
وزارت احیا و انکشاف دهات روند کمک 
با خانواده های متضرر از جاری شدن 
سیالب های اخیر در کشور را آغاز کرد

هفته نامه وزارت احیا و انکشاف دهاتخوشخبریها!
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2 هفتهنامهتوسعه

۱۳ سنبله ۱۳۹۹
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــب زی ــاب مکت ــار ب ــاخت چه کار س
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی  چــک والیــت میــدان وردگ، ولســوالی دشــت ارچــی والیــت کنــدز 
ــوالی  ــر در ولس ــب دیگ ــده و کار دو مکت ــل ش ــرات تکمی ــت ه ــکن والی ــرخ و ادرس ــوالی های ک و ولس
پنجوایــی والیــت کندهــار و ولســوالی  کوزکنــر والیــت ننگرهــار بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده خواهــد شــد.
ایــن مکاتــب دارای ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار 

آن هــا بیــش از ۱۴ هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکاتــب تکمیــل شــده بــرای ۸۰۹ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و 
دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم آمــده و ۶۴۰ دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در 

حــال اعمــار، مســتفید خواهنــد شــد.
ــر این هــا، کار ســاخت هفــت مبــرز عصــری از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی و حفظ الصحــه  عــاوه ب
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در لیســه بنــوزی والیــت پکتیــا کــه ۷۵۰ دانــش آمــوز در آن 

مصــروف تعلیــم انــد، نیــز در هفتــه ی گذشــته تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

۶ سنبله ۱۳۹۹
کار احــداث ۵ کیلومتــر ســرک جغل فــرش از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات از منطقــه ی خــوال  الــی ســیاه چشــمه )کوتــل بــکک( ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
ایــن ســرک ۹ متــر عــرض دارد و بــا ســاخت آن بخــش بزرگــی از مشــکات ترانســپورتی مــردم محــل رفــع 

شــده اســت.
ــن از  ــش از ای ــه پی ــد ک ــه  میباش ــد ک ــرکی می باش ــر س ــه ی ۸۹ کیلومت ــرک ادام ــن س ــه ای ــی اســت ک گفتن
ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 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.

کار ساخت چهار باب مکتب در کشور طی 
هفته ی گذشته تکمیل شده و کار دو مکتب دیگر 

رو به اکمال است 

تکمیل کار احداث ۵ کیلومتر سرک 
به ارزش ۲۰ میلیون افغانی در غور
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۸ سنبله ۱۳۹۹
کار احــداث ۶.۳ کیلومتــر ســرک بــه ارزش ۱۴ میلیــون افغانی از چشــمه 
گرمــک الــی قریــه ده یــک ولســوالی فرخــار والیــت تخــار از ســوی 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــازی روس ــی راه س ــه ی مل برنام

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ــه  ــتنادی و ۴ واش ب ــوار اس ــر دی ــک ، ۳۶۵ مت ــه پلچ ــاخت ۱۵ پای س
ــا  طــول مجموعــی ۲۱۰ متــر نیــز شــامل ایــن پــروژه می شــود کــه ب
تطبیــق آن قریه هــای ده یــک و چشــمه گرمــک بــه مرکــز ولســوالی 

فرخــار وصــل شــده اســت.
ــن ســرک ۱۱۳۸۹ روز کاری  ــان ســاخت ای گفتنــی اســت کــه در جری
ــل  ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ــی ایج ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ب

ــد. ــده ان ــتفید ش ــای آن مس ــواده از مزای ــدن، ۵۰۰ خان ش

۸ سنبله ۱۳۹۹
ــی  ــون افغان ــه ارزش ۶۵ میلی ــر ب ــرک قی ــر س ــاخت ۶.۳ کیلومت کار س
ــا و انکشــاف  ــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احی از ســوی دفت
دهــات در ولســوالی منــدوزی والیــت خوســت ۶۰ درصــد پیــش رفتــه 

اســت.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۹۴۸۷ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از 
تکمیــل شــدن، ۱۳ هــزار و ۲۴۳ تــن از مزایــای آن مســتفید خواهنــد 

شــد.
ــدوزی  ــوالی من ــف ولس ــق مختل ــور مناط ــرک مذک ــت س ــی اس گفتن
ــرای  ــادی را ب ــپورتی زی ــهولت های ترانس ــرده و س ــل ک ــم وص را باه

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــل ایج ــندگان مح باش

۱۱ سنبله ۱۳۹۹
ــوی  ــر از س ــون دال ــه ی ۱۳.۸ میلی ــا هزین ــادس ب ــد آب ق ــار بن کار اعم
برنامــه ی ملــی آبرســانی، آبیــاری و حفظ الحصــه ی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات در ســاحه قدیــر آبــاد ولســوالی قــادس والیــت بادغیــس 

ــان دارد. جری
پــروژه ی بنــد آب قــادس والیــت بادغیــس از پروژه هــای بــزرگ و حیاتی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات اســت کــه بــه منظــور تقویــه منابــع آبــی 
ولســوالی قــادس، تغذیــه آب هــای زیــر زمینــی )کاریزهــا و چشــمه ها(، 
تغذیــه منابــع آبــی شــبکه آبرســانی شــهری شــهر قلعــه نــو، دسترســی 
حــدود ۶۵ هــزار تــن بــه آب آشــامیدنی صحــی، آبیــاری بیــش از ۱۴۰۰ 
هکتــار زمیــن زراعتــی، ایجــاد زمینــه ی کار بــرای مــردم محــل و رشــد 

اقتصــاد مــردم از طریــق زراعــت و باغــداری، تطبیــق می شــود.

تکمیل کار احداث ۶.3 کیلومتر 
سرک به ارزش 1۴ میلیون 

افغانی در تخار

جریان کار ساخت ۶.3 کیلومتر 
سرک به ارزش ۶۵ میلیون 

افغانی در خوست

جریان کار ساخت بند آب 
قادس با هزینه ی 13.۸ میلیون 

دالر در بادغیس
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4 هفتهنامهتوسعه

۱۱ سنبله ۱۳۹۹
کار ســاخت ســه کانــال آبیــاری بــه ارزش مجموعــی ۱۰ میلیــون افغانــی 
و طــول ۹۱۶ متــر از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خروتــوی ولســوالی میــر بچــه کوت 

والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ــا  ــده و ب ــاد ش ــا ۴۸۹۲ روز کاری ایج ــن پروژه ه ــق ای ــان تطبی در جری
تکمیــل آن هــا ۵۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار 

گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت کــه ایــن پروژه هــا از ســوی IFAD تمویــل شــده اســت 

و ۳۵۰۰ تــن از باشــندگان محــل از مزایــای آن هــا مســتفید شــده اند.

۱۲ سنبله ۱۳۹۹
ــا و انکشــاف  پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی، سرپرســت وزارت احی
دهــات ظهــر روز ســه شــنبه )۱۱ ســنبله( در دفتــر کارش بــا محمــد حلیــم 
فدایــی، والــی والیــت پکتیــا بــه منظــور شــنیدن خواســت ها و مشــکات 

مــردم آن والیــت دیــدار و گفتگــو کــرد.
در ایــن دیــدار آقــای فدایــی ضمــن ابــراز خرســندی از تطبیــق پروژه هــای 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در پکتیــا، خواســت ها ومشــکاتی از جملــه 
کمبــود ســاختمان مکاتــب را بــه عنــوان مهم تریــن مشــکات مــردم آن 
والیــت مطــرح کــرده، از جنــاب کریمــی خواســت تــا در تطبیــق پروژه های 

انکشــافی در پکتیــا نیاز هــا و اولویت هــای مــردم را در نظــر بگیــرد.
ــا و  در ادامــه، پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی گفــت کــه وزارت احی

ــت  ــود، اکثری ــافی خ ــی انکش ــی و مش ــق پالیس ــات مطاب ــاف ده انکش
ــد و  ــق می کن ــردم تطبی ــت م ــاس خواس ــر اس ــافی را ب ــای انکش پروژه ه
پروژه هایــی کــه در والیــت پکتیــا تطبیــق می شــود نیــز در ســکتو رهایی 
چــون آبیــاری، آب رســانی، ســرک ســازی و دیگــر بخش هــای مــورد نیــاز 

مــردم، اســت.
سرپرســت وزارت احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت: »بــرای 
والیــت پکتیــا ۱۰۳ مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق 
ــه شــده اســت  ــا و انکشــاف  دهــات در نظــر گرفت شــهروندی وزارت احی
کــه بــا ســاخت ایــن مکاتــب، زمینــه ی دسترســی بــه درس و تعلیــم در آن 
والیــت گســترده تر شــده و دانــش آمــوزان از فضای ســالم درســی مســتفید 

خواهنــد شــد.«

تکمیل کار ساخت سه کانال 
آبیاری به ارزش 1۰ میلیون 

افغانی در کابل

1۰3 باب مکتب زیر چتر پروژه ی اقرا در والیت پکتیا ساخته خواهد شد
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۱۱ سنبله ۱۳۹۹
ــا  کار ســاخت یــک شــبکه ی بــرق آبــی کوچــک ب
ظرفیــت تولیــد ۳۵ کیلــووات بــرق و هزینــه ی ۴.۸ 
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
ــت  ــار والی ــل حص ــوالی پ ــتک ولس ــتای دش روس

ــان دارد. ــان جری بغ
بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه، ۱۶۳ خانــواده بــه 

انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد یافــت.

۱۰ سنبله ۱۳۹۹ 
ــا  ــتایی وزارت احی ــاد روس ــاف اقتص ــه ی انکش برنام
ــون  ــا کن ــش ت ــاز فعالیت ــات از آغ ــاف ده و انکش
ــن  ــه در آن ۲۲۶۷۸ ت ــداز را ک ــروپ پس ان ۱۵۶۴ گ
ــوالی های  ــد، در ولس ــت دارن ــین عضوی از روستانش
ــرده  ــان ایجــاد ک ــت لغم ــی والی ــرالم و قرغه ی مهت

اســت. 
ــه وار،  ــات هفت ــزاری جلس ــا برگ ــای ب ــن گروپ ه ای
ــداز  ــی را پس ان ــغ ۹۶۹۶۰۵ افغان ــد مبل ــته  ان توانس
ــورد قرضــه از گروپ هــای  ــا اخــذ ۳۰۰ م کــرده و ب
ــط را در  ــک و متوس ــبثات کوچ ــان، تش پس اندازش

ــد. ــدازی کنن ســطح روستاهایشــان راه ان

جریان کار 
ساخت شبکه ی برق آبی 

دشتک با ظرفیت 
3۵ کیلووات در بغالن

جریان فعالیت های 
برنامه ی ملی انکشاف 

اقتصاد روستایی 
در والیت لغمان 

5 هفتهنامهتوسعه

۱۱ سنبله ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــی ب ــوار محافظت ــر دی ــاخت ۱.۵ مت کار س
۱.۸ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای ملــک ســعداهلل ولســوالی چپرهــار والیــت 

ــان دارد. ــار جری ننگره
ــروژه ۱۱۵۴۷ روز کاری  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا 
تکمیــل آن ۱۱۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی از خطــرات 

ســیاب های موســمی محافظــت خواهــد شــد.
 گفتنــی اســت کــه حــدود ۲۸۹ خانــواده از مزایــای 

ــوند. ــتفید می ش ــروژه مس ــن پ ای

جریان کار ساخت 
1۰۵ متر دیوار محافظتی 

به ارزش 1.۸ میلیون 
افغانی در ننگرهار

۱۱ سنبله ۱۳۹۹ 
ــای افضــل  ــد در قریه ه ــواده ی نیازمن ــرای ۳۵ خان ب
خیــل، داگ کا، وران خیــل، هونــی ســفلی و عالــم 
ــزار  ــه ارزش ۳۲۰ ه ــر ب ــت لوگ ــز والی ــل مرک خی
ــه  ــای غل ــق بانک ه ــی از طری ــواد خوراک ــی م افغان
جــات برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 

و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی وجــه 
مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 
شــده و شــامل آرد، روغــن ، بــوره، چــای، صابــون، 

ــاس می باشــد. ــج، و لب ــا، برن دال، لوبی

توزیع مواد غذایی 
به ارزش 3۲۰ هزار 

افغانی برای 3۵ خانواده ی 
نیازمند در لوگر
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۱۰ سنبله  ۱۳۹۹
ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱۱ میلی ــاری ب ــال آبی ــر کان ــاخت ۱.۵۴۹ کیلومت کار س
ــت  ــبز والی ــوالی ده س ــل ولس ــتای تره خی ــات در روس ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ــان دارد. ــل جری کاب
ایــن کانــال شــش بخــش دارد کــه تــا کنــون دو بخــش آن ســاخته شــده و کار روی چهــار قســمت دیگــر 

دارد.  ادامه 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژ ۵۳۳۵ روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۴۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی 

و باغ هــای انگــور بــا ۵۰ هــزار تــاک، تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــی اســت کــه پــروژه ی یــاد شــده از ســوی IFAD تمویــل شــده اســت و پــس از تکمیــل شــدن، 

۳۵ هــزار خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

۱۱ سنبله ۱۳۹۹ 
ــک  ــنبله( ی ــنبه )۱۰ س ــات، روز دو ش ــا و انکشــاف ده ــتایی وزارت احی ــی انکشــاف اقتصــاد روس ــه ی مل برنام
ــدی، رییــس  ــه مجی ــو لطیف ــا حضــور بان ــی، ب ــع مال ــه مناب ــوان دسترســی ب ــا عن کارگاه آموزشــی دو روزه را ب
اجرایــوی برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــرای کارمنــدان دفاتــر ســاحوی زون هــای چهارگانــه ی ایــن 

برنامــه در کابــل دایــر کــرد.
ــد انتقــال ســرمایه  پروســه انتقــال ســرمایه مقطعــی، نقــش بخــش مدیریــت اطاعــات MIS در تســریع رون
مقطعــی، چگونگــی ارتبــاط نهادهــای قریــوی بــا موسســات قرضه دهــی و چگونگــی افتتــاح حســابات بانکــی 
ــدگان آمــوزش داده  ــرای اشــتراک کنن ــود کــه در روز نخســت کارگاه ب ــی ب ــن گروپ هــا از موضوعات ــرای ای ب

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

جریان کار ساخت 1.۵۴9 کیلومتر کانال 
آبیاری به ارزش 11 میلیون افغانی در کابل

تدویر کارگاه آموزشی دسترسی به منابع مالی 
برای کارمندان زون  های چهارگانه ی برنامه ی ملی 

انکشاف اقتصاد روستایی 

6 هفتهنامهتوسعه
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7 هفتهنامهتوسعه

۱۲ سنبله ۱۳۹۹ 
رییــس و اعضــای رهبــری برنامه ی ملی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات روز چهــار شــنبه )۱۲ ســنبله( طــی یــک نشســت 
رســمی بــا نهادهــای اتــاق تجــارت و صنایــع زنــان افغانســتان، انســتیتوت 
مالــی و بانکــداری افغانســتان، DIA، MWIC و شــماری دیگــر از 
ــا  ــورد گســترش همکاری ه ــبثات، در م ــکتور تش ــای موظــف در س نهاده

ــد. ــدار و گفتگــو کردن ــان ایــن برنامــه و نهاد هــای مذکــور، دی می
در ایــن نشســت روی مســایلی چــون همکاری هــای مشــترک در زمینــه 
ــا مارکیــت، بهبــود فعالیت هــا در ســکتور  انکشــاف تشــبثات و ارتبــاط ب
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــکاری، بح ــای هم ــریک فرصت ه ــبثات و تش تش

صــورت گرفــت.
ــن  ــه ۹ ت ــان ب ــه تعدادش ــز ک ــت نی ــن نشس ــد گان ای ــتراک کنن اش
می رســید، بــا ارایــه ی معلومــات مختصــر در مــورد فعالیت هــای 
ــور  ــبرد ام ــکاری در پیش ــرای هم ــود را ب ــی خ ــان، آمادگ اختصاصی ش
و تشــریک تجربیات شــان در عرصــه انکشــاف تشــبثات و گــردش 

زنجیره هــای ارزشــی، اعــام داشــتند.
ــاد  ــاف اقتص ــه ی انکش ــری برنام ــت رهب ــرار اس ــه ق ــت ک ــد گف بای
ــه  ــوع ب ــن موض ــون همی ــز پیرام ــدی را نی ــت های بع ــتایی نشس روس

ــد. ــزار کن ــور برگ ــای مذک ــا نهاده ــه ب ــه ی جداگان گون

۱۱ سنبله ۱۳۹۹
ــی  ــون افغان ــه ارزش ۱.۴ میلی ــاری ب ــال آبی ــر کان ــاخت ۳۳۰ مت کار س
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام از س
ــار  ــت ننگره ــار والی ــدزادگان ولســوالی چپره ــات در روســتای آخن ده

ــان دارد. جری
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۷۵۹ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و 
غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۲۷۰ جریــب زمیــن زراعتــی 

تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــی اســت کــه حــدود ۲۵۹ خانــواده از مزایــای ایــن پــروژه مســتفید 

می شــوند.

تدویر نشست رسمی برنامه ی 
ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

با شماری از نماینده های سکتور 
خصوصی در امور تشبثات 

جریان کار ساخت 33۰ متر 
کانال  آبیاری به ارزش 

1.۴ میلیون افغانی در ننگرهار
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۱۲ سنبله ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱۰ میلیــون افغانــی از  کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب
ــوالی  ــور ولس ــتای آبخ ــات در روس ــاف ده ــا و انکش ــوی وزارت احی س
ــرداری  ــره ب ــه به ــل و ب ــه زودی تکمی ــرپل ب ــت س ــفندی والی گوس

ســپرده خواهــد شــد.
ایــن شــبکه کــه بــه طــول مجموعــی ۱۴.۳۵۳ کیلومتــر در ۳ قســمت 
ســاخته می شــود، دارای ۵۰ تختــه ســولر، ذخیــره ی آب آهن کانکریتــی، 
ــاب ذخیــره ی فشــار شــکن، ۳ وال کاهــش فشــار و ۵۱ شــیردهن  ۶ ب

ــد. ــر می باش آبگی
گفتنــی اســت کــه کار شــبکه ی مذکــور ۹۸ درصــد پیــش رفتــه اســت 
ــی  ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب ــل آن ۷۱۵ خان ــا تکمی و ب

خواهنــد یافــت.

۱۲ سنبله ۱۳۹۹
ــاختمان های آب رو  ــی و س ــرک کانکریت ــر س ــاخت ۳.۰۶ کیلومت کار س
ــاج محمــد خیــل مرکــز  ــه ت ــی قری ــا علــی ال ــازار کهنــه ده باب آن از ب
ــه ی    ــی از ســوی برنام ــون افغان ــه ی ۲۰ میلی ــا هزین ــت کاپیســا ب والی
ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات جریــان دارد.

ایــن پــروژه  طــی ۱۰۵ روز تکمیــل می شــود و بــا تطبیــق آن مشــکات 
ــرات مثبــت چشــم گیری  ــع شــده، تغیی ــواده رف ترانســپورتی ۱۵۰۰ خان

در اوضــاع اقتصــادی آنــان رونمــا خواهــد شــد.

۱۳ سنبله ۱۳۹۹
کار ســاخت ۸۴۶ متــر کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش نزدیــک بــه ۷ 
ــاحوی وزارت  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان میلی
ــی IFAD در روســتای کــوز  ــا حمایــت مال ــا و انکشــاف دهــات، ب احی
ملنــگ ولســوالی خــاک جبــار والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد.
ــی تحــت پوشــش  ــن زراعت ــب زمی ــال ۱۰۰۰ جری ــن کان ــا ســاخت ای ب
منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه و ۴۰۰۰ تــن از باشــندگان محــل از مزایــای 

آن مســتفید شــده انــد.
گفتنــی اســت در جریــان تطبیــق پــروژه ی مذکــور، ۳۳۵۰ روز کاری نیــز 

بــرای کارگــران ایجــاد شــده اســت.

جریان کار ساخت یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش 1۰ میلیون 

افغانی در سرپل

جریان کار ساخت 3.۰۶ 
کیلومتر سرک به ارزش 

۲۰ میلیون افغانی در کاپیسا

تکمیل کار ساخت ۸۴۶ متر 
کانال آبیاری به ارزش ۷ میلیون 

افغانی در کابل
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9 هفتهنامهتوسعه

۱۳ سنبله ۱۳۹۹
ــی از  ــون افغان ــه ارزش ۶ میلی ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــاری و حفظ الصحــه روســتایی وزارت  ســوی برنامــه ملــی آبرســانی، آبی
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای آقبــاق سرایســنگ مرکــز والیــت 

تخــار ۷۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن شــبکه دارای ۴۰ تختــه ســولر، یــک ذخیــره ی آب، ۴.۷۶۹ کیلومتــر 

پایــپ، یــک واتــر پمــپ و ۲۱۱ شــیر دهــن می باشــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق پــروژه ی مذکــور ۳۲۹۴ روز کاری 
ــه آب آشــامیدنی صحــی  ــواده ب ــا تکمیــل آن ۴۲۰ خان ایجــاد شــده و ب

دسترســی خواهنــد یافــت.

۸ سنبله  ۱۳۹۹
ــه  ــع بســته های کمکــی ب ــد توزی ــات رون ــا و انکشــاف ده وزارت احی
خانواده هــای متضــرر از جــاری شــدن ســیاب ها در ۱۱ والیــت 
ــدان  ــر، می ــار، لوگ ــان، ننگره ــروان، پنجشــیر، کاپیســا، لغم کشــور )پ
وردگ، پکتیــا، پکتیــکا، کابــل و غزنــی( را آغــاز کــرد. طــی ایــن رونــد 
بــرای بیــش از ۲۵۲ خانــواده مــواد غیرخوراکــی، شــامل کمپــل، خیمه، 

وســایل آشــپزی و دیگــر مــواد 
مورد نیاز توزیع خواهد شد.

تــا کنــون ۱۵ ذخیــره  گاه اضطــراری آب در مناطقــی کــه نیــاز عاجل به 

آب آشــامیدنی داشــته انــد، ســاخته شــده اســت و بــرای خانواده هــای 
متضــرر بــه واســطه ی ۵۲ تانکــر، آب صحــی رســانیده می شــود.

ــه از  ــی ک ــردن جاده های ــاز ک ــازی و ب ــا، کار پاک س ــر این ه ــاوه ب ع
اثــر جــاری شــدن ســیاب تخریــب و مســدود شــده انــد، توســط ۱۳ 

اســکواتور، آغــاز شــده اســت.
بایــد گفــت کــه وزارت احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان کار ســروی 
ــه ی  ــه در نتیج ــه را ک ــات عام ــر تاسیس ــرک ها و دیگ ــا، س کانال ه
ــه منظــور بازســازی آنهــا آغــاز کــرده  ــد، ب ســیاب تخریــب شــده ان

اســت.

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 

۶ میلیون افغانی در تخار

وزارت احیا و انکشاف دهات روند کمک با خانواده های متضرر 
از جاری شدن سیالب های اخیر در کشور را آغاز کرد
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