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۲ هفته نامه توسعه         شماره صدم         پنجشنبه         11 میزان         1۳۹۸

11 میزان 1۳۹۸

کار ســاخت 1۲ بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در هفــت والیــت کشــور جریــان دارد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی اســتالف والیــت کابــل، ولســوالی های بلــخ و خلــم والیــت بلــخ، ولســوالی 

ــوالی  ــار، ولس ــت کنده ــد والی ــل و میون ــه پ ــداب، تخت ــوالی های ارغن ــار، ولس ــت ننگره ــینوار والی ش

گربــز والیــت خوســت، ولســوالی خــان آبــاد والیــت کنــدز و ولســوالی جونــد والیــت بادغیــس ســاخته 

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش ــناب و چاه ه ــی، تش ــف درس ــا 4 صن ــوند دارای 1۲، 1۰، ۸، 6 وی می ش

در جریــان کار ایــن پروژه هــا بیــش از بیســت هــزار روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار آن هــا بــرای 

فرزنــدان حــدود چهــار هــزار خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی فراهــم 

ــد. خواهد ش

جریان کــار اعمــار 1۲ بــاب مکتب 
در یـک هفتــه ی گــذشتـه



آغاز کار ساخت 66 باب 
مسجد به ارزش 66 میلیون 

افغانی در ننگرهار

امضای قرارداد چهار 
پروژه ی انکشافی به ارزش 
مجموعی 1۷ میلیون افغانی 

در ننگرهار

۷ میزان 1۳۹۸
کار ســاخت 66 باب تعمیر مســجد بــه ارزش 66 
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 
ــات، در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزرات احی ش
ــوت،  ــر، ک ــپین غ ــل، س ــی خی ــوالی های غن ولس
اچیــن، هســکه مینــه، دور بابــا و نازیــان والیــت 
ــه  ــداب آن ب ــنگ ته ــتن س ــا گذاش ــار ب ننگره
ــران  ــل می ــتای عبدالجلی ــه در روس ــور نمون ط

آغــاز شــد.
ــه ی  ــه پای ــده ب ــاه آین ــی 5 م ــاجد ط ــن مس ای

ــید. ــد رس ــال خواهن اکم

۸ میزان 1۳۹۸

قــرارداد چهــار پــروژه ی انکشــافی شــامل اعمار 

46۰ متــر کانــال و ســربند آبیــاری، ترمیــم یــک 

شــبکه ی آبرســانی بــه طــول 5 کیلومتر و ســاخت 

ــی 1۷  ــه ارزش مجموع ــر ب ــبکه ی دیگ ــک ش ی

دوربابــا،  ولســوالی های  در  افغانــی  میلیــون 

ســرخ رود و اچیــن والیــت ننگرهــار میــان 

ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و 

شــوراهای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

ــه  ــن ب ــا ت ــور صده ــق پروژه هــای مذک ــا تطبی ب

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه و ده هــا 

جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری 

قــرار خواهــد گرفــت.
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۷ میزان 1۳۹۸

کار ســاخت یــک شــبکه ی بــزرگ آبرســانی بــه ارزش بیــش از ۲۲۹ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 

ــی و  ــوالی های بنگ ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش ــه ی وزارت احی ــاری و حفظ الصح ــانی، آبی ــی آبرس مل

اشــکمش والیــت تخــار آغــاز شــد.

ایــن شــبکه دارای 6۸ ذخیــره  بــوده، آب آشــامیدنی صحــی را در فاصلــه ۹۰ کیلومتــری از چشــمه خواجــه 

ــوالی های  ــف ولس ــتاهای مختل ــه روس ــا ب ــال داده و از آن ج ــا انتق ــه ذخیره ه ــپ ب ــط پای ــا توس ــد کش بن

ــد. ــع می کن اشــکمش و بنگــی توزی

در جریــان کار ایــن پــروژه  ۲۰ هــزار روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدت آن ۷65۹ خانــواده 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی می یابنــد.

آغاز کار ساخت یک شبکه ی بزرگ آبرسانی 
به ارزش ۲۲۹ میلیون افغانی در تخار
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امضای قرارداد ساخت 
۷.۸۳ کیلومتر سرک به 

ارزش 6۳ میلیون افغانی 
در کاپیسا

آغاز کار ساخت 
4 کیلومتر سرک در 

ولسوالی علینگار لغمان

۹ میزان 1۳۹۸
ســرک  کیلومتــر   ۷.۸۳ ســاخت  قــرارداد 
کانکریتــی بــا ســاختمان های مســیر آن بــه 
ــوی  ــی از س ــون افغان ــی 6۳ میلی ارزش مجموع
و  احیــا  وزارت  راه ســازی روســتایی  برنامــه 
انکشــاف دهــات در روســتاهای مــا رســول بابــا، 
ــه  ــل و تپ ــر خی ــد عم ــل، محم ــد خی ــاج محم ت
ــه اول  ــوالی های حص ــز و ولس ــوط مرک زار مرب
ــان  ــا می ــت کاپیس ــتان والی ــه دوم کوهس و حص
ــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و  رییــس احی
شــوراهای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

1۰ میزان 1۳۹۸

منطقــه  در  ســرک  کیلومتــر   4 ســاخت  کار 

ســنگراک دره ی نــوروالم صاحــب ولســوالی 

علینــگار والیــت لغمــان از ســوی ســازمان 

جهانــی غــذا بــا توزیــع غــذا در مقابــل کار، بــه 

ــاف  ــا و انکش ــت احی ــی ریاس ــکاری تخنیک هم

ــد. ــاز ش ــت آغ ــن والی ــات ای ده

ــده و  ــاخته ش ــاه س ــش م ــی ش ــرک ط ــن س ای

ــه ی کار  ــن زمین ــرای ۳15 ت ــان کار آن ب در جری

فراهــم شــده اســت.

ــور  ــرک مذک ــاخت س ــا س ــه ب ــت ک گفتنی س

بــرای   بســیاری  ترانســپورتی  ســهولت های 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــل ایج ــندگان مح باش
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۸ میزان 1۳۹۸

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تفاهم نامــه ای را بــه منظــور حمایــت از پروســه انتقــال ســرمایه مقطعــی 

ــر  ــک« در دفت ــتان بان ــا »د افغانس ــور ب ــینان کش ــه روستانش ــی ب ــر امریکای ــون دال ــه ارزش ۳6 میلی ب

مرکــزی ایــن بانــک بــه امضــا رســاند.

ــا و انکشــاف دهــات در مراســم عقــد ایــن تفاهم نامــه  ــر احی پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزی

بــا اظهــار ســپاس از همــکاری هــای صادقانــه اداره محتــرم »دافغانســتان بانــک«، جهــت فراهــم آوری 

تســهیات بانکــی و ایجــاد ارتبــاط مالــی میــان وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و روستانشــینان در برنامــه 

ــه  ــرای هــر اتحادی ــه، ب ــی کــرده گفــت: »در نتیجــه ی ایــن تفاهم نام هــای متعــدد ایــن وزارت، قدردان

امضا تفاهم نامه دو جانبه میان وزارت احیا 
وانکشاف دهات و د افغانستان بانک جهت 

انتقال سرمایه مقطعی
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قریــوی کــه توســط برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســطح 

ــاد  ــا ایج ــود. ب ــاح می ش ــی افتت ــاب بانک ــک حس ــت، ی ــده اس ــیس ش ــور تاس ــب کش ــات منتخ قریه ج

ــه ۳4  ــر امریکایــی ب ــون دال ــه انتقــال ۳6 میلی ــه 5۰۰۰ می رســد، زمین ایــن حســابات کــه تعــداد آن ب

ــود.« ــم می ش ــور فراه ــت کش والی

ــر اســاس  عتیــق نوشــیر رییــس دافغانســتان بانــک در ایــن مورداظهــار داشــت کهایــن تفاهم نامــه ب

ــردن ســطح  ــد ب ــوارد آن بلن ــه یکــی از اساســی ترین م ــن امضــا می شــود ک ــه طرفی همــکاری دو جانب

ــد. ــتایان می باش ــی )Financial Literacy( روس ــش مال دان

ــا امضــای ایــن  ــدوار اســت، ب ــا و انکشــاف دهــات امی برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی/ وزارت احی

ــان  ــا توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی زن ــه همان ــن شــده ک ــه اهــداف تعیی ــد ب ــه بتوان تفاهــم نام

روســتایی کشــور میباشــد، دســت یافتــه و گامــی در جهــت توســعه اقتصــادی پایــدار کشــور بــردارد.



11 میزان 1۳۹۸

دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ســال ۲۰15 میــادی بــه اینســو 

۳۹ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه ۲1۳ میلیــون افغانــی را در ولســوالی های مختلــف والیــت 

لوگــر تطبیــق کــرده اســت کــه از آن  جملــه کار ۲5 پــروژه تکمیــل شــده و کار 14 پــروژه ی دیگــر جریــان 

دارد.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا  1۰4 هــزار و 6۸۹ روز کاری ایجــاد شــده و ۸۰ هــزار و 16۹ تــن از آن هــا 

مســتفید شــده انــد.

ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت دیوار هــای اســتنادی، کانــال و ســربندهای آبیــاری، پل هــای ترانســپورتی 

ــود. ــرک ها می ش و س

 بــا تطبیــق پروژه هــای مذکــور در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم محــل تغییــرات 

مثبــت چشــمگیری رونمــا شــده اســت.

تطبیق ۳۹ پروژه ی انکشافی به ارزش حدود 
۲1۳ میلیون افغانی طی چهار سال در لوگر
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11 میزان 1۳۹۸

دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ســال ۲۰15 میــادی بــه اینســو 

6۰ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه 451 میلیــون افغانــی را در ولســوالی های مختلــف خوســت 

تطبیــق کــرده اســت کــه از آن  جملــه کار ۲۷ پــروژه تکمیــل شــده و کار ۳۳ پــروژه ی دیگــر جریــان دارد.

ــن از  ــزار و ۷۷۰ ت ــده و ۲۲5 ه ــاد ش ــزار و 5۲۷ روز کاری ایج ــا  145 ه ــن پروژه ه ــان کار ای در جری

ــد. آن هــا مســتفید شــده ان

ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت دیوار هــای اســتنادی، کانــال و ســربندهای آبیــاری، پل هــای ترانســپورتی، 

ســاختمان های خدمــات عامــه، مکاتــب و ســرک های قیــر و کانکریتــی می شــود.

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

چشــمگیری رونما شــده اســت.

تطبیق 6۰ پروژه ی انکشافی به ارزش حدود 
451 میلیون افغانی طی چهار سال در خوست

۹ هفته نامه توسعه         شماره صدم         پنجشنبه         11 میزان         1۳۹۸


