خوش خبریها!
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امضای قرارداد پروژه
های انکشافی به
ارزش بیش از
 ۲میلیارد و ۶۰۰
میلیون افغانی برای
 ۲۱والیت کشور

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه
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توسعه

هفته نامه

برنامهی دسترخوان ملی رسما از سوی
رییس جمهـور غنی گشــایش یافـت

وزارت احیا و انکشاف
دهات اولین وزارتی است
که در دو سال گذاشته
امور تدارکاتی خویش را
به گونهی آنالین
پیش برده است
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آغاز کار اعمار ۱۲.۲۳
کیلومتر سرک به
ارزش  ۲۶۷میلیون
افغانی در بغالن

تکمیل کار تطبیق
 ۲۰پروژهی انکشافی
به ارزش  ۳۱.۴میلیون
افغانی در غور
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هفته نامه توسعه
جریان کار ساخت ۱۴۷
متر کانال آبیاری و دیوار
استنادی آن به ارزش ۲.۴
میلیون افغانی در بغالن
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کار ساخت پنج باب مکتب در کشور طی
هفتهی گذشته تکمیل شده و کار اعمار شش
مکتب رو به اکمال است

 ۲اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت پنــج بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی و دفتــر انســجام

تکمیل کار ساخت یک
کانال آب زراعتی به ارزش
 ۱.۷میلیون افغانی در
بدخشان

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی علــی آبــاد والیــت کنــدز ،ولســوالی ســپین

بولــدک والیــت کندهــار ،ولســوالی قــادس والیــت بادغیــس و ولســوالی کــوت والیــت ننگرهــار تکمیــل
ی چهــار بولــک والیــت بلــخ ،ولســوالی ارغنــداب والیــت کندهــار،
شــده و کار شــش مکتــب دیگــر در ولســوال 

ولســوالیهای کامــه و چپرهــار والیــت ننگرهــار ،ولســوالی وامــای والیــت نورســتان و ولســوالی خانچهاربــاغ

والیــت فاریــاب بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۶ ،۸ ،۱۰یــا  ۴صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار
آنهــا نزدیــک بــه  ۳۴هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

 ۲۸سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱۴۷متــر کانــال آبیــاری و  ۴۰متــر

دیــوار اســتنادی آن بــه ارزش مجموعــی ۲.۴

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای
ســام خیــل ولســوالی بغــان مرکــزی والیــت
بغــان جریــان دارد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۲۱۱روز کاری
بــرای کارگــران ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن،

 ۴۰۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم
آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکاتــب تکمیــل شــده بــرای  ۵۷۰۳دانــش آمــوز زمین ـهی فراگیــری علــم و
دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و  ۱۸۰۰دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال

اعمــار ،مســتفید خواهنــد شــد.

 ۳۰سرطان ۱۳۹۹

کار اعمــار  ۱.۱کیلومتــر کانــال آب زراعتــی بــه

ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای ولیــج ولســوالی اشکاشــم والیــت بدخشــان

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژ ه  ۱۴۰۰روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و

بــا تکمیــل آن  ۲۳۳جریــب زمیــن زراعتــی تحــت

پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

هفته نامه توسعه
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در ادامــه ،رییــس جمهــور غنــی در ســخنرانی خویــش گفــت کــه در

برنامهی دسترخوان ملی
امروز از سوی رییس جمهور
غنی رسماً گشایش یافت

قامــوس مــا فقــر و بیبضاعتــی کلمــات تلــخ انــد کــه بــه دیــن،

احساســات و وجــدان مــا برمیخورنــد.

وی افــزود کــه بــی بضاعتــی حادثــه نــه ،بلکــه فاجعــه اســت و دولــت
مســئول ،درد مــردم خــود را جــدی میگیــرد ،اقــدام میکنــد و واضــح

میســازد کــه یــک قــرارداد اجتماعــی بیــن ملــت و دولــت وجــود دارد.
رییــس جمهــور افــزود کــه قــرارداد اجتماعــی ،عقایــد دینــی و خاصت ـ ًا

 ۲۸سرطان ۱۳۹۹

محمــد اشــرف غنــی ،رییــس جمهــوری اســامی افغانســتان

ظهــر امــروز ،برنام ـهی دســترخوان ملــی را طــی مراســمی بــا
حضــور بانــوی اول کشــور ،معاونیــن ریاســت جمهــوری ،شــماری
از اعضــای کابینــه و همچنــان والیــان و نماینــدگان ســازمانهای

کمــک کننــده کــه از طریــق ویدیــو کنفرانــس حضــور داشــتند،
افتتــاح کــرد.

ابتــدا اســتاد ســرور دانــش معــاون دوم رییــس جمهــور صحبــت

کــرده ،گفــت کــه ویــروس کرونــا بحــران و چالشهــای

جــدی را در ســطح ملــی و بیــن المللــی ایجــاد کــرد ،امــا بــا

تالشهــای رهبــری حکومــت ،وزارت صحــت عامــه ،اطــاع
رســانی بــه موقــع و همــکاری مــردم ،وضعیــت اکنــون تحــت

کنتــرول اســت.

وی ضمــن اظهــار ســپاس از همــکاران بینالمللــی برنامــهی

دســترخوان ملــی ،گفــت کــه ایــن کمکهــا بســنده نیســت و مــا
در بخــش تجهیــز و تمویــل ســامان آالت طبــی و کمکهــای

بشردوســتانه بــه همکاریهــای بیشــتر نیــاز داریــم.

ســپس امــراهلل صالــح ،معــاون اول ریاســت جمهــوری گفــت

3

میــراث خلفــای راشــدین بــرای مــا همیشــه ایــن درس را داده اســت

کــه بایــد از درد مــردم خــود آگاه بــوده ،مســئول و پاســخگو باشــیم .او

کــه برنام ـهی دســترخوان ملــی در دو مرحلــه تطبیــق میشــود کــه

همچنــان گفــت کــه دلســوزی ،غمشــریکی و تقســیم کــردن نیــم نــان،

روســتای  ۱۲۳ولســوالی  ۳۴والیــت کشــور و در مجمــوع ۱.۶۷

رییــس جمهــور غنــی خاطرنشــان کــرد کــه انتخــاب امــروز ،انتخــاب

بــرای مســتفید شــوندگان مــواد اولیــه چــون آرد ،برنــج ،روغــن ،لوبیــا

پیــش میرویــم .امــروز مــا بــا اعتمــاد بــه مــردم خــود ،خواســتیم بــه

مرحلــهی اول آن بــا هزینــهی  ۸۶میلیــون دالــر  ۱۲هــزار و ۸۹۶

از ارزشهــای واالی فرهنــگ ملــی مــا اســت.

ن مرحلــه،
میلیــون خانــواده را تحــت پوشــش قــرار میدهــد و در ایـ 

دومــی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه مــا از راه شــوراها و مؤسســات همکار

و صابــون دستشــویی توزیــع میشــود.

اثبــات برســانیم کــه ملــت ظرفیــت اســتفادهی درســت پــول و رســاندن

بــه گفتــهی آقــای صالــح ،مرحلــهی دوم ایــن برنامــه هــم بــا
هزین ـهی  ۱۵۸میلیــون دالــر ۲.۵ ،میلیــون خانــواده را در  ۲۱هــزار و

 ۸۴۲روســتای  ۲۳۵ولســوالی دیگــر تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد
و در مجمــوع  ۹۰درصــد تمــام ملــت افغانســتان در ایــن دو مرحلــه از
برنامــهی دســترخوان ملــی مســتفید میشــوند.

معــاون اول رییــس جمهــور بــا ابــراز تشــکر از همــکاران بیــن

المللــی ،گفــت کــه دولــت افغانســتان صالحیــت تطبیــق و نظــارت
ایــن برنامــه را دارد و همچنــان تمــام نهادهــای مدنــی ،اجتماعــی،

قومــی و علمــا حــق نظــارت از ایــن برنامــه را دارنــد.

هفته نامه توسعه
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آغاز کار پختهسازی  ۲۰۲۱متر
ل آبیاری در جوزجان
کانا 

 ۱اسد ۱۳۹۹

حــق بــه حقــدار را دارد.

و مــا توانســتیم بــا پسانــداز آن ،ایــن کار را انجــام دهیــم.

کار پختهســازی  ۲۰۲۱متــر کانــال آبیــاری از ســوی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتاهای شــور اریــغ ترکمنیــه و شــور اریــغ

محمــد اشــرف غنــی اضافــه کــرد کــه اکنــون طریقه حســابدهی

جنــاب رییــس جمهــور در پایــان ســخنانش بــا بیــان ایــن کــه هــر

مــردم توزیــع میکننــد .اگــر بــی عدالتــی نیــز در ایــن رونــد

افــزود« :مــا میخواهیــم روزی را فراهــم کنیــم کــه مصونیــت

فســاد بــا جدیــت بررســی شــده ،عامــان آن بــه کیفــر خواهنــد

یــک شــماره تیلفــون ،آدرس و هویــت واضــح ،تأمیــن کنیــم و ایــن

گفتنــی اســت کــه فــاز اول ایــن کانــال  ۱۹۲۰متــر طــول دارد و کار آن

رییــس جمهــور غنــی همچنــان از همــکاری کشــورها و

گفتنــی اســت کــه بخــش بزرگــی از برنام ـهی دســترخوان ملــی از

بــا ســاخت کانــال متذکــره  ۳۲هــزار جریــب زمیــن زراعتــی تحــت

زیــاد پــول از برنامههــای تخنیکــی بــود ،کــه حرکــت نداشــتند

میشــود.

معکــوس میشــود ،پــس از ایــن دولــت نظــارت میکنــد و

صــورت بگیــرد ،راه شــکایت بــاز اســت و مســایل مربــوط بــه
رســید.

ســازمانهای بیــن المللــی تشــکر کــرده ،گفــت کــه قســمت

نهــاد افغانســتان حــق نظــارت بــر برنامـهی دســترخوان ملــی را دارد،

افغانیــهی شــبرغان ،مرکــز والیــت جوزجــان آغــاز شــد.

ایــن پــروژه کــه فــاز دوم ســاخت  ۳۹۴۱متــر کانــال آبیــاری در شــبرغان

اســت ،طــی یکســال تطبیــق شــده و در جریــان آن بــرای دههــا کارگــر

انســانی هموطنــان خــود را از راه انتقــال مســتقیم منابــع از طریــق

زمینـهی کار مســاعد خواهــد شــد.

روز بخیــر آمدنــی اســت».

 ۹۵درصــد پیــش رفتــه اسـت.

طریــق وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای کشــور تطبیــق

پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۲۴۰۰خانــواده در  ۸روســتا از مزایــای
آن مســتفید خواهنــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و پنجم

پنجشنبه

 2اسد
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تکمیل کار ساخت
یک کانال آب زراعتی
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در غزنی

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۲۰۴خانواده
در خوست
 ۳۰سرطان ۱۳۹۹

جریان کار اعمار
 ۲۳۳متر دیوار محافظتی
به ارزش  ۳.۹میلیون
افغانی در بغالن
 ۳۰سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲۳۳متــر دیوار محافظتی بــه ارزش ۳.۹

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســاحهی

کهگــدای ولســوالی نهریــن والیــت بغــان جریــان
دارد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۲۴۵۱روز کاری
ایجــاد شــده اســت و بــا تکمیــل آن ،یــک بــاب
مکتــب و  ۶۰۰جریــب زمیــن زراعتــی از تهدیــد
ســیالبها محافظــت میشــود.

5

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

 ۳۰سرطان ۱۳۹۹

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات،

ترنــاب بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی

گربــز والیــت خوســت ،بــه آب آشــامیدنی صحــی

انکشــاف دهــات در روســتای خــوش ابدال ولســوالی

 ۱.۹میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی

کار اعمــار  ۳۰۰متــر کانــال آب زراعتــی و  ۳۰متــر

 ۲۰۴خانــواده در روســتای نیازیخیــل ولســوالی

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

دسترســی یافتــه انــد.

ایــن شــبکه دارای  ۸شــیر دهــن و یــک ذخیــره

بــه ظرفیــت  ۱۵متــر مکعــب آب میباشــد کــه در

جریــان ســاخت آن  ۱۳۲۷روز کاری بــرای کارگــران
فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

تکمیل کارساخت
یک کانال آب زراعتی
به ارزش  ۱.۹میلیون
افغانی در سرپل
 ۳۰سرطان ۱۳۹۹

کار اعمــار یــک کانــال آب زراعتــی و یــک ســربند

آبگــردان بــه ارزش  ۱.۹میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتای سرچشــمهی خاصــان

ولســوالی گوســفندی والیــت ســرپل تکمیــل و بــه

بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۳۴۹روز کاری
ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۱۰۰ ،جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

جغتــوی والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژ ه  ۱۲۳۱روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا

تکمیــل آن  ۱۸۰جریــب زمیــن زراعتــی  ۲۵خانــواده
تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

هفته نامه توسعه
تکمیل ساخت یک کانال
آبیاری زراعتی به ارزش
 ۱.۸میلیون افغانی در کابل
 ۱اسد ۱۳۹۹

شماره صد و سی و پنجم

پنجشنبه

 2اسد
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وزارت احیا و انکشاف دهات اولین وزارتی است
که در دو سال گذاشته امور تدارکاتی خویش را
به گونهی آنالین پیش برده است

جریان کار ساخت
 ۱۰۶۰متر دیوار استنادی
به ارزش  ۳۴میلیون افغانی
در ننگرهار

 ۳۰سرطان ۱۳۹۹

کار اعمــار یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش ۱.۸

کار ســاخت  ۱۰۶۰متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۳۴

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

روســتای قلع ـه بــاالی ولســوالی گلــدرهی والیــت

گانــی ولســوالی هســکه مینـهی والیــت ننگرهــار ۷۰

کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن کانــال دارای  ۳۵۰متــر طول و  ۲۳حقابه اســت

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۷هــزار روز کاری

و  ۴۶خانــواده از مزایای آن مســتفید میشــوند.

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۴ ،هــزار تــن

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق پــروژهی

از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد

یادشــده  ۱۳۳۶روز کاری بــرای کارگــران فنــی و

شــد.

غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۳۰۰ ،جریــب

گفتنــی اســت کــه بــا اعمــار دیــوار متذکــره۱۰۰ ،

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار

جریــب زمیــن زراعتــی از خطــر و تهدیــد ســیالبها

گرفتــه اســت.

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در کنفرانــس پیشبــرد داوطلبیهــای
تدارکاتــی بــه صــورت آنالیــن ،کــه بــه ابتــکار ادارهی ملــی تــدارکات راه انــدازی شــده بــود ،گفــت کــه
ایــن سیســتم حکومتــداری الکترونیکــی را تقویــت میکنــد ،باعــث ایجــاد شــفافیت میشــود ،راه مشــارکت

اجتماعــی را بــاز میکنــد و بــر عــاوه بــا راه انــدازی آن امــور تــدارکات ســریع و ســروقت انجــام خواهــد شـد.

جنــاب کریمــی افــزود کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از دو ســال بــه ایــن ســو کار تدارکاتــش را بــه گونـهی
آنالیــن پیــش میبــرد و ایــن امــر در جلوگیــری از از بوروکراســی نیــز موثــر واقــع شــده اســت.

بایــد گفــت کــه قــرار شــده اســت از ایــن پــس تمــام ادارات دواطلبیهــای شــان را بــه صــورت آنالیــن پیــش

ببر ند .

محافظــت میشــود.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و پنجم

پنجشنبه

 2اسد
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آغاز کار اعمار  ۱۲.۲۳کیلومتر سرک به ارزش
 ۲۶۷میلیون افغانی در بغالن

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۶۶خانواده
در خوست

 ۱اسد ۱۳۹۹

بــا حفــر  ۳حلقــه چــاه بــا هزینــهی  ۸۹۸هــزار
افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ۶۶ ،خانــواده در

روســتای خرکــۍ ولســوالی گربــز والیــت خوســت
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۳۷۰روز کاری

بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده اســت.

 ۳۰سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت  ۱۲.۲۳کیلومتــر ســرک آســفالت و ســاختمانهای آبــرو آن ،بــه ارزش  ۲۶۷میلیــون افغانــی
از ســوی برنام ـهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی پــل حصــار
انــدراب والیــت بغــان آغــاز شــد.
ایــن پــروژه طــی  ۴۸۲روز تطبیــق شــده و در جریــان آن ،روزانــه  ۴۰تــا  ۶۰کارگــر فنــی و غیرفنــی
مصــروف کار میشــوند.
بــا تکمیــل کار ســرک مذکــور بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم محــل رفــع شــده و
فراوردههــای زراعتــی شــان در اســرع وقــت بــه بازارهــای فــروش خواهــد رســید.
گفتنــی اســت کــه ایــن پــروژه فــاز دوم اعمــار  ۲۴.۱۳کیلومتــر ســرک بنــو الــی پلحصــار میباشــد کــه
قبـ ً
ا تطبیــق و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت.

تاسیس  ۶۳۸گروپ
پس انداز طی یک سال
گذشته در پکتیا

 ۱اسد ۱۳۹۹

برنامــهی ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات در جریــان یــک ســال

گذشــته در ولســوالی احمــد آبــا و گردیــز مرکــز

والیــت پکتیــا  ۶۳۸گــروپ پسانــداز ۳۳ ،اتحادیــه
و  ۶گــروپ تولیــدی را تاســیس کــرده اســت.

از مجمــوع ایــن گروپهــا ۳۹۵ ،گــروپ پسانــداز

( ۳۲۱گــروپ زنانــه و  ۷۴گــروپ مردانــه)۲۰ ،
اتحادیــه و  ۴گــروپ تولیــدی در مرکــز گردیــز و

 ۲۸۸گــروپ پسانــداز ( ۲۳۷گــروپ زنانــه و ۵۱
گــروپ مردانــه) ۲ ،گــروپ تولیــدی و  ۱۳اتحادیــه را

در ولســوالی احمــد آبــاد ایــن والیــت تاســیس شــده
اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و پنجم

تکمیل کار تطبیق  ۲۰پروژهی انکشافی به ارزش
 ۳۱.۴میلیون افغانی در غور

 ۲۹رسطان ۱۳۹۹

کار تطبیــق  ۲۰پــروژهی انکشــافی بــه ارزش  ۳۱.۴میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالیهای تولــک ،شــهرک و لعــل و رسجنــگل والیــت غــور تکمیــل و

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پروژههــا شــامل ســاخت شــبکههای آبرســانی ،شــبکههای بــرق آفتابــی ،ذخیرههــای آبیــاری ،شــبکهی
کوچــک بــرق آبــی ،حفــاری چــاه آب آشــامیدنی صحــی و اعــار کانالهــای زراعتــی میشــود کــه پــس از

تکمیــل شــدن ۱۶۸۱ ،خانــواده در روســتاهای مختلــف ولســوالیهای یــاد شــده ،از مزایــای آنهــا مســتفید

شــده انــد.

گفتنــی اســت بــا تطبیــق ایــن پروژههــای انکشــافی ،تغییــرات مثبــت چشــمگیری در زندگــی باشــندگان محــل

بــه وجــود آمــده اســت.

پنجشنبه

 2اسد
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جریان کار جغلاندازی  ۴کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۴میلیون افغانی در بغالن

 ۱اسد ۱۳۹۹

کار جغلانــدازی  ۴.۰۱۵کیلومتــر ســرک بــه ارزش نزدیــک بــه  ۱۴میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تاجیــکان پلحصــار انــدراب والیــت بغــان
جریــان دارد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه طــی  ۴۲۰روز ،همــه روزه  ۵۰تــا  ۶۰تــن مصــروف کار شــده و پــس از تکمیــل

شــدن ۳۲۰ ،خانــواده بــه گونـهی مســتقیم از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

گفتنــی اســت کــه ســرک یــاد شــده والیــت بغــان را بــه والیــت پنجشــیر وصــل میکنــد و بــا ســاخت آن
باشــندگان محــل قــادر خواهنــد شــد کــه فراوردههــای زراعتــی شــان را در اســرع وقــت بــه بازارهــای فــروش

عرضــه کننــد.
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امضای قرارداد پروژه های انکشافی به ارزش
بیش از  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون افغانی برای
 ۲۱والیت کشور
 ۳۱سرطان ۱۳۹۹
پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر
احیــا و انکشــاف دهــات ،روز ســه شــنبه (۳۱
ســرطان) قــرارداد تعــدادی از پروژههــای
راهســازی را بــا شــوراهای انکشــافی و
شــرکتهای خصوصــی بــه امضــا رســاند.
ایــن پروژههــا شــامل ســاخت جادههــای

روســتایی و اعمــار پلهــای موتــر رو میشــود
کــه هزینـهی بیــش از  ۲میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون
افغانــی ،توســط برنامــه ملی راه ســازی روســتایی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق خواهــد
شــد.
جنــاب کریمــی در نشســتی کــه به همیــن منظور
برگــزار شــده بــود ،گفــت« :ایــن پروژههــا در ۲۱
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والیــت کشــور ،شــامل غــور ،بامیــان ،بدخشــان،
بغــان ،بلــخ ،پــروان ،پنجشــیر ،پکتیــا ،تخــار،
جوزجــان ،خوســت ،فاریــاب ،غزنــی ،کابــل،
کاپیســا ،کنــدز ،کندهــار ،لغمــان ،ننگرهــار،
میــدان وردک و هــرات تطبیــق میشــود و در
جریــان تطبیــق آنهــا  ۴میلیــون و  ۲۳۵هــزار
 ۶۲۲روز کاری ایجــاد خواهــد شــد».
بــه گفتـهی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،ایــن
پروژههــا شــامل احــداث  ۳۰۸کیلومتــر ســرک
روســتایی و  ۱۲پایــه پــل بــه طــول مجموعــی
 ۵۹۵متــر ،میشــود و از تطبیــق آنهــا حــدود ۶
میلیــون تــن مســتفید خواهنــد شــد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان
میگویــد« :یکــی از پروژههــای قــرارداد شــده،
پــروژهی ســاخت  ۴۸کیلومتــر ســرک در منطقــه
پامیــر افغانســتان اســت .خوشــبختانه وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات پیــش از ایــن پــروژهی
 ۶۰کیلومتــر ســرک را در پامیــر از منطقــه

بروغیــل تــا منطقــه بزهــای گنبــد روی دســت
گرفتــه بــود کــه تکمیــل شــده اســت و حــاال
بــر اســاس یــک قــرارداد جدیــد ۴۸ ،کیلومتــر
ســرک را از منطقــه بــز هــای گنبــد الــی ســرحد
چیــن اعمــار خواهیــم کــرد .ســاخت ایــن ســرک
بخــش بزرگــی از مشــکالت مــردم پامیــر را حــل
کــرده و ســهولتهای فراوانــی را بــرای آنــان
بــه وجــود خواهــد آورد».
گفتنــی اســت کــه تــا اکنــون  ۷۳۱۰کیلومتــر
ســرک و  ۲۸۲پایــه پــل بــه طــول مجموعــی
 ۹۰۱۵متر در  ۳۴والیت کشــور از ســوی برنامهی
ملــی راهســازی روســتایی وزارت انکشــاف دهات
ســاخته شــده و  ۶۳۲۰کیلومتــر ســرک نیــز طــی
چنــد ســال گذشــته تحــت پوشــش حفــظ و
مراقبــت قــرار گرفتــه اســت .ایــن فعالیتهــا
حــدود  ۱۲.۷میلیــون روز کاری ایجــاد کــرده
اســت و  ۹.۹میلیــون تــن از روستانشــینان از
مزایــای آنهــا مســتفید شــده انــد.

هفته نامه توسعه
تهیهی آب آشامیدنی صحی برای
 ۳۵۰خانواده در ننگرهار

 ۲اسد ۱۳۹۹

بــا ســاخت یک شــبکه آبرســانی بــه ارزش  ۳.۵میلیــون افغانی از ســوی
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امضای قرارداد ساخت یک دیوار
استنادی به ارزش  ۲۲.۳میلیون
افغانی در کابل

 ۲اسد ۱۳۹۹

انکشــاف دهــات در روســتای غزگــی ولســوالی خــاک جبــار والیــت

دهــات در روســتای شــوبیه ازبکی ـهی شــهر شــبرغان ،مرکــز والیــت

 ۳۵۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

کابــل میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای

ایجــاد شــده اســت.

 ۳۱سرطان ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت  ۱۴۰۵متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش  ۲۲.۳میلیــون

برنام ـهی آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای  ۱۶۰۰زمینـهی  ۱۰۰روز کار نیــز

تکمیل کار ساخت یک کانال
آب زراعتی به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در جوزجان

کار اعمــار یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی

افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و

دهــات در روســتای توحیــد آبــاد ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار،
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انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

جوزجــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن کانــال دارای  ۹۰متــر طــول و  ۲متــر ارتفــاع اســت و در جریــان

ایــن دیــوار در دو مرحلــه ســاخته میشــود کــه مرحل ـهی نخســت آن

ســاخت آن  ۲۵۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد

دیگــر آن شــده و بــا تکمیــل هــر دو مرحلــه ،صدهــا جریــب زمیــن

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال متذکــره  ۱۰۵۰جریــب زمیــن

شــامل اعمــار  ۶۰۰متــر دیــوار و مرحلــه دوم شــامل اعمــار  ۸۰۵متــر
زراعتــی مــردم محــل از خطــرات ســیالب محافظــت خواهــد شــد.

شــده اســت.

زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۲۷۸خانــواده از مزایــای

آن مســتفید شــده انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و پنجم

وزیر احیا و انکشاف دهات امروز طی یک
کنفرانس خبری در مورد دسترخوان ملی
برای مردم معلومات داد
 ۲اسد ۱۳۹۹
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ولســوالی  ۳۴والیــت کشــور بــه ارزش ۸۶

میلیــون افغانــی مــواد مــورد نیــاز شــامل :آرد،
شــد.

جنــاب کریمــی در ادامــه گفــت کــه ایــن

برنــج ،لوبیــا ،نخــود و صابــون توزیــع خواهــد
جنــاب کریمــی افــزود کــه ایــن برنامــ ه در

داده ،گفــت کــه ایــن برنامــه در دو مرحلــه از

هــزار روســتا بــا  ۲.۵میلیــون خانــواده میشــود،

گرفتــه شــده اســت.

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

 ۱۵۸میلیــون دالــر بســتههای مــواد خوراکــی

در مرحلــهی نخســت آن بــرای  ۱.۷۶میلیــون

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــه منظــور

آبرســانی ،ترانســپورتی و آبیــاری زمینهــای

آغــاز برنام ـهی دســتر خــوان ملــی ،در روســتاها

کشــور تطبیــق کــرده اســت و کار نزدیــک بــه

مرحلـهی مناطــق باقــی مانــده را کــه حــدود ۲۰

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر
کنفرانــس خبــری در مرکــز رســانههای

دهــات در سراســر کشــور تطبیــق میشــود کــه

توزیــع خواهــد کــرد.

خانــواده در  ۱۲هــزار و  ۸۹۶روســتای ۱۲۳

شــفافیت بیشــتر برنامــه گفــت کــه قبــل از

مکانیســمهای دســترخوان ملــی معلومــات

دســترس خواهــد بــود.

برنامــه بــه منظــور کمکرســانی عاجــل بــه

طریــق شــوراهای انکشــافی زیــر چتــر برنامـهی

حکومــت در مــورد ســاختار تخنیکــی و ســایر

دســترخوان ملــی و مســتفید شــوندگان در آن

حفــظ بــوده و بــه آســانی بــرای همــه قابــل

تحــت پوشــش قــرار داده و برای شــان بــه ارزش

احیــا و انکشــاف دهــات امــروز طــی یــک

11

فعالیتهایــی شــامل آگهیدهــی در مــورد

خانوادههــای آســیب دیــده از کرونــا روی دســت
بــه گفتـهی پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمی،

وزارت احیا و انکشــاف دهات در ســال روان بیش
از هــزار پــروژهی زیربنایــی شــامل پروژههــای

زراعتــی را بــا  ۱.۵میلیــون مســتفید شــونده ،در
 ۸هــزار پــروژهی دیگــر کــه بیــش از  ۳میلیــون

کرونــا و ایــن برنامــه ،منسجمســازی شــوراها،

تــن از آنهــا مســتفید خواهنــد شــد ،هــم اکنــون

لیســت نیازمنــدان و ایجــاد کمیتههــای نظــارت،

گفتنــی اســت کــه برنامــهی دســترخوان ملــی

جمــعآوری معلومــات هــر قریــه ،آمادهســازی
شــکایات ،تــدارکات و توزیــع انجام شــده ،ســپس

مرحلــهی تقســیم مــواد آغــاز میشــود .در داد
و گرفــت مــواد مــردم دخیــل بــوده ،خودشــان

پــول را بــه مصــرف میرســانند و بعــد ،از آن
بــرای حکومــت حســاب خواهنــد داد .در ضمــن،

بــرای شــفافیت بیشــتر پروســه آپلیکیشــنی هــم
ســاخته میشــود کــه تمــام معلومــات مربــوط

جریــان دارد.

در روســتاهای کشــور از طریــق وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات ،در شــهرها از ســوی ادارهی
مســتقل ارگانهــای محلــی و در شــهر کابــل

از طریــق شــهرداری ایــن والیــت تطبیــق

میشــود کــه  ۹۰درصــد باشــندگان کشــور از

کمکهــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

