
آغاز ورکشاپ سه روزه  برای تمام رؤسای 
والیتی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل

8

6

۱68 پروژه ی انکشافی به ارزش ۴۰۵ میلیون افغانی 
در 6 ولسوالی شینوار والیت ننگرهار تطبیق می شود

برگزاری ورکشاپ احیای کاریزها 
در افغانستان

۴

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و دوازدهم         پنجشنبه         ۵ جدی         سال ۱398

هفتــه نامـــهتوســـــعــــــه
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ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــهری برنام ــرق ش ــبکه ی ب ــد ش ــی تمدی کار عمل

دهــات بــه ارزش ۴ میلیــون افغانــی در روســتای بغــاوی علیــای مرکــز والیــت ســرپل تکمیــل و بــه بهــره 

بــرداری ســپرده شــد. 

در ایــن شــبکه ۵۴ عــدد پایــه از نــوع تــی  پــی و اس  پــی جهــت انتقــال لیــن ۲۰ کیلوولــت بــه طــول 

۲۱۰۵ متــر و لیــن صفــر اعشــاریه ۴ کیلوولــت بــه طــول 366۰ متــر نصــب شــده اســت.  

ــان  ــه در جری ــوده ک ــر ب ــت امپی ــت ۱6۰ کیلوول ــا ظرفی ــور دارای ۲ ترانســفارمر ب ــروژه مذک ــان پ همچن

کار آن 6۱۲ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن ۱۵3 خانــواده از بــرق شــهری مســتفید 

شــده انــد.

تکمیل کار تمدید شبکه ی برق شهری 
به ارزش ۴ میلیون افغانی در سرپل
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توزیع مواد خوراکی 
به ارزش 68 هزار افغانی 

برای ۱8 خانواده ی نیازمند 
در ننگرهار

۲ جدی ۱398
ــواده ی نیازمنــد در روســتای کــوز  ــرای ۱8 خان ب
گرابــه ی ولســوالی کامــه ی والیــت ننگرهــار بــه 
ارزش بیــش از 68 هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 
از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات توزیــع شــد.
ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای
 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج
پیشــکش شــده و شــامل آرد، بــوره و لوبیــا 

می باشــد.

جریان کار بازسازی 
۴ کیلومتر سرک به ارزش

 ۲.۲ میلیون افغانی در کندز
۱ جدی ۱398

کار بازســازی، جغــل انــدازی، پــرکاری و عریــض 

ســاختن برخــی از قســمت های ســرکی بــه طول 

۴ کیلومتــر و عــرض 3.۵ متــر از ســوی پروگــرام 

وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ 

و مراقبــت )MCCG( برنامــه ی ملــی میثــاق 

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

روســتای نویــان والیــت کنــدز جریــان دارد. 

ــه  ــی هزین ــون افغان ــه ۲.۲ میلی ــروژه ک ــن پ ای

دارد، در جریــان تطبیــق آن ۴۰۰ روز کاری بــرای  

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و پــس 

ــای آن  ــواده از مزای ــدن، ۲8۷ خان ــل ش از تکمی

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من
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۴

برگزاری ورکشاپ احیای 
کاریزها در افغانستان

3۰ قوس ۱398

و  روزه ی ســاخت  آموزشــی ســه  ورکشــاپ 

احیــای کاریز هــا در افغانســتان امــروز از ســوی 

دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت 

ــد. ــزار ش ــات برگ ــاف ده ــا و انکش احی

ایــن ورکشــاپ طــی مراســمی بــا حضــور 

ــس  ــد ریی ــارو ارش ــدی مش ــد هلمن عبدالحمی

ــد  ــت، محم ــعه ی زراع ــش توس ــور در بخ جمه

ــا  ــای وزارت احی ــن برنامه ه ــدرت معی ــی ق عیس

و انکشــاف دهــات، بریالــی هاللــی رییــس دفتــر 

وزارت  ایــن  برنامه هــای ســاحوی  انســجام 

ــی  ــن الملل ــز بی ــگر مرک ــاف پژوهش ــد لب و مجی

ــد. ــاح ش ــز افتت کاری

ــاپ  ــه ی ورکش ــم افتتاحی ــخنران ها در مراس س

ــا  ــابقه ی کاریز ه ــت و س ــون اهمی ــره پیرام متذک

ــه  ــد ک ــه کردن ــرف زده و اضاف ــتان ح در افغانس

ایــن ورکشــاپ ســه روزه بــر چگونگــی اســتفاده 

ــر  ــور موث ــا در کش ــنتی کاریز ه ــتم س از سیس

خواهــد بــود.

تجربه هــای  تنهــا  نــه  ورکشــاپ  ایــن  در 

ــورد کاریز هــا  ــدگان در م شــخصی اشــتراک کنن

بــا یکدیگــر شــان بــه اشــتراک گذاشــته 

از  مراقبــت  و  ســاخت  روی  کــه  می شــود 

کاریز هــا و اســتفاده ی موثــر از آن هــا در بخــش 

ــد. ــد ش ــث خواه ــز بح ــاری نی آبی

گفتنــی اســت کــه دیپارتمنــت کاریز هــا در 

ــاحوی  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوکات دفت چ

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات فعالیــت دارد 

کــه تــا اکنــون صدهــا کاریــز را در کشــور 

احیــا کــرده و از ایــن طریــق نــه تنهــا سیســتم 

ســنتی کاریز هــا را زنــده نگهداشــته اســت کــه 

ــق کاریز هــا  ــاری از طری ــای سیســتم آبی ــا احی ب

ــی  ــوالت زراعت ــاختن محص ــتر س ــن بیش ضم

نیــز  آب  بی جــای  مصــرف  از  کشــاورزان، 

ــت. ــرده اس ــری ک جلوگی
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کار ســاخت ۱۴ کیلومتــر ســرک قیــر بــه ارزش ۱6۷ میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــا حضــور معراج الدیــن  دهــات در ولســوالی کامــه ی والیــت ننگرهــار تکمیــل شــده و طــی مراســمی ب

شــمس، معیــن مالــی و اداری ایــن وزارت و هیــأت همراهــش بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

آقــای شــمس در مراســم بــه بهــره بــرداری ســپردن ســرک مذکــور گفــت کــه در مســیر ایــن ســرک 

66 پلچــک، ۱۲ معبــر و 3۱9۰ متــر دیــوار محافظــوی نیــز ســاخته شــده اســت.

بــه گفتــه ی تمیــم عــارف مومنــد، معــاون والــی ننگرهــار ایــن پــروژه بــرای باشــندگان ولســوالی کامــه 

پــروژه ی مهمــی اســت کــه بــا تطبیــق آن نــه تنهــا مشــکالت ترانســپورتی مــردم حــل شــده کــه بــرای 

ــروش در  ــا ف ــه بازاره ــی ب ــه رســانیدن محصــوالت زراعت ــادی از جمل ــز ســهولت های زی کشــاورزان نی

اســرع وقــت، ایجــاد شــده اســت.

ــرای  ــان آن ب ــز ســاخت ســرک مذکــور را کــه در جری ــه نی ــزرگان قومــی ولســوالی کام باشــندگان و ب

ــد. ــا ارزش می دانن ــم و ب ــوالی مه ــن ولس ــرای ای ــت، ب ــده اس ــاد ش ــه ی کار ایج ــن زمین ــا ت صده

تکمیل کار ساخت ۱۴ کیلومتر سرک به ارزش 
۱6۷ میلیون افغانی در ننگرهار

۵ هفته نامه توسعه         شماره صد و دوازدهم         پنجشنبه         ۵ جدی         ۱398
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آغاز ورکشاپ سه روزه  
برای تمام رؤسای والیتی 

وزارت احیا و انکشاف دهات 
در کابل

۱ جدی ۱398

ــای  ــن از رؤس ــرای 3۴ ت ــه روزه ب ــاپ س ورکش

و  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  والیتــی 

میثــاق  ملــی  برنامــه ی  والیتــی  مســئوالن 

شــهروندی امــروز در کابــل آغــاز شــد. پوهندوی 

ــا و انکشــاف  مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احی

دهــات در مراســم افتتــاح ایــن ورکشــاپ گفــت: 

ــن  ــدان ای ــی و کارمن ــای والیت ــام رؤس »از تم

ــالن کاری  ــت پ ــق درس ــرای تطبی ــت ها ب ریاس

ســال مالــی گذشــته و ایجــاد فرصت هــای 

ــه ی آب  ــای تهی ــهولت ها در بخش ه کاری و س

آشــامیدنی، ترانســپورت، دسترســی بــه انــرژی 

بــرق و آبیــاری زمین هــای زراعتــی، تشــکر 

ــالش و کار  ــا ت ــون وزارت ب ــم اکن ــم. ه می کن

ــافی در  ــروژه ی انکش ــزار پ ــدود 9 ه ــما ح ش

ــور دارد.« ــر کش سراس

معیــن  قــدرت،  عیســی  محمــد  ادامــه  در 

برنامه هــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

در ســخنانش گفــت کــه در ایــن ورکشــاپ 

ــده و  ــی ش ــته  ارزیاب ــال گذش ــای س فعالیت ه

نظــر، ســفارش و پیشــنهادات رؤســای والیتــی 

ــکالت  ــا و مش ــت ها، نیازمندی ه ــورد خواس در م

ــرای انعــکاس درســت آن هــا در پــالن  مــردم ب

ســال پیــش روی وزارت، پرســیده می شــود.

گفتنــی اســت کــه در ایــن ورکشــاپ ســه 

ــت ها  ــات و خواس ــتاوردهای والی روزه روی دس

و نظریــات رؤســای والیتــی بحــث شــده و 

ــالن  ــادی در پ ــد زی ــا ح ــان ت ــفارش های آن س

عمومــی ســال ۱399 وزارت شــامل خواهد شــد.
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تکمیل کار ساخت یک 
پروژه ی آبرسانی به ارزش 
۲.۴ میلیون افغانی در غور

3 جدی ۱398

ــه ارزش  ــروژه ی آبرســانی ب ــک پ کار ســاخت ی

ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ۲.۴ میلی

آبرســانی، آبیــاری و حفــظ الصحــه ی وزارت احیا 

و انکشــاف دهــات در ولســوالی  دولتیــار والیــت 

غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن شــبکه شــامل اعمــار یــک ذخیــره ی آهــن 

بــه ظرفیــت 3۰ مترمکعــب آب،  کانکریتــی 

دیوارهــای محافظــوی بــرای چشــمه، ســاختمان 

شــیردهن ها  و  میترهــا  نصــب  فشارشــکن، 

ــه آب  ــواده ب ــل آن ۱۱۱ خان ــا تکمی ــه ب ــوده ک ب

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش

تکمیل کار ساخت یک کاریز 
و کانال آبیاري به ارزش 6 

میلیون افغاني در کندهار
۱ جدي ۱398

کار ســاخت یــک کاریــز، ۷۲۲ متــر کانــال آبیــاري، 

بنــد و ذخیــره ي آب بــه ارزش 6 میلیــون افغانــي از 

ــر انســجام برنامه هــاي ســاحوي وزارت  ســوي دفت

ــا و انکشــاف دهــات در روســتاي حاجــي شــیر  احی

ولســوالي تختــه پــل والیــت کندهــار تکمیــل و بــه 

بهــره بــرداري ســپرده شــد.

ــروژه 383۱ روز کاري  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۰۵۰ 

آن مســتفید مي شــوند. مزایــاي  از  خانــواده 

ــاري  ــروژه ي آبی ــق پ ــا تطبی ــه ب ــت ک ــي اس گفتن

یــاد شــده ۲۵۰ جریــب زمیــن زراعتــي باشــندگان 

محــل تحــت پوشــش منظــم آبیــاري قــرار گرفتــه 

و از ایــن طریــق، بــا بلنــد رفتــن میــزان حاصــالت 

ــر  ــز بهت ــان نی ــادي  آن ــاع اقتص ــاورزان، اوض کش

ــد. ــد ش خواه
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۱68 پروژه ی انکشافی به 
ارزش ۴۰۵ میلیون افغانی 

در 6 ولسوالی شینوار والیت 
ننگرهار تطبیق می شود

۲ جدی ۱398

بــه تعقیــب تعهــد رییــس جمهــور کشــور مبنــی 

ــه ارزش  ــروژه ی انکشــافی ب ــر تطبیــق ۱68 پ ب

ــا و  ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان ۴۰۵ میلی

انکشــاف دهــات در 6 ولســوالی شــینوار والیــت 

ننگرهــار، معــراج الدیــن شــمس، معیــن مالــی و 

اداری ایــن والیــت بــه منظــور بررســی چگونگی 

ــکه   ــوالی هس ــه ولس ــا ب ــن پروژه ه ــق ای تطبی

مینــه ی ننگرهــار رفــت.

ــن  ــه همی ــه ب ــمی ک ــمس در مراس ــاب ش جن

ــماری از  ــا و ش ــی ننگره ــور وال ــا حض ــور ب منظ

ــده  ــزار ش ــکار برگ ــای هم ــان وزارت خانه ه معین

بــود گفــت کــه از ۱68 پــروژه ای کــه قرار اســت 

در شــینوار تطبیــق شــود، ۵ پــروژه تکمیل شــده، 

۱۱ پــروژه ســروی گردیــده و ۱۵ پــروژه ی دیگر 

در مرحلــه ی تدارکاتــی قــرار دارنــد.

ــاخت  ــامل س ــا ش ــن پروژه ه ــه ای ــزود ک وی اف

متــر   8۰8 اســتنادی،  دیــوار  متــر   ۴۵۵8

ــرک  ــر س ــاری، ۱۰ کیلومت ــربند آبی ــال و س کان

ــب و 6  ــاب مکت ــجد، ۴۱ ب ــرش، ۵۷ مس جغل ف

شــبکه ی آبرســانی می شــود کــه کار آن هــا هــم 

ــت. ــده اس ــاز ش ــون آغ اکن

ــا  ــی و اداری وزارت احی ــن مال ــه ی معی ــه گفت ب

و انکشــاف دهــات، ایــن وزارت بــا توجــه 

باشــندگان  کــه  صدماتــی  و  آســیب ها  بــه 

جنگ هــای  طــی  شــینوار  ولســوالی های 

گذشــته متحمــل شــده انــد، تــالش دارد تــا بــا 

ــافی را در  ــا انکش ــات پروژه ه ــه امکان ــه ب توج

ایــن ولســوالی ها تطبیــق کنــد.

ــل  ــا تکمی ــه ب ــان گفــت ک ــای شــمس همچن آق

پروژه هــای میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در 8 ولســوالی والیــت ننگرهار، 

ایــن برنامــه بــر اســاس خواســت والــی و مــردم 

ــوالی های  ــر ولس ــش را در دیگ ــار فعالیت ننگره

ــن  ــرد و از ای ــد ک ــاز خواه ــز آغ ــت نی ــن والی ای

طریــق بخــش بزرگــی از مشــکالت مــردم حــل 

خواهــد شــد.
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۵ جدی ۱398

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات زیــر چتــر پــروژه ی اقــرا در روســتای ســلدوز قپچــاق ولســوالی اندخــوی والیــت فاریــاب تکمیــل و 

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

تعمیــر ایــن مکتــب کــه دارای 8 صنــف درســی، تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی اســت، 

کــه بــا تکمیــل آن بــرای دختــران و پســران دانــش آمــوز 3۲۰ خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در 

فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده اســت.

تکمیل کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی 
در فاریاب 
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۱۰

جریان کار تطبیق یک 
پروژه ی کاریز به ارزش 
۴ میلیون افغانی در لوگر

3 جدی ۱398

کار تطبیــق یــک پــروژه ی کاریــز بــه ارزش ۴ میلیون 

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 

ــر  ــت لوگ ــز والی ــم، مرک ــل عل ــاد پ ــه نوآب زرداد قلع

8۵ درصــد پیــش رفتــه اســت. ایــن پــروژه شــامل 

ــز  ــای کاری ــر چاه ه ــاری و حف ــال آبی ــاخت کان س

می شــود.

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور ۱8۰۷ روز کاری 

ایجــاد می شــود و پــس از تکمیــل شــدن ۱89۰ تــن 

از آن هــا مســتفید شــده، 3۵۰ جریــب زمیــن زراعتی 

ــرد. ــرار می گی ــاری ق تحــت پوشــش منظــم آبی

تکمیل کار ساخت یک کاریز 
و کانال آبیاری به ارزش ۲.۵ 
میلیون افغانی در میدان وردگ

3۰ قوس ۱398

ــد  ــال و بن ــر کان ــز، ۲۱۲ مت ــک کاری ــاخت ی کار س

ــر  ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۲.۵ میلی آب ب

و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای  انســجام 

ــدزی  ــراق احم ــتای بس ــات در روس ــاف ده انکش

میــدان شــهر، مرکــز والیــت میــدان وردک تکمیــل 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به و ب

ــروژه ۱6۱9 روز کاری  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۰۵۰ 

آن مســتفید می شــوند. مزایــای  از  خانــواده 

ــاری  ــروژه ی آبی ــق پ ــا تطبی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــندگان  ــی باش ــن زراعت ــب زمی ــده ۷۵ جری ــاد ش ی

محــل تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه 

و از ایــن طریــق، بــا بلنــد رفتــن میــزان حاصــالت 

ــر  ــز بهت ــان نی ــادی  آن ــاع اقتص ــاورزان، اوض کش

ــد. ــد ش خواه
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