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۱ حوت ۱۳98

ــا و  ــاب مکتــب ابتدایــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احی کار اعمــار ۱۱ ب

انکشــاف دهــات در ولســوالی های 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 ۱2، ۱۰، 8، ۶ یــا 4 صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار 

آن هــا هــزاران روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه اعمــار ۱۱ بــاب مکتــب تکمیــل شــده بــرای 25۰۰ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانش 

را در فضــای مناســب درســی فراهــم آورده و بــا تکمیــل کار دو مکتــب دیگــر نیــز ۷۰۰ دانــش آمــوز از مزایــای آن هــا 

بهــره منــد خواهند شــد.

تکمیل کار ساخت ۱۱ باب مکتب در بادغیس و 
جریان کار دو باب مکتب دیگر در خوست و هرات



۳

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آب آشامیدنی صحی 
به ارزش ۱.8 میلیون افغانی 

در فاریاب
28 دلو ۱۳98

کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی صحــی بــه 

ارزش ۱.8 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 

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

ــوی  ــوالی اندخ ــی ولس ــره تواچ ــتای ابوهری در روس

والیــت فاریــاب تکمیــل وبــه بهــره بــرداری ســپرده 

شــد. 

طــول ایــن شــبکه ۱9۱5 متــر بــوده و شــامل 2 چــاه 

ــا  ــره ی ارتفاعــی ب آب آشــامیدنی صحــی، یــک ذخی

ظرفیــت 2۳ مترمکعــب آب و ۱۰ شــیردهن می باشــد. 

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن شــبکه 

9۱5 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی 

ــه آب  ــواده ب ــا تکمیــل آن ۱94 خان ایجــاد شــده و ب

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش
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زنان قالین باف در لغمان زیر 
چتر برنامه ی رشد اقتصاد 
روستایی 4۰8 تخته قالین 

بافته  اند
28 دلو ۱۳98

4۰8 تختــه قالیــن از ســوی زنــان عــودت کننده 
بــه کشــور در مرکــز و ولســوالی قرغه یــی 
والیــت لغمــان زیــر چتــر برنامــه رشــد اقتصــاد 
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بافتــه 

شــده اســت.
ایــن قالین هــا کــه از کیفیــت باالیــی برخــوردار 
انــد، ضمــن ایجــاد زمینــه ی کار بــرای زنــان، در 
بــازار نیــز بــه قیمــت خوبــی بــه فــروش رســیده 

. ند ا
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وزیر احیا و انکشاف دهات 
به مشکالت باشندگان سه 

ولسوالی والیت کاپیسا 
گوش داد

29 دلو ۱۳98

ــا  ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــدوی مجیب الرحم  پوهن

ــزرگان  ــا ب ــدار ب ــروز در دی ــات ام ــاف ده و انکش

قومــی والیــت کاپیســا بــه مشــکالت مــردم 

ولســوالی های اله ســای، تــگاب و نجــراب ایــن 

ــای آب  آشــامیدنی، ترانســپورت  ــت در بخش ه والی

ــوش داد. ــتنادی گ ــای اس و دیواره

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ایــن دیــدار گفــت 

ــیدگی  ــن رس ــش از ای ــه پی ــی ک ــه مناطق ــه ب ک

نشــده اســت، در ســال ۱۳99 توجــه بیشــتر شــده 

ــن  ــکالت ای ــه مش ــات، ب ــت امکان ــا در نظرداش و ب

ــد. ــد ش ــیدگی خواه ــوالی ها رس ولس

توزیع مواد خوراکی به ارزش 
۱۳۶ هزار افغانی برای 2۰ 

خانواده ی نیازمند در فراه
۳۰ دلو ۱۳98

روســتای  در  نیازمنــد  خانــواده ی   2۰ بــرای 

نــوروزی مربــوط مرکــز  والیــت فــراه بــه ارزش 

ــق  ــی از طری ــواد خوراک ــی م ــزار افغان ۱۳۶ ه

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــات برنام ــه ج ــای غل بانک ه

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــد. ــع ش توزی

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

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

ــج و  ــن، برن ــامل آرد، روغ ــده و ش ــکش ش پیش

ــد. ــود می باش نخ
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۳۰ دلو ۱۳98
ــت  ــوت والی ــی ک ــوالی بت ــی در ولس ــون افغان ــه ارزش ۱۱2 میلی ــافی ب ــروژه ی انکش ــق 2۳ پ کار تطبی
ننگرهــار جریــان دارد. ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت ۱۷ بــاب مکتــب زیــر چتــر برنامــه ی اقــرا، اعمــار 

ــه چــاه می شــود. ــر 24 حلق ــز و حف ــای 2 کاری ســه شــبکه ی آبرســانی، احی
ــی  ــی در چهارده ــون افغان ــه ارزش ۱۶ میلی ــتنادی ب ــوار اس ــر دی ــاخت ۱2۶ مت ــرارداد س ــالوه، ق ــر ع ب

ــل شــده اســت. ــم تکمی ــه امضــا رســیده و ســروی ۷5 چــک دی وســطی ب
همین گونــه ، کار ســروی یــک شــبکه ی آبرســانی در روســتای داگ از ســوی موسســه ی WHH تکمیــل 
شــده و نیــز ســروی ۱5۰۰ خانــواده از ســوی ســازمان جهانــی غــذا بــه منظــور کمــک بــه آن هــا صــورت 

گرفتــه اســت.
در کنــار این هــا ۶9 شــورای انکشــافی حفظ الصحــه کامــل بــه رهبــری جامعــه CLTS تحــت پوشــش 

قــرار گرفتــه اســت.

جریان کار 2۳ پروژه ی انکشافی به ارزش
 ۱۱2 میلیون افغانی در ننگرهار


