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کار اعمــار 9 بــاب مکتــب بــه ارزش مجموعــی 43.۲ میلیــون افغانــی در چوکات پــروژه ی اقــرای برنامه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در والیــات کندهــار، بلــخ، کنــدز و لوگــر جریــان 

دارد.

ــی  ــار ده ــوالی چه ــار، ولس ــت کنده ــد والی ــی و میون ــد، پنجوای ــوالی های دن ــه در ولس ــب ک ــن مکات ای

ــار  ــخ اعم ــت بل ــخ والی ــدادی و بل ــوالی های ده ــر و ولس ــت لوگ ــرخ والی ــوالی چ ــدز، ولس ــت کن والی

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش ــناب و چاه ه ــی، تش ــف درس ــا 1۲ صن ــوند، دارای 4، ۶، 8، 10 ی می ش

ــدن  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ــزار روز کاری ایج ــش از 1۵ ه ــور بی ــب مذک ــان کار مکات در جری

زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش بــرای دانــش آمــوزان بیــش از ســه هــزار خانــواده در محیــط مناســب 

و ســالم درســی، فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار اعمار 9 باب مکتب به ارزش مجموعی 
43.۲ میلیون افغانی در چهار والیت کشور



امضای قرارداد پروژه ی 
دو سرک به ارزش 33 
میلیون افغانی در لغمان

آغاز کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۲.9 میلیون 

افغانی در لغمان

۲3 سنبله 1398
قــرارداد ســاخت 1.۷ کیلومتــر ســرک در منطقــه 
پشــه یی تیگــری مرکــز لغمــان و 1.9 در منطقــه 
فیــروز آبــاد ولســوالی قرغه یــی بــه ارزش 
مجموعــی بیــش از 33 میلیــون افغانــی از ســوی 
برنامــه راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات میــان ریاســت احیــا و انکشــاف 
ــه  ــافی مربوط ــوراهای انکش ــان و ش ــات لغم ده

بــه امضــا رســید.
ــرک ها  ــن س ــاخت ای ــا س ــه ب ــت ک گفتنی س
ــد  ــا ح ــل ت ــردم مح ــپورتی م ــکالت ترانس مش
زیــادی حــل شــده و می تواننــد محصــوالت 
ــه بازارهــای  زراعتــی خــود را در اســرع وقــت ب

ــانند. ــروش برس ف

۲3 سنبله 1398

ــه ارزش  کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب

ــی  ــاد عل ــتای نوآب ــی در روس ــون افغان ۲.9 میلی

ــی  ــک مال ــه کم ــان ب ــت لغم ــز والی ــل مرک خی

اداره ی )UNHCR( و زیــر چتــر ریاســت احیــا و 

ــت آغــاز شــد. ــن والی انکشــاف دهــات ای

ــت ۵  ــه ظرفی ــره ای ب ــبکه دارای ذخی ــن ش ای

ــال  ــرای انتق ــپ ب ــر پای ــب و 100 مت ــر مکع مت

ــدگان  ــاخت آن عودت کنن ــا س ــد و ب آب می باش

ســاکن در ایــن منطقــه بــه آب آشــامیدنی صحی 

ــد. ــی می یابن دسترس
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ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــور را ب ــتایی کش ــای روس ــا جاده ه ــد ت ــات می خواه ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــد. ــازی کن ــار و پخته س ــا اعم ــپورتی آن ه ــادی و ترانس اقتص

براســاس معلومــات جمــع آوری شــده از ســوی برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــزار  ــه 43 ه ــرک دارد ک ــر س ــزار کیلومت ــوع 1۲1 ه ــتان در مجم ــال های ۲00۶-۲00۷، افغانس در س

ــر  ــزار کیلومت ــوالی ها و ۷8 ه ــرک های ولس ــی و س ــرک های والیت ــی، س ــاهراه های مل ــر آن را ش کیلومت

ــه  ــرک درج ــر س ــزار کیلومت ــن ۷8 ه ــوع ای ــد. از مجم ــکیل می ده ــتایی تش ــرک های روس ــر را س دیگ

ــر آن  ــزار کیلومت ــده و ۶ ه ــازی ش ــا نوس ــازی ی ــوی بازس ــه نح ــر ب ــزار کیلومت ــتایی، 43 ه ــوم روس س

تحــت پوشــش حفــظ و مراقبــت قــرار داده شــده اســت. در مــورد 3۶ هــزار کیلومتــر باقــی مانــده امــا 

ــا حفــظ و مراقبــت، انجــام نشــده اســت. ــرای بازســازی ی ــوع فعالیتــی ب ــا کنــون هیچ ن ت

طبــق پــالن اســتراتیژی ســرک های دهاتــی کــه در ایــن اواخــر از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

وزارت احیا و انکشاف دهات در پی اعمار 
سرک های روستایی
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تهیــه و از ســوی ریاســت جمهــوری در پرنســیب تاییــد شــده اســت، قــرار اســت در ده ســال آینــده 3۶ 

هــزار کیلــو متــر ســرک های روســتایی باقــی مانــده تحــت پوشــش قــرار گرفتــه و باتوجــه بــه اهمیــت 

اقتصــادی هــر ســرک، بــه صــورت جغــل فــرش، کانکریــت و یــا اســفالت ســاخته شــوند.

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه همــکاری ســایر نهادهــا ازســال ۲001 تــا کنــون حــدود 43 هــزار 

کیلومتــر ســرک دهاتــی را ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده اســت کــه ۷۵1 کیلــو متــر ســرک حلقوی 

ــوی  ــز از س ــرک نی ــر س ــن ۲000 کیلومت ــان ای ــود. همچن ــمول آن می ش ــز مش ــان نی ــای بدخش دروازه

برنامــه راه ســازی روســتایی ایــن وزارت تحــت پوشــش حفــظ و مراقبــت قــرار گرفتــه انــد.

ــون و ۷۲9  ــی ۲۵ اســد ســال 1398 حــدود 3۶ میلی ــاه جــدی ســال 139۷ ال ــا از م ــن پروژه ه روی ای

هــزار و ۶۷۲ دالــر امریکایــی هزینــه شــده اســت.

ــرای  ــرده و ب ــل ک ــی وص ــرک های والیت ــا س ــر و ب ــوالی ها را باهمدیگ ــتاها و ولس ــرک  ها، روس ــن س ای

ــرک های  ــاخت س ــا س ــد. ب ــاد می کن ــپورتی ایج ــهولت های ترانس ــینان س ــن از روستانش ــا ت میلیون ه

ــت و  ــرع وق ــان را در اس ــود و بیماران ش ــد خ ــان می توانن ــده و آن ــاده تر ش ــردم س ــفرهای م ــور س مذک

بــه راحتــی بــه مراکــز والیــات خودشــان یــا والیــات دیگــر، برســانند.

ــه  ــرک های درج ــازی س ــا پخته س ــا ب ــد دارد ت ــات تعه ــاف ده ــا و انکش ــه وزارت احی ــت ک گفتنی س

ســوم میــان روســتاهای کشــور، در زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی روستانشــینان تغییــرات خــوب و مثبــت 

ایجــاد کنــد.
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آغاز کار ساخت 8 کیلومتر 
سرک به ارزش 3.3 میلیون 

افغاني در لغمان

جریان کار یک پروژه ی 
کاریز به ارزش ۲ میلیون 

افغانی در میدان وردگ

۲۶ سنبله 1398

کار ســاخت 8 کیلومتــر ســرک بــه ارزش 3.3 میلیون 

ــازي وزارت  ــي راه س ــه مل ــوي برنام ــي از س افغان

ــگ ولســوالي  ــه ت ــا و انکشــاف دهــات در منطق احی

الینــگار والیــت لغمــان آغــاز شــد.

ــپورتي  ــکالت ترانس ــرک مش ــن س ــاخت ای ــا س  ب

ــد  ــل خواه ــل ح ــندگان مح ــادي از باش ــداد زی تع

ــان  ــات لغم ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــد و ریی ش

نیــز در مراســم افتتــاح کار ایــن ســرک بــه انجــام 

ــرد. ــد ک ــاي آن تأکی ــق کاره ــت و دقی درس

۲۷ سنبله 1398

ــه ارزش  ــز ب ــروژه ی کاری ــک پ ــق ی کار تطبی

۲ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ــدان  ــدزی می ــراق احم ــه بس ــات در منطق ده

ــد  ــدان وردگ 40 درص ــت می ــز والی ــهر، مرک ش

ــت. ــه اس ــش رفت پی

ــز و  ــای کاری ــر چاه ه ــامل حف ــروژه ش ــن پ ای

ســاخت ۲1۲ متــر کانــال آب می شــود.

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور 1۶19 روز کاری 

ــدن 10۵0  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج

تــن از باشــندگان محــل از آن هــا مســتفید 

ــد. ــد ش خواهن
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دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ســال ۲01۶ میــالدی بــه اینســو 

ــه ارزش ۷0۲ میلیــون افغانــی را در ولســوالی های مختلــف ننگرهــار تطبیــق  11۶ پــروژه ی انکشــافی ب

کــرده اســت کــه از آن  جملــه کار ۷3 پــروژه تکمیــل شــده و کار 43 پــروژه ی دیگــر جریــان دارد.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا  311 هــزار و ۲۷۵ روز کاری ایجــاد شــده و ۵90 هــزار و 88 تــن از آن هــا 

مســتفید شــده انــد.

ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت دیوار هــای اســتنادی، کانــال و ســربندهای آبیــاری، مکاتــب، تعمیر هــای 

ادارات خدمــات عامــه، پل هــا، ســرک های کانکریتــی و پمــپ هــای ســولری می شــود.

 بــا تطبیــق ایــن پروژه هــا در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم محــل تغییــرات مثبــت 

چشــمگیری رونما شــده اســت.

تطبیق 11۶ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۷0۲ میلیون افغانی توسط برنامه انسجام 

ساحوی طی سه سال در ننگرهار



تکمیل کار سه شبکه ي 
آبرساني به ارزش ۵.۶ 
میلیون افغاني در ننگرهار

توزیع مواد خوراکي به 
ارزش 13۶ هزار افغاني 
براي خانواده هاي نیازمند 

در کندهار

۲3 سنبله 1398

کار ســاخت ســه شــبکه ي آبرســاني بــه ارزش 

ــیخ  ــهرک ش ــي در ش ــون افغان ــي ۵.۶ میلی مجموع

ــوي  ــار از س ــرخ رود ننگره ــوالي س ــري ولس مص

نهــاد WHH بــه همــکاري ریاســت احیا و انشــکاف 

ــرداري  ــره ب ــه به ــل و ب ــت تکمی ــن والی ــات ای ده

ــد. ــپرده ش س

ــق  ــه عم ــي ب ــدام داراي چاه ــبکه ها هرک ــن ش ای

ــر  ــت 3۲ مت ــه ظرفی ــره ي آب ب ــک ذخی ــر، ی 88 مت

ــاخت   ــا س ــند و ب ــیردهن مي باش ــب و 11 ش مکع

ــي  ــامیدني صح ــه آب آش ــواده ب ــا 3۶0 خان آن ه

ــد. ــه ان ــي یافت دسترس

۲۵ سنبله 1398

ــي مــواد خوارکــي از  ــه ارزش 13۶ هــزار افغان ب

ــي  ــه ي مل ــات برنام ــه ج ــاي غل ــق بانک ه طری

میثــاق شــهروندي وزارت احیــا و انکشــاف دهات 

قریه هــاي  در  نیازمنــد  خانواده هــاي  بــراي 

ــت  ــگي والی ــوالي ش ــان ولس ــوان و رمض ماک

ــد.  ــع ش ــار توزی کنده

ــۀ  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــک ه ــن کم ای

 )SIG( ــي ــارکت اجتماع ــراي مش ــي ب ــه مال وج

پیشــکش گردیــده وشــامل روغــن، برنــج، 

گنــدم، بــوره، لوبیــا، نمــک و صابــون مي باشــد.
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9

جریان کار ساخت یک 
کانال آبیاری به ارزش 8.۵ 

میلیون افغانی در کاپیسا

جریان کار ساخت 
یک باب مکتب 

به ارزش ۲۶ میلیون 
افغانی در دایکندی

۲۷ سنبله 1398

ــتای  ــاری روس ــال آبی ــر کان ــار ۲49۲ مت کار اعم

دشــت ارچــی نــو آبــاد در مرکــز والیــت کاپیســا 

ــاحوی  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت از س

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات جریــان دارد.

در جریــان کار ایــن پــروژه 1۲0 روز کاری ایجــاد 

شــده اســت و بــا تکمیــل کار آن صدهــا جریــب 

ــرار  ــاری ق ــش آبی ــت پوش ــی تح ــن زراعت زمی

گرفتــه، مشــکالت کــم آبــی مــردم رفــع خواهــد 

شــد.

۲۶ سنبله 1398

کار ســاخت یــک بــاب مکتــب بــه ارزش ۲۶ میلیــون 

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 

بنــدر بــاالی ولســوالی تخــت ســنگ والیــت 

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــدی ۶0 درص دایکن

ــده و در  ــل ش ــی تموی ــه مل ــروژه از بودج ــن پ ای

ــندگان  ــرای باش ــان کار آن  ۵۲00 روز کاری ب جری

ــت. ــده اس ــاد ش ــل ایج مح

گفتنــی اســت کــه ایــن مکتــب 1۶ صنفــی بــوده و 

ــتفید  ــن از آن  مس ــدن ۲300 ت ــل ش ــس از تکمی پ

خواهنــد شــد.
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 ۲۷ سنبله 1398

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات امــروز، چهارشــنبه در دفتــر کارش 

 )UNDP( ــر ــاون دفت ــط زیســت و مع ــدی، رییــس اداره مســتقل حفاظــت از محی ــان میون ــا شــاه زم ب

ــه منظــور بحــث روی همکاری هــای ایــن وزارت در بخــش بهترســازی اوضــاع محیــط  در افغانســتان ب

زیســت و کاهــش اثــرات تغییــر اقلیــم در کشــور دیــدار کــرد. 

جنــاب کریمــی در ایــن دیــدار ضمــن صحبــت در مــورد حفاظــت از محیــط زیســت و تغییــرات اقلیــم، از 

فعالیــت اداره هــای متذکــره تشــکر کــرد و افــزود کــه قــرار اســت وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ســه 

پــروژه ی بــزرگ را کــه نقــش بزرگــی در بهتــر شــدن محیــط زیســت دارد، در هماهنگــی بــا اداره محیــط 

10

وزارت احیا و انکشاف دهات سه پروژه 
بزرگ محیط زیستی به ارزش 8۵ میلیون دالر 

را تطبیق خواهد کرد
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زیســت و دفتــر )UNDP( تطبیــق کنــد. 

ــر  ــا تغیی ــازگاری ب ــام »س ــر ن ــا زی ــن پروژه ه ــی از ای ــات یک ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــه ی وزی ــه گفت ب

اقلیــم« 10 میلیــون دالــر امریــکا هزینــه دارد کــه کار آن بــه احتمــال زیــاد در مــاه جنــوری ســال آینــده ی 

 ۵0 )GCF-میــالدی بــه ایــن وزارت ســپرده خواهــد شــد و پــروژه ی دوم بــا نــام )صنــدوق ســبز اقلیــم

میلیــون دالــر ارزش دارد و مرحلــه پروپــوزل ســازی آن آغــاز شــده اســت. ایــن پــروژه از ســوی دفتــر 

انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در هماهنگــی بــا دو اداره ی دیگــر تطبیــق 

خواهــد شــد. پــروژه ی ســوم نیــز بــه ارزش ۲۵ میلیــون دالــر در چــوکات برنامــه انــرژی پایــدار تطبیــق 

می شــود.

ــورد  ــت در م ــط زیس ــت از محی ــتقل حفاظ ــس اداره ی مس ــدی، ریی ــان میون ــاه زم ــال ش ــن ح در همی

همکاری هــای همــه جانبــه میــان دو نهــاد گفــت کــه صنــدوق ســبز اقلیــم منابــع مالــی هنگفتــی دارد و 

مــا می توانیــم بــا هماهنگــی و اتحــاد در عرصــه مصــرف و بهــره بــرداری درســت از ایــن منابــع همــکار 

باشــیم .
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