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هفتــه نامـــهتوســـــعــــــه



۲

7 قوس ۱398

کار ســاخت 7 بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در چهــار والیــت کشــور جریــان دارد.

ــرات،  ــل ه ــوالی انجی ــدز، ولس ــی کن ــت ارچ ــاد و دش ــان آب ــوالی های خ ــه در ولس ــب ک ــن مکات ای

ــوند  ــاخته می ش ــار س ــت کنده ــداب والی ــوالی ارغن ــار و ولس ــی ننگره ــود و خوگیان ــوالی های بهس ولس

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش ــناب و چاه ه ــی، تش ــف درس ــا ۶ صن دارای ۱۰، 8 ی

ــه  ــک ب ــرای نزدی ــا ب ــل آن ه ــا تکمی ــده و ب ــاد ش ــزاران روز کاری ایج ــا ه ــن پروژه ه ــان کار ای در جری

دو هــزار تــن از دانــش آمــوزان زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی 

فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار اعمار 7 باب مکتب در چهار والیت 
کشور طی یک هفته ی گذشته 
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3

جریان کار ساخت 4۰۰ متر 
دیوار گبیونی در لغمان

3 قوس ۱398
ــوی  ــون از س ــوار گبی ــر دی ــاخت 4۰۰ مت کار س
ــی  ــکاری تخنیک ــه هم ــذا ب ــی غ ــازمان جهان س
ــن  ــان بی ــات لغم ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس
ــوالی  ــیربکانی ولس ــو و ش ــتاهای گورگاوت روس

ــان دارد. ــت جری ــن والی ــاه ای ــت ش دول
در جریــان کار ســاخت ایــن دیــوار طــی شــش 
مــاه بــرای 3۰۰ تــن زمینــه ی کار ایجــاد شــده 
ــای  ــا و زمین ه ــا، باغ ه ــل آن خانه ه ــا تکمی و ب
از خطــر ســیالب ها  زراعتــی مــردم محــل 

ــد. ــد مان ــون خواه مص

توزیع مواد خوراکی و 
غیرخوراکی به ارزش

 ۲۰۰ هزار افغانی برای
 87 خانواده ی نیازمند 

در ننگرهار
۵ قوس ۱398

بــرای 87 خانــواده ی نیازمنــد بــه ارزش بیــش از 

۲۰۰ هــزار افغانــی مــواد خوراکی و غیــر خوراکی 

از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی ملــی 

انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 

دهــات در روســتاهای خیرمینــه، حاجــی صاحبــان 

ــی  ــوالی خوگیان ــوط ولس ــاد مرب ــکین آب و مس

ــع شــد.  والیــت ننگرهــار، توزی

ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی 

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

پیشــکش شــده و شــامل گنــدم و چوب ســوخت 

می باشــد.
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۵ قوس ۱398

کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ســولری از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی، آبیــاری و حفظ الصحــه ی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در شــهرک مهاجریــن ولســوالی نــرخ والیــت میــدان وردک تکمیــل و بــه 

بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــه ی اول آن کــه شــامل نصــب  ــه و طــی هفــت مــاه ســاخته شــده اســت. مرحل ایــن شــبکه در دو مرحل

سیســتم بــرق آفتابــی و حفــر چــاه می شــد، در ســه مــاه تکمیــل شــده و طــی آن ۲94 روز کاری بــرای 

کارگــران فراهــم آمــد. مرحلــه ی دوم ســاخت شــبکه ی یــاد شــده کــه چهــار مــاه را در بــر گرفتــه اســت، 

ــود. ــا می ش ــه درون خانه ه ــل ب ــیدن ن ــره ی آب و کش ــاخت ذخی ــامل س ش

گفتنی است که با ساخت این شبکه ۲۵۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.

تهیه ی آب آشامیدنی برای ۲۵۰ خانواده 
در میدان وردگ
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۵

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی به 
ارزش ۱.۶ میلیون افغانی 

در میدان وردگ
7 قوس ۱398

ــولری  ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی ــر س ک

بــه ارزش بیــش از ۱.۶میلیــون افغانــی از ســوی 

برنامــه ی ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــود  ــوالی بهس ــال ولس ــه ی زرت ــات در منطق ده

والیــت میــدان وردگ تکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

ایــن شــبکه  کــه طــی دو مرحلــه ســاخته شــده 

ــب، مســجد،  ــی، مکات ــرای ادارات دولت اســت، ب

خانه هــا و بــازار منطقــه ی زرتــال آب آشــامیدنی 

ــد. ــه می کن ــی تهی صح

کمک مواد خوراکی 
برای هزار خانواده ی 

نیازمند در لغمان

4 قوس ۱398
بــا هــزار خانــواده ی نیازمنــد در ولســوالی 
ــام  ــس از انج ــه پ ــان ک ــت لغم ــنگ والی الیش
یــک ســروی مســتحق شــناخته شــدند، از 
ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، ســازمان 
جهانــی غــذا و نهــاد )PRDPO( مــواد خوراکــی 

ــد. ــک ش کم
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــه ی ریی ــه گفت ب
ــا شــامل آرد، روغــن، دال،  ــن کمک ه ــان، ای لغم

ــود. ــی می ش ــواد غذای ــر م ــک و دیگ نم
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۶ قوس ۱398

ــل  ــتای زاروخی ــز و روس ــوالی جلری ــل ولس ــید خی ــتای س ــز در روس ــاک کاری دو کاری ــازی و پ کار بازس

ولســوالی ســید آبــاد والیــت میــدان وردگ از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات تکمیــل شــده و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل بازســازی ۱۶۰ متــر کاریــز، ۵3.۲۰ متــر تونــل و پــاک کاری یــک چــاه در روســتای 

ــل  ــه چــاه در روســتای زاروخی ــاک کاری ۵4 حلق ــز دیگــر و پ ــر کاری ــل و بازســازی ۲44۱ مت ســید خی

می شــود.

 گفتنی است که این کاریزها 3۵۰ جریب زمین زراعتی مردم محل را سیراب خواهند کرد.

تکمیل کار بازسازی دو کاریز در ولسوالی های 
جلریز و سیدآباد والیت میدان وردگ
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7

آغار کار ساخت سه 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
۶.۱ میلیون افغانی در لغمان

4 قوس ۱398

ــولری  ــانی س ــبکه ی آبرس ــه ش ــاخت س کار س

بــه ارزش ۶.۱ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 

ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 

منطقــه ی تبــی کنــج مرکــز والیــت لغمــان آغــاز 

شــد.

بــا ســاخت ایــن شــبکه ها ۶۰۰ خانــواده بــه آب 

آشــامیدنی صحــی دسترســی می یابنــد.

هفته نامه توسعه         شماره صد و هفتم         پنجشنبه         3۰ عقرب         ۱398

انتقال هفت قلم مواد 
غیرخوراکی برای کمک به 
خانواده های متضرر از آفات 

طبیعی در پروان
۶ قوس ۱398

ریاســت انســجام و پاســخ بــه حــوادث وزارت احیا و 

انکشــاف دهــات بــه منظــور کمــک بــه خانواده هایی 

کــه از آفــات طبیعــی مثــل زلزلــه، ســیالب ها، 

ــی و  ــای ریگ ــوچ، طوفان ه ــرف ک ــن، ب ــزش زمی لغ

خشکســالی و جنــگ و نــا امنــی متضــرر می شــوند، 

هفــت قلــم مــواد غیرخوراکــی را بــه ریاســت احیــا و 

انکشــاف دهــات پــروان فرســتاد.

ــل،  ــه کمپ ــامل ۵۰۰ تخت ــده ش ــک ش ــاس کم اجن

۱۰۰ تختــه ترپــال، ۱۰۰ دانــه گیــالس نکلــی، ۱۰۰ 

ــق  ــه قاش ــوری، ۱۰۰ دان ــت خ ــه ماس ــه کاس دان

ــی  ــاب نکل ــه ق ــه پنجــه و ۱۰۰ دان ــی، ۱۰۰ دان نکل

می شــود.


