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جریان ساخت یک کانال آب زراعتی به ارزش 
بیش از ۵۴ میلیون افغانی در لوگر

8 سرطان 1398

کار اعمــار یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از 54 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات زیــر چتــر برنامــه ی بودجــه ی بین المللــی برای 

انکشــاف زراعــت  )IFAD(در 1۲ روســتای مرکــز والیــت لوگــر 9۰ درصــد پیــش رفته اســت. 

ایــن کانــال آبیــاری 1۷ کیلومتــر طــول، 155ســانتی متــر عــرض و حــدود ۷۰ ســانتی متــر ارتفاع 

دارد و در جریــان کار آن روزانــه بــه طــور اوســط بــرای 4۰۰ کارگــر فنــی وغیــر فنــی، زمینــه کار 

ــت. ــده اس فراهم ش

ــی قریه هــای  ــال ۲4 هــزار جریــب زمیــن اهال گفتنــی اســت کــه پــس از تکمیــل کار ایــن کان

مذکــور آبیــاری خواهــد شــد.
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1۲ سرطان 1398

ــی از  ــون افغان ــه دومیلی ــک ب ــه ارزش نزدی ــی ب ــامیدنی صح ــبکه ی آب آش ــک ش ــاخت ی کار س

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای لوپــان نــو 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب ولســوالی حضــرت ســلطان والیــت ســمنگان تکمی

طــول ایــن شــبکه 13۷۰ متــر بــوده، دارای ۶ شــیردهن، ذخیــره ای بــه ظرفیــت ۲۰ متــر مکعــب 

ــر می باشــد.  ــه عمــق 1۲۰ مت و یــک چــاه ب

ــی  ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ــروژه 4۲8 روز کاری ب ــن پ ــان کار ای ــه در جری ــت ک گفتنی س

ــد. ــه ان ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافت ــواده ب ــل آن 1۰۶ خان ــا تکمی ــا شــده و ب مهی

تکمیل کار ساخت یک شبکه ی آب آشامیدنی 
صحی به ارزش ۲ میلیون افغانی در سمنگان
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تکمیل کار ساخت کاریز آبیاری به ارزش 
۱۴ میلیون افغانی در خوست

9 سرطان 1398

کار ســاخت یــک کاریــز آبیــاری بــه ارزش بیــش از 14 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای زمبــر ولســوالی صبــری یعقوبــی 

والیــت خوســت تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــت  ــه ظرفی ــک ثانی ــی پرداخــت شــده اســت، در ی ــه ی آن از بودجــه ی مل ــه هزین ــز ک ــن کاری ای

19۰ لیتــر آب دهــی را دارد و بــا ســاخت آن 13۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم 

آبیــاری قــرار گرفتــه انــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن کاریــز ۷13۷ روز کاری ایجــاد شــده اســت و اکنــون 

ــد. ــد از آن اســتفاده کنن 14 هــزار تــن از باشــندگان محــل می توانن
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تکمیل کار یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۹ میلیون 

افغانی  در بغالن

برگزاری دومین نمایشگاه 
ملی تولیدات زنان متشبث

8 سرطان 1398

ــه ارزش  کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب

ــان  ــتای زم ــی در روس ــون افغان ــش از 9 میلی بی

خیــل شــهر پلخمــری تکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

ایــن شــبکه شــامل یــک چــاه عمیــق، ذخیــره ای 

ــیردهن  ــب و 4۶۰ ش ــت 13۰ مترمکع ــه ظرفی ب

اســت کــه همزمــان بــرای یــک هــزار خانــواده 

ــد. ــم می کن ــامیدنی فراه آب آش

گفتنــی اســت کــه ایــن پــروژه طــی یــک ســال 

ــزار  ــرای دو ه ــان آن ب ــده و در جری ــق ش تطبی

ــه ی کار فراهــم شــده اســت. تــن زمین

8 سرطان 1398
ــان  ــتی زن ــدات دس ــترک تولی ــگاه مش نمایش
ــی انکشــاف  ــری برنامــه مل ــه رهب متشــبث ب
ــاف  ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــاد روس اقتص
دهــات، وزارت صنعــت و تجــارت و اتــاق 
ــرای  ــتان ب ــان افغانس ــع زن ــارت و صنای تج
ــاغ چهلســتون  ســه روز )5-۷ ســرطان( در ب

ــد. ــدازی ش ــل راه ان کاب
در ایــن نمایشــگاه کــه بــه مناســبت صدمیــن 
ــر  ــور دای ــتقالل کش ــترداد اس ــالگرد اس س
شــده بــود، 1۲۰ بانــوی متشــبث از 14 
ــدات  ــه و تولی ــور یافت ــور حض ــت کش والی

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــان را ب ــتی ش دس

هفته نامه توسعه         شماره هشتاد و هشتم         پنجشنبه         13 سرطان         1398



۶

وزیر احیا و انکشاف دهات ۱۴ کارمند 
متقاعد این وزارت را تحسین کرد

11 سرطان 1398

ــای  ــد برنامه ه ــد متقاع ــات 14 کارمن ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم پوهنم

مختلــف ایــن وزارت را طــی محفلــی تحســین کــرده، گفــت کــه رهبــری وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

از خدمــات مخلصانــه ی شــما قدردانــی می کنــد، دروازه ی وزارت همیشــه بــه روی تــان بــاز اســت تــا 

دیگــر کارمنــدان نیــز از جربیــات شــما مســتفید شــوند.

زیبــا، گاللــی، نورمحمــد، گالب الدیــن، محمــد انــور، محمــد عیســی، مالجــان، حســام الدیــن، فیــض 

ــارده  ــع چه ــر قان ــد عم ــان و محم ــد ح ــم، محم ــد نعی ــی، محم ــاه، عبدالح ــدر ش ــید صف ــد، س محم

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــا اهــدای تندیــس از ســوی رهبــری وزارت مــورد تحســین و تقدی ــد ب کارمنــدی ان

ــدان  ــات از کارمن ــاف ده ــا و انکش ــه در وزارت احی ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ــه ای ــت ک ــی اس گفتن

ــود. ــت می ش ــر و بزرگداش ــان، تقدی ــت و خدمت ش ــر زحم ــک عم ــرای ی ــد ب متقاع
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