خوش خبریها!

شماره صد و سی و دوم

تکمیل کار اعمار
ل آب زراعتی
یک کانا 
به ارزش  ۵.۲میلیون
افغانی در جوزجان

وزارت احیا و انکشاف دهات
جمعه

 13سرطان
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توسعه

هفته نامه

تکمیل کار ساخت یک دیوار محافظتی
به ارزش  ۶میلیون افغانی در کنر

تکمیل کار اعمار
 ۲۵۷متر کانال
آب زراعتی و یک
دیوار محافظتی به
ارزش  ۱.۳میلیون
افغانی در سرپل

7

تکمیل کار
تطبیق یک پروژهی
آبرسانی به ارزش
 ۲.۶میلیون افغانی
در ننگرهار

4

4

تکمیل کار ساخت
یک شبکه آبرسانی
به ارزش  ۱.۷میلیون
افغانی در سرپل

7

7

هفته نامه توسعه
آگاهیدهی در مورد ویروس
کرونا برای اعضای  ۱۶شورای
انکشافی در ارزگان

شماره صد و سی و دوم

جمعه

 13سرطان
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کار ساخت سه باب مکتب طی هفتهی گذشته
تکمیل شده و کار چهار مکتب دیگر در چهار والیت
کشور به زودی تکمیل خواهد شد

 ۱۲سرطان ۱۳۹۹

آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای بانوان
 ۵شورای انکشافی در هرات

کار ســاخت ســه بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در ولســوالی آبکمــری والیــت بادغیــس ،ولســوالی کــرخ والیــت هــرات و ولســوالی خــان آبــاد والیــت

ی ســپین بولــدک والیــت کندهار،
کنــدز طــی هفتـهی گذشــته تکمیــل شــده و کار چهــار مکتــب دیگــر در ولســوال 

ی شــاهجوی والیــت زابــل ،ولســوالی کامدیــش والیــت نورســتان و ولســوالی تنــی والیــت خوســت بــه
ولســوال 
زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

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

بیــش از  ۱۳هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
 ۶سرطان ۱۳۹۹

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

دهــات بــرای اعضــای  ۱۶شــورای انکشــافی در
ترینکــوت ،مرکــز والیــت ارزگان راه انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه،

چگونگــی مبــارزه و جلــو گیــری از شــیوع ویــروس
کرونــا بــرای اعضــای شــورا هــای انکشــافی متذکره
ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات
الزم را درســطح قریههــای شــان بــا دیگــران نیــز

شــریک کننــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکتــب تکمیــل شــده بــرای  ۱۰۳۴دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش

در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و  ۱۰۴۰دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال اعمــار،

مســتفید خواهنــد شــد.

 ۶سرطان ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا

بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه ،بــر
اســاس رهمنــود وزارت صحــت عامــه از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات بــرای بانــوان  ۵شــورای انکشــافی

در روســتاهای ســرکوچه و تــون ولســوالی اوبــهی
والیــت هــرات راه انــدازی شــد.

در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه،

چگونگــی مبــارزه و جلــو گیــری از شــیوع ویــروس
کرونــا بــرای اعضــای شــورا هــای انکشــافی متذکره
ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات
الزم را درســطح قریههــای شــان بــا دیگــران نیــز

شــریک کننــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و دوم

توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی
به ارزش  ۸۰هزار افغانی برای
خانوادههای نیازمند در بدخشان
 ۹سرطان ۱۳۹۹

بــرای  ۴۰خانــوادهی نیازمنــد در روســتای گازخــان ولســوالی واخــان والیــت

بدخشــان بــه ارزش  ۸۰هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیــر خوراکــی از طریــق
بانکهــای غذایــی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامــهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت

اجتماعــی( )SIGپیشــکش شــده و شــامل برنــج ،گنــدم ،روغــن ،بــوت ،چپــن

و لبــاس میشــود.

جمعه

 13سرطان
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راهاندازی ورکشاپ حفاظت از محیط زیست
و جندر برای روستانشینان در ننگرهار
 ۷سرطان ۱۳۹۹
برنام ـهی ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای  ۱۵گــروپ تولیــدی و
چهــار گــروپ پسانــداز واقــع در ولســوالیهای ســرخرود ،بهســود ،رودات و کامــهی والیــت ننگرهــار
برنامههــای آموزشــی در مــورد حفاظــت از محیــط زیســت ،جنــدر و میکانیســم درج شــکایات را راهانــدازی
کــرد.
عوامــل آلودگــی محیــط زیســت و تاثیــرات آن بــاالی جامعــه ،چگونگــی درج شــکایات و رســاندن آن بــه
مســئولین و همچنــان رعایــت موضوعــات مربــوط بــه جنــدر از موضوعــات مهمــی بــود کــه در ایــن
برنام ـهی آموزشــی بــرای اشــتراک کننــدگان تدریــس شــد.
گفتنــی اســت کــه در حاشــیهی ایــن برنامههــا مــواد تبلیغاتــی ،بروشــورها و پوســترهای آموزشــی نیــز
بــرای روســتاییان توزیــع شــد.

3

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و دوم

جمعه

جریان کار ساخت
یک کانال آب زراعتی
به ارزش  ۲میلیون افغانی
در بدخشان

 ۸سرطان ۱۳۹۹

تکمیل کار اعمار ۲۵۷
متر کانال آب زراعتی و یک
دیوار محافظتی به ارزش
 ۱.۳میلیون افغانی در سرپل
 ۸سرطان ۱۳۹۹

کار اعمــار  ۲۵۷متــر کانــال آب زراعتــی و یــک

دیــوار محافظتــی بــه ارزش مجموعــی  ۱.۳میلیــون
افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــا در روســتای بغــاوی

ازبکیـهی مرکــز والیــت ســرپل تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.

درجریــان کار ایــن پــروژه  ۶۱۵روز کاری بــرای
کاگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا

تکمیــل آن  ۱۵۹جریــب زمیــن زراعتــی از خطــر
ســیالب محافظــت میشــود.

 13سرطان
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تکمیل کار تطبیق یک
پروژهی آبرسانی به ارزش
 ۲.۶میلیون افغانی در ننگرهار
 ۸سرطان ۱۳۹۹

کار تطبیــق یــک پــروژهی آبرســانی بــه ارزش ۲.۶

کار ســاخت  ۲۷۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش ۲

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی و

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

دهــات در کلینیکــی در ولســوالی لعــل پــور والیــت

بدخشــان  ۷۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن پــروژه شــامل اعمــار یــک شــبکهی آبرســانی

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

حفظالصحــهی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف

روســتای ویلــوی ولســوالی کــران و منجــان والیــت

ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان اعمــار ایــن کانــال  ۱۰۹۵روز کاری بــرای

ســولری ۴ ،مبــرز مــدرن ،یــک چــاه ســپتیک و یــک

تکمیــل شــدن  ۷۸خانــواده از مزایــای آن مســتفید

ذخیــرهی آب و نصــب ســایر وســایل مــورد نیــاز در

 ۸سرطان ۱۳۹۹

گفتنــی اســت کــه کانــال مذکــور  ۱۴۰جریــب زمین

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۶۰۰روز کاری

هــزار افغانــی در روســتای دهــن چک ـهی ولســوالی

شــده و  ۲۴۰۰دانــش آمــوز بــه آب آشــامیدنی صحی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و پــس از

ذخیــره آب فلــزی در کلینیــک لعــل پــور و اعمــار ۲

میشــوند.

دو مکتــب میشــود.

زراعتــی را در روســتای ویلــو آبیــاری خواهــد کرد.

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۳۰۰خانواد
در غور

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۹۰۰

ایجــاد شــده و بــا تکمیــل شــدن آن کلینیــک یــاد

لعــل و ســر جنــگل والیــت غــور از ســوی برنامـهی

دسترســی یافتــه انــد.

دهــات ۳۰۰ ،خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی یافتــه انــد.

طــول ایــن شــبکه  ۹۰۰متــر بــوده و دارای یــک

ذخیــرهی آب بــه ظرفیــت  ۶هــزار لیتــر و یــک
ســولر واتــر پمــپ میباشــد کــه در جریــان ســاخت
آن بــرای ۴۵۰کارگــران فنــی و غیــر فنــی زمینـهی

کار فراهــم شــده اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و دوم

امضای قرارداد ساخت
یک شبکه آبرسانی
به ارزش  ۳میلیون افغانی
در ننگرهار

کار ساخت ۱.۲۶
کیلومتر دیوار استنادی
به ارزش  ۱۴.۸میلیون
افغانی به زودی در ننگرهار
آغاز خواهد شد
 ۹سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱.۲۶کیلومتــر دیــوار اســتنادی بــه
ارزش  ۱۴.۸میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در منطقــهی چهــار دهــی ولســوالی بتــی

کــوت والیــت ننگرهــار بــه زودی آغــاز خواهد شــد.
قــرار اســت کار ایــن دیــوار طــی یــک ســال تکمیل

شــود کــه بــا ســاخت آن صدهــا جریــب زمیــن
زراعتــی از خطــرات ســیالب محافظــت خواهد شــد.

 ۱۰سرطان ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت یــک شــبکه آبرســانی بــه ارزش

 ۳میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای عبــدل
بابــای ولســوالی هســکه مین ـهی والیــت ننگرهــار

میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت

و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر بــوده و بــا

ســاخت آن  ۱۳۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی خواهنــد یافــت.

جمعه
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جریان کار اعمار
ل آب زراعتی
یک کانا 
به ارزش  ۱.۶میلیون
افغانی در کنر

 ۱۱سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت  ۶۰۰متــر کانــال آب زراعتــی بــه
ارزش  ۱.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای بابــر ولســوالی چوکــی والیت
کنــر  ۷۵درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان تطبیــق ايــن پــروژه  ۱۲۲۵روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده
و پــس از تکمیــل شــدن  ۵۲۳خانــواده از مزایــای
آن مســتفید میشــوند.
گفتنــی اســت بــا ســاخت کانــال مذکــور ۲۰۰
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش
منظــم آبیــاری قرارخواهــد گرفــت.

آغاز کار ساخت یک
کاریز آبیاری در پکتیکا
 ۱۰سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کاریــز آبیــاری از ســوی دفتــر

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای مــا لمبــت ولســوالی

یوســف خیــل والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۰۲۰روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۵۲۵تــن از

باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد
شــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کاریــز مذکــور ۵۰۰
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار میگیــرد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و دوم

جریان کار اعمار
شبکهی آبرسانی شهرک
مهاجرین به ارزش
 ۳۷میلیون افغانی در غور

 ۹سرطان۱۳۹۹

کار ســاخت شــبکهی آبرســانی جاذبــوی شــهرک
مهاجریــن بــه ارزش  ۳۷میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــهی ملــی آبرســانی و حفــظ الصحــهی

جریان کار ساخت
یک شبکه آبرسانی
به ارزش  ۳.۲میلیون
افغانی در سرپل
 ۱۰سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۳.۲

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای تختــه کپــروک و خانقــاه مرکــز
والیــت ســرپل  ۸۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن شــبکه دارای  ۲۵۰۵متــر طــول ،یــک ذخیــرهی

آهــن کانکریتــی بــا ظرفیــت  ۲۰مترمکعــب۲۰ ،

تختــه ســولر و  ۱۸۲شــیر دهــن و میتــر میباشــد
کــه بــا ســاخت آن دههــا خانــواده بــه آب آشــامیدنی

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه کمــک
مالــی ادارهی یونیســف در شــهر فیروزکــوه ،مرکــز

والیــت غــور  ۹۲درصــد پیــش رفتــه اســت و بــه
زودی بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن شــبکه دارای ســاختمان محافظتــی دو چشــمه،

دو عــدد فشارشــکن ،یــک ذخیــره کانکریتــی بــا
ظرفیــت  ۳۰۰متــر مکعــب ۱۵۵۰ ،میتــر ۲۱ ،کیلــو
پایــت از چشــمه الــی ذخیــره و  ۲۴کیلومتــر پایــپ

در داخــل شــهرک میباشــد کــه بــا ســاخت آن
 ۲۰۰۰خانــواده بــه اب آشــامیدنی صحــی دسترســی

خواهنــد یافــت.

جمعه
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جریان کار ساخت
یک شبکه آبرسانی
به ارزش  ۳.۳میلیون
افغانی در کاپیسا
 ۱۰سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
 ۳.۳میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای بتــه زار کاریــزی ولســوالی حصــه دوم
کوهســتان والیــت کاپیســا جریــان دارد.
ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر بــوده
و دارای یــک ذخیــرهی ارتفاعــی بــا ظرفیــت
 ۲۰متــر مکعــب آب ،یــک حلقــه چــاه و دیــوار
احاطــه میباشــد.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار پــروژهی
یادشــده  ۳۸۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی پیــدا خواهنــد کــرد.

جریان کار ترمیم
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۱.۴میلیون
افغانی در پنجشیر
 ۱۰سرطان ۱۳۹۹

کار ترمیــم یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۴
میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی آبرســانی،

آبیــاری و حفظالصحــهی روســتایی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای پیاوشــت ولســوالی

رخــهی والیــت پنجشــیر  ۶۵درصــد پیــش رفتــه
اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه
 ۲۹۳خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی

خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و دوم

تکمیل کار اعمار
یک کانال آب زراعتی
به ارزش  ۵.۲میلیون
افغانی در جوزجان
 ۱۱سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵۸۰متــر کانــال آب زراعتــی بــه

ارزش  ۵.۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

تکمیل کار ساخت
یک شبکه آبرسانی
به ارزش  ۱.۷میلیون
افغانی در سرپل
 ۱۰سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۷

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای ســرخک والیــت ســرپل تکمیــل
شــده و آمــادهی بهــره بــرداری اســت.

ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــرهی فلــزی بــا ظرفیت

 ۲۰مترمکعــب ،یــک حلقـه چــاه بــه عمــق  ۱۰۰متر
و  ۷شــیر دهــن میباشــد کــه بــرای  ۲۵۰خانــواده
آب آشــامیدنی صحــی تهیــه خواهــد کــرد.

در روســتاهای ینگــه اریــغ بــاال ،ینگــه اریــغ پاییــن

و ینگــه اریــغ وســط والیــت جوزجــان تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ايــن پــروژه  ۵۵۲روز کاری بــرای
کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و پــس از

تکمیــل شــدن  ۵۸۰خانــواده از مزایــای آن مســتفید
شــده انــد.

گفتنــی اســت بــا ســاخت کانــال مذکــور ۲۰۰۰
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش منظــم
آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

جمعه
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تکمیل کار ساخت یک
دیوار محافظتی به ارزش
 ۶میلیون افغانی در کنر
 ۱۰سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت  ۵۲۰متــر دیــوار محافظتــی بولــدر به
ارزش  ۶میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههایســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در روســتای پتــن ولســوالی نــورگل والیــت کنــر
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۹۴۴روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۶۳۵تــن
از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید شــده
انــد.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت دیــوار مذکــور
صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی نیــز از خطــرات
ســیالب محافظــت شــده اســت.

جریان کار ساخت
 ۴۱۱متر دیوار محافظتی
به ارزش  ۱۰میلیون
افغانی در کاپیسا

 ۱۰سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۴۱۱متــر دیــوار محافظتــی بــه ارزش

بیــش از  ۱۰میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات در روســتای چاشــت کوهــی دره

کالن ولســوالی نجــراب والیــت کاپیســا جریــان

دارد.

بــا تکمیــل کار ایــن دیــوار منــازل مســکونی ،زمیــن

هــای زراعتــی و درختــان مثمــر و غیــر مثمــر از

خطــر ســیالبهای موســمی محافظــت شــده۲۵۰ ،
خانــواده بــه گونـهی مســتقیم و دو هــزار خانــوادهی

دیگــر بــه گونــهی غیــر مســتقیم از مزایــای آن
مســتفید خواهنــد شــد.

