توســـــعــــــه
هفتــه نامـــه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

10دلو

وزارت احیا و انکشاف دهات

سال 1398

9

 ۸۴پروژهی انکشـافی طی سـال جـاری در والیت
دایکندی تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شده است

3
تکمیل کار  ۱۵۷پروژهی انکشافی به ارزش
 ۱.۱۷۲میلیارد افغانی در تخار طی سال ۱۳۹۸

8

تکمیل کار تطبیق  ۲۲پروژه به ارزش  ۳۲.۳میلیون افغانی در
ننگرهار و آغاز کار  ۲پروژهی دیگر به ارزش  ۷.۶میلیون افغانی

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو

1398

2

تکمیل کار سه باب مکتب و جریان کار  ۵مکتب
دیگر در پنج والیت کشور طی یک هفتهی گذشته
 ۱۰دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت ســه بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در ولســوالی قرمقــل والیــت فاریــاب و ولســوالی چهارکنــت والیــت بلــخ کــه زمین ـهی آمــوزش و پــرورش
حــدود شــش هــزار دانشآمــوز را در محیــط مناســب درســی فراهــم میکنــد ،تکمیــل شــده و کار  ۵مکتــب دیگــر
در ســه والیــت کشــور جریــان دارد.
ی تنــی والیــت خوســت ،ولســوالی آبکمــری والیــت بادغیــس و ولســوالی کــوز کنــر
ایــن مکاتــب کــه در ولســوال 
والیــت ننگرهــار ســاخته میشــوند ،دارای  ۸ ،۱۲یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی میباشــند.
در جریــان کار ایــن پروژههــا هــزاران روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار مکاتــب در حــال اعمــار ،بــرای نزدیــک
بــه  ۱۷۰۰دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو

1398
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تکمیل کار  ۱۵۷پروژهی
انکشافی به ارزش ۱.۱۷۲
میلیارد افغانی در تخار طی
 ۵دلو  ۱۳۹۸سال ۱۳۹۸
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســال مالــی ۱۳۹۸
توانســته اســت  ۱۵۷پــروژهی انکشــافی بــه ارزش
بیــش از  ۱.۱۷۲میلیــارد افغانــی را در ســکتورهای
زراعــت ،ترانســپورت ،مصونیــت اجتماعــی ،بــرق و آب
آشــامیدنی در ولســوالیهای مختلــف والیــت تخــار
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری بســپارد.

جریان کار ساخت یک پل
به ارزش  ۴.۹میلیون افغانی
در سمنگان
 ۵دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت پلــی بــه طــول  ۲۰متــر و عــرض ۳.۵
متــر از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هزینــهی ۴.۹
میلیــون افغانــی در قریههــای لوپــان نــو و لوپــان
کهنــهی ولســوالی حضــرت ســلطان والیــت
ســمنگان  ۸۰درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان کار اعمــار ایــن پــل  ۳۳۰۰روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و
پــس از تکمیــل شــدن  ۱۹۸خانــواده از مزایــای آن
بهرهمنــد میشــوند.

ت اهلل نظــری ،رییــس احیــا و انکشــاف دهــات
صبغــ 
تخــار طــی محفــل ارایــهی گــزارش فعالیتهــا و
دســتاوردهای ایــن ریاســت در ســال  ،۱۳۹۸گفــت کــه
در جریــان کار ایــن پروژههــا بــرای  ۱۹۵هــزار و ۱۴۲
کارگــر ماهــر و غیــر ماهــر زمینــه کار فراهــم شــده و
 ۷۱هــزار و  ۵۸۴خانــواده بــه گونـهی مســتقیم از آنهــا
مســتفید شــده انــد.
او همچنــان گفــت کــه از جملــه  ۳۶پــروژهای کــه در
ســالی مالــی  ۱۳۹۸از ســوی موسســات همــکار تحــت
کار بــوده اســت ،نیــز  ۲۶پــروژهی آن تکمیــل و بــه بهره
بــرداری ســپرده شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو
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تکمیل کار ساخت
یک کانال آبیاری
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در هلمند
 ۸دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات ،بــه ارزش مجموعــی ۱.۸
میلیــون افغانــی در روســتای غــام رســول
ولســوالی نــاوه بارکزایــی والیــت هلمنــد ،تکمیل

تهيهي آب آشاميدني
براي  ۴۵۰خانواده
در ولسوالي ننگرهار
 ۵دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت يــک شــبکهي آبرســاني ســولري به
ارزش  ۴.۴ميليــون افغانــي از ســوي برنامــهي
ملــي آبرســاني وزارت احيــا و انکشــاف دهــات
در روســتاي نــوي نيازمحمــد ولســوالي نازيــان
واليــت ننگرهــار تکميــل و بــه بهــره بــرداري
ســپرده شــد.
در جريــان کار ايــن پــروژه  ۱۲۰روز کاري ايجــاد
شــده و بــا تکميــل آن  ۴۵۰خانــواده بــه آب
آشــاميدني صحــي دسترســي يافتــه انــد.

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن کانــال دارای  ۲۲متــر طــول و  ۲۸حقابــه
بــوده و  ۵۰۰جریــب زمیــن زراعتــی را ســیراب
میکنــد.
در جریــان کار اعمــار این پــروژه ۸۵۰ ،روز کاری
بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی فراهــم شــده
و  ۹۰خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو
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جریان کار ساخت یک
کانال آبیاری زراعتی به
ارزش یک میلیون افغانی
در کندهار

 ۷دلو ۱۳۹۸

کار ســاخت یک کانــال آبیــاری زراعتــی برنامهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات ،بــه ارزش بیــش از یــک میلیــون افغانــی
در روســتای عبدالرحیــم ولســوالی پنجوایــی

امضای قرارداد ساخت
 ۳۵۰متردیوار استنادی به
ارزش  ۵.۵میلیون افغانی
در ننگرهار

 ۵دلو ۱۳۹۸

قــرارداد ســاخت  ۳۵۰متــر دیــوار اســتنادی
بــه ارزش  ۵.۵میلیــون افغانــی در روســتای ده
طاهــر ولســوالی کامـهی والیــت ننگرهــار میــان
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت
و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.
بــه گفتــهی رییــس احیــا و انکشــاف دهــات
ننگرهــار ،ایــن دیــوار از بودجـهی وزارت مالیــه و
توســط برنامـهی انســجام ســاحوی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات ســاخته شــده و کار آن طــی
یــک مــاه تکمیــل خواهــد شــد.

والیــت کندهــار ،جریــان دارد.
طــول مجموعــی ایــن کانــال  ۶۰۰متــر بــوده و
دارای  ۱۶حقابــه میباشــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق ایــن
پــروژه ۶۸۰ ،روز کاری بــرای کارگــران فنــی
وغیــر فنــی فراهــم شــده و پــس از تکمیــل
شــدن ۹۰ ،خانــواده از مزایــای آن مســتفید
خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو
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جریان کار بازسازی ۸۰۰
متر سرک به ارزش ۲.۷
میلیون افغانی در ننگرهار
 ۶دلو ۱۳۹۸
کار بازســازی  ۸۰۰متــر ســرک بــه ارزش ۲.۷
میلیــون افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه انکشــافی

تکمیل کار ساخت یک کانال
آبیاری به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در بدخشان
 ۹دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات ،بــه ارزش مجموعــی ۱.۸
میلیــون افغانــی در روســتای یخــدروی ولســوالی
اشکاشــم والیــت بدخشــان ،تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
ایــن کانــال دارای  ۵۰۰متــر طــول بــوده و در
کنــار آن  ۴۲متــر دیــوار محافظــوی و  ۲۵۰متــر
الیتینــگ نیــز ســاخته شــده اســت.
در جریــان کار پــروژهی مذکــور ۱۳۷۰ ،روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی فراهــم شــده
و بــا تکمیــل آن  ۱۹۱جریــب زمیــن زراعتــی
باشــندگان محــل تحــت پوشــش منظــم آبیــاری
قــرار گرفتــه اســت.

نقدی بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت ()MCCG
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای بردرگلــی ولســوالی
کامــهی والیــت ننگرهــار جریــان دارد.
ایــن پــروژه شــامل جغــل انــدازی ،پــرکاری و
عریــض ســاختن برخــی از قســمتهای ســرک
و ســنگ کاری کنارههــای آن میشــود کــه در
جریــان تطبیــق آن بــرای  ۱۱۸کارگــر فنــی و غیــر
فنــی زمینــهی کار ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار پــروژهی مذکــور
 ۳۳۶خانــواده از مزایــای آن بهرهمنــد خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو
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جریان کار ساخت
یک سربند آبیاری
به ارزش  ۲.۴میلیون
افغانی در لغمان
 ۸دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک ســربند آبیــاری بــه ارزش
 ۲.۴میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

تهیهی آب آشامیدنی برای
 ۶۶۰خانواده در ننگرهار
 ۷دلو ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۳شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
مجموعــی  ۷.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای کــوز
هندرانــی ،حیدرخیــل و وچــه غــارهی ولســوالی
کــوت والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان ســاخت ایــن شــبکهها  ۳۴۰روز
کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آنهــا ۶۶۰
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه انــد.

دهــات در روســتای کنــدی ولســوالی الینــگار
والیــت لغمــان جریــان دارد.
ایــن پــروژه شــامل ســاخت  ۱۶۷متــر دیــوار
محافظــوی و ملحقــات آن میشــود کــه پــس از
تکمیــل شــدن صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی را
تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد داد.

هفتهنامه توسعه

شماره صد و هفدهم

پنجشنبه

 10دلو
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تکمیل کار تطبیق  ۲۲پروژه به ارزش ۳۲.۳
میلیون افغانی در ننگرهار و آغاز کار  ۲پروژهی
دیگر به ارزش  ۷.۶میلیون افغانی

 ۹دلو ۱۳۹۸

کار تطبیــق  ۲۲پــروژهی ســاخت کانالهــا ،دیوارهــای اســتنادی ،ســرکهای کانکریتــی و جویهــای آب
بــه ارزش  ۳۲.۳میلیــون افغانــی در مناطــق مختلــف ولســوالی گوشــتهی والیــت ننگرهار از ســوی ریاســت
احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت تکمیــل شــده و کار ســاخت دو شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۷.۶
میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه تازگــی آغــاز شــده
اســت.
بــه گفت ـهی انجنیــر امــان اهلل میاخیــل ،رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ننگرهــار ،هزین ـهی  ۲۲پــروژهی
تکمیــل شــده از طــرف کمیته ســویدن بــرای افغانســتان ()SCAو بودجهی ســاخت دو شــبکهی آبرســانی
کــه بــرای  ۵۵۸خانــواده آب آشــامیدنی صحــی تهیــه کــرده و باعــث ایجــاد  ۳۸۰۰روز کاری خواهنــد شــد،
از ســوی وزارت مالیــه و اداره جهانــی یونیســف تأمیــن شــده اســت.
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 ۸۴پروژهی انکشافی طی سال جاری در والیت
دایکندی تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شده است

 ۵دلو ۱۳۹۸

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز شــنبه ( ۵دلــو) در دفتــر کارش بــا ســید انــور
رحمتــی ،والــی دایکنــدی و نماینــدگان ایــن والیــت در پارلمــان دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار والــی دایکنــدی پروژههــا تطبیــق شــده از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در آن والیــت را کــه باعــث
ایجــاد ســهولتهای زندگــی بــرای باشــندگان محــل شــده اســت ،تاثیــر گــذار خوانــد و خواســتها و نیازمندیهــای
اساســی مــردم ایــن والیــت ،از جملــه ســاخت پلهــا و تهیـهی آب آشــامیدنی را بــا جنــاب کریمــی در میــان گذاشــت.
پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات گفــت کــه ایــن وزارت تطبیــق پروژههــای آبرســانی را
در اولویــت کاری خــود قــرار داده اســت کــه دایکنــدی نیــز از آن مســتفید میشــود و از ایــن پــس نیــز توجــه بیشــتری بــه
آن خواهــد شــد .جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســال جــاری خورشــیدی  ۸۴پــروژه
انکشــافی بــه ارزش بیــش از  ۳۰۴میلیــون افغانــی را در والیــت دایکنــدی بــه بهــره بــرداری ســپرده اســت کــه حــدود ۳۲
هــزار تــن از آنهــا مســتفید شــده انــد.
گفتنــی اســت کــه هــم اکنــون کار  ۳۴۵پــروژهی انکشــافی دیگــر بــه ارزش  ۷۶۰میلیــون افغانــی در والیــت دایکنــدی
جریــان دارد.

