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۲

۱۱ حمل ۱۳9۸

ــوط  ــتنادی مرب ــوار اس ــازی دی ــرک و بازس ــدازی س ــل ان ــروژه ی جغ ــق دوپ کار تطبی

پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت )MCCG( برنامــه ی 

ــون  ــش از 4 میلی ــه ارزش بی ــا و انکشــاف دهــات ب ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث مل

افغانــی در قریــه ی شــوره خــاک مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل شــد. 

ــل  ــر و جغ ــول ۳۷۰ مت ــه ط ــتنادی ب ــوار اس ــک دی ــازی ی ــامل بازس ــا ش ــن پروژه ه ای

ــرای ۱۶۷ کارگــر  ــان کار آن هــا ب ــدازی ۳.۶۸5 کیلومتــر ســرک می شــود کــه در جری ان

ــن دو  ــای ای ــواده از مزای ــده و 54۰ خان ــاد ش ــی، ۶۶۷4 روز کاری ایج ــر فن ــی و غی فن

پــروژه بهره منــد می شــوند.

تکمیل کار دو پروژه ی انکشافی به ارزش 
بیش از ۴ میلیون افغانی در کندز
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۳

۱۱ حمل ۱۳9۸

یــک کانــال آبیــاری بــه ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی کــه کار آن چنــدی قبــل توســط پوهنمــل 

مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افتتاح شــده بــود، از ســوی برنامه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای کوتگی کوزکلی ولســوالی 

نرنــگ والیــت کنــر تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــربند  ــک س ــه و ی ــتنادی، 9 حقاب ــوار اس ــول، ۲۰۸ متردی ــر ط ــال دارای ۱4۲۳ مت ــن کان ای

می باشــد  و در جریــان اعمــار آن بــرای ۱5۱4 کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینــه ی کار فراهــم 

شــده اســت. 

گفتنی ســت کــه ۲۰۳ خانــواده از مزایــای پــروژه ی مذکــور مســتفید می شــوند و 45۰ جریــب 

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه، از تخریــب آن هــا  جلوگیری می شــود.

تکمیل کار یک کانال آبیاری به ارزش ۱.۸ 
میلیون افغانی در کنر
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۱۳ حمل ۱۳9۸

ــوی  ــری ج ــل ۱۷5 مت ــاختمان پ کار س

شــیخ و ســرک اتصالــی آن در تالقــان، 

ــی  ــه مل ــوی برنام ــار از س ــز تخ مرک

راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات ۶۰ درصــد پیــش 

ــت. ــه اس رفت

ایــن پــروژه ۱۰۷ میلیــون افغانــی 

ــان کار آن  ــر داشــته و در جری ــه ب هزین

۱۰ هــزار روز کاری ایجــاد می شــود.

کار پــل مذکــور تــا مــاه جــوزای امســال 

ــوالی  ــمول ولس ــه ش ــده و ب ــل ش تکمی

ــیخ،  ــوی ش ــات ج ــه ج ــک آب، قری نم

ــن،  ــاق پایی ــل قش ــه، چق ــه قلع قری

ــا،  ــه حاجی ه ــاال، قری ــاق ب ــل قش چق

ــان  ــه خ ــیاب، باب ــا، سرآس ــاه بای ه ش

پهلــوان و تکــه تیمــز را بــه مرکــز 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــان وص تالق

ــن  ــندگان ای ــه باش ــت ک ــی اس گفتن

ــد  ــور ان ــر مجب ــال حاض ــق در ح مناط

بــرای  را  کیلومتــری   ۱9 فاصلــه ی 

ــد  ــان بپیماین ــهر تالق ــه ش ــیدن ب رس

ــور  ــروژه ی مذک ــل کار پ ــا تکمی ــه ب ک

ــل  ــر تنزی ــه ۱۳ کیلومت ــه ب ــن فاصل ای

ــت. ــد یاف خواه

جریان ساخت پل و سرک اتصالی جوی 
شیخ به ارزش ۱۰۷ میلیون افغانی در تخار
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۱۳ حمل ۱۳9۸

کار پروژه هــای بازســازی کاریزهــا بــه ارزش ۸ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر 

ــتاهای  ــات در روس ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه انس

ســپین گاره و مهمنــدزی ولســوالی ارغســتان کندهــار ۷۰ درصــد پیــش رفتــه 

اســت.

ــس از  ــود و پ ــاد می ش ــا ۳9۷۰ روز کاری ایج ــن پروژه ه ــق ای ــان تطبی در جری

تکمیــل شــدن، 54۲5 تــن از باشــندگان محــل از آن هــا مســتفید شــده، ۱۰۰ 

هکتــار زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

جریان کار پروژه های بازسازی کاریز ها 
به ارزش ۸ میلیون افغانی در کندهار
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۱۳ حمل ۱۳9۸

کار یــک پــروژه ی جغــل انــدازی ســرک، مربــوط پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی 

بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت )MCCG( برنامه ی ملــی میثاق شــهروندی وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش از ۳.۳ میلیــون افغانــی در قریه هــای نوآبــاد 

چــرم گــری، کــوران و ترکمن هــای زاخیــل مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل شــد.

ــرای ۲۲۰  ــان کار آن ب ــه در جری ــت ک ــر اس ــره 9.۲۸۸ کیلومت ــرک متذک ــول س ط

ــه طــور مســتقیم  ــواده ب ــی، ۸۸۱۲ روز کاری ایجــاد شــده و 5۸۶ خان ــر فن کارگرغی

ــوند. ــد می ش ــای آن بهره من ــتقیم از مزای ــر مس وغی

تکمیل کار یک پروژه ی انکشافی به ارزش 
۳.۳ میلیون افغانی در کندز
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۱۳ حمل ۱۳9۸
ــه ارزش  ــد ب ــواده ی نیازمن ــرای ۱۶ خان ب

ــواد خوراکــی  ــی م بیــش از ۶۸ هــزار افغان
بانک هــای  طریــق  از  خوراکــی  وغیــر 
غذایــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
خلیفــه صاحــب کولیــان ولســوالی بلچــراغ 

ــد. ــع ش ــاب، توزی ــت فاری والی
و  روســتاییان  توســط  کمک هــا  ایــن 
ــارکت  ــرای مش ــی ب ــه مال ــه ی وج برنام
اجتماعــی )SIG( جمع آوری شــده و شــامل 

برنــج، روغــن، آرد و کمپــل می باشــد.

۱۳ حمل ۱۳9۸
ــه  ــب ابتدایی ــاب مکت ــک ب ــار ی کار اعم
ــر  ــی زیــر چت ــه ارزش ۶.۸ میلیــون افغان ب
ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــراء از س ــروژه ی اق پ
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــار  ــدان چه ــه می ــه ی الل ــات، در قری ده
ــاز  ــدز آغ ــت کن ــاد والی ــی آب ــوالی عل ولس

شــد. 
ــی، 5  ــف درس ــب دارای ۱۰ صن ــن مکت ای
تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 
ــش  ــی ش ــه کار آن ط ــد ک ــی می باش صح
مــاه تکمیــل شــده و در ایــن جریــان بــرای 
ــر  ــر غی ــی و ۲۷4۳ کارگ ــر فن ۱۰۳۶ کارگ
فنــی، ۳۷۷9 روز کاری ایجــاد خواهد شــد.

توزیع مواد خوراکی و 
غیرخوراکی به ارزش 
۶۸ هزار افغانی برای 
۱۶ خانواده ی نیازمند 

در فاریاب

آغاز کار ساختمان 
یک مکتب به ارزش 
بیش از ۶.۸ میلیون 

افغانی در کندز 
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۱۳ حمل ۱۳9۸
برنامــه ی انــرژی پایــدار وزارت احیــا و 
ــواده  ــروی ۳994 خان ــات س ــاف ده انکش
در ولســوالی برگمتــال والیــت نورســتان را 
بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آن هــا 

ــرد. ــل ک تکمی
ــه ی تدارکاتــی ایــن  ــل مرحل پــس از تکمی
ــرق  ــته های ب ــع بس ــد توزی ــروی، رون س
خورشــیدی در ایــن ولســوالی آغــاز خواهــد 

شــد.
ســروی  بــا  کــه  اســت  گفتنــی 
ولســوالی های برگمتــال و کامدیــش، کار 
ســروی ولســوالی های ســرحدی ایــن 

اســت. تکمیــل شــده  والیــت 

۱4 حمل ۱۳9۸

کار ســاخت یــک بولــدر وال به طــول ۸۰5 

متــر و ارزش بیــش از 4۱ میلیــون افغانــی 

ــای  ــه ه ــجام برنام ــر انس ــوی دفت از س

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 

ــز  ــه ی لشــکرگاه، مرک ــام قلع روســتای ام

هلمنــد 5۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــروژه ۲۰۷5۰  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

از  پــس  و  می شــود  ایجــاد  کاری  روز 

ــندگان  ــن از باش ــدن ۲۲۰۰ ت ــل ش تکمی

محــل از آن مســتفید خواهنــد شــده و 

ــر  ــی از خط ــن زراعت ــب زمی ــا جری صده

می مانــد. مصــون  ســیاب ها 

تکمیل سروی ۳۹۹۴ 
خانواده در ولسوالی 

برگمتال نورستان

جریان ساخت ۸۰۵ 
متر بولدر وال به 
ارزش ۴۱ میلیون 
افغانی در هلمند
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۱4 حمل ۱۳9۸

یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۲.5 میلیون افغانــی از ســوی برنامه ملی آبرســانی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای عمــر ولســوالی اســماعیل خیــل والیــت 

خوســت ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن شــبکه شــامل حفــر چاهــی بــه عمــق ۱۲۰ متــر، کشــیدن ۲  کیلومتــر پایــپ، 

ســاخت ذخیــره ای بــه ظرفیــت ۱۰ متــر مکعــب و نصــب پمــپ ســولری، تخته هــای 

ــود. ــیردهن می ش ــولر و ۷۰ ش س

بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه ۲۰۰ خانــواده در روســتای عمــر بــه آب آشــامیدنی صحی 

ــه اند. دسترســی یافت

تکمیل کار یک شبکه ی آبرسانی به ارزش 
۲.۵ میلیون افغانی در خوست
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۱4 حمل ۱۳9۸
کار اعمــار ۸۸ بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش ۳۲۸ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 
ــا  ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات زیــر چتــر پــروژه ی اقــراء، ب
گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در مکتــب خواجــه لغایــی ولســوالی خوشــی والیــت لوگــر 

افتتــاح شــد. 
ــرق  ــری ب ــتم عص ــتن سیس ــا داش ــی ب ــامیدنی صح ــاه آب آش ــر چ ــروژه  حف ــن پ در ای
ــز  ــرای ۷ مکتــب دیگــر نی ــرای ۲۶ مکتــب و احــداث تشــناب های عصــری ب ــی، ب آفتاب
ــرای ۱۳۸ هــزار دانــش  شــامل می باشــد. ســاخت ایــن مکاتــب زمینــه ی آمــوزش را ب

آمــوز بــه شــمول 5 هــزار دانــش آمــوز دختــر فراهــم خواهــد کــرد.

گذاشتن سنگ تهداب ۸۸ باب مکتب به 
ارزش ۳۲۸ میلیون افغانی در لوگر
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۱5 حمل ۱۳9۸

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهات ســنگ تهداب 

ــر انســجام  ــر را کــه از ســوی دفت ــه طــول 4۲۶5 مت ــوار اســتنادی ب یــک دی

ــود، در  ــاخته می ش ــات س ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س ــه ه برنام

ــا و انکشــاف دهــات در  ــر احی ــل گذاشــت. وزی ولســوالی ســروبی والیــت کاب

مراســمی کــه بــه همیــن منظــور برگــزار شــده بــود گفــت، ایــن دیــوار نزدیــک 

کار پروژه دیوار استنادی به ارزش ۱۳۲ 
میلیون افغانی در ولسوالی سروبی والیت 

کابل افتتاح گردید
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بــه ۱۳۲ میلیــون افغانــی هزینــه دارد و در جریــان ســاخت آن ۷۸59 روز کاری 

بــرای باشــندگان محــل ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۸۰۰۰ خانــواده 

از آن مســتفید می شــوند. جنــاب کریمــی افــزود کــه ارزش اصلــی ایــن پــروژه 

در ایــن اســت کــه ســرعت ســیاب ها را کاهــش می دهــد، از ســرازیر شــدن 

ســیاب بــه زمیــن هــای زراعتــی و خانــه هــای مســکونی جلوگیــری می کنــد، 

ــن  ــه زمی ــاره ب ــیاب را دوب ــراف س ــتفاده ی اط ــی اس ــک و ب ــای خش زمین ه

هــای زراعتــی تبدیــل کــرده و از رســوب ریــگ و ســنگ در کاســه بنــد ســروبی 

جلوگیــری می کنــد. گفتنــی اســت کــه ولســوالی ســروبی منطقــه ی کوهســتانی 

اســت و گاه و بــی گاه در اثــر ســرازیر شــدن ســیاب ها مــردم منطقــه زیــان 

ــل می شــوند. ــادی را متقب هــای زی
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