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کار ســاخت هفــت بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 

ــل و نادرشــاه کــوت والیــت خوســت، ولســوالی کــوت  و انکشــاف دهــات در ولســوالی های موســی خی

والیــت ننگرهــار، ولســوالی مرغــاب بادغیــس، ولســوالی ســروبی پکتیــکا و چهــار دره ی والیــت کنــدز 

جریــان دارد. 

ایــن مکاتــب دارای 1۰، 8 یــا 6 صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل کار 

اعمــار آن هــا، بــرای بیــش از ۵ هــزار دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و 

مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار ساخت هفت باب مکتب در پنج والیت 
کشور طی یک هفته ی گذشته 
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توزیع مواد خوراکی 
به ارزش 68 هزار افغانی 

برای ۲۰ خانواده ی نیازمند 
در بادغیس

۲1 جدی 1398
بــرای ۲۰ خانــواده ی نیازمنــد در روســتای ارگوی 
ــق  ــس از طری ــت بادغی ــد والی ــوالی جون ولس
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــات برنام ــه ج ــای غل بانک ه
ــه  ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش
ارزش بیــش از 68 هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 

توزیــع شــد. 
ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای
 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج
پیشــکش شــده و شــامل آرد و روغــن می باشــد.

تکمیل کار حفر 1۵ حلقه 
چاه آب آشامیدنی به ارزش 
1.8 میلیون افغانی در بغالن

19 جدی 1398

کار حفــر 1۵ حلقــه چــاه  آب آشــامیدنی صحــی 

مجهــز بــه بمبــه ی دســتی بــه ارزش 1.8 

میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق 

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

روســتای کارتــه ی جمهوریــت ولســوالی بغــالن 

جدیــد والیــت بغــالن تکمیــل و بــه بهــره 

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ب

ایــن چاه هــا هــر کــدام 4۰ متــر عمــق داشــته و 

بــا حفــر آن هــا 316 خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

صحــی دسترســی یافتــه انــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق ایــن پروژه 

1۲۵ روز کاری بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی 

ــت. ــده اس فراهم ش
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توزیع مواد خوراکی به 
ارزش 136 هزار افغانی 

برای 1۰ خانواده ی نیازمند 
در ننگرهار

۲۲ جدی 1398
روســتای  در  نیازمنــد  خانــواده ی   1۰ بــرای 
والیــت  کامــه ی  ولســوالی  آخونــد  قلعــه ی 
ننگرهــار، بــه ارزش بیــش از 136 هــزار افغانــی 
مــواد خوراکــی از طریــق بانک هــای غلــه جــات 
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــد.  ــع ش ــات توزی ــاف ده وانکش
ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک  ه ای
 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج
ــوره  ــن و ب ــامل آرد، روغ ــده و ش ــکش ش پیش

می باشــد.

جریان کار ایجاد یک 
شبکه ی برق آفتابی 

به ارزش ۵.۲ میلیون 
افغانی در نیمروز

۲3 جدی 1398

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

۵.۲ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در بــازار 

ــروز  ــت نیم ــک والی ــار برج ــوالی چه ــز ولس مرک

ــان دارد.  جری

ــوده  ــووات ب ــبکه 1۲.8 کیل ــن ش ــد ای ــت تولی ظرفی

ــران  ــرای کارگ ــان کار آن ۵4۰ روز کاری ب و در جری

فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

قابــل یــاد آوریســت کــه در ایــن شــبکه ۷۰ تختــه 

ــر  ــی و ۵۰ بطــری ۲۲۰ امپی ــه ی ۲۵۰ وات آفتاب آیین

ــد می شــود و  ــز تمدی ــن نی ــر الی نصــب و ۲3۰۰ مت

ــرق  ــرژی ب ــه ان ــواده ب ــل کار آن 11۰ خان ــا تکمی ب

دسترســی خواهنــد یافــت.
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جریان کار ساخت
 ۲۰۰ متر دیوار گبیونی 
به ارزش 1.8 میلیون 

افغانی در ارزگان
۲3 جدی 1398

ــی برنامــه ی  ــر دیــورا گبیون کار ســاخت ۲۰۰ مت
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات بــه ارزش 1.8 میلیون افغانی در روســتای 
خیــر آبــاد شــهر ترینکوت، مرکــز والیــت ارزگان 

جریــان دارد.
ــب  ــدود 1۲۰۰ جری ــوار ح ــن دی ــاخت ای ــا س ب
ــت  ــیالب ها مخافظ ــب س ــر تخری ــن از خط زمی
شــده و 9۵ خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

می شــوند.

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش 68 هزار افغانی 

برای 1۰ خانواده ی 
نیازمند در بغالن

۲3 جدی 1398

بــرای 1۰ خانــواده ی نیازمنــد در روســتای نایــب 

ــالن از  ــت بغ ــری والی ــوالی پلخم ــاالر ولس س

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

انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 

ــی  ــزار افغان ــش از 68 ه ــه ارزش بی ــات ب ده

ــد.  ــع ش ــی توزی ــواد خوراک م

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

پیشــکش گردیــده و شــامل آرد، روغــن، برنــج، 

ــد. ــوره می باش ــای و ب چ
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توزیع مواد خوراکی و غیر 
خوراکی به ارزش 4۵ هزار 
افغانی برای 1۵ خانواده ی 

نیازمند در بغالن
۲۲ جدی 1398

بــرای 1۵ خانــواده ی نیازمنــد در روســتای نوآبــاد 

ــت  ــد والی ــالن جدی ــوالی بغ ــای ولس دولتزی ه

بغــالن، بــه ارزش بیــش از 4۵ هزار افغانــی مواد 

ــای  ــق بانک ه ــی از طری ــر خوراک ــی و غی خوراک

ــهروندی  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــات برنام ــه ج غل

وزارت احیــا وانکشــاف دهــات توزیــع شــد. 

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک  ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

پیشــکش گردیــده و شــامل آرد، روغــن، صابون، 

ــد. ــک می باش ــرد، رب و نم ــامپو، گوگ ش

جریان کار اعمار
 ۲۰۰ متر دیوار استنادی 

در والیت لغمان
۲۲ جدی 1398

کار ســاخت ۲۰۰ متــر دیــوار اســتنادی از ســوی 

نهــاد قــراردادی غیردولتــی RRDPO بــه کمک 

مالــی ســازمان جهانــی غــذا و همــکاری تخنیکی 

ــان در  ــات لغم ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس

ــاد ولســوالی علیشــنگ آن  روســتای جمشــید آب

ــان دارد.  ــت جری والی

ــای »کار در  ــه پروژ ه ــه از جمل ــروژه ک ــن پ ای

ــل  ــاه تکمی ــش م ــی ش ــت، ط ــذا« اس ــل غ مقاب

ــن  ــب زمی ــا جری ــق آن صده ــا تطبی ــده و ب ش

از  محــل  باشــندگان  خانه هــای  و  زراعتــی 

می شــود. محافظــت  ســیالب ها  خطــرات 

گفتنــی اســت کــه در جریــان کار پــروژه ی 

مذکــور بــرای ده هــا تــن زمینــه ی کار نیــز ایجــاد 

ــت. ــده اس ش
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جریان کار ایجاد یک 
شبکه ی برق آفتابی به 

ارزش 1.4 میلیون افغانی 
در نیمروز

۲3 جدی 1398

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

ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش 1.4 میلی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

مــرده  ده  عبدالحمیــد  روســتای  در  دهــات 

ــان دارد.  ــروز جری ــت نیم ــگ والی ــوالی کن ولس

ظرفیــت تولیــد ایــن شــبکه 4 کیلــووات بــوده و 

در جریــان کار آن 38۰ روز کاری بــرای کارگــران 

فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

ــبکه ۲۲  ــن ش ــه در ای ــت ک ــاد آوریس ــل ی قاب

ــری  ــی و 1۲ بط ــه ی ۲۵۰ وات آفتاب ــه آیین تخت

۲۲۰ امپیــر نصــب و 1633 متــر الیــن نیــز 

می شــود. تمدیــد 
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امضای قرارداد ساخت 
یک دیوار استنادی به 

ارزش 3.8 میلیون افغانی 
در ننگرهار 

۲۵ جدی 1398

ــتنادی  ــوار اس ــر دی ــاخت 1۷۲ مت ــرارداد س ق

ــر  ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش 3.8 میلی ب

ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه انس

ــه ی  ــمند قلع ــتای کش ــات در روس ــاف ده انکش

ولســوالی دره ی نــور والیــت ننگرهــار بیــن 

ــت و  ــات آن والی ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس

ــید.  ــا رس ــه امض ــه ب ــافی مربوط ــورای انکش ش

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

والیــت ننگرهــار، بــا ســاخت ایــن دیــوار صدهــا 

جریــب زمیــن زراعتــی مــردم محــل از خطــرات 

ســیالب ها محافظــت می شــود.
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۲3 جدی 1398

ــا  ــه ب ــه ســطح منطق ــه ب ــن برنام ــق ای ــه هــدف تطبی ــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی نشســتی را ب ــه مل برنام

ــرد. ــر ک ــای WEERDP  دای ــاالر کنفرانس ه ــکار در ت ــات هم ــای موسس اعض

هیئــت رهبــری برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی، مســوولین شــعبات و روســای موسســات همــکار از 

اشــتراک کننــدگان ایــن نشســت بودنــد کــه روی تطبیــق موثرتــر ایــن برنامــه بحــث و تبــادل نظــر کردنــد. 

رحمــت اهلل قریشــی رییــس اجرایــوی برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی ضمــن ارایــه معلومــات عمومــی 

در مــورد برنامــه و یــادآوری از تجــارب پیشــین آن، یــک سلســله سفارشــات را نیــز حضــور اشــتراک کننــدگان 

پیشــکش کــرد.

در نتیجــه، مباحــث یــاد شــده مــورد قبــول اعضــای ایــن موسســات قــرار گرفــت و آن هــا را بــه مشــورت بیشــتر 

بــا رهبریــت برنامــه در راســتای تطبیــق موثــر ایــن برنامــه در مناطــق تحــت فعالیت شــان تشــویق کــرد. 

گفتنــی اســت کــه برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 11 والیــت کشــور 

بــه گونــه مســتقیم و در متباقــی ۲3 والیــت از جانــب موسســات همــکار تطبیــق می شــود.

برگزاری نشست رسمی میان اعضای موسسات 
همکار و برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی
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جریان کار ساخت یک 
پایه پل به ارزش ۵ میلیون 

افغانی در بلخ
۲۵ جدی 1398

کار ســاخت یــک پــل آهــن- کانکریتــی برنامه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــی،  ــون افغان ــش از ۵ میلی ــه ارزش بی ــات ب ده

ــرمزار کالن،  ــافی س ــوارهای انکش ــوی ش از س

داخــل ســای، حســن آبــاد، گــذر پاییــن و گــذر 

ــخ  ــت بل ــل والی ــوالی مارم ــوط ولس ــاال مرب ب

ــان دارد. جری

ــر  ــرض آن ۵ مت ــر وع ــل 13 مت ــن پ ــول ای ط

ــرای  ــان کار آن ۵8۲ روز کاری ب ــوده و در جری ب

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــی و غیرفن ــران فن کارگ

ــروژه ی  ــل کار پ ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــتفید  ــای آن مس ــواده از مزای ــور 3۰۰ خان مذک

ــد. ــد ش خواهن

هفته نامه توسعه         شماره صد و پانزدهم         پنجشنبه         ۲6 جدی         1398

تکمیل کار ساخت یک 
کاریز به ارزش ۵ میلیون 

افغانی در میدان وردگ
۲4 جدی 1398 

کار ســاخت کاریــزی به طــول ۷۵۵ متــر و ارزش 

۵ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ولســوالی  آب  خواجــه  منطقــه ی  در  دهــات 

ــه  ــل و ب ــدان وردگ تکمی ــت می ــوی والی جغت

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــی از  ــاخت برخ ــالوه ی س ــر ع ــروژه ب ــن پ ای

قســمت های کاریــز، شــامل پــاک کاری آن و 

اعمــار چــک دیــم و ذخیــره ای بــه ظرفیــت 9۰۰ 

ــود. ــز می ش ــب نی ــر مکع مت

بــا ســاخت کاریــز مذکــور صدهــا جریــب زمیــن 

ــرار  ــاری ق ــم آبی ــش منظ ــت پوش ــی تح زراعت

می گیــرد.


