خوش خبریها!

شماره صد و بیست و پنجم

تکمیل کار ساخت
یک شبکه آبرسانی
سولری به ارزش
 ۷.۴میلیون افغانی
در بغالن

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 7حمل
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توسعه

هفته نامه

تکمیـل کـار سـاخت پنج باب مکتـب
در خوست و کندهار طی هفتهی گذشته

جریان کار ساخت
یک کانال آبیاری
به ارزش  ۹میلیون
افغانی در فراه

6
5

 ۴۷۵تخته قالین طی
یک سال و شش ماه
گذشته توسط عودت
کنندگان در والیت
لغمان بافته شده است

جریان کار اعمار ۴۱۱
متر دیوار استنادی
به ارزش  ۱۰میلیون
افغانی در کاپیسا

4

5

3

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و پنجم

جریان کار ساخت یک
کانال آبیاری زراعتی به
ارزش  ۷.۳میلیون افغانی
در تخار

 ۴حمل ۱۳۹۹

 ۴حمل ۱۳۹۹

بــرای  ۲۴خانــوادهی نیازمنــد در قریــه جــات محمــد

عیســی و اتفــاق ولســوالی ســپین بولــدک والیــت

کندهــار بــه ارزش بیــش از  ۱۳۶هــزار افغانــی

مــواد خوراکــی از طریــق بانکهــای غلــه جــات

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمــک هــا توســط روســتاییان و برنامــهی

وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG

پیشــکش شــده و شــامل آرد ،گنــدم ،دال ،نمــک و
روغــن میباشــد.
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جریان کار عملی
تمدید شبکهی برق
آفتابی به ارزش ۳.۳
میلیون افغانی در تخار

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی برنامـهی

 ۵حمل ۱۳۹۹

دهــات بــه ارزش  ۷.۳میلیــون افغانــی در قریههــای

کیلــووات بــه ارزش  ۳.۳میلیــون افغانــی از ســوی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

توزیع مواد خوراکی به
ارزش  ۱۳۶هزار افغانی
برای  ۲۴خانوادهی نیازمند
درکندهار

پنجشنبه

 7حمل

ده اســحاق ،ده مظفــر ،چاقــان و شــاگان دریــا خــان
ولســوالی ورســج والیــت تخــار ،جریــان دارد.

کار عملــی تمدیــد شــبکهی بــرق آفتابــی ۱۰
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتای خواجــه لمتی ولســوالی

طــول مجموعــی ایــن کانــال  ۱۶۴۰متــر بــوده و در

هــزار ســموچ والیــت تخــار  ۸۰درصــد پیــش رفتــه

فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

در جریــان کار ایــن پــروژه  ۶۳روز فرصــت کار

جریــان اعمــار آن ۳۷۲۴ ،روز کاری بــرای کارگــران

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال مذکــور ۲۰۰۰
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار
گرفتــه و  ۲۵۹خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده

انــد.

2

اســت.

بــرای  ۳۰۰کارگــر ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۶۷

خانــواده بــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی خواهنــد
یافــت.

تکمیل کار ساخت یک
دیوار محافظوی به ارزش
 ۲میلیون افغانی در پنجشیر
 ۵حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۹۲متــر دیــوار محافظــوی بــه ارزش

 ۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

ده کالن ولســوالی شــتل والیت پنجشــیر تکمیل شــده
اســت.

ایــن دیــوار کــه طــی  ۱۵روز کاری ســاخته شــده اســت،

حــدود  ۳۷۲خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و پنجم

پنجشنبه

 7حمل
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راهاندازی کمپاین آگاهی دهی در مورد
ویروس کرونا از سوی  ۶۰۰شورای
انکشافی در هرات

 ۴۷۵تخته قالین طی یک سال و شش
ماه گذشته توسط عودت کنندگان در والیت
لغمان بافته شده است

کمپایــن آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــرای باشــندگان شــش ولســوالی والیــت

طــی یــک ســال و شــش مــاه گذشــته  ۴۷۵تختــه قالیــن توســط  ۳۷۰تــن از عــودت کننــدگان

شــد.

برنامـهی رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ایــن قالیــن بافــان توزیــع

 ۷حمل ۱۳۹۹

هــرات از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات راه انــدازی

 ۴حمل ۱۳۹۸

بــه کشــور در مرکــز و ولســوالی قرغهیــی والیــت لغمــان کــه کارگاه و مــواد خــام آن از ســوی

در جریــان ایــن کمپایــن شــوراهای انکشــافی قریــه جــات ولســوالیهای مربوطــه بــرای

شــده بــود ،بافتــه شــده اســت و بــا گذشــت هــر مــاه تعــداد قالینهــای بافتــه شــده بیشــتر

معلومــات دادنــد.

ایــن قالینهــا بــا کیفیــت بلنــد و متناســب بــا تقاضــای مارکیــت بافتــه شــده و در بازارهــا بــه

مــردم در مــورد ویــروس کرونــا ،راههــای انتقــال آن و جلوگیــری از گســترش ایــن ویــروس

میشــود.

تعــدادی از باشــندگان روســتاهایی کــه ایــن کمپایــن در آنهــا راه انــدازی شــده بــود ،از

قیمــت بلندتــر از قالینهــای خارجــی بــه فــروش رســیده انــد.

ایــن ویــروس مبــارزه خواهنــد کــرد تــا جلــو گســترش آن در ســاحات شــان گرفتــه شــود.

خانوادههــا زمینــهی کار در درون خانههــای شــان فراهــم شــده اســت.

برنام ـهی آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا اســتقبال کــرده و تعهــد ســپردند کــه بــا

گفتنــی اســت کــه بــا توزیــع کارگاههــا و مــواد خــام قالیــن بافــی ،بــرای تعــداد زیــادی از

3

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و پنجم

تکمیل کار ساخت
یک دیوار محافظوی به
ارزش  ۱.۷میلیون افغانی
در خوست

کار ســاخت  ۱۸۶متــر دیــوار محافظــوی زراعتــی بــه

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۴.۱

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات،

دهــات در روســتای رســتم خیــل کــره تــاز مربــوط

ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی

 ۵حمل ۱۳۹۸

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۳.۳

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای بتــه زار کاریــزی ولســوالی
حصــه اول کوهســتان بــا ســهم ده درصــدی مــردم
محــل جریــان دارد.

ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر پمپ بــوده و

دارای یــک چــاه عمیــق و یــک ذخیــرهی ارتفاعــی

نیــز میباشــد کــه بــا تکمیــل کار آن ۳۸۰ ،خانــواده

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافت.
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جریان کار یک شبکهی
آبرسانی به ارزش ۴.۱
میلیون افغانی در مرکز
والیت کاپیسا

 ۵حمل ۱۳۹۹

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳.۳میلیون
افغانی در کاپیسا

پنجشنبه

 7حمل

در روســتای عزیــز خیــل ولســوالی منــدوزی والیــت

خوســت ،تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

 ۵حمل ۱۳۹۸

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف
مرکــز کاپیســا بــا ســهم ده درصــدی مــردم محــل

جریــان دارد.

در جریــان کار اعمــار ایــن دیــوار ۱۳۶۰ ،روز کاری

ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر پمــپ بــوده و

اســت.

آب و دیــوار احاطــه میباشــد کــه بــا تکمیــل کار

بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی فراهــم شــده
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ســاخت دیــوار
مذکــور  ۱۲۰۰جریــب زمیــن زراعتــی اهالــی قریــه
از خطــرات ســیالبها محافظــت شــده و ۱۱۴

خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.
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دارای ذخیــره ارتفاعــی بــا ظرفیــت  ۲۰متــر مکعــب
آن ۳۰۰ ،خانــواده بــه گونــهی مســتقیم و ۵۰۰

خانــوادهی دیگــر بــه گونـهی غیــر مســتقیم بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

جریان کار اعمار ۴۱۱
متر دیوار استنادی به
ارزش  ۱۰میلیون افغانی
در کاپیسا

 ۵حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۴۱۱متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۱۰

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای
چاشــت کوهــی دره کالن ولســوالی نجــراب جریــان

دارد.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار دیــوار یــاد شــده،

حــدود  ۲۵۰خانــواده بــه صــورت مســتقیم و ۲۰۰۰
خانــواده بــه گونــهی غیــر مســتقیم از مزایــای آن

بهرهمنــد میشــوند.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و پنجم

 ۷حمل ۱۳۹۹

پنجشنبه

 7حمل
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تکمیل کار ساخت پنج باب مکتب
در خوست و کندهار طی هفتهی گذشته

کار اعمــار پنــج بــاب مکتــب در والیــات خوســت و کندهــار زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالیهای تنــی ،نادرشــاه کــوت و گربــز خوســت و ولســوالیهای پنجوایــی و دنــد

والیــت کندهــار ســاخته شــده انــد ،دارای  ۱۰یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و
بــا ســاخت آنهــا بــرای فرزنــدان  ۱۲۰۰خانــواده زمین ـهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی

جریان کار ساخت
یک کانال آب زراعتی
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در ننگرهار

 ۵حمل ۱۳۹۹

مهیــا شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه عــاوه بــر اینهــا ،کار یــک بــاب مکتــب دیگــر در ولســوالی دشــت ارچــی والیــت کنــدز
کــه  ۱۵۹کــودک در آن درس خواهنــد خوانــد نیــز ۹۰ ،درصــد پیــش رفتــه اســت و بــه زودی بــه بهــره بــرداری
ســپرده خواهــد شــد.

تکمیل کار ساخت یک
شبکه آبرسانی سولری به
ارزش  ۷.۴میلیون افغانی
در بغالن

 ۷حمل ۱۳۹۹

یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش۷.۴

کار ســاخت  ۶۸۰متــر کانــال آب زراعتــی بــه

میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی آبرســانی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

اداره یونیســف در روســتای جــوی کالن ولســوالی

والیــت ننگرهــار جریــان دارد.

ســپرده شــد.

ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه کمــک مالــی

در روســتای صاحــب زادههــای ولســوالی خوگیانــی

نهریــن والیــت بغــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری

درجریــان کار اعمارکانــال متذکــره  ۲۰۰۰روز کاری

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه

بــا تکمیــل آن  ۱۰۰۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت

و نصــب سیســتم ســولری آب میشــود کــه بــا

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و

بــه عمــق  ۱۳۰متــر ،اعمــار یــک بــاب ذخیــره آب

پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهنــد گرفــت.

تطبیــق آن  ۵۰۰خانــواده و دو مکتــب لیســه بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و پنجم

پنجشنبه
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جریان کار ساخت یک کانال آبیاری
به ارزش  ۹میلیون افغانی در فراه
 ۶حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۹۰۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش بیــش از  ۹میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطق ـهی ننــگ آب مرکــز

والیــت فــراه جریــان دارد و بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.

این پروژه در دو مرحله تطبیق شده و در جریان آن ۳۰۸۴ ،روز کاری ایجاد شده است.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار کانــال متذکــره ۱۴۵ ،جریــب زمیــن زراعتــی تحت پوشــش

توزیع مواد خوراکی به ارزش
 ۲۷۲هزار افغانی برای
 ۴۵خانوادهی نیازمند در ننگرهار
 ۶حمل ۱۳۹۹

بــرای  ۴۵خانــوادهی نیازمنــد در روســتاهای معظــم و کمبــوی ولســوالی خوگیانــی

والیــت ننگرهــار بــه ارزش  ۲۷۲هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق بانکهــای
غلــه جــات برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع
شــد.

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامـهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی

( )SIGپیشــکش شــده و شــامل آرد ،روغــن ،بــوره ،چــای و دال میباشــد.

منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۱۹۱۸تــن از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد

شد .
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