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2 هفتهنامهتوسعه

۱۱ حمل ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا 
ــوی،  ــه، اندخ ــوالی های میمن ــندگان ولس ــرای باش ب
قرغــان، خــان چهاربــاغ، قرمقــول و بلچــراغ والیــت 
ــاق شــهروندی  ــی میث ــه مل ــاب از ســوی برنام فاری

ــدازی شــد. ــا و انکشــاف دهــات راه ان وزارت احی
در جریــان ایــن کمپایــن کارمنــدان برنامــه ی میثــاق 
شــهروندی پیام هــای اساســی وزارت صحــت در 
ــا  ــه ویــروس کرون مــورد وقایــه از مصــاب شــدن ب
ــه  ــورا ب ــتر ش ــطح ۵۹ کلس ــاتی در س ــی جلس را ط
گونــه ی جداگانــه بــرای زنــان و مــردان رســانیده، از 
آنــان خواســتند تــا ایــن پیام هــا را طــی نشســت ها، 
قبــل و بعــد ادای نمــاز در مســاجد و از طریــق مــا 
امامــان بــه تمــام مــردم شــوراهای مربــوط کلســتر 
شــان برســانند تــا جلــو گســترش بیمــاری کویــد-

۱۹ یــا کرونــا در ســاحات شــان گرفتــه شــود.

۱۰ حمل ۱۳۹۹
ــرک  ــر س ــت ۱.۷ کیلومت ــظ و مراقب ــی حف کار عمل
و ۷۸۸ متــر دیــوار اســتنادی آن بــه ارزش ۱.۷۵ 
میلیــون افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه نقــدی حفظ 
و مراقبــت برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 
ــای  ــتای عرب ه ــات در روس ــاف ده ــا و انکش احی
ــاغ ذخیــره ی تالقــان، مرکــز والیــت تخــار  پایــان ب

۸۰ درصــد پیشــرفته اســت.
در جریــان کار ایــن پــروژه بــرای ۲۷۹۲ تــن از 
ــا  ــده و ب ــم ش ــه کار فراه ــل زمین ــندگان مح باش
تکمیــل آن، روســتاهای عرب هــا، مهاجــر قشــاق، 
نوآبــاد شــاه تالقــان، نوآبــاد جدیــد و ولســوالی بهارک 

ــد شــد. ــان وصــل خواهن ــه مرکــز تالق ب

۱۱ حمل ۱۳۹۹
بــر اســاس در خواســت ریاســت صحــت عامــه و بــا 
در نظرداشــت وضعیــت اضطــراری ناشــی از شــیوع 
بیمــاری Covid-۱۹ یــا کرونــا در والیــت غزنــی، 
ــی از ســوی ریاســت  ــر غذای ــواد غی ــم م هشــت قل
ــه ریاســت  ــت ب ــن والی ــا و انکشــاف دهــات ای احی

صحــت عامــه ی غزنــی کمــک شــد. 
ــکری،  ــل عس ــه کمپ ــامل ۲۵۰ تخت ــواد ش ــن م ای
ــال پاســتیکی، ۵۰  ــه ترپ ــه، ۳۰ تخت ــاب خیم ۱۰ ب
ــی، ۲۰  ــت صح ــتیکی، ۱۰۰ کی ــکه پاس ــدد بش ع
عــدد کاســه ماســت خــوری، ۲۰ عــدد قاشــق و ۲۰ 
عــدد پنجــه شــده و جهــت تجهیــز مراکــز صحــی 
ــت  ــه ریاس ــا ب ــاری کرون ــان بیم ــخیص و درم تش

ــت کمــک شــده اســت. ــن والی ــه ای صحــت عام

۱۰ حمل ۱۳۹۹
ــون  ــه ارزش ۱.۳ میلی ــاه ب ــه چ ــر ده حلق ــرارداد حف ق
افغانــی میــان ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ننگرهار 
ــن  ــه ی پایی ــه دک ــتای کم ــافی روس ــورای انکش و ش
ــید.  ــا رس ــه امض ــت ب ــد دره ی آن والی ــوالی مومن ولس
بــر اســاس ایــن قــرارداد، ده حلقــه چــاه آب آشــامیدنی 
از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در روســتای یاد شــده کــه از مناطــق دور افتاده ی 
مومنــد دره بــوده و مــردم آن بــه کمبــود آب آشــامیدنی 

صحــی مواجــه انــد، حفــر می شــود.
ــه آب آشــامیدنی  ــواده ب ــا حفــر ایــن چاه هــا ۱۸۰ خان ب

دسترســی خواهنــد یافــت.

راه اندازی کمپاین آگاهی دهی 
در مورد ویروس کرونا در ۶ 

ولسوالی والیت فاریاب

جریان کار عملی حفظ و 
مراقبت 1.۷ کیلومتر سرک 

به ارزش 1.۷۵ میلیون 
افغانی در تخار

کمک مواد غیر غذایی 
برای تجهیز مراکز صحی 
تشخیص و درمان بیماری 

کرونا در غزنی

امضای قرارداد حفر ده 
حلقه چاه به ارزش 1.3 میلیون 

افغانی در ننگرهار 
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۰ حمل ۱۳۹۹
کار بازســازی یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 
آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی دور بابــای والیــت ننگرهــار جریــان دارد. 
ایــن شــبکه کــه در ســال ۲۰۰۱ میــادی از ســوی موسســه خیریــه ی داکار ســاخته شــده بــود، 
آب چشــمه ها را تــا فاصلــه ی ۴ کیلومتــر بــه روســتاهای ولســوالی دور بابــا انتقــال مــی داد کــه 

بــا گــذر زمــان بخش هــای زیــادی از ایــن شــبکه تخریــب شــده انــد.
اکنــون وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا بازســازی ایــن شــبکه کــه شــامل اعمــار ســاختمان 
چشــمه، دو ذخیــره، یــک ســاختمان فشــار شــکن و تمدیــد ۳۴۶۶ متــر پایــپ جدیــد می شــود، 

زمینــه ی دسترســی ۳۰۰۰ خانــواده را بــه آب آشــامیدنی صحــی مهیــا می کنــد.

۹ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک پایــه پــل هشــتاد متــره بــا ۱.۹۵ کیلومتــر ســرک جغــل فــرش، بــه ارزش 
ــا  ــی راه ســازی روســتایی وزارت احی ــی از ســوی برنامــه ی مل ــه ۵۰ میلیــون افغان نزدیــک ب
ــت  ــتان والی ــوالی حصــه اول کوهس ــته ی ولس ــه شکس ــتای نول ــات در روس و انکشــاف ده

کاپیســا تکمیــل شــد. 
ســاخت ایــن پــل فاصلــه زمانــی میــان والیــت کاپیســا و ولســوالی های جبل الســراج و ســید 
خیــل والیــت پــروان را بــه حــد اقــل رســانیده و ضمــن ایجــاد ســهولت های ترانســپورتی، 

روی اقتصــاد هزارهــا خانــواده ی روستانشــین در دو والیــت تاثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت.

جریان کار بازسازی یک شبکه ی  
آبرسانی به ارزش 1.۸ میلیون افغانی 

در ننگرهار

تکمیل کار ساخت یک پایه پل 
۸۰ متره به ارزش ۵۰ میلیون افغانی 

در کاپیسا
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۱۰ حمل ۱۳۹۹
هــزار   ۳ بــرای  خوراکــی  مــواد  توزیــع  رونــد 
ــت  ــرخ رود والی ــوالی س ــد در ولس ــواده ی نیازمن خان
 ،WFP ــی غــذا ننگرهــار از ســوی ســازمان جهان
بــه همــکاری موسســه ی FGA، زیــر چتر ریاســت 
ــد. ــاز ش ــت آغ ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش احی

ــر  ــرام آرد، ۴.۵ لیت ــا شــامل ۵۰ کیلوگ ــن کمک ه ای
روغــن، ۸ کیلوگــرام دال و نمــک شــامل اســت کــه 
ــاه  ــه م ــرج س ــدازه ی خ ــه ان ــواده ب ــر خان ــرای ه ب

شــان توزیــع خواهــد شــد.
ــا نیازمنــدان در  ــی ب مــواد خوراکــی یادشــده در حال
والیــت ننگرهــار کمــک می شــود کــه بهــای مــواد 
ــد  ــته، بلن ــا گذش ــه ب ــا در مقایس ــی در بازاره غذای

رفتــه اســت.

۱۳ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۶.۲۲ کیلومتــر ســرک کانکریتــی و 
ــه ارزش ۲۱ میلیــون افغانــی از ســوی  جغل فــرش ب
ــا و  ــی راه ســازی روســتایی وزارت احی ــه ی مل برنام
ــه  ــوالی حص ــتای رخ ولس ــات در روس ــاف ده انکش

ــد. ــل ش ــیر تکمی ــت پنجش ــج والی اول خن
ایــن ســرک کــه ۷۰۰ متــر آن کانکریتــی و متباقــی 
بــه صــورت جغل فــرش ســاخته شــده اســت، 
روســتای رخ را بــه ســرک عمومــی پنجشــیر وصــل 
ــن از  ــا ت ــپورتی صده ــکات ترانس ــاخته و مش س

ــد. ــل می کن ــل را ح ــندگان مح باش

۱۲ حمل ۱۳۹۹
ــهری  ــرق ش ــبکه ی ب ــک ش ــد ی ــی تمدی کار  عمل
برنامــه ی ملــی مثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
ــون  ــش از ۳ میلی ــه ارزش بی ــات ب ــاف ده و انکش
افغانــی در روســتای انگــوت ازبکیــه ی مرکــز والیــت 
ــرداری ســپرده  شــد.  ــه بهــره ب ســرپل تکمیــل و ب
ــی و ۱۰  ــن هوای ــر لی ــامل ۲۶۰ مت ــبکه ش ــن ش ای
پایــه جهــت انتقــال بــرق ۲۰ کیلــووات و ۲۴۰۶ متــر 
لیــن هوایــی و ۴۱ پایــه ی دیگــر جهــت انتقــال بــرق 
ــر  ــت ه ــه ظرفی ــفارمر ک ــا ۲ ترانس ــووات ب ۰.۴ کیل

ــود. ــت، می ش ــووات اس ــدام ۲۵۰ و ۱۶۰ کیل ک
گفتنــی اســت کــه در جریــان کار پــروژه ی مذکــور 
۵۶۳ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی 
ــه  ــواده ب ــل آن، ۲۴۳ خان ــا تکمی ــده و ب ــم ش فراه

ــد. ــه ان ــی یافت ــهری دسترس ــرق ش ب

۱۳ حمل ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا در 
ــورای  ــری و ش ــان پلخم ــره خ ــافی ق ــورای انکش ش
بیــگ زاد پاییــن ولســوالی بغــان جدیــد والیــت بغــان 
از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات راه انــدازی شــد.

آغاز روند توزیع مواد 
خوراکی برای 3 هزار 

خانواده ی نیازمند در ننگرهار

تکمیل کار ساخت
 ۶.۲۲ کیلومتر سرک به 
ارزش ۲1 میلیون افغانی 

در پنجشیر

تکمیل کار  تمدید یک 
شبکه برق شهری به ارزش 

3 میلیون افغانی در سرپل

راه اندازی کمپاین آگاهی 
دهی در مورد ویروس کرونا 

در والیت بغالن
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۱۳ حمل ۱۳۹۹ 
ــواده ی نیازمنــد در روســتای صاحــب  ــرای ۲۵ خان ب
او پوتــی میرالــزی ولســوالی ســپین بولــدک والیــت 
کندهــار بــه ارزش بیــش از ۱۳۰ هــزار افغانــی مــواد 
ــه ی  ــق بانک هــای غله جــات برنام خوراکــی از طری
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل

دهــات توزیــع شــد. 
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی وجــه 
مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 
ــوره،  ــا، ب ــن، آرد، لوبی ــج، روغ ــامل برن ــده و ش ش

چــای و نخــود میباشــد.

۱۱ حمل ۱۳۹۹
بــرای اعضــای ۷۰ خانــواده در شــوراهای انکشــافی 
ــپین  ــوالی س ــوالداد در ولس ــه ی دوم و م ــاق مین اتف
ــی  ــق برنامــه ی مل ــت کندهــار از طری ــدک والی بول
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
ــار  ــری از انتش ــیوع و جلوگی ــی ش ــورد چگونگ در م

ــا آگاهــی داده شــد. ــروس کرون وی

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش 13۰ هزار افغانی 

برای ۲۵ خانواده ی نیازمند 
در کندهار

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا در ولسوالی 

سپین بولدک والیت کندهار 
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۱۴ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی صحــی به 
ارزش ۱.۵ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 
ــات  ــاف ده ــا وانکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
در  روســتای گلــوک خیــل ولســوالی گربــز والیــت 
خوســت تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
طــول ایــن شــبکه ۱۳۰۰ متــر بــوده و شــامل یــک 
ذخیــره بــه ظرفیــت ۲۴ هــزار لیتــر آب و ۷ شــیردهن 

می باشــد. 
ــبکه ۱۳۰  ــن ش ــاخت ای ــا س ــه ب ــت ک ــی  اس گفتن
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه 

انــد.

۱۳ حمل ۱۳۹۹

بــرای ۵۰ تــن از مــردم محــل و اعضــای شــوراهای 

انکشــافی در مناطــق حــرت زرغــون و شــالی 

لــوی بــاغ ولســوالی نادعلــی والیــت هلمنــد در مــورد 

ــروس  ــری از شــیوع وی خطــرات و چگونگــی جلوگی

کرونــا در ایــن والیــت از ســوی برنامــه ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آگاهــی 

داده شــد.  

روســتاییان و اعضــای شــوراهای مذکــور وعــده 

ســپردند کــه مســئولیت خــود را در جلوگیــری از 

ــد. ــان ادا کنن ــات ش ــا در مح ــرض کرون ــیوع م ش

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آب آشامیدنی به 
ارزش 1 ۵. میلیون افغانی 

در خوست

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای ۵۰ تن 

از اعضای شوراهای 
انکشافی در هلمند



۱۱ حمل ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا 
ــوالی  ــفلی ولس ــگ س ــافی دهمزن ــورای انکش در ش
ــی  ــه مل ــوی برنام ــان، از س ــت لغم ــی والی قرغه ی
ــات  ــا و انکشــاف ده ــاق شــهروندی وزارت احی میث

ــد. ــدازی ش راه ان
ایــن کمپایــن بــه منظــور رســانیدن پیام هــای 
ــروس  ــورد وی ــه در م ــت عام ــی وزارت صح اساس
ــه از  ــود ک ــده ب ــدازی ش ــردم، راه ان ــه م ــا ب کرون
ــد و  ــتقبال ش ــی اس ــه خوب ــل ب ــردم مح ــوی م س
آنــان وعــده ســپردند کــه بخاطــر وقایــه و جلوگیری 
از شــیوع کرونــا، دســتور هــای داده شــده را عملــی 

ــرد. ــد ک خواهن

۱۳ حمل ۱۳۹۹ 
ــدوی  ــد در روســتای بان ــواده ی نیازمن ــرای ۳۴ خان ب
ــه ارزش ۶۸  ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار ب
ــق بانک هــای  ــواد خوراکــی از طری ــی م ــزار افغان ه
غله 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، دال، چــای و شــکر 

می باشــد.

۱۳ حمل ۱۳۹۹

ــه ارزش ۴۹.۵  ــی ب ــزی رسک ــت ری ــرارداد کانکری ق

انســجام  دفــر  ســوی  از  کــه  افغانــی  میلیــون 

برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــار و  ــات ننگره ــاف ده ــاو انکش ــس احی ــان ریی می

ــید. ــا رس ــه امض ــا ب ــافی قندهاری ه ــورای انکش ش

ایــن رسک کــه از مکتــب مــراد علــی الــی ولســوالی 

ترانســپورتی  مشــکات  می یابــد،  امتــداد  کامــه 

صدهــا تــن از باشــندگان محــل را حــل خواهــد کرد.
۱۲ حمل ۱۳۹۹

ــه ارزش  ــوی ب ــوار محافظ ــر دی ــاخت ۱۱۰ مت کار س
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ۷ میلی
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
ــی والیــت لغمــان  دهمزنــگ ســفلی ولســوالی قرغه ی

ــان دارد.  جری
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن دیــوار، ۳۷۰ جریــب 
زمیــن زراعتــی از خطــر تخریــب ســیاب ها محافظــت 

ــد. خواهند ش

راه اندازی کمپاین 
آگاهی دهی در مورد ویروس 

کرونا در والیت لغمان

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش ۶۸ هزار افغانی 

برای 34 خانواده ی نیازمند 
در ننگرهار

امضای قرارداد 
کانکریت ریزی رسکی 
به ارزش ۴۹.۵ میلیون 

افغانی در ننگرهار 

جریان کار ساخت 11۰ 
متر دیوار محافظوی به ارزش 

۷ میلیون افغانی در لغمان
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