. ــا ظرفیــت ۳2 مترمکعــب و ۵2 ن ب

ــه  ــواده ب ــور4۵۰ خان ــبکه های مذک ــاخت ش ــا س ب

ــد. ــدا کرده ان ــی پی ــی دسترس ــامیدنی صح آب آش
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دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ســال 2۰۱۵ میــادی بــه اینســو 

ــی را در ولســوالی های مختلــف کندهــار تطبیــق  ــارد افغان ــه ارزش ۱.7۳7 میلی ۶2 پــروژه ی انکشــافی ب

کــرده اســت کــه از آن  جملــه کار 49 پــروژه تکمیــل شــده و کار ۱۳ پــروژه ی دیگــر جریــان دارد.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا ۳۵۶ هــزار و ۳42 روز کاری ایجــاد شــده و ۱7۰ هــزار و ۳4۰ تــن از آن هــا 

ــده اند. ــتفید ش مس

ــر، شــبکه های آبرســانی، دیوار هــای اســتنادی،  ــن پروژه هــا شــامل ســاخت مســاجد، ســرک های قی ای

ــا می شــود. ــاری و کاریز ه ــربندهای آبی ــال و س کان

بــا تطبیــق ایــن پروژه هــا در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم محــل تغییــرات مثبــت 

چشــمگیری رونمــا شــده اســت.

7

تطبیق ۶2 پــروژه ی انکشـافی به ارزش
 ۱.7۳7 میلیارد افغانی توسط برنامه انسجام 

ساحوی طی 4 سـال گذشته در کندهـار
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۸

آغاز کار بازسازی سربند 
روستای کندی به ارزش 

2.4 میلیون افغانی در لغمان

توزیع کمک ها به ارزش 
بیش از ۱۶۳ هزار افغانی 
برای ۱۵ خانواده ی نیازمند 

در کندهار

۱4 سنبله ۱۳9۸

کار بازســازی ســربند روســتای کنــدی در ولســوالی 

الینــگار والیــت لغمــان بــه ارزش 2.4 میلیــون 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س افغان

ــد. ــاز ش آغ

ــوی و  ــوار محافظ ــر دی ــربند دارای ۱۶7 مت ــن س ای

ــا  ــل کار آن صده ــا تکمی ــات اســت و ب دیگــر ملحق

ــم  ــش منظ ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی جری

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــاری ق آبی

2۰ سنبله ۱۳9۸

بــرای ۱۵ خانــواده ی نیازمنــد بــه ارزش بیــش از 

۱۶۳ هــزار افغانــی مــواد خوراکی و غیــر خوراکی 

از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی 

انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 

ــار،  ــت کنده ــگی والی ــوالی ش ــات در ولس ده

ــع شــد. توزی

 ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی بــه مــردم بــی بضاعــت 

پیشــکش شــده و شــامل برنــج، روغــن، گنــدم، 

ــوره، و نمــک می باشــد. چــای، ب
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