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جریان کار ساخت
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کار ساخت سه باب مکتب در کشور طی هفتهی
گذشته تکمیل شده و کار هفت مکتب دیگر رو به
اکمال است

 ۲۳اسد ۱۳۹۹

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۲۵۰خانواده
در کابل

کار ســاخت ســه بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در ولســوالی نــرخ والیــت میــدان وردگ ،ولســوالی تنــی والیــت خوســت و ولســوالی کشــک

ربــاط ســنگی والیــت هــرات تکمیــل شــده و کار هفــت مکتــب دیگــر در ولســوالی امــام صاحــب والیــت

کنــدز ،ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار ،ولســوالی فــرزهی والیــت کابــل ،ولســوالی دامــان والیــت کندهــار،
ولســوالی خانچهــار بــاغ والیــت فاریــاب و ولســوالیهای خلــم و نهــر شــاهی والیــت بلــخ بــه زودی تکمیــل
و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۶ ،۸ ،۱۲یــا  ۴صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار

آنهــا بیــش از  ۳۰هــزار و  ۵۰۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

 ۱۶اسد ۱۳۹۹

کار اعمــار یــک دیــوار محافظتــی بــه ارزش ۱.۵
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای ســلطان خیــل ولســوالی ســید کــرم والیت

پکتیــا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن دیــوار  ۳۱۸متــر بــوده و در جریــان اعمار
آن  ۱۰۲۳روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی
ایجاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه دیــوار متذکــره  ۱۲۶۰جریــب
زمیــن زراعتــی را از خطــر ســیالب محافظــت

میکنــد و  ۱۱۲خانــواده از مزایــای آن مســتفید
میشــوند.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکاتــب تکمیــل شــده بــرای  ۱۱۲۰دانــش آمــوز زمین ـهی فراگیــری علــم و

 ۱۶اسد ۱۳۹۹

حــال اعمــار ،مســتفید خواهنــد شــد.

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم آمــده و حــدود  ۴۵۰۰دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در

بــا تطبیــق یــک پــروژهی آبرســانی از ســوی برنامــه

دهــات در روســتای بتخــاک پاييــن ولســوالی
بگرامــی والیــت کابــل ۲۵۰ ،خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

ایــن پــروژه شــامل حفــر  ۱۱حلقــه چــاه آب

آشــامیدنی صحــی بــه عمــق  ۶۰متــر میباشــد

کــه تطبیــق آن حــدود  ۱.۴میلیــون افغانــی هزین ـ ه

برداشــته اســت.
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تصویب کمک  ۳۸۰میلیون دالـری بانک جهانی به منظـور
کاهش تاثیرات ویروس کووید ۱۹-باالی خانوادههای فقیر
و حفظ مصونیت غذایی در افغانستان
 ۱۶اسد ۱۳۹۹

هیــات مدیــرهی بانــک جهانــی ،بســتهی کمــک بالعــوض مالــی

مســتفید خواهنــد شــد.

پــروژهی کمــک بــرای خانوادههــا و جوامــع متاثــر از کویــد ۱۹-متمــم

اداره انکشــاف بیــن المللــی ( )IDAرا کــه بخــش فراهــم کننــده

یــک پــروژهی مــوازی دیگــر اســت کــه زیــر چتــر برنامــه میثــاق

هــای جهــان اســت ،بــه ارزش مجموعــی  ۲۱۰میلیــون دالــر

م ـیرود کــه هــر دو پــروژه بــا هــم ۹۰ ،در صــد خانوادههــای نیازمنــد و

کمکهــای مالــی گــروپ بانــک جهانــی بــرای فقیرتریــن کشــور
امریکایــی ،بــه عنــوان بخشــی از یــک بســته  ۳۸۰میلیــون دالــری،

تصویــب کــرد .قــرار اســت ایــن بســته مالــی در راســتای کاهــش
اثــرات اقتصــادی شــیوع ویــروس کویــد ۱۹-بــاالی خانوادههــای
آســیب پذیــر افغــان ،حمایــت از زنجیرههــای حیاتــی عرضــه

کننــدهی مــواد غذایــی ،و فراهــم کــردن حمایتهــای اضطــراری
بــرای دهاقیــن ،بــه مصــرف برســد.

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف افغانســتان عملــی خواهــد شــد .انتظــار
بــی بضاعــت را در سراســر کشــور زیــر چتــر برنامــه «دســترخوان ملــی»

دولــت افغانســتان تحــت پوشــش قــرار دهنــد.

در مجمــوع ایــن دو پــروژه حــدود  ۴.۱میلیــون خانــواده افغــان را کــه
میــزان در آمــد روزانـهی شــان  ۲دالــر امریکایــی یــا کمتــر از آن اســت،

تحــت پوشــش قــرار میدهــد.

هینــری کرالــی ،رییــس دفتــر بانــک جهانــی بــرای افغانســتان میگویــد:

ایــن بســته شــامل کمــک مالــی بالعــوض  ۲۸۰میلیــون دالــر

«بــه اثــر شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹-شــرایط زندگــی میلیونهــا

جوامــع افغــان متاثــر از کویــد ۱۹-میشــود کــه  ۱۵۵میلیــون دالــر

حکومــت افغانســتان را در رفــع نیازمندیهــای عاجــل اکثــر خانوادههــا

صنــدوق بازســازی افغانســتان کــه بــه نمایندهگــی از  ۳۴تمویــل

واردات و صــادرات بــه شــدت مختــل شــده اســت ،بــه کشــت و تولیــد

امریکایــی جهــت تمویــل پــرو ژهی کمــک بــرای خانوادههــا و

آن ســهم اداره انکشــاف بیــن المللــی و  ۱۲۵میلیــون دالــر آن ســهم

کننــده بیــن المللــی توســط بانــک جهانــی مدیریــت میگــردد،
میباشــد.

از ایــن پــروژه حــدود  ۲.۹میلیــون خانــواده در سراســر افغانســتان

خانــواده افغــان شــدیداً آســیب دیــده اســت .ایــن کمکهــای مالــی

و حصــول اطمینــان از ایــن کــه دهاقیــن افغــان در زمانــی کــه رونــد
مــواد غذاییشــان ادامــه دهنــد ،کمــک خواهــد کــرد .ایــن کمــک

فرصتهــای اقتصــادی را توســعه بخشــیده و بــرای تعــداد زیــاد اهالــی

روســتاها زمینههــای اشــتغال زایــی را ایجــاد خواهــد کــرد».

در نظــر اســت کــه پــروژهی کمــک بــرای خانوادههــا و جوامــع افغــان

متاثــر از کویــد ۱۹-بــه گونــه هماهنــگ و منســجم از ســوی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات ،اداره مســتقل ارگانهــای محلــی و شــهرداری کابــل

تطبیــق شــود.

از طریــق ایــن پــروژه قــرار اســت کــه شــوراهای انکشــافی قریــه در ســطح

ولســوالیها و روســتاهای افغانســتان بــرای خانوادههــای بــی بضاعــت و
مســتحق بســتههای مــواد غذایــی و صحــی را خریــداری و توزیــع کننــد.

بــا خریــداری و تهیــهی مــواد غذایــی و بســتههای صحــی از پرچــون
فروشــان و عمــده فروشــان محلــی انتظــار م ـیرود کــه جوامــع روســتایی

زمینــه را بــرای حمایــت از مشــاغل و تشــبثات کوچــک نیــز در محــات

مســکونی شــان فراهــم آورنــد.

گفتنــی اســت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات مســؤولیت تطبیــق ایــن
برنامــه را در محــات روســتایی کشــور برعهــده دارد و اداره ارگان هــای

محلــی مســؤول تطبیــق آن در شــهرهای مزارشــریف ،هــرات ،جــال آبــاد

و کندهــار اســت.
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تکمیل کار تمدید شبکه برق
 ۱۲.۱۲کیلووات در کندهار
 ۱۳اسد ۱۳۹۹

کار تمدیــد شــبکهی بــرق آفتابــی  ۱۲.۱۲کیلــووات از ســوی برنام ـهی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هزین ـهی ۳

میلیــون افغانــی در روســتای شــیریندل ولســوالی ســپین بولــدک والیت

کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در ایــن شــبکه عــاوه بــر نصــب  ۷۰تختــه ســولر  ۲۷۵وات و  ۳۶بطــری

 ۲۰۰امپيــر ۱۴۳۴ ،مترســیم نیــز تمدید شــده اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۵۹۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی

و غیرفنــی ایجــاد شــده بــا تکمیــل آن  ۱۰۳خانــواده بــه انــرژی بــرق

وزیر احیا و انکشاف دهات به مشکالت مردم زابل گوش فرا داد
 ۲۱اسد ۱۳۹۹

در ادامــه جنــاب کریمــی در پاســخ بــه ایــن مشــکالت گفــت کــه

پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات

هــم اکنــون  ۳۳۵پــروژه در بخــش راهســازی روســتایی ،تهی ـهی

والــی زابــل و نماینــدگان شــورای والیتــی آن والیــت بــه منظــور

و در پــان پنجســالهی مدیریــت آبهــای کشــور نیــز بــه ایــن

ســه شــنبه ( ۲۱اســد) بــا تــورن جنــرال محمــد نبــی احمــدزی،

شــنیدن خواســتها و مشــکالت مــردم زابــل دیــدار و گفتگــو
کــرد.

آب آشــامیدنی و آبیــاری زمینهــای زراعتــی در زابــل جریــان دارد

والیــت توجــه شــده اســت.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات اضافــه کــرد کــه از ایــن پــس نیــز

در آغــاز والــی زابــل مشــکالت و نیازمندیهایــی از جملــه کمبــود

وزارت تــاش خواهــد کــرد تــا توجــه بیشــتری بــه والیــت زابــل

ترانســپورتی را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.

برســد.

آب آشــامیدنی ،ســاخت ســربندهای کوچــک و اعمــار راههــای

کــرده و بــه تمــام خواســتها و مشــکالت مــردم آن والیــت

دسترســی یافتــه انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و ششم

پنجشنبه
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تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۲۵۰خانواده
در هرات

جریان کار ساخت
 ۵۰۰متر دیوار گیبونی
به ارزش  ۸میلیون
افغانی در بغالن

 ۲۰اسد ۱۳۹۹

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

 ۲۰اسد ۱۳۹۹

تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۴میلیون افغانی
در میدان وردگ

 ۱۵اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری بــه

ارزش  ۴میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی

آبرســانی و حفظالصحــه روســتایی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات و بــه حمایــت مالــی اداره جهانــی

یونیســف در روســتای کــوه گــرد ولســوالی ســید

آبــاد والیــت میــدان وردگ تکمیــل و بــه بهــره

بــرداری ســپرده شــد.

ایــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۱۱۰
متــر و یــک ذخیــره بــا ظرفیــت  ۳۰متــر مکعــب
آب میباشــد کــه بــا ســاخت آن  ۱۲۰خانــواده و

 ۳۱۸دانــش آمــوز یــک مکتــب ابتدایــی بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

5

بیــش از  ۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی

کار ســاخت  ۵۰۰متــر دیــوار گیبونــی بــه ارزش

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

 ۲۵۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی

نزدیــک بــه  ۸میلیــون افغانی از ســوی دفتر انســجام

در روســتای ســرآب ولســوالی کــرخ والیــت هــرات،

در ولســوالی بغــان مرکــزی والیــت بغــان جریــان

یافتــه انــد.

دارد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای  ۳۰۵۹تــن
زمینــهی کار فراهــم شــده و بــا تکمیــل آن ۳۰۰۰

جریــب زمیــن زراعتــی از خطــر آبخیــزی دریــا
محافظــت خواهنــد شــد.

تکمیل کار تمدید
شبکهی برق آبی
 ۲۸کیلووات در نورستان
 ۱۶اسد ۱۳۹۹

کار عملــی تمدیــد شــبکهی بــرق آبــی  ۲۸کیلــووات

بــا هزینـهی  ۲.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای ســرپل ولســوالی وامــای والیــت
نورســتان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۸۷۶روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل آن  ۲۸۴خانــواده بــه

انــرژی بــرق دسترســی یافتــه انــد.

ایــن شــبکه دارای  ۳هــزار متــر طــول ۹ ،متــر

ارتفــاع و یــک ذخیــره بــه ظرفیــت  ۲۵هــزار لیتــر
آب میباشــد کــه در جریــان ســاخت آن  ۱۴۸۵روز

کاری ،بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده
اســت.

هفته نامه توسعه

جریان کار ساخت
 ۳.۴۷کیلومتر سرک
کانکریتی در کاپیسا

 ۲۲اسد ۱۳۹۹

شماره صد و سی و ششم

پنجشنبه
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جریان کار اعمار  ۲.۵کیلومتر
سرک روستایی به ارزش ۳.۳
میلیون افغانی در کنر

 ۲۳اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۳.۴۷کیلومتــر ســرک کانکریتــی و ســاختمانهای آبرو

کار اعمــار  ۲.۵کیلومتــر ســرک روســتایی بــه ارزش  ۳.۳میلیــون افغانــی

دهــات از روســتای جمــال آغــه الــی پــل  ۱۴۰متــری ولســوالی حصــه

دهــات در ولســوالی درهی پیــچ والیــت کنــر جریــان دارد.

بــا ســاخت ایــن ســرک بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم

و غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن مشــکالت ترانســپورتی ۳۷۲

آن از ســوی برنامـهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف

دوم کوهســتان والیــت کاپیســا جریــان دارد.
محــل رفــع خواهــد شــد.

6
جریان کار ساخت
 ۲.۲۴کیلومتر سرک به ارزش
 ۱۵میلیون افغانی در کاپیسا

 ۲۲اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲.۲۴کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــه ارزش  ۱۵میلیــون

از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۹۴۶۷روز کاری بــرای کارگــران فنــی

کاپیســا جریــان دارد.

خانــواده رفــع خواهــد شــد.

محــل رفــع خواهــد شــد.

انکشــاف دهــات از روســتای زاغ گیــران الــی کاکــری مرکــز والیــت

بــا ســاخت ایــن ســرک بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم

هفته نامه توسعه

جریان کار ساخت  ۸۱باب
مکتب به ارزش  ۴۱۲میلیون
افغانی در میدان وردگ

 ۲۰اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۸۱بــاب مکتــب بــه ارزش مجموعــی  ۴۱۲میلیــون افغانــی

شماره صد و سی و ششم

پنجشنبه

 23اسد
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جریان کار ساخت ۵.۲۶۵
کیلومتر سرک در کاپیسا

 ۲۱اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵.۲۶۵کیلومتــر ســرک کانکریتــی و ســاختمانهای آن از

زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

قلعــه ســیدخان الــی قلعــه صحــرا دشــت مرکــز و ولســوالی حصــه دوم

قــرار اســت زیــر چتــر پــروژهی اقــرا ۱۹۶ ،مکتــب در میــدان وردگ

ایــن ســرک از ســوی برنامـهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و

زمینــهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی مهیــا

روســتاهای قلعــه ســیدخان ،کیشــکتان علیــا ،ســید میرخیــل ،فیــض

احیــا و انکشــاف دهــات در والیــت میــدان وردگ جریــان دارد.

اعمــار شــود کــه بــا ســاخت آنهــا بــرای دانــش آمــوزان ایــن والیــت

خواهــد شــد.

کوهســتان والیــت کاپیســا جریــان دارد.

انکشــاف دهــات ســاخته میشــود و پــس از تکمیــل شــدن ،باشــندگان

علــی خیــل ،میرجــی خیــل و قلعــه صحــرا از مزایــای آن مســتفید

خواهنــد شــد.

7
جریان کار ساخت  ۳۳۰متر
دیوار استنادی به ارزش  ۷میلیون
افغانی در لغمان

 ۲۱اسد ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۳۳۰متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش نزدیــک بــه  ۷میلیــون

افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در منطقـهی غــرد ولســوالی قرغهیــی والیــت لغمــان

 ۷۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

بــا ســاخت ایــن دیــوار بخــش بزرگــی از زمینهــای زراعتــی و منــازل
مســکونی مــردم محــل از خطــر ســیالب محافطــت خواهــد شــد.

