توسعـــــه

هفته نامه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

وزارت احیا و انکشاف دهات
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هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

2

آغاز کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی به
ارزش بیش از  ۷میلیون افغانی در بادغیس
 ۱۹ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش بیــش از  ۷میلیــون افغانــی زیــر چتــر
پــروژهی اقــرا از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در
روســتای دهســتان ولســوالی آبکمــری والیــت بادغیــس آغــاز شــد.
ایــن مکتــب کــه طــی  ۵مــاه آینــده بــه صــورت پختــه و اساســی بــرای آمــوزش دختــران
وپســران اعمــار خواهــد شــد ،دارای  ۸صنــف درســی و ســایر نیازمندیهــای اساســی
میباشــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور
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3

جریان کار ساخت یک شبکهی آب
آشامیدنی به ارزش  ۱.۲میلیون افغانی
در جوزجان

 ۱۹ثور ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف
دهــات بــه ارزش  ۱.۲میلیــون افغانــی در روســتای جغســای شــهر شــبرغان والیــت جوزجان
 ۷۰درصــد پیــش رفته اســت.
ایــن شــبکه دارای  ۹۸۹متــر طــول ۸ ،شــیردهن ،یــک ذخیــرهی ارتفاعــی آب بــه ظرفیــت
 ۱۰متــر مکعــب و یــک چــاه بــه عمــق  ۷۰متــر بــوده و بــا ســاخت آن  ۴۹۲خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

4

آغاز کار اعمار  ۱۳باب مکتب ابتدایی به
ارزش بیش از  ۷۸میلیون افغانی در خوست
 ۱۹ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۱۳بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش  ۷۸میلیــون و ۲۰۰هــزار افغانــی زیــر چتــر
پــروژهی اقــراء از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات،
در ولســوالیهای لکــن ،صبــری ،بــاک و دوه منــده (شــمل) والیــت خوســت آغــاز شــد.
ایــن مکتبهــا کــه بــرای آمــوزش دختــران و پســران اعمــار میشــود ۶ ،الــی  ۱۲صنفــی
بــوده و دارای تشــنابهای مــورد نیــاز و چــاه هــای آب آشــامیدنی صحــی نیــز میباشــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

5

تکمیل کار ساخت یک کانال آب زراعتی به
ارزش  ۹۲۰هزار افغانی در سمنگان
 ۱۹ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش ۹۲۰هــزار افغانــی از طــرف برنام ـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در شــورای انکشــافی روســتای زرگــری
ولســوالی خــرم و ســارباغ والیــت ســمنگان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن کانــال ۹۰متــر بــوده و در جریــان ســاخت آن  ۶۸۸روز کاری بــرای کارگــران
فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
بــا تکمیــل کار ایــن پــروژهی مذکــور حــدود  ۱۸۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش
آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۱۲۹خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور
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6

تهیهی آب آشامیدنی صحی برای ۲۰۰
خانواده در ولسوالی دور بابای ننگرهار
 ۱۹ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری در قریــه تــور الالی ولســوالی دور بابــای
والیــت ننگرهــار از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری ،وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن قریــه ســپرده شــد.
ارزش مجموعــی ایــن پــروژه بیــش از  ۲.۴میلیــون اســت و بــا تطبیــق آن بیــش از ۲۰۰
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور
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7

توزیع مواد خوراکی به ارزش  ۲۰هزار افغانی
برای  ۶۴خانواهی نیازمند در بادغیس
 ۲۲ثور ۱۳۹۸
بــرای  ۶۴خانــوادی نیازمنــد بــه ارزش بیــش از  ۲۰هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق
بانکهــای غلــه جــات برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در قریههــای نورخیــل حاجــی مــا ،عــرب گلپــری و ابوبکــر مهاجــر ولســوالی مقــر والیــت
بادغیــس ،توزیــع شــد.
ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنامـهی وجــه مالی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
جمـعآوری شــده و شــامل برنــج ،روغــن ،و گنــدم میباشــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

8

آغاز کار تطبیق  ۱۰پروژهی انکشافی
به ارزش  ۳۳میلیون افغانی در بامیان
 ۲۲ثور ۱۳۹۸
کار تطبیــق  ۱۰پــروژهی انکشــافی بــه ارزش  ۳۳میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در
ولســوالی ورس والیــت بامیــان آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا شــامل آب آشــامیدنی صحــی ،انــرژی بــرق آفتابــی و زیــر بنــای کوچــک
زراعتــی بــوده کــه پــس از تکمیــل شــدن ،بیــش از  ۶۸۰خانــواده در قریههــای مختلــف
ولســوالی ورس از مزایــای آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور
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9

توزیع مواد خوراکی به ارزش
 ۲۰هزار افغانی برای  ۱۶خانوادهی
نیازمند در بدخشان

 ۲۳ثور ۱۳۹۸

بــرای  ۱۶خانــوادهی نیازمنــد در روســتای سرپیشــانی ولســوالی تشــکان والیــت بدخشــان
بــه ارزش  ۲۰هــزار افغانــی گنــدم از طریــق بانکهــای غلهجــات برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامـهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
جمعآوری شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور
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10

هر خانه ،یک مرکز تولیدی
 ۲۲ثور ۱۳۹۸
مســتفدین «پــروژه انکشــاف تشــبثات بــرای عــودت کننــدگان» برنامــه ملــی انکشــاف
اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی شــش مــاه گذشــته  ۱۸۴۰متــر
مربــع قالیــن را بــه ارزش  ۲۵۴۰۷۵۵افغانــی در هشــت والیــت کشــور بافتهانــد.
هشــتاد فیصــد از مســتفدین پــروژه انکشــاف تشــبثات بــرای عــودت کننــدگان را زنــان
روســتایی تشــکیل میدهــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

11

آغاز کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی به
ارزش بیش از  ۴میلیون افغانی در پکتیکا
 ۲۳ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش  ۴میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرا
از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتای
نوآبــاد بالیــش مربــوط ولســوالی ارگــون والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.
ایــن مکتــب کــه طــی  ۵مــاه بــرای آمــوزش دختــران و پســران بــه صــورت پخته و اساســی
اعمــار میشــود ،دارای  ۶صنــف درســی و ســایر ســهولتها میباشــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور
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12

تکمیل کار ساخت یک ذخیرهی آب زراعتی
به ارزش  ۱.۸میلیون افغانی در سمنگان
 ۲۳ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک ذخیــرهی آب زراعتــی بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از طــرف برنام ـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ده کالن ولســوالی خــرم
و ســارباغ والیــت ســمنگان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
مساحت این ذخیرهی آب  ۱۰۰متر مربع و ظرفیت آن  ۴۰۰متر مکعب میباشد.
در جریــان کار پــروژه مذکــور  ۱۰۵۵روز کاری را بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد
شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۵۰خانــواده از آن مســتفید شــده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

13

جریان کار اعمار یک باب مکتب ابتدایی
به ارزش  ۶.۱میلیون افغانی در کندز
 ۲۳ثور ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش  ۶.۱میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی
اقــرا از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در ولســوالی
علــی آبــاد والیــت کنــدز جریــان دارد.
ایــن مکتــب کــه بــرای آمــوزش دختــران و پســران اعمــار میشــود ۸ ،صنفــی بــوده و
دارای  ۵تشــناب و چــاه آب آشــامیدنی صحــی نیــز میباشــد.
در جریــان کار اعمــار مکتــب متذکــره ،بــرای  ۸۶۶کارگــر فنــی و  ۲۹۶۸کارگــر غیــر فنــی
 ۳۸۳۴روز کاری ایجــاد میشــود.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398

14

جریان کار  ۵۱پروژهی انکشافی به ارزش
بیش از  ۱۵۶میلیون افغانی در هلمند
 ۲۶ثور ۱۳۹۸
کار تطبیــق  ۵۱پــروژهی انکشــافی بــه ارزش بیــش از  ۱۵۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ولســوالی لشــکرگاه والیــت هلمنــد جریــان دارد.
ایــن پروژههــا شــامل ،تطبیــق  ۴۸پــروژ ه بــه منظــور ایجــاد سیســتم آبیــاری معیــاری کــه  ۲۸هــزار
جریــب زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار داده و حــدود  ۶۹هــزار تــن از مزیــای آن مســتفید
خواهنــد شــد و ســه پــروژهی آب آشــامیدنی صحــی میباشــد کــه طــی آن  ۲۱حلقــه چــاه عمیــق
حفــر شــده و زمینـهی دسترســی  ۸۲۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی فراهــم خواهــد آمــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398
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آغاز کار تطبیق  ۷پروژهی انکشافی
به ارزش  ۱۲.۹میلیون افغانی در بدخشان
 ۲۶ثور ۱۳۹۸
کار تطبیــق  ۷پــروژهی انکشــافی بــه ارزش  ۱۲.۹میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در روســتاهای غــاوک،
مظفــری ،سرپیشــانی ،بهارســتان ،درهی قــاق و نوآبــاد درهی قــاق ولســوالی تیشــکان والیــت
بدخشــان آغــاز شــد.این پروژههــا شــامل احــداث کانالهــای آبیــاری زراعتــی ،ذخایــر آب و
دیوارهــای اســتنادی میشــود و در جریــان ســاخت آنهــا بــرای  ۲۵۹۶کارگرفنــی و ۹۱۵۶
کارگــر غیــر فنــی۱۱۹۰ ،روز کاری ایجــاد خواهــد شــد.
بــا تکمیــل کار پروژههــای متذکــره  ۱۵۰۰جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و
 ۱۱۹۱خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398
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توزیع مواد خوراکی به ارزش  ۶۰هزار
افغانی برای  ۱۹خانواده نیازمند در بادغیس
 ۲۶ثور ۱۳۹۸
بــرای  ۱۹خانــواده نیازمنــد در روســتای گلــه چشــمهی عبدالمنــان ولســالی مقــر والیــت
بادغیــس از طریــق بانکهــای غلــه جــات برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش از  ۶۰هــزار افغانــی مــواد خوراکــی توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامـهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
پیشــکش شــده و شــامل آرد ،برنــج ،روغــن ،لوبیــا و شــکر میباشــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398
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تکمیل کار ساخت یک شبکهی
آب آشامیدنی به ارزش  ۲.۲میلیون
افغانی در ننگرهار

 ۲۶ثور ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی بــه ارزش  ۲.۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا حمایــت مالــی اداره یونیســف در منطقهی
خــور محــل ولســوالی لعــل پــور والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان ســاخت ایــن شــبکه  ۲۰۴روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن،
 ۲۵۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و دوم

پنجشنبه

 26ثور

1398
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آغاز کار بازسازی  ۲۰کیلومتر سرک
به ارزش  ۸.۷میلیون افغانی در تخار
 ۲۶ثور ۱۳۹۸
کار بــاز ســازی  ۲۰کیلومتــر ســرک بــه ارزش  ۸.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی راه
ســازی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از بــازار خانقــاه الــی پــل اســتوی ولســوالی ورســج والیــت
تخــار آغــاز شــد.
ایــن ســرک کــه بــه صــورت جغــل فــرش طــی شــش مــاه ســاخته خواهــد شــد ،شــامل ســاخت
 ۲پایــه پلچــک آهــن کانکریتــی ۱۴ ،پایــه پلچــک بلولــی و  ۷۱متــر دیــوار اســتنادی نیــز میشــود
و در جریــان کار آن  ۱۱۶۳۰روز کاری بــرای باشــندههای محــل ایجــاد خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه ،قریههــای بــاغ دشــت ،ســر شــخ ،ورچیــن،
عبدالمطلــب ،اوچــکان ،گنبــز ،یــاوار علیــا وســفلی ،ده شــاهان ،بوســتان ســار ،پیتــاو ،یــره،
یوچخــش ،ده گــز ،مخنــوی ،پجــک ،ســنگ آب ،انــدرک ،پیــو و خخنــد ،انــوی و ایمنــد بــا مرکــز
ولســوالی ورســج وصــل شــده و بــه مشــکالت ترانســپورتی هــزاران خانــواده نقطــه پایان گذاشــته
خواهــد شــد.

