خوش خبریها!

شماره صد و سی و یکم

په کندهار کې د وليس
تړون ميل پروګرام له
لوري د څه کم ۵۰۰
ميلیونه افغانیو په ارزښت
پروژې پيل کیږي

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 5سرطان
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هفته نامه

امضای قرارداد  57پروژهی انکشـافی
به ارزش بیش از  413میلیون افغـانی
بـرای  ۱۷والیت

تکمیل کار  ۲۳پروژهی
انکشافی و جریان کار
 ۴۱پروژهی دیگر به
ارزش مجموعی ۳۰۰
میلیون افغانی در ننگرهار

6

10

آغاز کار ساخت
یک پایه پل و سرک
اتصالی آن به ارزش
 ۴۵میلیون افغانی
در کاپیسا

تکمیل کار تطبیق
چهار پروژهیآبرسانی
به ارزش  ۴.۳میلیون
افغانی در هلمند

6

توسعه

9

3

هفته نامه توسعه
آغاز کار ساخت یک
کاریز آبیاری در پکتیکا

شماره صد و سی و یکم

پنجشنبه

 5سرطان

2
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کار ساخت یک باب مکتب طی هفتهی گذشته
تکمیل شده و کار ده مکتب دیگر در هفت والیت
کشور رو به اکمال است

 ۵سرطان ۱۳۹۹

جریان کار عملی تمدید
شبکهی برق آفتابی ۳.۱۸
کیلووات در کندهار

کار ســاخت یــک بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف

ی ژیــری والیــت
ی نهــر شــاهی والیــت بلــخ تکمیــل شــده و کار ده مکتــب دیگــر در ولســوال 
دهــات در ولســوال 

ی شــاهجوی والیــت زابــل ،ولســوالی دولتآبــاد والیــت
کندهــار ،ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار ،ولســوال 
بلــخ ،ولســوالی بلچــراغ والیــت فاریــاب ،ولســوالی ســروبی والیــت پکتیــکا و مرکــز والیــت غزنــی بــه زودی

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۸ ،۱۰ ،۱۲یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار

آنهــا نزدیــک بــه  ۲۵هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

 ۳۱جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کاریــز آبیــاری از ســوی دفتــر

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای مدرســهی ولســوالی

یوســف خیــل والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکتــب تکمیــل شــده بــرای  ۳۰۰دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش

در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و  ۳۵۷۳دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال اعمــار،

مســتفید خواهنــد شــد.

 ۲۹جوزای ۱۳۹۹

کار عملــی تمدیــد شــبکهی بــرق آفتابــی ۳.۱۸

کیلــووات از ســوی برنامـهی ملــی میثاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای حاجــی

برکــت ادوزی ولســوالی ســپین بولــدک والیــت

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۸۰۰روز کاری

کندهــار جریــان دارد.

از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد

بطــری  ۲۰۰امپيــر و  ۱.۳۲کیلومتــر ســیم المونیمــی

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۰۵۰تــن

شــد.

ایــن شــبکه دارای  ۱۲تختــه ســولر  ۳۴۰وات۱۲ ،

بــوده و در جریــان کار آن  ۲۲۵روز کاری بــرای

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کاریــز مذکــور۵۰۰

کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد میشــود.

آبیــاری قــرار میگیــرد.

خانــواده بــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی خواهنــد

جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش منظــم

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل ایــن پــروژه ۲۷

یافــت.

هفته نامه توسعه
آغاز کار ساخت یک پایه
پل و سرک اتصالی آن به
ارزش  ۴۵میلیون افغانی
در کاپیسا

شماره صد و سی و یکم

پنجشنبه

 5سرطان
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اعمار یک ذخیرهی
آب زراعتی به ارزش
 ۲میلیون افغانی
در بدخشان

آگاهیدهی در مورد ویروس کرونا برای
اعضای  ۱۰۰شورای انکشافی در فراه
 ۲۹جوزای ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه از ســوی برنامـهی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت عامــه بــرای اعضــای

 ۱۰۰شــورای انکشــافی در والیــت فــراه راه انــدازی 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 د یگــران نیــز شــریک کننــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ایــن کمپایـن ،ضمــن آگاهــی دهــی ،کمیتـهی توزیــع کمکهــای برنامـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا وزارت احیــا و انکشــاف دهــات جهــت کمــک بــه خانوادههــای آســیب پذیــر در

 ۳۱جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۶۳متــر پــل آهــن کانکریتــی و ۱.۴۱

کیلومتــر ســرک بــه ارزش مجموعــی  ۴۵میلیــون

افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی راهســازی روســتایی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ده امیری
ولســوالی نجــراب والیــت کاپیســا آغــاز شــد.

بــا تطبیــق ایــن پــروژه روســتاهای ده امیــری

و رضــا خیــل درهی کالن بــه مرکــز ولســوالی
نجــراب وصــل شــده و بخــش بزرگــی از مشــکالت

ترانســپورتی مــردم محــل رفــع خواهــد شــد.

زمــان همهگیــری ویــروس کرونــا ،نیــز ایجــاد شــد.

 ۱سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک ذخیــرهی آب زراعتــی بــه ارزش
 ۲میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات در روســتای
ســرنگ ولســوالی یــاوان والیــت بدخشــان تکمیــل

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن ذخیــره دارای  ۳۴۲مترمکعــب ظرفیــت بــوده و

در جریــان اعمــار آن  ۱۴۸۲روز کاری ایجــاد شــده
اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق ایــن پــروژه ۱۵۰
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار گرفتــه و  ۲۵خانــواده از مزایــای آن مســتفید

میشــوند.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و یکم

پنجشنبه

آغاز کار ساخت
یک کاریز آبیاری
در پکتیکا
 ۲سرطان ۱۳۹۹

 ۲سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۳.۸

میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی آبرســانی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایــت مالــی و
تخنیکــی اداره یونیســف در روســتای حســین خیــل
شــهر پلخمــری ،مرکــز والیــت بغــان تکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۹۰

متــر ،یــک ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت  ۸۰مترمکعــب،

 ۳.۳کیلومتــر پایــپ و  ۲۰۵شــیردهن میباشــد کــه
بــا ســاخت آن  ۴۶۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی
صحــی دسترســی یافتــه انــد.

1399

جریان کار ساخت
 ۱.۱۴کیلومتر سرک
به ارزش پنج میلیون
افغانی در پنجشیر

کار ســاخت یــک کاریــز آبیــاری از ســوی دفتــر

 ۲سرطان ۱۳۹۹

انکشــاف دهــات در روســتای مــا لمبــت جدیــد

ارزش بیــش از پنــج میلیــون افغانــی از ســوی

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و

تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳.۸میلیون
افغانی در بغالن

 5سرطان

ولســوالی یوســف خیــل والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.

در جریــان ســاخت ایــن کاریــز  ۹۹۲روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۵۶۰خانــواده
از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

کار ســاخت  ۱.۱۴کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــه
دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات در روســتای قابضــان ولســوالی
رخــهی والیــت پنجشــیر جریــان دارد.

گفتنــی اســت کــه تــا کنــون  ۱۱پایــه پلچــک

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کاریــز یــاد شــده

مســیر ایــن ســرک اعمــار شــده اســت و بــا تکمیــل

آبیــاری قــرار میگیــرد.

محــل رفــع خواهــد شــد.

 ۲۵۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم

4

آن بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم

جریان کار ساخت
دو شبکهی آبرسانی
در کندهار

 ۲سرطان ۱۳۹۹

کار اعمــار  ۲شــبکهی آبرســانی از ســوی برنام ـهی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار ۵۰
درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن شــبکهها دارای  ۳۰هــزار لیتــر طرفیــت بــوده

کــه در جریــان ســاخت آنهــا  ۱۱۶۵روز کاری بــرای
کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد میشــود.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت شــبکههای مذکــور
 ۸۹۶تــن از باشــندگان محــل بــه آب آشــامیدنی
صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و یکم

پنجشنبه

 5سرطان
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آگاهیدهی در مورد ویروس کرونا
برای اعضای  ۱۷شورای انکشافی در هرات
۳۱جوزای ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه بــر اســاس رهنمــود

وزارت صحــت عامــه از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای اعضــای

تکمیل کار ساخت
یک کانال آبیاری
به ارزش  ۱.۷میلیون
افغانی در کندهار

 ۲سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری بــه ارزش ۱.۷

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای نایــب خیــل ولســوالی پنجوایــی والیــت

کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن کانــال دارای  ۱۸۲۰متــر طــول و  ۱۹حقابــه
میباشــد کــه بــا ســاخت آن  ۱۴۵جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه
 ۶۳۹روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۵۶خانــواده
از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

 ۱۷شــورای انکشــافی در ولســوالی پشــتون زرغــون والیــت هــرات راهانــدازی شــد.

در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه ،چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا بــرای
اعضــای شــوراهای متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات الزم را درســطح قریههــای شــان

بــا دیگــران نیــز شــریک خواهنــد ســاخت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ایــن کمپاینهــا کمیتــهی توزیــع کمکهــا بــرای آغــاز رونــد کمکرســانی
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای خانوادههــای متضــرر و آســیبپذیر در

جریــان همهگیــری ویــروس کرونــا ،ایجــاد شــد.

تکمیل کار حفر
 ۴حلقه چاه آب
آشامیدنی در نیمروز
 ۲سرطان ۱۳۹۹

کار حفــر  ۴حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی مجهــز
بــه بمب ـهی دســتی بــه ارزش  ۳۵۱هــزار افغانــی از

ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات در روســتای کونــد کیــچ ولســوالی

چهــار برجــک والیــت نیمــروز تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۳۱۶روز کاری بــرای

کارگــران فنــی و غیــر غنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیل
آن  ۲۳۲تــن از باشــندگان محــل بــه آب آشــامیدنی

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و یکم

تکمیل کار تطبیق چهار پروژهی آبرسانی
به ارزش  ۴.۳میلیون افغانی در هلمند
 ۴سرطان ۱۳۹۹

کار تطبیــق چهــار پــروژهی آبرســانی بــه ارزش مجموعــی  ۴.۳میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی آبرســانی

و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایــت مالــی اداره یونیســف در روســتاهای

حاجــی گل و وکیــل ســخی داد ولســوالی نــاد علــی و روســتاهای ســیدآباد و حاجــی نظــر ولســوالی نهــر
ســراج والیــت هلمنــد تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پــروژه هــا شــامل حفــاری چهــار حلقــه چــاه آب ،اعمــار چهــار ذخیــره آب و دیــوار احاطــه ،نصــب
ی شــود کــه در جریــان تطبیــق آنهــا  ۲۳۰۰روز کاری نیــز بــرای
سیســتم ســولری آب و  ۱۶شــیردهن مـ 

باشــندگان محــل ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق پروژههــای یــاد شــده ،حــدود  ۲۵۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی پیــدا کــرده انــد.

پنجشنبه

 5سرطان

1399

تکمیل کار  ۲۳پروژهی انکشافی و جریان
کار  ۴۱پروژهی دیگر به ارزش مجموعی
 ۳۰۰میلیون افغانی در ننگرهار

 ۴سرطان ۱۳۹۹

کار تطبیــق  ۲۳پــروژهی انکشــافی شــامل ســاخت شــبکههای آبرســانی ،ســرکهای کانکریتــی ،کاریزهــا

و مکاتــب از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی کوزکنــر

والیــت ننگرهــار تکمیــل شــده و کار  ۴۱پــروژهی دیگــر در ایــن ولســوالی جریــان دارد کــه ارزش مجموعــی
ایــن پروژههــا بــه بیــش از  ۳۰۰میلیــون افغانــی میرســد.

پروژههــای در حــال تطبیــق شــامل ســاخت  ۳کیلومتــر ســرک کانکریتــی در روســتای خــرم ۳۳۲ ،متــر دیــوار

اســتنادی در ســام پــور ۴ ،شــبکهی آبرســانی ،حفــر  ۳۰۰چــاه آب آشــامیدنی ،اعمــار  ۱۷بــاب مکتــب و ســاخت

کاریزهــای دو روســتا (ســیدودوی و ســورچ) میشــود کــه بــا تکمیــل آنهــا بخــش بزرگــی از مشــکالت

هــزاران خانــواده حــل خواهــد شــد.

برعــاوه ،برنامـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هــدف بلنــد بــردن ظرفیــت و

رشــد اقتصــادی روستانشــینان ،بــه ویــژه زنــان روســتایی تــا کنــون  ۳۳۷گــروپ قرضــه و پسانــداز ،از جملــه

 ۲۹۲گــروپ زنانــه و  ۱۴گــروپ مردانــه را در آن ولســوالی ایجــاد کــرده اســت.

ن جهانــی
گفتنــی اســت کــه  ۱۵۰۰خانــوادهی نیازمنــد در ولســوالی کــوز کنــر ،دوبــار از کمکهــای ســازما 
غــذا در هماهنگــی بــا ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ننگرهــار مســتفید شــده انــد و بــرای اعضــای ۹۳

شــورای انکشــافی نیــز از ســوی موسسـهی همــکار بــرک در مــورد ویــروس کرونــا آگاهــی دهــی شــده اســت.
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هفته نامه توسعه

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای
اعضای  ۲۸شورای انکشافی غزنی

تکمیل کار ساخت یک
شبکه آبرسانی به ارزش
 ۳میلیون افغانی در فراه
 ۳سرطان ۱۳۹۹

 ۳سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه طبــق
رهنمــود وزارت صحــت عامــه از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
بــرای اعضــای  ۲۸شــورای انکشــافی در والیــت غزنــی راه انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع درمــورد وقایــه ،چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا
بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات الزم را
درســطح قریههــای شــان بــا دیگــران نیــز شــریک کننــد.
ضمــن ایــن کمپاینهــا ،تــا کنــون  ۱۰کمیتــهی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمــک رســانی
برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات نیــز ایجــاد شــده و کار بــاالی ایجــاد
کمیتــه هــای دیگــر جریــان دارد.

توزیع مواد خوراکی
به ارزش  ۲۰۰هزار افغانی
برای  ۵۰خانوادهی نیازمند
در بادغیس
 ۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۳

بــرای  ۵۰خانــوادهی نیازمنــد در روســتاهای

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

والیــت بادغیــس ،از طریــق بانکهــای غذایــی

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

روســتای همــت آبــاد مرکــز والیــت فــراه ،تکمیــل

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

تاجیکهــا ،دو آبــی و المانــی ولســوالی مقــر
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات بــه ارزش  ۲۰۰هــزار افغانــی مــواد

ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــرهی آب بــه ظرفیــت

خوراکــی توزیــع شــد.

ســولری آب و دیــوار احاطــه بــوده و بــا ســاخت آن

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش

 ۲۰هــزار لیتــر ،یــک حلقــه چــاه عمیــق ،پمــپ
 ۳۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه انــد.

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و پروگــرام وجــه

شــده و شــامل روغــن و برنــج میباشــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و یکم

پنجشنبه

توزیع مواد خوراکی
و غیر خوراکی به ارزش
 ۴۷۶هزار افغانی برای
 ۱۹۸خانواده در تخار
 ۴سرطان ۱۳۹۹

بــرای  ۱۹۸خانــوادهی نیازمند در روســتاهای مســجد

آغاز کار تمدید
شبکهی برق شهری
با هزینهی  ۲.۴میلیون
افغانی در پنجشیر
 ۴سرطان ۱۳۹۹

کار تمدیــد شــبکهی بــرق شــهری بــا هزینـهی ۲.۴

میلیــون افغانــی زیــر چتــر پروگــرام کاســا یکهــزار
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتای ملــکان ولســوالی
عنابــه والیــت پنجشــیر آغــاز شــد.

ایــن شــبکه دارای یــک ترانســفارمر بــه ظرفیــت

 ۳۱۵کیلوولــت ۱.۳۷۲ ،کیلومتــر لیــن و  ۳۶پای ـهی
 ۹متــری میباشــد کــه بــا تمدیــد آن  ۲۴۳خانــواده
بــه انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد یافــت.

تقــوا زرگــری بــاال ،شــاه بــای گلیــدی ،گاومالــی،
بابــه خــان پهلــوان ،یوســف علــی ،مســجد اعظــم

ســنگ تــراش و امــام ابــوداود تالقــان ،مرکــز والیــت
تخــار از طریــق بانکهــای غذایــی برنام ـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

بــه ارزش  ۴۷۶هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیــر
خوراکــی توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا از ســوی روســتاییان و پروگــرام

وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
پیشــکش شــده و شــامل آرد ،روغــن ،برنــج ،شــکر،

چــای خشــک ،صابــون وغیــره میباشــد.
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آگاهی دهی در مورد
ویروس کرونا برای
اعضای  ۱۸شورای
انکشافی در ارزگان
 ۴سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا
بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه
طبــق رهنمــود وزارت صحــت عامــه از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات بــرای اعضــای  ۱۸شــورای
انکشــافی در ترینکــوت مرکــز والیــت ارزگان راه
انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع درمــورد وقایــه،
چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس
کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی
متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه
هدایــات الزم را درســطح قریههــای شــان بــا
دیگــران نیــز شــریک کننــد.
گفتنــی اســت کــه در کنــار کمپایــن آگاهیدهــی،
کمیتـهی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمک
رســانی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات نیــز در ایــن والیــت
ایجــاد شــده اســت.

جریان کار اعمار
 ۲۲۰متر دیوار
محافظتی در زابل
 ۳سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲۲۰متــر دیــوار محافظتــی از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتای بریــم ولســوالی ترنــک

وجلــدک والیــت زابــل جریــان دارد.

در جریــان اعمــار ایــن دیــوار  ۱۳۹۲روز کاری ایجــاد
شــده و بــا تکمیــل کار آن  ۲۵جریــب زمیــن زراعتی

از خطــر ســیالب محافظــت خواهد شــد.
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شماره صد و سی و یکم

پنجشنبه

 5سرطان

1399

آگاهی دهی در مورد
ویروس کرونا برای
اعضای یک شورای
انکشافی در کابل

امضای قرارداد  57پروژهی انکشافی
به ارزش بیش از  413میلیون افغانی
برای  ۱۷والیت
 3سرطان 1399
پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا
و انکشــاف دهــات ،روز ســه شــنبه ( ۳ســرطان)
قــرارداد  57پــروژهی انکشــافی بــه ارزش بیــش
از  413میلیــون افغانــی را با شــوراهای انکشــافی
مربوطــه بــه امضــا رســاند .جنــاب کریمــی در
نشســتی کــه بــه همیــن منظــور برگــزار شــده

بــود ،گفــت« :ایــن پروژههــا در  17والیــت
کشــور ،شــامل بدخشــان ،بادغیــس ،بغــان ،بلــخ،
غزنــی ،کابــل ،کندهــار ،خوســت ،کنــر ،کنــدز،
لوگــر ،پکتیــا ،پنجشــیر ،پــروان ،ســمنگان ،ســرپل
و تخــار تطبیــق میشــود و در جریــان تطبیــق
آنهــا  102هــزار روز کاری ایجــاد خواهــد شــد».
بــه گفت ـهی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،ایــن
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پروژههــا شــامل ســاخت  8کانــال آبیــاری17 ،
دیــوار محافظتــی 11 ،دیــوار گبیونــی ،اعمــار یــک
ســرک درجــه دوم ،ســاخت  ۵کاریــز 4 ،پــروژهی
ســاخت پــل و پلچــک ،اعمــار یــک دیــوار
اســتنادی 4 ،پــروژهی ســاخت ســرک کانکریتــی،
 1پــروژهی ســولر پمــپ ،اعمــار  4بولــدروال و
ســاخت یــک ذخیــرهی آب میشــود کــه پــس از
تکمیــل شــدن 132 ،هــزار تــن از روســتا نشــینان
کشــور از مزایــای آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.
از مجمــوع ایــن پروژههــا  42پــروژهی آن از
بودجــه ملــی 14 ،پــروژه از ســوی صنــدوق بیــن
المللــی توســعه زراعــت و یــک پــروژه از طــرف
کشــور هندوســتان تمویــل شــده اســت.
قابــل یــادآوری اســت کــه پروژههــای یــاد شــده
زیــر چتــر دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تنظیــم و توســط
شــوراهای انکشــافی تطبیــق خواهــد شــد.

 ۴سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا
بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهی عامــه طبق
رهنمــود وزارت صحــت عامــه از ســوی برنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات بــرای اعضــای شــورای انکشــافی صــدر
اعظــم در ولســوالی بگرامــی والیــت کابــل راه
انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع درمــورد وقایــه،
چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس
کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی
متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه
هدایــات الزم را درســطح قریههــای شــان بــا
دیگــران نیــز شــریک کننــد.
گفتنــی اســت کــه در کنــار کمپایــن آگاهیدهــی،
کمیتـهی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمــک
رســانی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات نیــز در ایــن روســتا
ایجــاد شــده اســت.
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په کندهار کې د وليس تړون ميل پروګرام له لوري د څه کم
 ۵۰۰ميلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پيل کیږي

 ۱۳۹۹چنګاښ ۴
نــن چهــار شــنبه د کلیــو بیارغونــې او پراختیــا
وزیــر پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــي ،د
کندهــار والیــت لــه وايل ښــاغيل حیــات اللــه
حیــات رسه د یــاد والیــت د خلکــو ســتونزو او
غوښــتنو پــه اړه ولیــدل.
د لیدنــې پــه پیــل کــې کندهــار وايل د کليــو
بیارغونــې او پراختیــا وزیــر رسه د یــاد والیــت
ســتونزې رشیکــې کــړې ،چــې د ولــي تــړون
مــي پروګــرام نــورو ولســوالیو تــه غځــول ،د

ارغنــداب پــه ســیند لــه دهلــه بنــد څخــه نــورو
ولســوالیو تــه د کرنیــزو کانالونــو جــوړول ،د کرنیــزو
ځمکــو د اوبــو کولــو او څښــاک اوبــو پــه موخــه
د شــبکو جــوړول او د اســتنادي دیوالونــو جوړولــو
غوښــتنې یــې مهمــې هغــه وې.
د کليــو بیارغونــې او پراختیا وزیــر پوهندوی مجیب
الرحمــن کریمــي وویــل ،لــه دهلــه بنــد څخــه بــه
د کندهــار ارغنــداب ،شــاويل کــوټ ،ډنــډ ،دامان،
ژېــړۍ ,میونــد او پنجوایــي ولســوالیو تــه د کرنیــزو
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ځمکــو د اوبــو کولــو پــه موخــه  ۱۳۶کانالونــه جــوړ
يش ،چــې زیاتــه کرنیــزه ځمکــه بــه خــړوب کــړي
او د دې ترڅنــګ د ولــي تــړون مــي پروګــرام په
لومــړين پــړاو کــې د کندهــار پــه ســپین بولــدک،
پنجوایــي او شــګه یــا تختــه پــل ولســوالیو کــې د
څــه کــم  ۵۰۰ميلیونــه افغانیــو پــه ارزښــت د ۳۵۰
پــروژو چــارې روانــې دي ،چــې د یــاد پروګــرام
پــه نــورو پړاونــو کــې بــه نــورې ولســوالۍ هــم تــر
پوښــښ النــدې راوســتل يش.

په رسپل کې د ۱.۴
میلیونه افغانیو په ارزښت
یو کرنیز کانال جوړ او ګټې
اخستنې ته وسپارل شو

 /۱۳۹۹غربګولی۳۱ /
د کلیــو بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ولــي
تــړون مــي پروګــرام لــه لــوري د رسپــل والیــت
مرکــز پــه چیالنگــم اول و دوم کيل کــې د ۱
میلیــون او  ۴۲۶زره افغانیــو پــه لګښــت یــو کرنیــز
کانــال بشــپړ او ګټــې اخســتنې تــه وســپارل شــو.
دغــه کانــال ۲۸۲مــره اوږدوالــی لري چــې ۲۱۲
کورنــۍ ترینــه ګټــه اخــي .د یادونــې وړده چــې
د دې پــروژې د جوړیــدو بــه بهیــر کــې تخنیکــي
او غیــر تخنیکــي ګاریګــرو تــه  ۹۶۹کاري ورځــې
رامنځتــه شــوېدي.

