
یونیسـف در ســال ۱۳۹۹ خـورشیدی حدود 
۱۰ میلیون دالـر را برای تهیه ی آب آشـامیدنی 
در روستــاهـای افغـــانستـان کمک می کند

۱۱

۹

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

اشتراک مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 
انکشاف دهات در نمایشگاه اختصاصی بزرگداشت از هفته ی مالیات 

6

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و شانزدهم         پنجشنبه         ۳ دلو         سال ۱۳۹8
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۳ دلو ۱۳۹8
کار ســاخت پنــج بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 
ــار،  ــت ننگره ــر والی ــوالی کوزکن ــخ، ولس ــت بل ــدار والی ــوالی  کل ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش احی
ــرات  ــرخ ه ــوالی ک ــل و ولس ــت زاب ــار والی ــوالی نوبه ــس، ولس ــت بادغی ــادس والی ــوالی ق ولس

ــان دارد.  جری
ایــن مکاتــب دارای ۱۰ یــا 6 صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل 
کار اعمــار آن هــا، بــرای نزدیــک بــه ۳ هــزار دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در 

فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

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



۳

توزیع مواد خوراکی 
برای ۳6 خانواده ی 

نیازمند در بغالن

28 جدی ۱۳۹8
بــرای ۳6 خانــواده ی نیازمنــد در روســتای خنجر 
آبــاد پلخمــری، مرکــز والیــت بغــالن از طریــق 
میثــاق  ملــی  برنامــه ی  غذایــی  بانک هــای 
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــد. ــع ش توزی
ــر  ــدم، ۵ لیت ــو گن ــامل ۵۰ کیل ــا ش ــن کمک ه ای

ــود. ــرد می ش ــن و گوگ روغ
گفتنــی اســت کــه تــا کنــون ۴۳۳ بانــک غذایــی 

در والیــت بغــالن ســاخته شــده اســت.

تکمیل کار ساخت ۱۰۳ متر 
دیوار محافظوی یک کانال 
آبیاری به ارزش 2 میلیون 

افغانی در بدخشان
28 جدی ۱۳۹8

ــاری  ــال آبی ــوار محافظــوی یــک کان کار ســاخت دی

ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــی برنام زراعت

ــی 2  ــه ارزش مجموع ــات ب ــاف ده ــا و انکش احی

ــوالی  ــدکان ولس ــتای ارغن ــی در روس ــون افغان میلی

ــره  ــه به ــل و ب ــان، تکمی ــت بدخش ــکان والی تیش

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ب

ایــن دیــوار دارای ۱۰۳ متــر طــول و ۳ متــر ارتفــاع 

ــار آن، ۱۳2۴ روز کاری  ــان کار اعم ــوده و در جری ب

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

اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل پــروژه ی مذکــور ۱۰۰ 

ــاری  ــش آبی ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی جری

قــرار گرفتــه و 2۷2 خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

شــده انــد.
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۴

تهیه ی آب آشامیدنی برای 
68۰ خانواده در فراه

28 جدی ۱۳۹8
ــه  ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــاب ش ــک ب ی
ارزش ۱۰ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 
آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت 
ــاد  ــتای دارآب ــات در روس ــاف ده ــا و انکش احی
بــاالی مرکــز والیــت فــراه تکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــا س ــتا ه ــی آن روس ــرداری اهال ب
ــاه  ــک چ ــدن کاری ی ــامل کن ــروژه ش ــن پ ای
بــه عمــق 8۰ متــر، اعمــار یــک ذخیــره آب بــه 
ــر  ظرفیــت ۱۰۰ متــر مکعــب، نصــب 2۰ کیلومت
ــولری،  ــات س ــب صفح ــبکه، نص ــه ش ــپ ب پای

۵8۰ میتــر بکــس و شــیردهن ها می شــود.
ــه آب  ــواده ب ــروژه 68۰ خان ــن پ ــل ای ــا تکمی ب
ــد. ــدا کــرده ان آشــامیدنی صحــی دسترســی پی

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آبیاری زراعتی به 

ارزش ۱.8 میلیون افغانی 
در بدخشان

28 جدی ۱۳۹8

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی برنامــه ی 

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

ــه ارزش ۱.8 میلیــون افغانــی در روســتای  دهــات ب

ــان،  ــت بدخش ــم والی ــوالی اشکاش ــخ ولس سرش

ــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت.  تکمیــل و ب

ــوده و در  ــول ب ــر ط ــال دارای ۱۱۰۰ مت ــن کان ای

جریــان کار آن، ۱6۹۹ روز کاری بــرای کارگــران 

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه ــر فن ــی وغی فن

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن کانــال ۱۰۵ 

جریــب زمیــن زراعتــی اهالــی قریــه تحت پوشــش 

آبیــاری قــرار گرفتــه و ۱6۱ خانــواده از مزایــای آن 

مســتفید شــده انــد.
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۵

تکمیل کار ساخت یک 
کاریز به ارزش 2.۵ میلیون 

افغانی در میدان وردگ

28 جدی ۱۳۹8
کار ســاخت 2۱2 متــر کاریــز بــه ارزش 2.۵ 
ــدزی  ــراق احم ــتای بس ــی در روس ــون افغان میلی
ــدان وردگ از  ــت می ــز والی ــهر، مرک ــدان ش می
ــاحوی  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت س
ــه  ــل و ب ــات تکمی ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب به
ایــن پــروژه شــامل حفــر ده حلقــه چــاه و یــک 
ــل آن  ــا تکمی ــه ب ــود ک ــز می ش ــم نی ــک دی چ
ــی تحــت پوشــش  ــن زراعت صدهــا جریــب زمی

ــه اســت. ــرار گرفت ــاری ق منظــم آبی

تکمیل کار یک پروژه ی 
کاریز به ارزش ۵ میلیون 

افغانی در کندهار
2۹ جدی ۱۳۹8

کار تطبیــق یــک پــروژه ی کاریــز بــه ارزش ۵ میلیون 

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 

بــرج ولســوالی تختــه پــل والیــت کندهــار تکمیــل و 

ــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. ب

ــر  ــز، 2۰6 مت ــای کاری ــامل چاه ه ــروژه  ش ــن پ ای

ــان  ــده و در جری ــره ی آب ش ــاری و ذخی ــال آبی کان

ــت. ــده اس ــاد ش ــق آن ۴828 روز کاری ایج تطبی

ــور  ــروژه ی مذک ــل پ ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــی تحــت پوشــش منظــم  ــن زراعت ــب زمی 2۵ جری

آبیــاری قــرار گرفتــه و ۴2۷ تــن از باشــندگان محل 

ــد. ــده ان ــتفید ش ــای آن مس از مزای
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6

اشتراک مستفیدین 
برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

روستایی وزارت احیا و 
انکشاف دهات در نمایشگاه 

اختصاصی بزرگداشت از 
هفته ی مالیات 

28 جدی ۱۳۹8 

وزارت مالیــه ی کشــور بــه منظــور تحکیــم 

ترویــج  و  افغانســتان  در  مالیه دهــی  قانــون 

ــه روزه ی  ــگاه س ــهروندان، نمایش ــان ش آن می

محصــوالت وطنــی و تولیــدات ســکتورهای 

خصوصــی را بــا حضــور محتــرم محمــد همایــون 

قیومــی سرپرســت وزارت مالیــه و مشــاور ارشــد 

ــدوی  ــا، پوهن ــش زیربن ــور در بخ ــس جمه ریی

ــاف  ــا و انکش ــر احی ــی وزی ــن کریم مجیب الرحم

ــر  ــی وزی ــد دران ــر احم ــرم نصی ــات، محت ده

زراعــت آبیــاری و مالــداری، محمــد یونــس 

مومنــد معــاون اتــاق تجــارت و صنایــع و شــیر 

ــع و معــادن  ــاق صنای ــن زاده رییــس ات ــاز کمی ب

ــرد.  ــاح ک ــل افتت ــاغ کاب ــادام ب ــور در ب کش

در ایــن نمایشــگاه تعــدادی از مســتفیدین برنامه 

ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و 

ــوالت  ــتی و محص ــع دس ــات صنای ــاف ده انکش

و  نمایــش  بــه  را  روستاهای شــان  غذایــی 

ــتند. ــروش گذاش ف

ــا  ــر احی ــی وزی ــن کریم ــدوی مجیب الرحم پوهن

ــن  ــه ی ای ــم افتتاحی ــات در مراس ــاف ده و انکش

ــدام وزارت  ــی از اق ــن قدردان ــگاه، ضم نمایش

ــن  ــزاری ای ــت برگ ــور جه ــه کش ــرم مالی محت

حیــث  بــه  »افغانســتان  گفــت:  نمایشــگاه 

کشــوری کــه در مســیر رشــد قــرار دارد بیشــتر 

ــم  ــی منظ ــتم مالیات ده ــه سیس ــی ب ــر زمان از ه

نیازمنــد اســت.« جنــاب کریمــی در ادامــه 

بزرگداشــت از هفتــه مالیــات و برگــزاری چنیــن 

نمایشــگاه هایی را یکــی از راه هــای مناســب 

ــد. ــداف خوان ــن اه ــه ای ــل ب نی
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۷

جریان کار ساخت 22۰ متر 
دیوار گبیونی به ارزش 2 
میلیون افغانی در لغمان

2۹ جدی ۱۳۹8
کار ســاخت 22۰ متــر دیــوار گبیونــی بــه ارزش 
2 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 
ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه
ــت  ــز والی ــی مرک ــتای حیدرخان ــات در روس ده

ــان دارد. ــان جری لغم
ــی  ــش بزرگ ــوار بخ ــن دی ــل کار ای ــا تکمی ب
مســکونی  منــازل  و  زراعتــی  زمین هــای  از 
ســیالب ها  خطــرات  از  محــل  باشــندگان 

می شــود. محافظــت 

کمک مواد خوراکی 
و غیرخوراکی با 8۵۰ 

خانواده ی نیازمند در لغمان

2۹ جدی ۱۳۹8

ولســوالی  در  نیازمنــد  خانــواده ی   8۵۰ بــا 

ــه ی  ــوی برنام ــان از س ــت لغم ــی والی قرغه ی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات بــه ارزش ۳ میلیــون افغانــی مــواد 

ــد. ــک ش ــی کم ــی و غیرخوراک خوراک

ایــن کمک هــا شــامل آرد، برنــج باریــک، برنــج 

لـُـک، روغــن، لوبیــا، دال، بــوره، چــای، صابــون و 

ــود. ــل می ش کمپ

هفته نامه توسعه         شماره صد و شانزدهم         پنجشنبه         ۳ دلو         ۱۳۹8



8

جریان کار بازسازی 
۱۴۰۰ متر سرک به ارزش 
6۷6 هزارافغانی در بغالن

2۹ جدی ۱۳۹8

ــه  ــدازی ۱۴۰۰متــر ســرک ب کار بازســازی و جغل ان

ارزش 6۷6 هــزار افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه 

انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت 

)MCCG( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــا و انکشــاف دهــات در روســتای عیســی خیــل  احی

ولســوالی پلخمــری والیــت بغــالن جریــان دارد. 

ایــن پــروژه  شــامل همــوار کاری، کندنــکاری، 

پــرکاری و جغل انــدازی ۷۰۰ متــر ســرک می شــود. 

ــرای ۱۱6۳روز کاری  ــرک ب ــن س ــان کار ای در جری

ــواده  ــل آن 82 خان ــس از تکمی ــود و پ ــاد می ش ایج

ــد. ــد ش ــد خواهن ــای آن بهره من از مزای

تکمیل کار جغل اندازی
 ۷ کیلومتر سرک به 

ارزش ۳.۱ میلیون افغانی 
در میدان وردگ

2۹ جدی ۱۳۹8

ــه ارزش  ــر ســرک ب ــدازی ۷ کیلومت ــل ان کار جغ

۳.۱ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی راه 

ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــوالی  ــور ولس ــی تیتم ــرخ ال ــه ی پل س از منطق

نــرخ والیــت میــدان وردگ تکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

ــن ســرک  ــل کار ای ــا تکمی ــه ب ــی اســت ک گفتن

بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم 

محــل رفــع شــده اســت.
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۹

۱ دلو ۱۳۹8

پوهنــدی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات قبــل از ظهر روز ســه شــنبه )۱ دلــو( 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 برنامه هــای موثــر بــرای کار مشــترک اطمینــان داد.

جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهات بــا همکاری اداره یونیســف توانســته اســت در ســال 

2۰۱۹ میــالدی 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 فعالیت هــای موثــر و بــا 

کیفیــت وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تشــکر و قدردانــی کــرد و بــا توجــه بــه ایــن فعالیت هــا، تعهــد بیشــتر ســازی 

ــه را ســپرد. ــا و همکاری هــای همــه جانب کمک ه

در ایــن دیــدار آقــای کامپــو همچنــان بــه جنــاب کریمــی تعهــد ســپرد کــه اداره جهانــی یونیســف ده میلیــون دالــر را 

در ســال ۱۳۹۹ خورشــیدی بــرای عرضــه خدمــات آب و حفــظ الصحــه در روســتاهای افغانســتان کمــک خواهــد کــرد.

یونیسف در سال ۱۳۹۹ خورشیدی حدود
 ۱۰ میلیون دالر را برای تهیه ی آب آشامیدنی 

در روستاهای افغانستان کمک می کند
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۱۰

جریان کار ساخت یک 
شبکه ي آب آشامیدني 
به ارزش ۱.8 میلیون 

افغاني در ارزگان
۳۰ جدي ۱۳۹8

ــي  ــامیدني صح ــبکه ي آب آش ــک ش ــاخت ی کار س

ــا و  ــهروندي وزارت احی ــاق ش ــي میث ــه ي مل برنام

ــي  ــون افغان ــه ارزش ۱.8 میلی ــات ب ــاف ده انکش

در روســتاي محمــد عیســي ســفید خــار ولســوالي 

ــان دارد.  ــت ارزگان  جری ــوت والی ترینک

ایــن شــبکه شــامل حفــر یــک حلقــه چــاه بــه عمق 

6۰ متــر وســاخت یــک ذخیــره آب بــا ظرفیــت  2۴ 

ــد. ــر آب مي باش ــزار لیت ه

ــره ۱۰۳۴ روز  ــبکه ي متذک ــار ش ــان کار اعم در جری

ــم  ــي فراه ــر فن ــي و غی ــران فن ــراي کارگ کاري ب

شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، ۷۰ خانــواده بــه 

ــد. ــي مي یابن ــي دسترس ــامیدني صح آب آش

جریان کار ساخت یک 
کانال آب زراعتی و دیوار 

محافظوی آن به ارزش ۱.8  
میلیون افغانی در بلخ

۳۰ جدی ۱۳۹8

کار ســاخت ۱2۰ متــر کانــال آب زراعتــی و 6۰ 

ــون  ــه ارزش ۱.8 میلی ــوی آن ب ــوار محافظ ــر دی مت

افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای آغابایــی 

ولســوالی بلــخ والیــت بلــخ ۷۰ درصــد پیــش رفتــه 

اســت. 

در جریــان کار تطبیــق ایــن پــروژه ۱۴2۷روز کاری 

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد می شــود 

ــن  ــب زمی ــدن آن،  ۳۰۰ جری ــل ش ــس از تکمی و پ

زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفته 

و 6۵ خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
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۱۱

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی سولری 

به ارزش ۱۷ میلیون 
افغانی در پکتیا

۱ دلو ۱۳۹8

کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ســولری 

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱۷ میلی ب

آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت احیــا و 

ــی یونیســف در روســتای  ــه کمــک مال انکشــاف و ب

انــدوام ولســوالی میرزکــه ی والیــت پکتیــا تکمیــل و 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ب

ــاه  ــه چ ــک حلق ــدن کاری ی ــامل کن ــروژه ش ــن پ ای

ــار  ــبکه، اعم ــپ ش ــر پای ــداد ۳۰۰۰ مت ــق، امت عمی

یــک بــاب ذخیــره آب، نصــب 2۹ صفحــه ســولری، 

ــود.  ــیردهن می ش ــه آب و ش ــک بمب ی

ــده و  ــق ش ــاه تطبی ــج م ــدت پن ــروژه در م ــن پ ای

ــا تکمیــل کار آن 2۰۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی  ب

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح

تکمیل کار ساخت یک شبکه 
آبرساني سولري به ارزش 
۴.۹ میلیون افغاني در کنر

۳۰ جدي ۱۳۹8

ــه  ــولري ب ــاني س ــبکه ي آبرس ــک ش ــاخت ی کار س

ارزش ۴.۹ میلیــون افغانــي از ســوي برنامــه ي ملــي 

آبرســاني وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه کمــک 

مالــي اداره جهاني یونیســف در روســتاي ســویرداک 

ــه بهــره  ــر تکمیــل و ب ولســوالي اســمار والیــت کن

بــرداري ســپرده شــد.

ایــن پــروژه شــامل امتــداد پایــپ شــبکه بــه طــول 

ــه ظرفیــت  ــره آب ب ــر، ســاخت یــک ذخی 28۰۰ مت

ــود  ــیردهن مي ش ــب 2۳ ش ــب و نص ــر مکع ۳۰ مت

و در جریــان کار آن ۱2۰ روز کاري ایجــاد شــده 

اســت. 

گفتنــي اســت کــه بــا تطبیــق پــروژه ي یــاد شــده، 

ــي  ــامیدني صح ــه آب آش ــواده ب ــدود ۳۰۰ خان ح

ــد. ــرده ان ــدا ک ــي پی دسترس
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