خوش خبریها!

شماره صد و سی و هشتم

 ۱۰۳باب مکتب
زیر چتر پروژهی
اقرا در والیت پکتیا
ساخته خواهد شد

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 13سنبله

1399

توسعه

هفته نامه

وزارت احیا و انکشاف دهات روند کمک
با خانوادههای متضرر از جاری شدن
سیالبهای اخیر در کشور را آغاز کرد

تکمیل کار احداث ۵
کیلومتر سرک
به ارزش  ۲۰میلیون
افغانی در غور

4

2

تکمیل کار احداث
 ۶.۳کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۴میلیون
افغانی در تخار

تکمیل کار ساخت
سه کانال آبیاری
به ارزش  ۱۰میلیون
افغانی در کابل

3

9

4

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و هشتم

کار ساخت چهار باب مکتب در کشور طی
هفتهی گذشته تکمیل شده و کار دو مکتب دیگر
رو به اکمال است

 ۱۳سنبله ۱۳۹۹
کار ســاخت چهــار بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
ی چــک والیــت میــدان وردگ ،ولســوالی دشــت ارچــی والیــت کنــدز
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوال 
و ولســوالیهای کــرخ و ادرســکن والیــت هــرات تکمیــل شــده و کار دو مکتــب دیگــر در ولســوالی
پنجوایــی والیــت کندهــار و ولســوالی کوزکنــر والیــت ننگرهــار بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده خواهــد شــد.
ایــن مکاتــب دارای  ۸یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار
آنهــا بیــش از  ۱۴هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکاتــب تکمیــل شــده بــرای  ۸۰۹دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و
دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم آمــده و  ۶۴۰دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در
حــال اعمــار ،مســتفید خواهنــد شــد.
عــاوه بــر اینهــا ،کار ســاخت هفــت مبــرز عصــری از ســوی برنام ـهی ملــی آبرســانی و حفظالصحــه
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در لیســه بنــوزی والیــت پکتیــا کــه  ۷۵۰دانــش آمــوز در آن
مصــروف تعلیــم انــد ،نیــز در هفتـهی گذشــته تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

پنجشنبه

 13سنبله
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تکمیل کار احداث  ۵کیلومتر سرک
به ارزش  ۲۰میلیون افغانی در غور
 ۶سنبله ۱۳۹۹

کار احــداث  ۵کیلومتــر ســرک جغلفــرش از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات از منطقـهی خــوال الــی ســیاه چشــمه (کوتــل بــکک) ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل
و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن ســرک  ۹متــر عــرض دارد و بــا ســاخت آن بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم محــل رفــع

شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه ایــن ســرک ادامــهی  ۸۹کیلومتــر ســرکی میباشــد کــه میباشــد کــه پیــش از ایــن از
ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از ولســوالی دولتیــار الــی ختــم نــاوه

ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل شــده بــود و بــا ســاخت آن ولســوالی دولتیــار مســتقیم از راه نــاوه ســرجنگل بــه
ولســوالی یکاولنــگ بامیــان وصــل شــده اســت.

2

هفته نامه توسعه

جریان کار ساخت  ۶.۳کیلومتر
سرک به ارزش  ۶۵میلیون
افغانی در خوست

 ۸سنبله ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۶.۳کیلومتــر ســرک قیــر بــه ارزش  ۶۵میلیــون افغانــی
از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در ولســوالی منــدوزی والیــت خوســت  ۶۰درصــد پیــش رفتــه
اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۹۴۸۷روز کاری ایجــاد شــده و پــس از

تکمیــل شــدن ۱۳ ،هــزار و  ۲۴۳تــن از مزایــای آن مســتفید خواهنــد
شــد.

گفتنــی اســت ســرک مذکــور مناطــق مختلــف ولســوالی منــدوزی
را باهــم وصــل کــرده و ســهولتهای ترانســپورتی زیــادی را بــرای

باشــندگان محــل ایجــاد خواهــد کــرد.

شماره صد و سی و هشتم

پنجشنبه

 13سنبله
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تکمیل کار احداث  ۶.۳کیلومتر
سرک به ارزش  ۱۴میلیون
افغانی در تخار

 ۸سنبله ۱۳۹۹

کار احــداث  ۶.۳کیلومتــر ســرک بــه ارزش  ۱۴میلیــون افغانی از چشــمه

گرمــک الــی قریــه ده یــک ولســوالی فرخــار والیــت تخــار از ســوی
برنامــهی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ســاخت  ۱۵پایــه پلچــک  ۳۶۵ ،متــر دیــوار اســتنادی و  ۴واش بــه
طــول مجموعــی  ۲۱۰متــر نیــز شــامل ایــن پــروژه میشــود کــه بــا

تطبیــق آن قریههــای ده یــک و چشــمه گرمــک بــه مرکــز ولســوالی
فرخــار وصــل شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن ســرک  ۱۱۳۸۹روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل

شــدن ۵۰۰ ،خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

3
جریان کار ساخت بند آب
قادس با هزینهی  ۱۳.۸میلیون
دالر در بادغیس

 ۱۱سنبله ۱۳۹۹

کار اعمــار بنــد آب قــادس بــا هزینــهی  ۱۳.۸میلیــون دالــر از ســوی

برنامــهی ملــی آبرســانی ،آبیــاری و حفظالحصــهی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در ســاحه قدیــر آبــاد ولســوالی قــادس والیــت بادغیــس

جریــان دارد.

پــروژهی بنــد آب قــادس والیــت بادغیــس از پروژههــای بــزرگ و حیاتی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات اســت کــه بــه منظــور تقویــه منابــع آبــی
ولســوالی قــادس ،تغذیــه آبهــای زیــر زمینــی (کاریزهــا و چشــمهها)،

تغذیــه منابــع آبــی شــبکه آبرســانی شــهری شــهر قلعــه نــو ،دسترســی

حــدود  ۶۵هــزار تــن بــه آب آشــامیدنی صحــی ،آبیــاری بیــش از ۱۴۰۰

هکتــار زمیــن زراعتــی ،ایجــاد زمینـهی کار بــرای مــردم محــل و رشــد

اقتصــاد مــردم از طریــق زراعــت و باغــداری ،تطبیــق میشــود.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و هشتم

پنجشنبه

 13سنبله
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تکمیل کار ساخت سه کانال
آبیاری به ارزش  ۱۰میلیون
افغانی در کابل

 ۱۱سنبله ۱۳۹۹

کار ســاخت ســه کانــال آبیــاری بــه ارزش مجموعــی  ۱۰میلیــون افغانــی

و طــول  ۹۱۶متــر از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خروتــوی ولســوالی میــر بچــه کوت
والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پروژههــا  ۴۸۹۲روز کاری ایجــاد شــده و بــا

تکمیــل آنهــا  ۵۰۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار

 ۱۰۳باب مکتب زیر چتر پروژهی اقرا در والیت پکتیا ساخته خواهد شد
 ۱۲سنبله ۱۳۹۹

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،سرپرســت وزارت احیــا و انکشــاف

انکشــاف دهــات مطابــق پالیســی و مشــی انکشــافی خــود ،اکثریــت

پروژههــای انکشــافی را بــر اســاس خواســت مــردم تطبیــق میکنــد و

دهــات ظهــر روز ســه شــنبه ( ۱۱ســنبله) در دفتــر کارش بــا محمــد حلیــم

پروژههایــی کــه در والیــت پکتیــا تطبیــق میشــود نیــز در ســکتورهایی

مــردم آن والیــت دیــدار و گفتگــو کــرد.

مــردم ،اســت.

فدایــی ،والــی والیــت پکتیــا بــه منظــور شــنیدن خواسـتها و مشــکالت
در ایــن دیــدار آقــای فدایــی ضمــن ابــراز خرســندی از تطبیــق پروژههــای

چــون آبیــاری ،آبرســانی ،ســرک ســازی و دیگــر بخشهــای مــورد نیــاز

سرپرســت وزارت احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت« :بــرای

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در پکتیــا ،خواسـتها ومشــکالتی از جملــه

والیــت پکتیــا  ۱۰۳مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق

والیــت مطــرح کــرده ،از جنــاب کریمــی خواســت تــا در تطبیــق پروژههای

کــه بــا ســاخت ایــن مکاتــب ،زمینـهی دسترســی بــه درس و تعلیــم در آن

در ادامــه ،پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی گفــت کــه وزارت احیــا و

خواهنــد شــد».

کمبــود ســاختمان مکاتــب را بــه عنــوان مهمتریــن مشــکالت مــردم آن
انکشــافی در پکتیــا نیازهــا و اولویتهــای مــردم را در نظــر بگیــرد.

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در نظــر گرفتــه شــده اســت

والیــت گســتردهتر شــده و دانــش آمــوزان از فضای ســالم درســی مســتفید

گرفتــه اســت.

گفتنــی اســت کــه ایــن پروژههــا از ســوی  IFADتمویــل شــده اســت

و  ۳۵۰۰تــن از باشــندگان محــل از مزایــای آنهــا مســتفید شــدهاند.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و هشتم

پنجشنبه
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جریان کار ساخت
 ۱۰۵متر دیوار محافظتی
به ارزش  ۱.۸میلیون
افغانی در ننگرهار

جریان فعالیتهای
برنامهی ملی انکشاف
اقتصاد روستایی
در والیت لغمان

کار ســاخت  ۱.۵متــر دیــوار محافظتــی بــه ارزش

برنامــهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

 ۱۵۶۴گــروپ پسانــداز را کــه در آن  ۲۲۶۷۸تــن

 ۱۱سنبله ۱۳۹۹

 ۱۰سنبله ۱۳۹۹

 ۱.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق

جریان کار
ساخت شبکهی برق آبی
دشتک با ظرفیت
 ۳۵کیلووات در بغالن
 ۱۱سنبله ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی بــرق آبــی کوچــک بــا

ظرفیــت تولیــد  ۳۵کیلــووات بــرق و هزین ـهی ۴.۸
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای دشــتک ولســوالی پــل حصــار والیــت
بغــان جریــان دارد.

بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه ۱۶۳ ،خانــواده بــه
انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد یافــت.

5

روســتای ملــک ســعداهلل ولســوالی چپرهــار والیــت
ننگرهــار جریــان دارد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۱۵۴۷روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا
تکمیــل آن  ۱۱۰۰جریــب زمیــن زراعتــی از خطــرات
ســیالبهای موســمی محافظــت خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه حــدود  ۲۸۹خانــواده از مزایــای

ایــن پــروژه مســتفید میشــوند.

و انکشــاف دهــات از آغــاز فعالیتــش تــا کنــون

توزیع مواد غذایی
به ارزش  ۳۲۰هزار
افغانی برای  ۳۵خانوادهی
نیازمند در لوگر
 ۱۱سنبله ۱۳۹۹

بــرای  ۳۵خانــوادهی نیازمنــد در قریههــای افضــل

خیــل ،داگ کال ،وران خیــل ،هونــی ســفلی و عالــم

خیــل مرکــز والیــت لوگــر بــه ارزش  ۳۲۰هــزار
افغانــی مــواد خوراکــی از طریــق بانکهــای غلــه

جــات برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنام ـهی وجــه

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش

شــده و شــامل آرد ،روغــن  ،بــوره ،چــای ،صابــون،

دال ،لوبیــا ،برنــج ،و لبــاس میباشــد.

از روستانشــین عضویــت دارنــد ،در ولســوالیهای

مهتــرالم و قرغهیــی والیــت لغمــان ایجــاد کــرده

اســت.

ایــن گروپهــای بــا برگــزاری جلســات هفتــهوار،

توانســته انــد مبلــغ  ۹۶۹۶۰۵افغانــی را پسانــداز

کــرده و بــا اخــذ  ۳۰۰مــورد قرضــه از گروپهــای
پساندازشــان ،تشــبثات کوچــک و متوســط را در
ســطح روستاهایشــان راه انــدازی کننــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و هشتم

جریان کار ساخت  ۱.۵۴۹کیلومتر کانال
آبیاری به ارزش  ۱۱میلیون افغانی در کابل
 ۱۰سنبل ه ۱۳۹۹
کار ســاخت  ۱.۵۴۹کیلومتــر کانــال آبیــاری بــه ارزش  ۱۱میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ترهخیــل ولســوالی ده ســبز والیــت
کابــل جریــان دارد.
ایــن کانــال شــش بخــش دارد کــه تــا کنــون دو بخــش آن ســاخته شــده و کار روی چهــار قســمت دیگــر
ادامه دارد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژ  ۵۳۳۵روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۴۰۰جریــب زمیــن زراعتــی
و باغهــای انگــور بــا  ۵۰هــزار تــاک ،تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــی اســت کــه پــروژهی یــاد شــده از ســوی  IFADتمویــل شــده اســت و پــس از تکمیــل شــدن،
 ۳۵هــزار خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

پنجشنبه

 13سنبله

1399

تدویر کارگاه آموزشی دسترسی به منابع مالی
برای کارمندان زونهای چهارگانهی برنامهی ملی
انکشاف اقتصاد روستایی

 ۱۱سنبله ۱۳۹۹

برنامــهی ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،روز دو شــنبه ( ۱۰ســنبله) یــک

کارگاه آموزشــی دو روزه را بــا عنــوان دسترســی بــه منابــع مالــی ،بــا حضــور بانــو لطیفــه مجیــدی ،رییــس

اجرایــوی برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــرای کارمنــدان دفاتــر ســاحوی زونهــای چهارگانـهی ایــن
برنامــه در کابــل دایــر کــرد.

پروســه انتقــال ســرمایه مقطعــی ،نقــش بخــش مدیریــت اطالعــات  MISدر تســریع رونــد انتقــال ســرمایه
مقطعــی ،چگونگــی ارتبــاط نهادهــای قریــوی بــا موسســات قرضهدهــی و چگونگــی افتتــاح حســابات بانکــی
بــرای ایــن گروپهــا از موضوعاتــی بــود کــه در روز نخســت کارگاه بــرای اشــتراک کننــدگان آمــوزش داده

شــد.

الزم به ذکر است که کارگاه مذکور برای یک روز دیگر در دفتر مرکزی این برنامه ادامه خواهد داشت.
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هفته نامه توسعه

جریان کار ساخت  ۳۳۰متر
کانال آبیاری به ارزش
 ۱.۴میلیون افغانی در ننگرهار

شماره صد و سی و هشتم

پنجشنبه

 13سنبله

1399

تدویر نشست رسمی برنامهی
ملی انکشاف اقتصاد روستایی
با شماری از نمایندههای سکتور
خصوصی در امور تشبثات
 ۱۲سنبله ۱۳۹۹

دهــات در روســتای آخنــدزادگان ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار
جریــان دارد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۷۵۹روز کاری بــرای کارگــران فنــی و

غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۲۷۰جریــب زمیــن زراعتــی
تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

گفتنــی اســت کــه حــدود  ۲۵۹خانــواده از مزایــای ایــن پــروژه مســتفید
میشــوند.

انکشــاف تشــبثات و ارتبــاط بــا مارکیــت ،بهبــود فعالیتهــا در ســکتور

تشــبثات و تشــریک فرصتهــای همــکاری ،بحــث و تبــادل نظــر

صــورت گرفــت.

اشــتراک کننــدگان ایــن نشســت نیــز کــه تعدادشــان بــه  ۹تــن

میرســید ،بــا ارایــهی معلومــات مختصــر در مــورد فعالیتهــای

اختصاصیشــان ،آمادگــی خــود را بــرای همــکاری در پیشــبرد امــور

رســمی بــا نهادهــای اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان ،انســتیتوت

بایــد گفــت کــه قــرار اســت رهبــری برنامــهی انکشــاف اقتصــاد

نهادهــای موظــف در ســکتور تشــبثات ،در مــورد گســترش همکاریهــا

از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

در ایــن نشســت روی مســایلی چــون همکاریهــای مشــترک در زمینــه

رییــس و اعضــای رهبــری برنامهی ملی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت

مالــی و بانکــداری افغانســتان DIA، MWIC ،و شــماری دیگــر از

کار ســاخت  ۳۳۰متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش  ۱.۴میلیــون افغانــی

میــان ایــن برنامــه و نهادهــای مذکــور ،دیــدار و گفتگــو کردنــد.

و تشــریک تجربیاتشــان در عرصــه انکشــاف تشــبثات و گــردش

احیــا و انکشــاف دهــات روز چهــار شــنبه ( ۱۲ســنبله) طــی یــک نشســت

 ۱۱سنبله ۱۳۹۹
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زنجیرههــای ارزشــی ،اعــام داشــتند.

روســتایی نشســتهای بعــدی را نیــز پیرامــون همیــن موضــوع بــه

گونــهی جداگانــه بــا نهادهــای مذکــور برگــزار کنــد.

هفته نامه توسعه

جریان کار ساخت ۳.۰۶
کیلومتر سرک به ارزش
 ۲۰میلیون افغانی در کاپیسا

 ۱۲سنبله ۱۳۹۹

شماره صد و سی و هشتم

پنجشنبه

 13سنبله

8
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جریان کار ساخت یک شبکهی
آبرسانی به ارزش  ۱۰میلیون
افغانی در سرپل

 ۱۲سنبله ۱۳۹۹

تکمیل کار ساخت  ۸۴۶متر
کانال آبیاری به ارزش  ۷میلیون
افغانی در کابل

 ۱۳سنبله ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۳.۰۶کیلومتــر ســرک کانکریتــی و ســاختمانهای آبرو

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۱۰میلیــون افغانــی از

کار ســاخت  ۸۴۶متــر کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش نزدیــک بــه ۷

والیــت کاپیســا بــا هزین ـهی  ۲۰میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی

گوســفندی والیــت ســرپل بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری

احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا حمایــت مالــی  IFADدر روســتای کــوز

آن از بــازار کهنــه ده بابــا علــی الــی قریــه تــاج محمــد خیــل مرکــز

ملــی راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات جریــان دارد.
ایــن پــروژ ه طــی  ۱۰۵روز تکمیــل میشــود و بــا تطبیــق آن مشــکالت

ترانســپورتی  ۱۵۰۰خانــواده رفــع شــده ،تغییــرات مثبــت چش ـمگیری
در اوضــاع اقتصــادی آنــان رونمــا خواهــد شــد.

ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای آبخــور ولســوالی

ســپرده خواهــد شــد.

ایــن شــبکه کــه بــه طــول مجموعــی  ۱۴.۳۵۳کیلومتــر در  ۳قســمت

ســاخته میشــود ،دارای  ۵۰تختــه ســولر ،ذخیــرهی آب آهنکانکریتــی،

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت

ملنــگ ولســوالی خــاک جبــار والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.

بــا ســاخت ایــن کانــال  ۱۰۰۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش

 ۶بــاب ذخیــرهی فشــار شــکن ۳ ،وال کاهــش فشــار و  ۵۱شــیردهن

منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه و  ۴۰۰۰تــن از باشــندگان محــل از مزایــای

گفتنــی اســت کــه کار شــبکهی مذکــور  ۹۸درصــد پیــش رفتــه اســت

گفتنــی اســت در جریــان تطبیــق پــروژهی مذکــور ۳۳۵۰ ،روز کاری نیــز

آبگیــر میباشــد.

و بــا تکمیــل آن  ۷۱۵خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی

خواهنــد یافــت.

آن مســتفید شــده انــد.

بــرای کارگــران ایجــاد شــده اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و هشتم

پنجشنبه

 13سنبله

وزارت احیا و انکشاف دهات روند کمک با خانوادههای متضرر
از جاری شدن سیالبهای اخیر در کشور را آغاز کرد
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1399

جریان کار ساخت یک
شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۶میلیون افغانی در تخار
 ۱۳سنبله ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۶میلیــون افغانــی از

ســوی برنامــه ملــی آبرســانی ،آبیــاری و حفظالصحــه روســتایی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای آقبــاق سرایســنگ مرکــز والیــت
تخــار  ۷۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن شــبکه دارای  ۴۰تختــه ســولر ،یــک ذخیــرهی آب ۴.۷۶۹ ،کیلومتــر

پایــپ ،یــک واتــر پمــپ و  ۲۱۱شــیر دهــن میباشــد.

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق پــروژهی مذکــور  ۳۲۹۴روز کاری
ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۴۲۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی

دسترســی خواهنــد یافــت.
 ۸سنبله ۱۳۹۹

آب آشــامیدنی داشــته انــد ،ســاخته شــده اســت و بــرای خانوادههــای

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات رونــد توزیــع بســتههای کمکــی بــه

متضــرر بــه واســطهی  ۵۲تانکــر ،آب صحــی رســانیده میشــود.

کشــور (پــروان ،پنجشــیر ،کاپیســا ،لغمــان ،ننگرهــار ،لوگــر ،میــدان

اثــر جــاری شــدن ســیالب تخریــب و مســدود شــده انــد ،توســط ۱۳

خانوادههــای متضــرر از جــاری شــدن ســیالبها در  ۱۱والیــت
وردگ ،پکتیــا ،پکتیــکا ،کابــل و غزنــی) را آغــاز کــرد .طــی ایــن رونــد
بــرای بیــش از  ۲۵۲خانــواده مــواد غیرخوراکــی ،شــامل کمپــل ،خیمه،

وســایل آشــپزی و دیگــر مــواد
مورد نیاز توزیع خواهد شد.

تــا کنــون  ۱۵ذخیــرهگاه اضطــراری آب در مناطقــی کــه نیــاز عاجل به

عــاوه بــر اینهــا ،کار پاکســازی و بــاز کــردن جادههایــی کــه از
اســکواتور ،آغــاز شــده اســت.

بایــد گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان کار ســروی
کانالهــا ،ســرکها و دیگــر تاسیســات عامــه را کــه در نتیجــهی

ســیالب تخریــب شــده انــد ،بــه منظــور بازســازی آنهــا آغــاز کــرده
اســت.

