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2 هفتهنامهتوسعه

 ۱۶ اسد ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۵  ــی ب ــوار محافظت ــک دی ــار ی کار اعم
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق 
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای ســلطان خیــل ولســوالی ســید کــرم والیت 
ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــا تکمی پکتی
طــول ایــن دیــوار ۳۱۸ متــر بــوده و در جریــان اعمار 
آن ۱۰۲۳ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی 

ایجاد شــده اســت. 
ــب  ــره ۱۲۶۰ جری ــوار متذک ــه دی ــت ک ــی اس گفتن
زمیــن زراعتــی را از خطــر ســیالب محافظــت 
می کنــد و  ۱۱۲ خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

ند. می شــو

۱۶ اسد ۱۳۹۹
بــا تطبیــق یــک پــروژه ی آبرســانی از ســوی برنامــه 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
ولســوالی  پاییــن  بتخــاک  روســتای  در  دهــات 
بگرامــی والیــت کابــل، ۲۵۰ خانــواده بــه آب 

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش
ایــن پــروژه شــامل حفــر ۱۱ حلقــه چــاه آب 
ــد  ــر می باش ــق ۶۰ مت ــه عم ــی ب ــامیدنی صح آش
کــه تطبیــق آن حــدود ۱.۴ میلیــون افغانــی هزینــه  

ــت. ــته اس برداش

تکمیل کار ساخت 
31۸ متر دیوار محافظتی 

به ارزش 1.۵ میلیون 
افغانی در پکتیا

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 2۵۰ خانواده 

در کابل
۲۳ اسد ۱۳۹۹

ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــب زی ــاب مکت ــه ب ــاخت س کار س
انکشــاف دهــات در ولســوالی  نــرخ والیــت میــدان وردگ، ولســوالی تنــی والیــت خوســت و ولســوالی کشــک 
ــت  ــام صاحــب والی ــر در ولســوالی  ام ــب دیگ ــت مکت ــده و کار هف ــل ش ــرات تکمی ــت ه ــنگی والی ــاط س رب
کنــدز، ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار، ولســوالی فــرزه ی والیــت کابــل، ولســوالی دامــان والیــت کندهــار، 
ولســوالی خان چهــار بــاغ والیــت فاریــاب و ولســوالی های خلــم و نهــر شــاهی والیــت بلــخ بــه زودی تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.
ایــن مکاتــب دارای ۱۲، ۸، ۶ یــا ۴ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار 

آن هــا بیــش از ۳۰ هــزار و ۵۰۰ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
ــم و  ــری عل ــه ی فراگی ــوز زمین ــش آم ــرای ۱۱۲۰ دان ــل شــده ب ــب تکمی ــا ســاخت مکات ــه ب ــی اســت ک گفتن
دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم آمــده و حــدود ۴۵۰۰ دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در 

حــال اعمــار، مســتفید خواهنــد شــد.

کار ساخت سه باب مکتب در کشور طی هفته ی 
گذشته تکمیل شده و کار هفت مکتب دیگر رو به 

اکمال است 
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۶ اسد ۱۳۹۹
ــی  ــی، بســته ی کمــک بالعــوض مال ــک جهان ــره ی بان ــات مدی هی
ــده  ــم کنن ــه بخــش فراه ــی )IDA( را ک ــن الملل اداره انکشــاف بی
ــن کشــور  ــرای فقیرتری ــی ب ــک جهان ــروپ بان ــی گ ــای مال کمک ه
هــای جهــان اســت، بــه ارزش مجموعــی ۲۱۰ میلیــون دالــر 
امریکایــی، بــه عنــوان بخشــی از یــک بســته ۳۸۰ میلیــون دالــری، 
ــی در راســتای کاهــش  ــن بســته مال ــرار اســت ای تصویــب کــرد. ق
ــای  ــاالی خانواده ه ــد-۱۹ ب ــروس کوی ــیوع وی ــادی ش ــرات اقتص اث
آســیب پذیــر افغــان، حمایــت از زنجیره هــای حیاتــی عرضــه 
ــراری  ــای اضط ــردن حمایت ه ــم ک ــی، و فراه ــواد غذای ــده ی م کنن

ــد. ــه مصــرف برس ــن، ب ــرای دهاقی ب
ــر  ــون دال ــوض ۲۸۰ میلی ــی بالع ــک مال ــامل کم ــته ش ــن بس ای
ــا و  ــرای خانواده ه ــک ب ــروژ ه ی کم ــل پ ــت تموی ــی جه امریکای
جوامــع افغــان متاثــر از کویــد-۱۹ می شــود کــه ۱۵۵ میلیــون دالــر 
آن ســهم اداره انکشــاف بیــن المللــی و ۱۲۵ میلیــون دالــر آن ســهم 
ــل  ــی از ۳۴ تموی ــه نماینده گ ــه ب ــتان ک ــازی افغانس ــدوق بازس صن
ــردد،  ــت می  گ ــی مدیری ــک جهان ــط بان ــی توس ــن الملل ــده بی کنن

می باشــد. 
ــتان  ــر افغانس ــواده در سراس ــون خان ــدود ۲.۹ میلی ــروژه ح ــن پ از ای

ــد شــد. مســتفید خواهن
پــروژه ی کمــک بــرای خانواده هــا و  جوامــع متاثــر از کویــد-۱۹ متمــم 
ــاق  ــه میث ــر برنام ــر چت ــه زی ــت ک ــر اس ــوازی دیگ ــروژه ی م ــک پ ی
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف افغانســتان عملــی خواهــد شــد. انتظــار 
مــی رود کــه هــر دو پــروژه بــا هــم، ۹۰ در صــد خانواده هــای نیازمنــد و 
بــی بضاعــت را در سراســر کشــور زیــر چتــر برنامــه »دســترخوان ملــی« 

دولــت افغانســتان تحــت پوشــش قــرار دهنــد. 
ــه  ــان را ک ــواده افغ ــون خان ــدود ۴.۱ میلی ــروژه ح ــن دو پ ــوع ای در مجم
میــزان در آمــد روزانــه ی شــان ۲ دالــر امریکایــی یــا کمتــر از آن اســت، 

ــد. ــرار می ده ــش ق ــت پوش تح
 هینــری کرالــی، رییــس دفتــر بانــک جهانــی بــرای افغانســتان می گویــد: 
ــا  ــی میلیون ه ــرایط زندگ ــد-۱۹ ش ــروس کووی ــیوع  وی ــر ش ــه اث »ب
ــی  ــای مال ــن کمک ه ــت. ای ــده اس ــیب دی ــدیداً آس ــان ش ــواده افغ خان
ــا  ــر خانواده ه ــع نیازمندی هــای عاجــل اکث ــت افغانســتان را در رف حکوم
ــد  ــه رون ــی ک ــان در زمان ــن افغ ــه دهاقی ــن ک ــان از ای ــول اطمین و حص
واردات و صــادرات بــه شــدت مختــل شــده اســت، بــه کشــت و  تولیــد 
ــک  ــن کم ــرد. ای ــد ک ــک خواه ــد، کم ــه دهن ــان ادام ــواد غذایی ش م
ــی  ــاد اهال ــرای تعــداد زی فرصت هــای اقتصــادی را توســعه بخشــیده و ب

ــرد.« ــد ک ــاد خواه ــی را ایج ــتغال زای ــای اش ــتاها زمینه ه روس

ــان  ــع افغ ــا و جوام ــرای خانواده ه ــک ب ــروژه ی کم ــه پ ــت ک ــر اس در نظ
ــا  ــه هماهنــگ و منســجم از ســوی وزارت احی ــه گون ــد-۱۹ ب ــر از کوی متاث
ــل  ــهرداری کاب ــی و ش ــای محل ــتقل ارگان ه ــات، اداره مس ــاف ده و انکش

ــق شــود.  تطبی
از طریــق ایــن پــروژه قــرار اســت کــه شــوراهای انکشــافی قریــه در ســطح 
ــت و  ــی بضاع ــای ب ــرای خانواده ه ــتان ب ــتا های افغانس ــوالی ها و روس ولس
مســتحق بســته های مــواد غذایــی و صحــی را خریــداری و توزیــع کننــد. 

ــون  ــی از پرچ ــته های صح ــی و بس ــواد غذای ــه ی م ــداری و تهی ــا خری ب
فروشــان و عمــده فروشــان محلــی انتظــار مــی رود کــه جوامــع روســتایی 
ــز در محــالت  ــت از مشــاغل و تشــبثات کوچــک نی ــرای حمای ــه را ب زمین

ــد.  ــم آورن مســکونی شــان فراه
گفتنــی اســت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات مســؤولیت تطبیــق ایــن 
ــای  ــده دارد و اداره ارگان ه ــور برعه ــتایی کش ــالت روس ــه را در مح برنام
محلــی مســؤول تطبیــق آن در شــهرهای مزارشــریف، هــرات، جــالل آبــاد 

و کندهــار اســت.

تصویب کمک 3۸۰ میلیون دالـری بانک جهانی به منظـور 
کاهش تاثیرات ویروس کووید-19 باالی خانواده های فقیر 

و حفظ مصونیت غذایی در افغانستان
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4 هفتهنامهتوسعه

 ۱۳ اسد ۱۳۹۹
کار تمدیــد شــبکه ی بــرق آفتابــی ۱۲.۱۲ کیلــووات از ســوی برنامــه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هزینــه ی ۳ 
میلیــون افغانــی در روســتای شــیرین دل ولســوالی ســپین بولــدک والیت 

کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
در ایــن شــبکه عــالوه بــر نصــب ۷۰ تختــه ســولر ۲۷۵ وات و ۳۶ بطــری 

۲۰۰ امپیــر، ۱۴۳۴ مترســیم نیــز تمدید شــده اســت. 
ــی  ــران فن ــرای کارگ ــروژه ۵۹۰ روز کاری ب ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری
ــرق  ــرژی ب ــه ان ــواده ب ــا تکمیــل آن ۱۰۳ خان و غیرفنــی ایجــاد شــده ب

ــد. ــه ان دسترســی یافت

۲۱ اسد ۱۳۹۹
پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 
ــی احمــدزی،  ــرال محمــد نب ــورن جن ــا ت ســه شــنبه )۲۱ اســد( ب
والــی زابــل و نماینــدگان شــورای والیتــی آن والیــت بــه منظــور 
ــو  ــدار و گفتگ ــل دی ــردم زاب ــکالت م ــت ها و مش ــنیدن خواس ش

کــرد.
در آغــاز والــی زابــل مشــکالت و نیازمندی هایــی از جملــه کمبــود 
ــای  ــار راه ه ــک و اعم ــربند های کوچ ــاخت س ــامیدنی، س آب آش

ترانســپورتی را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.

در ادامــه جنــاب کریمــی در پاســخ بــه ایــن مشــکالت گفــت کــه 
هــم اکنــون ۳۳۵ پــروژه در بخــش راه ســازی روســتایی، تهیــه ی 
آب آشــامیدنی و آبیــاری زمین هــای زراعتــی در زابــل جریــان دارد 
ــن  ــه ای ــز ب ــای کشــور نی ــت آب ه ــاله ی مدیری ــالن پنج س و در پ

والیــت توجــه شــده اســت.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات اضافــه کــرد کــه از ایــن پــس نیــز 
وزارت تــالش خواهــد کــرد تــا توجــه بیشــتری بــه والیــت زابــل 
ــت  ــردم آن والی ــکالت م ــت ها و مش ــام خواس ــه تم ــرده و ب ک

برســد.

تکمیل کار تمدید شبکه برق 
12.12 کیلووات در کندهار

وزیر احیا و انکشاف دهات به مشکالت مردم زابل گوش فرا داد
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۱۵ اسد ۱۳۹۹
ــه  ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۴ میلی
ــا و  ــتایی وزارت احی ــه روس ــانی و حفظ الصح آبرس
انکشــاف دهــات و بــه حمایــت مالــی اداره جهانــی 
ــید  ــوالی س ــرد ولس ــوه گ ــتای ک ــف در روس یونیس
ــره  ــه به ــل و ب ــدان وردگ تکمی ــت می ــاد والی آب

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب
ایــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۱۱۰ 
ــب  ــر مکع ــت ۳۰ مت ــا ظرفی ــره ب ــک ذخی ــر و ی مت
ــواده و  ــاخت آن ۱۲۰ خان ــا س ــه ب ــد ک آب می باش
ــه آب  ــی ب ــب ابتدای ــک مکت ــوز ی ــش آم ۳۱۸ دان

ــد. ــه ان ــامیدنی صحــی دسترســی یافت آش

۲۰ اسد ۱۳۹۹
بــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
بیــش از ۲ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
در روســتای ســرآب ولســوالی کــرخ والیــت هــرات، 
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ــواده ب ۲۵۰ خان

ــد. یافتــه ان
ایــن شــبکه دارای ۳ هــزار متــر طــول، ۹ متــر 
ــر  ــه ظرفیــت ۲۵ هــزار لیت ــره ب ارتفــاع و یــک ذخی
ــان ســاخت آن ۱۴۸۵ روز  ــه در جری آب می باشــد ک
کاری، بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده 

اســت.

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 

به ارزش ۴ میلیون افغانی 
در میدان وردگ

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 2۵۰ خانواده 

در هرات

5 هفتهنامهتوسعه

۲۰ اسد ۱۳۹۹
کار ســاخت ۵۰۰ متــر دیــوار گیبونــی بــه ارزش 
نزدیــک بــه ۸ میلیــون افغانی از ســوی دفتر انســجام 
برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در ولســوالی بغــالن مرکــزی والیــت بغــالن جریــان 

دارد.
ــن  ــرای ۳۰۵۹ ت ــروژه ب ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری
ــل آن ۳۰۰۰  ــا تکمی ــده و ب ــم ش ــه ی کار فراه زمین
ــا  ــزی دری ــر آب خی ــی از خط ــن زراعت ــب زمی جری

ــد. ــد ش ــت خواهن محافظ

جریان کار ساخت 
۵۰۰ متر دیوار گیبونی 

به ارزش ۸ میلیون 
افغانی در بغالن

۱۶ اسد ۱۳۹۹
کار عملــی تمدیــد شــبکه ی بــرق آبــی ۲۸ کیلــووات 
بــا هزینــه ی ۲.۸ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
دهــات در روســتای ســرپل ولســوالی وامــای والیــت 
نورســتان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۸۷۶ روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل آن ۲۸۴ خانــواده بــه 

ــد. ــه ان ــرق دسترســی یافت ــرژی ب ان

تکمیل کار تمدید 
شبکه ی برق آبی 

2۸ کیلووات در نورستان
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۲۲ اسد ۱۳۹۹ 
ــون  ــه ارزش ۱۵ میلی ــی ب ــرک کانکریت ــر س ــاخت ۲.۲۴ کیلومت کار س
ــا و  ــتایی وزارت احی ــازی روس ــی راه س ــه ی مل ــوی برنام ــی از س افغان
ــی کاکــری مرکــز والیــت  ــران ال انکشــاف دهــات از روســتای زاغ گی

ــان دارد. ــا جری کاپیس
بــا ســاخت ایــن ســرک بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم 

محــل رفــع خواهــد شــد.

۲۳ اسد ۱۳۹۹
کار اعمــار ۲.۵ کیلومتــر ســرک روســتایی بــه ارزش ۳.۳ میلیــون افغانــی 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام از س

دهــات در ولســوالی دره ی پیــچ والیــت کنــر جریــان دارد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۹۴۶۷ روز کاری بــرای کارگــران فنــی 
و غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن مشــکالت ترانســپورتی ۳۷۲ 

خانــواده رفــع خواهــد شــد.

۲۲ اسد ۱۳۹۹ 
ــاختمان های آب رو  ــی و س ــرک کانکریت ــر س ــاخت ۳.۴۷ کیلومت کار س
آن از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات از روســتای جمــال آغــه الــی پــل ۱۴۰ متــری ولســوالی حصــه 

دوم کوهســتان والیــت کاپیســا جریــان دارد.
بــا ســاخت ایــن ســرک بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم 

محــل رفــع خواهــد شــد.

جریان کار ساخت
 2.2۴ کیلومتر سرک به ارزش 

1۵ میلیون افغانی در کاپیسا

جریان کار اعمار 2.۵ کیلومتر 
سرک روستایی به ارزش 3.3 

میلیون افغانی در کنر 

جریان کار ساخت
 3.۴7 کیلومتر سرک 
کانکریتی در کاپیسا

6 هفتهنامهتوسعه
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7 هفتهنامهتوسعه

۲۱ اسد ۱۳۹۹
کار ســاخت ۳۳۰ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش نزدیــک بــه ۷ میلیــون 
ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام  برنامه ه ــر انس ــوی دفت ــی از س افغان
انکشــاف دهــات در منطقــه ی غــرد ولســوالی قرغه یــی والیــت لغمــان 

۷۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.
بــا ســاخت ایــن دیــوار بخــش بزرگــی از زمین هــای زراعتــی و منــازل 

مســکونی مــردم محــل از خطــر ســیالب محافطــت خواهــد شــد.

۲۱ اسد ۱۳۹۹
ــر ســرک کانکریتــی و ســاختمان های آن از  کار ســاخت ۵.۲۶۵ کیلومت
قلعــه ســیدخان الــی قلعــه صحــرا دشــت مرکــز و ولســوالی حصــه دوم 

کوهســتان والیــت کاپیســا جریــان دارد. 
ایــن ســرک از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات ســاخته می شــود و پــس از تکمیــل شــدن، باشــندگان 
ــض  ــل، فی ــا، ســید میرخی ــه ســیدخان، کیشــکتان علی روســتاهای قلع
ــتفید  ــای آن مس ــرا از مزای ــه صح ــل و قلع ــی خی ــل، میرج ــی خی عل

خواهنــد شــد.

۲۰ اسد ۱۳۹۹
کار ســاخت ۸۱ بــاب مکتــب بــه ارزش مجموعــی ۴۱۲ میلیــون افغانــی 
ــاق شــهروندی وزارت  ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ ــر چت زی

ــان دارد. ــدان وردگ جری ــت می ــا و انکشــاف دهــات در والی احی
ــدان وردگ  ــب در می ــرا، ۱۹۶ مکت ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــرار اســت زی ق
اعمــار شــود کــه بــا ســاخت آن هــا بــرای دانــش آمــوزان ایــن والیــت 
ــا  ــی مهی ــالم درس ــای س ــش در فض ــم و دان ــری عل ــه ی فراگی زمین

خواهــد شــد.

جریان کار ساخت 33۰ متر 
دیوار استنادی به ارزش 7 میلیون 

افغانی در لغمان
جریان کار ساخت ۵.26۵ 

کیلومتر سرک در کاپیسا

جریان کار ساخت ۸1 باب 
مکتب به ارزش ۴12 میلیون 

افغانی در میدان وردگ
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