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تکمیل کار سروی  ۳۸۴۱۷۹خانواده به منظور
توزیع برق آفتابی در  ۱۳والیت کشور
 ۱۳اسد ۱۳۹۸
برنام ـهی انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کار ســروی ۳۸۴۱۷۹خانــواده در  ۵۵ولســوالی
ســرحدی  ۱۳والیــت کشــور (هــرات ،کندهــار ،هلمنــد ،زابــل ،نیمــروز ،فــراه ،خوســت ،پکتیــا ،پکتیــکا،
لوگــر ،ننگرهــار ،کنــر و نورســتان) را بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آنهــا تکمیــل کــرده اســت.
قــرار اســت پــروژهی برقرســانی بــرای مناطــق ســرحدی کشــور ،بــرای  ۵۳۱۰۲۲خانــواده در
ولســوالیهای ســرحدی  ۱۳والیــت کشــور بــرق آفتابــی توزیــع کنــد کــه بــا تکمیــل پروسـهی ســروی،
رونــد توزیــع بســتههای بــرق خورشــیدی خانــه بــه خانــه آغــاز خواهــد شــد.
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تکمیل کار  ۳۷پروژه و آغاز کار
 ۵۹پروژهی دیگر به ارزش مجموعی
 ۱۴۱میلیون افغانی در غور

 ۱۳اسد ۱۳۹۸

چــکار ســاخت  ۳۷پــروژه بــه ارزش  ۳۸میلیــون افغانــی در ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور از
ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل شــده و کار  ۵۹پــروژهی
دیگــر بــه ارزش  ۱۰۳میلیــون افغانــی در ایــن ولســوالی آغــاز شــد.
پروژههــای تکمیــل شــده شــامل شــبکههای آبرســانی ،بــرق ســولری ،کانالهــای آبیــاری زراعتــی،
دیوارهــای محافظــوی و شــبکههای آبیــاری زراعتــی میباشــد کــه در جریــان کار آنهــا 79543
روزکاری ایجــاد و شــده و پــس از تکمیــل شــدن  8714خانــواده از مزایــای پروژههــای یــاد شــده
مســتفید شــده انــد.
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آغاز کار ساخت سه باب مکتب به ارزش
 ۱۲میلیون افغانی در ننگرهار
 ۱۳اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت ســه بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش  ۱۲میلیــون افغانــی در چــوکات پــروژهی اقــرا
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی چپرهــار والیــت
ننگرهــار آغــاز شــد.
ک منزلــه بــوده و دارای شــش صنــف درســی ،تشــناب ،چاههــای آب
تعمیــر ایــن مکاتــب یــ 
آشــامیدنی ،احاطــه و ملحقــات دیگــر میباشــد.
گفتنی است که مکاتب متذکره طی سه ماه و در پنج جریب زمین ساخته خواهند شد.
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تدوير کارگاه آموزشي چهار روزه ،براي
هماهنگ کنندهگان ولسواليهاي زون مرکزي
برنامه ملي انکشاف اقتصاد روستايي
 ۱۲اسد ۱۳۹۸
برنامــه ملــي انکشــاف اقتصــاد روســتايي WEERDP-وزارت احيــا و انکشــاف دهــات بــراي کارمنــدان
واليتــي (هماهنــگ کننــدهگان ولســوالي) موظــف در واليــات کابــل ،پنجشــير ،باميــان ،کاپيســا و پــروان
در بخشهــاي اداري ،تــدارکات ،مالــي و ارتباطــات ،کارگاه آموزشــي دايــر کــرد.
اشــتراک کننــدهگان ايــن کارگاه از واليــات نامبــرده جهــت فراگيــري مهارتهــاي الزمــه ،بــه دفتــر
مرکــزي ايــن برنامــه در واليــت کابــل آمدنــد.
در نخســتين روز از برگــزاري ايــن کارگاه ،محتــرم محمدوحيــد ابراهيــم زاده ،معــاون عملياتــي برنامــه
ملــي انکشــاف اقتصــاد روســتايي پيرامــون موضوعــات عمــدهي وظيفــوي ايــن کارمنــدان صحبــت کــرد
و بــر تطبيــق هــر چــه بهتــر ايــن برنامــه در ولســواليهاي منتخــب ،تاکيــد ورزيــد.
کارگاه آموزشي ياد شده از تاريخ  ۱۲اسد آغاز و الي  ۱۵اسد سال روان ادامه خواهد داشت.
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تهيهي آب آشاميدني براي  ۲۰۰خانوادهي
کوچي در ميدان وردگ
 ۱۴اسد ۱۳۹۸
کار حفــر  ۱۱حلقــه چــاه آب آشــاميدني مجهــز بــا بمبــه دســتي بــراي کوچيــان از ســوي برنامــه
ملــي آبرســاني وزارت احيــا و انکشــاف دهــات در روســتاهاي تيتمــور ،تنگــي ،اول خيــل و ســرکي
ولســوالي نــرخ واليــت ميــدان وردگ تکميــل و بــه بهــره بــرداري ســپرده شــد.
در جريــان کار حفــر ايــن چاههــا  ۲۰۴روز کاري بــراي  ۲۴۰کارگــر فنــي و  ۴۶۸کارگــر غيــر
فنــي ايجــاد شــده و بــا تکميــل کار آنهــا  ۲۰۰خانــوادهي کوچــي بــه آب آشــاميدني صحــي
دسترســي يافتــه انــد.
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تکمیل کار سه پروژهی انکشافی و
آغاز کار یک پروژهی دیگر در بلخ
 ۱۳اسد ۱۳۹۸
ســه پــروژهی انکشــافی شــامل ســاخت  ۷.۱۸کیلومتــر ســرک از ســوی برنامــه ملی راه ســازی روســتایی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی مراســمی بــا حضــور محمــد عیســی قــدرت ،معییــن برنامههــای
ایــن وزارت و محمــد اســحاق رهگــذر ،والــی بلــخ بــه بهــره بــرداری ســپرده شــدند و کار آســفالت ۶.۷
کیلومتــر ســرک دیگــر آغــاز شــد.
جزئیات این پروژهها قرار ذیل است:
 -1تکمیــل کار اعمــار  3.22کیلومتــر ســرک اســفالت بــا ســاختمانهای آبــرو مســیر آن از ســرک
یولمــرب الــی شــهرک علیــا جنــوب دشــت شــادیان شــهر مــزار شــریف؛
 -2تکمیــل ســاخت  2.04کیلومتــر ســرک اســفالت بــا ســاختمانهای آبــرو آن از ســرک یولمــرب الــی
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کارتــه ســلطان بابــه علــی شــیر در جنــوب دشــت شــادیان شــهر مــزار شــریف؛
 -3تکمیــل اعمــار  1.94کیلومتــر ســرک اســفالت بــا ســاختمانهای آبــرو آن از ســرک یولمــرب الــی
ســرک شــیخ حســن غمگیــن ســمت جنــوب دشــت شــادیان شــهر مــزار شــریف؛
 -4آغــاز کار عملــی ســاخت  6.5کیلومتــر ســرک اســفالت بــا ســاختمانهای آبــرو آن بــه شــمول 10
متــر پــل آهنکانکریتــی در علــی آبــاد و کمــپ ســخی ولســوالی نهــر شــاهی والیــت بلــخ.
پروژههــای متذکــره عــاوه بــر وصــل  23قریــه ،ســهولت دسترســی حــدود  23هــزار تــن از باشــندگان
والیــت بلــخ را بــه مراکــز خدمــات اولیــه فراهــم میکنــد و در جریــان کار آنهــا  ۲۱هــزار روز فرصــت
کاری ایجــاد شــده اســت.
ی اســت کــه برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تــا کنــون 218
گفتنــ 
کیلومتــر ســرک و  110متــر پــل را در والیــت بلــخ اعمــار و بــه بهــره بــرداری ســپرده اســت.

