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کار ســاخت 7 بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در پنــج والیــت کشــور جریــان دارد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی قــره بــاغ والیــت کابــل، ولســوالی  مارمــل والیــت بلــخ، ولســوالی چپرهــار 

والیــت ننگرهــار، ولســوالی های مقــر و آبکمــری والیــت بادغیــس و ولســوالی شــاه جوی والیــت زابــل 

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

ــدان  ــرای فرزن ــا ب ــل کار آن ه ــا تکمی ــزاران روز کاری ایجــاد شــده و ب ــا ه ــن پروژه ه ــان کار ای در جری

ــش در فضــای ســالم درســی فراهــم  ــم و دان ــری عل ــه ی فراگی ــواده زمین ــواده خان ــش از ۲3۰۰ خان بی

خواهــد شــد.

جریان کــار اعمار 7 بــاب مکتب 
در پنــج والیت کشـــور



1۶ میزان 1398

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات امــروز بــا عبــداهلل الــدرداری، رییــس 

جدیــد برنامــه انکشــافی ملــل متحــد در افغانســتان دیــدار تعارفــی داشــت.

در آغــاز ایــن دیــدار جنــاب کریمــی از کمک هــای بشــر دوســتانه ی برنامــه ی انکشــافی ملــل متحــد بــا 

افغانســتان کــه باعــث ایجــاد تغییــرات مثبــت در زندگــی مــردم شــده اســت، اظهــار ســپاس کــرده، 

خواســت ها و پیشــنهاداتی چــون همــکاری در بخــش پروژه هــای آبیــاری زمین هــای زراعتــی و 

برق رســانی و توســعه ی برنامــه ی لیتــاکا در دیگــر والیــات کشــور را بــا جنــاب الــدرداری شــریک کــرد.

دیدار تعارفی وزیر احیا و انکشاف دهات 
با رییس جدید برنامه ی انکشافی ملل متحد 

در افغانستان
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۴

ــق  ــوب و تطبی ــی خ ــز از هماهنگ ــتان نی ــرای افغانس ــد ب ــل متح ــافی مل ــه ی انکش ــد برنام ــس جدی ریی

درســت پروژه هــا از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، تشــکر کــرده افــزود کــه در جــذب حمایــت 

ــات و  ــر والی ــاکا در دیگ ــه ی لیت ــعه ی برنام ــرای توس ــی ب ــای بیرون ــی و دونره ــکتور خصوص ــی س مال

ــی  ــا، بازاریاب ــرای افغان ه ــی ب ــه ی زندگ ــهولت های اولی ــاد س ــه در ایج ــزرگ ک ــای ب ــق پروژه ه تطبی

ــرد. ــد ک ــاش خواه ــود، ت ــد ب ــر خواه ــای کاری موث ــم آوری فرصت ه ــی و فراه ــدات داخل ــرای تولی ب
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ــله  ــزاری سلس ــه ی برگ ــات در ادام ــاف ده ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــاد روس ــاف اقتص ــی انکش ــه مل برنام

نمایشــگاه های اختصاصــی بــه مناســبت صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقال کشــور در والیــات کابــل، ننگرهــار، 

ــت.  ــرده اس ــدازی ک ــخ راه ان ــت بل ــتایی را در والی ــع روس ــزرگ صنای ــگاه ب ــار نمایش ــار، این ب ــرات و قنده ه

ــخ، مســئولین برنامــه ملــی انکشــاف  ــا حضــور مقامــات دولتــی والیــت بل نمایشــگاه مذکــور طــی مراســمی ب

اقتصــاد روســتایی، فعالیــن مدنــی، اعضــای رســانه ها، جمعــی از متشــبثین و ســاکنان ایــن والیــت در مارکیــت 

رابعــه بلخــی گشــایش یافــت. 

ــات زون  ــتایی والی ــان روس ــرای زن ــان ب ــای همس ــم آوری فرصت ه ــگاه فراه ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ه

ــاال  ــم گیر ب ــه ی چش ــه گون ــان را ب ــزان عایدات ش ــد می ــا بتوانن ــا آن ه ــت ت ــرب اس ــمال غ ــرق و ش ــمال ش ش

بــرده و دسترســی بهتــر بــه بــازار پیــدا کننــد. 

زنــان متشــبث از والیــات بلــخ، ســمنگان، جوزجــان، فاریــاب، قنــدز، بدخشــان، تخــار، بغــان و ســرپل جهــت 

اشــتراک در نمایشــگاه مذکــور حضــور یافتــه و در 5۰ غرفــه  محصوالتشــان را بــه نمایــش می گذارنــد. 

گفتنی است که این نمایشگاه در 17 میزان آغاز شده و سه روز ادامه خواهد داشت.

برگزاری نمایشگاه صنایع روستایی وزارت 
احیا و انکشاف دهات در بلخ 
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امضای قرارداد ساخت 
یک کانال و سربند آبیاری 

به ارزش 1۰.۶ میلیون 
افغانی در ننگرهار

1۴ میزان 1398
ــاری  ــال و ســربند آبی قــرارداد ســاخت یــک کان
ــوالی  ــی در ولس ــون افغان ــه ارزش 1۰.۶ میلی ب
هســکه مینــه ی والیــت ننگرهــار میــان ریاســت 
احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای 

ــه امضــا رســید. انکشــافی ثناخیــل ب
ــاخت  ــی س ــرارداد، کار عمل ــن ق ــاس ای ــر اس ب
ــه زودی  ــتنادی ب ــوار اس ــربند و دی ــر س ۴3۶ مت
ــا، ۶۰۰  ــل کار آن ه ــا تکمی ــه ب ــاز می شــود ک آغ
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری 
ــر از  ــن دیگ ــب زمی ــا جری ــه و صده ــرار گرفت ق

ــوند. ــر ســیاب های محافظــت می ش خط
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تکمیل کار ساخت یک 
ذخیره ی آب زراعتی به 

ارزش 1.8 میلیون افغانی 
در بدخشان

13 میزان 1398

کار ســاخت یــک ذخیــره ی آب زراعتــی بــه 

ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش 1.8 میلی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهات در روســتای بهارســتان ولســوالی تشــکان 

ــرداری  ــه بهــره ب ــل و ب ــت بدخشــان تکمی والی

ســپرده شــد. 

ــب  ــر مکع ــت 119 مت ــره دارای ظرفی ــن ذخی ای

بــوده و در جریــان کار آن ۲۰3۲ روز کاری بــرای 

کارگــران فنــی وغیــر فنــی ایجــاد شــده اســت. 

مذکــور  ذخیــره ی  کــه  اســت  ذکــر  قابــل 

ــش از  ــن بی ــب زمی ــدود 8۰۰ جری ــد ح می توان

9۴ خانــواده را آبیــاری کنــد.
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ــه  ــافی ب ــروژه انکش ــق 35 پ ــرارداد تطبی ــزان(، ق ــنبه )1۴ می ــات روز یکش ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ارزش 3۴۲ میلیــون افغانــی را بــرای 9 والیــت کشــور بــا تعــدادی از شــوراهای انکشــافی و شــرکت های 

خصوصــی بــه امضــا رســاند. 

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در نشســتی کــه بــه همیــن منظــور 

ــون  ــش از 3۴۲ میلی ــا بی ــن پروژه ه ــت: »ای ــود، گف ــده ب ــر ش ــن وزارت دای ــای ای ــاالر کنفرانس ه در ت

ــان،  ــر، لغم ــت، کن ــل، خوس ــخ، کاب ــس، بل ــامل بادغی ــور، ش ــت کش ــته و در 9 والی ــی ارزش داش افغان

ــود.«  ــق می ش ــروان تطبی ــا و پ ــار، پکتی ننگره

بــه گفتــه ی جنــاب کریمــی، ایــن پروژه ها شــامل ســاخت دیوارهــای اســتنادی، گبیونــی و بولدری، ســولر 

امضای قرارداد اجرای 35 پروژه انکشافی 
به ارزش 3۴۲ میلیون افغانی
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ــای  ــه مارکیت ه ــتاها را ب ــه روس ــت ک ــتایی اس ــرک های روس ــربند و س ــاری، س ــای آبی ــپ، کانال ه پم

ــد. ــروش وصــل می کن ف

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت کــه در 3۲ پــروژه از مجمــوع ایــن پروژه هــا ســهم 1۰ 

ــت و مســئولیت  ــا حــس مالکی ــن پروژه ه ــر ای ــردم در براب ــا م ــز شــریک اســت، ت ــردم نی درصــدی م

پذیــری بیشــتری داشــته باشــند. 

جنــاب کریمــی افــزود: »شــش پــروژه از مجمــوع پروژه هــای یــاد شــده از ســوی کشــور ایتالیــا و یــک 

پــروژه از ســوی کشــور هنــد تمویــل شــده و شــش پــروژه ی دیگــر کــه شــامل سیســتم ســولر پمــپ 

آبرســانی اســت، بــرای کوچــی هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.« 

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق ایــن پروژه هــا 8358۰ روز کاری ایجــاد شــده و نزدیــک بــه 7۶ هــزار تــن 

از روســتا نشــین کشــور از ایــن پروژه هــا مســتفید خواهنــد شــد. 

هفته نامه توسعه         شماره صد و یکم         پنجشنبه         18 میزان         1398



1۶ میزان 1398

کار تطبیــق ســه پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه 9۰ میلیــون افغانی از ســوی دفتــر انســجام برنامه های 

ــل و  ــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی های پســابند و لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمی ســاحوی وزارت احی

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــار  ــیر آن، اعم ــاختمان های مس ــر و س ــرض ۶ مت ــه ع ــرک ب ــر س ــداث 11.5  کیلومت ــامل اح ــا ش ــن پروژه ه ای

ــا 3۰۰  ــق آن ه ــا تطبی ــه ب ــود ک ــوی می ش ــوار محافظ ــر دی ــاخت ۲۶۰ مت ــی و س ــاری زراعت ــال آبی ۴7۰ مترکان

ــازار قــزل از خطــرات ســیاب های موســومی  جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و ب

مصــون شــده اســت.

ــه دهــن روف ولســوالی  ــوگک شــروع و ب ــه آب ت ــد نوشــور قری ــه بن ــاد شــده کــه از منطق ــان ســرک ی همچن

پســابند ختــم می شــود، ولســوالی گتــی والیــت دایکنــدی، ولســوالی میــش والیــت هلمنــد و ده هــا روســتا را 

بــه مرکــز ولســوالی پســابند وصــل مــی کنــد.

ــا  ــای آن ه ــواده از مزی ــده و 1۶۰۰ خان ــاد ش ــا 7۴55 روز کاری ایج ــن پروژه ه ــق ای ــا تطبی ــه ب ــت ک گفتنی س

مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار ساخت سه پروژه ی انکشافی 
به ارزش نزدیک به 9۰ میلیون افغانی در غور

9 هفته نامه توسعه         شماره صد و یکم         پنجشنبه         18 میزان         1398


