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2 هفتهنامهتوسعه

۲۸ سرطان ۱۳۹۹
ــر  ــاری و ۴۰ مت ــال آبی ــر کان ــاخت ۱۴۷ مت کار س
 ۲.۴ مجموعــی  ارزش  بــه  آن  اســتنادی  دیــوار 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
ــت  ــزی والی ــان مرک ــوالی بغ ــل ولس ــام خی س

ــان دارد. ــان جری بغ
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۲۱۱ روز کاری 
بــرای کارگــران ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن، 
۴۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاری ق آبی

۳۰ سرطان ۱۳۹۹
کار اعمــار ۱.۱ کیلومتــر کانــال آب زراعتــی بــه 
ارزش ۱.۷ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 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 پــروژه  ۱۴۰۰ روز کاری 
ــده و  ــاد ش ــی ایج ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ ب
ــی تحــت  ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۲۳۳ جری ــا تکمی ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاری ق ــش آبی پوش

جریان کار ساخت 1۴۷ 
متر کانال آبیاری و دیوار 

استنادی آن به ارزش 2.۴ 
میلیون افغانی در بغالن

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آب زراعتی به ارزش 

1.۷ میلیون افغانی در 
بدخشان ۲ اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت پنــج بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی و دفتــر انســجام 
ــاد والیــت کنــدز، ولســوالی ســپین  ــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی  علــی آب برنامه هــای ســاحوی وزارت احی
ــل  ــار تکمی ــت ننگره ــوت والی ــوالی ک ــس و ولس ــت بادغی ــادس والی ــوالی ق ــار، ولس ــت کنده ــدک والی بول
شــده و کار شــش مکتــب دیگــر در ولســوالی  چهــار بولــک والیــت بلــخ، ولســوالی ارغنــداب والیــت کندهــار، 
ــاغ  ولســوالی های کامــه و چپرهــار والیــت ننگرهــار، ولســوالی وامــای والیــت نورســتان و ولســوالی خانچهارب

والیــت فاریــاب بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد. 
ایــن مکاتــب دارای ۱۰، ۸، ۶ یــا ۴ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار 

آن هــا نزدیــک بــه ۳۴ هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت. 
ــم و  ــری عل ــه ی فراگی ــوز زمین ــش آم ــرای ۵۷۰۳ دان ــل شــده ب ــب تکمی ــا ســاخت مکات ــه ب ــی اســت ک گفتن
دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و ۱۸۰۰ دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال 

اعمــار، مســتفید خواهنــد شــد.

کار ساخت پنج باب مکتب در کشور طی 
هفته ی گذشته تکمیل شده و کار اعمار شش 

مکتب رو به اکمال است 
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3 هفتهنامهتوسعه

۲۸ سرطان ۱۳۹۹
ــتان  ــامی افغانس ــوری اس ــس جمه ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
ــا  ــی را طــی مراســمی ب ــه ی دســترخوان مل ــروز، برنام ظهــر ام
حضــور بانــوی اول کشــور، معاونیــن ریاســت جمهــوری، شــماری 
از اعضــای کابینــه و همچنــان والیــان و نماینــدگان ســازمان های 
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 چالش هــای 
ــا  ــا ب ــرد، ام ــاد ک ــی ایج ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــدی را در س ج
ــاع  ــه، اط ــت عام ــت، وزارت صح ــری حکوم ــای رهب تاش ه
ــون تحــت  ــت اکن ــردم، وضعی ــع و همــکاری م ــه موق رســانی ب

ــرول اســت. کنت
ــه ی  ــی برنام ــکاران بین الملل ــپاس از هم ــار س ــن اظه وی ضم
دســترخوان ملــی، گفــت کــه ایــن کمک هــا بســنده نیســت و مــا 
ــی و کمک هــای  ــل ســامان آالت طب ــز و تموی در بخــش تجهی

ــم. ــاز داری ــه همکاری هــای بیشــتر نی بشردوســتانه ب
ــت  ــوری گف ــت جمه ــاون اول ریاس ــح، مع ــراهلل صال ــپس ام س

کــه برنامــه ی دســترخوان ملــی در دو مرحلــه تطبیــق می شــود کــه 
ــزار و ۸۹۶  ــر  ۱۲ ه ــون دال ــه ی ۸۶ میلی ــا هزین ــه ی اول آن ب مرحل
روســتای ۱۲۳ ولســوالی ۳۴ والیــت کشــور و در مجمــوع  ۱.۶۷ 
میلیــون خانــواده را تحــت پوشــش قــرار می دهــد و در ایــن  مرحلــه، 
بــرای مســتفید شــوندگان مــواد اولیــه چــون آرد، برنــج، روغــن، لوبیــا 

ــود. ــع می ش ــویی توزی ــون دست ش و صاب
ــا  ــم ب ــه ه ــن برنام ــه ی دوم ای ــح، مرحل ــای صال ــه ی آق ــه گفت ب
هزینــه ی ۱۵۸ میلیــون دالــر، ۲.۵ میلیــون خانــواده را در ۲۱ هــزار و 
۸۴۲ روســتای ۲۳۵ ولســوالی دیگــر تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد 
و در مجمــوع ۹۰ درصــد تمــام ملــت افغانســتان در ایــن دو مرحلــه از 

ــوند. ــتفید می ش ــی مس ــترخوان مل ــه ی دس برنام
ــن  ــکاران بی ــکر از هم ــراز تش ــا اب ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــت افغانســتان صاحیــت تطبیــق و نظــارت  المللــی، گفــت کــه دول
ــی، اجتماعــی،  ــام نهادهــای مدن ــان تم ــه را دارد و همچن ــن برنام ای

ــد. ــه را دارن ــن برنام ــارت از ای ــق نظ ــا ح ــی و علم قوم

ــه در  ــت ک ــش گف ــی در ســخنرانی خوی ــور غن ــس جمه ــه، ریی در ادام
ــن،  ــه دی ــه ب ــد ک ــخ ان ــات تل ــی کلم ــر و بی بضاعت ــا فق ــوس م قام

ــد. ــا برمی خورن ــات و وجــدان م احساس
وی افــزود کــه بــی بضاعتــی حادثــه نــه، بلکــه فاجعــه اســت و دولــت 
مســئول، درد مــردم خــود را جــدی می گیــرد، اقــدام می کنــد و واضــح 
می ســازد کــه یــک قــرارداد اجتماعــی بیــن ملــت و دولــت وجــود دارد.

رییــس جمهــور افــزود کــه قــرارداد اجتماعــی، عقایــد دینــی و خاصتــًا 
ــن درس را داده اســت  ــا همیشــه ای ــرای م ــای راشــدین ب ــراث خلف می
کــه بایــد از درد مــردم خــود آگاه بــوده، مســئول و پاســخگو باشــیم. او 
همچنــان گفــت کــه دلســوزی، غمشــریکی و تقســیم کــردن نیــم نــان، 

از ارزش هــای واالی فرهنــگ ملــی مــا اســت.
رییــس جمهــور غنــی خاطرنشــان کــرد کــه انتخــاب امــروز، انتخــاب 
دومــی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه مــا از راه شــوراها و مؤسســات همکار 
ــا اعتمــاد بــه مــردم خــود، خواســتیم بــه  پیــش می رویــم. امــروز مــا ب
اثبــات برســانیم کــه ملــت ظرفیــت اســتفاده ی درســت پــول و رســاندن 

برنامه ی دسترخوان ملی 
امروز از سوی رییس جمهور 

غنی رسماً گشایش یافت
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حــق بــه حقــدار را دارد.
محمــد اشــرف غنــی اضافــه کــرد کــه اکنــون طریقه حســابدهی 
ــد و  ــارت می کن ــت نظ ــن دول ــس از ای ــود، پ ــوس می ش معک
ــد  ــن رون ــز در ای ــی نی ــی عدالت ــر ب ــد. اگ ــع می کنن ــردم توزی م
ــه  ــوط ب ــاز اســت و مســایل مرب ــرد، راه شــکایت ب صــورت بگی
فســاد بــا جدیــت بررســی شــده، عامــان آن بــه کیفــر خواهنــد 

رســید.
از همــکاری کشــورها و  رییــس جمهــور غنــی همچنــان 
ــمت  ــه قس ــت ک ــرده، گف ــکر ک ــی تش ــن الملل ــازمان های بی س
ــود، کــه حرکــت نداشــتند  زیــاد پــول از برنامه هــای تخنیکــی ب

ــم. ــام دهی ــن کار را انج ــداز آن، ای ــا پس ان ــتیم ب ــا توانس و م
جنــاب رییــس جمهــور در پایــان ســخنانش بــا بیــان ایــن کــه هــر 
نهــاد افغانســتان حــق نظــارت بــر برنامــه ی دســترخوان ملــی را دارد، 
افــزود: »مــا می خواهیــم روزی را فراهــم کنیــم کــه مصونیــت 
ــق  ــع از طری ــال مســتقیم مناب ــود را از راه انتق ــان خ انســانی هموطن
یــک شــماره تیلفــون، آدرس و هویــت واضــح، تأمیــن کنیــم و ایــن 

ــی اســت.« ــر آمدن روز بخی
ــی از  ــی اســت کــه بخــش بزرگــی از برنامــه ی دســترخوان مل گفتن
طریــق وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای کشــور تطبیــق 

می شــود.

۱ اسد ۱۳۹۹
کار پخته ســازی ۲۰۲۱ متــر کانــال آبیــاری از ســوی وزارت احیــا و 
ــغ  ــور اری ــه و ش ــغ ترکمنی ــور اری ــتاهای ش ــات در روس ــاف ده انکش

ــد. ــاز ش ــان آغ ــت جوزج ــز والی ــبرغان، مرک ــه ی ش افغانی
ایــن پــروژه کــه فــاز دوم ســاخت ۳۹۴۱ متــر کانــال آبیــاری در شــبرغان 
اســت، طــی یکســال تطبیــق شــده و در جریــان آن بــرای ده هــا کارگــر 

زمینــه ی کار مســاعد خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه فــاز اول ایــن کانــال ۱۹۲۰ متــر طــول دارد و کار آن 

۹۵ درصــد پیــش رفتــه اســت .
ــت  ــی تح ــن زراعت ــب زمی ــزار جری ــره ۳۲ ه ــال متذک ــاخت کان ــا س ب
ــای  ــواده در ۸ روســتا از مزای ــه و ۲۴۰۰ خان ــرار گرفت ــاری ق پوشــش آبی

ــد. ــد ش ــتفید خواهن آن مس

آغاز کار پخته سازی 2۰21 متر 
کانال  آبیاری در جوزجان
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۳۰ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۲۳۳ متــر دیوار محافظتی بــه ارزش ۳.۹ 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســاحه ی 
کهگــدای ولســوالی نهریــن والیــت بغــان جریــان 

دارد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۲۴۵۱ روز کاری 
ــاب  ــک ب ــل آن، ی ــا تکمی ــت و ب ــده اس ــاد ش ایج
ــد  ــی از تهدی ــن زراعت ــب زمی ــب و ۶۰۰ جری مکت

می شــود. محافظــت  ســیاب ها 

۳۰ سرطان ۱۳۹۹
ــال آب زراعتــی و ۳۰ متــر  کار اعمــار ۳۰۰ متــر کان
ترنــاب بــه ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی از ســوی 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات در روســتای خــوش ابدال ولســوالی 
جغتــوی والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد. 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۲۳۱ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا 
تکمیــل آن ۱۸۰ جریــب زمیــن زراعتــی ۲۵ خانــواده 

ــه اســت. ــاری قــرار گرفت تحــت پوشــش آبی

جریان کار اعمار
 233 متر دیوار محافظتی 

به ارزش 3.9 میلیون 
افغانی در بغالن

تکمیل کار ساخت 
یک کانال آب زراعتی 
به ارزش 1.8 میلیون 

افغانی در غزنی

5 هفتهنامهتوسعه

۳۰ سرطان ۱۳۹۹
بــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
برنامــه ی ملــی  از ســوی  افغانــی  ۱.۹ میلیــون 
ــا و انکشــاف دهــات،  ــاق شــهروندی وزارت احی میث
۲۰۴ خانــواده در روســتای نیازی خیــل ولســوالی 
ــه آب آشــامیدنی صحــی  ــت خوســت، ب ــز والی گرب

ــد. ــه ان ــی یافت دسترس
ــره  ــک ذخی ــن و ی ــیر ده ــبکه دارای ۸ ش ــن ش ای
ــه در  ــب آب می باشــد ک ــر مکع ــت ۱۵ مت ــه ظرفی ب
جریــان ســاخت آن ۱۳۲۷ روز کاری بــرای کارگــران 

فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 2۰۴ خانواده 

در خوست

۳۰ سرطان ۱۳۹۹
کار اعمــار یــک کانــال آب زراعتــی و یــک ســربند 
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱.۹ میلی ــردان ب آبگ
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات در روســتای سرچشــمه ی خاصــان 
ولســوالی گوســفندی والیــت ســرپل تکمیــل و بــه 

ــرداری ســپرده شــد. بهــره ب
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۳۴۹ روز کاری 
ــن  ــب زمی ــل آن، ۱۰۰ جری ــا تکمی ایجــاد شــده و ب
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

تکمیل کارساخت 
یک کانال آب زراعتی 
به ارزش 1.9 میلیون 

افغانی در سرپل 
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۱ اسد ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۸  ــی ب ــال آب زراعت کار اعمــار یــک کان
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
ــدره ی والیــت  ــاالی ولســوالی گل ــه  ب روســتای قلع
ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــل تکمی کاب

ایــن کانــال دارای ۳۵۰ متــر طول و ۲۳ حقابه اســت 
و ۴۶ خانــواده از مزایای آن مســتفید می شــوند.

ــروژه ی  ــق پ ــان تطبی ــه در جری ــت ک ــی اس گفتن
ــی و  ــران فن ــرای کارگ ــده ۱۳۳۶ روز کاری ب یادش
غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن، ۳۰۰ جریــب 
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار 

گرفتــه اســت.

ــای  ــرد داوطلبی ه ــس پیش ب ــات در کنفران ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی پوهن
ــه  ــت ک ــود، گف ــده ب ــدازی ش ــدارکات راه ان ــی ت ــکار اداره ی مل ــه ابت ــه ب ــن، ک ــورت آنای ــه ص ــی ب تدارکات
ــارکت  ــود، راه مش ــفافیت می ش ــاد ش ــث ایج ــد، باع ــت می کن ــی را تقوی ــداری الکترونیک ــتم حکومت ــن سیس ای
اجتماعــی را بــاز می کنــد و بــر عــاوه بــا راه انــدازی آن امــور تــدارکات ســریع و ســروقت انجــام خواهــد شــد .
جنــاب کریمــی افــزود کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از دو ســال بــه ایــن ســو کار تدارکاتــش را بــه گونــه ی 

آنایــن پیــش می بــرد و ایــن امــر در جلوگیــری از از بوروکراســی نیــز موثــر واقــع شــده اســت.
بایــد گفــت کــه قــرار شــده اســت از ایــن پــس تمــام ادارات دواطلبی هــای شــان را بــه صــورت آنایــن پیــش 

. ند ببر

۳۰ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۱۰۶۰ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۳۴ 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
گانــی ولســوالی هســکه مینــه ی والیــت ننگرهــار ۷۰ 

درصــد پیــش رفتــه اســت.
ــزار روز کاری  ــروژه ۷ ه ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۴ هــزار تــن 
از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد 

شــد.
ــره، ۱۰۰  ــوار متذک ــار دی ــا اعم ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
جریــب زمیــن زراعتــی از خطــر و تهدیــد ســیاب ها 

ــود. ــت می ش محافظ

تکمیل ساخت یک کانال 
آبیاری زراعتی به ارزش 

1.8 میلیون افغانی در کابل

وزارت احیا و انکشاف دهات اولین وزارتی است 
که در دو سال گذاشته امور تدارکاتی خویش را 

به گونه ی آنالین پیش برده است

جریان کار ساخت 
1۰۶۰ متر دیوار استنادی 

به ارزش 3۴ میلیون افغانی 
در ننگرهار

6 هفتهنامهتوسعه
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7 هفتهنامهتوسعه

۱ اسد ۱۳۹۹
ــزار  ــه ی ۸۹۸ ه ــا هزین ــاه ب ــه چ ــر ۳ حلق ــا حف ب
افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، ۶۶ خانــواده در 
ــت خوســت  ــز والی روســتای خرکــۍ ولســوالی گرب
ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ب

 در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۳۷۰ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده اســت.

۳۰ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۱۲.۲۳ کیلومتــر ســرک آســفالت  و ســاختمان های آبــرو آن، بــه ارزش ۲۶۷ میلیــون افغانــی 
ــل حصــار  ــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی پ ــی راه ســازی روســتایی وزارت احی از ســوی برنامــه ی مل

انــدراب والیــت بغــان آغــاز شــد.
ــی  ــی و غیرفن ــر فن ــا ۶۰ کارگ ــه ۴۰ ت ــان آن، روزان ــق شــده و در جری ــروژه طــی ۴۸۲ روز تطبی ــن پ ای

مصــروف کار می شــوند. 
ــده و  ــع ش ــردم محــل رف ــپورتی م ــی از مشــکات ترانس ــور بخــش بزرگ ــل کار ســرک مذک ــا تکمی ب

ــید. ــد رس ــروش خواه ــای ف ــه بازاره ــت ب ــرع وق ــان در اس ــی ش ــای زراعت فراورده ه
گفتنــی اســت کــه ایــن پــروژه فــاز دوم اعمــار ۲۴.۱۳ کیلومتــر ســرک بنــو الــی پلحصــار می باشــد کــه 

۱ اسد ۱۳۹۹ قبــًا تطبیــق و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت.
ــتایی وزارت  ــاد روس ــاف اقتص ــی انکش ــه ی مل برنام
ــال  ــک س ــان ی ــات در جری ــاف ده ــا و انکش احی
ــز  ــز مرک ــا و گردی ــد آب ــوالی احم ــته در ولس گذش
ــه  ــداز، ۳۳ اتحادی ــا ۶۳۸ گــروپ پس ان ــت پکتی والی

ــت. ــرده اس ــیس ک ــدی را تاس ــروپ تولی و ۶ گ
ــداز  ــروپ پس ان ــا، ۳۹۵ گ ــن گروپ ه ــوع ای از مجم
)۳۲۱ گــروپ زنانــه و ۷۴ گــروپ مردانــه(، ۲۰ 
ــز و  ــز گردی ــدی در مرک ــروپ تولی ــه و ۴ گ اتحادی
۲۸۸ گــروپ پس انــداز )۲۳۷ گــروپ زنانــه و ۵۱ 
گــروپ مردانــه(، ۲ گــروپ تولیــدی و ۱۳ اتحادیــه را 
در ولســوالی احمــد آبــاد ایــن والیــت تاســیس شــده 

اســت.

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۶۶ خانواده

 در خوست

آغاز کار اعمار 12.23 کیلومتر سرک به ارزش 
2۶۷ میلیون افغانی در بغالن 

تاسیس ۶38 گروپ 
پس انداز طی یک سال 

گذشته در پکتیا
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۲۹ رسطان ۱۳۹۹

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

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

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــاری، شــبکه ی  ــی، ذخیره هــای آبی ــرق آفتاب ــن پروژه هــا شــامل ســاخت شــبکه های آبرســانی، شــبکه های ب ای

ــس از  ــه پ ــی می شــود ک ــاری چــاه آب آشــامیدنی صحــی و اعــار کانال هــای زراعت ــی، حف ــرق آب کوچــک ب

ــای آن هــا مســتفید  ــاد شــده، از مزای ــف ولســوالی های ی ــواده در روســتاهای مختل ــل شــدن، ۱۶۸۱ خان تکمی

شــده انــد.

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

بــه وجــود آمــده اســت.

۱ اسد ۱۳۹۹
ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ۱۴ میلی ــک ب ــه ارزش نزدی ــرک ب ــر س ــدازی ۴.۰۱۵ کیلومت کار جغل ان
ــان  ــت بغ ــدراب والی ــکان پلحصــار ان ــتای تاجی ــات در روس ــا و انکشــاف ده ــای ســاحوی وزارت احی برنامه ه

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

شــدن، ۳۲۰ خانــواده بــه گونــه ی مســتقیم از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
ــا ســاخت آن  گفتنــی اســت کــه ســرک یــاد شــده والیــت بغــان را بــه والیــت پنجشــیر وصــل می کنــد و ب
باشــندگان محــل قــادر خواهنــد شــد کــه فراورده هــای زراعتــی شــان را در اســرع وقــت بــه بازارهــای فــروش 

عرضــه کننــد.

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

جریان کار جغل اندازی ۴ کیلومتر سرک 
به ارزش 1۴ میلیون افغانی در بغالن

8 هفتهنامهتوسعه
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۳۱ سرطان ۱۳۹۹
پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر 
ــا و انکشــاف دهــات، روز ســه شــنبه )۳۱  احی
پروژه  هــای  از  تعــدادی  قــرارداد  ســرطان( 
و  انکشــافی  شــوراهای  بــا  را  راه ســازی 
ــاند. ــا رس ــه امض ــی ب ــرکت های خصوص ش
ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت جاده هــای 

ــود  ــر رو می ش ــای موت ــار پل ه ــتایی و اعم روس
کــه هزینــه ی بیــش از ۲ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون 
افغانــی، توســط برنامــه ملی راه ســازی روســتایی  
ــا و انکشــاف دهــات تطبیــق خواهــد  وزارت احی

شــد. 
جنــاب کریمــی در نشســتی کــه به همیــن منظور 
برگــزار شــده بــود، گفــت: »ایــن پروژه هــا در ۲۱ 

والیــت کشــور، شــامل غــور، بامیــان، بدخشــان، 
ــار،  ــا، تخ ــیر، پکتی ــروان، پنجش ــخ، پ ــان، بل بغ
جوزجــان، خوســت، فاریــاب، غزنــی، کابــل، 
کاپیســا، کنــدز، کندهــار، لغمــان، ننگرهــار، 
ــود و در  ــق می ش ــرات تطبی ــدان وردک و ه می
ــزار  ــون و ۲۳۵ ه ــا ۴ میلی ــق آن ه ــان تطبی جری

ــد.« ــد ش ــاد خواه ۶۲۲ روز کاری ایج
بــه گفتــه ی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، ایــن 
ــرک  ــر س ــداث ۳۰۸ کیلومت ــامل اح ــا ش پروژه ه
ــه طــول مجموعــی  ــل ب ــه پ روســتایی و ۱۲ پای
۵۹۵ متــر، می شــود و از تطبیــق آن هــا حــدود ۶ 

میلیــون تــن مســتفید خواهنــد شــد. 
همچنــان  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزیــر 
ــرارداد شــده،  ــای ق ــد: »یکــی از پروژه ه می گوی
پــروژه ی ســاخت ۴۸ کیلومتــر ســرک در منطقــه 
پامیــر افغانســتان اســت. خوشــبختانه وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات پیــش از ایــن پــروژه ی 
منطقــه  از  پامیــر  در  را  کیلومتــر ســرک   ۶۰

ــد روی دســت  ــا منطقــه بز هــای گنب ــل ت بروغی
ــاال  ــت و ح ــده اس ــل ش ــه تکمی ــود ک ــه ب گرفت
ــر  ــد، ۴۸ کیلومت ــرارداد جدی ــک ق ــاس ی ــر اس ب
ســرک را از منطقــه بــز هــای گنبــد الــی ســرحد 
چیــن اعمــار خواهیــم کــرد. ســاخت ایــن ســرک 
بخــش بزرگــی از مشــکات مــردم پامیــر را حــل 
ــان  ــرای آن ــی را ب ــهولت های فراوان ــرده و س ک

ــد آورد.« ــود خواه ــه وج ب
ــر  ــون ۷۳۱۰ کیلومت ــا اکن ــه ت ــت ک ــی اس گفتن
ــی  ــول مجموع ــه ط ــل ب ــه پ ــرک و ۲۸۲ پای س
۹۰۱۵ متر در ۳۴ والیت کشــور از ســوی برنامه ی 
ملــی راه ســازی روســتایی وزارت انکشــاف دهات 
ســاخته شــده و ۶۳۲۰ کیلومتــر ســرک نیــز طــی 
ــظ و  ــش حف ــت پوش ــته تح ــال گذش ــد س چن
ــا  ــن فعالیت ه ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــت ق مراقب
حــدود ۱۲.۷ میلیــون روز کاری ایجــاد کــرده 
اســت و ۹.۹ میلیــون تــن از روستانشــینان از 

ــد. ــای آن هــا مســتفید شــده ان مزای

امضای قرارداد  پروژه های انکشافی به ارزش 
بیش از 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی برای

 21 والیت کشور
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۳۱ سرطان ۱۳۹۹
ــی  ــون افغان ــه ارزش ۱.۸ میلی ــی ب ــال آب زراعت ــک کان ــار ی کار اعم
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام از س
دهــات در روســتای شــوبیه ازبکیــه ی شــهر شــبرغان، مرکــز والیــت 

ــرداری ســپرده شــد. ــره ب ــه به ــل و ب ــان تکمی جوزج
ایــن کانــال دارای  ۹۰ متــر طــول و ۲ متــر ارتفــاع اســت و در جریــان 
ــاد  ــی ایج ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ ــاخت آن ۲۵۰ روز کاری ب س

شــده اســت.
ــن  ــب زمی ــره ۱۰۵۰ جری ــال متذک ــاخت کان ــا س ــه ب ــی اســت ک گفتن
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و ۲۷۸ خانــواده از مزایــای 

آن مســتفید شــده انــد.

۲ اسد ۱۳۹۹
ــه ارزش ۲۲.۳ میلیــون  ــوار اســتنادی ب ــر دی ــرارداد ســاخت ۱۴۰۵ مت ق
ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت ــی از س افغان
ــت  ــار والی ــاک جب ــی ولســوالی خ ــتای غزگ ــات در روس انکشــاف ده
کابــل میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای 

ــه امضــا رســید. انکشــافی مربوطــه ب
ایــن دیــوار در دو مرحلــه ســاخته می شــود کــه مرحلــه ی نخســت آن 
شــامل اعمــار ۶۰۰ متــر دیــوار و مرحلــه دوم شــامل اعمــار ۸۰۵ متــر 
ــن  ــب زمی ــا جری ــه، صده ــر دو مرحل ــل ه ــا تکمی دیگــر آن شــده و ب

زراعتــی مــردم محــل از خطــرات ســیاب محافظــت خواهــد شــد.

۲ اسد ۱۳۹۹
بــا ســاخت یک شــبکه آبرســانی بــه ارزش ۳.۵ میلیــون افغانی از ســوی 
برنامــه ی آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــاد ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار،  دهــات در روســتای توحیــد آب

۳۵۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای ۱۶۰۰ زمینــه ی ۱۰۰ روز کار نیــز 

ایجــاد شــده اســت.

تکمیل کار ساخت یک کانال 
آب زراعتی به ارزش 1.8 میلیون 

افغانی در جوزجان

امضای قرارداد ساخت یک دیوار 
استنادی به ارزش 22.3 میلیون 

افغانی در کابل

تهیه ی آب آشامیدنی صحی برای 
3۵۰ خانواده در ننگرهار 
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۲ اسد ۱۳۹۹
ــر  ــی، وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی پوهن
ــک  ــی ی ــروز ط ــات ام ــاف ده ــا و انکش احی
رســانه های  مرکــز  در  خبــری  کنفرانــس 
حکومــت در مــورد ســاختار تخنیکــی و ســایر 
مکانیســم های دســترخوان ملــی معلومــات 

ــه از  ــه در دو مرحل ــن برنام ــه ای ــت ک داده، گف
طریــق شــوراهای انکشــافی زیــر چتــر برنامــه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در سراســر کشــور تطبیــق می شــود کــه 
ــون  ــرای ۱.۷۶ میلی ــت آن ب ــه ی نخس در مرحل
روســتای ۱۲۳  و ۸۹۶  هــزار   ۱۲ در  خانــواده 

ارزش ۸۶  بــه  ولســوالی ۳۴ والیــت کشــور 
ــامل: آرد،  ــاز ش ــورد نی ــواد م ــی م ــون افغان میلی
ــد  ــع خواه ــون توزی ــود و صاب ــا، نخ ــج، لوبی برن

شــد.
جنــاب کریمــی افــزود کــه ایــن برنامــه  در 
مرحلــه ی مناطــق باقــی مانــده را کــه حــدود ۲۰ 
هــزار روســتا بــا ۲.۵ میلیــون خانــواده می شــود، 
تحــت پوشــش قــرار داده و برای شــان بــه ارزش 
ــی  ــواد خوراک ــته های م ــر بس ــون دال ۱۵۸ میلی

توزیــع خواهــد کــرد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــه منظــور 
ــل از  ــه قب ــت ک ــه گف ــتر برنام ــفافیت بیش ش
آغــاز برنامــه ی دســتر خــوان ملــی، در روســتاها 
مــورد  در  آ گهی دهــی  شــامل  فعالیت هایــی 
ــوراها،  ــازی ش ــه، منسجم س ــن برنام ــا و ای کرون
ــازی  ــه، آماده س ــر قری ــات ه ــع آوری معلوم جم
لیســت نیازمنــدان و ایجــاد کمیته هــای نظــارت، 
شــکایات، تــدارکات و توزیــع انجام شــده، ســپس 
ــود. در داد  ــاز می ش ــواد آغ ــیم م ــه ی تقس مرحل
ــان  ــوده، خودش ــل ب ــردم دخی ــواد م ــت م و گرف
ــد، از آن  ــانند و بع ــرف می رس ــه مص ــول را ب پ
بــرای حکومــت حســاب خواهنــد داد . در ضمــن، 
بــرای شــفافیت بیشــتر پروســه آپلیکیشــنی هــم 
ــوط  ــات مرب ــام معلوم ــه تم ــود ک ــاخته می ش س

ــوندگان در آن  ــتفید ش ــی و مس ــترخوان مل دس
ــل  ــه قاب ــرای هم ــانی ب ــه آس ــوده و ب ــظ ب حف

ــود . ــد ب دســترس خواه
جنــاب کریمــی در ادامــه گفــت کــه ایــن 
ــه  ــل ب ــانی عاج ــور کمک رس ــه منظ ــه ب برنام
خانواده هــای آســیب دیــده از کرونــا روی دســت 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
بــه گفتــه ی پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمی، 
وزارت احیا و انکشــاف دهات در ســال روان بیش 
ــای  ــامل پروژه ه ــی ش ــروژه ی زیربنای ــزار پ از ه
آبرســانی، ترانســپورتی و آبیــاری زمین هــای 
ــا ۱.۵ میلیــون مســتفید شــونده، در  زراعتــی را ب
ــه  ــک ب ــق کــرده اســت و کار نزدی کشــور تطبی
۸ هــزار پــروژه ی دیگــر کــه بیــش از ۳ میلیــون 
تــن از آنهــا مســتفید خواهنــد شــد، هــم اکنــون 

ــان دارد. جری
ــی  ــترخوان مل ــه ی دس ــه برنام ــی اســت ک گفتن
ــا و  ــق وزارت احی ــور از طری ــتاهای کش در روس
ــوی اداره ی  ــهرها از س ــات، در ش ــاف ده انکش
ــل  ــهر کاب ــی و در ش ــای محل ــتقل ارگان ه مس
از طریــق شــهرداری ایــن والیــت تطبیــق 
ــور از  ــندگان کش ــد باش ــه ۹۰ درص ــود ک می ش

کمک هــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

وزیر احیا و انکشاف دهات امروز طی یک 
کنفرانس خبری در مورد دسترخوان ملی 

برای مردم معلومات داد
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