
به بهره برداری سپرده شدن ۹ پروژه ی انکشافی 
به ارزش نزدیک به ۸۱۴ میلیون افغـانی از سوی 

وزیر احیـا و انکشـاف دهـات در بدخشـان

۱0

۱۱

تدویر نمایشگاه بزرگ صنایع روستایی 
در والیت کندهار

تکمیل کار تطبیق هشت پروژه ی آبرسانی به ارزش
 ۲۲.۸ میلیون افغانی در جوزجان

5

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و نهم         پنجشنبه         ۱۴ قوس         سال ۱3۹۸

هفتــه نامـــهتوســـــعــــــه



۲

۱۴ قوس ۱3۹۸

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

ــواده را در  ــه ی آمــوزش و پــرورش دانش آمــوزارن ۴00 خان دهــات در ولســوالی قرغــان والیــت فاریــاب کــه زمین

محیــط مناســب درســی فراهــم می کنــد، تکمیــل شــده و کار شــش مکتــب دیگــر در چهــار والیــت کشــور جریــان 

دارد.

ــار و  ــوالی چپرهار ننگره ــرات، ولس ــان ه ــده ج ــوالی زن ــدز، ولس ــی کن ــت ارچ ــوالی  دش ــه در ولس ــب ک ــن مکات ای

ولســوالی تنــی والیــت خوســت ســاخته می شــوند دارای ۱۲، ۱0، ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب 

ــند. ــامیدنی می باش آش

در جریــان کار ایــن پروژه هــا هــزاران روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار مکاتــب در حــال اعمــار، بــرای بیــش 

از ۴۲00 دانــش آمــوزان زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

تکمیل کار یک باب مکتب و جریان کار ۶ مکتب 
دیگر در پنج والیت کشور طی یک هفته ی گذشته 
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تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۲50 خانواده 

در ننگرهار
۹ قوس ۱3۹۸

کار ســاخت یک شــبکه ی ســولری آب آشامیدنی 
بــه ارزش ۲.5 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 
آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا 
ــیخ  ــکونی ش ــاحه مس ــات در س ــاف ده و انکش
ــار  ــت ننگره ــرخرود والی ــوالی س ــری ولس مص

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۴۷5 روز کاری 
ــدود ۲50  ــل کار آن ح ــا تکمی ــده و ب ــاد ش ایج
ــی  ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب خان

ــد. پیــدا کــرده ان

تکمیل کار حفر ۲5 حلقه 
چاه  به ارزش ۱0 میلیون 

افغانی در میدان وردگ
۱0قوس ۱3۹۸

ــه ارزش بیــش  ۲5 حلقــه چــاه آب آشــامیدنی ب

ــی  ــه ی مل ــی از ســوی برنام ــون افغان از ۱0 میلی

ــتایی  ــه ی روس ــاری و حفظ الصح ــانی، آبی آبرس

مناطــق  در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت 

مختلــف ولســوالی مرکــز بهســود والیــت میــدان 

ــه  ــتی، ب ــای دس ــب بمبه ه ــا نص ــر و ب وردگ حف

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــه  ــواده ب ــا حفــر ایــن چاه هــا حــدود ۶00 خان ب

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز شــنبه )۹ قــوس( در دفتــر کارش بــا ســید 

انــور رحمتــی، والــی دایکنــدی دیــدار کــرد.

ــاه در  ــاد رف ــر ایج ــن وزارت در ام ــای ای ــپاس از تالش ه ــار س ــن اظه ــدی، ضم ــی دایکن ــدار وال ــن دی در ای

ــهروندی در  ــاق ش ــای میث ــق پروژه ه ــت تطبی ــب و درخواس ــر مکات ــود تعمی ــکل نب ــتان، مش ــتاهای افغانس روس

ــرد. ــریک ک ــات ش ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــا وزی ــت را ب ــن والی ــوالی های ای ــام ولس تم

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی نیــز ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه والــی دایکنــدی گفــت کــه در مرحلــه ی 

دوم ســاخت شــش هــزار مکتــب، تعمیــر ۲۲3 بــاب مکتــب در دایکنــدی ســاخته خواهــد شــد. جنــاب کریمــی 

افــزود کــه ایــن وزارت در هفتــه ی جــاری گفتگوهــا را بــا بانــک جهانــی در مــورد بودجــه فــاز دوم ســاخت مکاتــب 

کــه شــامل 3553 مکتــب می شــود، آغــاز خواهــد کــرد.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت کــه ایــن وزارت بــرای تطبیــق پروژه هــای بزرگتــر در دایکنــدی کــه 

چندیــن قریــه را یکجــا پوشــش دهــد، جدی تــر تــالش می کنــد.

دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات 
با والی دایکندی
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کار تطبیــق هشــت پــروژه ی آبرســانی بــه ارزش ۲۲.۸ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی، آبیاری و 

حفــظ الصحــه ی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و بــه کمــک مالــی ۱.۴ میلیــون افغانیگــی اداره جهانی یونیســف در 

روســتاهای حســن تابیــن، چهارپیــکال، پمــپ خانــه، قوچیــن، یکــه چنــار و جغســای شــهر شــبرغان، روســتاهای 

قوربقــه اریــغ و منگجــک ولســوالی خواجــه دو کــوه  و روســتا های شــیرك شــورمیدان و خانقــاه عربیــه ی ولســوالی 

آقچــه تکمیــل بــه بهره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل اعمــار شــش ذخیــره ی زمینــی )حــوض( ســر بســته مجهــز بــه پمــپ دســتی بــا ظرفیــت 

300 متــر مکعــب، حفــر ســه حلقــه چــاه عمیــق و دو حلقــه چــاه نیمــه عمیــق مجهــز بــه ســولر پمــپ و ذخیــره ی 

ارتفاعــی بــه ظرفیــت ۲0 هــزار لیتــر و تمدیــد ۱۶.۷35 کیلومتــر شــبکه ی آبرســانی خانــه بــه خانــه، می باشــد.

ــه آب  ــوز ب ــش آم ــواده و ۸۶0 دان ــزار خان ــار ه ــش از چه ــور بی ــای مذک ــق پروژه ه ــا تطبی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــد. ــه ان آشــامیدنی دسترســی یافت

تکمیل کار تطبیق هشت پروژه ی آبرسانی به 
ارزش ۲۲.۸ میلیون افغانی در جوزجان
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۶

جریان کار تمدید شبکه 
برق شهری به ارزش 5.۴ 
میلیون افغانی در سمنگان 

۱۱ قوس ۱3۹۸

ــه  ــهری ب ــرق ش ــبکه ی ب ــد ش ــی تمدی کار عمل

ارزش 5.۴ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

در روســتای کوکــه بــالق بــاالی ولســوالی حضــرت 

ســلطان والیــت ســمنگان ۸0 درصــد پیــش رفتــه 

اســت. 

در ایــن شــبکه از ۱۴3 پایــه ی تــی  پــی و اس  پــی 

ــه طــول ۴۲00  ــت ب جهــت انتقــال لیــن  ۲0 کیلوول

ــر  ــول 3۱50 مت ــه ط ــت ب ــن 0،۴ کیلوول ــر  و لی مت

اســتفاده می شــود. شــبکه ی مذکــور همچنــان دارای 

ــر  ــت امپی ــت ۲50 کیلوول ــا ظرفی ــفارمری ب ترانس

ــواده از  ــل کار آن ۱۷۹  خان ــوده کــه پــس از تکمی ب

ــوند. ــتفید می ش ــهری مس ــرق ش ب

جریان کار ساخت یک 
کانال آب زراعتی به ارزش 

۲ میلیون افغانی 
در بدخشان

۱۱ قوس ۱3۹۸

ــه ارزش  ــی ب ــال آب زراعت ــک کان ــاخت ی کار س

بیــش از ۲ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

بــه وســیله ی شــورای انکشــافی ارچ خــم ولســوالی 

ــش  ــد پی ــان ۸0 درص ــت بدخش ــزرگ والی ــهر ب ش

رفتــه اســت. طــول ایــن کانــال 3 کیلومتــر بــوده و 

ــب  ــر تخری ــا خط ــه ب ــمت هایی از آن ک ــرای قس ب

مواجــه اســت، ســاخت دیوارهــای محافظــوی، 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــک در نظ ــاب و پلچ ترن

ــروژه ، ۱۸۴0 روز کاری  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

ــده  ــم ش ــی فراه ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ب

ــن  ــب زمی ــدن آن، ۸0 جری ــل ش ــس از تکمی و پ

زراعتــی 5۷ خانــواده تحــت پوشــش منظــم آبیــاری 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
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پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ســفرش بــه بدخشــان بــا اعضــای شــورای 

والیتــی ایــن والیــت دیــدار کرد.

ــای  ــت ها و نیازمندی ه ــی، خواس ــد گوی ــن خوش آم ــان ضم ــی بدخش ــورای والیت ــای ش ــدار اعض ــن دی در ای

ــا و انکشــاف دهــات شــریک  ــر احی ــا وزی ــود، ب ــر ســاختن پل هــا و ســرك ها ب ــز ب ــه بیشــتر متمرک خــود را ک

کردنــد. جنــاب کریمــی در پاســخ بــه اعضــای شــورای والیتــی گفــت: »وزارت احیــا و انکشــاف دهــات مصمــم 

اســت تــا بــه پروژه هــای ســاخت ســرك و پــل و پلچــک، در ایــن والیــت اولویــت بدهــد. ایــن وزارت طرحــی را 

بــه ریاســت جمهــوری ارایــه کــرده اســت کــه طبــق آن صالحیــت ســاخت ســرك های درجــه دوم والیتــی نیــز 

از وزارت فوایــد عامــه بــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات منتقــل شــود، در صــورت تاییــد ایــن طــرح، تمامــی 

ــد  ــاخته خواه ــان الزم س ــه و در زم ــرار گرفت ــی ق ــروی و بررس ــورد س ــان م ــاز در بدخش ــورد نی ــرك های م س

شــد.« وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان وعــده ســپرد کــه خواســت ها و مشــکالت مــردم بدخشــان را 

ــه ی  ــه گون ــه آ ن هــا وظیفــه می ســپارد کــه راه هــای حــل آن را ب ــان گذاشــته و ب ــوط در می ــا برنامه هــای مرب ب

دقیــق بررســی کننــد.

دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات با اعضای 
شورای والیتی بدخشان
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۸

جریان کار ساخت
 3.۶ کیلومتر سرك به 

ارزش 3۶ میلیون افغانی 
در خوست
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کار ســاخت 3.۶ کیلومتــر ســرك بــه ارزش 

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان 3۶ میلی

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

دهــات در منطقــه ی گربــز صحرای ولســوالی تنی 

والیــت خوســت ۹۶ درصــد پیــش رفتــه اســت. 

بــا ایــن ســرك کــه کار آن در آینــده ی نزدیــک 

ــپورتی  ــکالت ترانس ــد، مش ــد ش ــل خواه تکمی

ــود. ــل می ش ــادی ح ــد زی ــا ح ــل ت ــردم مح م

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 

ده میلیون افغانی 
در سمنگان 
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ــه ارزش ده  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی 

ــخ  ــتای تل ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ولســوالی دره صــوف پاییــن والیــت ســمنگان 

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

ــمه،  ــردن چش ــاختمان ک ــامل س ــروژه ش ــن پ ای

ــر  ــت ۸0 مت ــه ظرفی ــره آب ب ــک ذخی ــاخت ی س

مکعــب، امتــداد ۲3000 متــر پایــپ شــبکه و نصــب 

ــود  ــر می ش ــتم میت ــه سیس ــز ب ــل آب مجه ۲۶۹ ن

کــه بــا تطبیــق آن ۲۶0 خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح
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۹

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آب آشامیدنی به 
ارزش ۲.۲ میلیون افغانی 

در غور 
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ــی  ــامیدنی صح ــبکه ی آب آش ــک ش ــاخت ی کار س

ــه ی  ــرف برنام ــی از ط ــون افغان ــه ارزش ۲.۲ میلی ب

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

دهــات در روســتای منــار شــورآبک ولســوالی لعــل و 

ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد. 

طــول ایــن شــبکه ۷3۱5 متــر بــوده و شــامل یــک 

ــد  ــر آب می باش ــزار لیت ــت ۱۶ ه ــا ظرفی ــره ب ذخی

ــه آب  ــواده ب ــدود ۱00 خان ــاخت آن ح ــا س ــه ب ک

ــد.  ــرده ان ــدا ک ــی پی ــی دسترس ــامیدنی صح آش

ــاخت  ــان س ــه در جری ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب

بــرای  کاری  روز   ۲۶30 شــده،  یــاد  شــبکه ی 

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــر فن ــی و غی ــران فن کارگ

تکمیل کار ساخت یک 
چک دم به ارزش ۲ میلیون 

افغانی در کندهار
۱۲ قوس ۱3۹۸

ــون  ــه ارزش ۲ میلی ــک دم ب ــک چ ــاخت ی کار س

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 

مجنــون ولســوالی دامــان والیــت کندهــار تکمیــل و 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ب

ــاد  ــروژه 35۲ روز کاری ایج ــن پ ــان کار ای در جری

شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۲۱0 تــن از 

آن مســتفید می شــوند. از  باشــندگان محــل 

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت چــک دم مذکــور ۱50 

ــت  ــل تح ــاورزان مح ــی کش ــن زراعت ــب زمی جری

ــا  پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و از ایــن طریــق ب

ــرات  ــان، تغیی ــی ش ــدات زراعت ــدن تولی ــتر ش بیش

مثبــت چشــمگیری در وضــع اقتصــادی آنــان رونمــا 

خواهــد شــد.
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بــر اســاس هدایــت رییــس جمهــور کشــور مبنــی بــر انکشــاف و توســعه تولیــدات روســتایی در والیــت کندهار، 

وزارت احیــا و  انکشــاف دهــات در نخســتین اقدامــش در ایــن رابطــه، نمایشــگاه بــزرگ صنایــع روســتایی را بــه 

ســطح هفــت زون در والیــت کندهــار راه انــدازی کــرد.

ایــن نمایشــگاه بــه تاریــخ ۱۲ قــوس ســال روان در عینــو مینــه  ی والیــت کندهــار بــا حضــور معــاون والــی ایــن 

والیــت، رییســان ســکتورهای خصوصــی و کارمنــدان رســانه ها بــه گونــه ی رســمی آغــاز شــد.

ــع  ــد: صنای ــان را مانن ــدات روستاهای ش ــور تولی ــت زون کش ــبث از هف ــوی متش ــور ۸0 بان ــگاه مذک در نمایش

ــتند. ــروش گذاش ــش و ف ــه نمای ــورآالت ب ــی زی ــجار زینت ــذای، اش ــوالت غ ــتی، محص دس

قابــل یــاد آوری اســت کــه ایــن نمایشــگاه تــا دو روز دیگــر در والیــت کندهــار ادامــه داشــته و روز پنجشــنبه، 

)۱۴ قــوس( پایــان خواهــد یافــت.

تدویر نمایشگاه بزرگ صنایع روستایی 
در والیت کندهار
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پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ســفری بــه والیــت بدخشــان ۹ پــروژه ی 

ترانســپورتی بــه ارزش نزدیــک بــه ۸۱۴ میلیــون افغانــی را بــه بهــره بــرداری ســپرد.

جنــاب کریمــی در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور برگــزار شــده بــود گفــت: »از ۹ پــروژه ی ترانســپورتی ای 

کــه امــروز بــه بهــره بــرداری ســپرده می شــود، ۴5 هــزار تــن مســتفید شــده و مشــکالت ترانســپورتی شــش 

هــزار خانــواده نیــز بــا اعمــار ســرك پامیــر کوچــک حــل می شــود. در جریــان کار ایــن پروژه هــا ۴0 هــزار روز 

کاری ایجــاد شــده اســت.«

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت ۲۱ کیلومتــر ســرك و ده متــر پــل در 

روســتای منجــی و ۱۴ کیلومتــر ســرك دیگــر در روســتای آب بــاالی ولســوالی درایــم، اعمــار ۱5 کیلومتــر ســرك 

به بهره برداری سپرده شدن ۹ پروژه ی 
انکشافی به ارزش نزدیک به ۸۱۴ میلیون افغانی 

از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات در بدخشان
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در روســتای دره نویچــی و ۱۴0 متــر پــل آهــن کانکریتــی در روســتای نایب هــای ولســوالی کشــم، آســفالت ۶ 

کیلومتــر ســرك و ۲۱ متــر پــل گادری در فیــض آبــاد، ســاخت ۴۴ متــر پــل آهــن کانکریتــی و 0.۲50 کیلومتــر 

ــی پامیــر خــرد و 3۹.5  ــی در ولســوالی تشــکان و اعمــار ۲0 کیلومتــر ســرك ســرحد بروغیــل ال ســرك اتصال

ــر ســرك دیگــر در واخــان، می شــود. کیلومت

بــه گفتــه ی جنــاب کریمــی، ایــن وزارت توانســته اســت در ســال ۱3۹۸ خورشــیدی ۲5 پــروژه در بخش هــای 

تهیــه ی آب آشــامیدنی، ترانســپورت، آبیــاری و لیتــاکا بــه ارزش ۶۴0 میلیــون افغانــی را تطبیــق کنــد. در جریــان 

کار ایــن پروژه هــا ۱۲۶ هــزار روز کاری ایجــاد شــده و ۱5۱ هــزار تــن از آن هــا مســتفید می شــوند.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت کــه کار ۱5۷ پــروژه ی دیگــر بــه ارزش ۹۸3 میلیــون افغانــی در 

ــروژه ی  ــته و ۱۴۲ پ ــان داش ــان جری ــرژی در بدخش ــپورت و ان ــاد، ترانس ــاری، اقتص ــانی، آبی ــای آبرس بخش ه

جدیــد بــه ارزش ۸00 میلیــون افغانــی پــالن شــده اســت کــه حــدود ۲00 هــزار تــن از آن هــا مســتفید خواهنــد 

شــد.

ــتان  ــرزی افغانس ــق م ــه در مناط ــات ک ــاف ده ــا و انکش ــاکای وزارت احی ــه ی لیت ــه برنام ــت ک ــی اس گفتن

ــق  ــن تطبی ــرار داده، ضم ــش ق ــت پوش ــان را تح ــزرگ بدخش ــهر ب ــوالی ش ــت دارد، ولس ــتان فعالی و تاجیکس

پروژه هــای زیــر بنایــی، تولیــدی و اقتصــادی، مراکــز فــروش محصــوالت را نیــز در آنجــا ایجــاد کــرده اســت 

ــوند. ــتفید می ش ــا مس ــتقیم از آن ه ــتقیم و غیرمس ــه ی مس ــه گون ــن ب ــزار ت ــد ه ــدود ص ــه ح ک
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