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تکمیل کار ساخت  ۱۱باب مکتب در بادغیس و
جریان کار دو باب مکتب دیگر در خوست و هرات
 ۱حوت ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۱۱بــاب مکتــب ابتدایــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در ولســوالیهای قــادس ،مقــر ،جونــد و آبکمــری والیــت بادغیــس تکمیــل شــده و کار دو بــاب
مکتــب دیگــر در ولســوالی ادرســکن هــرات و زازی میــدان والیــت خوســت رو بــه اتمــام اســت.
ایــن مکاتــب دارای  ۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۲یــا  ۴صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار
آنهــا هــزاران روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه اعمــار  ۱۱بــاب مکتــب تکمیــل شــده بــرای  ۲۵۰۰دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانش
را در فضــای مناســب درســی فراهــم آورده و بــا تکمیــل کار دو مکتــب دیگــر نیــز  ۷۰۰دانــش آمــوز از مزایــای آنهــا
بهــره منــد خواهند شــد.
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تکمیل کار ساخت یک
شبکهی آب آشامیدنی صحی
به ارزش  ۱.۸میلیون افغانی
در فاریاب
 ۲۸دلو ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی بــه
ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در روســتای ابوهریــره تواچــی ولســوالی اندخــوی
والیــت فاریــاب تکمیــل وبــه بهــره بــرداری ســپرده

زنان قالینباف در لغمان زیر
چتر برنامهی رشد اقتصاد
روستایی  ۴۰۸تخته قالین
بافته اند
 ۲۸دلو ۱۳۹۸

 ۴۰۸تختــه قالیــن از ســوی زنــان عــودت کننده
بــه کشــور در مرکــز و ولســوالی قرغهیــی
والیــت لغمــان زیــر چتــر برنامــه رشــد اقتصــاد
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بافتــه
شــده اســت.
ایــن قالینهــا کــه از کیفیــت باالیــی برخــوردار
انــد ،ضمــن ایجــاد زمینـهی کار بــرای زنــان ،در
بــازار نیــز بــه قیمــت خوبــی بــه فــروش رســیده
ا ند .

شــد.
طــول ایــن شــبکه  ۱۹۱۵متــر بــوده و شــامل  ۲چــاه
آب آشــامیدنی صحــی ،یــک ذخیــرهی ارتفاعــی بــا
ظرفیــت  ۲۳مترمکعــب آب و  ۱۰شــیردهن میباشــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن شــبکه
 ۹۱۵روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی
ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۱۹۴خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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توزیع مواد خوراکی به ارزش
 ۱۳۶هزار افغانی برای ۲۰
خانوادهی نیازمند در فراه
 ۳۰دلو ۱۳۹۸
بــرای  ۲۰خانــوادهی نیازمنــد در روســتای
نــوروزی مربــوط مرکــز والیــت فــراه بــه ارزش
 ۱۳۶هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق
بانکهــای غلــه جــات برنامــهی ملــی میثــاق

وزیر احیا و انکشاف دهات
به مشکالت باشندگان سه
ولسوالی والیت کاپیسا
 ۲۹دلو  ۱۳۹۸گوش داد

پیشــکش شــده و شــامل آرد ،روغــن ،برنــج و

پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا

نخــود میباشــد.

و انکشــاف دهــات امــروز در دیــدار بــا بــزرگان
قومــی والیــت کاپیســا بــه مشــکالت مــردم
ولســوالیهای الهســای ،تــگاب و نجــراب ایــن
والیــت در بخشهــای آب آشــامیدنی ،ترانســپورت
و دیوارهــای اســتنادی گــوش داد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ایــن دیــدار گفــت
کــه بــه مناطقــی کــه پیــش از ایــن رســیدگی
نشــده اســت ،در ســال  ۱۳۹۹توجــه بیشــتر شــده
و بــا در نظرداشــت امکانــات ،بــه مشــکالت ایــن
ولســوالیها رســیدگی خواهــد شــد.

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامــهی
وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG

هفتهنامه توسعه

شماره صد و بیستم

پنجشنبه

 1حوت

1398

5

جریان کار  ۲۳پروژهی انکشافی به ارزش
 ۱۱۲میلیون افغانی در ننگرهار

 ۳۰دلو ۱۳۹۸

کار تطبیــق  ۲۳پــروژهی انکشــافی بــه ارزش  ۱۱۲میلیــون افغانــی در ولســوالی بتــی کــوت والیــت
ننگرهــار جریــان دارد .ایــن پروژههــا شــامل ســاخت  ۱۷بــاب مکتــب زیــر چتــر برنامـهی اقــرا ،اعمــار
ســه شــبکهی آبرســانی ،احیــای  ۲کاریــز و حفــر  ۲۴حلقــه چــاه میشــود.
بــر عــاوه ،قــرارداد ســاخت  ۱۲۶متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش  ۱۶میلیــون افغانــی در چهاردهــی
وســطی بــه امضــا رســیده و ســروی  ۷۵چــک دیــم تکمیــل شــده اســت.
همینگون ـه ،کار ســروی یــک شــبکهی آبرســانی در روســتای داگ از ســوی موسس ـهی  WHHتکمیــل
شــده و نیــز ســروی  ۱۵۰۰خانــواده از ســوی ســازمان جهانــی غــذا بــه منظــور کمــک بــه آنهــا صــورت
گرفتــه اســت.
در کنــار اینهــا  ۶۹شــورای انکشــافی حفظالصحــه کامــل بــه رهبــری جامعــه  CLTSتحــت پوشــش
قــرار گرفتــه اســت.

