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دیدار معین برنامههای وزارت
احیا و انکشاف دهات با نمایندگان
موسسات همکار

 ۶حوت ۱۳۹۸

شــهزار زدران ،معیــن برنامههــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی یــک نشســت رســمی بــا
نماینــدگان موسســات همــکار برنامــه رشــد اقتصــاد روســتایی دیــدار و گفتگــو کــرد.

توزیع مواد خوراکی به
ارزش  ۶۸هزار افغانی
برای  ۸خانوادهی نیارمند
در دایکندی
 ۵حوت ۱۳۹۸

بــرای  ۸خانــوادهی نیازمنــد در روســتای بوکلــهی

ولســوالی مرکــزی والیــت دایکنــدی بــه ارزش

بیــش از  ۶۸هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق
بانکهــای غلــه جــات برنامــهی ملــی میثــاق

جنــاب زدران در ایــن نشســت ضمــن خــوش آمدگویــی بــه نماینــدگان موسســات (COAR,CHA,

 ،) AKF, ADA,FGAدر مــورد چالشهــای اقتصــادی در مناطــق روســتایی کشــور معلومــات داده
و بــرای ایــن نماینــدگان هدایتهــای الزم را ارایــه کــرد.

بــه تعقیــب آن ،نماینــدگان موسســات نامبــرده ،طــرح وظیفــوی خــود را در قالــب پرزنتیشــنهای

جداگانــه شــرح دادنــد.

در پایــان ،معیــن برنامههــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از نمایندههــای موسســات همــکار
خواســت تــا بــه منظــور اشــتغال زایــی بــرای روستانشــینان کشــور ،در اجــرای فعالیتهــای کاریشــان

در ســاحات مــورد نظــر ،از نیــروی انســانی همــان مناطــق اســتفاده کننــد کــه ایــن پیشــنهاد از ســوی
موسســات همــکار مــورد قبــول و اســتقبال قــرار گرفــت.

توزیع مواد خوراکی
به ارزش  ۲۵هزار افغانی
برای  ۱۲خانوادهی
نیارمند در ننگرهار
 ۵حوت ۱۳۹۸

بــرای  ۱۲خانــوادهی نیازمنــد در روســتای زاخیــل
ولســوالی کامــهی والیــت ننگرهــار بــه ارزش

بیــش از  ۲۵هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق
بانکهــای غلــه جــات برنامــهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامـهی وجــه

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنام ـهی وجــه

شــد.

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش

شــده و شــامل آرد ،روغــن ،برنــج ،چــای ،مکرونــی

و بــوره میباشــد.

شــد.

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش

شــده و شــامل آرد و جــواری میباشــد.

هفته نامه توسعه
آغاز توزیع کمکها برای
 ۲۶۸۶خانواده در لغمان
 ۷حوت ۱۳۹۸
رونــد توزیــع کمکهــا بــرای  ۲۶۸۶خانــوادهی نیازمنــد
از ســوی ســازمان جهانــی غــذا بــه کمــک تخنیکــی
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات لغمــان در مرکــز ایــن
والیــت آغــاز شــد.
ایــن کمکهــا شــامل آرد ،دال ،روغــن و نمــک بــوده و
طــی ســه مــاه بــه خانوادههــای نیازمنــدی در نتیجـهی
یــک ســروی مســتحق شــناخته شــده انــد ،توزیــع
میشــود.
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کار اعمار یک باب مکتب ابتداییه
در ولسوالی پنجوایی والیت کندهار
به زودی تکمیل خواهد شد

 ۸حوت ۱۳۹۸
کار اعمــار مکتــب ابتدایــی شــهید فضــل اهلل آغــا زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار  ۸۵درصــد پیــش
رفتــه اســت و بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.
ایــن مکتــب کــه دارای  ۸صنــف درســی ۲ ،دفتــر اداری ۳ ،تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب
آشــامیدنی صحــی بــه عمــق  ۷۵متــر میباشــد ،بــرای آمــوزش پســران اعمــار میشــود.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار مکتــب مذکــور ،بــرای  ۲۵۰تــن از کــودکان روســتای حاجــی گل
محمــد آغــا زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد
شد .

امضای قرارداد ساخت
 ۱۲۸۱متر دیوار استنادی به
ارزش  ۳۷.۸میلیون افغانی
در ننگرهار

 ۷حوت ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت  ۱۲۸۱متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش
 ۳۷.۸میلیــون افغانــی در منطق ـهی زنگویــی ولســوالی
بهســود والیــت ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف
دهــات ایــن والیــت و شــورای انکشــافی پشــتون آبــاد
بــه امضــا رســید.
ایــن دیــوار کــه در ســه مرحلــه و طــی یــک ســال
ســاخته خواهــد شــد ،مرحلــه اول آن ســاخت  ۴۴۵متــر،
مرحلــه دوم  ۳۷۵متــر و مرحلــه ســوم  ۴۶۱متــر دیــوار
را شــامل میشــود.
بــا ســاخت دیــوار مذکــور صدهــا خانــهی رهایشــی
و بخشــی از زمینهــای زراعتــی مــردم از خطــرات
ســیالبها محافظــت خواهنــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و یکم

وزیر احیا و انکشافدهات از فعالی 
ت
یکسالهی این وزارت به ملت حساب داد

 ۵حوت ۱۳۹۸
پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز دوشــنبه ( ۵حــوت) طــی کنفرانــس
حســابدهی دولــت بــه ملــت در مرکــز رســانههای حکومــت پیرامــون فعالیتهــای ایــن وزارت در ســال
 ۱۳۹۸معلومــات ارایــه کــرد.
جنــاب کریمــی در ایــن کنفرانــس گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســال  ۱۳۹۸خورشــیدی ۵۲۷۹
پــروژه را در  ۳۴والیــت کشــور تکمیــل کــرده اســت .ایــن پروژههــا کــه در ســکتورهای انــرژی ،آبرســانی،
آبیــاری ،ترانســپورت ،معــارف و رشــد اقتصــادی روســتاها تطبیــق شــده اســت ۹.۲ ،میلیــون روز کاری ایجــاد
کــرده و بیــش از  ۱۱میلیــون تــن از روســتا نشــینان کشــور از آنهــا مســتفید شــدهاند.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه در حــال حاضــر کار  ۸۷۶۱پــروژهی دیگــر کــه  ۱۶میلیــون روز کاری
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ایجــاد کــرده و  ۱۵میلیــون تــن از آنهــا مســتفید میشــوند ،در کشــور جریــان دارد.
بــه گفتــهی پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،ســاخت  ۱۸.۱۷۸کیلومتــر از  ۵۰کیلومتــر دیــوار اســتنادی
کرانههــای دریــای کنــر هــم اکنــون ادامــه دارد کــه در ایــن جریــان بیــش از  ۶۲هــزار روز کاری نیــز ایجــاد
شــده و  ۱۵۶۹هکتــار زمیــن زراعتــی از خطــرات ســیالب و آبخیزیهــای دریــا محافظــت شــده انــد .بــا اعمــار
ایــن دیــوار کــه بــه ســفارش ویــژهی رییــس جمهــور ســاخته میشــود ،جلــو تخریــب زمینهــای زراعتــی دو
طــرف دریــا گرفتــه شــده و  ۵۲۰۰هکتــار زمیــن زراعتــی بــه ارزش  ۲۷میلیــارد افغانــی قابــل زرع خواهنــد شــد.
ایــن پــروژه همچنــان بــرای  ۱۵۰۰۰تــن زمینـهی کار دایمــی را نیــز فراهــم مـیآورد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت کــه قــرار اســت ایــن وزارت بــر اســاس پــروژهی مشــترک
ارغنــداب ۱۲۹ ،شــبکهی آبیــاری را در ولســوالیهای ارغنــداب ،ژیــری ،دامــان ،دنــد ،پنجوایــی و شــاهولی
کــوت والیــت کندهــار احــداث کنــد .ایــن شــبکهها  ۸۶هــزار هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش منظــم آبیــاری
قــرار داده و ضمــن ایجــاد  ۱.۵میلیــون روز کاری ۸۵۰۰ ،شــغل دایمــی را نیــز بــه وجــود خواهنــد آورد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی ،کار
ســاخت  ۲۲۵بــاب مکتــب تکمیــل شــده ،ســاخت  ۷۱۵مکتــب رو بــه اتمــام اســت و کار  ۱۵۲۸بــاب دیگــر
هنــوز جریــان دارد.
عــاوه بــر ایــن ،قــرار اســت  ۲۰۰بــاب مکتــب بــه ارزش  ۵۰میلیــون دالــر بــه کمــک عربســتان ســعودی در
والیــات کنــر و پکتیــا اعمــار شــود.
جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه برنامـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــا تحــت پوشــش قــرار دادن ۹۵۰
روســتا در  ۱۲والیــت کشــور ۹۸۱۰ ،اتحادی ـهی قرضــه و پسانــداز را در آنهــا ایجــاد کــرده و تــا کنــون ۳۲
میلیــون افغانــی در ایــن اتحادیههــا جمــع شــده اســت .همچنــان قــرار اســت ایــن برنامــه در ســال آینــده ۵۰۰
هــزار خانــم را در  ۵هــزار روســتای کشــورتحت پوشــش قــرار دهــد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بیــان داشــت کــه طــی ســال  ۱۳۹۸خورشــیدی  ۵۰۰شــورای انکشــافی کوچیــان
در چــوکات برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی ایجــاد شــده و حــدود  ۳۰میلیــون دالــر بــرای بهبــود وضعیــت
اقتصــادی کوچیهــای کشــور از طریــق تطبیــق پروژههــای انکشــافی بــرای آنــان ،اختصــاص داده شــده
اســت.
گفتنــی اســت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای ســال  ۱۳۹۹خورشــیدی  ۶۰۰۰پــروژهی انکشــافی و ســاخت
 ۴۰۰کیلومتــر ســرک روســتایی ۹۰۰ ،متــر پــل و حفــظ و مراقبــت  ۱۰۰۰کیلومتــر ســرک دیگــر را در برنامــه دارد.

4

