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21 قوس 1۳98

ــا و  ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ــرای برنامــه ی مل ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــاب مکتــب زی کار ســاخت دو ب

ــان دارد. ــخ جری ــت بل ــم والی ــدادی و خل ــوالی های ده ــات در ولس ــاف ده انکش

ایــن مکاتــب دارای 8 و ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا ســاخت آن هــا بــرای 

دختــران و پســران حــدود ۷۰۰ خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضای ســالم و مناســب درســی 

فراهــم خواهد شــد

جریان کار دو باب مکتب در ولسوالی های
 دهدادی و خلم والیت بلخ

هفته نامه توسعه         شماره صد و دهم         پنجشنبه         21 قوس         1۳98



۳

تکمیل کار ساخت یک کانال 
و حوض آبیاری در غزنی

1۶ قوس 1۳98
ــی  ــاری زراعت ــوض آبی ــال و ح ــاخت کان کار س
جغتــوی  ولســوالی  خــدری  کوشــه  قریــه 
والیــت غزنــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــرداری  دهــات تکمیــل شــده و آمــاده ی بهــره ب

می باشــد.
ــاد شــده ۴2۰ متــر  ــال ی گفتنــی اســت کــه کان
طــول داشــته و حــوض ذخیــروی آب آن بــه ابعاد 

12 در 1۶ متــر مربــع ســاخته شــده اســت.

توزیع مواد غیرخوارکی 
برای ۵۵ خانواده ی بی جا 

شده از اثر جنگ های داخلی 
در کندز

1۶ قوس 1۳98

بــرای ۵۵ خانــواده ی بی جــا شــده از اثــر جنــگ 

ــدز و  ــی ســاکن در اطــراف شــهر کن هــای داخل

ــاف  ــا و انکش ــت احی ــوی ریاس ــو از س ــه تل قری

دهــات والیــت کنــدز 1۴ قلــم مــواد غیــر 

ــد. ــع ش ــی توزی خوراک

مــواد کمــک شــده شــامل کمپــل، ترپــال، ســطل 

ــپز  ــوازم آش ــم ل ــرپوش دار، ۷ قل ــتیکی س پالس

ــار،  ــه فش ــه، آل ــای اولی ــته ی کمک ه ــه، بس خان

ــود. ــک می ش ــر و ماس ترمامیت
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۴

بازدید رییس اجرایوی 
برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

روستایی وزارت احیا و 
انکشاف دهات از روند 

تطبیق این برنامه 
در والیت هرات

19 قوس 1۳98

ــی انکشــاف  ــه مل ــه برنام ــد پای ــأت بلن ــک هی ی

انکشــاف  و  احیــا  وزارت  روســتایی  اقتصــاد 

دهــات بــه رهبــری رحمــت اهلل قریشــی، رییــس 

ــارت از  ــور نظ ــه منظ ــه ب ــن برنام ــوی ای اجرای

عملکــرد و رونــد تطبیــق برنامــه مذکــور، عــازم 

ــدند. ــرات ش ــت ه والی

ــن  ــش در ای ــأت همراه ــا هی ــی ب ــاب قریش جن

ــده ی  ــیس ش ــازه تاس ــای ت ــفر از گروپ ه س

ــا  ــرده و ب ــدن ک ــت دی ــن والی ــذره ای ــه گ قری

اعضــای ایــن گروپ هــا در مــورد اهــداف و 

مقاصــد برنامــه و بیســج ســازی مــردم ســخن 

ــد. گفتن

ــاد  ــاف اقتص ــه ی انکش ــوی برنام ــس اجرای ریی

روســتایی، در یــک نشســت اختصاصــی بــا 

ــرات، در  ــت ه ــه در والی ــن برنام ــدان ای کارمن

ــق  ــرا راه تطبی ــای ف ــکالت و چالش ه ــورد مش م

ایــن برنامــه در والیــت مذکــور نیــز گفتگــو کرد.

ــه ی انکشــاف  ــه برنام ــاد آوری اســت ک ــل ی قاب

اقتصــاد روســتایی در والیــت هــرات چهــار 

ــت  ــرارد داده اس ــش ق ــت پوش ــوالی را تح ولس

کــه در مجمــوع ۳۶۰ قریــه از آن مســتفید شــده 

ــه  ــداز و ۳۶۰ اتحادی ــس ان ــروپ پ و 28۷۶ گ

ــای  ــان گروپ ه ــداز و همچن ــس ان ــه و پ قرض

ــدف  ــد. ه ــد ش ــاد خواه ــا ایج ــدی در آن ه تولی

ــت  ــادی، تقوی ــای اقتص ــن نهاده ــاد ای از ایج

گــذاری،  ســرمایه  و  انــداز  پــس  فرهنــگ 

تســهیل دسترســی اهالــی روســتایی بــه منابــع 

بیشــتر مالــی و تشــویق هرچــه بیشــتر متشــبثین 

روســتایی غــرض اســتفاده از منابــع بــرای رشــد 

و تقویــت فعالیت هــای اقتصــادی و تولیــدی 

بــوده کــه بــا ایــن کار بــرای تعــداد زیــادی بــه 

گونــه ی مســتقیم و غیــر مســتقیم در بخش هــای 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــف ش مختل
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۵

کمک مواد خوراکی برای 
دو هزار خانواده در نورستان

1۶ قوس 1۳98

ولســوالی های  در  خانــواده  هــزار  دو  بــرای 

ــتان  ــت نورس ــش والی ــگل و کامدی ــارون، وای پ

ــت  ــوی ریاس ــی از س ــواد خوراک ــم م ــج قل پن

احیــا و انکشــاف دهــات و ســازمان جهانــی غــذا 

ــد. ــع ش توزی

ــی  ــو آرد غن ــامل ۵۰ کیل ــده ش ــک ش ــواد کم م

ــم  ــو دال، نی ــج کیل ــر روغــن، پن ــج لیت شــده، پن

ــود. ــال می ش ــکویت اطف ــک و بس ــو نم کیل

جریان ساخت 1۴۰ متر 
کانال آبیاری در غزنی

18 قوس 1۳98

ــای  ــاری زمین ه ــال آبی ــر کان ــاخت 1۴۰ مت کار س

زراعتــی قریــه خواجــه داکــه ولســوالی جغتــو والیت 

ــهروندی  ــاق ش ــی میث ــه مل ــوی برنام ــی از س غزن

ــان دارد. ــات جری ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــردم  ــکالت م ــروژه مش ــن پ ــدن ای ــل ش ــا تکمی ب

ــان  ــی ش ــای زراعت ــاری زمین ه ــه آبی ــل از ناحی مح

حــل خواهــد شــد.
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ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش 1.8 میلی ــوی ب ــوار محافظ ــک دی ــاخت ی کار س

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای مظفــری ولســوالی تیشــکان والیــت بدخشــان 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب تکمی

طــول ایــن دیــوار ۷2 متــر و ارتفــاع آن حــدود ۵ متــر بــوده و در جریــان کار آن 1۵۶9 روز کاری بــرای 

کارگــران فنــی وغیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت دیــوار مذکــور ۵۰ جریــب زمیــن زراعتــی، کانــال آب، راه هــای عبــور ومــرو 

ــای آن  ــواده از مزای ــای رهایشــی روســتاییان از خطــر ســیالب ها، حفاظــت شــده و و 18۵ خان و خانه ه

مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار ساخت یک دیوار محافظوی به ارزش 
1.8 میلیون افغانی در بدخشان
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۷

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی به 
ارزش ۳.۳ میلیون افغانی 

در نورستان
1۶ قوس 1۳98

کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۳.۳ 

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی، 

ــاف  ــا و انکش ــه ی وزارت احی ــظ الصح ــاری و حف آبی

ــف  ــی یونیس ــی اداره جهان ــک مال ــه کم ــات ب ده

در روســتای همشــوز ولســوالی وایــگل والیــت 

نورســتان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان کار ایــن شــبکه 29۰۰ روز کاری ایجــاد 

شــده و بــا تکمیــل آن ۴2۰ خانــواده، مکتــب 

و کلینیــک همشــوز بــه آب آشــامیدنی صحــی 

ــد. ــه ان ــی یافت دسترس

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
2.۵ میلیون افغانی در کندز

1۶ قوس 1۳98

کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی صحــی به 

ارزش 2.۵ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 

روســتای حمیــد بــای مربــوط مرکــز والیــت کنــدز 

9۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــامل 21  ــوده و ش ــر ب ــبکه 2۵۶۰ مت ــن ش ــول ای ط

ــه  ــی ب ــامیدنی صح ــاه آب آش ــک چ ــیردهن، ی ش

عمــق ۷۰ متــر و یــک ذخیــره بــا ظرفیــت 2۰ متــر 

مکعــب آب می باشــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن پــروژه 

ــی  ــر فن ــی وغی ــران فن ــرای کارگ 1۶۳۵ روز کاری ب

ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن حــدود ۶۰۴ خانــواده 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا خواهنــد 

کــرد.
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1۷ قوس 1۳98

پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات طــی ســفری بــه والیــت لغمــان کار تطبیــق 

91 پــروژه را آغــاز و ۷۷ پــروژه ی دیگــر را بــه بهــره بــرداری ســپرد.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور در لغمــان برگــزار شــده بــود، گفــت کــه ایــن 

ــه ی آب  ــرق و تهی ــع ب ــتنادی، توزی ــای اس ــرک ها، دیوار ه ــا، س ــربند ها، جوی ه ــاخت س ــامل س ــا ش پروژه ه

آشــامیدنی صحــی شــده و ارزش آن هــا نزدیــک بــه ۳۰۰ میلیــون افغانــی اســت.

جنــاب کریمــی افــزود کــه ایــن وزارت تطبیــق ۳89 پــروژه ی دیگــر بــه ارزش ۴۶۰ میلیــون افغانــی را در لغمان، 

در برنامــه ی کاری خــود دارد کــه حــدود ۷۰ هــزار خانــواده از آن هــا مســتفید خواهنــد شــد.

ــن وزارت 21۶  ــتایی ای ــاد روس ــاف اقتص ــه ی انکش ــه برنام ــت ک ــان گف ــات همچن ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی

ــه  ــن برنام ــای ای ــن از مزای ــزار و 28۰ ت ــد و 1۷ ه ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــان را تح ــت لغم ــتای والی روس

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من

آغاز کار و به بهره برداری سپرده شدن 1۶8 پروژه 
از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات در لغمان
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تصویب یک پروژه ی 
انکشافی در دایکندی

1۶ قوس 1۳98

ــس  ــانی پ ــبکه آبرس ــک ش ــاخت ی ــروژه ی س پ

ــوی  ــه از س ــی های اولی ــنجی و بررس ــاز س از نی

تیــم تخنیکــی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 

والیــت دایکنــدی در منطقــه ی قخــور ولســوالی 

پاتــوی ایــن والیــت تصویــب شــد.

ــه آب  ــواده ب ــا تطبیــق ایــن پــروژه 11۰۰ خان ب

ــد. آشــامیدنی صحــی دسترســی مــی یابن

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش 1۵۰ هزار افغانی 
برای ۷ خانواده ی نیازمند 

در لوگر
18 قوس 1۳98

ــش  ــه ارزش بی ــد ب ــواده ی نیازمن ــرای ۷ خان ب

ــق  ــی از طری ــواد خوراک ــی م ــزار افغان از 1۵۰ ه

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــات برنام ــه ج ــای غل بانک ه

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

روســتای خانــی خیــل ولســوالی خوشــی والیــت 

ــع شــد.  ــر، توزی لوگ

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

ــن، آرد،  ــج، روغ ــامل برن ــده و ش ــکش ش پیش

شــیرین، چــای و یــک رأس گوســفند می باشــد.
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1۰

جریان کار ساخت یک 
کانال آب زراعتی به ارزش 
1.۷ میلیون افغانی در فراه

 19 قوس 1۳98

ــه ارزش  ــی ب ــال آب زراعت ــک کان کار ســاخت ی

ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان 1.۷ میلی

انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 

ــت  ــز والی ــداد مرک ــتای ده خدای ــات در روس ده

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــراه 8۰ درص ف

ایــن کانــال ۳9۰ متــر طــول داشــته و در جریــان 

کار آن 9۰۰ روز کاری ایجــاد می شــود.

بــا تکمیــل کار کانــال مذکــور 8۰۰ جریــب 

زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و 

2۰۰ خانــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند.

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی به 
ارزش 1.۷ میلیون افغانی 

در فاریاب
19 قوس 1۳98

ــه ارزش  کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب

ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان 1.۷ میلی

انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 

دهــات در روســتای عربشــاه تریغچــی ولســوالی 

چهــار بــاغ والیــت فاریــاب تکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

ایــن شــبکه کــه دو کیلومتــر طــول دارد، شــامل 

یــک ذخیــره ی آب بــه ظرفیــت 2۳ متــر مکعــب، 

ــوده و  ــق آب ب ــاه عمی ــک چ ــیردهن و ی 11 ش

ــه آب آشــامیدنی  ــواده ب ــل آن ۵۰۰ خان ــا تکمی ب

ــد. صحــی دسترســی یافتــه ان
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جریان کار ساخت سه 
حقابه و یک دیوار محافظوی 
به ارزش 1.۷ میلیون افغانی 

در کندز
19 قوس 1۳98

کار ســاخت ســه حقابــه و ۶۰ متــر دیــوار 

ــی از  ــون افغان ــه ارزش 1.۷ میلی ــوی ب محافظ

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــزی  ــتای اتمان ــات در روس ــاف ده ــا و انکش احی

ــش  ــد پی ــدز ۷۰ درص ــز کن ــان مرک ــی ج حاج

ــت. ــه اس رفت

در جریــان کار ایــن پــروژه 1۳۳۶ روز کاری 

ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۵۰۰ جریــب 

ــرار  ــاری ق ــش آبی ــت پوش ــی تح ــن زراعت زمی

. د می گیــر

گفتنــی اســت کــه حــدود 2۶۴ خانــواده از 

مزایــای پــروژه ی مذکــور مســتفید خواهنــد شــد.

جریان ساخت یک کانال 
زراعتی به ارزش 1.۵ 

میلیون افغانی در کندهار

19 قوس 1۳98

کار ســاخت یــک کانــال زراعتــی بــه ارزش 1.۵ 

ــاق  ــی میث ــی ازطــرف برنامــه ی مل ــون افغان میلی

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

ــی  ــوالی پنجوای ــد ولس ــی احم ــتای حاج روس

ــان دارد. ــار جری ــت کنده والی

ــروژه ۷1۰ روز کاری  ــن پ ــار ای ــان اعم در جری

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده 

ــی  ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۵۰۰ جری ــا تکمی و ب

ــرد. ــرار می گی ــاری ق ــش آبی ــت پوش تح

گفتنــی اســت کــه حــدود 1۴۴ خانــواده از 

مزایــای پــروژه ی مذکــور مســتفید خواهنــد شــد.
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تهیه ی آب آشامیدنی 
برای 2۴۰ خانواده در 

میدان وردگ
19 قوس 1۳98

ــه  ــامیدنی ب ــبکه ی آب آش ــک ش ــاخت ی کار س
ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۳.9 میلی
ملــی آبرســانی، آبیــاری و حفــظ  الصحــه ی وزارت 
ــتک  ــه ی دش ــات در منطق ــاف ده ــا و انکش احی
ــدان وردگ  ــت می ــود والی ــز بهس ــوالی مرک ولس

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب تکمی
بــا ســاخت ایــن شــبکه 2۴۰ خانــواده در 
ــی  ــامیدنی دسترس ــه آب آش ــور ب ــتای مذک روس

ــد. ــرده ان ــدا ک پی

تکمیل کار ۳۴ پروژه ی 
انکشافی به ارزش نزدیک 
به ۵۰ میلیون افغانی در غور

21 قوس 1۳98

ارزش  بــه  انکشــافی  پــروژه ی  تطبیــق ۳۴  کار 

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ۵۰ میلی ــک ب نزدی

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

ــت  ــک والی ــهرک و تول ــوالی های ش ــات در ولس ده

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

ایــن پروژه هــا شــامل اعمــار 28 شــبکه ی آبرســانی، 

یــک پــروژه بــرق آبــی، 2 پــروژه ی حفــاری چــاه آب 

ــای  ــوی و احی ــای محافظ ــار دیواره ــروژه اعم و ۳ پ

ــره ی آب زراعتــی می باشــد.  ــال و ذخی کان

در جریــان کار ایــن پروژه هــا ۴8۵8۰ روز کاری 

ــده و  ــاد ش ــی ایج ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ب

پــس از تکمیــل شــدن، 12۴1۰ خانــواده از مزایــا و 

ــد. ــده ان ــا مستفیدش ــهیالت آن ه تس
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2۰ قوس 1۳98

دور دهــم امتحــان رقابتــی در مقطــع ماســتری رشــته های انجنیــری و زراعــت بــرای ســال 2۰2۰ مربــوط 

ســازمان همکاریهــای بیــن المللــی کشــور جاپــان )JICA( در انســتیتوت انکشــاف دهــات برگــزار شــد.

 28 تــن بــه شــمول و 2 خانــم از کارمنــدان مرکــزی و وزارت در ایــن امتحــان اشــتراک نمــوده بودنــد کــه 

از آن جملــه 8تــن آنــان بــه مرحلــه بعــدی راه خواهنــد یافــت. همچنــان شــهزار ځدران رئیــس انســتیتوت 

انکشــاف دهــات، محمــد نورکتــوازی رئیــس منابــع بشــری و شــاهپور عبدالرحیمــزی رئیــس دفتــر منحیــث 

مســوولین کمیتــه از ایــن امتحــان نظــارت نمودنــد.

ایــن در حالیســت کــه آمریــت تنظیــم بورســیه ها و فیلوشــپ هــای انســتیتوت انکشــاف دهــات همــه ســاله 

تعــداد کارمنــدان وزارت را جهــت ارتقــای ســطح تحصیلــی آن هــا بــه ســازمان همکاریهــای بیــن المللــی 

ــد. ــی می نمای ــان )JICA( معرف ــور جاپ کش

برگزاری امتحان رقابتی مقطع ماستری رشته های 
انجنیری و زراعت کشور جاپان



1۴

برگزاری نمایشگاه مشترک 
صنایع روستایی میان 

وزارت خانه های مالیه و احیا 
و انکشاف دهات

2۰ قوس 1۳98 

ــتایی وزارت  ــاد روس ــاف اقتص ــی انکش ــه مل برنام

احیــا و انکشــاف دهــات نمایشــگاه بــه درخواســت 

وزارت محتــرم مالیــه، نمایشــگاه یــک روزه صنایــع 

ــزار  ــن وزارت برگ ــن ای ــوان را در صح ــتی بان دس

کــرد.  

در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه محتــرم 

ــه  ــت وزارت مالی ــی، سرپرس ــون قیوم ــد همای محم

ضمــن اشــاره بــه جایــگاه زنــان در جامعــه، نقــش 

ــد  ــه رش ــگاه ها را در زمین ــن نمایش ــزاری چنی برگ

ــر  ــتایی موث ــوان روس ــادی بان ــکوفایی اقتص و ش

ــت از  ــه حمای ــد ب ــن وزارت را متعه ــده و ای خوان

ــت.  ــتایی  دانس ــبث روس ــان متش زن

ــبث  ــوی متش ــداد ۳۰ بان ــه تع ــگاه ب ــن نمایش دری

ــاد  ــاف اقتص ــی انکش ــه مل ــتفیدین برنام ــه مس ک

روســتایی بودنــد از هشــت والیــت کشــور ) هــرات، 

ــروان و  ــا، پ ــار، خوســت، پکتی ــان، ننگره ــخ، بامی بل

ــتند.   ــتراک داش ــار ( اش قنده

صنایــع دســتی، گلیــم، اشــجار قیمتــی ، زیــورآالت، 

تولیــدات لبنــی و ترشــی باب از اقالمــی بودنــد کــه 

ــه  ــور ب ــگاه مذک ــوان در نمایش ــن بان ــب ای از جان

ــود.  نمایــش و فــروش گذاشــته شــده ب

ــگاه  ــن نمایش ــه دری ــبث ک ــون متش ــماری از بان ش

چنیــن  راه انــدازی  از  بودنــد  کــرده  اشــتراک 

ــراز  ــور اب ــای کش ــان وزارت خانه ه ــگاه ها می نمایش

خرســندی کــرده افزودنــد: همکاری هــا میــان 

ــتایی  ــبثین روس ــت از متش ــای و حمای وزارت خانه ه

ــاد  ــی اقتص ــه خودکفای ــان را در زمین ــد آن می توان

ــد.  ــک کن کم

الزم بــه ذکــر اســت نمایشــگاه مذکــور به مناســبت 

ــونت  ــع خش ــانزده روزه من ــن ش ــت از کمپای حمای

علیــه زن از ســوی وزارت مالیــه بــه همــکاری 

ــتایی وزارت  ــاد روس ــاف اقتص ــی انکش ــه مل برنام

ــود. ــده ب ــزار گردی ــات برگ ــاف ده ــا و انکش احی
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