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1۵ ثور 1398
ــه ارزش  ــافی ب ــروژه انکش ــاخت ۶ پ کار س
2۴ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
ــداب آن در  ــنگ ته ــتن س ــا گذاش ــات، ب ده
ــان  ــت بدخش ــزرگ والی ــهر ب ــوالی ش ولس

ــد.  ــاز ش آغ
ــای  ــار کانال ه ــامل اعم ــا ش ــن پروژه ه ای
ــی،  ــامیدنی صح ــبکه ی آب آش ــاری، ش آبی
ــرک های  ــی و س ــی و آفتاب ــرق آب ــرژی ب ان

روســتایی می شــود.
ــش  ــور، بی ــای مذک ــل کار پروژه ه ــا تکمی ب
مختلــف  قریه هــای  در  خانــواده   ۵3۰ از 
ولســوالی شــهر بــزرگ مزایــای آن هــا 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس

18 ثور 1398

بــرای 238 خانــواده ی نیازمند در روســتاهای 

مســلم آبــاد، کامــه ی خــاص، طاهــر رســول 

ــی  ــن و درگل ــدری پایی ــرایی، صف ــان، س خ

ــار  ــت ننگره ــه ی والی ــوالی کام ــن ولس پایی

بــه ارزش بیــش از ۶8۰ هــزار افغانــی مــواد 

ــات  ــه ج ــای غل ــق بانکه ــی از طری خوراک

وزارت  میثــاق شــهروندی  ملــی  برنامــه 

ــن  ــد. ای ــع ش ــات توزی ــاف ده ــا وانکش احی

کمک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی 

وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی 

ــج،  ــامل برن ــده و ش ــع آوری ش )SIG( جم

ــود. ــوره و دال می ش ــن، ب ــا، روغ آرد، لوبی

آغاز کار ساخت ۶ پروژه ی 
انکشافی به ارزش ۲۴ 

میلیون افغانی در بدخشان

توزیع موادخوراکی به 
ارزش ۶۸۰ هزار افغانی 

برای ۲۳۸ خانواده  نیازمند 
در ننگرهار
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پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و 

انکشــاف دهــات امــروز بــا تعــدادی از بــزرگان 

ــکالت  ــنیدن مش ــور ش ــه منظ ــخ ب ــی بل قوم

مــردم آن والیــت دیــدار کــرد.

در آغــاز ایــن دیــدار، بــزرگان قومــی از پوهنمل 

مجیب الرحمــن کریمــی بابــت پروژه هــای 

ــوب  ــت خ ــفافیت و کیفی ــا ش ــه ب ــافی ک انکش

ــندی  ــار خرس ــده اند، اظه ــق ش ــخ تطبی در بل

ــت های  ــکالت و خواس ــس از آن مش ــرده، پ ک

مــردم آن والیــت را بــا جنــاب کریمــی شــریک 

ــزرگان  ــت های ب ــن خواس ــم تری ــد. مه کردن

ــه ی آب آشــامیدنی و توســعه   ــخ تهی قومــی بل

یافتــن فعالیت هــای برنامــه میثــاق شــهروندی 

امسال ۳۹۱ پروژه ی انکشافی به ارزش ۹۸۱ 
میلیون افغانی در والیت بلخ تطبیق می شود

ــود. ــت ب ــن والی ــوالی های ای ــر ولس ــه دیگ ب

ــان  ــرای آن ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی

ــافی  ــروژه ی انکش ــال 391 پ ــه امس ــت ک گف

بــه ارزش 981 میلیــون افغانــی در ســکتورهای 

مختلــف در بلــخ تطبیــق می شــود و در کنــار آن 

هــم اکنــون کار ســاخت 139 مکتــب در ایــن 

ــان دارد. ــت جری والی

ــاق  ــه میث ــه برنام ــزود ک ــی اف ــاب کریم جن

ــت،  ــخ، چهارکن ــوالی های بل ــهروندی ولس ش

ــرار داده  ــش ق ــت پوش ــل را تح ــم و مارم خل

اســت کــه کار 3۵۰ پــروژه  در ایــن ولســوالی ها 

ــال  ــی ده س ــه ط ــن برنام ــان دارد و ای جری

فعالیتــش تمــام روســتاهای کشــور را تحــت 

ــد داد. ــرار خواه ــش ق پوش
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کار ســاخت پنــج پــروژه ی اعمــار ســربند ها و دیوارهــای اســتنادی بــه ارزش 3۰ میلیــون 

افغانــی بــه ســفارش ویــژه ی رییــس جمهــور از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 

ننگرهــار در ولســوالی های دوربابــا، نازیــان، اچیــن و غنــی خیــل آغــاز شــد. 

ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت 1۰9۰ متــر دیــوار اســتنادی و ســربندها می شــود کــه بــا 

ــب  ــن از خطــر ســیالب ها محافظــت شــده و 8۰۰ جری ســاخت آن هــا ۵۰۰ جریــب زمی

زمیــن دیگــر تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهنــد گرفــت.

آغاز کار پنج پروژه ی انکشافی به ارزش ۳۰ میلیون 
افغانی در ۴ ولسوالی شینوار والیت ننگرهار
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ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات لغمــان بــه 
ــرای ۵۴  ــف ب ــه  یونیس ــی موسس ــک مال کم
خانــواده ی ســیالب زده در ولســوالی بادپــش 
والیــت لغمــان کــه از ســوی ریاســت هــالل 
ــال،  ــد، ۵۴ ترپ ــده بودن ــاب ش ــر انتخ احم
ــک  ــی کم ــته ی فامیل ــل و ۵۴ بس 1۶2 کمپ

کــرد.

1۵ ثور 1398

ــارش  ــواده ی متضــرر از ب ــرای 1۴8 خان ب

ــار،  ــر در ننگره ــیالب های اخی ــاران و س ب

از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــر خوراکــی کمــک  ایــن والیــت مــواد غی

شــد.

ــال،  ــل، ترپ ــامل کمپ ــا ش ــن کمک ه ای

ــی  ــته های صح ــه، بس ــپز خان ــایل آش وس

ــرای  ــده و ب ــزل ش ــایل من ــر وس و دیگ

ــوت و  ــی ک ــوالی بت ــواده در ولس 133 خان

ــع  ــوت توزی ــوالی ک ــواده در ولس 27 خان

ــت. ــده اس ش

کمک مواد غیرخوراکی 
برای ۵۴ خانواده ی 
سیالب زده در لغمان

کمک مواد غیرخوراکی 
برای ۱۴۸ خانواده ی سیالب 

زده در ننگرهار
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کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش ۶ میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقرا 

از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، در روســتای 

کامــگل ولســوالی وامــا والیــت نورســتان آغــاز شــد. 

ــوش  ــقف آن آهنپ ــنگ کاری و س ــه ی آن س ــوده، احاط ــی ب ــش صنف ــب ش ــن مکت ای

می باشــد.

ــی  ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ ــب ۴788 روز کاری ب ــن مکت ــاخت ای ــان کار س در جری

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، بــرای 1۰1 دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری 

ــه در محیــط ســالم فراهــم خواهــد شــد. ــم و تربی تعلی

آغاز کار اعمار یک باب مکتب به ارزش
 ۶ میلیون افغانی در نورستان 
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ــی  ــه مل ــی از ســوی برنام ــون افغان ــه ارزش ۶8 میلی کار ســاخت 23 شــبکه آبرســانی ب

آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایــت 

ــل و  ــرات تکمی ــت ه ــف والی ــکا در ولســوالی های مختل ــی امری ــن الملل اداره انکشــاف بی

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــه آب آشــامیدنی  ــا ســاخت ایــن شــبکه ها حــدود ۶۰ هــزار تــن ب ــی اســت کــه ب گفتن

صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

تکمیل کار ساخت ۲۳ شبکه آبرسانی 
به ارزش ۶۸ میلیون افغانی در هرات
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کار ســاخت 3۶ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش بیــش از ۵7 میلیــون افغانــی از طریــق برنامــه ی 

ــاد  ــف ولســوالی ن ــا و انکشــاف دهــات در قریه هــای مختل ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث مل

علــی والیــت هلمنــد جریــان دارد. 

ایــن پروژه هــا شــامل 27 پــروژه ی ســاخت کانال هــای آبیــاری زراعتــی بــه سیســتم معیــاری 

ــی  ــامیدنی صح ــای آب آش ــه پروژه ه ــد و بقی ــاری می کن ــن را آبی ــب زمی ــه 29 جری ــوده ک ب

اســت کــه بــا حفــر ۴8 چــاه بــرای 1۵۰8 خانــواده آب آشــامیدنی صحــی تهیــه خواهــد کــرد. 

در جریــان کار پروژه هــای متذکــره 1۶291روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم 

شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۵۵۵3 خانــواده از مزایــای آن هــا مســتفید خواهنــد شــد.

جریان کار ۳۶ پروژه ی انکشافی به ارزش 
بیش از ۵۷ میلیون افغانی در هلمند 
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ــنبه،  ــه ش ــات روز س ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم

بــا محمــد شــفیق اســد اهلل ســعید، والــی ارزگان بــه منظــور شــنیدن خواســت ها و 

مشــکالت مــردم ایــن والیــت دیــدار کــرد.

ــاز  ــا و آغ ــار پل ه ــپورتی، اعم ــای ترانس ــاخت راه ه ــت  س ــی ارزگان درخواس وال

فعالیــت میثــاق شــهروندی در دیگــر ولســوالی های ایــن والیــت را بــا وزیــر احیــا و 

انکشــاف دهــات شــریک کــرد.

کار ساخت ۳۱ مکتب به ارزش ۲۰۸ میلیون 
افغانی در ارزگان آغاز شده است
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ــه کار  ــت ک ــات گف ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم

ــاز شــده اســت  ــی در ارزگان آغ ــون افغان ــه ارزش 2۰8 میلی ــب ب ســاخت 31 مکت

و بــر عــالوه، کار ۴9 پــروژه ی میثــاق شــهروندی بــه ارزش 72 میلیــون افغانــی در 

ــان دارد. ــت جری ــن والی ــپورت در ای ــاری و ترانس ــانی، آبی ــای آبرس بخش ه
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کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری بــه ارزش 3.۴ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از طریــق شــورای انکشــافی ســرک عتیــق خــان در 

ولســوالی بغــالن جدیــد والیــت بغــالن تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــرار  ــاری ق ــش آبی ــت پوش ــن را تح ــب زمی ــوده و ۴۰۰ جری ــر ب ــال 338 مت ــن کان ــول ای ط

می دهــد. 

گفتنــی اســت کــه در کنــار ســاخت ایــن کانــال، کار حفــر 1۰ حلقــه چــاه نیــز در همیــن شــورا 

جریــان دارد کــه بــا تطبیــق ایــن دو پــروژه، بــرای 3۴۵ کارگــر فنــی و 1172 کارگــر غیــر فنــی 

1۵17روز کاری فراهــم شــده و بــه تعــداد ۴32 خانــواده از آن مســتفید می شــوند.

تکمیل کار ساخت یک کانال آبیاری به 
ارزش ۳.۴ میلیون افغانی در بغالن
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کار اعمــار 11 بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش ۴9.8 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرا از 

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات، در ولســوالی شــورتیپه ی 

والیــت بلــخ آغاز شــد.

ــل  ــامل تکمی ــر آن ش ــاب دیگ ــد و ۵ ب ــر جدی ــاب آن تعمی ــور ۶ ب ــای مذک ــوع مکتب ه از مجم

ــود.  ــاز می ش ــورد نی ــات م ملحق

ــه ی  ــا، زمین ــاخت آن ه ــا س ــوده و ب ــی ب ــی و ۶ صنف ــی، 8 صنف ــور 12 صنف ــای مذک مکتب ه

ــه جــات ولســوالی مذکــور فراهــم می شــود. ــرای صدهــا کــودک در قری ــری آمــوزش ب فراگی

آغاز کار اعمار ۱۱ باب مکتب به ارزش
 ۴۹.۸ میلیون افغانی در بلخ 
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کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش دو میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 

آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در روســتای حبیب 

خیــل والیــت پکتیــا، آغــاز شــد.

ــب،  ــر مکع ــت 1۰ مت ــا ظرفی ــره ای ب ــر، ذخی ــق 7۰ مت ــه عم ــی ب ــبکه دارای چاه ــن ش ای

دوهــزار متــر پایــپ، 3۰ شــیردهن و 8 تختــه ســولر می شــود کــه بــا ســاخت آن بیــش از 

1۰۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

آغاز کار ساخت یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۲ میلیون افغانی در پکتیا
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کار اعمــار دو بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش 8.۴ میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرا از 

ــر  ــا و انکشــاف دهــات، در روســتاهای امی ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ســوی برنامــه ی مل

محمــد تورکوتــل و کوشــکک ولســوالی هــای تختــه پــل و پنجوایــی والیــت کندهــار آغــاز شــد. 

ــی  ــای آب صح ــناب و چاه ه ــه تش ــه- س ــوده، دارای س ــی ب ــی و 8 صنف ــب ۶ صنف ــن مکات ای

ــا بمبــه ی دســتی میباشــند. آشــامیدنی ب

در جریــان کار ســاختمان مکتب هــای مذکــور 1۴2۰ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل کار 

آن هــا زمینــه ی آمــوزش بــرای ۶1۰ دانــش آمــوز دختــر و پســر در ولســوالی های متذکــره فراهــم 

ــد. خواهد ش

آغاز کار اعمار دو باب مکتب ابتدایی 
به ارزش ۸.۴ میلیون افغانی در کندهار
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 )MCCG( کار دو پــروژه ی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ ومراقبــت

برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هزینــه ی بیــش از ۴ میلیــون 

افغانــی در روســتای چارتــاق نمبــر یــک مرکــز والیــت کنــدز جریــان دارد. 

ــه کار آن 8۰ درصــد پیــش  ــوار محافظــوی، ک ــر دی ــاز ســازی 1۶۰ مت ــن پروژه هــا شــامل ب ای

رفتــه اســت و جغــل ریــزی 3۴81 متــر ســرک کــه کار آن ۴۵ درصــد پیشــرفت داشــته اســت، 

می شــود.

در جریــان کار ایــن پروژه هــا بــرای ۶۰۰ کارگــر فنــی و غیــر فنــی، ۶9۰8 روز کاری ایجــاد شــد 

و پــس ازتکمیــل شــدن، ۶71 خانــواده از مزایــای آن بهره منــد خواهنــد شــد.

جریان کار بازسازی دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۴ میلیون افغانی در کندز
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بــرای 2۵ خانــواده ی نیازمنــد در روســتاهای لــور میــل فتــح خــان و زرداد ولســوالی تختــه پــل 

والیــت کندهــار بــه ارزش بیــش از 13۶ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیرخوراکــی از طریــق 

بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع 

شــد. 

 )SIG( ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی

ــد. ــوت می باش ــدم و ب ــج، آرد، گن ــامل برن ــده و ش ــع آوری ش جم

توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به ارزش 
۱۳۶ هزار افغانی برای ۲۵ خانواده ی نیازمند 

در کندهار
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کار اعمــار ۶ بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش بیــش از 2۶.9 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پروژه ی 

اقــرا از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، در ولســوالی 

ارغنــداب والیــت کندهــار آغــاز شــد. 

ایــن مکاتــب کــه در قریه هــای ده ســبز، حاجیانــو کلــی، شــاه تــوری خانــه گــرداب، وکیــل 

ــی از  ــوده و در یک ــی ب ــود، ۶، 8 و 1۰ صنف ــار می ش ــد اعم ــفلی و اره ــی س کال، چهارقلبه ی

مکاتــب چهــار صنــف درســی جدیــد ســاخته خواهــد شــد. 

ــی  ــر فن ــی و غی ــرای کارگــران فن ــن مکاتــب 3۴1۰ روز کاری ب ــان کار ســاختمان ای در جری

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن هــا، زمینــه ی فراگیــری تعلیــم بــرای 2۶۴۰ دانــش 

آمــوز فراهــم خواهــد شــد.

آغاز کار اعمار ۶ باب مکتب ابتدایی به ارزش 
بیش از ۲۶.۹ میلیون افغانی در کندهار
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