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جریان کار ساخت 3 کیلومتر سرک 
به ارزش 15 میلیون افغانی در غور

هفته نامه
توسعـــــه

4



2

18 سرطان 1398

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش 5.8 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــراء 

از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه وســیله ی شــورای 

انکشــافی معلــم ظاهــر در ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار جریــان دارد. 

ــی  ــامیدنی صح ــاه آب آش ــه چ ــک حلق ــناب و ی ــی، 5 تش ــف درس ــه دارای 8 صن ــب ک ــن مکت ای

ــود. ــار می ش ــران اعم ــران و پس ــوزش دخت ــرای آم ــن ب ــع زمی ــر مرب ــت، در 3000 مت اس

در جریــان ســاخت ایــن مکتــب 1820 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و  

پــس از تکمیــل شــدن، 3۶0 خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

جریان کار اعمار یک باب مکتب  ابتدایی 
به ارزش ۵.۸ میلیون افغانی در کندهار
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تکمیل کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی 
به ارزش ۳.۷ میلیون افغانی در خوست

19 سرطان 1398

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات 

ــز  ــرأ در روســتای خواجــه محمــد ولســوالی گرب ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــی زی ــون افغان ــه ارزش 3.۷ میلی ب

والیــت خوســت تکمیــل و توســط محتــرم حلیــم فدایــی والــی خوســت افتتــاح شــد. 

ایــن مکتــب کــه دارای ۶ صنــف درســی، 3 تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی اســت، در 

۶000 متــر مربــع زمیــن بــرای آمــوزش دختــران و پســران اعمــار شــده اســت. 

در جریــان ســاخت مکتــب مذکــور 1440 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و در 

یــک وقــت 200 دانــش آمــوز می تواننــد در آن بــه فراگیــری علــم بپردازنــد.
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جریان کار ساخت ۳ کیلومتر سرک 
به ارزش ۱۵ میلیون افغانی در غور

18 سرطان 1398

کار ســاخت 3 کیلومتــر ســرک بــه ارزش 15 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای شــیهه ی ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیت 

غــور 42 درصــد پیــش رفته اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  44۷2 روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۷890 

تــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهنــد شــد.

ایــن ســرک کــه حــدود 9 متــر عــرض دارد ســهولت رســاندن محصــوالت کشــاورزان از مناطــق 

دور دســت را بــه مارکیت هــا فراهــم آورده، موجــب رشــد اقتصــاد مــردم می شــود.
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جریان کار ساخت ۴۷۰ متر 
کانال آبیاری به ارزش ۵ 

میلیون افغانی در غور

تکمیل کار حفر ۱۲ 
حلقه چاه آب آشامیدنی 

در میدان وردگ

15 سرطان 1398

ــه ارزش  ــاری ب ــال آبی ــر کان ــاخت 4۷0 مت کار س

بیــش از 5 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر  انســجام 

برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

در روســتای قلعــه چکــه ولســوالی لعــل و ســرجنگل 

والیــت غــور 90 درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــاد  ــال 3155 روز کاری ایج ــن کان ــان کار ای در جری

ــه  ــن ب ــدن، 3150 ت ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ش

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــتقیم از آن مس ــه ی مس گون

ــا  ــال صده ــن کان ــاخت ای ــه باس ــت ک ــی اس گفتن

ــم  ــش منظ ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی جری

آبیــاری قــرار گرفتــه و  حاصــات زراعتی کشــاورزان 

بیشــر می شــود.

19 سرطان 1398
ــامیدنی از  ــاه آب آش ــه چ ــر 12 حلق کار حف
ــا  ــانی وزارت احی ــی آبرس ــه مل ــوی برنام س
ــی،  ــتاهای الوزای ــات در روس ــاف ده و انکش
درانــی، انــدرو، ده حیــات، عبــده خیــل، ککــو 
ــه  ــه، قلع ــدره، ده خرق ــادام، آب ــی ب ــل، بن خی
ســنگی و دادل ولســوالی نــرخ والیــت میــدان 
ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب وردگ تکمی

شــد.
ــا  ــن چاه ه ــاخت ای ــا س ــه ب ــت ک گفتنی س
حــدود 300 خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح
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