خوش خبریها!

شماره صد و بیست و هشتم

امضای قرارداد
ساخت  ۴۴۵متر دیوار
استنادی بـه ارزش
 ۱۷.۹میلیون افغـانی
در ننگرهـار

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 15جوزا
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هفته نامه

تکمیـل کـار ســاخت
 ۵۴۰متر دیوار محافظتی در کنر

تکمیل کار ساخت
یک کانال آبیاری
به ارزش  ۲میلیون
افغانی در کابل

6

4

امضای قرار ساخت
 ۱۴شبکهی آبرسانی
و یک دیوار استنادی
در ننگرهار

تکمیل کار ساخت
یک کانال آبیاری
به ارزش  ۲میلیون
افغانی در بلخ

5

توسعه

7

6

هفته نامه توسعه
جریان کارساخت یک
شبکهی آب اشامیدنی
صحی در ننگرهار

شماره صد و بیست و هشتم

پنجشنبه

 15جوزا

2
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کار ساخت شش باب مکتب در پنج والیت
کشور به زودی تکمیل خواهد شد

 ۱۵جوزای ۱۳۹۹

تاسیس گروپهای
پسانداز در والیت غزنی

کار ســاخت شــش بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات در ولســوالی زیــک زیــک وطنــی والیــت بلــخ ،ولســوالی کــرخ والیــت هــرات ،ولســوالی
آبکمــری والیــت بادغیــس ،ولســوالی گلــدرهی والیــت کابــل و ولســوالیهای اســماعیل خیــل منــدوزی و زازی

میــدان والیــت خوســت بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۱۰ ،۱۲یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل کار
اعمــار آنهــا ،بــرای دانــش آمــوزان  ۱۸۸۰خانــواده زمینــهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و

مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت مکاتــب یــاد شــده هــزاران روز کاری نیــز بــرای کارگــران فنــی و غیــر
فنــی ایجــاد شــده اســت.

 ۱۴جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آب اشــامیدنی صحــی

بــا ظرفیــت  ۴۰متــر مکعــب از ســوی برنامــهی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای حاجیــان ولســوالی ســرخرود
والیــت ننگرهــار جریــان دارد.

در جریــان کار ایــن پــروژه ،بــرای  ۱۱۸۰کارگــر
فنــی و غیرفنــی ،زمینـهی کار ایجــاد شــده و پــس از

تکمیــل شــدن ۲۲۵۰ ،خانــواده از مزایــای آن بهــره
منــد خواهنــد شــد.

 ۱۵جوزا ۱۳۹۹

برنامــهی ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات در جریــان ســه مــاه گذشــته

در قریههــای مختلــف مرکــز والیــت غزنــی ۲۰۱

گــروپ پــس انــداز ( ۱۹۰گــروپ زنانــه و  ۱۱گــروپ
مردانــه) را تاســیس کــرده اســت.

ایــن برنامــه در والیــت غزنــی از طریــق موسســه

همــکار کــوار تطبیــق میشــود و کارمنــدان موظــف
در ایــن موسســه همــه روزه در کنــار انجــام وظایــف
رســمی خویــش ،در مــورد ویــروس کرونــا بــه

روستانشــینان غزنــی آگاهــی دهــی میکننــد.

هفته نامه توسعه
جریان کار ساخت
 ۱.08کیلو متر سرک
در خوست

شماره صد و بیست و هشتم

پنجشنبه

 15جوزا
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بلند بردن آگاهی عامه ،یگانه راه جلوگیری
از انتشار مرض ویروس کرونا

 ۱۲جوزای ۱۳۹۹

ولســوالی ســرخرود از جملــه شــش ولســوالی والیــت ننگرهــار اســت کــه برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در آن فعالیــت دارد ۳۳ .تــن از اعضــای  ۴گــروپ پــس انــداز دریــن ولســوالی از

امضای قرارداد ساخت
یک شبکه آبرسانی به
ارزش  ۴میلیون افغانی
در ننگرهار

توصیههــای صحــی در مــورد ویــروس کرونــا مســتفید شــدند و ازیــن جهــت ابــراز خرســندی کردنــد.

کارمنــدان ایــن برنامــه روزانــه در کنــار انجــام وظایــف کاری ،شستشــوی مکــرر دس ـتها و اســتفاده از مــواد

ضــد عفونــی کننــده جهــت پــاک کــردن وســایل و لــوازم خانــه را بــه اعضــای گروپهــای پــس انــداز توصیــه
میکننــد.

ی کــه حــاوی ویتامیــن  Cانــد ،نزدیــک نشــدن بــه
اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی ،اســتفاده از میوهجاتـ 

اشــخاصی کــه زکام و ســرفه دارنــد ،رعایــت فاصلــه بدنــی مناســب ،خــودداری از رفتــن بــه جاهــای مزدحــم و

تــا حــد امــکان مانــدن در خانــه از دیگــر توصیههــای محافظتـی بــود کــه از جانــب کارمنــدان ایــن برنامــه بــه
 ۱۱جوزای ۱۳۹۹

روستانشــینان والیــت ننگرهــار ابــاغ شــد.

کار ســاخت  ۱.۰۸۰متــر ســرک از ســوی دفتــر

 ۱۱جوزای ۱۳۹۹

انکشــاف دهــات در روســتای مانــی ولســوالی

میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی آبرســانی

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و
ســپیری والیــت خوســت  ۸۰درصــد پیــش رفتــه
اســت.

قــرارداد ســاخت یــک شــبکه آبرســانی بــه ارزش ۴

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خــم

ولســوالی هســکه مینــهی والیــت ننگرهــار میــان

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۴۶۳۹روز کاری

رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و

از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد.

ایــن شــبکه  ۴۸۶۳طــول داشــته و بــا ســاخت آن

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۳۶۷۴تــن

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ســرک مذکــور چندین
روســتا بــا هــم وصــل شــده و بخــش بزرگــی از
مشــکالت ترانســپورتی مــردم محــل حــل میشــود.

شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

 ۳۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی

خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هشتم

تکمیل کار ساخت
یک کانال آبیاری
در والیت کابل

 ۱۳جوزای ۱۳۹۹

 ۱۳جوزا ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا
از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

احیــا وانکشــاف دهــات بــه اســاس رهنمــود وزارت
صحــت عامــه در  ۱۲قریــه ولســوالی کهســان

والیــت هــرات راهانــدازی شــد .

در ایــن کمپایــن در مــورد راههــای وقایــوی ،عالیــم
افــراد مبتــا بــه ایــن ویــروس و راههــای جلوگیــری
از انتقــال آن بــه ســایر افــراد معلومــات ارایــه شــد و

ســاکنان روســتاهای مذکــور نیــز وعــده ســپردند تــا
هدایــات و توصیههــای صحــی را کــه در جریــان

ایــن کمپایــن فــرا گرفتهانــد ،بــا دیگــران در ســطح

روستاهایشــان شــریک کننــد.

1399

برای  ۱۳خانواده نیازمند
در بدخشان به ارزش ۶۹
میلیون افغانی مواد غذایی
توزیع شد

مرحلـهی دوم ســاخت  ۲۳۸متــر کانــال آبیــاری بــه

 ۱۳جوزای ۱۳۹۹

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

پــل از مربوطــات ولســوالی یــاوان بدخشــان بــه ارزش

ارزش  ۱میلیــون افغانــی از جانــب دفتــر انســجام

برای  ۱۲شوراهای
انکشافی در والیت هرات
آگاهیهای الزم در مورد
ویروس کرونا داده شد

پنجشنبه

 15جوزا

دهــات در روســتای تــره خیــل بــاالی ولســوالی
دهســبز والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهرهبــرداری
ســپرده شــد.

بــرای  ۱۳خانــواده نیازمنــد در شــورای انکشــافی ســر

 ۶۹میلیــون افغانــی مــواد غذایــی از طریــق بانکهای
غلهجــات برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات ،توزیــع شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه کــه از ســوی صندوق

ایــن کمکهــا از جانــب وجــه مالــی مشــارکت

میشــود ۱۱۸۹ ،روز کاری ایجــاد شــده و ۱۷۵۰

غذایــی از قبیــل :آرد ،روغــن ،بــوره و خرمــا شــامل

جهانــی انکشــاف زراعتــی  _IFADتمویــل مالــی
تــن از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید
میشــوند.

قابــل یاددهانــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال

متذکــره ۱۵۰ ،جریــب زمیــن زراعتــی تحت پوشــش
منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.
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اجتماعــی SIG-انجــام یافــت کــه در آن مــواد
بــود.

کمکهــای توزیــع شــده توســط بانکهــای
غذایــی در چنیــن شــرایطی ،باعــث ترویــج فرهنــگ

دســتگیری نیازمنــدان میــان ثروتمنــدان
میشــود.

امضای قرارداد ساخت
 ۴۴۵متر دیوار استنادی به
ارزش  ۱۷.۹میلیون افغانی
در ننگرهار
 ۱۲جوزای ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت  ۴۴۵متــر دیــوار اســتنادی بــه

ارزش  ۱۷.۹میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در روســتای قطــب خیــل ولســوالی کامـهی والیــت

ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن
والیــت و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا
رســید.

بــا ســاخت ایــن دیــوار  ۹۰۰جریــب زمیــن زراعتــی
در روســتای قطــب خیــل بعضــی مناطــق دیگــر از

خطــرات ســیالب و آبخیــزی دریــای کنــر محافظــت
خواهــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هشتم

پنجشنبه

 15جوزا
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ادامهی روند آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا در سراسر کشور
برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در پــی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور،
کمپایــن آگاهیدهــی تحــت نــام «قریــه بــه قریه-خانــه بــه خانــه» را در مناطــق تحــت پوشــش ایــن برنامــه

در  ۳۴والیــت کشــور راهانــدازی کــرد.

در جریــان ایــن کمپایــن ،آگاهیهــای الزم همــه روزه از طــرف کارمنــدان ســاحوی ایــن برنامــه بــه گونــه

تکمیل کار ساخت یک
کانال آبیاری به ارزش
 ۲میلیون افغانی در بلخ
 ۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲۲۵متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش ۲

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

شــهرک کهنــهی ولســوالی نهــر شــاهی والیــت

بلــخ تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۵۲۹روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۰۵۰تــن از
باشــندگان محــل از مزایــای آن شــده انــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن کانــال  ۵۰جریب
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار
گرفته اســت.

شــفاهی و کتبــی در اوراق جداگانــه کــه حــاوی پیامهــای صحــی وزارت صحــت عامهانــد ،بــه اشــتراک
کننــدگان ارایــه میشــود.

از آغــاز کمپایــن «قریــه بــه قریه-خانــه بــه خانــه» تــا کنــون  ۴۴۶۳مــورد آگاهیدهــی بــه گروپهــای

پسانــداز برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی در زونهــای هفتگانــه کشــور انجــام شــده اســت و ایــن سلســله

تــا پایــان یافتــن همهگیــری ویــروس مهلــک کرونــا ادامــه خواهــد داشــت.

گفتنــی اســت کــه کابــل ،هــرات ،قندهــار ،بلــخ ،ننگرهــار و خوســت از والیاتــیانــد کــه بیشــترین کمپاینهــای
آگاهیدهــی را از جانــب ایــن برنامــه دریافــت کردهانــد.

آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای
اعضای شوراهای
انکشافی در والیت هرات

 ۱۳جوزا ۱۳۹۹

برنامــه ملــی میثاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف

دهــات بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا و نشــر

پیامهــای اساســی وزارت صحــت عامــه ،کمپایــن
آگاهیدهــی را در قریههــای ســفیدان ســفلی و
ســفیدان علیــا از مربوطــات ولســوالی پشــتون زرغون

والیــت هــرات برگــزار کــرد.

روشهــای وقایــوی در برابــر ایــن ویــروس ،عالیــم
افــراد مبتــا بــه آن و جلوگیــری از انتقــال ایــن

ویــروس بــه افــراد دیگــر از اساسـیترین موضوعاتــی
بــود کــه بــرای اشــتراک کننــدگان در ایــن کمپایــن

ارایــه شــد.

ایــن روستانشــینان تعهــد ســپردند تــا بــه اندوختههای
صحیشــان عمــل کــرده و در امــر مبــارزه بــا ویروس

کرونا کوشــا باشــند.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هشتم
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امضای قرار ساخت  ۱۴شبکهی آبرسانی
و یک دیوار استنادی در ننگرهار

تکمیل کار ساخت یک
کانال آبیاری به ارزش
 ۲میلیون افغانی در کابل
 ۱۰جوزای ۱۳۹۹

 ۱۰جوزای ۱۳۹۹
قرارداد ســاخت  ۱۴شــبکهی آبرســانی و یک دیوار اســتنادی در روســتاهای ســرحدی ولســوالی گوشــتهی
والیــت ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــوراهای انکشــافی مربوطــه بــه
امضا رســید.
ایــن پروژههــا زیــر چتــر ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ننگرهــار بــا کمــک مالــی کمیتــه ســویدن
در زون جنــوب در روســتاهای کرونــدی ،ســرکانی ،ماماخیــل ،صوفــی بابــا ،تورکانــی ،گــرو ،مکتــب اول،
لعــل شــورا ،ســاگی ،تــور راغــه ،کــوز زیــری ،برزیــری ،اورخیــل و زیــارت داگ تطبیــق میشــوند.
گفتنـی اســت کــه بــا تطبیــق پروژههــای یــاد شــده  ۲۹۵۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه و  ۸۰جریــب زمیــن زراعتــی از خطــرات ســیالبها محافظــت خواهــد.

آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای اعضای
دو شورای انکشافی در بلخ
 ۱۱جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲۷۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش ۲

کمپایــن آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا از

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

و انکشــاف دهــات ،مطابــق رهنمــود وزارت صحــت

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

و قلیــن قــاق ولســوالی چهــار کنــت والیــت بلــخ راه

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای

طریــق برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

تــره خیــل بــاالی ولســوالی ده ســبز والیــت کابــل

عامــه بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی قربــان قدوق

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۴۴۲روز کاری

انــدازی شــد.

باشــندگان محــل از مزایــای آن شــده انــد.

خطــرات و نگهــداری خویــش از ویــروس کرونــا

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۷۵۰تــن از

در ایــن کمپایــن در رابطــه بــه وقایــه ،راههــای انتقــال،

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن کانــال  ۹۰جریب

معلومــات ارایه شــد و اشــتراک کننــدگان وعده ســپردند

گرفته اســت.

محــات شــان ادا خواهنــد کــرد.

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار

کــه مســئولیت شــان را در جلوگیــری از شــیوع کرونــا در

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هشتم

توزیع مواد خوراکی و
غیر خوراکی به ارزش
 ۱۶۳هزار افغانی برای
 ۱۷خانواده در لوگر
 ۸جوزای ۱۳۹۹

بــرای  ۱۷خانــوادهی نیازمنــد در روســتای کنجــک
پاييــن مربــوط ولســوالی پــل علــم والیــت لوگــر

بــه ارزش  ۱۶۳هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیــر

خوراکــی از طریــق بانکهــای غلــه جــات برنامـهی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

جریان کار ساخت ۶۰۰
متر سرک در ننگرهار
 ۱۴جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۶۰۰متــر ســرک روســتایی و جویهــای
کنــار آن زیــر چتــر پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی

بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت ()MCCG
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنام ـهی وجــه

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش
شــده و شــامل آرد ،برنــج ،روغــن ،دال ،نمــک،

صابــون و پــودر میباشــد.

پنجشنبه
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تکمیل کار ساخت
 ۵۴۰متر دیوار محافظتی
در کنر

 ۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵۴۰متــر دیــوار محافظتــی بولــدر بــه
ارزش  ۶میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای بیلــی ولســوالی نــورگل والیــت
کنــر تکمیــل شــده اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۱۱۰روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۰۳۸ ،تــن از

مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

گفتنــی اســت کــه دیــوار یــاد شــده باعــث محافظت
بخــش بزرگــی از زمینهــای زراعتــی مــردم محــل
از خطــرات ســیالبها نیــز میشــود.

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۱۰۰خانواده
در فاریاب
 ۸جوزای ۱۳۹۹

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۸

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای میرآبــاد ولســوالی قرغــان والیــت فاریــاب،

 ۱۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه انــد.

ایــن شــبکه دارای  ۱۵۵۰متــر طــول ۷ ،شــیردهن۲ ،

وانکشــاف دهــات ،در روســتای بــری چینــی ولســوالی

حلقــه چــاه نیمــه عمیــق و یــک ذخیــرهی ارتفاعــی

در جریــان ســاخت ایــن ســرک  ۳۶۸۰روزکاری ایجاد

در جریــان ســاخت آن  ۸۴۰روز کاری نیــز بــرای

چپرهــار والیــت ننگرهــار جریــان دارد.

شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۲۶۳خانــواده از مزایای
آن بهــره منــد خواهند شــد.

بــه ظرفیــت  ۱۶متــر مکعــب آب میباشــد کــه

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

