خوش خبریها!

شماره صد و بیست و نهم

جریان کار چهار
پروژهی انکشافی
به ارزش  ۲۴میلیون
افغانی در سرپل

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 22جوزا
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هفته نامه

امضای قرارداد  ۱۲پروژهی انکشافی
به ارزش  ۴۸میلیون افغانی در کاپیسا

6

کار ساخت  ۳کیلومتر
سرک به ارزش
 ۲۳میلیون افغانی
در ننگرهار به زودی
تکمیل خواهد شد

10

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۵.۷میلیون
افغانی در فراه

10

توسعه
تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۸میلیون
افغانی در بامیان

8

4

هفته نامه توسعه
تکمیل کار ساخت ۱۵۲
متر دیوار استنادی به
ارزش  ۲.۸میلیون افغانی
در پنجشیر

شماره صد و بیست و نهم

پنجشنبه

 22جوزا

2

1399

کار ساخت ده باب مکتب در هشت والیت
کشور به زودی تکمیل خواهد شد

 ۲۲جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت ده بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

تکمیل کار ساخت یک
شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۹۶۶هزار افغانی در غور

ی بگرامــی والیــت کابــل ،ولســوالی زازی میــدان والیــت
ی دور بابــای والیــت ننگرهــار ،ولســوال 
دهــات در ولســوال 

گ متــال والیــت نورســتان،
خوســت ،ولســوالیهای خــان آبــاد و امــام صاحــب والیــت کنــدز ،ولســوالی بــر 

ولســوالی گیــزاب والیــت ارزگان ،ولســوالیهای چــرخ و برکــی والیــت لوگــر و ولســوالی پنجوایــی والیــت

کندهــار بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۸یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل کار اعمــار آنهــا،

بــرای  ۲۴۱۷دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد
شد .

در جریان ساخت مکاتب یاد شده هزاران روز کاری نیز برای کارگران فنی و غیر فنی ایجاد شده است.

 ۱۵جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱۵۲متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش

 ۲.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای ده كالن ولســوالی شــتل والیــت پنجشــير

تكميــل شــد.

در جریــان اعمــار ایــن دیــوار  ۱۴۴۱روز کاری بــرای
کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و پــس از

تکمیــل شــدن ۳۷۵ ،خانــواده از مزایــای آن مســتفید
شــده انــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت دیــوار مذکــور ۴۰۰
جریــب زمیــن از خطــرات ســیالبها حفاظــت
میشــود.

گفتنــی اســت کــه عــاوه بــر اینهــا ،کار ســاخت یــک بــاب مکتــب کــه  ۲۵۰دانــش آمــوز در ولســوالی کلــکان
والیــت کابــل از مزایــای آن مســتفید میشــوند ،هفتـهی گذشــته تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

 ۱۵جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکه آبرســانی بــه ارزش ۹۶۶

هــزار افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای پیــش بنــد

ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــرهی آب کانکریتــی،

چهــار صفحــه ســولری ۵۵۳ ،متــر پایــپ۱۶ ،
شــیردهن و ســایر لــوازم اساســی بــوده و در جریــان
ســاخت آن  ۷۶۰روز کاری ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل پــروژهی مذکــور۳۲ ،
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا
کــرده انــد.

هفته نامه توسعه
آگاهیدهی در مورد ویروس
کرونا برای اعضای پنج
شورای انکشافی در هرات

شماره صد و بیست و نهم

پنجشنبه

 22جوزا
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روند آزمایشی توزیع بستههای کمکی برای
خانوادههای نیازمند در پنجشیر

 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

رونــد توزیــع آزمایشــی بســتههای کمکــی بــرای خانوادههــای متأثــر شــده از بیمــاری کوییــد  ۱۹و نیازمنــد

تهیهی آب آشامیدنی
برای  ۱۱۰خانواده
در پنجشیر

زیــر چتــر پروگــرام پاســخ دهــی عاجــل ( )Response Reliefبرنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتاهای تحــت پوشــش ایــن برنامــه در والیــت پنجشــیر آغــاز شــده اســت.

ایــن بســتههای کمکــی کــه قــرار اســت در آینــده نزدیــک در سراســر کشــور توزیــع شــود ،شــامل مــواد غذایــی

و پــول نقــد بــوده و  ۹۰درصــد روســتاهایی را کــه برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی بســیج و شناســایی کــرده
اســت ،تحــت پوشــش قــرار میدهــد.

گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع بســتههای کمکــی در روســتای بوســتان ولســوالی شــتل و روســتای اســپیانای
ولســوالی عنابــه تکمیــل شــده اســت.

 ۱۵جوزای ۱۳۹۹

بــر اســاس رهنمــود وزارت محتــرم صحــت عامــه،

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه
منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در  ۵روســتای ولســوالی فرســی

والیــت هــرات راهانــدازی شــد.

بســتههای کمکــی متذکــره شــامل توزیــع پــول نقــد بــرای  ۸۴خانــواده در روســتای بوســتان ( ۳۰۰۰افغانــی

بــرای هرخانــواده) و بســتهی مــواد غذایــی شــامل آرد ،برنــج ،روغــن ،لوبیــا و صابــون بــه ارزش  ۳۰۱۰افغانــی

بــرای  ۷۷خانــواده در روســتای اســپیانا میشــود.

 ۱۵جوزای ۱۳۹۹

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش بیــش
از یــک میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در روســتای چیالنــک ولســوالی شــتل والیــت

پنجشــیر ١١٠ ،خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی

دسترســی یافتــه انــد.

در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه،

ایــن شــبکه دارای  ۴.۴۵کیلومتــر طــول ۵ ،شــیردهن

کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی ارایــه

میباشــد کــه در جریــان ســاخت آن  ۱۲۴۰روز

چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس
شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات الزم را در

ســطح قریههــای شــان بــا دیگــران نیــز شــریک

خواهنــد کــرد.

و یــک ذخیــره بــه ظرفیــت  ۲۵متــر مکعــب آب

کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد
شــده اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و نهم

پنجشنبه

 ۱۸جوزای ۱۳۹۹

 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۸
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جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در ننگرهار

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای ۲۶۰
خانواده در بغالن

تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در بامیان

 22جوزا

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری بــه

 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی آبرســانی

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه

قلعـهی ولســوالی بتی کــوت والیــت ننگرهــار جریان

ایــن شــبکه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه

ایــن شــبک ه کــه بــا هــدف تهی ـهی آب آشــامیدنی

ظرفیــت  ۸۰مترمکعــب ،تمدیــد پایــپ نــت ورک بــه

ســاخته میشــود ،دارای یــک حلقــه چــاه ،ذخیــرهگاه

ارزش  ۳.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۸

حســین خیــل پلخمــری ،مرکــز والیــت بغــان ۲۶۰

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطقهی شــینواری

انــد.

دارد.

بــه عمــق  ۹۰متــر ،اعمــار یــک ذخیــره آب بــه

صحــی بــرای کوچیــان منطقــهی شــینواری قلعــه

طــول  ۲.۳کیلــو متــر و نصــب  ۲۰۵شــیردهن در

آب ۶ ،شــیردهن و دیــوار احاطــه میباشــد.

داخــل خانههــا میشــود.

4

تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۸میلیون
افغانی در بامیان
 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۸

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای پیــش ده دره چاشــت ولســوالی

بامیــان تکمیــل شــد.

بــا اعمــار ایــن شــبکه بــرای  ۳۵۰خانــواده۸ ،

دهــات در روســتای ســرخ جــوی مرکــز والیــت

یکاولنــگ والیــت بامیــان تکمیــل شــد.

بــا اعمــار ایــن شــبکه بــرای  ۱۳۰خانــواده ،دو

مســجد ،یــک مکتــب ،یــک کلینیــک ۲۴۰ ،دکان

شــده اســت.

شــده اســت.

مســجد و یــک مکتــب آب آشــامیدنی صحــی تهیــه

و  ۱۱ادارهی دولتــی آب آشــامیدنی صحــی تهیــه

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و نهم

پنجشنبه

 22جوزا
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روند آزمایشی توزیع بستههای کمکی برای
خانوادههای نیازمند در کندهار

 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

رونــد توزیــع آزمایشــی بســتههای کمکــی بــرای خانوادههــای متأثــر شــده از بیمــاری کوییــد  ۱۹و نیازمنــد
زیــر چتــر پروگــرام پاســخ دهــی عاجــل ( )Response Reliefبرنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتاهای داود شــاه و حاجــی محمــد گل ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار آغــاز
شــد.

ایــن بســتهها شــامل کمــک  ۳۰۶۰افغانــی پــول نقــد بــرای  ۹۰درصــد خانوادههــای روســتای حاجــی محمــد

گل و توزیــع مــواد خوراکــی بــه ارزش  ۳۰۶۰افغانــی ( ۴۴کیلــو آرد ۱۰ ،کیلــو برنــج ۳ ،لیتــر روغــن ۳.۵ ،کیلــو

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۵.۴میلیون
افغانی در فراه
 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۵.۴

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای قلعــه محمــد مرکــز والیــت
فــراه  ۶۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه  ۶۰۰خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

لوبیــا و دو کلچــه صابــون) بــرای هــر خانــوادهی نیازمنــد در روســتای داود شــاه میشــود.

گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع رســمی بســتههای یــاد شــده در آینــدهی نزدیــک در ولســوالیهای ســپین

بولــدک ،تختــه پــل و پنجوایــی والیــت کندهــار آغــاز شــده و قــرار اســت ایــن کمکهــا بــه زودی خانوادههــای
نیازمنــد  ۳۴والیــت کشــور را تخــت پوشــش قــرار دهــد.

تکمیل کار ساخت
یک کانال آبیاری
به ارزش  ۱.۶میلیون
افغانی در کندهار
 ۱۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش

 ۱.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در
روســتای محمــد نــور ولســوالی پنجوایــی والیــت

کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

طــول ایــن کانــال  ۱۶۸۰مترطــول بــوده و بــاالی آن

 ۶بنــد و  ۱۶حقابــه نیــز اعمــار شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت کانــال متذکــره

 ۹۵۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی
ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۱۳۵جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و نهم

جریان کار چهار پروژهی انکشافی
به ارزش  ۲۴میلیون افغانی در سرپل

 ۱۹جوزای ۱۳۹۹

کار تطبیــق چهــار پــروژهی انکشــافی بــه ارزش مجموعــی  ۲۴میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی گوســفندی والیــت ســرپل  ۹۰ -۸۰درصــد

پیــش رفتــه اســت و بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.

ایــن پروژههــا شــامل ســاخت  ۳۸متــر ســربند ۱۶۰ ،متــر دیــوار اســتنادی و  ۵۲متــر کانــال آبیــاری در

روســتاهای الغــن ،ســاخت  ۳۰متــر ســربند ۸۰ ،متــر دیــوار اســتنادی و  ۴۰متــر کانــال آبیــاری در ســه

شــورای آق گنبــد ،اعمــار  ۱۶متــر ســربند ۴۰ ،متــر دیــوار محافظــوی و  ۱۳متــر کانــال آبیــاری در روســتای
غورچــی و ســاخت  ۳۱۴متــر کانــال آبیــاری در روســتای یولتــراب میشــود کــه پــس از تکمیــل شــدن،

 ۲۳۲۴خانــواده از مزایــای آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.

گفتنــی اســت کــه تــا کنــون  ۴۴پــروژهی برنام ـهی میثــاق شــهروندی در ولســوالی گوســفندی والیــت
ســرپل تکمیــل شــده و کار  ۵۱پــروژهی دیگــر جریــان دارد .ایــن پروژههــا شــامل ســاخت شــبکههای
آبرســانی ،ســربند و دیوارهــای اســتنادی میشــود کــه در مجمــوع بیــش از  ۱۵هــزار خانــواده از مزایــای
آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.

پنجشنبه

 22جوزا

1399

روند آزمایشی توزیع بستههای کمکی برای
خانوادههای نیازمند در کنر

 ۱۹جوزای ۱۳۹۹

رونــد توزیــع آزمایشــی بســتههای کمکــی بــرای خانوادههــای متأثــر شــده از بیمــاری کوییــد  ۱۹و
نیازمنــد زیــر چتــر پروگــرام پاســخ دهــی عاجــل ( )Response Reliefبرنامــهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتای داک ولســوالی نرنــگ و روســتای ســوکی ولســوالی
ســوکی والیــت کنــر آغــاز شــد.

ایــن بســتهها شــامل کمــک  ۳۰۰۰افغانــی پــول نقــد بــرای  ۹۰درصــد خانوادههــای روســتای داک و

توزیــع مــواد خوراکــی بــه ارزش  ۳۰۰۰افغانــی (آرد ،برنــج ،روغــن و صابــون) بــرای  ۴۹خانــوادهی نیازمنــد

در روســتای ســوکی میشــود.

گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع بســتههای یــاد شــده در آینــدهی نزدیــک در دیگــر ولســوالیهای کنــر

نیــز آغــاز شــده و قــرار اســت ایــن کمکهــا بــه زودی خانوادههــای نیازمنــد  ۳۴والیــت کشــور را تحــت
پوشــش قــرار دهــد.
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روند آزمایشی توزیع بستههای کمکی برای
خانوادههای نیازمند در جوزجان

جریان کار تمدید
شبکهی برق آفتابی
 ۵کیلووات در کندهار
 ۱۸جوزای ۱۳۹۹

کار تمدیــد شــبکهی بــرق آفتابــی  ۵کیلــووات بــه

ارزش  ۱.۵میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در روســتای حقــداد ولســوالی تختــه پــل والیــت

کندهــار جریــان دارد.

 ۱۹جوزای ۱۳۹۹
رونــد توزیــع آزمایشــی بســتههای کمکــی بــرای خانوادههــای متأثــر شــده از بیمــاری کوییــد  ۱۹و
نیازمنــد زیــر چتــر پروگــرام پاســخ دهــی عاجــل ( )Response Reliefبرنام ـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،در روســتاهای (قنجوغــه بــاال و نهــر توغــی شــبرغان ،مرکــز
والیــت جوزجــان آغــاز شــد.
ایــن بســتهها شــامل کمــک  ۳۰۶۰افغانــی پــول نقــد بــرای  ۲۵۹خانــواد ه در روســتای قنجوغ ـه بــاال
و توزیــع مــواد خوراکــی بــه ارزش  ۳۰۶۰افغانــی (آرد ،برنــج ،روغــن و صابــون) بــرای  ۴۹خانــوادهی
نیازمنــد در روســتای نهــر توغــی میشــود.
گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع بســتههای یــاد شــده در آینــدهی نزدیــک در  ۱۳۴روســتای شــبرغان
و  ۶۸روســتای ولســوالی فیــض آبــاد آغــاز شــده و قــرار اســت ایــن کمکهــا بــه زودی خانوادههــای
نیازمنــد  ۳۴والیــت کشــور را تحــت پوشــش قــرار دهــد.

تکمیل کار ساخت یک
ذخیرهی آب زراعتی به ارزش
 ۲میلیون افغانی در بدخشان
 ۱۹جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک ذخیــرهی آب زراعتــی بــه ارزش ۲

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملی میثاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای گزگیــل
ولســوالی درایــم والیــت بدخشــان تکمیــل و بــه بهــره

ایــن شــبکه دارای  ۲۶تختــه ســولر  ۲۵۰وات و ۱۴

بــرداری ســپرده شــد.

 ۳۲خانــواده بــه انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد

جریــان ســاخت آن بــرای  ۱۸۰۸کارگــر فنــی و غیرفنی

بطــری  ۲۲۰امپیــر اســت کــه بــا تکمیــل کار آن،
یافــت.

ایــن ذخیــره  ۲۱۶متــر مکعــب ظرفیــت داشــته و در

زمین ـهی کار ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق پــروژهی یــاد

گفتنــی اســت با ســاخت ذخیــرهی یــاد شــده  ۵۰جریب

غیرفنــی ایجــاد شــده اس ـت.

خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده اند.

شــده  ۳۸۰روز کاری نیــز بــرای کارگــران فنــی و

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیاری قــرار گرفتــه و ۷۰

هفته نامه توسعه

امضای قرارداد ۱۲
پروژهی انکشافی به ارزش
 ۴۸میلیون افغانی در کاپیسا
 ۱۹جوزای ۱۳۹۹

قــرارداد تطبیــق  ۱۲پــروژهی انکشــافی بــه ارزش

مجموعــی بیــش از  ۴۸میلیــون افغانــی از ســوی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مرکــز و ولســوالی
حصــه دوم کوهســتان والیــت کاپیســا میــان رییــس
احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــوراهای
انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

ایــن پروژههــا شــامل اعمــار  ۲.۰۶کیلومتــر ســرک

کانکریتــی بــا ســاختمانهای آبــرو آن از روســتای

مــراد خواجــه الــی چهــار آســیاب در دو بخــش،
ســاخت  ۱۰شــبکهی آبرســانی در روســتاهای کالوته

مرکــزی ،قــول بابــر ســفلی ،قــول بابــر علیــا ،زراعت
عاشــقان بــاغ امیــر ،دشــت ارچــی ،غنــی خیــل،

ســورغندی یــک ،ســورغندی دو ،زراعــت عاشــقان
نمبــر یــک و زراعــت عاشــقان نمبــر دوم میشــود

کــه پــس از تکمیــل شــدن هــزارن خوانــواده از
مزایــای آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.

شماره صد و بیست و نهم

تکمیل کار بازسازی
 ۲.۴کیلومتر سرک
به ارزش یک میلیون
افغانی در بغالن
 ۱۹جوزای ۱۳۹۹
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تکمیل کار ساخت
یک کانال آب
به ارزش  ۱.۵میلیون
افغانی در کندهار

 ۱۹جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش ۱.۵

کار بازســازی و جغلانــدازی  ۲.۴کیلومتــر ســرک

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان،

روســتای محمــد زیــی ولســوالی پنجوایــی والیــت

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

ایــن کانــال دارای  ۱۹۰۰متــر طــول ۶ ،بنــد و ۱۶

آغاز کار ترمیم یک شبکهی
آبرسانی به ارزش ۱.۴میلیون
افغانیدرپنجشیر

 ۱۹جوزای ۱۳۹۹

بغــان تکمیــل شــد.

کاری بــرای کارگــران فنــی ایجــاد شــده اســت.

میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی آبرســانی،

بــه ارزش بیــش از یــک میلیــون افغانــی از ســوی

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

حفــظ و مراقبــت ( )MCCGبرنامــهی ملــی

کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در روســتای خولــه پاییــن پلخمــری ،مرکــز والیــت

حقابــه بــوده و در جریــان ســاخت آن  ۱۰۵۰روز

کار ترمیــم یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۴

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای  ۵۰کارگرفنــی

گفتنــی اســت بــا اعمــار کانــال متذکــره  ۱۵۰جریب

آبیــاری و حفظالصحــهی روســتایی وزارت احیــا و

 ۱۳۲خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

و  ۱۱۲خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

رخ ـهی والیــت پنجشــیر آغــاز شــد.

زمین ـهی کار ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه

انکشــاف دهــات در روســتای پیاوشــت ولســوالی

ایــن شــبکه دارای  ۲.۴کیلومتــر پایــپ بــرای انتقــال
آب چشــمه بــا آبدهــی  ۱.۶۶لیتــر فــی ثانیــه،
یــک ذخیــرهگاهآب و یــک دیــوار محافــظ چشــمه

میباشــد کــه در جریــان ترمیــم آن بــرای ۱۱۲۸
کارگــر فنــی و  ۲۳۷کارگــر غیــر فنــی زمینـهی کار

ایجــاد میشــود.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار شــبکهی یاد شــده

 ۲۹۳خانــواده ،دو بــاب مســجد و  ۳۰۰دانشآمــوز
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و نهم

 ۲۰جوزا ۱۳۹۹

بــرای  ۵۸عضــو کلیــدی گروپهــای پسانــداز
و اتحادیههــای قرضهدهــی برنامــهی انکشــاف

اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در والیــت خوســت در مــورد ویــروس کرونــا
آگاهیدهــی شــد.

متــون ،شــمل و لکــن از مناطــق مرکــزی والیــت

خوســت انــد کــه باشــندگان آنهــا همــواره
توصیههــای صحــی را جهــت جلوگیــری از مصــاب

شــدن بــه ویــروس کرونــا ،از جانــب برنامه انکشــاف
اقتصــاد روســتایی دریافــت میکننــد.

در کنــار توضیحــات شــفاهی ،توزیــع پیامهــای
تصویــری و نوشــتاری از منابــع موثــر معلومــات
در مــورد بیمــاری کوئیــد ۱۹-اســت کــه توســط
کارمنــدان ســاحوی ایــن برنامــه میــان روســتاییان

منتشــر میشــود.
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آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای اعضای
 ۵شورای انکشافی در هرات

جریان کار ساخت
 ۱۲.۹۴کیلومتر سرک
در خوست

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه

کار ســاخت  ۱۲.۹۴کیلومتــر ســرک از ســوی

برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

و انکشــاف دهــات در روســتای حصــارک ولســوالی

۱۹جوزای ۱۳۹۹

آگاهیدهی در مورد ویروس
کرونا برای اعضای گروپهای
پسانداز و اتحادیههای قرضه
دهی در خوست

پنجشنبه

 22جوزا

منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه از ســوی
انکشــاف دهــات بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت

عامــه در  ۵قری ـهی ولســوالی کــرخ والیــت هــرات
راهانــدازی شــد.

در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه،

چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس
کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذکــره
ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات
مذکــور را در ســطح قریههــای شــان بــا دیگــران

نیــز شــریک ســازند.
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 ۲۰جوزای ۱۳۹۹

دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا

تنــی والیــت خوســت جریــان دارد.

ایــن ســرک بــه گونــهی پختــه و اساســی در دو

مرحلــه ســاخته شــده و در جریــان اعمــار آن ۲۲
هــزار و  ۲۳۱روز کاری ایجــاد میشــود.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق پــروژهی یــاد شــده
چندیــن روســتای ولســوالی تنــی بــا هــم وصــل

شــده و مشــکالت ترانســپورتی  ۲۶هــزار و  ۱۸۰تــن
از باشــندگان محــل رفــع خواهــد شــد.

جریان کار تمدید
شبکهی برق آفتابی
 ۶کیلو وات در کندهار
 ۲۰جوزای ۱۳۹۹

کار تمدیــد شــبکه بــرق آفتابــی  ۶کیلــو وات بــا

هزینــهی  ۲.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای چغــری شــاه ولــی ولســوالی
تختــه پــل والیــت کندهــار جریــان دارد.

ایــن شــبکه دارای  ۳۴تختــه ســولر  ۲۵۰وات و ۱۸

بطــری  ۲۲۰امپيــر بــوده بــا تکمیــل آن  ۴۸خانــواده

و ســه مســجد بــه انــرژی بــرق دسترســی مییابنــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه
 ۵۲۵روز کاری نیــز بــرای کارگــران فنــی ایجــاد
شــده اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و نهم

کار ساخت  ۳کیلومتر
سرک به ارزش  ۲۳میلیون
افغانی در ننگرهار به زودی
تکمیل خواهد شد

 ۲۰جوزای ۱۳۹۹

آغاز کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۲.۷میلیون
افغانی در پنجشیر

کار ســاخت بیــش از  ۳کیلومتــر ســرک کانکریتــی

افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای

 ۲.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی میثــاق

تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۹۰۰هزار
افغانی در غور

کــوز کنــر ضمــن رفــع مشــکالت ترانســپورتی

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

زراعتــی آنــان را در اســرع وقــت بــه بازارهــای

 ۹۰۰هــزار افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی،
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 ۲۱جوزای ۱۳۹۹

و ســاختمانهای مربــوط آن بــه ارزش  ۲۳میلیــون

 ۲۱جوزای ۱۳۹۹

پنجشنبه

 22جوزا

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای
خُ ــرم ولســوالی کــوز کنــر والیــت ننگرهــار بــه

زودی تکمیــل خواهــد شــد.

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای ده کالن ولســوالی شــتل والیــت پنجشــیر
آغــاز شــد.

ایــن ســرک بــا وصــل شــش روســتای ولســوالی

ایــن شــبکه دارای  ۵کیلومتــر پایــپ ۱۵ ،شــیردهن

ســه هــزار خانــواده ،زمین ـهی رســیدن محصــوالت

بــوده و بــا ســاخت آن  ۳۷۵خانــواده بــه آب

فــروش نیــز مهیــا میکنــد.
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جریان کار ساخت یک
شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۵.۷میلیون افغانی در فراه

و یــک ذخیــرهگاه آب بــا ظرفیــت  ۴۰متــر مکعــب

 ۲۱جوزای ۱۳۹۹

آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۵.۷

دهــات در روســتای عبدلآبــاد مرکــز والیــت فــراه

آبیــاری و حفــظ الصحــهی روســتایی وزارت احیــا

 ۷۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

کرمــان ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور

زمینــهی کار مهیــا شــده و بــا تکمیــل آن ۶۵۲

بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه  ۲۰خانــواده ۲ ،مکتــب،

خواهنــد یافــت.

و انکشــاف دهــات در در روســتای ســیاه ســنگ

در جریــان ســاخت ایــن شــبکه بــرای  ۶۰تــن

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی

یــک کلینیــک صحــی و فروشــندگان بازارکرمــان

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و نهم

آگاهیدهی در مورد ویروس کرونا برای
اعضای گروپهای پسانداز در فراه
 ۲۱جوزا ۱۳۹۹

بــرای  ۲۸تــن از اعضــای چهــار گــروپ پسانــداز در روســتاهای چهاربــاغ و دوســت محمــد والیــت فــراه

در مــورد ویــروس کرونــا آگاهیدهــی صــورت گرفــت.

معلومــات صحــی ارایــه شــده توجــه شــمار زیــادی از ایــن روســتاییان را جلــب کــرد و در نتیجــه آنــان تعهد

ســپردند کــه اندوختههــای صحیشــان را بــرای اعضــای خانــواده و دوستانشــان نیــز بازگــو کننــد.

گفتنــی اســت کــه پیــش از نیــز بــرای شــماری از گروپهــای قرضــه و پسانــداز در دیگــر ولســوالیهای
والیــت فــراه ،از ســوی برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مــورد ویروس

کرونــا آگاهی داده شــده اسـت.

پنجشنبه

 22جوزا

1399

توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به ارزش
 ۱۳۶هزار افغانی برای  ۴۵خانوادهی نیازمند
در تخار
 ۲۱جوزای ۱۳۹۹

بــرای  ۴۵خانــوادهی نیازمنــد در شــوراهای انکشــافی مســجد زیــد ابــن ثابــت و مســجد ســعد ابــن وقــاص
تالقــان ،مرکــز والیــت تخــار مــواد خوراکــی و غیــر خوراکــی از طریــق بانکهــای غلهجــات برنام ـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا از ســوی روســتاییان و پروگــرام وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش

شــده و شــامل آرد ،روغــن ،برنــج ،شــکر ،نخــود ،چــای خشــک و صابــون میشــود.

گفتنــی اســت کــه برنامــهی میثــاق شــهروندی در نظــر دارد تــا زیــر چتــر پروگــرام  SIGبــرای

خانوادههــای نیازمنــد  ۳۳۱شــورای انکشــافی در تالقــان مــواد غذایــی توزیــع کنــد کــه از آن جملــه ،بــرای
 ۸۲شــورای از ســوی دولــت و بــرای  ۱۷۹شــورا از ســوی مــردم مــواد غذایــی خریــداری شــده و توزیــع
آن جریــان دارد.
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جریان کار ساخت  ۲۰۰متر کانال
آبیاری به ارزش  ۲.۸میلیون افغانی
در سرپل

کار ســاخت یــک ذخیــرهی آب زراعتــی بــه ارزش  ۱.۵میلیــون افغانــی از ســوی

 ۲۱جوزای ۱۳۹۹

ولســوالی کــرخ والیــت هــرات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای چهاریکــه جــوی

برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهــات در روســتای دالنتوی

ظرفیت این ذخیره  ۶۰۰متر مکعب بوده و دارای  ۶۴۰متر پایپ نیز است.

کار ســاخت  ۲۰۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش  ۲.۸میلیــون افغانی از ســوی برنامهی

شــهید مرکــز والیــت ســرپل  ۵۰درصــد پیــش افته اســت.

گفتــی اســت کــه ذخیــرهی یــاد شــده توانایــی آبیــاری  ۴۰۰۰جریــب زمیــن زراعتــی

در جریــان ســاخت ایــن کانــال  ۱۱۴۶روز کاری بــرای کاگــران فنــی و غیــر فنــی

میشــوند.

پوشــش آبیــاری قــرار میگیــرد.

را دارا بــوده و حــدود  ۲۰۰خانــواده در روســتای دالنتــو از مزایــای آن مســتفید

فراهــم شــده و بــا تکمیــل آن  ۴۰۰جریــب زمیــن زراعتــی  ۵۵خانــواده تخــت
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