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به بهره برداری سپرده شدن  ۱۷.۰۸کیلو متر
سرک به ارزش  ۱۶۳میلیون افغانی در هرات
 ۱۷اسد ۱۳۹۸
 ۱۷.۰۸کیلومتــر ســرک اســفالت و ســاختمانهای آبــرو مســیر آن از مرکــز ولســوالی گــذره الــی ســرک
عمومــی شــرق گــذره ولســوالی گــذره والیــت هــرات توســط محمــد عیســی قــدرت ،معیــن برنامههــای
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و عبدالقیــوم رحیمــی ،والــی هــرات افتتــاح و بــه بهــره بــرداری ســپرده
شد .
ایــن ســرک بــا وصــل کــردن  ۲۹۱قریــه ،ســهولت دسترســی ۲۹هــزار و  ۴۵۰تــن را بــه مراکــز خدمــات
اولیــه فراهــم میکنــد.
کار ایــن پــروژه بــه صــورت مجموعــی  ۱۲هــزار و  ۲۸۰روز فرصــت کاری ایجــاد کــرده اســت و 7470
خانــواده بــه صــورت مســتقیم و  11400خانــواده بــه صــورت غیــر مســتقیم از آن مســتفید میشــوند.
هزینــه پــروژهی مذکــور بالــغ بــر  163ملیــون افغانــی اســت کــه از کمکهــای بالعــوض بانــک جهانــی
تمویــل میشــود.
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آغاز کار ساخت  ۴۰۰متر
دیوار گبیون در لغمان
 ۱۸اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۴۰۰متــر دیــوار گبیــون از ســوی
ســازمان جهانــی غــذا بــه همــکاری تخنیکــی
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات لغمــان بیــن
روســتاهای گورکاوتــو و شــیربکانی ولســوالی

عقد قرارداد ساخت دو الت
سرک ورسج -خاواک به
ارزش  ۴۵میلیون افغانی
 ۲۵اسد ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت دو الت ســرکی از ولســوالی ورســج
تخــار الــی ولســوالی خــاواک والیــت پنجشــیر بــه
ارزش  ۴۵میلیــون افغانــی میــان ریاســت انکشــاف
دهــات تخــار و شــرکت ســاختمانی و ســرک ســازی
حلیــم زی نیــک زی بــه امضــا رســید.
بــه گفتـهی رییــس احیــا و انکشــاف دهــات تخــار،
دو الت ایــن ســرک بــه طــول  ۱۴.۱۵کیلومتــر طــی
ســه مــاه ( ۹۰روز کاری) ســاخته خواهــد شــد.
وی افــزود کــه قــرارداد ســاخت قســمت باقیمانــده
ایــن ســرک کــه ولســوالی ورســج تخــار را بــه
ولســوالی خــاواک پنجشــیر وصــل میکنــد در
آینــده نزدیــک عقــد میشــود.

دولــت شــاه ایــن والیــت آغــاز شــد.
در جریــان کار ســاخت ایــن دیــوار طــی شــش
مــاه بــرای  ۳۰۰تــن زمین ـهی کار ایجــاد شــده
و بــا تکمیــل آن خانههــا ،باغهــا و زمینهــای
زراعتــی مــردم محــل از خطــر ســیالبها
مصــون خواهــد مانــد.
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تکمیل کار تطبیق پروژهی ساخت
 ۱۷۴سرپناه و مسکن به ارزش  ۸۸.۵میلیون
افغانی از سوی کشور چین در افغانستان
 ۲۴اسد ۱۳۹۸
محمــد عیســی قــدرت ،معیــن برنامههــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات قبــل از ظهــر امــروز بــا
هانگکــوان ،قنســول اقتصــادی و تجارتــی ســفارت چیــن در کابــل دیــدار و در مــورد همکاریهــای
دوجانبــه ،تهیــهی مــواد غذایــی ،ســاخت محلهــای بــود و بــاش و راه انــدازی برنامههــای آموزشــی
مــورد نیــاز وزارت گفتگــو کــرد.
در آغــاز جنــاب قــدرت از کمکهــای کشــور چیــن اظهــار ســپاس و قدردانــی کــرده و بــر مســتحکمتر
ســاختن روابــط دوجانبــه بــا آن کشــور تأکیــد کــرد .او همکاریهــای صادقانــهی چیــن را تحســین
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کــرده و در روشــنایی تجربــهی همکاریهــای مشــترک گذشــته ،آمادگــی کامــل وزارت را در بخــش
دریافــت کمکهــای جدیــد اعــام داشــت.
قنســول اقتصــادی کشــور چیــن از تطبیــق درســت و بــا کیفیت پــروژهی ســاخت  ۱۷۴ســرپناه و مســکن
در ولســوالی ارگــوی والیــت بدخشــان اظهــار خرســندی کــرده ،افــزود کــه ایــن نخســتین پــروژهی
آزمایشــی در بخــش ســاختمانی بــود کــه بــدون کمــک تخنیکــی کمپنــی چینایــی بــه گونـهی مســتقالنه
از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق شــده اســت.
او همچنــان گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا داشــتن ظرفیــت خــوب در بخــش تطبیــق
پروژههــا و خدمترســانی بــه مناطــق روســتایی توانســت ه اســت کمکهــای جدیــد کشــور چیــن را
نیــز جــذب کنــد.
در اخیــر ،طرفیــن ســند تکمیــل موفقانــه مــواد تفاهمنامــهی دوجانبــه در مــورد والیــت بدخشــان را کــه
در نتیجـهی آن  ۱۷۴ســرپناه بــه ارزش  ۸۸.۵در ولســوالی ارگــو ســاخته شــد ،بــه امضــا رســاندند.
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تهدابگذاری یک باب
مکتب به ارزش  ۴.۵میلیون
افغانی در ننگرهار
 ۲۷اسد ۱۳۹۸
ســنگ تهــداب یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه
ارزش  ۴.۵میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی
اقــرای برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در شــیرگر ولســوالی

جریان کار ساخت یک
کانال آب زراعتی به ارزش
 ۱.۷میلیون افغانی در تخار
 ۲۷اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنامـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
بــه ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی از طریــق شــورای
انکشــافی روســتای شــهر کهنـهی ولســوالی دشــت
قلعــهی والیــت تخــار  ۸۰درصــد پیــش رفتــه
اســت.
ایــن کانــال آبیــاری  ۵۶۰متــر طــول داشــته و در
جریــان ســاخت آن  ۱۲۱روز کاری بــرای کارگــران
فنــی و غیــر فنــی ایجــاد میشــود.
گفتنیســت کــه بــا تکمیــل کار کانــال مذکــور ۳۹۸
خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.

شــینوار والیــت ننگرهــار گذاشــته شــد.
ایــن مکتــب دارای هشــت صنــف درســی و اداره،
چــاه آب آشــامیدنی ،تشــناب و دیگــر ملحقــات
بــوده و طــی ســه مــاه ســاخته خواهــد شــد.
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تکمیل کار تطبیق دو پروژهی انکشافی
به ارزش  ۳.۴میلیون افغانی در بغالن
 ۲۹اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور ،دو پــروژهی انکشــافی
بــه ارزش  ۳.۴میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در ولســوالی بغــان مرکــزی والیــت بغــان بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پــروژه هــا شــامل ســاخت  ۲۵۰متــر کانــال آبیــاری و  ۳ذخیــرهی آب آشــامیدنی مجهــز بــه
بــه سیســتم ســولر پمــپ میباشــد کــه در قریههــای قرمقــول و ســرک پنجــم ولســوالی بغــان
مرکــزی تطبیــق شــده اســت.
گفتنیســت کــه در جریــان تطبیــق ایــن پروژههــا  1679روز کاری ایجــاد شــده و پــس از
تکمیــل شــدن 578 ،خانــواده از آنهــا مســتفید شــده انــد.
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گذاشتن سنگ تهداب
مکتبی به ارزش  ۷.۸میلیون
افغانی در ننگرهار
 ۲۶اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت گرامیداشــت از صدمیــن ســالگرد
اســترداد اســتقالل کشــور ،ســنگ تهــداب
مکتبــی بــه ارزش  ۷.۸میلیــون افغانــی زیــر چتــر
پــروژهی اقــرا از ســوی برنامــه ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

تکمیل کار  ۱۷۵متر دیوار
استنادی به ارزش ۱.۱
میلیون افغانی در ننگرهار
 ۲۷اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۱۷۵متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش
 ۱.۱میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
ولســوالی کــوز کنــر والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
کار ایــن دیــوار طــی یــک مــاه تکمیــل شــده و بــا
ســاخت آن صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی ،باغهــا،
جوهــای آب و راههــا از خطــر ســیالب مصــون
خواهنــد مانــد.

روســتای زره گلــدرهی ولســوالی چپرهــار والیــت
ننگرهــار گذاشــته شــد.
ایــن مکتــب دارای  ۱۰صنــف درســی ۵ ،تشــناب
و یــک چــاه آب آشــامیدنی بــوده و طــی ســه
مــاه ســاخته خواهــد شــد.
بــا تکمیــل کار مکتــب مذکــور بــرای  ۵۸۷دانش
آمــوز زمینــهی فراگیــری تعلیــم در محیــط
مناســب درســی مهیــا خواهــد شــد.
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تکمیل کار ساخت کانالی
به ارزش  ۲.۲میلیون افغانی
در ننگرهار
 ۲۷اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت کانالی بــه ارزش  ۲.۲میلیــون افغانی
از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی دره نــور
والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری

تکمیل کار جغلاندازی
دو کیلومتر سرک
به ارزش چهار میلیون
افغانی در ننگرهار
 ۲۷اسد ۱۳۹۸
کار جغلانــدازی دو کیلــو متــر ســرک بــه ارزش
 ۴میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
ولســوالی کامــهی والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
کار ایــن ســرک طــی دو مــاه تکمیــل شــده و در
طــول آن پلچکهــا ،دیوارهــای اســتنادی و برخــی
ســاختمانهای ضــروری دیگــر نیــز ســاخته شــده
اســت.

ســپرده شــد.
بــا ســاخت ایــن کانــال حــدود  ۱۷۰خانــواده بــه
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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تکمیل کار سه پروژهی انکشافی و آغاز
کار یک پروژهی دیگر به ارزش مجموعی
 ۲۵میلیون افغانی در تخار

 ۲۹اسد ۱۳۹۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمین ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور ،ســه پروژهی انکشــافی از ســوی
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالیهای بهــارک و ورســج
والیــت تخــار بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده و کار یــک پــروژهی دیگــر آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا کــه هزین ـهی مجموعــی شــان  ۲۵میلیــون افغانــی اســت ،شــامل تمدیــد شــبکه بــرق
شــهری بــه طــول  12.65کیلومتــر ،حفــر چــاه آب آشــامیدنی صحــی در قریجــات برگــت ،چایلــه علــی
خــان و قاضــی غفــور ولســوالی بهــارک و ســاخت ۵۰۰متــر دیــوار محافظــوی قریــه ده بــاال و حصــار
ولســوالی ورســج میشــود کــه ســه پــروژه آن (حفرچاههــا و ســاخت دیــوار محافظــوی) تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــده و کارتمدیــد شــبکه بــرق شــهری بــه تازگــی آغــاز شــده اســت.
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تکمیل کار ساخت کانال و
ترناب قلعه ملک به ارزش
 ۱.۷میلیون افغانی در لغمان
 ۲۹اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز
اســترداد اســتقالل کشــور ،کار ســاخت  ۶۹متــر
کانــال و ترنــاب روســتای قلعــه ملــک مرکــز

به بهره برداری سپرده
شدن دو پروژهی انکشافی
به ارزش  ۳.۲میلیون افغانی
در والیت لغمان
 ۲۹اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز
اســترداد اســتقالل کشــور ،دو پــروژهی انکشــافی
بــه ارزش  ۳.۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
ملــی میثــا شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در ولســوالی قرغهیــی والیــت لغمــان بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پروژههــا شــامل ســاخت  ۳۷۰متــر کانــال در
روســتای فیــروز آبــاد و کانکریتریــزی  ۵۵۰متــر
کوچــه میشــود.

والیــت لغمــان بــه ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی
از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
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تکمیل کار تطبیق دو پروژهی انکشافی
به ارزش  ۳میلیون افغانی در کندز
 ۲۹اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور ،کار تطبیــق دو پــروژهی
انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه ســه میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای حاجــی حفیــظ ولســوالی علــی آبــاد و روســتای
ترکمنــان مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پروژههــا شــامل کانکریــت ریــزی  ۲.۲کیلومتــر ســرک و حفــر  ۱۳حلقــه چــاه و ســاخت
یــک شــبکهی آبرســانی میشــود کــه پــس از تکمیــل شــدن  ۵۳۹خانــواده از مزایــای آنهــا
مســتفید شــده انــد.
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تکمیل کار ساخت یک کانال
آب زراعتی به ارزش ۱.۸
میلیون افغانی در کاپیسا
 ۳۰اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز
اســترداد اســتقالل کشــور ،یــک کانــال آب
زراعتــی بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

امضای قرارداد ساخت
 ۵۸۰متر دیوار استنادی
به ارزش ده میلیون افغانی
در لغمان
 ۲۹اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز
اســترداد اســتقالل کشــور ،قــرارداد ســاخت ۵۸۰
متــر دیــواز اســتنادی در روســتاهای لعــل خــان
آبــاد و دانــدر ولســوالی قرغهیــی والیــت لغمــان
میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت
و شــورای انکشــافی دانــدر بــه امضــا رســید.
بــا ســاخت دیــوار مذکــور صدهــا جریــب زمیــن
زراعتــی و اماکــن مســکونی مــردم از خطــر
ســیالبها محافظــت خواهــد شــد.

و انکشــاف دهــات در قریــهی پاریــات مرکــز
ولســوالی نجــراب والیــت کاپیســا ،بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
ایــن کانــال  ۳۲۵متــر طــول داشــته و در جریــان
ســاخت آن بــرای  ۱۳۸۸کارگرفنــی و غیــر فنــی
زمینـهی کار ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال مذکــور
 ۱۶۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش
آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۱۱۷خانــواده از مزایــای
آن مســتفید میشــوند.
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آغاز کار ساخت  ۱۴۱باب مکتب به ارزش
 ۷۷۲میلیون افغانی در میدان وردگ
 ۲۹اسد ۱۳۹۸
بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور ،کار ســاخت  ۱۴۱بــاب مکتــب
بــه ارزش  ۷۷۲میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات در والیــت میــدان وردگ آغــاز شــد.
از جمل ـهی ایــن مکاتــب یــک بــاب در میــدان شــهر ۱۱ ،بــاب در جلریــز ۱۹ ،بــاب در نــرخ ۲۲ ،بــاب
در حصــه اول بهســود ۴ ،بــاب در مرکــز بهســود ۲۵ ،بــاب در چــک ۳۳ ،بــاب در ســید آبــاد ۱۹ ،بــاب در
جغتــو و  ۷بــاب در ولســوالی دایمیــرداد ســاخته خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه در مجمــوع قــرار اســت  ۲۱۷بــاب مکتــب در والیــت میــدان وردگ ســاخته شــود و
از آن جملــه کار ســاخت  ۱۴۱مکتبــی کــه پروسـهی ســروی و دیزایــن شــان تکمیــل شــده اســت ،بــه
گون ـهی رســمی آغــاز شــد.

