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پنجشنبه

 7سنبله

1398

2

تکمیل کار چهار پروژهی انکشافی
به ارزش  ۵میلیون افغانی در غزنی
 ۳سنبله ۱۳۹۸
چهــار پــروژهی انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه پنــج میلیــون افغانــی شــامل یــک حلقــه چــاه آب
آشــامیدنی و ســه پــروژهی کانــال سرپوشــیدهی آبیــاری زراعتــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در قریههــای ســردریا ،شــایگان و قــاش عمــران ولســوالی
نــاور والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول کانالهــای متذکــره جمعــاً حــدود  ۱۰۰۰متــر بــوده و در جریــان کار آعمــار آن بــرای بیــش از
 ۴۰۰۰کارگــر فنــی وغیــر فنــی زمین ـهی کار مهیــا شــده اســت.
گفتنیســت کــه بــا تکمیــل کار پروژههــای متذکــره  ۱۸۱۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش
آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۸۵خانــواده از مزایــای آنهــا مســتفید میشــوند.
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شماره نود و پنج

پنجشنبه

 7سنبله
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جریان کار اعمار یک باب
مکتب ابتدایی به ارزش
 ۴میلیون افغانی در بلخ
 ۲سنبله ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتداییــه بــه
ارزش نزدیــک بــه  ۴میلیــون افغانــی زیــر
چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق

به بهره برداری سپرده
شدن  ۲پروژهی انکشافی
به ارزش  ۴میلیون افغانی
در جوزجان

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای علــی مــردان بیــگ والیــت بلــخ ۷۰
درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن مکتــب کــه دارای  ۶صنــف درســی،
تشــنابهای مــورد نیــاز ۳۰۸ ،متــر مربــع
مســاحت و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی

 ۲سنبله ۱۳۹۸

صحــی میباشــد و پــس از تکمیــل شــدن ۱۷۹

دو پــروژهی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی

دانــش آمــوز از مزایــای آن مســتفید خواهنــد

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات شــامل ســاخت یــک

شــد.

حــوض ذخیــره بــه ظرفیــت  ۳۶۰مترمکعــب و یــک
شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی بــه طــول ۳۱۹۱
متــر بــا هزینــهی بیــش از چهــار میلیــون افغانــی
در قریههــای بابــه علــی و چوبــاش پاییــن شــهر
شــبرغان والیــت جوزجــان بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.
بــا تکمیــل کار ایــن پروژههــا  ۵۸۱خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا میکننــد.

هفتهنامه توسعه

شماره نود و پنج

پنجشنبه

 7سنبله

1398

4

جریان کار اعمار یک باب
مکتب ابتدایی به ارزش
 ۶.۶میلیون افغانی در لوگر
 ۲سنبله ۱۳۹۸
کار اعمــار مکتــب ابتداییــه دخترانــه خواجــه
لغــوی زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهات

تکمیل کار سه پروژهی

انکشافی به ارزش مجموعی

 ۲.۴میلیون افغانی
در میدان وردگ

 ۲سنبله۱۳۹۸
ســه پــروژهی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش مجموعــی
 ۲.۴میلیــون افغانــی شــامل ســاخت یــک ذخیــرهی
آب زراعتــی ،یــک شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی
و چــاه آب آشــامیدنی در قریههــای قــول ســلطان،
قــول ســعید و ســینگار مربــوط ولســوالیهای
بهســود و جلریــز والیــت میــدان وردگ بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
از مزایــای ایــن پروژههــا  ۱۳۹خانــواده در ســه
روســتای نامبــرده بهرهمنــد خواهنــد شــد.

بــه ارزش  ۶.۶میلیــون افغانــی در ولســوالی
خوشــی والیــت لوگــر  ۶۰درصــد پیــش رفتــه
اســت.
ایــن مکتــب کــه دارای  ۱۰صنــف درســی،
 ۳تشــناب ۲ ،اتــاق اداری و یــک حلقــه چــاه
آب آشــامیدنی صحــی میباشــد کــه پــس از
تکمیــل شــدن  ۲۸۷دانــش آمــوز از مزایــای آن
مســتفید خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره نود و پنج

پنجشنبه
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آغاز کار ساخت سه مکتب
به ارزش مجموعی ۲۱
میلیون افغانی در ننگرهار
 ۲سنبله ۱۳۹۸
کار ســاخت دو مکتــب متوســطه دخترانــه و

به بهره برداری سپرده
شدن یک کانال آبیاری به
ارزش  ۱.۸میلیون افغانی
در هلمند

 ۳سنبله ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتی سرپوشــیده
بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای گل محمــد لــوی ولســوالی
نــاوهی والیــت هلمنــد تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.
طــول ایــن کانــال  ۳۰۰متــر بــوده و در جریــان کار
آن بــرای بیــش از  ۱۰۳۰کارگــر فنــی و غیــر فنــی
زمین ـهی کار ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت بــا ســاخت کانــال مذکــور ۲۲۰۰
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار گرفتــه و  ۸۱۳خانــواده از مزایــای آن مســتفید
میشــوند.

پســرانه در منطقــه گــدل و یــک مکتــب لیســه
در مندرخیــل ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار
زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه
ارزش مجموعــی  ۲۱میلیــون افغانــی آغــاز شــد.
ایــن مکاتــب طــی ســه مــاه در یــک منــزل
ســاخته میشــود کــه مکتــب لیســه دارای ۸
صنــف درســی ،پنــج تشــناب و یــک حلقه چــاه و
دو مکتــب متوســطه دارای شــش صنــف درســی،
ســه تشــناب و یــک چــاه آب میباشــند.

هفتهنامه توسعه

شماره نود و پنج

پنجشنبه
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جریان کار اعمار یک باب
مکتب ابتدایی به ارزش
 ۴.۳میلیون افغانی در لوگر
 ۲سنبله ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی کوچیــان
ســیار زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

تکمیل کار یک پروژهی
انکشافی به ارزش چهار
میلیون افغانی در ننگرهار

بــه ارزش  ۴.۳میلیــون افغانــی از طریــق شــورای
انکشــافی ایلبنــد دســتگیر کوچــی مربــوط ولســوالی
برکــی بــرک والیــت لوگــر جریــان دارد.
ایــن مکتــب کــه دارای  ۶صنــف درســی ۱ ،اتــاق
اداری ۳ ،تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی

 ۳سنبله ۱۳۹۸

صحــی میباشــد ،بــرای آمــوزش دختران و پســران

کار بازســازی ســرک روســتای گــوچ و دوپلچــک بــه

کوچــی اســتفاده میشــود و پــس از تکمیــل شــدن

ارزش چهــار میلیــون افغانی از ســوی پروگــرام وجه

 ۱۸۵دانشآمــوز از مزایــای آن مســتفید خواهنــد

انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ ومراقبــت

شــد.

( )MCCGبرنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا وانکشــاف دهــات در ولســوالی کامـهی والیــت
ننگرهــار تکمیل شــد.
ایــن ســرک  ۲کیلومتــر طــول و  ۵مترعــرض
داشــته ،کنارههــای آن ســنگ کاری شــده اســت و
در جریــان کار آن بــرای  ۱۷۱کارگــر فنــی و غیــر
فنــی زمینــه کار ایجــاد شــده اســت.
اکنــون بــا تکمیــل کار ســرک متذکــره ۵۵۰ ،خانواده
از مزایــای آن بهرهمنــد میشــوند.

هفتهنامه توسعه

شماره نود و پنج

پنجشنبه
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تکمیل کار ساخت ی
ک باب مکتب ابتدایی
به ارزش  ۴میلیون افغانی
در فاریاب
 ۴سنبله ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه
ارزش نزدیــک بــه چهــار میلیــون افغانــی زیــر

تکمیل کار حفر دو حلقه
چاه آب به ارزش  ۳۵۰هزار
افغانی در تخار
 ۴سنبله ۱۳۹۸
کار حفــر دو حلقــه چــاه آب اشــامیدنی صحــی
بــه عمــق  ۴۰متــر و ارزش مجموعــی بیــش
از۳۵۰هــزار افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای حاجــی برگیــت ولســوالی
بهــارک والیــت تخــار تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان حفــر ایــن چاههــا  ۲۸روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده
و پــس از تکمیــل شــدن  ۶۷خانــواده از آن
مســتفید شــده انــد.

چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای کهن ـهی قلعــه پایــان ولســوالی چهــار
بــاغ والیــت فاریــاب تکمیــل و بــه بهره بــرداری
ســپرده شــد.
تعمیــر ایــن مکتــب دارای  ۶صنــف درســی۳ ،
تشــناب و  ۲۰۰۰مترمربــع مســاحت بــوده و
بــا ســاخت آن زمین ـهی فراگیــری تعلیــم بــرای
دانــش آمــوزان دختــر و پســر  ۷۵۰خانــواده
فراهــم شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

شماره نود و پنج

پنجشنبه
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تکمیل کار پنج کانال آبیاری
به ارزش  ۹.۴میلیون افغانی
در هرات
 ۴سنبله ۱۳۹۸
پنــج کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش  ۹.۴میلیــون
افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در قریههــای ربــاط
میرزاهــا ،ربــاط پاییــن ،قلعــهی جمــال ،شــکیبان

جریان کار اعمار یک باب
مکتب به ارزش  ۴.۸میلیون
افغانی در لوگر

و در جریــان کار آنهــا  ۹۵۴۰روز کاری بــرای

 ۵سنبله ۱۳۹۸

کارگــران فنــی وغیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانالهــای مذکــور

 ۴.۸میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرای

 ۳۶۴۴جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

و انکشــاف دهــات درروســتای دشــت منــگالن
ولســوالی چــرخ والیــت لوگــر  ۵۵درصــد پیــش
رفتــه اســت.
ایــن مکتــب کــه دارای  ۶صنــف درســی۳ ،
تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی
صحــی اســت ،بــرای  ۴۵۰دانــش آمــوز زمینـهی
فراگیــری تعلیــم را فراهــم خواهــد کــرد.

مــروی و ربــاط بــاالی ولســوالی زنــده جــان والیــت
هرات،ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول مجموعــی ایــن کانالهــا  ۵۲۸۶متــر بــوده
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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

امضای قرارداد  ۹۵۰متر
دیوار استنادی به ارزش ۲۴
میلیون افغانی در ننگرهار
 ۵سنبله ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت  ۹۵۰متــر دیــوار اســتنادی بــه
ارزش  ۲۴میلیــون افغانــی در روســتای کوتـهوال
ولســوالی هســکه مینــهی ننگرهــار میــان
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت
و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.
کار ســاخت ایــن دیــوار در آینــدهی نزدیــک آغاز
شــده و طــی پنــج مــاه تکمیــل خواهد شــد.

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.

