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به ارزش مجموعی ۱۴۱ میلیون افغانی در غور

آغاز کار ساخت سه باب مکتب به ارزش
 ۱۲ میلیون افغانی در ننگرهار

۴

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره نود و سه         پنجشنبه         ۱7 اسد        سال ۱3۹8

هفته نامه
توسعـــــه



۱3 اسد ۱3۹8

برنامــه ی انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کار ســروی 38۴۱7۹خانــواده در ۵۵ ولســوالی 

ســرحدی ۱3 والیــت کشــور )هــرات، کندهــار، هلمنــد، زابــل، نیمــروز، فــراه، خوســت، پکتیــا، پکتیــکا، 

لوگــر، ننگرهــار، کنــر و نورســتان( را بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آن هــا تکمیــل کــرده اســت.

ــواده در  ــرای ۵3۱۰۲۲ خان ــور، ب ــرحدی کش ــق س ــرای مناط ــانی ب ــروژه ی برق رس ــت پ ــرار اس ق

ولســوالی های ســرحدی ۱3 والیــت کشــور بــرق آفتابــی توزیــع کنــد کــه بــا تکمیــل پروســه ی ســروی، 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــه آغ ــه خان ــه ب ــیدی خان ــرق خورش ــته های ب ــع بس ــد توزی رون
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تکمیل کار سروی 38۴۱7۹ خانواده به منظور 
توزیع برق آفتابی در ۱3 والیت کشور



تکمیل کار 37 پروژه و آغاز کار
 ۵۹ پروژه ی دیگر به ارزش مجموعی

 ۱۴۱ میلیون افغانی در غور
۱3 اسد ۱3۹8

چــکار ســاخت 37 پــروژه  بــه ارزش 38 میلیــون افغانــی در ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور از 

ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل شــده و کار ۵۹ پــروژه ی 

دیگــر بــه ارزش ۱۰3 میلیــون افغانــی در ایــن ولســوالی آغــاز شــد.

ــی،  ــاری زراعت ــای آبی ــولری، کانال ه ــرق س ــانی، ب ــبکه های آبرس ــامل ش ــده ش ــل ش ــای تکمی پروژه ه

ــا 7۹۵۴3  ــان کار آن ه ــه در جری ــد ک ــی می باش ــاری زراعت ــبکه های آبی ــوی و ش ــای محافظ دیواره

ــده  ــاد ش ــای ی ــای پروژه ه ــواده از مزای ــدن 87۱۴ خان ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد و ش روزکاری ایج

ــد. مســتفید شــده ان
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۴

۱3 اسد ۱3۹8

کار ســاخت ســه بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش ۱۲ میلیــون افغانــی در چــوکات پــروژه ی اقــرا 

ــت  ــار والی ــوالی چپره ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه مل برنام

ننگرهــار آغــاز شــد. 

ــای آب  ــناب، چاه ه ــی، تش ــف درس ــش صن ــوده و دارای ش ــه ب ــک  منزل ــب ی ــن مکات ــر ای تعمی

ــد. ــر می باش ــات دیگ ــه و ملحق ــامیدنی، احاط آش

گفتنی است که مکاتب متذکره طی سه ماه و در پنج جریب زمین ساخته خواهند شد.

آغاز کار ساخت سه باب مکتب به ارزش
 ۱۲ میلیون افغانی در ننگرهار
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تدویر کارگاه آموزشي چهار روزه، براي 
هماهنگ کننده گان ولسوالي هاي زون مرکزي 

برنامه ملي انکشاف اقتصاد روستایي
۱۲ اسد ۱3۹8 

برنامــه ملــي انکشــاف اقتصــاد روســتایي-WEERDP وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــراي کارمنــدان 

والیتــي )هماهنــگ کننــده گان ولســوالي( موظــف در والیــات کابــل، پنجشــیر، بامیــان، کاپیســا و پــروان 

ــي و ارتباطــات، کارگاه آموزشــي دایــر کــرد.  در بخش هــاي اداري، تــدارکات، مال

ــر  ــه دفت ــه، ب ــاي الزم ــري مهارت ه ــت فراگی ــرده جه ــات نام ب ــن کارگاه از والی ــده گان ای ــتراک کنن اش

مرکــزي ایــن برنامــه در والیــت کابــل آمدنــد. 

ــد ابراهیــم زاده، معــاون عملیاتــي برنامــه  در نخســتین روز از برگــزاري ایــن کارگاه، محتــرم محمدوحی

ملــي انکشــاف اقتصــاد روســتایي پیرامــون موضوعــات عمــده ي وظیفــوي ایــن کارمنــدان صحبــت کــرد 

و  بــر تطبیــق هــر چــه بهتــر ایــن برنامــه در ولســوالي هاي منتخــب، تاکیــد ورزیــد. 

کارگاه آموزشي یاد شده از تاریخ ۱۲ اسد آغاز و الي ۱۵ اسد سال روان  ادامه خواهد داشت.

۵ هفته نامه توسعه         شماره نود و سه         پنجشنبه         ۱7 اسد         ۱3۹8



۱۴ اسد ۱3۹8

کار حفــر ۱۱ حلقــه چــاه آب آشــامیدني مجهــز بــا بمبــه دســتي بــراي کوچیــان از ســوي برنامــه 

ملــي آبرســاني وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتا هاي تیتمــور، تنگــي، اول خیــل و ســرکي 

ولســوالي نــرخ والیــت میــدان وردگ تکمیــل و بــه بهــره بــرداري ســپرده شــد.

ــر  ــر غی ــي و ۴۶8 کارگ ــر فن ــراي ۲۴۰ کارگ ــا ۲۰۴ روز کاري ب ــن چاه ه ــر ای ــان کار حف در جری

ــي  ــامیدني صح ــه آب آش ــي ب ــواده ي کوچ ــا ۲۰۰ خان ــل کار آن ه ــا تکمی ــده و ب ــاد ش ــي ایج فن

ــد. ــه ان دسترســي یافت

تهیه ي آب آشامیدني براي ۲۰۰ خانواده ي 
کوچي در میدان وردگ
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ســه پــروژه ی انکشــافی شــامل ســاخت 7.۱8 کیلومتــر ســرک از ســوی برنامــه ملی راه ســازی روســتایی 

ــن برنامه هــای  ــا حضــور محمــد عیســی قــدرت، معیی ــا و انکشــاف دهــات طــی مراســمی ب وزارت احی

ایــن وزارت و محمــد اســحاق رهگــذر، والــی بلــخ بــه بهــره بــرداری ســپرده شــدند و کار آســفالت ۶.7 

کیلومتــر ســرک دیگــر آغــاز شــد.

جزئیات این پروژه ها قرار ذیل است:

ــرک  ــیر آن از س ــرو مس ــاختمان های آب ــا س ــفالت ب ــرک اس ــر س ــار 3.۲۲ کیلومت ــل کار اعم ۱- تکمی

ــریف؛ ــزار ش ــهر م ــادیان ش ــت ش ــوب دش ــا جن ــهرک علی ــی ش ــرب ال یولم

۲- تکمیــل ســاخت ۲.۰۴ کیلومتــر ســرک اســفالت بــا ســاختمان های آبــرو آن از ســرک یولمــرب الــی 

تکمیل کار سه پروژه ی انکشافی و 
آغاز کار یک پروژه ی دیگر در بلخ
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کارتــه ســلطان بابــه علــی شــیر در جنــوب دشــت شــادیان شــهر مــزار شــریف؛

ــی  ــرو آن از ســرک یولمــرب ال ــا ســاختمان های آب ــر ســرک اســفالت ب ــل اعمــار ۱.۹۴ کیلومت 3- تکمی

ســرک شــیخ حســن غمگیــن ســمت جنــوب دشــت شــادیان شــهر مــزار شــریف؛

ــه شــمول ۱۰  ــرو آن ب ــا ســاختمان های آب ــر ســرک اســفالت ب ــی ســاخت ۶.۵ کیلومت ۴- آغــاز کار عمل

ــاد و کمــپ ســخی ولســوالی نهــر شــاهی والیــت بلــخ. متــر پــل آهن کانکریتــی در علــی آب

پروژه هــای متذکــره عــاوه بــر وصــل ۲3 قریــه، ســهولت دسترســی حــدود ۲3 هــزار تــن از باشــندگان 

والیــت بلــخ را بــه مراکــز خدمــات اولیــه فراهــم می کنــد و در جریــان کار آن هــا ۲۱ هــزار روز فرصــت 

کاری ایجــاد شــده اســت.

ــون ۲۱8  ــا کن ــات ت ــا و انکشــاف ده ــی راه ســازی روســتایی وزارت احی ــه مل ــه برنام ــی  اســت ک گفتن

ــرداری ســپرده اســت. ــه بهــره ب ــخ اعمــار و ب ــت بل ــل را در والی ــر پ ــر ســرک و ۱۱۰ مت کیلومت
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