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2 هفتهنامهتوسعه

۱۱ حوت ۱3۹۸
کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی صحــی به 
ارزش ۱.۷ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهات در 
روســتای شــوراب ولســوالی خــرم و ســارباغ والیــت 
ســمنگان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

طــول ایــن شــبکه ۱۶۲۸ متــر بــوده و شــامل یــک 
ــره ی ارتفاعــی و ۹ شــیردهن می باشــد.  ذخی

ــا تطبیــق پــروژه ی یــاد شــده  گفتنــی اســت کــه ب
ــی  ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب ۸۰ خان

ــد. یافتــه ان

۱۰ حوت ۱3۹۸
طــی ســال ۱3۹۸ خورشــیدی، کار تطبیــق ۲۹ 
پــروژه ی انکشــافی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار 
تکمیــل شــده و کار ۱۴۵ پــروژه ی دیگــر بــه شــمول 
ــر  ــر چت ــب زی ــاختمان ۴۰ مکت ــم س ســاخت و ترمی
ــهروندی،  ــاق ش ــی میث ــه مل ــرای برنام ــروژه ی اق پ

ــان دارد. جری
گفتنــی اســت کــه در پــان ســال ۱3۹۹ وزارت نیــز 
ــل  ــر پ ــار ۸۵ مت ــر ســرک، اعم آســفالت ۱۸ کیلومت
ــربند  ــال و س ــر کان ــاخت ۱۰۰۰ مت ــی، س کانکریت
ــن  ــرای ای ــتنادی ب ــوار اس ــر دی ــاد ۲۵۰۰ مت و ایج

ــده اســت. ــه ش ولســوالی در نظــر گرفت

۱۰ حوت ۱3۹۸
ســنگ تهــداب ۹ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش ۱3.۵ 
ــدی  ــه نق ــرام وج ــوی پروگ ــی از س ــون افغان میلی
حفــظ و مراقبــت برنامــه ی میثــاق شــهروندی وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی چپرهــار والیت 

ننگرهــار گذاشــته شــد.
ایــن پروژه هــا شــامل حفــر ۲۴ حلقــه چــاه آب 
ــتنادی،  ــوار اس ــر دی ــاخت ۲۰۸ مت ــامیدنی و س آش
ــازی  ــه س ــا و پخت ــتایی، پلچک ه ــرک های روس س

می شــود. جوی هــا  و  کوچه هــا 
ــاه در  ــی ۸ م ــا ط ــن پروژه ه ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
ــی،  ــری چین ــی، ب ــاغ، چهارده ــتاهای کندی ب روس
ــار  ــوالی چپره ــات ولس ــر قریه ج ــل و دیگ زاری خی
تطبیــق می شــوند و ۲۰۰۰ خانــواده بــه گونــه ی 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــا مس ــتقیم از آن ه مس

۱۱ حوت ۱3۹۸
کار تطبیــق ۲۰۰ پــروژه ی انکشــافی از ســوی برنامــه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در ســکتورهای ترانســپورت، انــرژی، آبرســانی، و آبیاری 
ــه ی  ــای حوم ــافی قریه ه ــورای انکش ــط ۱3۶ ش توس
مرکــز والیــت فــراه، تکمیــل و به بهــره برداری ســپرده 

. شد
ایــن پروژه هــا بــه گونــه ی عمــده شــامل اعمــار 
ــبکه های  ــد ش ــا، تمدی ــی، پلچک ه ــرک های ابتدای س
ــر  ــرق شــهری و ســولری، شــبکه های آبرســانی، حف ب
چاه هــای آب آشــامیدنی مجهز به بمبه دســتی، ســاخت 
دیوارهــای محافظــوی، دیوارهــای گابیــون، ســربندهای 
کوچــک، حقابه هــا و احیــای مجــدد کانال هــا می باشــد 
ــکات  ــی از مش ــش بزرگ ــا بخ ــق آن ه ــا تطبی ــه ب ک

باشــندگان محــل رفــع شــده اســت.

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آب آشامیدنی 

به ارزش 1.۷ میلیون افغانی 
در سمنگان

تکمیل کار ۲9 پروژه ی 
انکشافی و جریان کار

 1۴5 پروژه ی دیگر در 
ولسوالی چپرهار ننگرهار 

طی سال 1398

تهداب گذاری 9 پروژه ی 
انکشافی به ارزش 13.5 
میلیون افغانی در ننگرهار

تکمیل کار ۲۰۰ پروژه ی 
انکشافی در والیت فراه 
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۲ حوت ۱3۹۸ 
ــق  ــی از طری ــون افغان ــی ۹3.۷ میلی ــه ارزش مجموع ــافی ب ــروژه ی انکش ــق ۲۱ پ کار تطبی
برنامه هــای مختلــف وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در  ولســوالی امــام صاحــب والیــت کنــدز 

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ــاکا  ــه ی لیت ــادی برنام ــروژه اقتص ــار پ ــی و چه ــر بنای ــروژه زی ــج پ ــامل پن ــا ش ــن پروژه ه ای
ــک  ــی ارتفاعــی، ســاخت ی ــره آهن کانکریت ــار ذخی ــق، اعم ــه چــاه عمی ــک حلق ــاری ی ۲، حف
شــبکه آب آشــامیدنی صحــی، اعمــار  ۲۱۰ متــر کانــال زراعتــی، ایجــاد یــک پایــه پلچــک و 

ــود. ــب می ش ــاب مکت ــر ۱۰ ب ــاخت تعمی س
ــنگ  ــا، س ــن پروژه ه ــدن ای ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــم ب ــی مراس ــه ط ــت ک ــی اس گفتن
تهــداب ۱۴.۵ کیلومتــر ســرک آهــن  کانکریتــی و ســاختمان های آبــرو آن از ســرک عمومــی 
امــام صاحــب الــی روســتای پیــش کپــه ی والیــت کنــدز، بــه ارزش نزدیــک بــه ۹۸ میلیــون 
افغانــی کــه از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی ســاخته می شــود، نیــز گذاشــته شــد.

۱3 حوت ۱3۹۸
برنامــه اگاهی دهــی پیرامــون ویــروس کرونــا توســط تیــم تخنیکــی کلینیــک وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای کارمنــدان 
ایــن وزارت روز دو شــنبه )۱۲ حــوت( بــا حضــور معــراج الدیــن شــمس، معیــن مالــی و اداری وزارت در تــاالر انســتیتوت انکشــاف 

دهــات برگــزار شــد.
ــا، گفــت:  ــا تأکیــد بــر مراعــت نظافــت بــرای جلوگیــری از مصــاب شــدن بــه ویــروس کرون جنــاب شــمس در ایــن برنامــه ب
»همــه بایــد نــکات مهــم حفــظ الصحــه را در محیــط کاری خویــش مراعــات کــرده، تــا حــد تــوان در وقایــه از ایــن مــرض 

کوشــا باشــیم.«
در ادامــه داکتــران کلینــک وزارت بــا ارایــه ی پرزنتیشــنی، در مــورد چیســتی، نــام و تاریخچــه، ارقــام مبتایــان، تشــخیص، شــیوه 

انتقــال، تــداوی و چگونگــی وقایــه از مصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا بــه گونــه ی مفصــل معلومــات دادنــد.
مســئول بخــش امنیتــی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات نیــز در بخــش پایانــی برنامــه پیرامــون انتقــال ایــن ویــروس از لحــاظ 

امنیتــی نکاتــی را بــرای رهنمایــی کارمنــدان خاطــر نشــان کــرد.
گفتنــی اســت کــه ایــن برنامــه بــا هــدف آگاهی دهــی از خطــرات ویــروس جهانــی کرونــا برگــزار شــده بــود و در آن بیــش از 

۲۰۰ تــن از کارمنــدان وزارت اشــتراک کــرده بودنــد.

تکمیل کار تطبیق ۲1 پروژه ی انکشافی 
به ارزش 93.۷ میلیون افغانی در کندز

برگزاری برنامه آگاهی دهی پیرامون ویروس کرونا 
در وزارت احیا و انکشاف دهات
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۱۰ حوت ۱3۹۸
کار حفــر ۲3 حلقــه چــاه آب مجهــز بــه پمپ دســتی 
بــا هزینــه ی ۱.۶ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 
ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
ــت  ــه والی ــوالی کام ــف ولس ــتاهای مختل در روس
ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــرای  ــا روز کاری ب ــا، صده ــن چاه ه ــار ای ــا اعم ب
مــردم محــل ایجــاد شــده و حــدود ۴۹۰ خانــواده بــه 
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

۱3 حوت ۱3۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه 
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــر از س ــول  ۴۰۶ مت ط
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه 
ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی در روســتای کتــه ســاری 
ــه  ولســوالی منــدوزی والیــت خوســت، تکمیــل و ب

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب به
ــروژه، ۱3۲۰ روز کاری  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری
ــده و  ــم ش ــی فراه ــر فن ــی وغی ــران فن ــرای کارگ ب
بــا تکمیــل شــدن آن ۲۰۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی 
ــاری قــرار گرفتــه  ــه، تحــت پوشــش آبی ــی قری اهال

اســت.

۱۵ حوت  ۱3۹۸
کار ســاخت یــک بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی 
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــرای برنام اق
احیــا و انکشــاف دهــات در خوســت تکمیــل شــده و 
کار ســه بــا مکتــب دیگــر در والیــات کابــل، کنــدز 

ــه زودی تکمیــل خواهــد شــد. ــاب ب و فاری
 ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی گربز والیت خوســت، 
ولســوالی اســتالف کابــل، ولســوالی خــان آبــاد کنــدز 
و ولســوالی پشــتون کــوت والیــت فاریــاب ســاخته 
می شــوند، دارای ۱۰، ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب 

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش و چاه ه
در جریــان تطبیــق پروژه هــای متذکــره صدهــا 
ــرای  ــا ب ــل آن ه ــا تکمی ــده و ب ــاد ش روز کاری ایج
ــواده زمینــه ی فراگیــری  ــدان حــدود ۱۷۰۰ خان فرزن
ــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی  عل

ــا خواهــد شــد. فراهــم شــده وی

۱3 حوت ۱3۹۸
بــرای ۱۴ خانــواده ی نیازمنــد در روســتاهای بریــچ و 
عبدالحبیــب ولســوالی تختــه پــل والیــت کندهــار، 
بــه ارزش بیــش از ۱3۶ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 
و غیــر خوراکــی از طریــق بانک هــای غله جــات 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

انکشــاف دهــات توزیــع شــد. 
ایــن کمک هــا از ســوی روســتاییان و برنامــه ی 
 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج
پیشــکش شــده و شــامل آرد، چــای، روغــن، برنــج، 

و صابــون می شــود.

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۴9۰ خانواده 

در ننگرهار

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آبیاری به ارزش 1.8 
میلیون افغانی در خوست 

تکمیل کار یک باب مکتب 
و جریان کار سه مکتب دیگر 

در چهار والیت کشور

توزیع مواد خوراکی و غیر 
خوراکی به ارزش 13۶ هزار 
افغانی برای 1۴ خانواده ی 

نیازمند در کندهار
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امضای قرارداد ۷۷ پروژه انکشافی به ارزش ۴88 
میلیون افغانی در 19 والیت کشور

 ۱۴ حوت ۱3۹۸
ــرارداد  ــوت(، ق ــنبه )۱۴ ح ــات، روز چهارش ــا و انکشــاف ده ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی  پوهن
ــرکت های  ــافی و ش ــوراهای انکش ــا ش ــی را ب ــون افغان ــه ۴۸۸ میلی ــک ب ــه ارزش نزی ــافی ب ــروژه انکش ۷۷ پ
خصوصــی امضــا کــرد. جنــاب کریمــی در مراســم امضــای قــرارداد ایــن پروژه هــا گفــت: »۷۷ پــروژه ای کــه 
ــا شــوراهای انکشــافی و شــرکت های خصوصــی قــرارداد می شــود، شــامل اعمــار کاریــز، دیوارهــای  امــروز ب
اســتنادی، گبیونــی و بولــدر وال، کانال هــای آبیــاری، ســربند، اســفالت ســرک و همچنــان ســاخت ســرک های 

ــره می شــود.«  ــرش( و غی ــل ف روســتایی )جغ
ــه ۴۸۸  ــک ب ــا نزدی ــن پروژه ه ــی ای ــه ی مجموع ــه هزین ــت ک ــان گف ــات همچن ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی
ســوی کشــور ایتالیــا و یــک پــروژه ی باقــی مانــده توســط کشــور قزاقســتان تمویــل شــده اســت. میلیــون افغانــی )۴۸۷.۸۸۷.۹3۸( می شــود کــه از ایــن جملــه ۵۱ پــروژه از طریــق بودجــه ملــی، ۲۵ پــروژه از 

بــه گفتــه ی جنــاب کریمــی، بــا تطبیــق ایــن پروژه هــای انکشــافی حــدود ۱۵۵.۲۲3 روز کاری بــه وجــود آمــده 
و پــس از تکمیــل شــدن، ۱۹۱.۷۸۴ تــن از روســتا نشــین از ایــن پروژه هــا مســتفید می شــوند.

ــل،  ــرات، کاب ــور، ه ــی، غ ــراه، غزن ــخ، ف ــس، بل ــور )بادغی ــت کش ــده در ۱۹ والی ــافی یادش ــای انکش پروژه ه
کندهــار، کاپیســا، خوســت، کنــر، لغمــان، لوگــر، ننگرهــار، نورســتان، پکتیــا، پکتیــکا، ســمنگان و زابــل( تطبیــق 

ــکا، وردگ و کندهــار آغــاز خواهــد شــد. ــا، پکتی ــل، پکتی ــات کاب می شــوند کــه کار آن هــا از والی
بایــد یــادآور شــد کــه در ایــن پروژه هــا ســهم ۱۰ درصــدی شــوراهای انکشــافی  هــم شــامل اســت کــه از ایــن 

طریــق حضــور مــردم در تطبیــق پروژه هــای انکشــافی کامــًا تثبیــت می شــود. 
بــا توجــه بــه اهمیــت مدیریــت آب بــرای دولــت افغانســتان، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برنامــه ی تطبیــق 
ــر در بخــش مدیریــت آب، اولویــت  ــه پروژه هــای موث پروژه هــای خــود را طــوری تنظیــم کــرده اســت کــه ب
ــور،  ــت کش ــت آب در 3۴ والی ــرای مدیری ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــاله وزارت احی ــج س ــان پن ــود. در پ داده ش
ــا  ــواحل دریاه ــم س ــور تحکی ــه منظ ــنگ کاری، ب ــدر وال و س ــی، بول ــای گبیون ــر دیواره ــاخت ۹۲۶ کیلومت س
ــردن ســطح  ــد ب ــرای بلن ــم ب ــاری زمین هــا، ۴3۶۸ چــک دی ــرای آبی ــان ۱۴۹۴ ســربند ب شــامل اســت. همچن
آب هــای زیــر زمینــی و ۱۸۷۵ کاریــز بــرای تنظیــم سیســتم آبیــاری ســنتی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات ســاخته خواهــد شــد.
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دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات به منظور شنیدن 
مشکالت مردم پکتیا با والی این والیت

تاسیس اتحادیه های قرضه دهی و گروپ های تولیدی 
برنامه رشد اقتصاد روستایی در والیت بامیان 

۱۱ حوت ۱3۹۸
 پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات قبــل از ظهــر روز یــک شــنبه )۱۱ حــوت( بــا شــمیم 

کتــوازی، والــی والیــت پکتیــا در دفتــر کارش دیــدار کــرد.
ــکات  ــت ها و مش ــات، خواس ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی ــی از فعالیت ه ــن قدردان ــا ضم ــی پکتی ــدار وال ــن دی در ای
ــا  ــافی را ب ــای انکش ــر پروژه ه ــق دیگ ــا و تطبی ــازی کاریز ه ــب، بازس ــاخت مکات ــه، س ــت از جمل ــردم آن والی ــده ی م عم

ــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد. ــر احی وزی
پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی از تــاش ایــن وزارت بــرای تطبیــق پروژه هــای انکشــافی کــه زمینــه ایجــاد اشــتغال، 
تقویــت اقتصــادی خانواده هــا و بهتــر شــدن وضعیــت زندگــی مــردم در روســتاها را میســر می ســازد، یــاد کــرده، افــزود کــه 
ظــرف دو ســال شــش هــزار ســاختمان مکتــب طــی دو مرحلــه در سراســر کشــور اعمــار خواهــد شــد کــه خوشــبختانه در 
مرحلــه ی دوم ســاخت مکاتــب والیــت پکتیــا نیــز قــرار دارد. همچنــان وزیــر احیــا و انکشــاف بــر تعهــد ایــن وزارت بــرای 

اعمــار و بازســازی کاریــز هــا در والیــت پکتیــا تاکیــد کــرد.

۱۴ حوت ۱3۹۸ 
والیــت بامیــان از نخســتین والیاتــی اســت کــه برنامــه ملــی رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت 
ــا و انکشــاف دهــات در آن فعالیــت ش را آغــاز کــرده اســت. برنامــه ملــی رشــد اقتصــاد  احی
ــیغان،  ــان، س ــز بامی ــان )مرک ــوالی بامی ــج ولس ــرار دادان پن ــش ق ــت پوش ــا تح ــتایی ب روس
ــداز، ۶3 اتحادیــه ی قرضه دهــی  ــا کنــون ۱۴۶۹ گــروپ پس ان یکاولنــگ، پنجــاب و شــیبر(، ت

ــت. ــرده اس ــیس ک ــا تاس ــدی را در آن ه ــروپ تولی ــداز و ۶۰ گ و پس ان
ــه  ــداز، ۲۰۶ اتحادی ــروپ پس ان ــال کار ی اش، ۱۶۴۴ گ ــج س ــه در پن ــن برنام ــت ای ــرار اس ق
ــغ ۱۶۲  ــرده و مبل ــیس ک ــان تاس ــدی در بامی ــروپ تولی ــداز و ۲۰۶ گ ــی و پس ان ــه ده قرض

ــد. ــق کن ــور تزری ــای مذک ــه اتحادیه ه ــوض را ب ــک باع ــی کم ــون افغان میلی
ــوع  ــتایی در مجم ــاد روس ــد اقتص ــه ی رش ــال کاری برنام ــج س ــی پن ــه ط ــت ک ــی اس گفتن
۱۶۴۴۰ تــن در والیــت بامیــان، از مزیــای آن مســتفید خواهنــد شــد کــه ۸۰ در صــد مســتفید 

ــد. ــکیل می دهن ــان تش ــوندگان را زن ش


