
۸۴ پروژه ی انکشـافی طی سـال جـاری در والیت 
دایکندی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است
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تکمیل کار ۱۵۷ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۱.۱۷۲ میلیارد افغانی در تخار طی سال ۱39۸

تکمیل کار تطبیق ۲۲ پروژه به ارزش 3۲.3 میلیون افغانی در 
ننگرهار و آغاز کار ۲ پروژه ی دیگر به ارزش ۷.۶ میلیون افغانی

۸

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و هفدهم         پنجشنبه         ۱0دلو         سال ۱39۸

هفتــه نامـــهتوســـــعــــــه



۲ هفته نامه توسعه         شماره صد و هفدهم         پنجشنبه         ۱0 دلو         ۱39۸

۱0 دلو ۱39۸

کار ســاخت ســه بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات در ولســوالی قرمقــل والیــت فاریــاب و ولســوالی چهارکنــت والیــت بلــخ کــه زمینــه ی آمــوزش و پــرورش 

حــدود شــش هــزار دانش آمــوز را در محیــط مناســب درســی فراهــم می کنــد، تکمیــل شــده و کار ۵ مکتــب دیگــر 

در ســه والیــت کشــور جریــان دارد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی  تنــی والیــت خوســت، ولســوالی آبکمــری والیــت بادغیــس و ولســوالی کــوز کنــر 

والیــت ننگرهــار ســاخته می شــوند، دارای ۱۲، ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی می باشــند.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا هــزاران روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار مکاتــب در حــال اعمــار، بــرای نزدیــک 

بــه ۱۷00 دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهد شــد.

تکمیل کار سه باب مکتب و جریان کار ۵ مکتب 
دیگر در پنج والیت کشور طی یک هفته ی گذشته 



3

جریان کار ساخت یک پل 
به ارزش ۴.9 میلیون افغانی 

در سمنگان
۵ دلو ۱39۸

ــر و عــرض 3.۵  ــه طــول ۲0 مت ــی ب کار ســاخت پل

ــهروندی  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــر از س مت

ــه ی ۴.9  ــا هزین ــات ب ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــان  ــو و لوپ ــان ن ــای لوپ ــی در قریه ه ــون افغان میلی

والیــت  ســلطان  حضــرت  ولســوالی  کهنــه ی 

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــمنگان ۸0 درص س

در جریــان کار اعمــار ایــن پــل 3300 روز کاری 

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

پــس از تکمیــل شــدن ۱9۸ خانــواده از مزایــای آن 

می شــوند. بهره منــد 

تکمیل کار ۱۵۷ پروژه ی 
انکشافی به ارزش ۱.۱۷۲ 
میلیارد افغانی در تخار طی 

سال ۱39۸
۵ دلو ۱39۸

ــی ۱39۸  ــال مال ــات در س ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــه ارزش  ــافی ب ــروژه ی انکش ــت ۱۵۷ پ ــته اس توانس

بیــش از ۱.۱۷۲ میلیــارد افغانــی را در ســکتورهای 

ــرق و آب  ــت اجتماعــی، ب زراعــت، ترانســپورت، مصونی

آشــامیدنی در ولســوالی های مختلــف والیــت تخــار 

ــپارد. ــرداری بس ــره ب ــه به ــل و ب تکمی

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــری، ریی ــت  اهلل نظ صبغ

تخــار طــی محفــل ارایــه ی گــزارش فعالیت هــا و 

دســتاورد های ایــن ریاســت در ســال ۱39۸، گفــت کــه 

ــرای ۱9۵ هــزار و ۱۴۲  ــا ب ــن پروژه ه ــان کار ای در جری

ــده و  ــم ش ــه کار فراه ــر زمین ــر ماه ــر و غی ــر ماه کارگ

۷۱ هــزار و ۵۸۴ خانــواده بــه گونــه ی مســتقیم از آن هــا 

ــد. مســتفید شــده ان

ــه در  ــروژه ای ک ــه 3۶ پ ــه از جمل ــت ک ــان گف او همچن

ســالی مالــی ۱39۸ از ســوی موسســات همــکار تحــت 

کار بــوده اســت، نیــز ۲۶ پــروژه ی آن تکمیــل و بــه بهره 

بــرداری ســپرده شــده اســت.

هفته نامه توسعه         شماره صد و هفدهم         پنجشنبه         ۱0 دلو         ۱39۸



۴

تهیه ي آب آشامیدني 
براي ۴۵0 خانواده 
در ولسوالي ننگرهار

۵ دلو ۱39۸
کار ســاخت یــک شــبکه ي آبرســاني ســولري به 
ــه ي  ــوي برنام ــي از س ــون افغان ارزش ۴.۴ میلی
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــاني وزارت احی ــي آبرس مل
ــان  ــوالي نازی ــد ولس ــوي نیازمحم ــتاي ن در روس
ــرداري  ــره ب ــه به ــل و ب ــار تکمی ــت ننگره والی

ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن پــروژه ۱۲0 روز کاري ایجــاد 
ــه  آب  ــواده ب ــل آن ۴۵0 خان ــا تکمی ــده و ب ش

ــد. ــه ان ــي یافت ــامیدني صحــي دسترس آش

تکمیل کار ساخت 
یک کانال آبیاری 

به ارزش ۱.۸ میلیون 
افغانی در هلمند

۸ دلو ۱39۸

زراعتــی  آبیــاری  کانــال  یــک  کار ســاخت 

ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــی ۱.۸  ــه ارزش مجموع ــات، ب ــاف ده و انکش

میلیــون افغانــی در روســتای غــام رســول 

ولســوالی نــاوه بارکزایــی والیــت هلمنــد، تکمیل 

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

ــه  ــول و ۲۸ حقاب ــر ط ــال دارای ۲۲ مت ــن کان ای

بــوده و ۵00 جریــب زمیــن زراعتــی را ســیراب 

می کنــد.

در جریــان کار اعمــار این پــروژه، ۸۵0 روز کاری 

بــرای  کارگــران فنــی وغیــر فنــی فراهــم شــده 

و 90 خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

هفته نامه توسعه         شماره صد و هفدهم         پنجشنبه         ۱0 دلو         ۱39۸



۵

امضای قرارداد ساخت 
3۵0 متردیوار استنادی به 
ارزش ۵.۵ میلیون افغانی

 در ننگرهار
۵ دلو ۱39۸

ــتنادی  ــوار اس ــر دی ــاخت 3۵0 مت ــرارداد س ق
ــتای ده  ــی در روس ــون افغان ــه ارزش ۵.۵ میلی ب
طاهــر ولســوالی کامــه ی والیــت ننگرهــار میــان 
ــت  ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس
و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــه ی ریی ــه گفت ب
ننگرهــار، ایــن دیــوار از بودجــه ی وزارت مالیــه و 
توســط برنامــه ی انســجام ســاحوی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات ســاخته شــده و کار آن طــی 

یــک مــاه تکمیــل خواهــد شــد.

جریان کار ساخت یک 
کانال آبیاری زراعتی به 

ارزش یک میلیون افغانی 
در کندهار

۷ دلو ۱39۸

کار ســاخت یک کانــال آبیــاری زراعتــی برنامه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات، بــه ارزش بیــش از یــک میلیــون افغانــی 

در روســتای عبدالرحیــم ولســوالی پنجوایــی 

والیــت کندهــار، جریــان دارد. 

ــوده و  ــر ب ــال ۶00 مت طــول مجموعــی ایــن کان

دارای ۱۶ حقابــه می باشــد. 

ــن  ــق ای ــان تطبی ــه در جری ــت ک ــی اس گفتن

ــی  ــران فن ــرای کارگ ــروژه، ۶۸0 روز کاری ب پ

ــل  ــس از تکمی ــده و پ ــم ش ــی فراه ــر فن وغی

شــدن، 90 خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

ــد. ــد ش خواهن

هفته نامه توسعه         شماره صد و هفدهم         پنجشنبه         ۱0 دلو         ۱39۸



۶

تکمیل کار ساخت یک کانال 
آبیاری به ارزش ۱.۸ میلیون 

افغانی در بدخشان
9 دلو ۱39۸

زراعتــی  آبیــاری  کانــال  یــک  کار ســاخت 

ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــی ۱.۸  ــه ارزش مجموع ــات، ب ــاف ده و انکش

میلیــون افغانــی در روســتای یخــدروی ولســوالی 

اشکاشــم والیــت بدخشــان، تکمیــل و بــه بهــره 

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ب

ــوده و در  ــول ب ــر ط ــال دارای ۵00 مت ــن کان ای

کنــار آن ۴۲ متــر دیــوار محافظــوی و ۲۵0 متــر 

ــز ســاخته شــده اســت. ــگ نی الیتین

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور، ۱3۷0 روز کاری 

ــده  ــم ش ــی فراه ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ ب

ــی  ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۱9۱ جری ــا تکمی و ب

باشــندگان محــل تحــت پوشــش منظــم آبیــاری 

قــرار گرفتــه اســت.

هفته نامه توسعه         شماره صد و هفدهم         پنجشنبه         ۱0 دلو         ۱39۸

جریان کار بازسازی ۸00 
متر سرک به ارزش ۲.۷ 
میلیون افغانی در ننگرهار

۶ دلو ۱39۸

کار بازســازی ۸00 متــر ســرک بــه ارزش ۲.۷ 

میلیــون افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه انکشــافی 

 )MCCG( نقدی بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت

ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــوالی  ــی ولس ــتای بردرگل ــات در روس ــاف ده انکش

ــان دارد. ــار جری ــت ننگره ــه ی والی کام

ایــن پــروژه شــامل جغــل انــدازی، پــرکاری و 

ــرک  ــمت های س ــی از قس ــاختن برخ ــض س عری

در  کــه  می شــود  آن  کناره هــای  کاری  ســنگ  و 

ــر  ــی و غی ــرای ۱۱۸ کارگــر فن ــق آن ب ــان تطبی جری

ــت. ــده اس ــاد ش ــه ی کار ایج ــی زمین فن

ــروژه ی مذکــور  ــل کار پ ــا تکمی ــی اســت کــه ب گفتن

33۶ خانــواده از مزایــای آن بهره منــد خواهنــد شــد.



۷

تهیه ی آب آشامیدنی برای 
۶۶0 خانواده در ننگرهار

۷ دلو ۱39۸
کار ســاخت 3 شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
مجموعــی ۷.۶ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 
آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت 
ــوز  ــتاهای ک ــات در روس ــاف ده ــا و انکش احی
ــوالی  ــاره ی ولس ــه غ ــل و وچ ــی، حیدرخی هندران
ــره  ــه به ــل و ب ــار تکمی ــت ننگره ــوت والی ک

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب
در جریــان ســاخت ایــن شــبکه ها 3۴0 روز 
ــا ۶۶0  ــل آن ه ــا تکمی ــده و ب ــاد ش کاری ایج
ــی  ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب خان

ــد. ــه ان یافت

جریان کار ساخت 
یک سربند آبیاری 

به ارزش ۲.۴ میلیون
 افغانی در لغمان

۸ دلو ۱39۸

ــه ارزش  ــاری ب ــربند آبی ــک س ــاخت ی کار س

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ۲.۴ میلی

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ــگار  ــوالی الین ــدی ولس ــتای کن ــات در روس ده

ــان دارد. ــان جری ــت لغم والی

ــوار  ــر دی ــاخت ۱۶۷ مت ــامل س ــروژه ش ــن پ ای

محافظــوی و ملحقــات آن می شــود کــه پــس از 

تکمیــل شــدن صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی را 

تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد داد.
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ــی و جوی هــای آب  ــروژه ی ســاخت کانال هــا، دیوارهــای اســتنادی، ســرک های کانکریت ــق ۲۲ پ کار تطبی

بــه ارزش 3۲.3 میلیــون افغانــی در مناطــق مختلــف ولســوالی گوشــته ی والیــت ننگرهار از ســوی ریاســت 

ــه ارزش ۷.۶  ــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت تکمیــل شــده و کار ســاخت دو شــبکه ی آبرســانی ب احی

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه تازگــی آغــاز شــده 

اســت.

بــه گفتــه ی انجنیــر امــان اهلل میاخیــل، رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ننگرهــار، هزینــه ی ۲۲ پــروژه ی 

تکمیــل شــده از طــرف کمیته ســویدن بــرای افغانســتان  )SCA(و بودجه ی ســاخت دو شــبکه ی آبرســانی 

کــه بــرای ۵۵۸ خانــواده آب آشــامیدنی صحــی تهیــه کــرده و باعــث ایجــاد 3۸00 روز کاری خواهنــد شــد، 

از ســوی وزارت مالیــه و اداره جهانــی یونیســف تأمیــن شــده اســت.

تکمیل کار تطبیق ۲۲ پروژه به ارزش 3۲.3 
میلیون افغانی در ننگرهار و آغاز کار ۲ پروژه ی 

دیگر به ارزش ۷.۶ میلیون افغانی
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ــور  ــید ان ــا س ــر کارش ب ــو( در دفت ــنبه )۵ دل ــات روز ش ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی پوهن

ــرد. ــدار ک ــان دی ــت در پارلم ــن والی ــدگان ای ــدی و نماین ــی دایکن ــی، وال رحمت

در ایــن دیــدار والــی دایکنــدی پروژه هــا تطبیــق شــده از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در آن والیــت را کــه باعــث 

ــای  ــت ها و نیازمندی ه ــد و خواس ــذار خوان ــر گ ــت، تاثی ــده اس ــل ش ــندگان مح ــرای باش ــی ب ــهولت های زندگ ــاد س ایج

اساســی مــردم ایــن والیــت، از جملــه ســاخت پل هــا و تهیــه ی آب آشــامیدنی را بــا جنــاب کریمــی در میــان گذاشــت. 

پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات گفــت کــه ایــن وزارت تطبیــق پروژه هــای آبرســانی را 

در اولویــت کاری خــود قــرار داده اســت کــه دایکنــدی نیــز از آن مســتفید می شــود 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 ۸۴ پــروژه 

انکشــافی بــه ارزش بیــش از 30۴ میلیــون افغانــی را در والیــت دایکنــدی بــه بهــره بــرداری ســپرده اســت کــه حــدود 3۲ 

هــزار تــن از آن هــا مســتفید شــده انــد. 

گفتنــی اســت کــه هــم اکنــون کار 3۴۵ پــروژه ی انکشــافی دیگــر بــه ارزش ۷۶0 میلیــون افغانــی در والیــت دایکنــدی 

ــان دارد. جری

۸۴ پروژه ی انکشافی طی سال جاری در والیت 
دایکندی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است
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