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توزیع موادخوراکی به
ارزش  ۶۸۰هزار افغانی
برای  ۲۳۸خانواد ه نیازمند
در ننگرهار
 ۱۸ثور ۱۳۹۸
بــرای  ۲۳۸خانــوادهی نیازمند در روســتاهای
مســلم آبــاد ،کام ـهی خــاص ،طاهــر رســول
خــان ،ســرایی ،صفــدری پاییــن و درگلــی
پاییــن ولســوالی کامــهی والیــت ننگرهــار

 ۱۵ثور ۱۳۹۸

بــه ارزش بیــش از  ۶۸۰هــزار افغانــی مــواد

کار ســاخت  ۶پــروژه انکشــافی بــه ارزش

خوراکــی از طریــق بانکهــای غلــه جــات

 ۲۴میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در
ولســوالی شــهر بــزرگ والیــت بدخشــان
آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا شــامل اعمــار کانالهــای
آبیــاری ،شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی،
انــرژی بــرق آبــی و آفتابــی و ســرکهای
روســتایی میشــود.
بــا تکمیــل کار پروژههــای مذکــور ،بیــش
از  ۵۳۰خانــواده در قریههــای مختلــف
ولســوالی شــهر بــزرگ مزایــای آنهــا
مســتفید خواهنــد شــد.

برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا وانکشــاف دهــات توزیــع شــد .ایــن
کمکهــا توســط روســتاییان و برنامــهی
وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی
( )SIGجمــع آوری شــده و شــامل برنــج،
آرد ،لوبیــا ،روغــن ،بــوره و دال میشــود.
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3

امسال  ۳۹۱پروژهی انکشافی به ارزش ۹۸۱
میلیون افغانی در والیت بلخ تطبیق میشود
بــه دیگــر ولســوالیهای ایــن والیــت بــود.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــرای آنــان
گفــت کــه امســال  ۳۹۱پــروژهی انکشــافی
بــه ارزش  ۹۸۱میلیــون افغانــی در ســکتورهای
مختلــف در بلــخ تطبیــق میشــود و در کنــار آن
هــم اکنــون کار ســاخت  ۱۳۹مکتــب در ایــن
 ۱۵ثور ۱۳۹۸
پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و
انکشــاف دهــات امــروز بــا تعــدادی از بــزرگان
قومــی بلــخ بــه منظــور شــنیدن مشــکالت
مــردم آن والیــت دیــدار کــرد.
در آغــاز ایــن دیــدار ،بــزرگان قومــی از پوهنمل
مجیبالرحمــن کریمــی بابــت پروژههــای
انکشــافی کــه بــا شــفافیت و کیفیــت خــوب
در بلــخ تطبیــق شــدهاند ،اظهــار خرســندی
کــرده ،پــس از آن مشــکالت و خواســتهای
مــردم آن والیــت را بــا جنــاب کریمــی شــریک
کردنــد .مهــم تریــن خواســتهای بــزرگان
قومــی بلــخ تهی ـهی آب آشــامیدنی و توســعه
یافتــن فعالیتهــای برنامــه میثــاق شــهروندی

والیــت جریــان دارد.
جنــاب کریمــی افــزود کــه برنامــه میثــاق
شــهروندی ولســوالیهای بلــخ ،چهارکنــت،
خلــم و مارمــل را تحــت پوشــش قــرار داده
اســت کــه کار  ۳۵۰پــروژ ه در ایــن ولســوالیها
جریــان دارد و ایــن برنامــه طــی ده ســال
فعالیتــش تمــام روســتاهای کشــور را تحــت
پوشــش قــرار خواهــد داد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و یکم

پنجشنبه

 19ثور

1398

آغاز کار پنج پروژهی انکشافی به ارزش  ۳۰میلیون
افغانی در  ۴ولسوالی شینوار والیت ننگرهار

 ۱۵ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت پنــج پــروژهی اعمــار ســربندها و دیوارهــای اســتنادی بــه ارزش  ۳۰میلیــون
افغانــی بــه ســفارش ویــژهی رییــس جمهــور از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات
ننگرهــار در ولســوالیهای دوربابــا ،نازیــان ،اچیــن و غنــی خیــل آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا شــامل ســاخت  ۱۰۹۰متــر دیــوار اســتنادی و ســربندها میشــود کــه بــا
ســاخت آنهــا  ۵۰۰جریــب زمیــن از خطــر ســیالبها محافظــت شــده و  ۸۰۰جریــب
زمیــن دیگــر تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهنــد گرفــت.
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کمک مواد غیرخوراکی
برای  ۱۴۸خانوادهی سیالب
زده در ننگرهار
 ۱۵ثور ۱۳۹۸
بــرای  ۱۴۸خانــوادهی متضــرر از بــارش
بــاران و ســیالبهای اخیــر در ننگرهــار،
از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات
ایــن والیــت مــواد غیــر خوراکــی کمــک
شــد.
ایــن کمکهــا شــامل کمپــل ،ترپــال،

 ۱۵ثور ۱۳۹۸
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات لغمــان بــه
کمــک مالــی موسســ ه یونیســف بــرای ۵۴
خانــوادهی ســیالب زده در ولســوالی بادپــش
والیــت لغمــان کــه از ســوی ریاســت هــال
احمــر انتخــاب شــده بودنــد ۵۴ ،ترپــال،
 ۱۶۲کمپــل و  ۵۴بســتهی فامیلــی کمــک
کــرد.

وســایل آشــپز خانــه ،بســتههای صحــی
و دیگــر وســایل منــزل شــده و بــرای
 ۱۳۳خانــواده در ولســوالی بتــی کــوت و
 ۲۷خانــواده در ولســوالی کــوت توزیــع
شــده اســت.
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آغاز کار اعمار یک باب مکتب به ارزش
 ۶میلیون افغانی در نورستان

 ۱۵ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش  ۶میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقرا
از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتای
کامــگل ولســوالی وامــا والیــت نورســتان آغــاز شــد.
ایــن مکتــب شــش صنفــی بــوده ،احاطــهی آن ســنگ کاری و ســقف آن آهنپــوش
میبا شــد .
در جریــان کار ســاخت ایــن مکتــب  ۴۷۸۸روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن ،بــرای  ۱۰۱دانــش آمــوز زمین ـهی فراگیــری
تعلیــم و تربیــه در محیــط ســالم فراهــم خواهــد شــد.
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تکمیل کار ساخت  ۲۳شبکه آبرسانی
به ارزش  ۶۸میلیون افغانی در هرات

 ۱۵ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۲۳شــبکه آبرســانی بــه ارزش  ۶۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایــت
اداره انکشــاف بیــن المللــی امریــکا در ولســوالیهای مختلــف والیــت هــرات تکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن شــبکهها حــدود  ۶۰هــزار تــن بــه آب آشــامیدنی
صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

7

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و یکم
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جریان کار  ۳۶پروژهی انکشافی به ارزش
بیش از  ۵۷میلیون افغانی در هلمند

 ۱۵ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۳۶پــروژهی انکشــافی بــه ارزش بیــش از  ۵۷میلیــون افغانــی از طریــق برنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در قریههــای مختلــف ولســوالی نــاد
علــی والیــت هلمنــد جریــان دارد.
ایــن پروژههــا شــامل  ۲۷پــروژهی ســاخت کانالهــای آبیــاری زراعتــی بــه سیســتم معیــاری
بــوده کــه  ۲۹جریــب زمیــن را آبیــاری میکنــد و بقیــه پروژههــای آب آشــامیدنی صحــی
اســت کــه بــا حفــر  ۴۸چــاه بــرای  ۱۵۰۸خانــواده آب آشــامیدنی صحــی تهیــه خواهــد کــرد.
در جریــان کار پروژههــای متذکــره ۱۶۲۹۱روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم
شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۵۵۵۳خانــواده از مزایــای آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.
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کار ساخت  ۳۱مکتب به ارزش  ۲۰۸میلیون
افغانی در ارزگان آغاز شده است

 ۱۷ثور ۱۳۹۸
پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز ســه شــنبه،
بــا محمــد شــفیق اســد اهلل ســعید ،والــی ارزگان بــه منظــور شــنیدن خواس ـتها و
مشــکالت مــردم ایــن والیــت دیــدار کــرد.
ت ســاخت راههــای ترانســپورتی ،اعمــار پلهــا و آغــاز
والــی ارزگان درخواســ 
فعالیــت میثــاق شــهروندی در دیگــر ولســوالیهای ایــن والیــت را بــا وزیــر احیــا و
انکشــاف دهــات شــریک کــرد.
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پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات گفــت کــه کار
ســاخت  ۳۱مکتــب بــه ارزش  ۲۰۸میلیــون افغانــی در ارزگان آغــاز شــده اســت
و بــر عــاوه ،کار  ۴۹پــروژهی میثــاق شــهروندی بــه ارزش  ۷۲میلیــون افغانــی در
بخشهــای آبرســانی ،آبیــاری و ترانســپورت در ایــن والیــت جریــان دارد.
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تکمیل کار ساخت یک کانال آبیاری به
ارزش  ۳.۴میلیون افغانی در بغالن

 ۱۷ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری بــه ارزش  ۳.۴میلیــون افغانــی از طــرف برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از طریــق شــورای انکشــافی ســرک عتیــق خــان در
ولســوالی بغــان جدیــد والیــت بغــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن کانــال  ۳۳۸متــر بــوده و  ۴۰۰جریــب زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار
میدهــد.
گفتنــی اســت کــه در کنــار ســاخت ایــن کانــال ،کار حفــر  ۱۰حلقــه چــاه نیــز در همیــن شــورا
جریــان دارد کــه بــا تطبیــق ایــن دو پــروژه ،بــرای  ۳۴۵کارگــر فنــی و  ۱۱۷۲کارگــر غیــر فنــی
۱۵۱۷روز کاری فراهــم شــده و بــه تعــداد  ۴۳۲خانــواده از آن مســتفید میشــوند.
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آغاز کار اعمار  ۱۱باب مکتب به ارزش
 ۴۹.۸میلیون افغانی در بلخ

 ۱۷ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۱۱بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش  ۴۹.۸میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرا از
ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات ،در ولســوالی شــورتیپهی
والیــت بلــخ آغاز شــد.
از مجمــوع مکتبهــای مذکــور  ۶بــاب آن تعمیــر جدیــد و  ۵بــاب دیگــر آن شــامل تکمیــل
ملحقــات مــورد نیــاز میشــود.
مکتبهــای مذکــور  ۱۲صنفــی ۸ ،صنفــی و  ۶صنفــی بــوده و بــا ســاخت آنهــا ،زمینــهی
فراگیــری آمــوزش بــرای صدهــا کــودک در قریــه جــات ولســوالی مذکــور فراهــم میشــود.
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آغاز کار ساخت یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۲میلیون افغانی در پکتیا

 ۱۷ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی 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.
ایــن شــبکه دارای چاهــی بــه عمــق  ۷۰متــر ،ذخیــرهای بــا ظرفیــت  ۱۰متــر مکعــب،
دوهــزار متــر پایــپ ۳۰ ،شــیردهن و  ۸تختــه ســولر میشــود کــه بــا ســاخت آن بیــش از
 ۱۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.
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آغاز کار اعمار دو باب مکتب ابتدایی
به ارزش  ۸.۴میلیون افغانی در کندهار

 ۱۷ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار دو بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش  ۸.۴میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرا از
ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتاهای اميــر
محمــد تورکوتــل و کوشــکک ولســوالی هــای تختــه پــل و پنجوایــی والیــت کندهــار آغــاز شــد.
ایــن مکاتــب  ۶صنفــی و  ۸صنفــی بــوده ،دارای ســه -ســه تشــناب و چاههــای آب صحــی
آشــامیدنی بــا بمب ـهی دســتی میباشــند.
در جریــان کار ســاختمان مکتبهــای مذکــور  ۱۴۲۰روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل کار
آنهــا زمینـهی آمــوزش بــرای  ۶۱۰دانــش آمــوز دختــر و پســر در ولســوالیهای متذکــره فراهــم
خواهد شــد.
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جریان کار بازسازی دو پروژهی انکشافی
به ارزش  ۴میلیون افغانی در کندز

 ۱۸ثور ۱۳۹۸
کار دو پــروژهی پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ ومراقبــت ()MCCG
برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هزینـهی بیــش از  ۴میلیــون
افغانــی در روســتای چارتــاق نمبــر یــک مرکــز والیــت کنــدز جریــان دارد.
ایــن پروژههــا شــامل بــاز ســازی  ۱۶۰متــر دیــوار محافظــوی ،کــه کار آن  ۸۰درصــد پیــش
رفتــه اســت و جغــل ریــزی  ۳۴۸۱متــر ســرک کــه کار آن  ۴۵درصــد پیشــرفت داشــته اســت،
میشــود.
در جریــان کار ایــن پروژههــا بــرای  ۶۰۰کارگــر فنــی و غیــر فنــی ۶۹۰۸ ،روز کاری ایجــاد شــد
و پــس ازتکمیــل شــدن ۶۷۱ ،خانــواده از مزایــای آن بهرهمنــد خواهنــد شــد.
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توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به ارزش
 ۱۳۶هزار افغانی برای  ۲۵خانوادهی نیازمند
در کندهار

 ۱۸ثور ۱۳۹۸
بــرای  ۲۵خانــوادهی نیازمنــد در روســتاهای لــور میــل فتــح خــان و زرداد ولســوالی تختــه پــل
والیــت کندهــار بــه ارزش بیــش از  ۱۳۶هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیرخوراکــی از طریــق
بانکهــای غلــه جــات برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع
شــد.
ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنام ـهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
جمــع آوری شــده و شــامل برنــج ،آرد ،گنــدم و بــوت میباشــد.
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آغاز کار اعمار  ۶باب مکتب ابتدایی به ارزش
بیش از  ۲۶.۹میلیون افغانی در کندهار

 ۱۵ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۶بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش بیــش از  ۲۶.۹میلیــون افغانــی زیــر چتــر پروژهی
اقــرا از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در ولســوالی
ارغنــداب والیــت کندهــار آغــاز شــد.
ایــن مکاتــب کــه در قریههــای ده ســبز ،حاجیانــو کلــی ،شــاه تــوری خانــه گــرداب ،وکيــل
کال ،چهارقلبهيــی ســفلی و ارهــد اعمــار میشــود ۸ ،۶ ،و  ۱۰صنفــی بــوده و در یکــی از
مکاتــب چهــار صنــف درســی جدیــد ســاخته خواهــد شــد.
در جریــان کار ســاختمان ایــن مکاتــب  ۳۴۱۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آنهــا ،زمینـهی فراگیــری تعلیــم بــرای  ۲۶۴۰دانــش
آمــوز فراهــم خواهــد شــد.
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