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هفته نامه

بـزرگـداشت از روز ملـی نهــالشــانـی
در وزارت احیــا و انکشـــاف دهــــات

تکمیل کار ساخت
یک مرکز صحی به
ارزش  ۹.۵میلیون
افغانی در ننگرهار
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تکمیل کار تمدید
یک شبکه برقرسانی
در سرپل
 ۲۱حوت ۱۳۹۸

کار تمدیــد یــک شــبکهی برقرســانی در روســتای

اونگــوت اوزبیکیـهی مرکــز والیــت ســرپل از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

آِغاز کار ساخت  ۹۲متر
دیوار محافظوی به ارزش
 ۲میلیون افغانی در پنجشیر

و نصــب یــک پایــه ترانســفارمر بــه ظرفیــت ۲۵۰

 ۱۷حوت ۱۳۹۸

 ۲۵۰خانــواده از انــرژی بــرق مســتفید شــده انــد.

کار ســاخت  ۹۲متــر دیــوار محافظــوی بــا ارتفــاع

 ۴.۵متــر و بــه ارزش  ۲میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتای ده کالن ولســوالی

شــتل والیــت پنجشــیر آغــاز شــد.

ایــن دیــوار طــی ســه مــاه ســاخته شــده و بــا

تکمیــل آن ،زمینهــای زراعتــی مــردم محــل از
خطــرات ســیالبها محافظــت خواهــد شــد.

انکشــاف دهــات تکمیــل شــد.

ایــن شــبکه شــامل تمدیــد پایههــا و لیــن بــرق

کیلــو ولــت امپیــر میشــود کــه بــا تکمیــل کار آن

پنجشنبه
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آغاز کار ساخت
 ۱.۱۴کیلو متر سرک
به ارزش  ۵میلیون افغانی
در پنجشیر
 ۲۰حوت ۱۳۹۸

کار ســاخت  ۱.۱۴کیلومتــر ســرک بــه ارزش بیــش
از پنــج میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای قابضــان ولســوالی رخــه والیــت
پنجشــیر آغــاز شــد.

ایــن پــروژه بــه کمــک مالــی کشــور هنــد و بــا
مدیریــت مســتقیم ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات

پنجشــیر تطبیــق میشــود و بــا تکمیــل آن بخــش

بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم محــل رفــع

خواهــد شــد.

کار ساخت یک شبکهی
آبرسانی در ننگرهار به زودی
تکمیل خواهد شد
 ۱۷حوت ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی از ســوی اداره

جهانــی یونیســف و بــه همــکاری تخنیکی ریاســت احیا
و انکشــاف ننگرهــار در منطق ـهی هــزار نــاو ولســوالی
مهمنــد درهی آن والیــت بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن شــبک ه دارای چاهــی بــه عمیــق  ۱۲۰متــر و یــک

ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت  ۱۵هــزار لیتــر میباشــد کــه
بــا ســاخت آن  ۲۸۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی

دسترســی خواهنــد یافت.
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اشتراک مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی
در نمایشگاه هفته جهانی زن

 ۱۷حوت ۱۳۹۸

برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا فــرا رســیدن هشــتم مــارچ روز جهانــی همبســتگی
زنــان ،ده تــن از مســتفیدینش را جهــت اشــتراک در نمایشــگاه هفتــه جهانــی زن-تولیــدات ،کار و تحصیــل کــه از جانــب شــرکت

خصوصــی صیــام بزنــس بــه مــدت چهــار روز برگــزار شــده اســت ،از والیــات مختلــف کشــور بــه کابــل دعــوت کــرد.

نمایشــگاه مذکــور در هوتــل انترکانتینتــال کابــل بــا اشــتراک بیــش از  ۳۰نهــاد دولتــی و خصوصــی از تاریــخ پنجــم الــی

هشــتم مــارچ تدویــر یافتــه اســت کــه در آن مســتفیدین برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

تولیــدات روستاهایشــان را از گوشــه و کنــار کشــور بــه نمایــش و فــروش گذاشــتهاند .قــرار اســت ایــن نمایشــگاه تــا دو روز
دیگــر در پایتخــت ادامــه یابــد.

برگــزاری نمایشــگاههای تولیــدات روســتایی بــه ســطح ملــی و بینالمللــی یکــی از فعالیتهــای عمــده برنامــه ملــی انکشــاف
اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات جهــت نمایــش و بازاریابــی بــرای محصــوالت وطنــی اســت.
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بزرگداشت از روز ملی نهالشانی در وزارت
احیا و انکشاف دهات
پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات از بیســتم حــوت کــه از
ســوی محمــد اشــرف غنــی ،رییــس جمهــور کشــور بــه عنــوان روز نهــال شــانی نامگــذاری

شــده اســت ،بــا غــرس چنــد نهــال بزرگداشــت بــه عمــل آورد.

وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در پیــام روز نهــال شــانی خطــاب بــه هموطنــان گفــت « :بــا

غــرس ،پــرورش و مراقبــت نهــال ،ضمــن کســب ثــواب صدقـهی جاریــه ،مســئولیت تــان را
در زیباســازی طبعیــت کشــور ادا کنیــد ،تــا زندگــی شــما و فرزنــدان تــان در فضــای ســالم و

پــاک ســپری شــود».

جنــاب کریمــی همچنــان گفــت کــه شــوراهای انکشــافی بــا در نظــر داشــت ســهم ده درصدی
شــان در تطبیــق پروژههــای انکشــافی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بایــد بــه حافظــت و
سرســبزی محیــط زیســت توجــه داشــته باشــند ،نهــال غــرس کننــد ،پــرورش دهنــد و مراقــب
آن باشــند ،در غیــر آن بخــش بزرگــی ازکار پروژههــای انکشــافی نــا تکمیــل خواهــد مانــد.
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تکمیل کار ساخت یک مرکز صحی
به ارزش  ۹.۵میلیون افغانی در ننگرهار
 ۲۱حوت ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک مرکــز صحــی بــه ارزش  ۹.۵میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای اســد خیــل و هیبــت خیــل ولســوالی کــوت
والیــت ننگرهــار تکمیل شــد.
ایــن مرکــز دارای  ۸اتــاق ۴ ،تشــناب و دیــوار محوطــه بــوده و در ســاخت آن ده درصــد ســهم
مــردم نیــز شــامل میباشــد.

جریان کار ساخت  ۵۱متر پل آهن کانکریتی
با  ۱.۸۶کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن
به ارزش  ۱۹میلیون افغانی در قریه اشکشو
ولسوالی خنج والیت پنجشیر از سوی برنامه
ملی راه سازی روستایی وزارت احیا
و انکشاف دهات.
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