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تهیهی آب آشامیدنی برای  ۷۰۰خانواده
در بلخ

 ۱۸حوت ۱۳۹۷
کار یــک شــبکهی آبرســانی ســولری بــه ارزش بیــش از  ۵میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــه آبرســانی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای نوآبــاد ســفلی
ولســوالی نهرشــاهی والیــت بلــخ تکمیــل شــده و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
ایــن شــبکه کــه کار آن در دو مرحلــه تکمیــل شــده اســت شــامل حفــر چاهــی بــه
عمــق  ۹۰متــر ،ســاخت یــک ذخیــرهی مرتفــع بــه ظرفیــت  ۲۰متــر مکعــب ،کشــیدن
 ۵کیلومتــر پایــت ،نصــب  ۲۷تختــه ســولر ،یــک واتــر پمــپ و  ۴۳۵شــیردهن در درون
خانههــا مــی شــود.
در جریــان کار پــروژهی مذکــور  ۱۶۵روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن حــدود ۷۰۰
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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آغاز فعالیت برنامه انکشاف اقتصاد
روستایی در پکتیا

 ۱۸حوت ۱۳۹۷
برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کارش را
بــه شــکل رســمی طــی محفلــی بــا حضورداشــت رییــس احیــا و انکشــاف دهــات،
ریــس شــورای والیتــی ،معــاون والــی ،رییــس امــور زنــان و شــماری از فعــاالن
پکتیــا در ایــن والیــت آغــاز کــرد.
برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی در طــول پنــج ســال کاریاش در والیــت
پکتیــا دو ولســوالی (گردیــز و احمدآبــاد) را تحــت پوشــش قــرار داده ،از طریــق
 ۱۶۱گــروپ قرض ـه و پسانــداز ،بــه آنهــا  ۱۰۳.۸میلیــون افغانــی را بــه گون ـهی
بالعــوض کمــک میکنــد کــه حــدود  ۱۲۸۸۰تــن مســتقیم از آن مســتفید خواهنــد
شــد.
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تکمیل کار  ۱۴پروژهی انکشافی به ارزش
بیش از  ۲۲میلیون افغانی در غور

 ۱۸حوت ۱۳۹۷
کار  ۱۴پــروژهی انکشــافی بــه ارزش  ۲۲.۷۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالیهای شــهرک و تولــک
والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پروژههــا شــامل اعمــار ســاختمان چشــمهها ،دیوارهــای اســتنادی ،اعمــار
ذخایــر آب آشــامیدنی ،ســاختمان فشارشــکنها ،کنــدن کاری و پــرکاری مســیر
پیپهــای عمومــی و نصــب شــیردهنها بــوده کــه پــس از تکمیــل شــدن۱۴۲۰ ،
خانــواده از مزایــای آن بهرهمنــد شــده انــد.
گفتنــی اســت ایــن دومیــن دور بــه بهــره بــرداری ســپرده شــدن پروژههــای برنامــه
ملــی میثــاق شــهروندی از آغــاز فعالیــت آن در والیــت غــور میباشــد.
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تکمیل کار بازسازی  ۵پروژهی انکشافی
به ارزش  ۱۰.۴میلیون افغانی در کندز

 ۱۸حوت ۱۳۹۷
کار بازســازی  ۵پــروژهی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان،
حفــظ و مراقبــت برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی ( )MCCGبــه ارزش ۱۰.۴
میلیــون افغانــی در والیــت کنــدز تکمیــل شــد.
ایــن پروژههــا شــامل  ۵پــروژهی جغــل انــدازی  ۴۳۴۵متــر ســرک و بازســازی
 ۴۷۵متــر دیــوار محافظــوی بــود کــه از طریــق شــورای انکشــافی قریههــای
چرخــاب ،چلــه مــزار ،جلگــه ازبکهــا ،لرخابــی او لرخابــی بــاغ میــری تطبیــق
شــده و در جریــان کار آن  ۹۶۸۳روز کاری بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی بــه
وجــود آمــده اســت.
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جریان ساخت  ۳.۵کیلومتر سرک به ارزش
نزدیک به  ۳۲میلیون افغانی در خوست

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت  ۳.۵کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــه ارزش نزدیــک بــه  ۳۲میلیــون افغانی
در منطقـهی گربــز صحــرای ولســوالی تنــی والیــت خوســت از ســوی دفتر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات  ۳۰درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان کار ســاخت ایــن ســرک  ۱۰۱۲۴روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل
شــدن حــدود  ۳۰۰۰خانــواده از آن مســتفید خواهند شــد.
گفتنــی اســت کــه ســرک مذکــور نــه تنهــا  ۱۶قریـ ه را بــه یکدیگــر وصــل میکنــد
کــه باعــث ایجــاد ســهولت در رســیدن محصــوالت زراعتــی باشــندگان محــل بــه
بازارهــای فــروش نیــز خواهــد شــد.
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آغاز کار ساخت یک
شبکهی آب آشامیدنی به
ارزش بیش از  ۳میلیون
افغانی در کندهار
 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار احــداث یــک شــبکهی آب
آشــامیدنی صحــی بــه ارزش بیــش از
 ۳میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

 ۱۸حوت ۱۳۹۷
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب بــه
ارزش  ۳.۶میلیــون افغانــی زیــر چتــر
پــروژهی اقــراء از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ
تهــداب آن در روســتای کاریــز ُخــرد
ولســوالی دهــدادی والیــت بلــخ آغــاز
شــد.
ایــن مکتــب دارای  ۶اتــاق درســی،
مبــرز صحــی و یــک چــاه ســطحی
میباشــد و قــرار اســت کار ســاختمان
آن طــی  ۸مــاه تکمیــل شــود.

و انکشــاف دهــات در روســتای شــین
گل اکای ولســوالی ســپین بولــدک
والیــت کندهــار آغــاز شــد.
ایــن شــبکه دارای ســه ذخیــرهی آب
آشــامیدنی اســت کــه کار آن طــی
چهــار مــاه آینــده تکمیــل شــده و
حــدود  ۱۷۸خانــواده از مزایــای آن
مســتفید خواهنــد شــد.
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تکمیل کار یک دیوار استنادی به ارزش
نزدیک به  ۹میلیون افغانی در خوست

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه طــول  ۵۶۳متــر و ارزش نزدیک بــه  ۹میلیون
افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در روســتای درهگــی ولســوالی تنــی والیــت خوســت تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.
در جریــان ســاخت ایــن دیــوار  ۱۴۰۰روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل
شــدن ۱۰۵۰ ،تــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید شــده و  ۵۵۰جریــب زمیــن
زراعتــی از خطــر ســیالبها محفــوظ شــده اســت.
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جریان ساخت یک کانال آب زراعتی
به ارزش  ۱.۵۸میلیون افغانی در کندز

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۵۸میلیــون افغانــی در شــورای انکشــافی
روســتای نمبــر ۲خیــل گــدای ولســوالی علــی والیــت کنــدز جریــان دارد.
ایــن کانــال  ۱۱۰متــر طــول داشــته و در جریــان کار آن ۱۱۷۶روز کاری بــرای
 ۲۴کارگــر فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت .بــا تکمیــل کار کانــال مذکــور
 ۷۰۰جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.
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تکمیل کار یک کانال زراعتی به ارزش
 ۱.۷۹میلیون افغانی در کنر

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش  ۱.۷۹میلیــون افغانــی از طــرف برنامـهی ملی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در شــورای انکشــافی قریــهی
تختــوی ولســوالی درهی پیــچ والیــت کنــر ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده
شــده اســت.
ایــن کانــال کــه دارای  ۱۶۴متــر طــول ،یــک دیــوار محافظــوی و  ۵معبــر ســطحی
اســت طــی  ۹۰روز تکمیــل شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه کانــال مذکــور  ۳۵۰جریــب زمیــن زراعتــی را آبیــاری کــرده و
 ۶۶۰خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.
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تکمیل سروی  ۱۰۲۵۶خانواده
در ولسوالی نازیان والیت ننگرهار

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار ســروی  ۱۰۲۵۶خانــواده در ولســوالی نازیــان والیــت ننگرهــار از ســوی برنامه
انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه
آنهــا تکمیــل شــد.
پــس از تکمیــل مرحلــهی تدارکاتــی ایــن ســروی رونــد توزیــع بســتههای
خورشــیدی بــرای خانوادههــای ســروی شــده آغــاز میشــود کــه باعــث ایجــاد
تغییــر مثبــت در زندگــی آنهــا خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن از جملــهی  ۱۰ولســوالی ســرحدی ننگرهــار،
ســروی ولســوالیهای دور بابــا و گوشــتی تکمیــل شــده اســت.
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جریان کار یک کانال آب زراعتی به ارزش
بیش از  ۱.۷میلیون افغانی در کنر

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۷میلیــون افغانــی در روســتای قلعه مســعود
آبــاد ولســوالی ســوکی والیــت کنــر  ۳۵درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن کانــال  ۵۰۶متــر طــول داشــته و در جریــان کار آن بــرای  ۲۵کارگــر فنــی
و غیــر فنــی زمینـهی کار فراهــم شــده اســت.
بــا تکمیــل کار کانــال متذکــره  ۱۶۱خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده و ۲۵۰
جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفت.
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جریان کار بازسازی  ۲.۳کیلومتر سرک
به ارزش  ۴میلیون افغانی در ننگرهار

 ۱۹حوت ۱۳۹۷
کار بازســازی  ۲.۳کیلومتــر ســرک بــا عــرض  ۳.۵متــر ،بــه ارزش  ۴میلیــون
افغانــی از طریــق پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ و
مراقبــت ( )MCCGبرنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای هــزار بیــک ولســوالی کامــهی والیــت ننگرهــار جریــان
دارد.
در جریــان ایــن پــروژه کــه  ۴۵۸متــر ســنگ کاری کنــار ســرک را نیــز شــامل
میشــود ،بــرای  ۱۷۱کارگــر فنــی وغیــر فنــی زمینــهی کار ایجــاد شــده و
پــس از تکمیــل شــدن  ۵۳۸خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
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تکمیل کار  ۴۰پروژهی آبرسانی به ارزش بیش
از  ۱۰۶میلیون افغانی در ماه گذشتهی میالدی

 ۲۰حوت ۱۳۹۷
برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مــاه گذشــتهی میالدی
(فبــروری)  ۴۰پــروژهی آبرســانی بــه ارزش بیــش از  ۱۰۶میلیــون افغانــی را
در والیتهــای بلــخ ،دایکنــدی ،فــراه ،فاریــاب ،هــرات ،جوزجــان ،کندهــار،
خوســت ،پکتیــا ،ســرپل و زابــل تطبیــق کــرده و بــه بهــره بــرداری ســپرده
اســت.
این پروژهها شامل ساخت  ۱۸شبکهی آبرسانی ... ،ادامه در صفحه بعدی
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اعمــار دیــوار احاطــوی ،حفــر  ۴چــاه عمیــق ،حفــر  ۱۴چــاه نیمــه عمیــق و
بازســازی یــک شــبکهی آبرســانی میشــود کــه بــا تطبیــق آنهــا ۵۹۰۰
خانــواده در والیــات مذکــور بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد .
همچنــان بخــش حفظالصحــه ،نظافــت و تعلیمــات برنامــه ملــی آبرســانی
توانســته اســت در والیــات بدخشــان ،بادغیــس ،بامیــان ،دایکنــدی ،هلمنــد،
کندهــار ،ننگرهــار و پکتیــا مــردم را بــه ســاخت  ۱۱۱مبــرز و اصــاح و ۴۸۵
مبــرز دیگــر تشــویق کنــد.
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تکمیل کار بازسازی دو پروژهی انکشافی
به ارزش  ۱.۳میلیون افغانی در کندز

 ۲۰حوت ۱۳۹۷
کار بازســازی  ۲پــروژهی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ
و مراقبــت ( )MCCGبرنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات بــه ارزش  ۱.۳میلیــون افغانــی در مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن پروژههــا کــه شــامل جغــل انــدازی  ۸۰۶متــر ســرک و احیــای
 ۱۰۰متــر دیــوار محافظــوی میشــود ،بــرای  ۴۱کارگــر فنــی و غیــر فنــی۱۴۹۲ ،
روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن بیــش از  ۳۰۰خانــواده از مزیــای
آنهــا مســتفید شــده انــد.
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آغاز کار اعمار  ۳۹باب مکتب به ارزش
 ۱۹۷میلیون افغانی در زابل

 ۲۰حوت ۱۳۹۷
کار اعمــار  ۳۹بــاب مکتــب بــه ارزش  ۱۹۷میلیــون افغانــی زیــر چتــر
پروگــرام اقــراء از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات ،در والیــت زابــل آغــاز شــد.
در جریــان ســاخت ایــن مکاتــب  ۱۰۰هــزار روزکاری بــرای کارگــران فنــی
وغیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا اکمــال آنهــا زمین ـهی آمــوزش بــرای ۳۰
هــزار شــاگرد در والیــت زابــل فراهــم خواهــد شــد.
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آغاز کار اعمار  ۴باب مکتب به ارزش
بیش از  ۱۹میلیون افغانی در فاریاب

 ۲۰حوت ۱۳۹۷
کار اعمــار چهــار بــاب مکتــب بــه ارزش بیــش از  ۱۹میلیــون افغانی از ســوی
برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزرات احیــا و انکشــاف دهــات زیــر چتــر
برنامـهی اقــراء در والیــت فاریــاب آغــاز شــد.
از ایــن چهــار مکتــب ۲ ،بــاب آن  ۸صنفــی بــوده و  ۲بــاب دیگــر آن دارای ۶
صنــف میباشــد و بــا ســاخت آنهــا ،بــرای  ۵۹۰۱شــاگرد مکتــب ،زمینـهی
فراگیــری دانــش و آمــوزش فراهــم میشــود.
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آغاز کار ساخت یک
کانال زراعتی به ارزش
 ۱.۶۷میلیون افغانی
در کابل
 ۲۲حوت ۱۳۹۷
کار اعماریــک کانــال آبیــاری زراعتــی
بــه ارزش بیــش از  ۱.۶۷میلیــون
افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای شــاه آغاســی

 ۲۰حوت ۱۳۹۷
بــراي  ۶خانــوادهي نيازمنــد در روســتاي
حاجــي چــارگل ولســوالي لشــکرگاه
واليــت هلمنــد از طريــق بانکهــاي
غذايــي برنامــهي ملــي ميثــاق
شــهروندي وزارت احيــا و انکشــاف
دهــات بــه ارزش بيــش از  ۷۶هــزار
افغانــي مــواد خوراکــي توزيــع شــد.
ايــن کمکهــا توســط روســتاييان و
برنامــهي وجــه مالــي بــراي مشــارکت
اجتماعــي ( )SIGجمــع آوري شــده و
شــامل آرد ،برنــج ،روغــن ،لوبيــا و چــاي
اســت.

ســفالی ولســوالی موســهی والیــت
کابــل افتتــاح شــد.
ایــن کانــال  ۲۵۰متــر طــول دارد و بــا
تکمیــل آن حــدود  ۱۰هکتــار زمیــن
زراعتــی اهالــی قری ـهی مذکــور آبیــاری
شــده و در حاصــات زراعتــی ۸۹
خانــواده ،افزایــش قابــل توجهــی بــه
بــار خواهــد آمــد.
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امضای قرارداد  55پروژه
انکشافی عام المنفعه با شوراهای
انکشافی محلی
 21حوت 1397

انســجام برنامــه هــای ســاحوی

ایــن پــروژه هــای انکشــافی در

آمــاده شــده اســت ».وزیــر احیــا و

 14والیــت بادغیــس ،بغــان،

انکشــاف دهــات همچنــان گفــت:

غــور ،کابــل ،کندهــار ،خوســت،

« 10فیصــد از هزینــه ایــن پــروژه

لوگــر ،نورســتان ،پکتیــا ،پکتیــکا،

هــا کــه نزدیــک بــه  38میلیــون

پنجشــیر ،ســمنگان ،تخــار و زابل

افغانــی میشــود توســط شــورا

تطبیــق خواهــد شــد.

هــای انکشــافی پرداختــه شــده و

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی

متباقــی از بودجــه دولــت تمویــل

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در

میشــود ».بــه گفتــه وزیــر احیــا

نشســت خبــریای کــه پیرامــون

و انکشــاف دهــات از جملــه 55

امضــای ایــن قــرار دادهــا برگــزار

پــروژه فــوق 16 ،پــروژه آن مربوط

شــده بــود گفــت« :هزینــه

بــه اعمــار کاریــز هــا اســت کــه

مجموعــی ایــن قــرار داد هــا

نقــش اساســی در دسترســی بــه

نزدیــک بــه  522میلیــون افغانــی

آب آشــامیدنی و زراعتــی دارد ،بــا

میشــود کــه توســط برنامــه ملــی

تطبیــق ایــن پــروژه هــا بیــش از
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 144هــزار روز کاری بــرای مــردم
منطقــه ایجــاد شــده و نزدیــک بــه
 157هــزار نفــر نیــز از ایــن پــروژه
هــا مســتفید میشــوند .
در چهارچــوب ایــن پــروژه هــا
اعمــار کاریــز  ،شــبکه هــای
آبرســانی ،کانــال هــای آبیــاری،
ســربند هــا ،ســاختمان مکاتــب،
مســجد ،دیــوار هــای اســتنادی و
محافظــوی ،ســرک هــا و پــل هــا

 22حوت

1397

21

قــرار دارد .
قابــل یــادآوری اســت کــه برنامــه
ملــی انســجام برنامــه هــای
ســاحوی تــا حــال توانســته در
چهــار چــوب تطبیــق  1213پروژه
انکشــافی و مصــرف بیــش از 6
میلیــارد افغانــی  ،نزدیــک بــه دو و
نیــم میلیــون روز کاری ایجــاد کنــد
کــه نزدیــک بــه  6میلیــون نفــر از
ایــن پــروژه مســتفید شــده انــد.
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تکمیل کار یک شبکهی آبرسانی به ارزش
بیش از  ۲میلیون افغانی در ارزگان

 ۲۲حوت ۱۳۹۷
یــک شــبکه آب آشــامیدنی بــه ارزش بیــش از  ۲میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای سرشــخلی
ترینکــوت ،مرکــز والیــت ارزگان ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن شــبکه شــامل ســاخت یــک ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت  ۳۲مترمکعــب،
کشــیدن  ۸۹۵متــر پایــپ و نصــب تختههــای ســولر و  ۱۸شــیردهن میشــود
کــه با تکمیــل کار آن حــدود  ۲۰۰خانــواده به آب آشــامیدنی صحی دسترســی
یافتــه اند.
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آغاز کار  ۷۰پروژهی انکشافی به ارزش
 ۹۳.۸میلیون افغانی در کابل

 ۲۲حوت ۱۳۹۷
کار تطبیــق  ۷۰پــروژهی برنامــه میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه
ارزش  ۹۳.۸میلیــون افغانــی بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در ولســوالی موســهی
توســط والــی و رییــس احیــا و انکشــاف دهــات کابــل آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا شــامل  ۱۹پــروژهی اعمــار کانــال آبیــاری ،دیــوار هــای محافظــوی و
دهنههــای آبیــاری کــه  ۲۰۴۴جریــب زمیــن زراعتــی را تحــت آبیــاری قــرار خواهــد
داد ۲۸ ،پــروژه حفــاری چــاه آب آشــامیدنی شــامل حفــر  ۱۱۳حلقــه چــاه آب و ۲۳
پــروژه بــرق آفتابــی کــه ظرفیــت تولیــد  ۱۴۶کیلــووات بــرق را دارا اســت ،میباشــد و
پــس از تکمیــل شــدن  ۶۵۶۳تــن از ایــن پروژههــا مســتفید خواهنــد شــد.
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برگزاری امتحان ارزیابی کارمندان جهت

معرفی شان به موسسات تحصیلی برای
ادامهی تحصیل

مشــاور مقــام وزارت ،محتــرم محمــد
نــور کتــوازی رئیــس منابــع بشــری و
محتــرم عبدالمنیــر وکیلــی سرپرســت
ریاســت اجرائیــوی انســتیتوت برگــزار
کــرد.
در ایــن آزمــون ارزیابــی حــدود ۲۵۰
 ۲۲حوت ۱۳۹۷
آمریــت بورســیهها و فلوشــیپهای
انســتیتوت انکشــاف دهــات افغانســتان
بــا حمایــت و تعهــدی کــه مقــام وزارت
در قســمت ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان
خویــش دارد ،اینبــار آزمــون ارزیابــی
مقدماتــی کارمنــدان ریاســتهای
مرکــزی وزارت را جهــت ادامــهی
تحصیلشــان در مقاطــع لیســانس و
ماســتری در دانشــگاهها و موسســات
تحصیــات عالــی خصوصــی ،باحضــور
داشــت اعضــای کمیتــهی امتحانــات
هــر یــک محتــرم انجینیــر جاویــد احمــد

تــن از کارمنــدان عالقهمنــد تحصیــات
عالــی اشــتراک ورزیــده بودنــد کــه در
نهایــت بــه تعــداد  ۲۵تــن آنان از ســوی
انســتیتوت بــه تعــدادی از دانشــگاهها و
موسســات تحصیــات عالــی خصوصــی
کشــور در مقطــع لیســانس و ماســتری
معرفــی میشــوند.
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مستفید شوندگان برنامه ملی انکشاف اقتصاد
روستایی سند رسمی کار و تجارت را از سوی اتاق
تجارت و صنایع زنان افغانستان به دست آوردند
 ۲۲حوت ۱۳۹۷

در اتــاق کنفرانــس مرکــز اطالعــات و

اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان

رســانههای حکومــت برگــزار شــده

افغانســتان ،ضمــن تجلیــل از مــاه زن،

بــود و در آن زمینــه نمایــش صنایــع

ســند رســمی کار را بــرای برخــی از

دســتی زنــان پایتخــت و ســایر

متشــبثین زن ،اعم از مستفیدشــوندگان

والیــات کشــور نیــز فراهــم شــد.

برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد

قــرار اســت بــر اســاس یــک

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف

تفاهمنامــه بیــن برنامــه ملــی

دهــات و متبشــبثین اتــاق تجــارت و

انکشــاف اقتصــاد روســتایی و اتــاق

صنایــع زنــان افغانســتان توزیــع کــرد.

تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان

ایــن مراســم بــا حضــور خانــم روال

هفتــه آینده ســند رســمی کار و تجارت

غنــی بانــوی اول کشــور ،نرگــس نهان

بــه تمامــی مســتفیدین برنامــه ملــی

سرپرســت وزارت معــادن و پطرولیــم،

انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت

کاملــه صدیقــی معیــن امــور تجارتــی

احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــود.

وزارت تجــارت و صنایــع ،نبیلــه مصلــح
معیــن مالــی و اداری وزارت امــور زنان،
منیــژه وافــق ریــس اتــاق تجــارت
و صنایــع ،پیــری مایــدون ســفیر
اتحادیــه اروپــا در افغانســتان ،فعــاالن
حقــوق زن و ســایر اشــتراک کننــدگان

