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آغاز کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی به 
ارزش بیش از ۷ میلیون افغانی در بادغیس 

19 ثور 1398

ــر  ــر چت ــی زی ــون افغان ــش از ۷ میلی ــه ارزش بی ــی ب ــب ابتدای ــاب مکت ــک ب ــار ی کار اعم

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

روســتای دهســتان ولســوالی آبکمــری والیــت بادغیــس آغــاز شــد. 

ایــن مکتــب کــه طــی 5 مــاه آینــده بــه صــورت پختــه و اساســی بــرای آمــوزش دختــران 

ــی  ــای اساس ــایر نیازمندی ه ــی و س ــف درس ــد، دارای 8 صن ــد ش ــار خواه ــران اعم وپس

می باشــد.



3

جریان کار ساخت یک شبکه ی آب 
آشامیدنی به ارزش ۱.۲ میلیون افغانی 

در جوزجان
19 ثور 1398

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف 

دهــات بــه ارزش 1.2 میلیــون افغانــی در روســتای جغســای شــهر شــبرغان والیــت جوزجان 

۷۰ درصــد پیــش رفته اســت. 

ایــن شــبکه دارای 989 متــر طــول، 8 شــیردهن، یــک ذخیــره ی ارتفاعــی آب بــه ظرفیــت 

1۰ متــر مکعــب و یــک چــاه بــه عمــق ۷۰ متــر بــوده و بــا ســاخت آن 492 خانــواده بــه آب 

آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.
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4

آغاز کار اعمار ۱۳ باب مکتب ابتدایی به 
ارزش بیش از ۷۸ میلیون افغانی در خوست 

19 ثور 1398

کار اعمــار 13 بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش ۷8 میلیــون و 2۰۰هــزار افغانــی زیــر چتــر 

پــروژه ی اقــراء از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، 

در ولســوالی های لکــن، صبــری، بــاک و دوه منــده )شــمل( والیــت خوســت آغــاز شــد. 

ایــن مکتب هــا کــه بــرای آمــوزش دختــران و پســران اعمــار می شــود، 6 الــی 12 صنفــی 

بــوده و دارای تشــناب های مــورد نیــاز و چــاه هــای آب آشــامیدنی صحــی نیــز می باشــد.
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5

تکمیل کار ساخت یک کانال آب زراعتی به 
ارزش ۹۲۰ هزار افغانی در سمنگان

19 ثور 1398

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش 92۰هــزار افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در شــورای انکشــافی روســتای زرگــری 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ولســوالی خــرم و ســارباغ والیــت ســمنگان تکمیــل و ب

ــران  ــرای کارگ ــاخت آن 688 روز کاری ب ــان س ــوده و در جری ــر ب ــال9۰ مت ــن کان ــول ای ط

ــر فنــی فراهــم شــده اســت. فنــی و غی

ــا تکمیــل کار ایــن پــروژه ی مذکــور حــدود 18۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش  ب

ــد. ــواده از مزایــای آن مســتفید شــده ان ــه و 129 خان ــاری قــرار گرفت آبی
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تهیه ی آب آشامیدنی صحی برای ۲۰۰ 
خانواده در ولسوالی دور بابای ننگرهار

19 ثور 1398

کار ســاخت یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری در قریــه تــور الالی ولســوالی دور بابــای 

والیــت ننگرهــار از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری، وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن قریــه ســپرده شــد. 

ــش از 2۰۰  ــق آن بی ــا تطبی ــت و ب ــون اس ــش از 2.4 میلی ــروژه بی ــن پ ــی ای ارزش مجموع

ــد. ــدا کــرده ان ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پی ــواده ب خان
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توزیع مواد خوراکی به ارزش ۲۰ هزار افغانی 
برای ۶۴ خانواه ی نیازمند در بادغیس

22 ثور 1398 

بــرای 64 خانــواد ی نیازمنــد بــه ارزش بیــش از 2۰ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــات برنام ــه ج ــای غل بانک ه

در قریه هــای نورخیــل حاجــی مــا، عــرب گلپــری و ابوبکــر مهاجــر ولســوالی مقــر والیــت 

بادغیــس، توزیــع شــد. 

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

جمــع آوری شــده و شــامل برنــج، روغــن، و گنــدم می باشــد.
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8

آغاز کار تطبیق ۱۰ پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۳۳ میلیون افغانی در بامیان

22 ثور 1398

کار تطبیــق 1۰ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش 33 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 

ــداب آن در  ــنگ ته ــتن س ــا گذاش ــات، ب ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

ــد.  ــاز ش ــان آغ ــت بامی ــوالی ورس والی ولس

ــک  ــای کوچ ــر بن ــی و زی ــرق آفتاب ــرژی ب ــی، ان ــامیدنی صح ــامل آب آش ــا ش ــن پروژه ه ای

ــف  ــای مختل ــواده در قریه ه ــش از 68۰ خان ــدن، بی ــل ش ــس از تکمی ــه پ ــوده ک ــی ب زراعت

ــد شــد. ــا مســتفید خواهن ــای آن ه ولســوالی ورس از مزای
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توزیع مواد خوراکی به ارزش 
۲۰ هزار افغانی برای ۱۶ خانواده ی 

نیازمند در بدخشان
23 ثور 1398

بــرای 16 خانــواده ی نیازمنــد در روســتای سرپیشــانی ولســوالی تشــکان والیــت بدخشــان 

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــات برنام ــای غله ج ــق بانک ه ــدم از طری ــی گن ــزار افغان ــه ارزش 2۰ ه ب

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــد. 

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

ــت. ــده اس جمع آوری ش
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هر خانه، یک مرکز تولیدی
22 ثور 1398

ــاف  ــی انکش ــه مل ــدگان« برنام ــودت کنن ــرای ع ــبثات ب ــاف تش ــروژه انکش ــتفدین »پ مس

ــر  ــته 184۰ مت ــاه گذش ــش م ــی ش ــات ط ــاف ده ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــاد روس اقتص

ــد.  ــور بافته ان ــت کش ــت والی ــی در هش ــه ارزش 254۰۷55 افغان ــن را ب ــع قالی مرب

ــان  ــدگان را زن ــودت کنن ــرای ع ــبثات ب ــاف تش ــروژه انکش ــتفدین پ ــد از مس ــتاد فیص هش

ــد. ــکیل می ده ــتایی تش روس
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آغاز کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی به 
ارزش بیش از ۴ میلیون افغانی در پکتیکا 

23 ثور 1398

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش 4 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرا 

ــتای  ــات، در روس ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام از س

نوآبــاد بالیــش مربــوط ولســوالی ارگــون والیــت پکتیــکا آغــاز شــد. 

ایــن مکتــب کــه طــی 5 مــاه بــرای آمــوزش دختــران و پســران بــه صــورت پخته و اساســی 

اعمــار می شــود، دارای 6 صنــف درســی و ســایر ســهولت ها می باشــد.
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تکمیل کار ساخت یک ذخیره ی آب زراعتی 
به ارزش ۱.۸ میلیون افغانی در سمنگان 

23 ثور 1398

ــی از طــرف برنامــه ی  ــون افغان ــه ارزش 1.8 میلی ــره ی آب زراعتــی ب کار ســاخت یــک ذخی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ده کان ولســوالی خــرم 

و ســارباغ والیــت ســمنگان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

مساحت این ذخیره ی آب 1۰۰ متر مربع و ظرفیت آن 4۰۰ متر مکعب می باشد. 

در جریــان کار پــروژه مذکــور 1۰55 روز کاری را بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد 

شــده و پــس از تکمیــل شــدن 15۰ خانــواده از آن مســتفید شــده انــد.
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جریان کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی 
به ارزش ۶.۱ میلیون افغانی در کندز 

23 ثور 1398

ــروژه ی  ــر پ ــر چت ــی زی ــون افغان ــه ارزش 6.1 میلی ــی ب ــاب مکتــب ابتدای کار اعمــار یــک ب

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

علــی آبــاد والیــت کنــدز جریــان دارد. 

ــوده و  ــی ب ــود، 8 صنف ــار می ش ــران اعم ــران و پس ــوزش دخت ــرای آم ــه ب ــب ک ــن مکت ای

ــد.  ــز می باش ــی نی ــامیدنی صح ــاه آب آش ــناب و چ دارای 5 تش

در جریــان کار اعمــار مکتــب متذکــره، بــرای 866 کارگــر فنــی و 2968 کارگــر غیــر فنــی 

ــود. ــاد می ش 3834 روز کاری ایج
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جریان کار ۵۱ پروژه ی انکشافی به ارزش 
بیش از ۱۵۶ میلیون افغانی در هلمند

26 ثور 1398 

کار تطبیــق 51 پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش بیــش از 156 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ولســوالی لشــکرگاه والیــت هلمنــد جریــان دارد. 

ایــن پروژه هــا شــامل، تطبیــق 48 پــروژه  بــه منظــور ایجــاد سیســتم آبیــاری معیــاری کــه 28 هــزار 

جریــب زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار داده و حــدود 69 هــزار تــن از مزیــای آن مســتفید 

خواهنــد شــد و ســه پــروژه ی آب آشــامیدنی صحــی می باشــد کــه طــی آن 21 حلقــه چــاه عمیــق 

حفــر شــده و زمینــه ی دسترســی 82۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی فراهــم خواهــد آمــد.
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آغاز کار تطبیق ۷ پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۱۲.۹ میلیون افغانی در بدخشان

 26 ثور 1398

کار تطبیــق ۷ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش 12.9 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در روســتاهای غــاوک، 

ــت  ــکان والی ــوالی تیش ــاق ولس ــاد دره ی ق ــاق و نوآب ــتان، دره ی ق ــانی، بهارس ــری، سرپیش مظف

ــر آب و  ــی، ذخای ــاری زراعت ــای آبی ــداث کانال ه ــامل اح ــا ش ــد.این پروژه ه ــاز ش ــان آغ بدخش

ــی و 9156  ــرای 2596 کارگرفن ــا ب ــاخت آن ه ــان س ــود و در جری ــتنادی می ش ــای اس دیوار ه

کارگــر غیــر فنــی، 119۰روز کاری ایجــاد خواهــد شــد.

بــا تکمیــل کار پروژه هــای متذکــره 15۰۰ جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و 

1191 خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
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توزیع مواد خوراکی به ارزش ۶۰ هزار 
افغانی برای ۱۹ خانواده نیازمند در بادغیس

26 ثور 1398

ــان ولســالی مقــر والیــت  ــه چشــمه ی عبدالمن ــواده نیازمنــد در روســتای گل ــرای 19 خان  ب

بادغیــس از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش از 6۰ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی توزیــع شــد. 

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

پیشــکش شــده و شــامل آرد، برنــج، روغــن، لوبیــا و شــکر می باشــد.
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تکمیل کار ساخت یک شبکه ی 
آب آشامیدنی به ارزش ۲.۲ میلیون 

افغانی در ننگرهار
26 ثور 1398

کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی بــه ارزش 2.2 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 

ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، بــا حمایــت مالــی اداره یونیســف در منطقه ی 

خــور محــل ولســوالی لعــل پــور والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان ســاخت ایــن شــبکه 2۰4 روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، 

25۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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آغاز کار بازسازی ۲۰ کیلومتر سرک 
به ارزش ۸.۷ میلیون افغانی در تخار

26 ثور 1398

ــی راه  ــه مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش 8.۷ میلی ــرک ب ــر س ــازی 2۰ کیلومت ــاز س کار ب

ســازی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از بــازار خانقــاه الــی پــل اســتوی ولســوالی ورســج والیــت 

تخــار آغــاز شــد.

ایــن ســرک کــه بــه صــورت جغــل فــرش طــی شــش مــاه ســاخته خواهــد شــد، شــامل ســاخت 

2 پایــه پلچــک آهــن کانکریتــی، 14 پایــه پلچــک بلولــی و ۷1 متــر دیــوار اســتنادی نیــز می شــود 

و در جریــان کار آن 1163۰ روز کاری بــرای باشــنده های محــل ایجــاد خواهــد شــد.

ــن،  ــخ، ورچی ــر ش ــت، س ــاغ دش ــای ب ــروژه، قریه ه ــن پ ــل کار ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــره،  ــاو، ی ــار، پیت ــتان س ــاهان، بوس ــفلی، ده ش ــا وس ــاوار علی ــز، ی ــکان، گنب ــب، اوچ عبدالمطل

یوچخــش، ده گــز، مخنــوی، پجــک، ســنگ آب، انــدرک، پیــو و خخنــد، انــوی و ایمنــد بــا مرکــز 

ولســوالی ورســج وصــل شــده و بــه مشــکات ترانســپورتی هــزاران خانــواده نقطــه پایان گذاشــته 

خواهــد شــد.
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