توســـــعــــــه
هفتــه نامـــه
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یونیسـف در ســال  ۱۳۹۹خـورشیدی حدود
 ۱۰میلیون دالـر را برای تهیهی آب آشـامیدنی
در روستــاهـای افغـــانستـان کمک میکند

11

تکمیل کار ساخت یک شبکهی آبرسانی
سولری به ارزش  ۱۷میلیون افغانی در پکتیا

6

اشتراک مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و
انکشاف دهات در نمایشگاه اختصاصی بزرگداشت از هفتهی مالیات
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جریان کار ساخت پنج باب مکتب در پنج والیت
کشور طی یک هفتهی گذشته

 ۳دلو ۱۳۹۸

کار ســاخت پنــج بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
ی کلــدار والیــت بلــخ ،ولســوالی کوزکنــر والیــت ننگرهــار،
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوال 
ولســوالی قــادس والیــت بادغیــس ،ولســوالی نوبهــار والیــت زابــل و ولســوالی کــرخ هــرات
جریــان دارد.
ایــن مکاتــب دارای  ۱۰یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل
کار اعمــار آنهــا ،بــرای نزدیــک بــه  ۳هــزار دانــش آمــوز زمین ـهی فراگیــری علــم و دانــش در
فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.
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تکمیل کار ساخت  ۱۰۳متر
دیوار محافظوی یک کانال
آبیاری به ارزش  ۲میلیون
افغانی در بدخشان
 ۲۸جدی ۱۳۹۸
کار ســاخت دیــوار محافظــوی یــک کانــال آبیــاری
زراعتــی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش مجموعــی ۲
میلیــون افغانــی در روســتای ارغنــدکان ولســوالی

توزیع مواد خوراکی
برای  ۳۶خانوادهی
نیازمند در بغالن
 ۲۸جدی ۱۳۹۸

تیشــکان والیــت بدخشــان ،تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
ایــن دیــوار دارای  ۱۰۳متــر طــول و  ۳متــر ارتفــاع
بــوده و در جریــان کار اعمــار آن ۱۳۲۴ ،روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده
اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل پــروژهی مذکــور ۱۰۰

بــرای  ۳۶خانــوادهی نیازمنــد در روســتای خنجر

جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری

آبــاد پلخمــری ،مرکــز والیــت بغــان از طریــق

قــرار گرفتــه و  ۲۷۲خانــواده از مزایــای آن مســتفید

بانکهــای غذایــی برنامــهی ملــی میثــاق

شــده انــد.

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا شــامل  ۵۰کیلــو گنــدم ۵ ،لیتــر
روغــن و گوگــرد میشــود.
گفتنــی اســت کــه تــا کنــون  ۴۳۳بانــک غذایــی
در والیــت بغــان ســاخته شــده اســت.
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تکمیل کار ساخت یک
کانال آبیاری زراعتی به
ارزش  ۱.۸میلیون افغانی
در بدخشان
 ۲۸جدی ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی برنام ـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی در روســتای

تهیهی آب آشامیدنی برای
 ۶۸۰خانواده در فراه

سرشــخ ولســوالی اشکاشــم والیــت بدخشــان،
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت.
ایــن کانــال دارای  ۱۱۰۰متــر طــول بــوده و در

 ۲۸جدی ۱۳۹۸

جریــان کار آن ۱۶۹۹ ،روز کاری بــرای کارگــران

یــک بــاب شــبکهی آبرســانی ســولری بــه

فنــی وغیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

ارزش  ۱۰میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن کانــال ۱۰۵

آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت

جریــب زمیــن زراعتــی اهالــی قریــه تحت پوشــش

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای دارآبــاد

آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۱۶۱خانــواده از مزایــای آن

بــاالی مرکــز والیــت فــراه تکمیــل و بــه بهــره

مســتفید شــده انــد.

بــرداری اهالــی آن روســتا هــا ســپرده شــد.
ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک چــاه
بــه عمــق  ۸۰متــر ،اعمــار یــک ذخیــره آب بــه
ظرفیــت  ۱۰۰متــر مکعــب ،نصــب  ۲۰کیلومتــر
پایــپ بــه شــبکه ،نصــب صفحــات ســولری،
 ۵۸۰میتــر بکــس و شــیردهنها میشــود.
بــا تکمیــل ایــن پــروژه  ۶۸۰خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.
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تکمیل کار یک پروژهی
کاریز به ارزش  ۵میلیون
افغانی در کندهار
 ۲۹جدی ۱۳۹۸
کار تطبیــق یــک پــروژهی کاریــز بــه ارزش  ۵میلیون
افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای
بــرج ولســوالی تختــه پــل والیــت کندهــار تکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

تکمیل کار ساخت یک
کاریز به ارزش  ۲.۵میلیون
افغانی در میدان وردگ
 ۲۸جدی ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۲۱۲متــر کاریــز بــه ارزش ۲.۵
میلیــون افغانــی در روســتای بســراق احمــدزی
میــدان شــهر ،مرکــز والیــت میــدان وردگ از
ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پــروژه شــامل حفــر ده حلقــه چــاه و یــک
چــک دیــم نیــز میشــود کــه بــا تکمیــل آن
صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش
منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

ایــن پــروژ ه شــامل چاههــای کاریــز ۲۰۶ ،متــر
کانــال آبیــاری و ذخیــرهی آب شــده و در جریــان
تطبیــق آن  ۴۸۲۸روز کاری ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل پــروژهی مذکــور
 ۲۵جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم
آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۴۲۷تــن از باشــندگان محل
از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.
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بــاز کمیــنزاده رییــس اتــاق صنایــع و معــادن
کشــور در بــادام بــاغ کابــل افتتــاح کــرد.
در ایــن نمایشــگاه تعــدادی از مســتفیدین برنامه
ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات صنایــع دســتی و محصــوالت
غذایــی روستاهایشــان را بــه نمایــش و

اشتراک مستفیدین
برنامه ملی انکشاف اقتصاد
روستایی وزارت احیا و
انکشاف دهات در نمایشگاه
اختصاصی بزرگداشت از
هفتهی مالیات
 ۲۸جدی ۱۳۹۸
وزارت مالیــهی کشــور بــه منظــور تحکیــم
قانــون مالیهدهــی در افغانســتان و ترویــج
آن میــان شــهروندان ،نمایشــگاه ســه روزهی
محصــوالت وطنــی و تولیــدات ســکتورهای
خصوصــی را بــا حضــور محتــرم محمــد همایــون
قیومــی سرپرســت وزارت مالیــه و مشــاور ارشــد
رییــس جمهــور در بخــش زیربنــا ،پوهنــدوی
مجیبالرحمــن کریمــی وزیــر احیــا و انکشــاف
دهــات ،محتــرم نصیــر احمــد درانــی وزیــر
زراعــت آبیــاری و مالــداری ،محمــد یونــس
مومنــد معــاون اتــاق تجــارت و صنایــع و شــیر

فــروش گذاشــتند.
پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی وزیــر احیــا
و انکشــاف دهــات در مراســم افتتاحیــهی ایــن
نمایشــگاه ،ضمــن قدردانــی از اقــدام وزارت
محتــرم مالیــه کشــور جهــت برگــزاری ایــن
نمایشــگاه گفــت« :افغانســتان بــه حیــث
کشــوری کــه در مســیر رشــد قــرار دارد بیشــتر
از هــر زمانــی بــه سیســتم مالیاتدهــی منظــم
نیازمنــد اســت ».جنــاب کریمــی در ادامــه
بزرگداشــت از هفتــه مالیــات و برگــزاری چنیــن
نمایشــگاههایی را یکــی از راههــای مناســب
نیــل بــه ایــن اهــداف خوانــد.
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کمک مواد خوراکی
و غیرخوراکی با ۸۵۰
خانوادهی نیازمند در لغمان
 ۲۹جدی ۱۳۹۸
بــا  ۸۵۰خانــوادهی نیازمنــد در ولســوالی
قرغهیــی والیــت لغمــان از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات بــه ارزش  ۳میلیــون افغانــی مــواد

جریان کار ساخت  ۲۲۰متر
دیوار گبیونی به ارزش ۲
میلیون افغانی در لغمان
 ۲۹جدی ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۲۲۰متــر دیــوار گبیونــی بــه ارزش
 ۲میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای حیدرخانــی مرکــز والیــت
لغمــان جریــان دارد.
بــا تکمیــل کار ایــن دیــوار بخــش بزرگــی
از زمینهــای زراعتــی و منــازل مســکونی
باشــندگان محــل از خطــرات ســیالبها
محافظــت میشــود.

خوراکــی و غیرخوراکــی کمــک شــد.
ایــن کمکهــا شــامل آرد ،برنــج باریــک ،برنــج
لُــک ،روغــن ،لوبیــا ،دال ،بــوره ،چــای ،صابــون و
کمپــل میشــود.
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تکمیل کار جغل اندازی
 ۷کیلومتر سرک به
ارزش  ۳.۱میلیون افغانی
در میدان وردگ
 ۲۹جدی ۱۳۹۸
کار جغــل انــدازی  ۷کیلومتــر ســرک بــه ارزش
 ۳.۱میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی راه
ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

جریان کار بازسازی
 ۱۴۰۰متر سرک به ارزش
 ۶۷۶هزارافغانی در بغالن
 ۲۹جدی ۱۳۹۸
کار بازســازی و جغلانــدازی ۱۴۰۰متــر ســرک بــه
ارزش  ۶۷۶هــزار افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه
انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت
( )MCCGبرنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای عیســی خیــل
ولســوالی پلخمــری والیــت بغــان جریــان دارد.
ایــن پــروژه شــامل همــوار کاری ،کندنــکاری،
پــرکاری و جغلانــدازی  ۷۰۰متــر ســرک میشــود.
در جریــان کار ایــن ســرک بــرای ۱۱۶۳روز کاری
ایجــاد میشــود و پــس از تکمیــل آن  ۸۲خانــواده
از مزایــای آن بهرهمنــد خواهنــد شــد.

از منطقــهی پلســرخ الــی تیتمــور ولســوالی
نــرخ والیــت میــدان وردگ تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن ســرک
بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم
محــل رفــع شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

 ۱دلو ۱۳۹۸
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یونیسف در سال  ۱۳۹۹خورشیدی حدود
 ۱۰میلیون دالر را برای تهیهی آب آشامیدنی
در روستاهای افغانستان کمک میکند

پوهنــدی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات قبــل از ظهر روز ســه شــنبه ( ۱دلــو) در دفتــر کارش
بــا داکتــر ابوبکــر کامپــو ،رییــس جدیــد اداره جهانی یونیســف بــرای افغانســتان دیــدار کرد.
در آغــاز پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــرای رییــس جدیــد یونیســف از تعهــد
همــکاری همــه جانبــه و اجــرای برنامههــای موثــر بــرای کار مشــترک اطمینــان داد.
جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهات بــا همکاری اداره یونیســف توانســته اســت در ســال
 ۲۰۱۹میــادی بــرای بیــش از هفــت صــد هزار ســاکن دهــات افغانســتان آب آشــامیدنی تهیــه کند.
در ادامــه ابوبکــر کامپــو ،رییــس صنــدوق اطفــال ملــل متحــد (یونیســف) بــرای افغانســتان از فعالیتهــای موثــر و بــا
کیفیــت وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تشــکر و قدردانــی کــرد و بــا توجــه بــه ایــن فعالیتهــا ،تعهــد بیشــتر ســازی
کمکهــا و همکاریهــای همــه جانبــه را ســپرد.
در ایــن دیــدار آقــای کامپــو همچنــان بــه جنــاب کریمــی تعهــد ســپرد کــه اداره جهانــی یونیســف ده میلیــون دالــر را
در ســال  ۱۳۹۹خورشــیدی بــرای عرضــه خدمــات آب و حفــظ الصحــه در روســتاهای افغانســتان کمــک خواهــد کــرد.
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جریان کار ساخت یک
کانال آب زراعتی و دیوار
محافظوی آن به ارزش ۱.۸
میلیون افغانی در بلخ
 ۳۰جدی ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۱۲۰متــر کانــال آب زراعتــی و ۶۰
متــر دیــوار محافظــوی آن بــه ارزش  ۱.۸میلیــون

جريان کار ساخت يک
شبکهي آب آشاميدني
به ارزش  ۱.۸ميليون
افغاني در ارزگان
 ۳۰جدي ۱۳۹۸
کار ســاخت يــک شــبکهي آب آشــاميدني صحــي
برنامــهي ملــي ميثــاق شــهروندي وزارت احيــا و
انکشــاف دهــات بــه ارزش  ۱.۸ميليــون افغانــي
در روســتاي محمــد عيســي ســفيد خــار ولســوالي
ترينکــوت واليــت ارزگان جريــان دارد.
ايــن شــبکه شــامل حفــر يــک حلقــه چــاه بــه عمق
 ۶۰متــر وســاخت يــک ذخيــره آب بــا ظرفيــت ۲۴
هــزار ليتــر آب ميباشــد.
در جريــان کار اعمــار شــبکهي متذکــره  ۱۰۳۴روز
کاري بــراي کارگــران فنــي و غيــر فنــي فراهــم
شــده و پــس از تکميــل شــدن آن ۷۰ ،خانــواده بــه
آب آشــاميدني صحــي دسترســي مييابنــد.

افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای آغابایــی
ولســوالی بلــخ والیــت بلــخ  ۷۰درصــد پیــش رفتــه
اســت.
در جریــان کار تطبیــق ایــن پــروژه ۱۴۲۷روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد میشــود
و پــس از تکمیــل شــدن آن ۳۰۰ ،جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفته
و  ۶۵خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
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تکميل کار ساخت يک شبکه
آبرساني سولري به ارزش
 ۴.۹ميليون افغاني در کنر
 ۳۰جدي ۱۳۹۸
کار ســاخت يــک شــبکهي آبرســاني ســولري بــه
ارزش  ۴.۹ميليــون افغانــي از ســوي برنامـهي ملــي

تکمیل کار ساخت یک
شبکهی آبرسانی سولری
به ارزش  ۱۷میلیون
افغانی در پکتیا
 ۱دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری
بــه ارزش  ۱۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت احیــا و
انکشــاف و بــه کمــک مالــی یونیســف در روســتای
انــدوام ولســوالی میرزکـهی والیــت پکتیــا تکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پــروژه شــامل کنــدنکاری یــک حلقــه چــاه
عمیــق ،امتــداد  ۳۰۰۰متــر پایــپ شــبکه ،اعمــار
یــک بــاب ذخیــره آب ،نصــب  ۲۹صفحــه ســولری،
یــک بمبــه آب و شــیردهن میشــود.
ایــن پــروژه در مــدت پنــج مــاه تطبیــق شــده و
بــا تکمیــل کار آن  ۲۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی
صحــی دسترســی یافتــه انــد.

آبرســاني وزارت احيــا و انکشــاف دهــات بــه کمــک
مالــي اداره جهاني يونيســف در روســتاي ســويرداک
ولســوالي اســمار واليــت کنــر تکميــل و بــه بهــره
بــرداري ســپرده شــد.
ايــن پــروژه شــامل امتــداد پايــپ شــبکه بــه طــول
 ۲۸۰۰متــر ،ســاخت يــک ذخيــره آب بــه ظرفيــت
 ۳۰متــر مکعــب و نصــب  ۲۳شــيردهن ميشــود
و در جريــان کار آن  ۱۲۰روز کاري ايجــاد شــده
اســت.
گفتنــي اســت کــه بــا تطبيــق پــروژهي يــاد شــده،
حــدود  ۳۰۰خانــواده بــه آب آشــاميدني صحــي
دسترســي پيــدا کــرده انــد.

