خوش خبریها!

شماره صد و بیست و ششم

تکمیل کار ساخت
 ۶.۲۲کیلومتر
سرک به ارزش
 ۲۱میلیون افغانی
در پنجشیر

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 14حمل
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توسعه

هفته نامه

تکمیل کار سـاخت یک پایه پل  ۸۰متـره
بـه ارزش  ۵۰میلیون افغـانی در کاپیسـا

تکمیل کار تمدید یک
شبکه برق شهری
به ارزش  ۳میلیون
افغانی در سرپل
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جریان کار ساخت
 ۱۱۰متر دیوار
محافظوی به ارزش
 ۷میلیون افغانی
در لغمان

امضای قرارداد
کانکریت ریزی رسکی
به ارزش  ۴۹.۵میلیون
افغانی در ننگرهار
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راهاندازیکمپاینآگاهیدهی
در مورد ویروس کرونا در ۶
ولسوالیوالیتفاریاب

شماره صد و بیست و ششم

پنجشنبه
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جریان کار عملی حفظ و
مراقبت  ۱.۷کیلومتر سرک
به ارزش  ۱.۷۵میلیون
افغانی در تخار

کمک مواد غیر غذایی
برای تجهیز مراکز صحی
تشخیص و درمان بیماری
کرونا در غزنی

کار عملــی حفــظ و مراقبــت  ۱.۷کیلومتــر ســرک

بــر اســاس در خواســت ریاســت صحــت عامــه و بــا

میلیــون افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه نقــدی حفظ

بیمــاری  19-Covidیــا کرونــا در والیــت غزنــی،

 ۱۰حمل ۱۳۹۹

2

 ۱۱حمل ۱۳۹۹

و  ۷۸۸متــر دیــوار اســتنادی آن بــه ارزش ۱.۷۵

در نظرداشــت وضعیــت اضطــراری ناشــی از شــیوع

و مراقبــت برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

هشــت قلــم مــواد غیــر غذایــی از ســوی ریاســت

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا

پایــان بــاغ ذخیــرهی تالقــان ،مرکــز والیــت تخــار

صحــت عام ـهی غزنــی کمــک شــد.

قرغــان ،خــان چهاربــاغ ،قرمقــول و بلچــراغ والیــت

در جریــان کار ایــن پــروژه بــرای  ۲۷۹۲تــن از

 ۱۰بــاب خیمــه ۳۰ ،تختــه ترپــال پالســتیکی۵۰ ،

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات راه انــدازی شــد.

تکمیــل آن ،روســتاهای عربهــا ،مهاجــر قشــاق،

عــدد کاســه ماســت خــوری ۲۰ ،عــدد قاشــق و ۲۰

بــه مرکــز تالقــان وصــل خواهنــد شــد.

تشــخیص و درمــان بیمــاری کرونــا بــه ریاســت

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای عربهــای

احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت بــه ریاســت

بــرای باشــندگان ولســوالیهای میمنــه ،اندخــوی،

 ۸۰درصــد پیشــرفته اســت.

ایــن مــواد شــامل  ۲۵۰تختــه کمپــل عســکری،

امضای قرارداد حفر ده
حلقه چاه به ارزش  ۱.۳میلیون
افغانی در ننگرهار

فاریــاب از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی

باشــندگان محــل زمینــه کار فراهــم شــده و بــا

عــدد بشــکه پالســتیکی ۱۰۰ ،کیــت صحــی۲۰ ،

قــرارداد حفــر ده حلقــه چــاه بــه ارزش  ۱.۳میلیــون

در جریــان ایــن کمپایــن کارمنــدان برنامـهی میثــاق

نوآبــاد شــاه تالقــان ،نوآبــاد جدیــد و ولســوالی بهارک

عــدد پنجــه شــده و جهــت تجهیــز مراکــز صحــی

 ۱۱حمل ۱۳۹۹

شــهروندی پیامهــای اساســی وزارت صحــت در
مــورد وقایــه از مصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا

را طــی جلســاتی در ســطح  ۵۹کلســتر شــورا بــه

صحــت عامــه ایــن والیــت کمــک شــده اســت.

 ۱۰حمل ۱۳۹۹

افغانــی میــان ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ننگرهار
و شــورای انکشــافی روســتای کمــه دکــهی پاییــن
ولســوالی مومنــد درهی آن والیــت بــه امضــا رســید.

بــر اســاس ایــن قــرارداد ،ده حلقــه چــاه آب آشــامیدنی

از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف

گونـهی جداگانــه بــرای زنــان و مــردان رســانیده ،از

دهــات در روســتای یاد شــده کــه از مناطــق دور افتادهی

قبــل و بعــد ادای نمــاز در مســاجد و از طریــق مــا

صحــی مواجــه انــد ،حفــر میشــود.

شــان برســانند تــا جلــو گســترش بیمــاری کویــد-

دسترســی خواهنــد یافــت.

آنــان خواســتند تــا ایــن پیامهــا را طــی نشسـتها،

مومنــد دره بــوده و مــردم آن بــه کمبــود آب آشــامیدنی

امامــان بــه تمــام مــردم شــوراهای مربــوط کلســتر

بــا حفــر ایــن چاههــا  ۱۸۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی

 ۱۹یــا کرونــا در ســاحات شــان گرفتــه شــود.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و ششم

تکمیل کار ساخت یک پایه پل
 ۸۰متره به ارزش  ۵۰میلیون افغانی
در کاپیسا

 ۹حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک پایــه پــل هشــتاد متــره بــا  ۱.۹۵کیلومتــر ســرک جغــل فــرش ،بــه ارزش
نزدیــک بــه  ۵۰میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات در روســتای نولــه شکســتهی ولســوالی حصــه اول کوهســتان والیــت

کاپیســا تکمیــل شــد.

ســاخت ایــن پــل فاصلــه زمانــی میــان والیــت کاپیســا و ولســوالیهای جبلالســراج و ســید

خیــل والیــت پــروان را بــه حــد اقــل رســانیده و ضمــن ایجــاد ســهولتهای ترانســپورتی،
روی اقتصــاد هزارهــا خانــوادهی روستانشــین در دو والیــت تاثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت.

پنجشنبه
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جریان کار بازسازی یک شبکه 
ی
آبرسانی به ارزش  ۱.۸میلیون افغانی
در ننگرهار

 ۱۰حمل ۱۳۹۹

کار بازســازی یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی

آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی دور بابــای والیــت ننگرهــار جریــان دارد.
ایــن شــبکه کــه در ســال  ۲۰۰۱میــادی از ســوی موسســه خیریـهی داکار ســاخته شــده بــود،

آب چشــمهها را تــا فاصلـهی  ۴کیلومتــر بــه روســتاهای ولســوالی دور بابــا انتقــال مـیداد کــه

بــا گــذر زمــان بخشهــای زیــادی از ایــن شــبکه تخریــب شــده انــد.

اکنــون وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا بازســازی ایــن شــبکه کــه شــامل اعمــار ســاختمان

چشــمه ،دو ذخیــره ،یــک ســاختمان فشــار شــکن و تمدیــد  ۳۴۶۶متــر پایــپ جدیــد میشــود،
زمینـهی دسترســی  ۳۰۰۰خانــواده را بــه آب آشــامیدنی صحــی مهیــا میکنــد.
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هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و ششم

تکمیل کار ساخت
 ۶.۲۲کیلومتر سرک به
ارزش  ۲۱میلیون افغانی
در پنجشیر
 ۱۳حمل ۱۳۹۹

آغاز روند توزیع مواد
خوراکی برای  ۳هزار
خانوادهی نیازمند در ننگرهار
 ۱۰حمل ۱۳۹۹

رونــد توزیــع مــواد خوراکــی بــرای  ۳هــزار
خانــوادهی نیازمنــد در ولســوالی ســرخرود والیــت

ننگرهــار از ســوی ســازمان جهانــی غــذا ،WFP
بــه همــکاری موسسـهی  ،FGAزیــر چتر ریاســت

احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت آغــاز شــد.

ایــن کمکهــا شــامل  ۵۰کیلوگــرام آرد ۴.۵ ،لیتــر

روغــن ۸ ،کیلوگــرام دال و نمــک شــامل اســت کــه
بــرای هــر خانــواده بــه انــدازهی خــرج ســه مــاه
شــان توزیــع خواهــد شــد.

مــواد خوراکــی یادشــده در حالــی بــا نیازمنــدان در

والیــت ننگرهــار کمــک میشــود کــه بهــای مــواد
غذایــی در بازارهــا در مقایســه بــا گذشــته ،بلنــد
رفتــه اســت.

پنجشنبه
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تکمیل کار تمدید یک
شبکه برق شهری به ارزش
 ۳میلیون افغانی در سرپل
 ۱۲حمل ۱۳۹۹

کار عملــی تمدیــد یــک شــبکهی بــرق شــهری
برنامــهی ملــی مثــاق شــهروندی وزارت احیــا

کار ســاخت  ۶.۲۲کیلومتــر ســرک کانکریتــی و

و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش از  ۳میلیــون

برنام ـهی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و

ســرپل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

اول خنــج والیــت پنجشــیر تکمیــل شــد.

پایــه جهــت انتقــال بــرق  ۲۰کیلــووات و  ۲۴۰۶متــر

جغلفــرش بــه ارزش  ۲۱میلیــون افغانــی از ســوی

افغانــی در روســتای انگــوت ازبکیـهی مرکــز والیــت

انکشــاف دهــات در روســتای رخ ولســوالی حصــه

ایــن شــبکه شــامل  ۲۶۰متــر لیــن هوایــی و ۱۰

ایــن ســرک کــه  ۷۰۰متــر آن کانکریتــی و متباقــی

لیــن هوایــی و  ۴۱پایـهی دیگــر جهــت انتقــال بــرق

بــه صــورت جغلفــرش ســاخته شــده اســت،

 ۰.۴کیلــووات بــا  ۲ترانســفارمر کــه ظرفیــت هــر

ســاخته و مشــکالت ترانســپورتی صدهــا تــن از

گفتنــی اســت کــه در جریــان کار پــروژهی مذکــور

روســتای رخ را بــه ســرک عمومــی پنجشــیر وصــل
باشــندگان محــل را حــل میکنــد.

4

کــدام  ۲۵۰و  ۱۶۰کیلــووات اســت ،میشــود.

 ۵۶۳روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی

فراهــم شــده و بــا تکمیــل آن ۲۴۳ ،خانــواده بــه
بــرق شــهری دسترســی یافتــه انــد.

راهاندازی کمپاین آگاهی
دهی در مورد ویروس کرونا
در والیت بغالن

 ۱۳حمل ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا در
شــورای انکشــافی قــره خــان پلخمــری و شــورای

بیـگزاد پاییــن ولســوالی بغــان جدیــد والیــت بغــان

از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات راه انــدازی شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و ششم

پنجشنبه
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تکمیل کار ساخت یک
شبکهی آب آشامیدنی به
ارزش  .۵۱میلیون افغانی
در خوست

آگاهی دهی در مورد
ویروس کرونا برای  ۵۰تن
از اعضای شوراهای
انکشافی در هلمند

کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی به

بــرای  ۵۰تــن از مــردم محــل و اعضــای شــوراهای

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات

لــوی بــاغ ولســوالی نادعلــی والیــت هلمنــد در مــورد

خوســت تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

کرونــا در ایــن والیــت از ســوی برنامــه ملــی میثــاق

ذخیــره بــه ظرفیــت  ۲۴هــزار لیتــر آب و  ۷شــیردهن

داده شــد.

بــرای  ۲۵خانــوادهی نیازمنــد در روســتای صاحــب

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن شــبکه ۱۳۰

ســپردند کــه مســئولیت خــود را در جلوگیــری از

کندهــار بــه ارزش بیــش از  ۱۳۰هــزار افغانــی مــواد

انــد.

 ۱۴حمل ۱۳۹۹

توزیع مواد خوراکی به
ارزش  ۱۳۰هزار افغانی
برای  ۲۵خانوادهی نیازمند
در کندهار

 ۱۳حمل ۱۳۹۹

او پوتــی میرالــزی ولســوالی ســپین بولــدک والیــت

خوراکــی از طریــق بانکهــای غلهجــات 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 برنــج ،روغــن ،آرد ،لوبیــا ،بــوره،

چــای و نخــود میباشــد.

 ۱۳حمل ۱۳۹۹

ارزش  ۱.۵میلیــون افغانــی از طــرف برنامـهی ملــی

انکشــافی در مناطــق حــرت زرغــون و شــالی

در روســتای گلــوک خیــل ولســوالی گربــز والیــت

خطــرات و چگونگــی جلوگیــری از شــیوع ویــروس

طــول ایــن شــبکه  ۱۳۰۰متــر بــوده و شــامل یــک

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آگاهــی

میباشــد.

روســتاییان و اعضــای شــوراهای مذکــور وعــده

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه
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شــیوع مــرض کرونــا در محــات شــان ادا کننــد.

آگاهی دهی در مورد
ویروس کرونا در ولسوالی
سپین بولدک والیت کندهار
 ۱۱حمل ۱۳۹۹

بــرای اعضــای  ۷۰خانــواده در شــوراهای انکشــافی
اتفــاق مینــهی دوم و مــوالداد در ولســوالی ســپین

بولــدک والیــت کندهــار از طریــق برنام ـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در مــورد چگونگــی شــیوع و جلوگیــری از انتشــار

ویــروس کرونــا آگاهــی داده شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و ششم

 ۱۱حمل ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا

در شــورای انکشــافی دهمزنــگ ســفلی ولســوالی
قرغهیــی والیــت لغمــان ،از ســوی برنامــه ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
راه انــدازی شــد.
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توزیع مواد خوراکی به
ارزش  ۶۸هزار افغانی
برای  ۳۴خانوادهی نیازمند
در ننگرهار

امضای قرارداد
کانکریت ریزی رسکی
به ارزش  ۴۹.۵میلیون
افغانی در ننگرهار

بــرای  ۳۴خانــوادهی نیازمنــد در روســتای بانــدوی

قــرارداد کانکریــت ریــزی رسکــی بــه ارزش ۴۹.۵

هــزار افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق بانکهــای

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.

شــورای انکشــافی قندهاریهــا بــه امضــا رســید.

 ۱۳حمل ۱۳۹۹

راهاندازی کمپاین
آگاهیدهی در مورد ویروس
کرونا در والیت لغمان

پنجشنبه

 14حمل

 ۱۳حمل ۱۳۹۹

ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار بــه ارزش ۶۸

میلیــون افغانــی کــه از ســوی دفــر انســجام

غلهجــات برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

میــان رییــس احیــاو انکشــاف دهــات ننگرهــار و

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنام ـهی وجــه

ایــن رسک کــه از مکتــب مــراد علــی الــی ولســوالی

شــده و شــامل آرد ،روغــن ،دال ،چــای و شــکر

صدهــا تــن از باشــندگان محــل را حــل خواهــد کرد.

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش
میباشــد.
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کامــه امتــداد مییابــد ،مشــکالت ترانســپورتی

جریان کار ساخت ۱۱۰
متر دیوار محافظوی به ارزش
 ۷میلیون افغانی در لغمان
 ۱۲حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱۱۰متــر دیــوار محافظــوی بــه ارزش

 ۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

دهمزنــگ ســفلی ولســوالی قرغهیــی والیــت لغمــان

ایــن کمپایــن بــه منظــور رســانیدن پیامهــای

جریــان دارد.

کرونــا بــه مــردم ،راه انــدازی شــده بــود کــه از

زمیــن زراعتــی از خطــر تخریــب ســیالبها محافظــت

اساســی وزارت صحــت عامــه در مــورد ویــروس

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن دیــوار ۳۷۰ ،جریــب

ســوی مــردم محــل بــه خوبــی اســتقبال شــد و

خواهند شــد.

آنــان وعــده ســپردند کــه بخاطــر وقایــه و جلوگیری
از شــیوع کرونــا ،دســتور هــای داده شــده را عملــی

خواهنــد کــرد.

