خوش خبریها!

شماره صد و سی و سوم

 ۵۹۷تخته قالین و
گلیمهای دستباف
مستفیدین برنامهی
انکشاف اقتصاد
روستایی در لغمان
به بازار عرضه شد

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه
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توسعه

هفته نامه

امضای قرارداد  ۲۵۹پروژهی انکشـافی
به ارزش بیش از  ۷۲۳میلیون افغــانی
بـرای  ۲۹والیت

آغاز کار اعمار
 ۱۷کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۶۴میلیون
افغانی در کاپیسا

5
4

آغاز کار ساخت
 ۲۱.۲کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۲.۸میلیون
افغانی در جوزجان

تکمیل کار ساخت
۵۰۰متردیوارمحافظتی
به ارزش  ۸میلیون
افغانی در بغالن

7

10

2

هفته نامه توسعه
تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۱۶۲خانواده
در پروان

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه
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آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا
برای  ۱۴شورای انکشافی در فراه
 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــرای  ۱۴شــورای انکشــافی بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت

آغاز کار ساخت
 ۲۱.۲کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۲.۸میلیون
افغانی در جوزجان

عامــه از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مرکــز والیــت فــراه راه

انــدازی شــد.

در ایــن کمپاینهــا در مــورد چگونگــی وقایــه و جلوگیــری ازمصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا معلومــات ارایــه
شــد و اشــتراک کننــدگان تعهــد ســپردند کــه ایــن معلومــات را در ســطح قریههــای شــان بــا دیگــران نیــز

شــریک خواهنــد کــرد.

گفتنــی اســت کــه ضمــن راهانــدازی برنامههــای آگاهــی دهــی ،تــا حــال  ۱۴کمیتـهی توزیــع مــواد بــرای آغــاز
 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۲.۳

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تــا

قلع ـهی ولســوالی ســیاه گــرد والیــت پــروان۱۶۲ ،

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه
انــد.

ایــن شــبکه دارای  ۱۹۶۳مترطــول ۸ ،شــیر دهــن،
یــک ذ خیــرهی آب بــه ظرفیــت  ۳۰متــر مکعــب و
یــک ســولر واتــر پمــپ میباشــد کــه در جریــان

ســاخت آن ،بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ۱۳۲۵
روز کار فراهــم شــده اســت.

بخــش کمــک رســانی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات نیــز ایجــاد شــده و کار

بــاالی ایجــاد کمیتههــای دیگــر جریــان دارد.

 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲۱.۲ســرک جغــل فــرش و  ۳۶پایــه

پلچــک بــه ارزش  ۱۲.۸میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتاهای کوکلــداش ،جــوی

وزیــر ،خانمــی عربیــه و ترکمنیـهی ولســوالی فیــض
آبــاد و روســتای قوشــکول شهرشــبرغان والیــت

جوزجــان آغــاز شــد.

در جریــان کار ســاخت ایــن ســرک  ۴۳۹۰روز کار
ایجــاد شــده پــس از تکمیــل شــدن  ۱۶۰۰خانــواده
از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه

آغاز کار ساخت یک
کاریز آبیاری در ولسوالی
یوسف خیل والیت پکتیکا
 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کاریــز آبیــاری از ســوی دفتــر

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و

جریان کار یک شبکهی
آبرسانی به ارزش
 ۵میلیون افغانی در سرپل
 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
 ۵میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی آبرســانی

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای زیــر چغــت ولســوالی ســوزمه قلعــهی

والیــت ســرپل  ۹۵درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن شــبکه دارای  ۷کیلومتــر طــول ،یــک حلقــه

چــاه ،یــک ذخیــرهی آهنکانکریتــی بــا ظرفیــت
 ۵۰مترمکعــب ۳۰ ،تختــه ســولر ،پمــپ آب ۵.۵
کیلــووات و  ۲۲محــل آبگیــر بــا نصــب شــیر دهــن
میباشــد کــه بــا ســاخت آن  ۴۵۰خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

انکشــاف دهــات در روســتای خیربیــن ولســوالی
یوســف خیــل والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۲۶۰۵روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۳۵۰تــن از

باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد
شــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کاریــز مذکــور ۱۲۵۰
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار میگیــرد.
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توزیع مواد خوراکی و
غیر خوراکی به ارزش
 ۸۱۶هزار افغانی برای
 ۳۶۰خانواده در تخار

 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

بــرای  ۳۶۰خانــوادهی نیازمنــد در روســتاهای باغک،

خواجــه مختــار ،کوســهها ،نوآبــاد گنجعلــی بیــک،

ترکیهــا ،حاجــی مالعبدالکریــم ،غریــب بچــه،
جمعــه غــل بابــا ،حاجــی عبدالعزیــز ،مســجد تعلــم
القــرآن ،وحــدت آبــاد و ایشــانهای چشــمه شــیر

تالقــان ،مرکــز والیــت تخــار از طریــق بانکهــای
غذایــی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی بــه ارزش

 ۸۱۶هــزار مــواد خوراکــی و غیرخوراکــی توزیــع
شــد.

آغاز کار ساخت
 ۲۶۰متر دیوار استنادی
به ارزش  ۵.۳میلیون
افغانی در سرپل
 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

ایــن کمکهــا از ســوی برنامــهی وجــه مالــی

کار ســاخت  ۲۶۰متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۵.۳

پیشــکش شــده و شــامل آرد ،روغــن ،برنــج ،شــکر،

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGو روســتاییان

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای

چــای خشــک ،صابــون و غیــره میباشــد.

اوقــاف شــرقی ولســوالی ســنچارک والیــت ســرپل

آغــار شــد.

ن پــروژه زمینــه کار بــرای دههــا
بــا آغــاز کار ایــ 

کارگــران فنــی وغیــر فنــی فراهــم شــده و بــا

تکمیــل آن مســجد قریــه ،باغهــا و خانههــای

 ۳۰۰خانــواده از تهدیــدات و تخریبــات ســیالبهای
موســمی محافظــت خواهــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه
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 ۵۹۷تخته قالین و گلیمهای دستباف
مستفیدین برنامهی انکشاف اقتصاد روستایی
در لغمان به بازار عرضه شد

 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

 ۵۹۷تختــه قالیــن و گلیــم دس ـتباف تولیــد مســتفیدین برنام ـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و

تکمیل کار ساخت
یک دیوار محافظتی
به ارزش  ۱.۷میلیون
افغانی در بدخشان
 ۱۵سرطان ۱۳۹۹

انکشــاف دهــات در ولســوالیهای مهتــرالم و قرغهیــی والیــت لغمــان بــه بــازار عرضــه شــده اســت.

برنامــهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی در ســال  ۱۳۹۷بــرای عــودت کننــدگان بــه کشــور در ولســوالیهای

مهتــرالم و قرغهیــی والیــت لغمــان ۳۷۰ ،دســتگاه قالیــن بافــی را توزیــع کــرد کــه از آن زمــان تــا کنــون

 ۲۷۳۸متــر مربــع قالیــن توســط ایــن عــودت کننــدگان بافتــه شــده و  ۳۶۴متــر قالیــن رنگــه و  ۱۱۳متــر قالیــن
ســاده روان ـهی بــازار نیــز شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه در چــوکات ایــن برنامــه  ۱۲۰تختــه گلیــم نیــز بافتــه شــده کــه بــا قیمــت خوبــی بــه فــروش
رفتــه و خانوادههــای عــودت کننــده از ایــن درک بیــش از پنــج میلیــون افغانــی عایــد کــرده انــد.

آغاز کار ساخت
یک کاریز آبیاری
در روستای خیربین
قنات نو والیت پکتیکا
 ۱۵سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک دیــوار محافظتــی بــه ارزش ۱.۷

کار ســاخت یــک کاریــز آبیــاری از ســوی دفتــر

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

دهــات در روســتای خیربیــن قنــات نــو ولســوالی

بدخشــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۴۴۸روز کاری ایجاد

و غیــر فنــی  ۱۳۲۶روز کاری فراهــم آمــده و بــا

محــل از مزایــای آن مســتفید خواهند شــد.

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

روســتای ورگنــد پایــان ولســوالی واخــان والیــت

یوســف خیــل والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای کارگــران فنی

شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۴۰۰تن از باشــندگان

تکمیــل آن  ۲۶۰جریــب زمیــن مربــوط  ۲۶خانــواده،

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کاریــز مذکــور ۱۲۵۰

از تهدیــد ســیالبها محافظــت شــده اســت.

جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار میگیــرد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه
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آگاهیدهی در مورد ویروس کرونا برای
اعضای  ۷شورای انکشافی در ارزگان
 ۱۵سرطان ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه ،بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت

عامــه از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برای  ۷شــورای 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 شــوراهای انکشــافی متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات مذکــور
را در ســطح قریههــای شــان بــا دیگــران نیــز شــریک ســازند.

در ایــن برنامــه همچنــان کمیتـهی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمــک رســانی برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ایجــاد شــد.

آغاز کار اعمار  ۱۷کیلومتر سرک به ارزش
 ۱۶۴میلیون افغانی در کاپیسا

 ۱۶سرطان ۱۳۹۹

کار تطبیــق پــروژهی ســاخت ســرکهای کانکریتــی بــه طــول مجموعــی  ۱۷کیلومتــر و ســاختمانهای آبــرو
آنهــا بــا هزینـهی  ۱۶۴میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در مرکــز و ولســوالیهای حصــه اول و حصــه دوم والیــت کاپیســا آغــاز شــد.

ایــن پــروژه شــامل اعمــار  ۲.۶۱کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــا ســاختمانهای آبــرو آن از قریــه مالرســول بابــا

الــی قریـهی پنجــرهی مرکــز کاپیســا ،اعمــار  ۲.۵۷کیلومتــر ســرک کانکریتــی قریــه کهنــه ده ولســوالی حصــه

اول کوهســتان ،اعمــار  ۱.۵۸کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــا ســاختمانهای آبــرو آن در قریــه محمــد عمــر

خیــل مرکــز کاپیســا ،اعمــار  ۳.۰۶کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــا ســاختمانهای آبــرو آن از بــازار کهنــه ده

بابــا علــی الــی قریــه تــاج محمــد خیــل مرکــز کاپیســا و اعمــار ۵.۲۶۶کیلومتــر ســرک کانکریتــی از روســتای
قلعــه ســید خــان مرکــز الــی قلعــه صحــرا دشــت ولســوالی حصــه دوم کوهســتان میشــود.

5
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آغاز سروی تخنیکی اعمار  ۳۵کیلومتر سرک
در پنجشیر

جریان کار ساخت یک
شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۳میلیون افغانی در لغمان
 ۱۶سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری بــه

ارزش  ۳میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای پنــج پــای میــر علــی خیــل
مهتــرالم ،مرکــز والیــت لغمــان  ۸۰درصــد پیــش
رفتــه اســت.

ایــن شــبکه دارای  ۱۲۰متــر طــول ،یــک حلقــه

چــاه عمیــق و یــک ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت
 ۲۵متــر مکعــب میباشــد کــه بــا ســاخت آن

 ۳۰۰خانــوادهی کوچــی بــه آب آشــامیدنی صحــی

دسترســی خواهنــد یافــت.

 ۱۷سرطان ۱۳۹۹
کار ســروی تخنیکــی اعمــار  ۳۵کیلومتــر ســرک آســفالت و کانکریتــی در نقــاط مختلــف والیت پنجشــیر
از ســوی برنامـهی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،از ولســوالی پریــان ایــن والیــت
آغــاز شــده اســت.
ایــن پروژههــا شــامل آســفالت  ۳کیلومتــر ســرک از ســرک عمومــی والیــت پنجشــیر الــی قریــه
شــهربلند ولســوالی پریــان ،آســفالت  ۵کیلومتــر ســرک از قریــه دهــن آب تــل الــی مکتــب تــل ولســوالی
پریــان ،آســفالت و کانکریتریــزی  ۱۴کیلومتــر ســرک از ســرک عمومــی پنجشــیر الــی قریــه رای زن
منجهــور مربــوط مرکــز پنجشــیر ،اســفالت  ۶کیلومتــر ســرک از پــل آبــدره الــی قریــه اصالــت خیــل
ولســوالی عنابــه و آســفالت  ۷کیلومتــر ســرک از بــازار قریــه در خیــل الــی قریــه گل زنگــر ولســوالی رخــه
میشــود کــه بــا تطبیــق آنهــا بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی باشــندگان والیــت پنجشــیر
رفــع خواهــد شــد.

جریان کار ساخت
 ۴۷۰متر کانال آبیاری
به ارزش  ۱.۶میلیون
افغانی در نورستان
 ۱۵سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۴۷۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش

 ۱.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در روســتای اســام آبــاد ولســوالی وامــای والیــت
نورســتان  ۶۲درصــد پیــش رفتــه اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۳۶۲روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی فراهــم شــده و

بــا تکمیــل آن  ۳۶۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت
پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه توسعه
تکمیل کار ساخت
 ۵۰۰متر دیوارمحافظتی
به ارزش  ۸میلیون افغانی
در بغالن

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه
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تکمیل پروسهی تاسیس گروپهای پسانداز
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در کندهار
 ۱۹سرطان ۱۳۹۹

برنامــهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ســال  ۱۳۹۷فعالیتــش را بــا هــدف

تکمیل کارساخت
یک کانال آبیاری زراعتی
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در پروان

ایجــاد  ۱۱۷۰گــروپ پسانــداز و پوشــش مســتقیم  ۱۱۷۰۴روستانشــین در ولســوالیهای دنــد و دامــان والیــت

کندهــار آغــاز کــرد .اکنــون دفتــر محلــی ایــن برنامــه در کندهــار پــس از گذشــت دوســال توانســته اســت تمــام
گروپهــای پسانــداز مــورد نظــر را در  ۱۴۶روســتای آن والیــت تاســیس کنــد.

ایــن گروپهــا متشــکل از  ۱۰۴۲گــروپ زنانــه و  ۱۲۸گــروپ مردانــه میباشــد کــه بــر حســب فیصــدی۸۹ ،

در صــد زنــان و  ۱۰.۹درصــد مــردان عضویــت گروپهــای یــاد شــده را دارا میباشــند.

در نتیجــه ،کندهــار اولیــن والیتــی اســت کــه پروســهی تاســیس گروپهــای پسانــداز در آن از ســوی
برنامـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی تکمیــل شــده و در صــدر والیــات پیشــتاز در امــر خدمــت بــه روســتاییان
قــرار گرفتــه اســت.

 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵۰۰متــر دیــوار محافظتــی گبیونــی بــه
ارزش  ۸میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای قریــه اختــه چــی بابــا ولســوالی
بغــان مرکــزی والیــت بغــان تکمیــل و بــه بهــره

بــرداری ســپرده شــد.

بــا تکمیــل کار ایــن دیــوار صدهــا جریــب زمیــن
از خطرســیالب و آبخیــزی دریــا محافظــت شــده
اســت.

 ۱۴سرطان ۱۳۹۹

کار اعمــار  ۳۰۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش ۱.۸

میلیــون افغانــی در ولســوالی ســیاه گــرد والیــت

پــروان از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره

بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۳۱۶روز کاری
ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۱۸۰جریــب زمیــن

زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

گفتنــی اســت  ۱۵۴خانــواده نیــز از مزایــای کانــال
متذکــره مســتفید شــده انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم
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تکمیل کار ساخت یک
کانال آب زراعتی
به ارزش  ۲میلیون افغانی
در بدخشان
 ۱۶سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه

آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای
اعضای یک شورای
انکشافی در کندز
 ۱۶سرطان ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح

آگاهــی عامــه بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت از
ســوی برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا

و انکشــاف دهــات بــرای اعضــای شــورای انکشــافی
دروازیهــای مرکــز والیــت کنــدز راه انــدازی شــد.

ارزش  ۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در روســتای گاز کلــی ولســوالی واخــان والیــت
بدخشــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن کانــال  ۳۰۰متــر دیــوار اســتنادی ۱۳ ،متــر

ســربند و  ۲۵حقابــه دارد و در جریــان ســاخت آن
 ۱۴۳۶روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی
ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق پــروژهی یــاد شــده

 ۱۹۰جریــب زمیــن زراعتــی آبیــاری شــده و ۳۰

خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.
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تکمیل کار ساخت یک
کانال آبیاری و یک دیوار
محافظتی به ارزش ۱.۸
میلیون افغانی در سرپل
 ۱۶سرطان ۱۳۹۹
کارســاخت یــک کانــال آبیــاری و  ۶۶متــر دیــوار
محافظتــی بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی در
روســتای دیمــه قشــاق مرکــز والیــت ســرپل
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۱۲۶روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده
و بــا تکمیــل آن  ۵۰۰جریــب زمیــن زراعتــی
تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت کــه  ۱۸۸خانــواده در روســتای
دیمــه قشــاق از مزایــای پــروژهی یــاد شــده
مســتفید میشــوند.

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۵.۶میلیون
افغانی در ننگرهار
 ۱۷سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۵.۶

میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات زیــر چتــر موسســهی کــوار و بــه حمایــت
مالــی اداره جهانــی یونیســف در ننگرهــار  ۹۵درصــد

در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه،

پیــش رفتــه اســت.

کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذکــره

ذخیــره بــا ظرفیــت  ۱۶متــر مکعــب و  ۱۵شــیر دهن

مذکــور را در ســطح قریههــای شــان بــا دیگــران

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس

ایــن شــبکه دارای چاهــی بــه عمــق  ۱۳۶متــر ،یــک

ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات

میباشــد کــه بــا تکمیــل کار آن  ۲۵۰خانــواده بــه

نیــز شــریک کننــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه
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جریان کار ساخت دو شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۱۵میلیون افغانی در سرپل

جریان کار ساخت
 ۵۰۳متر دیوار استنادی
به ارزش  ۸میلیون افغانی
در لغمان

 ۱۶سرطان ۱۳۹۹

 ۱۷سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت دو شــبکهی آبرســانی بــه ارزش مجموعــی  ۱۵میلیــون افغانی از ســوی وزارت احیا و انکشــاف
دهــات در روســتای تیخــوچ و آبجــوش ولســوالی بلخــاب و روســتای آبخــور ولســوالی گوســفندی والیــت
ســرپل جریان دارد.
از جملــه ایــن دو شــبکه ،شــبکهی روســتای تیخــوچ و آبجــوش دارای  ۹۸۶۰متــر طــول ۴ ،ذخیــره آهــن
کانکریتــی زمینــی بــا ظرفیــت  ۱۰تــا  ۳۰مترمکعــب آب ،ســاختمان چشــمه ۴ ،فشــار شــکن و ۱۰۰
شــیردهن بــوده و شــبکهی آبخــور دارای یــک ذخیــره آب آهنکانکریتــی ۶ ،ذخیــره فشــار شــکن۳ ،
وال کاهــش فشــار آب و  ۵۱شــیردهن میباشــد.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن پروژههــا  ۹۶۵خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
خواهنــد یاف ـت.

تکمیل کار اعمار ۳.۵
کیلومتر سرک روستایی
به ارزش  ۴.۸میلیون
افغانی در نورستان
 ۱۶سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵۰۳متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۸

کار ســاخت  ۳.۵کیلومتــر ســرک روســتایی بــه

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطقهی

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات،

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
معیــن قلعــهی والیــت لغمــان  ۹۵درصــد پیــش
رفتــه اســت.

ارزش  ۴.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی

در روســتای کیــگل بانــده ولســوالی وامــای والیــت
نورســتان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

بــا ســاخت ایــن دیــوار ضمــن جلوگیــری از تخریــب

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۳۷۴روز کاری

در فصــل آبخیــزی دریــا ،زمینهایــی کــه پیــش از

تکمیــل آن بــرای اولیــن بــار  ۷۴خانــواده روســتایی

خانههــا ،باغهــا و صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی
ایــن تخریــب شــده بودنــد نیــز دوبــاره قابــل زرع

خواهــد شــد.

بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا
کــه در ســاحهی کوهســتانی بــود و بــاش دارنــد بــا

روســتهای همجــوار وصــل شــده انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم

پنجشنبه

امضای قرارداد  ۲۵۹پروژهی انکشافی
به ارزش بیش از  ۷۲۳میلیون افغانی
برای  ۲۹والیت
 ۱۸سرطان ۱۳۹۹

والیــت کشــور ،شــامل ارزگان ،بادغیــس ،بدخشــان،

پوهنــدوی مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و

بامیــان ،بغــان ،بلــخ ،پــروان ،پکتیــا ،پکتیــکا ،تخــار،

قــرارداد  ۲۵۹پــروژهی انکشــافی بــه ارزش بیــش

ســرپل ،غزنــی ،غــور ،فاریــاب ،کابــل ،کاپیســا ،کنــر،

انکشــاف دهــات ،روز چهــار شــنبه ( ۱۸ســرطان)

از  ۷۲۳میلیــون افغانــی را بــا شــوراهای انکشــافی

مربوطــه بــه امضــا رســاند.

جنــاب کریمــی در نشســتی کــه بــه همیــن منظــور

برگــزار شــده بــود ،گفــت« :ایــن پروژههــا در ۲۹

جوزجــان ،خوســت ،دایکنــدی ،زابــل ،ســمنگان،
کندهــار ،لوگــر ،میــدان وردک ،ننگرهــار ،نورســتان،

هــرات و هلمنــد تطبیــق میشــود و در جریــان
تطبیــق آنهــا نزدیــک بــه  ۴۵۸هــزار روز کاری
ایجــاد خواهــد شــد.
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بــه گفتــهی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،ایــن

پروژههــا شــامل احــداث  ۱۴۸رشــته شــبکهی
آبرســانی ،حفــر  ۱۲۷حلقــه چــاه عمیــق و ســطحی،
احــداث  ۹۹ذخیــرهی آب ،ســاخت هفــت مبــرز

صحــی و اعمــار  ۴۲۵۰متــر کانــال آبیــاری میباشــد

کــه پــس از تکمیــل شــدن ،بیــش از  ۳۷۴هــزار تــن
از روستانشــینان کشــور از مزایــای آنهــا مســتفید

خواهنــد شــد.

بخشــی از ایــن پروژههــا از بودجــه ملــی حکومــت

افغانســتان تطبیــق شــده و بخــش دیگــر آن توســط

اداره انکشــاف بیــن المللــی ایــاالت متحــده امریــکا

و همچنــان صنــدوق اطفــال ســازمان ملــل متحــد
(یونیســف) تمویــل میشــود.

قابــل یــادآوری اســت کــه پروژههــای یــاد شــده زیــر

چتــر برنامـهی ملــی آبرســانی ،آبیــاری و حفظالصحــه
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تنظیــم و

توســط شــوراهای انکشــافی تطبیــق خواهــد شــد.

در حــال حاضــر بیــش از  ۱۷میلیــون نفــر در شــهر
هــا و روســتاهای افغانســتان بــه آب آشــامیدنی
صحــی دسترســی دارنــد کــه ایــن رقــم حــدود ۶۳

درصــد نفــوس افغانســتان را تشــکیل داده اســت؛ امــا
در روســتاهای افغانســتان ســطح دسترســی بــه آب
آشــامیدنی بیــش از  ۵۳درصــد اســت و تــاش وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات ایــن اســت کــه تــا ســال

 ۲۰۳۰صــد فیصــد روســتا نشــینان کشــور بــه آب
صحــی آشــامیدنی دسترســی پیــدا کننــد.

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۲۳۶خانوادهی
روستایی در نورستان
 ۱۶سرطان ۱۳۹۹
بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
یــک میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای پــاری اثــر آبــاد ولســوالی
وامــای والیــت نورســتان ۲۳۶ ،خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــرهی آب آشــامیدنی
بــا ظرفیــت  ۱۵هــزار لیتر و  ۸شــیردهن میباشــد
کــه در جریــان ســاخت آن  ۸۴۵روز کاری بــرای
کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

