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2 عقرب ۱۳9۸

کار ســاخت ۵ بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در پنــج والیــت کشــور جریــان دارد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی ترنــک و جلــدک والیــت زابــل، ولســوالی  شــولگره والیــت بلــخ، ولســوالی 

ــاخته  ــرات س ــت ه ــرخ والی ــوالی ک ــار و ولس ــت کنده ــداب والی ــوالی  ارغن ــدز، ولس ــت کن ــاد والی علی آب

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش ــناب و چاه ه ــی، تش ــف درس ــا 6 صن ــوند دارای ۸ ی می ش

در جریــان کار ایــن پروژه هــا هــزاران روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار آن هــا بــرای ۱49۳ تــن از 

دانــش آمــوزان زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار اعمار ۵ باب مکتب در پنج والیت 
کشور طی یک هفته ی گذشته 



۳

جریان کارساخت یک کانال 
آب زراعتی به ارزش ۱.۸ 
میلیون افغانی در کندهار

2۷ میزان ۱۳9۸
ــه ی  ــی برنام ــال آب زراعت ــک کان ــاخت ی کار س
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات بــه ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی در قریــه 
ــت  ــی والی ــوالی پنجوای ــد اهلل ولس ــی عبی حاج

ــان دارد. ــار جری کنده
ایــن کانــال ۱۸۰۰ متــر طــول داشــته و در 
ــران  ــرای کارگ ــان کار آن ۱2۰6روز کاری ب جری

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه ــر فن ــی و غی فن
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار کانــال مذکــور 
ــش  ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی ۱4۰ جری
ــای  ــواده از مزای ــه و ۷4 خان ــرار گرفت ــاری ق آبی

آن مســتفید می شــوند.

جریان کار تطبیق 
یک پروژه ی انکشافی 

به ارزش ۳۵ میلیون
 افغانی در کاپیسا

2۷ میزان ۱۳9۸

کار ســاخت 2.۰۷ کیلومتــر ســرک و اعمــار 

ــر  ــمول ۳4 مت ــه ش ــیر آن، ب ــاختمان های مس س

ــی  ــان ال ــاغ ام ــه ب ــی از قری ــل آهن کانکریت پ

قریــه متــان دره پتــه ولســوالی نجــراب از ســوی 

برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و 

ــان دارد. ــات جری ــاف ده انکش

در جریــان کار ایــن پــروژه بــرای تعــداد زیــادی 

از مــردم زمینــه ی کار فراهــم آمــده و پــس 

از تکمیــل شــدن آن مشــکالت ترانســپورتی 

ــوع  ــرک مرف ــیر س ــتا های مس ــندگان روس باش

می شــود.
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2۷ میزان ۱۳9۸

کار ســاخت ۱۷۵ متــر پــل و ســرک اتصالــی آن بــا هزینــه ی ۱۰۷ میلیــون افغانــی در منطقــه ی جوی شــیخ 

تالقــان، مرکــز والیــت تخــار از ســوی برنامــه ملــی راه ســازی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیل شــده 

 . ست ا

در جریــان کار تطبیــق ایــن پــروژه ۱۰ هــزار روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن، بــه شــمول ولســوالی 

نمــک آب، قریــه جــات جــوی شــیخ، قریــه قلعــه، چقــل قشــالق پاین، چقــل قشــالق بــاال، قریــه حاجی ها، 

شــاه بای هــا، سرآســیاب، بابــه خــان پهلــوان و تکــه تیمــز بــه مرکــز تالقــان وصــل شــده اســت.

گفتنی  است که در آینده موترهای مسیر بدخشان- کابل نیز از این مسیر رفت و آمد خواهند کرد.

تکمیل  کار ساخت پل و سرک اتصالی جوی 
شیخ با هزینه ی ۱۰۷ میلیون افغانی در تخار
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۵

تکمیل کار دو پروژه ی 
آبرسانی به ارزش 4.۵ 

میلیون افغانی در کنر
2۷ میزان ۱۳9۸

کار ســاخت دو شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 4.۵ 

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی 

وزارت احیــا و انکشــاف دات در روســتای دام 

ــوالی  ــاو ولس ــار ن ــتای چین ــاد و روس ــعد آب اس

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــگام تکمی دان

شــد.

بــا تکمیــل کار ایــن دو شــبکه ۳۰۰ خانــواده بــه 

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کرده انــد.

تکمیل کار یک شبکه آب 
آشامیدنی به ارزش 6۳۵ 

هزار افغانی در کندهار
2۷ میزان ۱۳9۸

کار ســاخت یــک شــبکه آب آشــامیدنی صحــی با 

ذخیــره ای بــه ظرفیــت ده هــزار لیتر و یــک حلقه 

چــاه بــه ارزش مجموعــی 6۳۵ هــزار افغانــی از 

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای عبدالحبیــب 

ــل و  ــه پــل والیــت کندهــار تکمی ولســوالی تخت

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــروژه ۷۱ روز کاری  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده 

ــه آب  ــواده ب ــل کار آن ۳۸ خان ــس از تکمی و پ

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش
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2۸ میزان ۱۳9۸

قــرارداد ۸ پــروژه ی انکشــافی شــامل کانکریــت ریــزی 6.4 کیلومتــر ســرک و ســاخت شــبکه های 

آبرســانی بــه ارزش مجموعــی بیــش از ۵۳ میلیــون افغانــی میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات 

کاپیســا و شــوراهای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

ــتان،  ــه اول کوهس ــوالی حص ــرک در ولس ــزی س ــت ری ــروژه کانکری ــامل ۵ پ ــا ش ــن پروژه ه ای

مرکــز کاپیســا و حصــه دوم کوهســتان و ۳ پــروژه شــبکه آبرســانی در مناطــق کــره تــاز، رســتم 

ــود. ــت می ش ــن والی ــت ای ــل و زراع خی

امضای قرارداد ۸ پروژه ی انکشافی به ارزش 
مجموعی ۵۳ میلیون افغانی در کاپیسا
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امضای قرارداد ساخت ۳.۸ 
کیلومتر سرک به ارزش 29 

میلیون افغانی در ننگرهار
2۷ میزان ۱۳9۸

قــرارداد ســاخت ۳.۸ کیلومتــر ســرک بــه ارزش 
29 میلیــون افغانــی در ولســوالی کامــی والیــت 
ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات 
ایــن والیــت و شــوراهای انکشــافی مربوطــه بــه 

امضــا رســید.
راه ســازی  برنامــه  از ســوی  ایــن ســرک 
ــا و انکشــاف دهــات ســاخته شــده و  وزارت احی
ــه  ــن ب ــزار ت ــدن آن، ۱۷ ه ــل ش ــس از تکمی پ
ــد  ــی خواهن ــپورتی دسترس ــهولت های ترانس س

ــت. یاف

۷

توزیع بسته های حفاظتی 
برای یک هزار تن از قالین 

بافان در ننگرهار

2۷ میزان ۱۳9۸

ــت  ــان در والی ــن باف ــن از قالی ــزار ت ــک ه ــرای ی ب

ننگرهــار ازســوی برنامــه ی رشــد اقتصــاد روســتایی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بســته های حفاظتــی 

توزیــع شــده و در کنــار آن مســئولیت نظــارت 

از کارگاه هــای قالیــن بافــی بــرای 2۰ تــن از 

ــد. ــا داده ش ــدگان آن ه نماین

ــری از ایجــاد  ــه منظــور جلوگی ــه ب ــن بســته ها ک ای

مشــکالت صحــی بــرای قالیــن بافــان، توزیع شــده 

ــک،  ــوص، ماس ــای مخص ــامل لباس ه ــت، ش اس

ــود. ــد می ش ــی و کمربن ــت  دان کثاف

ــن  ــر قالی ــون 2۸۰۰ مت ــا کن ــه ت ــت ک ــی اس گفتن

توســط ایــن صنعــت گــران بافتــه شــده اســت کــه 

خــود نقش مهمــی در رشــد اقتصــاد روســتایی دارد.
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۸

تهیه ی آب آشامیدنی برای 
4۰۰ خانواده در لغمان

۱ عقرب ۱۳9۸
ــه  ــامیدنی ب ــبکه ی آب آش ــک ش ــاخت ی کار س
ارزش ســه میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات بــه کمــک مالــی اداره جهانــی 
یونیســف در منطقــه متــه پنــک گورگنــدی 
ــه  ــل و ب ــت لغمــان تکمی ــگار والی ولســوالی الین

ــرداری ســپرده شــد. بهــره ب
ــم ۳۰  ــه حج ــره ای ب ــبکه دارای ذخی ــن ش ای
ــا  ــه ب ــد ک ــیردهن می باش ــب و 2۳ ش ــر مکع مت
ســاخت آن 4۰۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح

تکمیل کار دو پروژه ی 
انکشافی به ارزش 2.6 
میلیون افغانی در کندهار

۱ عقرب ۱۳9۸

کار تطبیــق دو پــروژه ی ســاخت پمپ هــای 

ســولری بــه ارزش 2.6 میلیــون افغانــی از ســوی 

دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت 

ــاکان  ــتا های م ــات در روس ــاف ده ــا و انکش احی

ــت  ــی والی ــوالی پنجوای ــم ولس ــی کلی و موس

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــار تکمی کنده

ــد. ش

در جریــان تطبیــق ایــن پروژه هــا، ۳6۵ روز 

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

ــد. ــده ان ــتفید ش ــا مس ــن از آن ه 644۰ ت
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۱ عقرب ۱۳9۸

کار ســاخت ۱۰۳ بــاب مکتــب در مناطــق مختلــف والیــت پکتیــا زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا افتتــاح ســاخت تعمیــر مکتــب الحــاج عبدالقیــوم 

شــاه آغــاز شــد.

ــه همیــن منظــور  ــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه ب پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احی

ــه ارزش مجموعــی  ــب ب ــاب مکت ــرار اســت ۱۰۳ ب ــه ق ــود، گفــت ک ــزار شــده ب ــا برگ ــت پکتی در والی

۱۰ میلیــون دالــر در پکتیــا ســاخته شــود کــه بــا ســاخت آن هــا بــرای بیــش از 4۳ هــزار دانــش آمــوز 

زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در محیــط مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

بــه گفتــه ی جنــاب کریمــی، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســال ۱۳9۸ توانســته اســت ۱۳2 پروژه ی 

آغاز کار ساخت ۱۰۳ باب مکتب به ارزش
۱۰ میلیون دالر در پکتیا
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ــه  ــانی ب ــرق رس ــتایی و ب ــان روس ــاد زن ــاف اقتص ــاری، انکش ــپورت، آبی ــامیدنی، ترانس ــه ی آب آش تهی

مناطــق روستانشــین را کــه ۱2۳ میلیــون افغانــی ارزش داشــته و بیــش از ۱۳۷ هــزار روز کاری ایجــاد 

کــرده اســت، در والیــت پکتیــا تطبیــق کنــد.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت کــه حــدود 6۰۰ پــروژه بــه ارزش 96۷ میلیــون افغانــی در 

ســکتور های آبرســانی، آبیــاری، اقتصــاد، ترانســپورت و انــرژی بــرای ایــن والیــت پــالن شــده اســت 

کــه از تطبیــق آن هــا نزدیــک بــه 4۰۰ هــزار خانــواده مســتفید می شــوند. جنــاب کریمــی افــزود کــه کار 

26۳ پــروژه ی دیگــر نیــز هــم اکنــون در پکتیــا ادامــه دارد کــه در جریــان تطبیــق آن هــا، بیــش از 24۰ 

ــود. ــاد می ش ــزار روز کاری ایج ه

ــرای باشــندگان مناطــق  ــی ب ــرق آفتاب ــا و انکشــاف دهــات، در بخــش توزیــع ب ــر احی ــه ی وزی ــه گفت ب

ــان  ــد پت ــوب و دن ــوالی های زازی آری ــواده را در ولس ــزار و 66۵ خان ــون ۱4 ه ــا کن ــور، ت ــرحدی کش س

ایــن والیــت ســروی شــده انــد و گفتنــی اســت کــه برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی ایــن وزارت 

ــداز را  ــس ان ــروپ پ ــرار داده، ۱2۸۸ گ ــش ق ــت پوش ــتا را تح ــت ۱6۱ روس ــته اس ــون توانس ــا کن ت

ــک  ــی کم ــون افغان ــا ۸6.9 میلی ــن اتحادیه ه ــا ای ــه ب ــت ک ــاد آوری اس ــل ی ــد. قاب ــاد کن ــا ایج در آن ه

بالعــوض نیــز صــورت مــی گیــرد و اکنــون ۱2۸۸۸ تــن کــه اکثریــت آن  را خانم هــا تشــکیل می دهنــد، 

ــوند. ــتفید می ش ــا مس ــه در پکتی ــن برنام ــای ای ــات و فعالیت ه از خدم
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۱۱

تکمیل کار ۳ پروژه ی 
انکشافی به ارزش ۱۰.۵ 

میلیون افغانی در زابل
۱ عقرب ۱۳9۸

ــاری  ــای آبی ــروژه ی کاریز ه ــه پ ــق س کار تطبی

ــی  ــون افغان ــه ارزش ۱۰.۵ میلی ــر آب ب و ذخای

ــاحوی  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت از س

ــتا های  ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــزان  ــوالی می ــران ولس ــاوت و می ــک، س کوش

والیــت زابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ــد. ــپرده ش س

در جریــان تطبیــق ایــن پروژه هــا ۵6۱4 روز 

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

۱۷۵۰ تــن از باشــندگان محــل از آن ها مســتفید 

شــده انــد.

آغاز کار ساخت ۱۰ کیلومتر 
سرک به ارزش 4.4 میلیون 

افغانی در تخار
2 عقرب ۱۳9۸

ــه  ــرک از آق کوکچ ــر س ــاخت ۱۰ کیلومت کار س

ــت  ــگان والی ــوالی کلف ــیر ولس ــرم س ــی گ ال

ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش 4.4 میلی ــار ب تخ

برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و 

ــد. ــاز ش ــات آغ ــا ده انکش

ایــن ســرک کــه 4.۵ متــر عــرض دارد، طــی دو 

ــده  ــاخته ش ــرش س ــل ف ــورت جغ ــه ص ــاه ب م

بــاال،  بــاغ  قریه هــای  آن  کار  بــا تکمیــل  و 

ــدان  ــیر، دن ــرم س ــوت، گ ــار ت ــدراق، چه جل

ــه ســرک  شــکن، دشــت راغ و دشــت قاضــی ب

ــد. ــد ش ــل خواه ــم وص ــی  کلفگان-کش عموم

ــوار  ــر دی ــاخت ۸۰ مت ــه س ــت ک ــی  اس گفتن

ــروژه ی مذکــور شــده و  ــز شــامل پ اســتنادی نی

در جریــان تطبیــق آن بــرای ۷2۰۰ تــن زمینــه ی 

کار فراهــم می شــود.
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