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2 هفتهنامهتوسعه

۵ حوت ۱3۹۸
ــه ی  ــتای بوکل ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای ۸ خان ب
ــه ارزش  ــدی ب ــت دایکن ــزی والی ــوالی مرک ولس
بیــش از ۶۸ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق 
بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی میثــاق 
ــع  ــات توزی ــا و انکشــاف ده ــهروندی وزارت احی ش

شــد. 
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی وجــه 
مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 
شــده و شــامل آرد، روغــن، برنــج، چــای، مکرونــی 

ــد. ــوره می باش و ب

۶ حوت ۱3۹۸ 
ــا  ــمی ب ــت رس ــک نشس ــی ی ــات ط ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی ــن برنامه ه ــهزار زدران، معی ش

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــتایی دی ــاد روس ــد اقتص ــه رش ــکار برنام ــات هم ــدگان موسس نماین
 COAR,CHA,( جنــاب زدران در ایــن نشســت ضمــن خــوش آمدگویــی بــه نماینــدگان موسســات
AKF, ADA,FGA (، در مــورد چالش هــای اقتصــادی در مناطــق روســتایی کشــور معلومــات داده 

و بــرای ایــن نماینــدگان هدایت هــای الزم را ارایــه کــرد. 
ــن های  ــب پرزنتیش ــود را در قال ــوی خ ــرح وظیف ــرده، ط ــات نام ب ــدگان موسس ــب آن، نماین ــه تعقی ب

ــد.  ــه شــرح دادن جداگان
ــکار  ــات هم ــای موسس ــات از نماینده ه ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی ــن برنامه ه ــان، معی در پای
خواســت تــا بــه منظــور اشــتغال زایــی بــرای روستانشــینان کشــور، در اجــرای فعالیت هــای کاری شــان 
در ســاحات مــورد نظــر، از نیــروی انســانی همــان مناطــق اســتفاده کننــد کــه ایــن پیشــنهاد از ســوی 

موسســات همــکار مــورد قبــول و اســتقبال قــرار گرفــت.

۵ حوت ۱3۹۸
ــل  ــتای زاخی ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای ۱۲ خان ب
ولســوالی کامــه ی والیــت ننگرهــار بــه ارزش 
بیــش از ۲۵ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق 
بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی میثــاق 
ــع  ــات توزی ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

شــد. 
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی وجــه 
مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 

شــده و شــامل آرد و جــواری می باشــد.

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش ۶8 هزار افغانی 

برای 8 خانواده ی نیارمند 
در دایکندی

دیدار معین برنامه های وزارت 
احیا و انکشاف دهات با نمایندگان 

موسسات همکار

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش ۲۵ هزار افغانی 

برای 1۲ خانواده ی 
نیارمند در ننگرهار 
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3 هفتهنامهتوسعه

آغاز توزیع کمک ها برای 
۲۶8۶ خانواده در لغمان

کار اعمار یک باب مکتب  ابتداییه 
در ولسوالی پنجوایی والیت کندهار 

به زودی تکمیل خواهد شد

امضای قرارداد ساخت 
1۲81 متر دیوار استنادی به 
ارزش 3۷.8 میلیون افغانی 

در ننگرهار ۷ حوت ۱3۹۸
رونــد توزیــع کمک هــا بــرای ۲۶۸۶ خانــواده ی نیازمنــد 
ــی  ــک تخنیک ــه کم ــذا ب ــی غ ــازمان جهان ــوی س از س
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات لغمــان در مرکــز ایــن 

والیــت آغــاز شــد. 
ایــن کمک هــا شــامل آرد، دال، روغــن و نمــک بــوده و 
طــی ســه مــاه بــه خانواده هــای نیازمنــدی در نتیجــه ی 
ــع  ــد، توزی ــده ان ــناخته ش ــتحق ش ــروی مس ــک س ی

می شــود.

۸ حوت ۱3۹۸
کار اعمــار مکتــب ابتدایــی شــهید فضــل اهلل آغــا زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق 
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی پنجوایــی  والیــت کندهــار ۸۵ درصــد پیــش 

رفتــه اســت و بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.
ــاه آب  ــه چ ــک حلق ــناب و ی ــر اداری، 3 تش ــی، ۲ دفت ــف درس ــه دارای ۸ صن ــب ک ــن مکت  ای

ــود. ــار می ش ــران اعم ــوزش پس ــرای آم ــد، ب ــر می باش ــق ۷۵ مت ــه عم ــی ب ــامیدنی صح آش
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار مکتــب مذکــور، بــرای ۲۵۰ تــن از کــودکان روســتای حاجــی گل 
محمــد آغــا زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد 

. شد

۷  حوت ۱3۹۸
قــرارداد ســاخت ۱۲۸۱ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش 
ــی ولســوالی  ــه ی زنگوی ــی در منطق ــون افغان 3۷.۸ میلی
بهســود والیــت ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف 
دهــات ایــن والیــت و شــورای انکشــافی پشــتون آبــاد 

بــه امضــا رســید.
ــال  ــک س ــی ی ــه و ط ــه مرحل ــه در س ــوار ک ــن دی ای
ســاخته خواهــد شــد، مرحلــه اول آن ســاخت ۴۴۵ متــر، 
مرحلــه دوم 3۷۵ متــر و مرحلــه ســوم ۴۶۱ متــر دیــوار 

ــود. ــامل می ش را ش
ــی  ــه ی رهایش ــا خان ــور صده ــوار مذک ــاخت دی ــا س ب
و بخشــی از زمین هــای زراعتــی مــردم از خطــرات 

ســیالب ها محافظــت خواهنــد شــد.
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4 هفتهنامهتوسعه

وزیر احیا و انکشاف دهات از فعالیت  
یک ساله ی این وزارت به ملت حساب داد

۵ حوت ۱3۹۸
ــس  ــوت( طــی کنفران ــنبه )۵ ح ــات روز دوش ــا و انکشــاف ده ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــدوی مجیب الرحم پوهن
ــال  ــن وزارت در س ــای ای ــون فعالیت ه ــت پیرام ــانه های حکوم ــز رس ــت در مرک ــه مل ــت ب ــاب دهی دول حس

ــه کــرد. ۱3۹۸ معلومــات ارای
جنــاب کریمــی در ایــن کنفرانــس گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســال ۱3۹۸ خورشــیدی  ۵۲۷۹ 
ــرژی، آبرســانی،  ــن پروژه هــا کــه در ســکتورهای ان ــروژه را در 3۴ والیــت کشــور تکمیــل کــرده اســت. ای پ
آبیــاری، ترانســپورت، معــارف و رشــد اقتصــادی روســتاها تطبیــق شــده اســت، ۹.۲ میلیــون روز کاری ایجــاد 

کــرده و بیــش از ۱۱ میلیــون تــن از روســتا نشــینان کشــور از آن هــا مســتفید شــده اند.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه در حــال حاضــر کار ۸۷۶۱ پــروژه ی دیگــر کــه ۱۶ میلیــون روز کاری 

ایجــاد کــرده و ۱۵ میلیــون تــن از آن هــا مســتفید می شــوند، در کشــور جریــان دارد.
ــتنادی  ــوار اس ــر دی ــر از ۵۰ کیلومت ــاخت ۱۸.۱۷۸ کیلومت ــی، س ــن کریم ــدوی مجیب الرحم ــه ی پوهن ــه گفت ب
کرانه هــای دریــای کنــر هــم اکنــون ادامــه دارد کــه در ایــن جریــان بیــش از ۶۲ هــزار روز کاری نیــز ایجــاد 
شــده و ۱۵۶۹ هکتــار زمیــن زراعتــی از خطــرات ســیالب و آبخیزی هــای دریــا محافظــت شــده انــد. بــا اعمــار 
ایــن دیــوار کــه بــه ســفارش ویــژه ی رییــس جمهــور ســاخته می شــود، جلــو تخریــب زمین هــای زراعتــی دو 
طــرف دریــا گرفتــه شــده و ۵۲۰۰ هکتــار زمیــن زراعتــی بــه ارزش ۲۷ میلیــارد افغانــی قابــل زرع خواهنــد شــد. 

ایــن پــروژه همچنــان بــرای  ۱۵۰۰۰ تــن زمینــه ی کار دایمــی را نیــز فراهــم مــی آورد. 
ــروژه ی مشــترک  ــر اســاس پ ــن وزارت ب ــرار اســت ای ــه ق ــت ک ــان گف ــا و انکشــاف دهــات همچن ــر احی وزی
ــاه ولی  ــی و ش ــد، پنجوای ــان، دن ــری، دام ــداب، ژی ــوالی های ارغن ــاری را در ولس ــبکه ی آبی ــداب، ۱۲۹ ش ارغن
کــوت والیــت کندهــار احــداث کنــد. ایــن شــبکه ها ۸۶ هــزار هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش منظــم آبیــاری 

ــد آورد. ــه وجــود خواهن ــز ب ــون روز کاری، ۸۵۰۰ شــغل دایمــی را نی ــرار داده و ضمــن ایجــاد ۱.۵ میلی ق
ــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی، کار  وزیــر احی
ــاب دیگــر  ــه اتمــام اســت و کار ۱۵۲۸ ب ــل شــده، ســاخت ۷۱۵ مکتــب رو ب ــاب مکتــب تکمی ســاخت ۲۲۵ ب

ــان دارد.  ــوز جری هن
عــالوه بــر ایــن، قــرار اســت ۲۰۰ بــاب مکتــب بــه ارزش ۵۰ میلیــون دالــر بــه کمــک عربســتان ســعودی در 

والیــات کنــر و پکتیــا اعمــار شــود.
جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــا تحــت پوشــش قــرار دادن ۹۵۰ 
روســتا در ۱۲ والیــت  کشــور، ۹۸۱۰ اتحادیــه ی قرضــه و پس انــداز را در آن هــا ایجــاد کــرده و تــا کنــون 3۲ 
میلیــون افغانــی در ایــن اتحادیه هــا جمــع شــده اســت. همچنــان قــرار اســت ایــن برنامــه در ســال آینــده ۵۰۰ 

هــزار خانــم را در ۵ هــزار روســتای کشــورتحت پوشــش قــرار دهــد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بیــان داشــت کــه طــی ســال ۱3۹۸ خورشــیدی ۵۰۰ شــورای انکشــافی کوچیــان 
در چــوکات برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی ایجــاد شــده و حــدود 3۰ میلیــون دالــر بــرای بهبــود وضعیــت 
ــده  ــاص داده ش ــان، اختص ــرای آن ــافی ب ــای انکش ــق پروژه ه ــق تطبی ــور از طری ــای کش ــادی کوچی ه اقتص

اســت.
گفتنــی اســت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای ســال ۱3۹۹ خورشــیدی ۶۰۰۰ پــروژه ی انکشــافی و ســاخت 

۴۰۰ کیلومتــر ســرک روســتایی، ۹۰۰ متــر پــل و حفــظ و مراقبــت ۱۰۰۰ کیلومتــر ســرک دیگــر را در برنامــه دارد.
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