
تکمیل کار ایجاد یک شبکه ی برق آفتابی 
بـه ارزش ۸.۷ میلیون افغـانی در تخـار

۸

3

تکمیل کـار ۲۹۵ متـر دیوار استنــادی 
به ارزش ۶.3 میلیون افغانی در نورستان

جریان کار ساخت ۲ دیوار محافظوی به ارزش
 ۶.۷ میلیـون افغــانی در بدخشــان 

۷

وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و هفتم         پنجشنبه         30 عقرب         سال 13۹۸

هفتــه نامـــهتوســـــعــــــه



۲

30 عقرب 13۹۸

کار ســاخت 1۵ بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف 

دهــات در کابــل، بلــخ، کندهــار، هــرات، فاریــاب، هلمنــد، بادغیــس و ننگرهار جریــان دارد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی های اســتالف و شــکر دره ی کابــل، ســپین بولــدک و میونــد کندهــار، خوگیانــی و 

چپرهــار والیــت ننگرهــار، ولســوالی گرشــک هلمنــد، ولســوالی بلــخ والیــت بلــخ، ولســوالی های خــان چــراغ 

و قرغــان فاریــاب، پشــتون زرغــون و گازرگاه هــرات و ولســوالی مقــر بادغیــس ســاخته شــده و دارای ۶، ۸ یــا 

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش ــناب و چاه ه ــی، تش ــف درس 1۲ صن

در جریــان کار ایــن پروژه هــا صدهــا روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار آن هــا بــرای فرزنــدان حــدود ســه 

هــزار خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار اعمار 1۵ باب مکتب 
در هشت والیت کشور 
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3

توزیع مواد خوراکي 
به ارزش 13۷ هزار افغاني 
براي 3۸ خانواده ي نیازمند 

در ننگرهار
۲۵ عقرب 13۹۸

ــش  ــه ارزش بی ــد ب ــواده ي نیازمن ــراي 3۸ خان ب
ــق  ــي از طری ــواد خوراک ــي م ــزار افغان از 13۷ ه
ــاق  ــي میث ــه ي مل ــات برنام ــه ج ــاي غل بانک ه
ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندي وزارت احی ش
ــطي  ــدره ي وس ــعداهلل وگل ــک س ــتاهاي مل روس
ــار،  ــت ننگره ــار والی ــوالي چپره ــوط ولس مرب

ــد.  ــع ش توزی
ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ي 
 )SIG( ــي ــارکت اجتماع ــراي مش ــي ب ــه مال وج
ــدم،  ــج، آرد، گن ــامل برن ــده و ش ــکش ش پیش

ــد. ــا مي باش ــوره و لوبی ب
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تکمیل کار ایجاد یک 
شبکه ی برق آفتابی 

به ارزش ۸.۷ میلیون 
افغانی در تخار

۲۶ عقرب 13۹۸

ــه  ــی ب ــرق آفتاب ــبکه ی ب ــک ش ــاد ی کار ایج

ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۸.۷ میلی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــه ی حاجــی حــق نظــر ولســوالی  دهــات در قری

دشــت قلعــه ی والیــت تخارتکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

ظرفیــت تولیــد ایــن شــبکه ۲3 کیلــووات 

روز   ۴1۵ آن  کار  جریــان  در  کــه  می باشــد 

کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم 

گردیــده و 1۹۸ خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

ند. می شــو



۴

تکمیل کار حفر ۴ حلقه 
چاه عمیق به ارزش

 ۲۴0 هزار افغانی در تخار
۲۶ عقرب 13۹۸

ــا  ــز ب ــق مجه ــاه عمی ــه چ ــار حلق ــر چه کار حف

بمبــه ی دســتی بــه ارزش ۲۴0 هــزار افغانــی از 

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای بیــش 

ــار  ــت تخ ــموچ والی ــزار س ــوالی ه ــه ی ولس کپ

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب تکمی

ــه آب  ــواده ب ــروژه 1۶3 خان ــن پ ــق ای ــا تطبی ب

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش

تکمیل کار دو شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۴.۸ 
میلیون افغانی در کنر و 

نورستان
۲۶ عقرب 13۹۸

ــه ارزش ۴.۸  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــاخت دو ش کار س

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی 

ــا  ــتایی وزارت احی ــه ی روس ــظ الصح ــاری و حف آبی

ــوالی  ــرداب ولس ــتای گ ــات در روس ــاف ده و انکش

مــروری کنــر و روســتای کنــده ولســوالی نورگــرام 

ــرداری  ــره ب ــه به ــل و ب ــتان تکمی ــت نورس والی

ــد. ــپرده ش س

ــیف  ــی اداره یونیس ــک مال ــه کم ــا ب ــن پروژه ه ای

ــرای  ــا ب ــان کار آن ه ــد و در جری ــده ان ــق ش تطبی

۲۴0 از باشــندگان محــل زمینــه ی کار ایجــاد شــده 

ــت. اس

ــبکه  ــن دو ش ــاخت ای ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

۴00 خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی 

یافته انــد.
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۲۶ عقرب 13۹۸

ــا و انکشــاف  ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ــه ی مل ــی برنام ــال آب زراعت کار ســاخت یــک کان

دهــات بــه ارزش 1.۸ میلیــون افغانــی در قریــه ی ملــک آغــای ولســوالی گلــدره ی والیــت کابــل 

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. ایــن کانــال آبیــاری 330 متــر طــول داشــته و طــول 

ــد.  ــر می رس ــه ۴0 مت ــوی آن ب ــوار محافظ دی

در جریــان کار کانــال یــاد شــده بــرای ۲۵ کارگــر فنــی وغیــر فنــی زمینــه ی کار فراهــم شــده و 

ــای آن مســتفید می شــوند. ــواده از مزای ــن از ۵۴ خان ــل شــدن، 3۶۷ ت پــس از تکمی

گفتنی است که این کانال حدود 300 جریب زمین زراعتی اهالی قریه را آبیاری می کند.

تکمیل کار ساخت یک کانال آب زراعتی 
به ارزش 1.۸ میلیون افغانی در کابل
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جریان کار ساخت ی
ک کانال زراعتی به ارزش 
1.۴ میلیون افغانی در تخار

۲۷ عقرب 13۹۸

کار ســاخت یــک کانــال زراعتــی برنامــه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

در  افغانــی  میلیــون   1.۴ ارزش  بــه  دهــات 

روســتای حصــار ولســوالی ورســج والیــت تخــار 

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ۷0 درص

ــه در  ــوده ک ــر ب ــال ۲000 مت ــن کان ــول ای ط

بــرای  کاری  روز   1۴۵0 آن  اعمــار  جریــان 

ــود.  ــاد می ش ــی ایج ــر فن ــی وغی ــران فن کارگ

ــدود ۲000  ــره ح ــروژه ی متذک ــل کار پ ــا تکمی ب

ــل زرع  ــر، قاب ــل و بای ــی حاص ــن ب ــب زمی جری

شــده و پــس از تکمیــل شــدن 1۲0 خانــواده از 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــای آن مس مزای

۶

جریان کار ساخت 
یک دیوار محافظوی 
به ارزش 1.۷ میلیون 

افغانی در تخار

۲۷ عقرب 13۹۸

کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی برنامــه ی ملــی 

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

بــه ارزش 1.۷ میلیــون افغانــی در روســتای ده پایین 

ــار ۵0  ــت تخ ــج والی ــوالی ورس ــهر ولس ــان ش می

درصــد پیــش رفتــه اســت.

طــول ایــن دیــوار محافظــوی  300 متــر بــوده که در 

جریــان اعمــار آن 1۵۴۵ روز کاری بــرای کارگــران 

فنــی وغیــر فنــی ایجــاد می شــود. 

بــا تکمیــل کار پــروژه ی متذکــره از تلفــات جانــی و 

ــای  ــا و راه ه ــکونی، دکان ه ــای مس ــب خانه ه تخری

روســتایی در موســم آب خیــزی و ســیالب جلوگیــری 

خواهــد شــد.
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۲۹ عقرب 13۹۸

کار ســاخت ۲ دیــوار محافظــوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، بــه 

ارزش ۶.۷ میلیــون افغانــی در قریه هــای کوالبــی و حبیــب آبــاد ولســوالی درایــم والیــت بدخشــان ۹۵ 

درصــد پیــش رفتــه اســت. 

طــول مجموعــی ایــن دیوارهــا ۴۲۶ متــر بــوده و اهالــی روســتای کوالبــی ۷۶ متــر دیــوار دیگــر را نیــز 

ــا  ــاخت آن ه ــان س ــه در جری ــد ک ــار می کنن ــی اعم ــورت اضاف ــه ص ــی ب ــزار افغان ــه ی ۷۸۶ ه ــه هزین ب

بــرای بیــش از۴0 کارگــر فنــی وغیــر فنــی، مــدت دومــاه زمینــه ی کارایجــاد شــده اســت.

ــواده از مزایــای آن هــا مســتفید شــده  ــا تکمیــل کار پروژه هــای متذکــره، 1۹۷ خان گفتنــی اســت کــه ب

ــیالب ها  ــر س ــرک ها از خط ــا و س ــکونی، باغ ه ــای مس ــه ه ــی، خان ــن زراعت ــب زمی ــدود 3۵0 جری و ح

ــود. ــت می ش محافظ

جریان کار ساخت ۲ دیوار محافظوی به ارزش 
۶.۷ میلیون افغانی در بدخشان 
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۸

تکمیل کار ۲۹۵ متر دیوار 
استنادی به ارزش ۶.3 

میلیون افغانی در نورستان

۲۹ عقرب 13۹۸

کار ســاخت ۲۹۵ متــر دیوار اســتنادی بــه ارزش 

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ۶.3 میلی

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ــز  ــهرنو مرک ــوا دره ش ــتای کانتی ــات در روس ده

ــرداری  ــه بهــره ب ــل و ب ــت نورســتان تکمی والی

ســپرده شــد.

ایــن دیــوار ۴۲۲۸ روز کاری  در جریــان کار 

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن زمیــن 

ــوا از  ــب کانتی ــکونی و مکت ــازل مس ــی، من زراعت

ــث  ــده و باع ــت ش ــیالب ها محافظ ــرات س خط

ــود. ــه می ش ــدن آب رود لیل ــاد ش زی

توزیع مواد خوراکی 
و غیرخوراکی به ارزش 

بیش از 1۴۵ هزار افغانی 
برای ۲0 خانواده ی نیازمند 

در لوگر
۲۹ عقرب 13۹۸ 

ــش از  ــه ارزش بی ــد ب ــواده ی نیازمن ــرای ۲0 خان ب

ــی  ــی و غیرخوراک ــواد خوراک ــی م ــزار افغان 1۴۵ ه

ــی  ــه ی مل ــات برنام ــه ج ــای غل ــق بانک ه از طری

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

ــوط  ــی مرب ــه و راه خوش ــش قلع ــتاهای ش در روس

ــم مرکــز والیــت لوگــر، توزیــع شــد. ایــن  پــل عل

ــه  ــه ی وج ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــک ه کم

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 

ــو، آرد،  ــج، روغــن، کچال ــدم، برن شــده و شــامل گن

ــیرینی، رب، دال  ــی، ش ــک، مکرون ــای، نم ــوره، چ ب

ــل و  ــاس، کمپ ــودر، لب ــون، پ ــرد، صاب ــود، گوگ نخ

جمپــر می باشــد.
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آغاز کار حفظ و مراقبت 10 
کیلومتر سرک در ننگرهار

۲۷ عقرب 13۹۸
ــه  ــرک ب ــر س ــت 10 کیلومت ــظ و مراقب کار حف
ــه  ــی از ســوی برنام ــون افغان ــه ی ۴.۵ میلی هزین
ملــی راه ســازی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در ولســوالی غنــی خیــل والیــت ننگرهــار آغــاز 

شــد.
رییــس  مجیب الرحمــن ضیــا،  گفتــه ی  بــه 
ــرک  ــن س ــار ای ــات ننگره ــاف ده ــا و انکش احی
ــاز  ــل آغ ــی خی ــوالی غن ــی ولس ــه گوالی از منطق
شــده و تــا منطقــه ســیاه چــوب ادامــه می یابــد 
ــت آن  ــظ و مراقب ــم، حف ــت کار ترمی ــراد اس و ق

ــل شــود. ــده تکمی ــاه آین ــا ســه م ت
ــن  ــا ت ــرای ده ه ــرک ب ــن س ــان کار ای در جری
از باشــندگان محــل زمینــه ی کار نیــز مهیــا 

. د می شــو

آغاز کار ساخت
 ۷ کیلومتر سرک 

به ارزش 3.1 میلیون 
افغانی در لغمان

۲۸ عقرب 13۹۸

ــه ارزش 3.1  ــرک ب ــر س ــاخت ۷ کیلومت کار س

ــازی  ــه راه س ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 

ــت  ــنگ والی ــوالی الیش ــمود ولس ــه ی ماس منطق

ــد. ــاز ش ــان آغ لغم

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــه ی ریی ــه گفت ب

ــن آن  ــت معی ــرک در وق ــن س ــان، کار ای لغم

ــهولت های  ــاد س ــث ایج ــده و باع ــل ش تکمی

ــرای مــردم محــل خواهــد شــد. ترانســپورتی ب
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