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۱8 حوت ۱3۹7

ــوی  ــی از س ــون افغان ــش از ۵ میلی ــه ارزش بی ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش کار ی

ــاد ســفلی  ــا و انکشــاف دهــات در روســتای نوآب برنامــه آبرســانی روســتایی وزارت احی

ولســوالی نهرشــاهی والیــت بلــخ تکمیــل شــده و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

ــه  ــی ب ــر چاه ــامل حف ــت ش ــده اس ــل ش ــه تکمی ــه کار آن در دو مرحل ــبکه ک ــن ش ای

عمــق ۹۰ متــر، ســاخت یــک ذخیــره ی مرتفــع بــه ظرفیــت ۲۰ متــر مکعــب، کشــیدن 

۵ کیلومتــر پایــت، نصــب ۲7 تختــه ســولر، یــک واتــر پمــپ و ۴3۵ شــیردهن در درون 

ــود. ــی ش ــا م خانه ه

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور ۱۶۵ روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن حــدود 7۰۰ 

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

تهیه ی آب آشامیدنی برای ۷۰۰ خانواده 
در بلخ
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۱8 حوت ۱3۹7 
ــا و انکشــاف دهــات کارش را  ــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احی ــه مل برنام
بــه شــکل رســمی طــی محفلــی بــا حضورداشــت رییــس احیــا و انکشــاف دهــات، 
ــاالن  ــماری از فع ــان و ش ــور زن ــس ام ــی، ریی ــاون وال ــی، مع ــورای والیت ــس ش ری

پکتیــا در ایــن والیــت آغــاز کــرد.
برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی در طــول پنــج ســال کاری اش در والیــت 
ــق  ــرار داده، از طری ــش ق ــت پوش ــاد( را تح ــز و احمدآب ــوالی )گردی ــا دو ولس پکتی
ــه ی  ــه گون ــه آن هــا ۱۰3.8 میلیــون افغانــی را ب ــداز، ب ۱۶۱ گــروپ قرضــه  و پس ان
بالعــوض کمــک می کنــد کــه حــدود ۱۲88۰ تــن مســتقیم از آن مســتفید خواهنــد 

شــد.

آغاز فعالیت برنامه انکشاف اقتصاد 
روستایی در پکتیا 
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۱8 حوت ۱3۹7
کار ۱۴ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش ۲۲.78 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی های شــهرک و تولــک 

والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
ــار  ــتنادی، اعم ــای اس ــمه ها، دیواره ــاختمان چش ــار س ــامل اعم ــا ش ــن پروژه ه ای
ــیر  ــرکاری مس ــدن کاری و پ ــکن ها، کن ــاختمان فشارش ــامیدنی، س ــر آب آش ذخای
ــل شــدن، ۱۴۲۰  ــه پــس از تکمی ــوده ک ــی و نصــب شــیردهن ها ب پیپ هــای عموم

ــد.  ــده ان ــد ش ــای آن بهره من ــواده از مزای خان
گفتنــی اســت ایــن دومیــن دور بــه بهــره بــرداری ســپرده شــدن پروژه هــای برنامــه 

ملــی میثــاق شــهروندی از آغــاز فعالیــت آن در والیــت غــور می باشــد.

تکمیل کار ۱۴ پروژه ی انکشافی به ارزش 
بیش از ۲۲ میلیون افغانی در غور
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ــاختمان،  ــرای س ــدی ب ــافی نق ــه انکش ــرام وج ــروژه ی پروگ ــازی ۵ پ کار بازس

حفــظ و مراقبــت برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی )MCCG( بــه ارزش ۱۰.۴ 

میلیــون افغانــی در والیــت کنــدز تکمیــل شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل ۵ پــروژه ی جغــل انــدازی ۴3۴۵ متــر ســرک و بازســازی 

ــود کــه از طریــق شــورای انکشــافی قریه هــای  ــوار محافظــوی ب ــر دی ۴7۵ مت

چرخــاب، چلــه مــزار، جلگــه ازبک هــا، لرخابــی او لرخابــی بــاغ میــری تطبیــق 

شــده و در جریــان کار آن ۹۶83 روز کاری بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی بــه 

وجــود آمــده اســت.

تکمیل کار بازسازی 5 پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۱۰.۴ میلیون افغانی در کندز
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کار ســاخت 3.۵ کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــه ارزش نزدیــک بــه 3۲ میلیــون افغانی 

در منطقــه ی گربــز صحــرای ولســوالی تنــی والیــت خوســت از ســوی دفتر انســجام 

برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 3۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

در جریــان کار ســاخت ایــن ســرک ۱۰۱۲۴ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل 

شــدن حــدود 3۰۰۰ خانــواده از آن مســتفید خواهند شــد.

گفتنــی اســت کــه ســرک مذکــور نــه تنهــا ۱۶ قریــه  را بــه یکدیگــر وصــل می کنــد 

کــه باعــث ایجــاد ســهولت در رســیدن محصــوالت زراعتــی باشــندگان محــل بــه 

بازارهــای فــروش نیــز خواهــد شــد.

جریان ساخت ۳.5 کیلومتر سرک به ارزش 
نزدیک به ۳۲ میلیون افغانی در خوست
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کار اعمــار یــک بــاب مکتــب بــه 
ــر  ارزش 3.۶ میلیــون افغانــی زیــر چت
ــه ی  ــوی برنام ــراء از س ــروژه ی اق پ
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات، بــا گذاشــتن ســنگ 
ــرد  ــز ُخ ــتای کاری ــداب آن در روس ته
ولســوالی دهــدادی والیــت بلــخ آغــاز 

شــد.
ــی،  ــاق درس ــب دارای ۶ ات ــن مکت ای
ــطحی  ــاه س ــک چ ــی و ی ــرز صح مب
می باشــد و قــرار اســت کار ســاختمان 

ــود. ــل ش ــاه تکمی ــی 8 م آن ط

۱۹ حوت ۱3۹7
آب  شــبکه ی  یــک  احــداث  کار 
آشــامیدنی صحــی بــه ارزش بیــش از 
3 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
و انکشــاف دهــات در روســتای شــین 
گل اکای ولســوالی ســپین بولــدک 

ــد.  ــاز ش ــار آغ ــت کنده والی
ایــن شــبکه دارای ســه ذخیــره ی آب 
ــی  ــه کار آن ط ــت ک ــامیدنی اس آش
ــده و  ــل ش ــده تکمی ــاه آین ــار م چه
ــای آن  ــواده از مزای ــدود ۱78 خان ح

ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس

تهداب گذاری مکتبی 
به ارزش ۳.۶ میلیون 

افغانی در بلخ

آغاز کار ساخت یک 
شبکه ی آب آشامیدنی به 
ارزش بیش از ۳ میلیون 

افغانی در کندهار 
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کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه طــول ۵۶3 متــر و ارزش نزدیک بــه ۹ میلیون 

افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــرداری  ــه بهــره ب در روســتای دره گــی ولســوالی تنــی والیــت خوســت تکمیــل و ب

ســپرده شــد.

ــل  ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ــوار ۱۴۰۰ روز کاری ایج ــن دی ــاخت ای ــان س در جری

شــدن، ۱۰۵۰ تــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید شــده و ۵۵۰ جریــب زمیــن 

ــت. ــده اس ــوظ ش ــیالب ها محف ــر س ــی از خط زراعت

تکمیل کار یک دیوار استنادی به ارزش 
نزدیک به ۹ میلیون افغانی در خوست
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ــال آب زراعتــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت  کار ســاخت یــک کان

احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۵8میلیــون افغانــی در شــورای انکشــافی 

روســتای نمبــر۲ خیــل گــدای ولســوالی علــی والیــت کنــدز جریــان دارد. 

ایــن کانــال ۱۱۰ متــر طــول داشــته و در جریــان کار آن ۱۱7۶روز کاری بــرای 

۲۴ کارگــر فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت. بــا تکمیــل کار کانــال مذکــور 

7۰۰ جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

جریان ساخت یک کانال آب زراعتی 
به ارزش ۱.5۸ میلیون افغانی در کندز 
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یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش ۱.7۹ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملی 

ــه ی  ــافی قری ــورای انکش ــات در ش ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــاخته و ب ــر س ــت کن ــچ والی ــوالی دره ی پی ــوی ولس تخت

شــده اســت.

ایــن کانــال کــه دارای ۱۶۴ متــر طــول، یــک دیــوار محافظــوی و ۵ معبــر ســطحی 

اســت طــی ۹۰ روز تکمیــل شــده اســت.

ــرده و  ــاری ک ــی را آبی ــن زراعت ــب زمی ــور 3۵۰ جری ــال مذک ــه کان ــت ک ــی اس گفتن

ــوند. ــتفید می ش ــای آن مس ــواده از مزای ۶۶۰ خان

تکمیل کار یک کانال زراعتی به ارزش
۱.۷۹ میلیون افغانی در کنر
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کار ســروی ۱۰۲۵۶ خانــواده در ولســوالی نازیــان والیــت ننگرهــار از ســوی برنامه 
انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه 

آن هــا تکمیــل شــد.
ــته های  ــع بس ــد توزی ــروی رون ــن س ــی ای ــه ی تدارکات ــل مرحل ــس از تکمی پ
ــرای خانواده هــای ســروی شــده آغــاز می شــود کــه باعــث ایجــاد  خورشــیدی ب

ــد شــد. ــا خواه ــی آن ه ــت در زندگ ــر مثب تغیی
ــار،  ــرحدی ننگره ــوالی س ــه ی ۱۰ ولس ــن از جمل ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس گفتن

ــت. ــده اس ــل ش ــتی تکمی ــا و گوش ــوالی های دور باب ــروی ولس س

تکمیل سروی ۱۰۲5۶ خانواده 
در ولسوالی نازیان والیت ننگرهار 
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۱۲

۱۹ حوت ۱3۹7
ــال آب زراعتــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت  کار ســاخت یــک کان
احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.7میلیــون افغانــی در روســتای قلعه مســعود 

آبــاد ولســوالی ســوکی والیــت کنــر 3۵ درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن کانــال ۵۰۶ متــر طــول داشــته و در جریــان کار آن بــرای ۲۵ کارگــر فنــی 

و غیــر فنــی زمینــه ی کار فراهــم شــده اســت.
بــا تکمیــل کار کانــال متذکــره ۱۶۱ خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده و ۲۵۰ 

جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفت.

جریان کار یک کانال آب زراعتی به ارزش 
بیش از ۱.۷ میلیون افغانی در کنر 
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۱3

۱۹ حوت ۱3۹7
ــه ارزش ۴ میلیــون  ــر، ب ــا عــرض 3.۵ مت ــر ســرک ب کار بازســازی ۲.3 کیلومت
افغانــی از طریــق پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ و 
مراقبــت )MCCG( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــان  ــار جری ــت ننگره ــه ی والی ــوالی کام ــک ولس ــزار بی ــتای ه ــات در روس ده

دارد. 
در جریــان ایــن پــروژه کــه ۴۵8 متــر ســنگ کاری کنــار ســرک را نیــز شــامل 
ــده و  ــاد ش ــه ی کار ایج ــی زمین ــر فن ــی وغی ــر فن ــرای ۱7۱ کارگ ــود، ب می ش

پــس از تکمیــل شــدن ۵38 خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

جریان کار بازسازی ۲.۳ کیلومتر سرک 
به ارزش ۴ میلیون افغانی در ننگرهار

هفته نامه توسعه         شماره هفتاد و پنجم         چهار شنبه         ۲۲ حوت         ۱3۹7



۱۴

۲۰ حوت ۱3۹7

برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مــاه گذشــته ی میالدی 

ــه ارزش بیــش از ۱۰۶ میلیــون افغانــی را  )فبــروری( ۴۰ پــروژه ی آبرســانی ب

ــار،  ــان، کنده ــرات، جوزج ــاب، ه ــراه، فاری ــدی، ف ــخ، دایکن ــای بل در والیت ه

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــرده و ب ــق ک ــل تطبی ــرپل و زاب ــا، س ــت، پکتی خوس

اســت.

این پروژه ها شامل ساخت ۱8 شبکه ی آبرسانی، ... ادامه در صفحه بعدی 

تکمیل کار ۴۰ پروژه ی آبرسانی به ارزش بیش 
از ۱۰۶ میلیون افغانی در ماه گذشته ی میالدی
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ــق و  ــه عمی ــاه نیم ــر ۱۴ چ ــق، حف ــاه عمی ــر ۴ چ ــوی، حف ــوار احاط ــار دی اعم

ــا ۵۹۰۰  ــق آن ه ــا تطبی ــه ب ــود ک ــانی می ش ــبکه ی آبرس ــک ش ــازی ی بازس

خانــواده در والیــات مذکــور بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد .

ــانی  ــی آبرس ــه مل ــات برنام ــت و تعلیم ــه، نظاف ــش حفظ الصح ــان بخ همچن

ــد،  ــان، دایکنــدی، هلمن ــات بدخشــان، بادغیــس، بامی توانســته اســت در والی

ــرز و اصــالح و ۴8۵  ــه ســاخت ۱۱۱ مب ــا مــردم را ب کندهــار، ننگرهــار و پکتی

مبــرز دیگــر تشــویق کنــد.
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۱۶

۲۰ حوت ۱3۹7

کار بازســازی ۲ پــروژه ی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ 

ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــت )MCCG( برنام و مراقب

دهــات بــه ارزش ۱.3 میلیــون افغانــی در مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل و بــه بهــره 

بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا کــه شــامل جغــل انــدازی 8۰۶ متــر ســرک و احیــای 

۱۰۰ متــر دیــوار محافظــوی می شــود، بــرای ۴۱ کارگــر فنــی و غیــر فنــی، ۱۴۹۲ 

روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن بیــش از 3۰۰ خانــواده از مزیــای 

آن هــا مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار بازسازی دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۱.۳ میلیون افغانی در کندز
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۲۰ حوت ۱3۹7
ــر  ــر چت ــی زی ــون افغان ــه ارزش ۱۹7 میلی ــب ب ــاب مکت ــار 3۹ ب کار اعم
پروگــرام اقــراء از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

ــل آغــاز شــد.  انکشــاف دهــات، در والیــت زاب
در جریــان ســاخت ایــن مکاتــب ۱۰۰ هــزار روزکاری بــرای کارگــران فنــی 
ــا اکمــال آن هــا زمینــه ی آمــوزش بــرای 3۰  وغیــر فنــی ایجــاد شــده و ب

هــزار شــاگرد در والیــت زابــل فراهــم خواهــد شــد.

آغاز کار اعمار ۳۹ باب مکتب به ارزش
۱۹۷ میلیون افغانی در زابل 
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۱8

۲۰ حوت ۱3۹7
کار اعمــار چهــار بــاب مکتــب بــه ارزش بیــش از ۱۹ میلیــون افغانی از ســوی 
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزرات احیــا و انکشــاف دهــات زیــر چتــر 

برنامــه ی اقــراء در والیــت فاریــاب آغــاز شــد. 
از ایــن چهــار مکتــب، ۲ بــاب آن 8 صنفــی بــوده و ۲ بــاب دیگــر آن دارای ۶ 
صنــف می باشــد و بــا ســاخت آن هــا، بــرای ۵۹۰۱ شــاگرد مکتــب، زمینــه ی 

فراگیــری دانــش و آمــوزش فراهــم می شــود.

آغاز کار اعمار ۴ باب مکتب به ارزش 
بیش از ۱۹ میلیون افغانی در فاریاب
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۱۹

۲۰ حوت ۱3۹7 
بــراي ۶ خانــواده ي نیازمنــد در روســتاي 
حاجــي چــارگل ولســوالي لشــکرگاه 
والیــت هلمنــد از طریــق بانک هــاي 
میثــاق  ملــي  برنامــه ي  غذایــي 
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندي 
ــزار  ــش از 7۶ ه ــه ارزش بی ــات ب ده
ــد.  ــع ش ــي توزی ــواد خوراک ــي م افغان
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و 
ــارکت  ــراي مش ــي ب ــه مال ــه ي وج برنام
ــده و  ــع آوري ش ــي )SIG( جم اجتماع
شــامل آرد، برنــج، روغــن، لوبیــا و چــاي 

ــت. اس

۲۲ حوت ۱3۹7
ــی  ــاری زراعت ــال آبی ــک کان کار اعماری
میلیــون   ۱.۶7 از  بیــش  ارزش  بــه 
افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
آغاســی  شــاه  روســتای  در  دهــات 
ســفالی ولســوالی موســهی والیــت 

ــد. ــاح ش ــل افتت کاب
ــا  ــول دارد و ب ــر ط ــال ۲۵۰ مت ــن کان ای
تکمیــل آن حــدود ۱۰ هکتــار زمیــن 
زراعتــی اهالــی قریــه ی مذکــور آبیــاری 
 8۹ زراعتــی  حاصــالت  در  و  شــده 
ــه  ــی ب ــل توجه ــش قاب ــواده، افزای خان

ــد. ــد آم ــار خواه ب

توزیع مواد خوراکي 
به ارزش ۷۶ هزار افغاني 
براي ۶ خانواده ي نیازمند 

در هلمند

آغاز کار ساخت یک 
کانال زراعتی به ارزش 

۱.۶۷ میلیون افغانی 
در کابل 
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۲۰

۲۱ حوت ۱3۹7
ــافی در  ــای انکش ــروژه ه ــن پ ای
بادغیــس، بغــالن،  ۱۴ والیــت 
ــت،  ــار، خوس ــل، کنده ــور، کاب غ
ــکا،  ــا، پکتی لوگــر، نورســتان، پکتی
پنجشــیر،  ســمنگان، تخــار و زابل 

ــد.  ــد ش ــق خواه تطبی
پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی 
ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی
ــون  ــه پیرام ــری ای ک ــت خب نشس
امضــای ایــن قــرار دادهــا برگــزار 
»هزینــه  گفــت:  بــود  شــده 
مجموعــی ایــن قــرار داد هــا 
نزدیــک بــه ۵۲۲ میلیــون افغانــی 
میشــود کــه توســط برنامــه ملــی 

ــاحوی  ــای س ــه ه ــجام برنام انس
آمــاده شــده اســت.« وزیــر احیــا و  
انکشــاف دهــات همچنــان گفــت: 
»۱۰ فیصــد از هزینــه ایــن پــروژه 
ــون  ــه 38 میلی ــک ب ــه نزدی ــا ک ه
ــورا  ــط ش ــود توس ــی میش افغان
هــای انکشــافی پرداختــه شــده و 
ــل  ــت تموی ــه دول ــی از بودج متباق
ــا  ــر احی ــه وزی ــه گفت ــود.« ب میش
و انکشــاف دهــات از جملــه ۵۵ 
پــروژه فــوق، ۱۶ پــروژه آن مربوط 
ــه  ــز هــا اســت ک ــه اعمــار کاری ب
ــه  نقــش اساســی در دسترســی ب
ــا  ــی دارد، ب آب آشــامیدنی و زراعت
تطبیــق ایــن پــروژه هــا بیــش از 

امضای قرارداد 55 پروژه 
انکشافی عام المنفعه با شوراهای 

انکشافی محلی 
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۲۱

قــرار دارد . 
قابــل یــادآوری اســت کــه برنامــه 
هــای  برنامــه  انســجام  ملــی 
ــته در  ــال توانس ــا ح ــاحوی ت س
چهــار چــوب تطبیــق ۱۲۱3 پروژه 
ــش از ۶  ــرف بی ــافی و مص انکش
میلیــارد افغانــی ، نزدیــک بــه دو و 
نیــم میلیــون روز کاری ایجــاد کنــد 
کــه نزدیــک بــه ۶ میلیــون نفــر از 
ــد. ــروژه مســتفید شــده ان ــن پ ای

ــردم  ــرای م ــزار روز کاری ب ۱۴۴ ه
منطقــه ایجــاد شــده و نزدیــک بــه 
۱۵7 هــزار نفــر نیــز از ایــن پــروژه 

ــوند .  ــتفید میش ــا مس ه
در چهارچــوب ایــن پــروژه هــا 
هــای  شــبکه   ، کاریــز  اعمــار 
ــاری،  ــای آبی ــال ه ــانی، کان آبرس
ــب،  ــاختمان مکات ــا، س ــربند ه س
ــتنادی و  ــای اس ــوار ه ــجد، دی مس
ــا  ــل ه ــا و پ ــرک ه ــوی، س محافظ
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۲۲

۲۲ حوت ۱3۹7
ــی از ســوی  ــون افغان ــه ارزش بیــش از ۲ میلی یــک شــبکه آب آشــامیدنی ب
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 ذخیــره ی آب بــا ظرفیــت 3۲ مترمکعــب، 
کشــیدن 8۹۵ متــر پایــپ و نصــب تخته هــای ســولر و ۱8 شــیردهن می شــود 
کــه با تکمیــل کار آن حــدود ۲۰۰ خانــواده به آب آشــامیدنی صحی دسترســی 

ــه اند. یافت

تکمیل کار یک شبکه ی آبرسانی به ارزش 
بیش از ۲ میلیون افغانی در ارزگان
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کار تطبیــق 7۰ پــروژه ی برنامــه میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه 

ــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در ولســوالی موســهی  ــی ب ــون افغان ارزش ۹3.8 میلی

توســط والــی و رییــس احیــا و انکشــاف دهــات کابــل آغــاز شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل ۱۹ پــروژه ی اعمــار کانــال آبیــاری، دیــوار هــای محافظــوی و 

دهنه هــای آبیــاری کــه ۲۰۴۴ جریــب زمیــن زراعتــی را تحــت آبیــاری قــرار خواهــد 

ــه چــاه آب و ۲3  ــر ۱۱3 حلق ــاری چــاه آب آشــامیدنی شــامل حف ــروژه حف داد، ۲8 پ

پــروژه بــرق آفتابــی کــه ظرفیــت تولیــد ۱۴۶ کیلــووات بــرق را دارا اســت، می باشــد و 

پــس از تکمیــل شــدن ۶۵۶3 تــن از ایــن پروژه هــا مســتفید خواهنــد شــد.

آغاز کار ۷۰ پروژه ی انکشافی به ارزش
۹۳.۸ میلیون افغانی در کابل
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ــد  ــرم محم ــام وزارت، محت ــاور مق مش
ــری و  ــع بش ــس مناب ــوازی رئی ــور کت ن
ــت  ــی سرپرس ــر وکیل ــرم عبدالمنی محت
ــزار  ــتیتوت برگ ــوی انس ــت اجرائی ریاس

ــرد. ک
ــدود ۲۵۰  ــی ح ــون ارزیاب ــن آزم در ای
تــن از کارمنــدان عالقه منــد تحصیــالت 
ــه در  ــد ک ــده بودن ــتراک ورزی ــی اش عال
نهایــت بــه تعــداد ۲۵ تــن آنان از ســوی 
انســتیتوت بــه تعــدادی از دانشــگاه ها و 
موسســات تحصیــالت عالــی خصوصــی 
ــتری  ــانس و ماس ــع لیس ــور در مقط کش

ــوند. ــی می ش معرف

۲۲ حوت ۱3۹7
فلوشــیپ های  و  بورســیه ها  آمریــت 
ــتان  ــات افغانس ــاف ده ــتیتوت انکش انس
ــام وزارت  ــا حمایــت و تعهــدی کــه مق ب
ــدان  ــت کارمن ــای ظرفی ــمت ارتق در قس
ــی  ــون ارزیاب ــار آزم ــش دارد، این ب خوی
ریاســت های  کارمنــدان  مقدماتــی 
ادامــه ی  جهــت  را  وزارت  مرکــزی 
و  لیســانس  مقاطــع  در  تحصیل شــان 
ماســتری در دانشــگاه ها و موسســات 
ــور  ــی، باحض ــی خصوص ــالت عال تحصی
داشــت اعضــای کمیتــه ی امتحانــات 
هــر یــک محتــرم انجینیــر جاویــد احمــد 

برگزاری امتحان ارزیابی کارمندان جهت 
معرفی شان به موسسات تحصیلی برای 

ادامه ی تحصیل
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در اتــاق کنفرانــس مرکــز اطالعــات و 
ــده  ــزار ش ــت برگ ــانه های حکوم رس
ــع  ــش صنای ــه نمای ــود و در آن زمین ب
ســایر  و  پایتخــت  زنــان  دســتی 

ــد. ــم ش ــز فراه ــور نی ــات کش والی
یــک  اســاس  بــر  اســت  قــرار 
ملــی  برنامــه  بیــن  تفاهم نامــه 
ــاق  ــتایی و ات ــاد روس ــاف اقتص انکش
ــتان  ــان افغانس ــع زن ــارت و صنای تج
هفتــه آینده ســند رســمی کار و تجارت 
ــی  ــه مل ــه تمامــی مســتفیدین برنام ب
انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــود.

۲۲ حوت ۱3۹7
زنــان  صنایــع  و  تجــارت  اتــاق 
افغانســتان، ضمــن تجلیــل از مــاه زن، 
ــی از  ــرای برخ ــمی کار را ب ــند رس س
متشــبثین زن، اعم از مستفیدشــوندگان 
اقتصــاد  انکشــاف  ملــی  برنامــه 
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  روســتایی 
ــارت و  ــاق تج ــبثین ات ــات و متبش ده
صنایــع زنــان افغانســتان توزیــع کــرد.
ــم روال  ــور خان ــا حض ــم ب ــن مراس ای
غنــی بانــوی اول کشــور، نرگــس نهان 
ــم،  ــادن و پطرولی سرپرســت وزارت مع
ــه صدیقــی معیــن امــور تجارتــی  کامل
وزارت تجــارت و صنایــع، نبیلــه مصلــح 
معیــن مالــی و اداری وزارت امــور زنان، 
ــارت  ــاق تج ــس ات ــق ری ــژه واف منی
مایــدون ســفیر  پیــری  و صنایــع، 
اتحادیــه اروپــا در افغانســتان، فعــاالن 
حقــوق زن و ســایر اشــتراک کننــدگان 

مستفید شوند گان برنامه ملی انکشاف اقتصاد 
روستایی سند رسمی کار و تجارت را از سوی اتاق 
تجارت و صنایع زنان افغانستان به دست آوردند 


