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2 هفتهنامهتوسعه

۴ حمل ۱۳۹۹
بــرای ۲۴ خانــواده ی نیازمنــد در قریــه جــات محمــد 
ــت  ــدک والی ــاق ولســوالی ســپین بول عیســی و اتف
کندهــار بــه ارزش بیــش از ۱۳۶ هــزار افغانــی 
ــات  ــه ج ــای غل ــق بانک ه ــی از طری ــواد خوراک م
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــد.  ــع ش ــات توزی انکشــاف ده
ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــک ه ــن کم ای
  )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج
پیشــکش شــده و شــامل آرد، گنــدم، دال، نمــک و 

روغــن می باشــد.

۴ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی  برنامــه ی 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
دهــات بــه ارزش ۷.۳ میلیــون افغانــی در قریه هــای 
ده اســحاق، ده مظفــر، چاقــان و شــاگان دریــا خــان 

ولســوالی ورســج والیــت تخــار، جریــان دارد.
طــول مجموعــی ایــن کانــال ۱۶۴۰ متــر بــوده و در 
جریــان اعمــار آن، ۳۷۲۴ روز کاری بــرای  کارگــران 

فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال مذکــور ۲۰۰۰ 
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار 
گرفتــه و ۲۵۹ خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده 

انــد.

۵ حمل ۱۳۹۹
آفتابــی ۱۰  بــرق  کار عملــی تمدیــد شــبکه ی 
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۳.۳ میلی ــووات ب کیل
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات در روســتای خواجــه لمتی ولســوالی 
هــزار ســموچ والیــت تخــار ۸۰ درصــد پیــش رفتــه 

اســت. 
در جریــان کار ایــن پــروژه ۶۳ روز فرصــت کار 
بــرای ۳۰۰ کارگــر ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۶۷ 
خانــواده بــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی خواهنــد 

یافــت.

۵ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۹۲ متــر دیــوار محافظــوی بــه ارزش 
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ۲ میلی
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
ده کالن ولســوالی شــتل والیت پنجشــیر تکمیل شــده 

اســت.
ایــن دیــوار کــه طــی ۱۵ روز کاری ســاخته شــده اســت، 

حــدود ۳۷۲ خانــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند.

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش 136 هزار افغانی 

برای ۲۴ خانواده ی نیازمند 
درکندهار

جریان کار ساخت یک 
کانال آبیاری زراعتی به 

ارزش 7.3 میلیون افغانی 
در تخار

جریان کار عملی 
تمدید شبکه ی برق 
آفتابی به ارزش 3.3 
میلیون افغانی در تخار

تکمیل کار ساخت یک 
دیوار محافظوی به ارزش

 ۲ میلیون افغانی در پنجشیر
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3 هفتهنامهتوسعه

۴ حمل ۱۳۹۸
طــی یــک ســال و شــش مــاه گذشــته ۴۷۵ تختــه قالیــن توســط ۳۷۰ تــن از عــودت کننــدگان 
بــه کشــور در مرکــز و ولســوالی قرغه یــی والیــت لغمــان کــه کارگاه و مــواد خــام آن از ســوی 
برنامــه ی رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ایــن قالیــن بافــان توزیــع 
ــا گذشــت هــر مــاه تعــداد قالین هــای بافتــه شــده بیشــتر  ــود، بافتــه شــده اســت و ب شــده ب

می شــود.
ایــن قالین هــا بــا کیفیــت بلنــد و متناســب بــا تقاضــای مارکیــت بافتــه شــده و در بازارهــا بــه 

قیمــت بلندتــر از قالین هــای خارجــی بــه فــروش رســیده انــد. 
ــادی از  ــداد زی ــرای تع ــی، ب ــن باف ــواد خــام قالی ــا و م ــع کارگاه ه ــا توزی ــه ب ــی اســت ک گفتن

ــت. ــده اس ــم ش ــان فراه ــای ش ــه ی کار در درون  خانه ه ــا زمین خانواده ه

۷ حمل ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــرای باشــندگان شــش ولســوالی والیــت 
هــرات از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات راه انــدازی 

شــد.
ــرای  ــه ب ــوالی های مربوط ــات ولس ــه ج ــافی قری ــوراهای انکش ــن ش ــن کمپای ــان ای در جری
مــردم در مــورد ویــروس کرونــا، راه هــای انتقــال آن و جلوگیــری از گســترش ایــن ویــروس 

معلومــات دادنــد. 
ــود، از  ــده ب ــدازی ش ــا راه ان ــن در آن ه ــن کمپای ــه ای ــتاهایی ک ــندگان روس ــدادی از باش تع
برنامــه ی آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا اســتقبال کــرده و تعهــد ســپردند کــه بــا 
ایــن ویــروس مبــارزه خواهنــد کــرد تــا جلــو گســترش آن در ســاحات شــان گرفتــه شــود.

۴7۵ تخته قالین طی یک سال و شش 
ماه گذشته توسط عودت کنندگان در والیت 

لغمان بافته شده است

راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا از سوی 6۰۰ شورای 

انکشافی در هرات 
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4 هفتهنامهتوسعه

۵ حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۳.۳ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
دهــات در روســتای بتــه زار کاریــزی ولســوالی 
حصــه اول کوهســتان بــا ســهم ده درصــدی مــردم 

ــان دارد. ــل جری مح
ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر پمپ بــوده و 
دارای یــک چــاه عمیــق و یــک ذخیــره ی ارتفاعــی 
نیــز می باشــد کــه بــا تکمیــل کار آن، ۳۸۰ خانــواده 
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافت.

۵ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۱۸۶ متــر دیــوار محافظــوی زراعتــی بــه 
ارزش ۱.۷ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــا و انکشــاف دهــات،  ــاق شــهروندی وزارت احی میث
در روســتای عزیــز خیــل ولســوالی منــدوزی والیــت 
خوســت، تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
ــوار، ۱۳۶۰ روز کاری  ــن دی ــار ای ــان کار اعم در جری
ــده  ــم ش ــی فراه ــر فن ــی وغی ــران فن ــرای  کارگ ب

اســت.
ــوار  ــاخت دی ــل کار س ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
مذکــور ۱۲۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی اهالــی قریــه 
از خطــرات ســیالب ها محافظــت شــده و ۱۱۴ 

خانــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند.

۵ حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۴.۱ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
دهــات در روســتای رســتم خیــل کــره تــاز مربــوط 
مرکــز کاپیســا بــا ســهم ده درصــدی مــردم محــل 

ــان دارد. جری
ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر پمــپ بــوده و 
دارای ذخیــره ارتفاعــی بــا ظرفیــت ۲۰ متــر مکعــب 
ــل کار  ــا تکمی ــه ب ــد ک ــه می باش ــوار احاط آب و دی
آن، ۳۰۰ خانــواده بــه گونــه ی مســتقیم و ۵۰۰ 
خانــواده ی دیگــر بــه گونــه ی غیــر مســتقیم بــه آب 

ــد یافــت. آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهن

۵ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۴۱۱ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۱۰ 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
چاشــت کوهــی دره کالن ولســوالی نجــراب جریــان 

دارد.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار دیــوار یــاد شــده، 
ــه صــورت مســتقیم و ۲۰۰۰  ــواده ب حــدود ۲۵۰ خان
ــای آن  ــتقیم از مزای ــر مس ــه ی غی ــه گون ــواده ب خان

می شــوند. بهره منــد 

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 3.3 میلیون 

افغانی در کاپیسا

تکمیل کار ساخت 
یک دیوار محافظوی به 

ارزش 1.7 میلیون افغانی 
در خوست 

جریان کار یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۴.1 
میلیون افغانی در مرکز 

والیت کاپیسا

جریان کار اعمار ۴11 
متر دیوار استنادی به 

ارزش 1۰ میلیون افغانی 
در کاپیسا
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۵ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۶۸۰ متــر کانــال آب زراعتــی بــه 
ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــات  ــا و انکشــاف ده ــاق شــهروندی وزارت احی میث
در روســتای صاحــب زاده هــای ولســوالی خوگیانــی 

ــان دارد. ــار جری ــت ننگره والی
 درجریــان کار اعمارکانــال متذکــره ۲۰۰۰ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و 
بــا تکمیــل آن ۱۰۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت 

پوشــش منظــم آبیــاری قــرار خواهنــد گرفــت.

۷ حمل ۱۳۹۹
کار اعمــار پنــج بــاب مکتــب در والیــات خوســت و کندهــار زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای  برنامــه ی ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
ــد  ــی و دن ــز خوســت و ولســوالی های پنجوای ــی، نادرشــاه کــوت و گرب ــب کــه در ولســوالی های تن ــن مکات ای
والیــت کندهــار ســاخته شــده انــد، دارای ۱۰ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و 
بــا ســاخت آن هــا بــرای فرزنــدان ۱۲۰۰ خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی 

مهیــا شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه عــالوه بــر این هــا، کار یــک بــاب مکتــب دیگــر در ولســوالی دشــت ارچــی والیــت کنــدز 
کــه ۱۵۹ کــودک در آن درس خواهنــد خوانــد نیــز، ۹۰ درصــد پیــش رفتــه اســت و بــه زودی بــه بهــره بــرداری 

ســپرده خواهــد شــد.

۷ حمل ۱۳۹۹
ــه ارزش۷.۴  ــاب شــبکه آبرســانی ســولری ب ــک ب ی
ــی آبرســانی  ــی از ســوی برنامــه ی مل ــون افغان میلی
ــی  ــک مال ــه کم ــات ب ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ــوالی  ــوی کالن ولس ــتای ج ــف در روس اداره یونیس
نهریــن والیــت بغــالن تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد.
ــروژه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه  ــن پ ای
بــه عمــق ۱۳۰ متــر، اعمــار یــک بــاب ذخیــره آب 
ــا  ــه ب ــود ک ــولری آب می ش ــتم س ــب سیس و نص
تطبیــق آن ۵۰۰ خانــواده و دو مکتــب لیســه بــه آب 

ــد. ــدا کــرده ان آشــامیدنی صحــی دسترســی پی

جریان کار ساخت 
یک کانال آب زراعتی 
به ارزش 1.۸ میلیون 

افغانی در ننگرهار

تکمیل کار ساخت پنج باب مکتب 
در خوست و کندهار طی هفته ی گذشته

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه آبرسانی سولری به 
ارزش 7.۴ میلیون افغانی 

در بغالن
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۶ حمل ۱۳۹۹
ــی  ــوالی خوگیان ــوی ولس ــم و کمب ــتا های معظ ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای ۴۵ خان ب
ــق بانک هــای  ــواد خوراکــی از طری ــی م ــه ارزش ۲۷۲ هــزار افغان ــت ننگرهــار ب والی
غلــه 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 و دال می باشــد.

۶ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۹۰۰ متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش بیــش از ۹ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر 
انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطقــه ی ننــگ آب مرکــز 

والیــت فــراه جریــان دارد و بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.
این پروژه در دو مرحله تطبیق شده و در جریان آن، ۳۰۸۴ روز کاری ایجاد شده است.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار کانــال متذکــره، ۱۴۵ جریــب زمیــن زراعتــی تحت پوشــش 
منظــم آبیــاری قــرار گرفتــه و ۱۹۱۸ تــن از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد 

. شد توزیع مواد خوراکی به ارزش
 ۲7۲ هزار افغانی برای

 ۴۵ خانواده ی نیازمند در ننگرهار

جریان کار ساخت یک کانال آبیاری 
به ارزش 9 میلیون افغانی در فراه
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