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تکمیل کار پنج کانال آبیاری به ارزش 
۹.۴ میلیون افغانی در هرات

امضای قرارداد ۹۵۰ متر دیوار استنادی به ارزش 
۲۴ میلیون افغانی در ننگرهار

۹

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره نود و پنج         پنجشنبه         7 سنبله        سال 13۹8

هفته نامه
توسعـــــه



3 سنبله 13۹8

ــاه آب  ــه چ ــک حلق ــامل ی ــی ش ــون افغان ــج میلی ــه پن ــک ب ــه ارزش نزدی ــافی ب ــروژه ی انکش ــار پ  چه

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــاری زراعت ــید ه ی آبی ــال سرپوش ــروژه ی کان ــه پ ــامیدنی و س آش

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در قریه هــای ســردریا، شــایگان و قــاش عمــران ولســوالی 

ــرداری ســپرده شــد.  ــه بهــره ب ــل و ب ــی تکمی ــاور والیــت غزن ن

ــش از  ــرای بی ــار آن ب ــان کار آعم ــوده و در جری ــر ب ــدود 1۰۰۰ مت ــاً ح ــره جمع ــای متذک ــول کانال ه ط

ــا شــده اســت.  ــه ی کار مهی ــر فنــی زمین ۴۰۰۰ کارگــر فنــی وغی

ــش  ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی ــره 181۰ جری ــای متذک ــل کار پروژه ه ــا تکمی ــه ب ــت ک گفتنی س

ــوند. ــتفید می ش ــا مس ــای آن ه ــواده از مزای ــه و 8۵ خان ــرار گرفت ــاری ق آبی
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تکمیل کار چهار پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۵ میلیون افغانی در غزنی



به بهره برداری سپرده 
شدن ۲  پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۴ میلیون افغانی 

در جوزجان

جریان کار اعمار یک باب 
مکتب ابتدایی به ارزش
 ۴ میلیون افغانی در بلخ

۲ سنبله 13۹8

دو پــروژه ی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات شــامل ســاخت یــک 

حــوض ذخیــره بــه ظرفیــت 3۶۰ مترمکعــب و یــک 

ــول 31۹1  ــه ط ــی ب ــامیدنی صح ــبکه ی آب آش ش

ــی  ــون افغان ــار میلی ــش از چه ــه ی بی ــا هزین ــر ب مت

ــهر  ــن ش ــاش پایی ــی و چوب ــه عل ــای باب در قریه ه

ــرداری  ــره ب ــه به ــان ب ــت جوزج ــبرغان والی ش

ــد.  ــپرده ش س

بــا تکمیــل کار ایــن پروژه هــا ۵81 خانــواده بــه آب 

آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا می کننــد.

۲ سنبله 13۹8

ــه بــه  ــب ابتدایی ــاب مکت ــک ب ــار ی  کار اعم

ارزش نزدیــک بــه ۴ میلیــون افغانــی زیــر 

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ چت

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

ــخ 7۰  ــت بل ــگ والی ــردان بی ــی م ــتای عل روس

ــت.  ــه اس ــش رفت ــد پی درص

دارای ۶ صنــف درســی،  ایــن مکتــب کــه 

تشــناب های مــورد نیــاز، 3۰8 متــر مربــع 

مســاحت و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 

صحــی می باشــد و پــس از تکمیــل شــدن 17۹ 

ــد  ــتفید خواهن ــای آن مس ــوز از مزای ــش آم دان

ــد. ش
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۴

تکمیل کار سه پروژه ی 
انکشافی به ارزش مجموعی 

۲.۴ میلیون افغانی 
در میدان وردگ

جریان کار اعمار یک باب 
مکتب ابتدایی به ارزش

 ۶.۶ میلیون افغانی در لوگر

۲ سنبله  13۹8

ــهروندی  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــروژه ی برنام ــه پ س

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش مجموعــی 

۲.۴ میلیــون افغانــی شــامل ســاخت یــک ذخیــره ی 

ــی  ــامیدنی صح ــبکه ی آب آش ــک ش ــی، ی آب زراعت

ــلطان،  ــول س ــای ق ــامیدنی در قریه ه ــاه آب آش و چ

قــول ســعید و ســینگار مربــوط ولســوالی های 

ــره  ــه به ــدان وردگ ب ــت می ــز والی ــود و جلری بهس

ــرداری ســپرده شــد. ب

ــه  ــواده در س ــا 13۹ خان ــن پروژه ه ــای ای از مزای

ــد. ــد ش ــد خواهن ــرده بهره من ــتای نامب روس

۲ سنبله 13۹8

ــه  ــه خواج ــه دختران ــب ابتدایی ــار مکت  کار اعم

لغــوی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهات 

بــه ارزش ۶.۶ میلیــون افغانــی در ولســوالی 

ــه  ــش رفت ــد پی ــر ۶۰ درص ــت لوگ ــی والی خوش

اســت.

ایــن مکتــب کــه دارای 1۰ صنــف درســی، 

ــاه  ــه چ ــک حلق ــاق اداری و ی ــناب، ۲ ات 3 تش

ــس از  ــه پ ــد ک ــی می باش ــامیدنی صح آب آش

تکمیــل شــدن ۲87 دانــش آمــوز از مزایــای آن 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس
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۵

به بهره برداری سپرده 
شدن یک کانال آبیاری به 
ارزش 1.8 میلیون افغانی 

در هلمند

آغاز کار ساخت سه مکتب 
به ارزش مجموعی ۲1 
میلیون افغانی در ننگرهار

3 سنبله 13۹8

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتی سرپوشــیده 

ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش 1.8 میلی ب

ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل

دهــات در روســتای گل محمــد لــوی ولســوالی 

نــاوه ی والیــت هلمنــد تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد.

طــول ایــن کانــال 3۰۰ متــر بــوده و در جریــان کار 

آن بــرای بیــش از 1۰3۰ کارگــر فنــی و غیــر فنــی 

زمینــه ی کار ایجــاد شــده اســت.

ــور ۲۲۰۰  ــال مذک ــاخت کان ــا س ــت ب ــی اس گفتن

ــاری  ــش آبی ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی جری

قــرار گرفتــه و 813 خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

می شــوند.

۲ سنبله 13۹8

کار ســاخت دو مکتــب متوســطه دخترانــه و 

ــب لیســه  ــک مکت ــه گــدل و ی پســرانه در منطق

در مندرخیــل ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار 

زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق 

ــه  ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

ارزش مجموعــی ۲1 میلیــون افغانــی آغــاز شــد.

ــزل  ــک من ــاه در ی ــه م ــی س ــب ط ــن مکات ای

ــه دارای 8  ــب لیس ــه مکت ــود ک ــاخته می ش س

صنــف درســی، پنــج تشــناب و یــک حلقه چــاه و 

دو مکتــب متوســطه دارای شــش صنــف درســی، 

ــند. ــاه آب می باش ــک چ ــناب و ی ــه تش س
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تکمیل کار یک پروژه ی 
انکشافی به ارزش چهار 
میلیون افغانی در ننگرهار

جریان کار اعمار یک باب 
مکتب ابتدایی به ارزش 

۴.3 میلیون افغانی در لوگر

3 سنبله 13۹8

کار بازســازی ســرک روســتای گــوچ و دوپلچــک بــه 

ارزش چهــار میلیــون افغانی از ســوی پروگــرام وجه 

انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ ومراقبــت 

)MCCG( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

احیــا وانکشــاف دهــات در ولســوالی کامــه ی والیــت 

ــد.  ــار تکمیل ش ننگره

ایــن ســرک ۲ کیلومتــر طــول و ۵ مترعــرض 

ــت و  ــده اس ــنگ کاری ش ــای آن س ــته، کناره ه داش

ــر  ــی و غی ــر فن ــرای 171 کارگ ــان کار آن ب در جری

ــت. ــده اس ــاد ش ــه کار ایج ــی زمین فن

اکنــون بــا تکمیــل کار ســرک متذکــره، ۵۵۰ خانواده 

ــوند. ــد می ش ــای آن بهره من از مزای

۲ سنبله 13۹8

ــان  ــی کوچی ــب ابتدای ــاب مکت ــک ب ــار ی کار اعم

ــی  ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــیار زی س

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

ــورای  ــق ش ــی از طری ــون افغان ــه ارزش ۴.3 میلی ب

انکشــافی ایلبنــد دســتگیر کوچــی مربــوط ولســوالی 

ــان دارد.  ــر جری ــت لوگ ــرک والی ــی ب برک

ــاق  ــی، 1 ات ــف درس ــه دارای ۶ صن ــب ک ــن مکت ای

اداری، 3 تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 

صحــی می باشــد، بــرای آمــوزش دختران و پســران 

کوچــی اســتفاده می شــود و پــس از تکمیــل شــدن 

ــد  ــتفید خواهن ــای آن مس ــوز از مزای 18۵ دانش آم

شــد.
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7

تکمیل کار حفر دو حلقه 
چاه آب به ارزش 3۵۰ هزار 

افغانی در تخار

تکمیل کار ساخت ی
ک باب مکتب ابتدایی 

به ارزش ۴ میلیون افغانی 
در فاریاب

۴ سنبله 13۹8

ــه چــاه آب اشــامیدنی صحــی  ــر دو حلق کار حف

ــش  ــی بی ــر و ارزش مجموع ــق ۴۰ مت ــه عم ب

ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــزار افغان از3۵۰ه

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــوالی  ــت ولس ــی برگی ــتای حاج ــات در روس ده

ــره  ــه به ــل و ب ــار تکمی ــت تخ ــارک والی به

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

در جریــان حفــر ایــن چاه هــا ۲8 روز کاری 

ــی ایجــاد شــده  ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ ب

و پــس از تکمیــل شــدن ۶7 خانــواده از آن 

ــد. ــده ان ــتفید ش مس

۴ سنبله 13۹8

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه 

ــر  ــی زی ــون افغان ــه چهــار میلی ــک ب ارزش نزدی

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ چت

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

روســتای کهنــه ی قلعــه پایــان ولســوالی چهــار 

بــاغ والیــت فاریــاب تکمیــل و بــه بهره بــرداری 

ــد. ــپرده ش س

ــی، 3  ــف درس ــب دارای ۶ صن ــن مکت ــر ای تعمی

تشــناب و ۲۰۰۰ مترمربــع مســاحت بــوده و 

بــا ســاخت آن زمینــه ی فراگیــری تعلیــم بــرای 

ــواده  ــر 7۵۰ خان ــر و پس ــوزان دخت ــش آم دان

ــت. ــده اس ــم ش فراه
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جریان کار اعمار یک باب 
مکتب به ارزش ۴.8 میلیون 

افغانی در لوگر

تکمیل کار پنج کانال آبیاری 
به ارزش ۹.۴ میلیون افغانی 

در هرات

۵ سنبله 13۹8

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش 

۴.8 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای 

ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــگالن  ــت من ــتای دش ــات درروس ــاف ده و انکش

ولســوالی چــرخ والیــت لوگــر ۵۵ درصــد پیــش 

رفتــه اســت.

ایــن مکتــب کــه دارای ۶ صنــف درســی، 3 

تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 

صحــی اســت، بــرای ۴۵۰ دانــش آمــوز زمینــه ی 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــم را فراه ــری تعلی فراگی

۴ سنبله 13۹8

پنــج کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش ۹.۴ میلیــون 

افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 

ــاط  ــا و انکشــاف دهــات در قریه هــای رب وزارت احی

ــکیبان  ــال، ش ــه  ی جم ــن، قلع ــاط پایی ــا، رب میرزاه

مــروی و ربــاط بــاالی ولســوالی زنــده جــان والیــت 

هرات،ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

ــوده  ــر ب ــا ۵۲8۶ مت ــن کانال ه ــی ای ــول مجموع ط

بــرای  کاری  روز  آن هــا ۹۵۴۰  کار  جریــان  در  و 

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــر فن ــی وغی ــران فن کارگ

ــور  ــای مذک ــاخت کانال ه ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

3۶۴۴ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاری ق ــم آبی منظ
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امضای قرارداد ۹۵۰ متر 
دیوار استنادی به ارزش ۲۴ 

میلیون افغانی در ننگرهار
۵ سنبله 13۹8

قــرارداد ســاخت ۹۵۰ متــر دیــوار اســتنادی بــه 

ارزش ۲۴ میلیــون افغانــی در روســتای کوتــه وال 

میــان  ننگرهــار  مینــه ی  ولســوالی هســکه 

ــت  ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس

و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

کار ســاخت ایــن دیــوار در آینــده ی نزدیــک آغاز 

شــده و طــی پنــج مــاه تکمیــل خواهد شــد.
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به بهره برداری سپرده 
شدن دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش 3.۲ میلیون افغانی 

در والیت لغمان

۲۹ اسد 13۹8

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز 

ــافی  ــروژه ی انکش ــور، دو پ ــتقالل کش ــترداد اس اس

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش 3.۲ میلی ب

ملــی میثــا شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــه  ــان ب ــت لغم ــی والی ــوالی قرغه ی ــات در ولس ده

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــال در  ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت 37۰ متــر کان

ــر  ــزی ۵۵۰ مت ــاد و کانکریت ری ــروز آب ــتای فی روس

ــود. ــه می ش کوچ


