توسعـــــه

هفته نامه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا

وزارت احیا و انکشاف دهات
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3

دیدار وزیر باسازی و انکشاف دهات با
نمایندگان پروژهی اقرای بانک جهانی
تکمیل کار ساخت یک
شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۲۳.۹میلیون
افغانی در کاپیسا
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امضای قرارداد ساخت
دو سرک به ارزش
 ۴۰.۸میلیون افغانی
در ننگرهار
8

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۶۲۶میلیون
افغانی در پروان
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هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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2

تکمیل کار ساخت یک دیوار محافظوی
به ارزش  ۱.۷میلیون افغانی در کنر
 ۲۸ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی از طــرف برنامـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای دنــدی ولســوالی نرنــگ
والیــت کنــر تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن دیــوار کــه  ۱۶۰متــر طــول و  ۱.۵متــر ارتفــاع دارد ،طــی  ۹۰روز ســاخته شــده و در
جریــان کار آن هــر روز بــرای  ۲۶کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینـهی کار فراهــم شــده اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه بــا ســاخت دیــوار مذکــور  ۱۵۰جریــب زمیــن از خطــر تخریــب
ســیالب محافظــت شــده و  ۴۰خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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3

دیدار وزیر باسازی و انکشاف دهات با
نمایندگان پروژهی اقرای بانک جهانی

 ۲۹ثور ۱۳۹۸

پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر باســازی و انکشــاف دهــات بــا نماینــدگان پــروژهی اقــرای
بانــک جهانــی بــه منظــور هماهنگــی بهتــر و پیــدا کــردن بودجــه بــرای ســاخت تعمیــر  ۶هــزار مکتــب
در سراســر کشــور ،دیــدار کــرد.
وزیــر باســازی و انکشــاف دهــات در ایــن دیــدار از کمکهــای بانــک جهانــی تشــکر کــرده ،افــزود کــه
در مرحلــهی اول ســاخت تعمیــر  ۶هــزار مکتــب ،تعمیــر  ۲۶۴۷مکتــب در  ۱۷والیــت کشــور ســاخته
خواهــد شــد کــه از ایــن میــان ،کار ســاخت  ۱۴۰۰مکتــب جریــان دارد.
جنــاب کریمــی از نماینــدگان بانــک جهانــی خواســت تــا در پیــدا کــردن بودجــه بــرای مرحل ـهی دوم
ســاخت تعمیــر مکاتــب کمــک کننــد.
نماینــدگان بانــک جهانــی بــا اظهــار ســپاس از همــکاری و مدیریــت خــوب وزارت باســازی و انکشــاف
دهــات ،تعهــد ســپردند کــه در بخــش پیــدا کــردن بودجــه بــرای ســاخت مکاتــب باقــی مانــده ،تــاش
و همــکاری بیشــتر خواهنــد کــرد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

تکمیل کار حفر  ۱۶چاه آب
آشامیدنی صحی به ارزش
 ۱.۶میلیون افغانی در کندز
 ۳۰ثور ۱۳۹۸
کار حفــر  ۱۶حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی
بــه عمــق  ۴۰متــر و ارزش  ۱.۶میلیــون افغانــی
از طــرف برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات بــه وســیلهی
شــورای انکشــافی روســتای اکبــر خــان عمــر
خیــل ولســوالی علــی آبــاد والیــت کنــدز تکمیــل
و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن چاههــا  ۱۳۹۸روز کاری
بــرای  ۳۲کارگــر فنــی و  ۱۷۴کارگرغیــر فنــی
ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آنهــا ۴۶۴ ،خانــواده
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

پنجشنبه

 2جوزا
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4

جریان کارساخت یک کانال
آب زراعتی به ارزش ۲.۲
میلیون افغانی در جوزجان
 ۳۱ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
بــه ارزش  ۲.۲میلیــون افغانــی در روســتای
ترنــاب افغانیـهی شــهر شــبرغان ،مرکــز والیت
جوزجــان  ۶۰درصــد پیــش رفتــه اســت .ایــن
کانــال آبیــاری  ۳۰۰۰متــر طــول داشــته و در
جریــان کار آن  ۱۰۵۰روز کاری بــرای کارگــران
فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه پــس از تکمیــل کار کانــال
متذکــره  ۱۸۳خانــواده از مزایــای آن مســتفید
شــده و  ۱۱۰۰جریــب زمیــن تحــت پوشــش
آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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5

تهیهی آب آشامیدنی صحی برای ۱۴۰۰
خانواده در ولسوالی جاغوری والیت غزنی
 ۲۸ثور ۱۳۹۸
کار حفــر  ۶۵حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــه ارزش بیــش از  ۱۱.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در قریههــای مختلــف
ولســوالی جاغــوری والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار حفــر ایــن چاههــا حــدود  ۳۹۰روز کاری بــرای اهالــی ایــن قریههــا ایجــاد شــده و
پــس از تکمیــل شــدن آنهــا ۱۴۰۰ ،خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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6

تکمیل کار ساخت یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۲۳.۹میلیون افغانی در کاپیسا
 ۲۹ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۲۳.۹میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در دانشــگاه البیرونــی والیــت کاپیســا تکمیــل
و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن شــبکه شــامل اعمــار یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت  ۲۰۰متــر مکعــب ،سیســتم مکمــل شــبکه
پایــپ دوانــی داخــل محوطــه دانشــگاه الــی تعمیــرات ،حفــاری  ۲حلقــه چــاه آب آشــامیدنی۲ ،
پایــه جنراتــور و اعمــار  ۲بــاب اطــاق پمــپ میباشــد.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت شــبکهی مذکــور حــدود  ۴۰۰۰دانشــجو بــه شــمول لیلـ ه دختــران
از آن مســتفید شــده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

توزیع مواد خوراکی
به ارزش  ۲۰هزار افغانی
برای  ۲۹خانواده نیازمند
در بدخشان

پنجشنبه

 2جوزا
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جریان کار اعمار یک باب
مکتب ابتدایی به ارزش ۳.۷
میلیون افغانی در خوست
 ۳۰ثور ۱۳۹۸

 ۳۰ثور ۱۳۹۸

کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتدایــی بــه

بــرای  ۲۹خانــوادهی نیازمنــد در روســتای ده

ارزش بیــش از  ۳.۷میلیــون افغانــی زیــر چتــر

اســتایان ولســوالی تیشــکان بدخشــان بــه

پــروژهی اقــرا از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

ارزش بیــش از  ۲۰هــزار افغانــی مــواد خوراکــی

شــهروندی وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات

از طریــق بانکهــای غلــه جــات برنام ـهی ملــی

بــه در روســتای خواجــه محمــد ولســوالی گربــز

میثــاق شــهروندی وزارت بازســازی و انکشــاف

والیــت خوســت  ۹۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

دهــات توزیــع شــد.

ایــن مکتــب بــرای آمــوزش دختــران و پســران

ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامــهی

بــوده ،دارای  ۶صنــف درســی ۳ ،تشــناب و یــک

وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG

حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی میباشــد و

پیشــکش شــده وشــامل گنــدم ،بــوره و خرمــا

پــس از تکمیــل شــدن ۳۰۰ ،خانــواده از مزایــای

میباشــد.

آن مســتفید خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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8

امضای قرارداد ساخت دو سرک به ارزش
 ۴۰.۸میلیون افغانی در ننگرهار
 ۳۰ثور ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت دو ســرک کانکریتــی بــه ارزش  ۴۰.۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
ملــی راه ســازی روســتایی وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات در ولســوالی بهســود والیــت
ننگرهــار میــان رییــس بازســازی و انکشــاف دهــات آن والیــت و مســئول برنامــه راه ســازی
در زون شــرق و شــوراهای انکشــافی ایــن ولســوالی بــه امضــا رســید.
ایــن ســرکهای دارای  ۵متــر عــرض و  ۲.۲۳و  ۲.۰۴کیلومتــر طــول بــوده و ســاخت آنهــا،
باعــث ایجــاد ســهولتهای ترانســپورتی بــرای  ۲۶۰۰خانــواده خواهــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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9

جریان کار ساخت یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۶۲۶میلیون افغانی در پروان
 ۳۰ثور ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۶۲۶میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات در والیــت پــروان جریــان دارد و قــرار
اســت تــا ختــم ســال جــاری خورشــیدی بــه بهــره بــرداری ســپرده شــود.
از طریــق ایــن شــبکه کــه از بودجــه ملــی تمویــل میشــود ،آب چشــمههای طبیعــی منطقــهی
کــوک المــی ســالنگ توســط لولههــای پولــی ایتیلیــن  ۵۰۰ملــی متــری و  ۳۲هــزار متــر پایــپ
بــه شــهر چاریــکار رســانیده خواهــد شــد.
همچنــان شــبکهی مذکــور دارای  ۴فشــار شــکن ۳۲ ،دســتگاه تصفی ـهی هــوا ۴ ،دســتگاه پــاک

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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کننــدهی گــرد و غبــار ،یــک کنترولــر ۵ ،وال توزیــع آب و یــک ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت ۲.۵
میلیــون لیتــر در چاریــکار میباشــد.
بــه اســاس حکــم رییــس جمهــور کشــور ،پایپهــای اســتفاده شــده در ایــن شــبکه از تولیــدات
داخلــی اســت و از ایــن رو ســاخت شــبکهی مذکــور ضمــن تهیـهی آب آشــامیدنی برای باشــندگان
محــل ،در رشــد ســکتور خصوصــی نیــز نقــش دارد.
در جریــان تطبیــق پــروژهی مذکــور  ۶۵هــزار روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن،
 ۱۲۰هــزار باشــندهی شــهر چاریــکار و اطــراف آن بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد
یافــت.
گفتنــی اســت کــه ایــن شــبکه ظرفیــت تهیـهی  ۱۶۲لیتــر آب آشــامیدنی را در یــک ثانیــه دارد و
بــا ســاخت آن ،هــر یــک از باشــندگان منطقــه روزانــه بــه  ۵۰لیتــر آب پــاک دسترســی خواهنــد
داشــت.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

تکمیل کار تطبیق یک پروژهی
آبرسانی به ارزش  ۱.۳میلیون
افغانی در خوست

پنجشنبه

 2جوزا
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تکمیل کار دو پروژهی
آبرسانی به ارزش ۱.۷
میلیون افغانی در غور

 ۳۱ثور ۱۳۹۸

 ۳۱ثور ۱۳۹۸

کار تطبیــق یک پــروژهی تهی ـهی آب آشــامیدنی

کار تطبیــق دو پــروژهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۷

صحــی بــه ارزش  ۱.۳میلیــون افغانــی از ســوی

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالیهای

و انکشــاف دهــات در روســتای پــاس علیــوات

دولتیــار و لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل

ولســوالی اســماعیل خیــل (منــدوزی) والیــت

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

خوســت تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده

ایــن شــبکهها شــامل اعمــار دو ذخیــره بــه

شــد.

ظرفیــت  ۱۶مترمکعــب ،اعمــار دیوارهــای

ایــن پــروژه شــامل ســاخت یــک ذخیــرهی آب

محافظــوی بــرای چشــمهها ،نصــب میترهــا

بــه ظرفیــت  ۲۳۵۰۰لیتــر اســت کــه بــرای ۱۲۰

سیســتم خانــه بــه خانــه و شــیردهن بــوده و بــا

خانــواده آب آشــامیدنی صحــی تهیــه میکنــد و

تکمیــل کار آنهــا  ۶۰خانــواده و  ۵۵۰دانــش

در جریــان کار آن بــرای  ۶۴۰کارگــر فنــی و غیــر

آمــوز لیســه اتفــاق نوتحویلــه بــه آب صحــی

فنــی زمینـهی کار فراهــم شــد اســت.

آشــامیدنی دسترســی پیداکــرده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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تکمیل کار سروی  ۳۶۶۹۵۱خانواده به
منظور توزیع برق آفتابی در  ۱۳والیت کشور
 ۳۱ثور ۱۳۹۸
برنامــهی انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کار ســروی  ۳۶۶۹۵۱خانــواده در ۵۵
ولســوالی ســرحدی  ۱۳والیــت کشــور (هــرات ،کندهــار ،هلمنــد ،زابــل ،نیمــروز ،فــراه ،خوســت،
پکتیــا ،پکتیــکا ،لوگــر ،ننگرهــار ،کنــر و نورســتان) را بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آنهــا
تکمیــل کــرده اســت.
قــرار اســت پــروژهی بــرق رســانی بــرای مناطــق ســرحدی کشــور ،بــرای  ۵۳۱۰۲۲خانــواده در
ولســوالیهای ســرحدی  ۱۳والیــت کشــور بــرق آفتابــی توزیــع کنــد کــه بــا تکمیــل پروس ـهی
ســروی ،رونــد توزیــع بســتههای بــرق خورشــیدی خانــه بــه خانــه آغــاز خواهــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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برگزاری اولین انتخابات شورای انکشافی
ایلبند کوچیها در کابل

 ۳۱ثور ۱۳۹۸

اولیــن انتخابــات شــورای انکشــافی ایلبنــد کوچیهــای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات میــان نماینــدگان  ۷۹خانــواده در تپــه گــرد قــول ولســوالی بگرامــی کابــل برگــزار شــد.
در ایــن انتخابــات  ۸۰درصــد کوچیهــای ایلبنــد متذکــره اعــم از مــرد و زن اشــتراک کــرده بودنــد کــه
در نتیجــه چهارتــن از اعضــای کلیــدی شــورا شــامل رییــس ،معــاون ،منشــی و خزانــه دار از طریــق
رایدهــی آزاد و شــفاف ،انتخــاب شــدند.
قابــل ذکــر اســت کــه در چهــار ولســوالی دیگــر والیــت کابــل از جملــه ،چهــار آســیاب ،موســهی ،خــاک
جبــار و گلــدره نیــز کار راهانــدازی انتخابــات بــه منظــور ایجــاد شــوراهای انکشــافی ایلبنــد کوچیهــا
آغــاز شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

آغاز کار ساخت یک دیوار
استنادی به ارزش ۲.۱
میلیون افغانی در پکتیا
 ۱جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک دیــوار اســتنادی گبیونــی بــا
طــول  ۱۶۶متــر و ارتفــاع  ۳.۵متــر بــه ارزش
 ۲.۱میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انجســام
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا
گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در روســتای کوچــی
خیــل مرکــز والیــت پکتیــا آغــاز شــد.

پنجشنبه

 2جوزا
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توزیع مواد خوراکی
به ارزش  ۳۷هزار افغانی
برای  ۳۳خانوادهی نیازمند
در بدخشان
 ۱جوزای ۱۳۹۸
بــرای  ۳۳خانــوادهی نیازمنــد در روســتای زرک
ولســوالی شــهر بــزرگ والیــت بدخشــان ،از
طریــق بانــک غلــه جــات برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات بــه
ارزش بیــش از  ۳۷هــزار افغانــی مــواد خوراکــی
و البســه توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامــهی
وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی SIG
پیشــکش شــده و شــامل گنــدم ،چــای و البســه
میباشــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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جریان کار دوپروژهی انکشافی به ارزش
بیش از  ۴میلیون افغانی در کندز
 ۳۱ثور ۱۳۹۸
کار بازســازی  ۶۰متــر دیــوار محافظــوی و جغلانــدازی  ۴۶۱۴متــر ســرک بــه ارزش بیــش
از  ۴میلیــون افغانــی از ســوی مربــوط برنامــه وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ
و مراقبــت ( )MCCGبرنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در
روســتای کوباهــی ســفالی مرکــز والیــت کنــدز  ۶۵درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان کار ایــن پروژههــا بــرای  ۱۶۸کارگــر فنــی وغیــر فنــی ۶۷۶۲ ،روز کاری ایجــاد
شــده و پــس ازتکمیــل شــدن ۵۴۶ ،خانــواده از مزایــای آنهــا بهرهمنــد خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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وزیر احیا و انکشاف دهات به مشکالت اعضای
شورای والیتی میدان وردگ و بزرگان قومی
ولسوالی بهسود گوش داد

 ۱جوزای ۱۳۹۸

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز ســه شــنبه ۳۱( ،ثــور) بــا اعضــای
شــورای والیتــی میــدان وردگ و بــزرگان قومــی و جوانــان ولســوالی بهســود بــه منظــور شــنیدن
خواســتها و مشــکالت شــان ،دیــدار کــرد.
در آغــاز بــزرگان قومــی میــدان وردگ مشــکالت و خواســتهای مهــم مــردم شــان ،از جملــه آغــاز
فعالیــت برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی در دیگــر مناطــق ایــن والیــت را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف
دهــات مطــرح کردنــد.
جنــاب کریمــی بــرای آنهــا گفــت« :امســال در میــدان وردگ  ۴۳۸پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش ۴۵۶
میلیــون افغانــی تطبیــق خواهــد شــد در کنــار اینهــا ،بــا توجــه بــه امکانــات ،اصــول و ســاحهی کاری
وزارت بــرای مشــکالت دیگــر نیــز راه حــل پیــدا خواهیــم کــرد».

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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دیدار مشاور منطقوی دفتر صندوق حمایت از
کودکان سازمان ملل از شرکای کلیدی سکتور
آب وحفظ الصحه
 ۱جوزای ۱۳۹۸
خانــم تیــرس دولــی ( ،)Therese Dooleyمشــاور بخــش آب ،حفــظ الصحــه و تعلیمــات نظافــت
( )WASHکشــورهای جنــوب آســیای دفتــر صنــدوق حمایــت از کــودکان ســازمان ملــل ( )UNICEFبــا
شــرکای کلیــدی ســکتور  WASHدر وزارت احیــا و انکشــاف دهــات دیــدار کــرد.
در ایــن نشســت کــه  ۳۱ثــور ســال روان برگــزار شــد ،نمایندههــای عالیرتبــه بخــش  WASHاز
وزارتخانههــای احیــا و انکشــاف دهــات ،صحــت عامــه و معــارف و اداره  UNICEFدر افغانســتان
اشــتراک ورزیــده بودنــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و سوم

پنجشنبه

 2جوزا
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خانــم تیــرس دولــی هــدف اصلــی ایــن جلســه را بررســی فعالیتهــای مربــوط بخــش WASH
در افغانســتان ،پیشــرفتها و حصــول اطمینــان از ایــن کــه برنامــه مــوازی بــا اهــداف و مقاصــد اداره
 UNICEFپیــش مــیرود ،خوانــد.
در ایــن جلســه ،داکتــر محمــد جاویــد ،مســئول بخــش حفــظ الصحــه و تعلیمــات نظافــت ،برنامــه ملــی
آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از هماهنگــی در پروســه حفــظ
الصحــه بــه رهبــری مــردم مطابــق بــه شــرایط افغانســتان ( )AC CLTSدر روســتاهای کشــور یــادآور
شــده ،تأکیــد کــرد کــه تطبیــق ایــن شــیوه در جلوگیــری و توقــف عمــل رفــع حاجــت در فضــای آزاد موثــر
تمــام شــده و مــردم نیــز تشــویق شــده انــد تــا بیشــتر از مبرزهــای اعمــار شــده اســتفاده کننــد کــه ایــن
پروســه کاراتــر از عملــی کــردن شــیوههای قبلــی کــه وابســته بــه کمــک مالــی بــود ،میباشــد.
داکتــر جاویــد افــزود کــه تــا کنــون  ۵هــزار قریــه و  ۱۵ولســوالی بــه عنــوان قریهجــات و ولســوالیهای
عــاری از رفــع حاجــت در فضــای آزاد ( )ODFدر کشــور اعــان شــده اســت .او نیــز همچنــان گفــت کــه
در ســالهای پیشــرو ،حــدود  ۳۰ولســوالی بــه عنــوان ولســوالیهای  ODFاعــان شــده و اســتراتیژی
ملــی حفــظ الصحــه نیــز ایجــاد خواهــد شــد.

