
معین جدید برنامه های وزارت احیا و انکشاف 
دهــات به کارمندان این وزارت معـرفی شد
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تکمیل کار ساخت ۴ شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۵.۳ میلیون افغانی در دایکندی

کار ساخت دیوار استنادی کرانه های 
دریای کنر جریان دارد
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وزارت احیا و انکشاف دهات
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کار ســاخت هفــت بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در ولســوالی های ســرخرود و کــوز کنــر والیــت ننگرهــار، ولســوالی مارمــل بلــخ، ولســوالی 

ارگــون پکتیــا، ولســوالی زنــده جــان هــرات، ولســوالی قرمقــول والیــت فاریــاب و ولســوالی پنجوایــی والیت 

کندهــار جریــان دارد. 

ایــن مکاتــب دارای 1۰، 8 یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل کار 

اعمــار آن هــا، بــرای دختــران و پســران حــدود 7۵۰ خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای 

ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار ساخت هفت باب مکتب در شش 
والیت کشور طی یک هفته ی گذشته 



۳

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش ۶8 هزار افغانی 

برای ۴۳ خانواده ی نیازمند 
در ننگرهار

7 جدی 1۳98
ــر  ــتای ب ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای ۴۳ خان ب
ــت   ــهٔ والی ــوالی کام ــوط ولس ــل مرب ــرزا خی می
بانک هــای غلــه جــات  از طریــق  ننگرهــار 
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
ــه ارزش بیــش از ۶8 هــزار  وانکشــاف دهــات ب

ــد.  ــع ش ــی توزی ــواد خوراک ــی م افغان
ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای
 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

ــد. ــامل آرد می باش ــده و ش ــکش ش پیش

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
1.8 میلیون افغانی در فاریاب

7 جدی 1۳98
آشــامیدنی  آب  شــبکه ی  یــک  ســاخت  کار 
صحــی بــه ارزش 1.8 میلیــون افغانــی از طــرف 
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات در روســتای ابــو هریــره تواچی 
ــاب 8۵ درصــد  ــت فاری ولســوالی اندخــوی والی

ــه اســت.  پیــش رفت
ــامل   ــوده و ش ــر ب ــبکه 1۳۵۰ مت ــن ش ــول ای ط
ــی و  ــامیدنی صح ــاه آب آش ــیردهن، 2 چ 8 ش
ــب آب  ــر مکع ــت 2۳ مت ــا ظرفی ــره ب ــک ذخی ی

می باشــد.
ــروژه  ــن پ ــل ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
ــامیدنی  ــه آب آش ــواده ب ــه ۳۰۰ خان ــک ب نزدی

می یابنــد. دسترســی  صحــی 

هفته نامه توسعه         شماره صد و سیزدهم         پنجشنبه         12 جدی         1۳98



۴

کار ساخت دیوار 
استنادی کرانه های 

دریای کنر جریان دارد
7 جدی 1۳98

کار ســاخت دیــوار اســتنادی کرانه هــای دریــای 

کنــر از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ۳۵ 

درصــد پیــش رفتــه اســت. ایــن دیــوار کــه بــه 

منظــور مهــار کــردن آبخیزی هــای دریــای کنــر 

ــش  ــاخت 28 بخ ــرارداد س ــود، ق ــاخت می ش س

ــیده  ــا رس ــه امض ــافی ب ــوراهای انکش ــا ش آن ب

ــان دارد. ــوزل جری ــق پرپ ــت و کار آن مطاب اس

ــه  ــه از بودج ــروژه ک ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

ملــی تطبیــق شــده اســت، ۳۵۰ هــزار روز کاری 

ــدن، 2۵۰  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج

هــزار تــن از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

ــتفاده ی  ــور و اس ــاری کش ــای ج ــت آب ه مدیری

موثــر از آن هــا از اولویت هایــی اســت کــه 

ــه  ــد. ب ــه آن می دان ــد ب ــود را متعه ــت خ حکوم

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــاس وزارت احی ــن اس همی

ــدر در  ــتنادی بول ــوار اس ــاختن دی ــه س ــر ب کم

ــن  ــا از ای ــت ت ــته اس ــر بس ــای کن ــراف دری اط

طریــق ضمــن جلوگیــری از آســیب دیــدن 

مــردم و کشــتزار های اطــراف دریــا در اثــر 

ــده در  ــره ش ــمی، از آب ذخی ــای موس آبخیزی ه

ــط زیســت و رشــد اقتصــادی  محافظــت از محی

ــود. ــتفاده ش ــل اس ــندگان مح باش

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات خــود را بــه تطبیق 

ــد و از  ــد می دان ــروژه  متعه ــن پ ــز ای موفقیت آمی

همیــن رو تیــم تخنیکــی ایــن وزارت بــه منظــور 

ــاحه  ــروژه، در س ــر پ ــی متوات ــی تخنیک ارزیاب

حضــور دارنــد. 

ایــن وزارت همچنــان از مــردم محــل می خواهــد 

کــه بــا نظارت هــای فــردی شــان در راه تطبیــق 

ــه  ــکاری همه جانب ــور هم ــروژه ی مذک ــت پ درس

داشــته باشــند.
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۵

تکمیل کار حفر یک چاه 
آبیاری به ارزش یک میلیون 

افغانی در زابل
9 جدی 1۳98

ــه  ــز ب ــاری مجه ــاه آبی ــه چ ــک حلق ــر ی کار حف

ــون  ــک میلی ــش از ی ــه ارزش بی ــولر ب ــتم س سیس

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 

عــزت اهلل قــات، مرکــز والیــت زابــل تکمیــل و بــه 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــاد  ــروژه 17۶  روز کاری ایج ــن پ ــان کار ای در جری

شــده اســت و پــس از تکمیــل شــدن آن 9۰ جریــب 

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار 

ــه ی  ــه گون ــه، 77۰ تــن از باشــندگان محــل ب گرفت

مســتقیم از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آبیاری زراعتی به 

ارزش 1.۶ میلیون افغانی 
در کندهار  

8 جدی 1۳98

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی  برنامــه ی 

ــاف  ــا وانکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل

ــه ارزش 1.۶ میلیــون افغانــی در روســتای  دهــات ب

ــار  ــت کنده ــی والی ــوالی پنجوای ــور ولس ــد ن محم

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

ــد و 1۵  ــول، 8 بن ــر ط ــال دارای 1۴۰۰ مت ــن کان ای

دروازه ی تقســیم آب می باشــد. 

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور، 97۰ روز کاری 

ــی فراهــم شــده و  ــر فن ــی و غی ــرای کارگــران فن ب

پــس از تکمیــل شــدن 1۳۵ خانــواده از مزایــای آن 

ــد. مســتفید شــده ان

قابــل یــاد آوری اســت کــه ایــن کانــال 11۰۰جریب 

زمیــن زراعتــی اهالــی قریــه ی یــاد شــده را آبیــاری 

می کنــد.
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۶

مراسم خدا حافظی معین 
جدید عواید و گمرکات 
وزارت مالیه با کارمندان 

وزارت احیا و انکشاف دهات
7 جدی 1۳98

ــد  ــد عوای ــن جدی ــدرت معی ــی ق ــد عیس محم

پیشــین  معیــن  و  مالیــه  وزارت  گمــرکات  و 

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی برنامه ه

ــن  ــدوی مجیب الرحم ــور پوهن ــا حض ــمی ب مراس

ــا  ــات، ب ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی کریم

کارمنــدان ایــن وزارت خــدا حافظــی کــرد. 

جنــاب کریمــی در ایــن مراســم از محمــد 

ــور  ــدرت بخاطــر پیشــبرد درســت ام عیســی ق

معینیــت برنامه هــای وزارت احیــا و انکشــاف 

ــان  ــه ی کاری ش ــه تجرب ــه ب ــا توج ــات ب ده

ــام  ــرده و در انج ــکر ک ــعه، تش ــکتور توس در س

مســئولیت جدیــد برایــش آرزوی موفقیــت کــرد.

ــس  ــاد ریی ــخنانش از اعتم ــدرت در س ــای ق آق

جمهــور کشــور و وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 

ــزود  ــرده، اف ــگرازی ک ــان سپاس ــکاری ش و هم

کــه بــا تمــام تــوان تــاش می کنــد کــه عوایــد 

دولــت را بــه گونــه ی درســت کنتــرول و مدیریت 

کنــد تــا در چنــد ســال آینــده کشــور بــه هــدف 

رســیدن بــه خودکفایــی نایــل آیــد.

ــدرت در  ــی ق ــد عیس ــه محم ــت ک ــی اس گفتن

ــن  ــث معی ــه حی ــال 1۳97 ب ــنبله ی س ــم س ده

برنامه هــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــال  ــدی س ــاه ج ــارم م ــد و در چه ــن گردی تعیی

ــت  ــی، سرپرس ــون قیوم ــوی همای 1۳98 از س

الرحمــن  مالیــه و پوهنــدوی مجیــب  وزارت 

ــه  ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی کریم

ــه  ــرکات وزارت مالی ــد و گم ــن عوای ــوان معی عن

ــد. ــی ش معرف
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7

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
1.۶ میلیون افغانی در بلخ

8 جدی 1۳98

آشــامیدنی  آب  شــبکه ی  یــک  ســاخت  کار 

صحــی بــه ارزش 1.۶ میلیــون افغانــی از طــرف 

برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

ــداهلل  ــرنهر عب ــتای س ــات در روس ــاف ده انکش

مربــوط ولســوالی بلــخ والیــت بلــخ ۶۵ درصــد 

پیــش رفتــه اســت. طــول ایــن شــبکه ۶۴9 متــر 

بــوده و دارای ۵ شــیردهن، یــک حلقــه چــاه آب 

آشــامیدنی صحــی و یــک ذخیــره ی ارتفاعــی بــا 

ــد.  ــب آب، می باش ــر مکع ــت 2۳ مت ظرفی

ــروژه  ــن پ ــل ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی  اس گفتن

حــدود 1۰8 خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی 

ــد. ــی یابن ــی م دسترس

تکمیل کار ساخت
 ۴ شبکه ی آبرسانی به 

ارزش ۵.۳ میلیون افغانی 
در دایکندی

8 جدی 1۳98

کار ســاخت ۴ شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۵.۳ 

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــر  ــگ لرگ ــهر و ال ــتا های چک ش ــات در روس ده

ولســوالی شهرســتان والیــت دایکنــدی تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــواده  ــور 27۰ خان ــبکه های مذک ــاخت ش ــا س ب

ــه و  ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ب

189۰ تــن بــه گونــه ی مســتقیم و غیــر مســتقیم 

ــد. ــده ان ــتفید ش ــا مس ــن پروژه ه از ای

گفتنــی اســت کــه در جریــان کار ایــن پروژه هــا 

بــرای ۳۶۰8 تــن زمینــه ی کار نیــز ایجــاد شــده 

. ست ا
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معین جدید برنامه های 
وزارت احیا و انکشاف 
دهات به کارمندان این 

وزارت معرفی شد

9 جدی 1۳98

اســتاد شــهزار زدران امــروز از ســوی پوهنــدوی 

ــا و انکشــاف  مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احی

ــن  ــوان معی ــه عن ــمی ب ــه ی رس ــه گون ــات ب ده

ــد. ــی ش ــن وزارت معرف ــای ای ــد برنامه ه جدی

جنــاب کریمــی در مراســم معرفــی آقــای زدران 

گفــت: »اســتاد زدران ســابقه ی طوالنــی کار 

ــت  ــافی را دارا اس ــک و انکش ــا ادارات اکادمی ب

ــه و  ــر تجرب ــه ب ــا تکی ــه ب ــدم ک ــن باورمن و م

ــئولیت هایش  ــود، مس ــلکی  خ ــای مس توانایی ه

را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه پیــش خواهــد 

ــرد.« ب

»از  گفــت:  زدران  شــهزار  اســتاد  ادامــه  در 

ــدوی  ــور و پوهن ــور کش ــس جمه ــاد ریی اعتم

ــا و انکشــاف  مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احی

ــه  ــپارم ک ــد می س ــگزارم و تعه ــات سپاس ده

وظایفــم را در ایــن وزارت بــه همــکاری همکاران، 

بــا پاکــی و صداقــت تمــام بــه انجــام برســانم. 

در ضمــن، تــاش خواهــم کــرد کــه فعالیت هــای 

ایــن وزارت ســکتوری تغییــرات مثبــت بیشــتر و 

چشــمگیرتری در زندگــی هموطنــان مــا بیــاورد.«
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تکمیل کار تطبیق 
یک پروژه ی برق آبی به 
ارزش 2.2 میلیون افغانی 

در پنجشیر
1۰ جدی 1۳98

کار تطبیــق یــک پــروژه ی بــرق آبــی بــه ارزش 

ــووات از  ــت 8 کیل ــا ظرفی ــی ب ــون افغان 2.2 میلی

طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای قلعــه 

محمــد حشــم ولســوالی آبشــار والیــت پنجشــیر 

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

در جریــات کار ایــن پــروژه 9۳۰ روز کاری ایجاد 

شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن 7۰ خانــواده از 

انــرژی بــرق مســتفید شــده اند.

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
نزدیک به ۳ میلیون افغانی 

در کنر
9 جدی 1۳98

ــه ارزش  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س

نزدیــک بــه ســه میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــانی وزارت احی ــی آبرس مل

روســتای خانــی بابــای ولســوالی ســرکانوی والیــت 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــر تکمیــل و ب کن

ایــن شــبکه 18۰۰ متــر طــول داشــته و دارای 

ذخیــره ای بــه ظرفیــت 2۰ متــر مکعــب و 2۰ شــیر 

می باشــد.

در جریــان کار شــبکه ی مذکــور 12۰ روز کاری ایجاد 

شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن 7۰ خانــواده بــه 

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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1۰

جریان کار یک پروژه ی 
کاریز به ارزش ۳ میلیون 

افغانی در زابل
9 جدی 1۳98

کار تطبیــق یــک پــروژه ی کاریــز بــه ارزش ۳ میلیون 

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 

ــان  ــل جری ــت زاب ــینکی والی ــوالی ش ــینکی ولس ش

دارد.

ایــن پــروژه شــامل حفــر چاه هــای کاریــز و ســاخت 

ــال آن بــه گونــه ی پختــه و اساســی شــده و در  کان

ــود. ــاد می ش ــان کار آن 1219 روز کاری ایج جری

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار پــروژه ی مذکــور 

ــی تحــت پوشــش منظــم  ــن زراعت ــب زمی ۶۰ جری

ــای آن  ــن از مزای ــه و 1۵۴۰ ت ــرار گرفت ــاری ق آبی

ــد. ــد ش مســتفید خواهن

تکمیل کار ساخت یک کانال 
آبیاری به ارزش 1.۳ میلیون 

افغانی در سرپل
1۰ جدی 1۳98 

ــوار  ــی و دی ــاری زراعت ــال آبی ــک کان ــاخت ی کار س

ــون افغانــی از  ــوی آن بــه ارزش 1.۳ میلی محافظ

ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام س

احیــا وانکشــاف دهــات در روســتای کــورک ازبکیــه 

مربــوط مرکــز والیــت ســرپل، تکمیــل و بــه بهــره 

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ب

دیــوار  و  بــوده  حقابــه   1۰ دارای  کانــال  ایــن 

ــاع دارد  ــر ارتف ــر طــول و ۳ مت ــوی آن 17مت محافظ

کــه 227 خانــواده در روســتای یــاد شــده از مزایــای 

آن مســتفید می شــوند.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال و دیــوار مذکور 

ــت  ــه تح ــی قری ــی اهال ــن زراعت ــب زمی 2۵۰جری

پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و در زمــان آبخیزی هــا 

ــوند. ــت می ش ــیاب محافظ ــد س ــز از تهدی نی
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جریان کار ساخت ۶۰۰ متر 
دیوار استنادی در لغمان

1۰ جدی 1۳98

کار ســاخت ۶۰۰ متــر دیــوار اســتنادی از ســوی 

ــی  ــکاری تخنیک ــا هم ــذا ب ــی غ ــازمان جهان س

ــان در  ــات لغم ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس

منطقــه ی ســرخکان ولســوالی قرغه یــی والیــت 

ــان دارد. ــان جری لغم

ــاه ســاخته می شــود  ــوار طــی شــش م ــن دی ای

و بــا تکمیــل آن صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی از 

ــا محافظــت  ــزی دری خطــرات ســیاب ها و آبخی

خواهنــد شــد.

جریان کار ساخت یک 
کانال آبیاری زراعتی به 

ارزش 1.۶ میلیون افغانی 
در کندهار

11 جدی 1۳98

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی برنامــه ی 

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

ــه ارزش 1.۶ میلیــون افغانــی در روســتای  دهــات ب

قلعچــه ی ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار، 

ــان دارد. جری

ایــن کانــال 1۳۰۰ مترطــول داشــته و دارای 8 بنــد و 

1۵ دروازه ی تقســیم آب می باشــد. 

ــروژه 112۰ روز کاری  ــن پ ــان کار اعمــار ای در جری

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

2۵۳ خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد. 

ــال 7۰۰  ــن کان ــاخت ای ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

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

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاری ق آبی
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تکمیل کار حفر یک چاه 
آبیاری به ارزش یک میلیون 

افغانی در زابل
9 جدی 1۳98

ــه  ــز ب ــاری مجه ــاه آبی ــه چ ــک حلق ــر ی کار حف

سیســتم ســولر بــه ارزش بیــش از یــک میلیــون 

ــای  ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت ــی از س افغان

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 

ــل  ــت زاب ــز والی ــات، مرک ــه ی شــوراب ق منطق

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

در جریــان کار ایــن پــروژه 178 روز کاری ایجــاد 

ــدن آن 1۰۰  ــل ش ــس از تکمی ــت و پ ــده اس ش

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

ــندگان  ــن از باش ــه، 889 ت ــرار گرفت ــاری ق آبی

محــل بــه گونــه ی مســتقیم از مزایــای آن 

ــد. ــده ان ــتفید ش مس

تکمیل کار حفر
 ۳ چاه آب آشامیدنی 
به ارزش ۴۰۰ هزار 

افغانی در نیمروز

11 جدی 1۳98

کار حفــر ســه چــاه  آب آشــامیدنی صحــی 

مجهــز بــه بمبــه دســتی بــه ارزش بیــش از ۴۰۰ 

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــرف برنام ــی از ط ــزار افغان ه

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

ولســوالی چهــار برجــک والیــت نیمــروز تکمیــل 

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

در جریــان کار حفــر ایــن چاه هــا 28۰ روز کاری 

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده 

و بــا تکمیــل آن هــا، 8۵۰ تــن از ۶۶ خانــواده بــه 

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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