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2 هفتهنامهتوسعه

۱۶ حمل ۱۳۹۹
ولســوالی  در  نیازمنــد  خانــواده ی   ۱۰۰۰ بــرای 
حصــارک والیــت ننگرهــار از ســوی ســازمان 
ــه  ی  ــی موسس ــکاری تخنیک ــه هم ــذا ب ــی غ جهان
FGA، زیــر چتــر ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــد. ــع ش ــی توزی ــواد خوراک ــت م آن والی
ــر  ــرام آرد، ۹ لیت ــامل ۹۲ کیلوگ ــا ش ــن کمک ه ای

ــود. ــک می ش ــن و نم روغ
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.

۱۷ حمل ۱۳۹۹
والیــت بلــخ از نخســتین والیاتــی اســت کــه برنامــه ملــی رشــد اقتصــاد روســتایی فعالیتــش را در آن آغــاز 

کــرده اســت. 
برنامــه ی رشــد اقتصــاد روســتایی ولســوالی های بلــخ، دهــدادی، نهرشــاهی و چهارکنــت والیــت بلــخ را تحــت 
پوشــش کمــک هایــش قــرار داده و از آغــاز فعالیتــش در ایــن والیــت تــا کنــون ۷۳۵ گــروپ پس انــداز، ۲۷ 

ــداز و ۲۷ گــروپ تولیــدی را تاســیس کــرده اســت. اتحادیــه قرضه دهــی و پس ان
قــرار اســت برنامــه ی رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی پنــج ســال کار ی اش در بلــخ، 
ــرده و  ــدی را تاســیس ک ــداز و ۱۱۴ گــروپ تولی ــه قرضــه دهــی و پس ان ــداز، ۱۱۴ اتحادی ۹۱۵ گــروپ پس ان

ــداز مذکــور تزریــق کنــد.  ــه اتحادیه هــای قرضه دهــی و پس ان ۷۴ میلیــون افغانــی کمــک بالعــوض را ب
گفتنــی اســت کــه در مجمــوع ۹۱۵۰ تــن در پنــج ســال کاری ایــن برنامــه در والیــت بلــخ، از ایــن کمک هــا 

۱۶ حمل ۱۳۹۸مســتفید خواهنــد شــد کــه ۸۰ در صــد آنــان را زنــان تشــکیل می دهنــد.
کار ســاخت ۷.۸ کیلومتــر ســرک جغل فــرش بــا دیــوار 
اســتنادی و پلچک هــای آن بــه ارزش ۴۵ میلیون افغانی 
در قریــه درخنــج ولســوالی حصــه اول والیــت پنجشــیر 
از ســوی برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی جریــان دارد. 

ــروژه ۲۴۰ روز کاری ایجــاد شــده و  ــن پ ــق ای ــا تطبی ب
پــس از تکمیل شــدن آن مشــکالت ترانســپورتی ۱۹۵۷ 

تــن از باشــندگان محــل رفــع می شــود.

توزیع مواد خوراکی 
برای 1۰۰۰ خانواده ی 

نیازمند در ننگرهار

تاسیس اتحادیه های قرضه دهی 
و گروپ های تولیدی در بلخ

جریان کار اعمار ۷.۸ 
کیلومتر سرک به ارزش ۴۵ 

میلیون افغانی در پنجشیر
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۶ حمل ۱۳۹۹
توزیــع مــواد خوراکــی بــرای ۹۷۳۶ خانــواده در شــش ولســوالی والیــت ننگرهــار از ســوی ســازمان جهانــی 
ــا و انکشــاف دهــات آن والیــت  ــر چتــر ریاســت احی ــه همــکاری تخنیکــی موسســه  ی FGA، زی غــذا ب

جریــان دارد. 
ایــن کمک هــا ۱۵۰۰ خانــواده در ولســوالی بتــی کــوت، ۱۹۳۱ خانــواده در ولســوالی اچیــن، ۱۸۰۵ خانــواده 
در ولســوالی خوگیانــی، ۱۰۰۰ خانــواده در ولســوالی دره ی نــور، ۲۰۰۰ خانــواده در ولســوالی بهســود و ۱۵۰۰ 
ــن  ــی از ای ــع آن  در برخ ــد توزی ــه رون ــت ک ــرار داده اس ــش ق ــت پوش ــوت تح ــوالی ک ــواده را در ولس خان

ولســوالی هــا تکمیــل شــده و در برخــی دیگــر همچنــان جریــان دارد.
کمک هــای یــاد شــده شــامل ۴۶ کیلوگــرام آرد، ۴.۵ لیتــر روغــن، ۸.۵ کیلــو گــرام دال و ۱.۵ کیلــو نمــک 

ــدازه ی خــرج ســه مــاه شــان توزیــع می شــود. ــه ان ــواده ب ــرای هــر خان می شــود کــه ب
ــواد  ــای م ــه به ــود ک ــک می ش ــار کم ــت ننگره ــدان در والی ــا نیازمن ــی ب ــده در حال ــی یادش ــواد خوراک م

ــه اســت. ــد رفت ــا گذشــته، بلن ــی در بازارهــا در مقایســه ب غذای

۱۶ حمل ۱۳۹۸
برنامــه رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، تفاهم نامــه ای را در راســتای تحقیــق روی 
ــرد آن  ــه کارک ــه ک ــن ک ــورد ای ــات در م ــت اطالع ــه و دریاف ــن برنام ــای ای ــذاری فعالیت ه ــزان اثرگ می
تــا چــه حــد بــر روش هــای مصــرف و پس انــداز افــراد و توانمندســازی زنــان روستانشــین کشــور تاثیــر 

گذاشــته اســت، بــا انســتیتوت انکشــاف دهــات افغانســتان بــه امضــا رســاند . 
ریاســت انیســتیتوت انکشــاف دهات افغانســتان در ســروی اولیــه )Baseline Survey( ارقــام مربوط 
بــه شــاخص های اقتصــادی- اجتماعــی، روش مدیریــت مالــی بــه ســطح خانــواده، ســطح تصمیــم گیــری 
ــات  ــوداه و ۶۰۰ شــورای انکشــافی در ۵ ولســوالی، والی ــره را از ۶۰۰۰ خان ــی و غی ــم مال ــان در تصامی زن
ــع آوری  ــرفته، جم ــوژی پیش ــایل تکنال ــتفاده از وس ــا اس ــت ب ــروان و خوس ــان، پ ــار، بامی ــان، تخ بدخش

می کنــد. 
قابــل یــاد آوری اســت کــه انســتیتوت انکشــاف دهــات تمــام امــور مرتبــط بــه ایــن پــروژه ی تحقیقاتــی 
ــا در نظرداشــت شــرایط کنونــی، پیــش بینی هــای علمــی و تصامیــم جمهــوری اســالمی افعانســتان  را ب

بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، بــه پیــش خواهــد بــرد.

جریان توزیع مواد خوراکی برای
 9۷3۶ خانواده در ننگرهار

امضای تفاهمنامه ی همکاری میان انیستیتوت 
انکشاف دهات و برنامه رشد اقتصاد روستایی
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4 هفتهنامهتوسعه

۲۱ حمل ۱۳۹۹
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــب زی ــاب مکت ــاخت ۱۱ ب کار س
انکشــاف دهــات در والیــات کنــدز، هلمنــد، کندهــار، نورســتان و زابــل جریــان داشــته و بــه زودی بــه بهــره 

ــد شــد. ــرداری ســپرده خواهن ب
ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی های امــام صاحــب، خــان آبــاد و دشــت ارچــی کنــدز، ولســوالی گرشــک هلمنــد، 
ــاخته  ــتان س ــش نورس ــا و کامدی ــوالی های وام ــل و ولس ــاه جوی زاب ــوالی ش ــار، ولس ــد کنده ــوالی میون ولس
ــاخت  ــان س ــوده و در جری ــامیدنی ب ــای آب آش ــاب و چاه ه ــی، تنش ــف درس ــا ۶ صن ــوند، دارای ۱۲، ۸ ی می ش

آن هــا هــزاران روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
ــه  ــواده زمین ــش از ۲۵۰۰ خان ــودکان بی ــرای ک ــور ب ــب مذک ــار مکات ــل کار اعم ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــد. ــد ش ــم خواه ــی فراه ــب درس ــای مناس ــش در فض ــم و دان ــری عل فراگی

۲۱ حمل ۱۳۹۹
کار حفــر ۳۰ حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی 
ــون  ــه ارزش ۶.۶ میلی ــه ی دســتی ب ــه بمب ــز ب مجه
افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی خوگیانی 
والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره برداری ســپرده 

شــد. 
ــرای  ــا ۵۸۷ روز کاری ب ــن  چاه ه ــان کار ای در جری
کارگــران فنــی و غیرفنــی فراهــم شــده و بــا تکمیل 
آن هــا، ۷۹۷ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی 

ــد. ــدا کــرده ان دسترســی پی

کار ساخت 11 باب مکتب در پنج والیت کشور 
به زودی تکمیل خواهد شد

تکمیل کار حفر 
3۰ حلقه چاه آب 

آشامیدنی صحی مجهز 
به بمبه ی دستی 

به ارزش ۶.۶ میلیون 
افغانی در ننگرهار 

۱۹ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک پایــه پــل بــه طــول ۱۲۰ متــر و بــا 
هزینــه ی ۶۵ میلیــون افغانــی از ســوی ریاســت احیــا 
و انکشــاف دهــات خوســت در ولســوالی بــاک ایــن 
والیــت تکمیــل شــده و بــه زودی بــه بهــره بــرداری 

ســپرده خواهــد شــد.
در جریــان کار ســاخت ایــن پــل ۱۰ هــزار روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن بیــش از ۱۶ 

ــای آن مســتفید می شــوند. ــواده از مزای هــزار خان
گفتنــی اســت کــه با ســاخت پــل متذکره مشــکالت 
ــاک، زازی  ــوالی های ب ــندگان ولس ــپورتی باش ترانس
ــت و  ــت خوس ــزی والی ــیر و تری ــدان و علی ش می
ــده  ــل ش ــا ح ــت پکتی ــوالی های والی ــی از ولس برخ
ــن مســیر رفــت  ــه آســانی از ای ــد ب ــان می توانن و آن

و آمــد کننــد.

تکمیل کار ساخت پلی 
به طول 12۰ متر 

با هزینه ی ۶۵ میلیون 
افغانی در خوست
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۱۸ حمل ۱۳۹۹
ارزش  بــه  آب  کانــال  متــر   ۲۹۱ بازســازی  کار 
بیــش از ۲ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 
دهــات در روســتای کلکــوای ولســوالی پریــان 
ــداب آن،  ــا گذاشــتن ســنگ ته ــت پنجشــیر ب والی

ــد. ــاز ش آغ
کار ایــن کانــال طــی دو مــاه تکمیــل شــده و ۳۸۰ 
خانــواده بــه گونــه ی مســتقیم و ۷۰ خانــواده ی دیگر 
ــتفید  ــای آن مس ــتقیم از مزای ــه ی غیرمس ــه گون ب

خواهنــد شــد.

۱۸ حمل ۱۳۹۹
کار تطبیــق یــک پــروژه ی بــرق آفتابــی کوچــک بــه 
ــون  ــه ی ۲.۷ میلی ــا هزین ــووات و ب ــت ۱۱ کیل ظرفی
افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای گلــوک 
خیــل ولســوالی گربــز والیــت خوســت تکمیــل و بــه 

بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
ــرای  ــروژه ۱۱۳۰ روز کاری ب ــن پ ــان کار ای در جری
کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و پــس از 
ــرق  ــرژی ب ــه ان ــوادخ ب تکمیــل شــدن آن، ۱۳۰ خان

آفتابــی دسترســی یافتــه انــد.

آغاز کار بازسازی
 291 متر کانال آب 
به ارزش 2 میلیون 
افغانی در پنجشیر 

تکمیل کار تطبیق 
یک پروژه ی برق آفتابی 

به ارزش 2.۷ میلیون 
افغانی در خوست

5 هفتهنامهتوسعه

۱۷ حمل ۱۳۹۹
کار عملــی تمدیــد یک شــبکه ی بــرق شــهری برنامه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
بــه هزینــه ی ۶.۷ میلیــون افغانــی در روســتای بغــاوی 
افغانیــه ی مرکــز والیــت ســرپل ۹۰ درصــد پیــش رفته 

ست. ا
ــی و اس  ــی پ ــوع ت ــه از ن ــروژه ی مذکــور ۱۳۷ پای در پ
پــی جهــت انتقــال لیــن ۱۲۰ ملــی مترمربــع بــه طــول 
۴۲۵۰ متــر، لیــن ۹۵ ملــی متــر مربــع بــه طــول ۶۹۳۰ 
متــر و لیــن ۵۰ ملــی مترمربــع بــه طــول ۱۷۵۳۵ متــر 

اســتفاده شــده اســت. 
گفتنی اســت کــه در پــروژه مذکور ســه پایه ترانســفارمر 
بــه ظرفیــت مجموعــی ۴۱۰ کیلــو ولــت تیــز در نظــر 
گرفتــه شــده اســت کــه بــا تکمیــل کار آن، ۳۰۶ خانواده 

از بــرق شــهری مســتفید خواهند شــد.

۲۰ حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۵.۸ 

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خانقــاه 

ولســوالی رســتاق والیــت تخــار تکمیــل و بــه بهــره 

ــرداری ســپرده شــد. ب

ــدن کاری یــک حلقــه چــاه،  ــروژه شــامل کن ایــن پ

دیــواری  یــک  اعــار  آب،  یــک ذخیــره  اعــار 

ــد  ــولری، متدی ــه س ــب ۳۰ صفح ــوی، نص محافظ

۵.۷۸۰ مــر پایــپ شــبکه و نصــب ۲۴۶ شــیر دهــن 

می شــود.

تطبیــق ایــن پــروژه باعــث ایجــاد صدهــا روز کاری 

بــه اهالــی ایــن قریــه شــده و بــا تکمیــل آن حــدود 

ــه آب آشــامیدنی صحــی دسرســی  ــواده ب ۴۰۰ خان

یافتــه انــد.

جریان کار تمدید یک 
شبکه ی برق شهری در 

مرکز والیت سرپل

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه آبرسانی به ارزش 

۵.۸ میلیون افغانی در تخار

شماره صد و بیست و هفتم         جمعه         22 حمل         1399



۱۸ حمل ۱۳۹۹
قــرارداد ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۲.۹ میلیــون از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای قیمــت لمســی 
ــس  ــان ریی ــار می ــت ننگره ــن والی ــوالی اچی ولس
ــورای  ــت و ش ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش احی

ــه امضــا رســید. انکشــافی مربوطــه ب
ایــن شــبکه ۱۴۷۰ متــر طــول داشــته و بــا ســاخت 
آن ۲۱۰ خانــواده به آب آشــامیدنی صحی دسترســی 

ــد. می یابن

۲۱ حمل ۱۳۹۹ 
شــماری از گروپ هــای تولیــدی برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در والیــت کندهار 

بــه منظــور مبــارزه علیــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، اقــدام بــه تهیــه ماســک کردند. 
برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــا درک اوضــاع و همــه گیــر شــدن ویــروس کرونــا، بــرای شــماری از گروپ های 
تولیــدی مربــوط بــه ایــن برنامــه در والیــت کندهــار زمینــه تهیــه و فــروش ماســک را مســاعد کــرد کــه در پــی 
آن بــرای تعــداد زیــادی از زنــان آن والیــت زمینــه ی کار مهیــا شــده و در خصــوص تهیــه ماســک جهــت حفاظــت 

کندهاریــان از مبتــال شــدن بــه ویــروس کرونــا بــا وزارت صحت عامــه کشــور همــکاری صــورت گرفــت. 
گفتنــی اســت کــه کار تهیــه ایــن ماســک ها در نخســت به گونــه امتحانــی بــا تهیــه ۴۰ عــدد ماســک آغــاز شــد 
ــی در دواخانه هــا، ســوپرمارکیت ها و مراکــز  ــروش و بازاریاب ــه ف ــن برنامــه در زمین ــدان ای ــد از همــکاری کارمن و بع

صحــی، تقاضــا بــرای تولیــد آن بلندتــر رفــت.
گفتنــی اســت کــه در پروســه تولیــد ماســک های تهیــه شــده، تمامــی اصــول صحــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
ماســک های مذکــور بعــد از طــی کــردن پروســه  صحی ســازی، در یــک بســته بندی مخصــوص کــه حــاوی پیام هــا 

وزارت صحــت عامــه در پیونــد بــه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا اســت قــرار داده شــده و بــه بــازار عرضــه می شــود.
۱۸ حمل ۱۳۹۹

ــه ارزش ۴.۸  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــوی وزارت احی ــون از س میلی
روســتای عاشــقان محمــود راقــی، مرکز والیت کاپیســا 

ــان دارد. جری
ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر پمــپ بــوده و 
شــامل ســاخت ذخیــره ارتفاعــی بــا ظرفیــت ۲۰ متــر 

ــود. ــه اش می ش ــوار احاط ــار دی ــب آب و اعم مکع
ــواده بــه صــورت  ــا تکمیــل کار ایــن پــروژه ۳۰۰ خان ب
مســتقیم و حــدود ۵۰۰خانــواده بــه گونه غیرمســتقیم به 

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

امضای قرارداد ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 2.9 میلیون 

افغانی در ننگرهار 

تولید ماسک از سوی گروپ های تولیدی 
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در کندهار 

جـریان کار اعمـار 
یک شبکه آبرســانی 
به ارزش ۴.۸ میلیون 
افغـانی در کاپیســا

6 هفتهنامهتوسعه
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7 هفتهنامهتوسعه

۲۱ حمل ۱۳۹۹
ــون  ــه ارزش ۱۶ میلی ــل ب ــه پ ــک پای ــاخت ی کار س
افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی 
ــالم  ــتای اس ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
آبــاد ولســوالی وامــای والیــت نورســتان تکمیــل و بــه 

ــرداری ســپرده شــد. بهــره ب
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۳۴۵۶ روز کاری ایجــاد 
شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۲۷۸۰ تن از باشــندگان 

محــل از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.
گفتنــی اســت کــه تطبیــق پــروژه ی یاد شــده، نــه تنها 
در رفــت و آمــد مــردم ســهولت ایجــاد می کنــد، کــه 
باعــث رســیدن محصــوالت زراعتــی شــان در اســرع 
وقــت بــه بازارهــای فــروش نیــز شــده و اقتصــاد آنــان 

را تقویــت خواهــد کــرد.

۱۹ حمل ۱۳۹۹
ــولری  ــانی س ــبکه آبرس ــاب ش ــاخت دو ب کار س
ــی از ســوی  ــون افغان ــه ارزش مجموعــی ۷ میلی ب
برنامــه ی ملــی آبرســانی و حفــظ الصحه روســتایی 
ــو  ــتای تل ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ــار  ــت کنده ــی در والی ــوالی پنجوای ــوی ولس کان

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب تکمی
ــه  ــواده ب ــبکه ها ۲۰۰ خان ــن ش ــل کار ای ــا تکمی ب
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

تکمیل کار ساخت 
یک پایه پل به ارزش 

1۶ میلیون افغانی 
در نورستان

تکمیل کار ساخت دو 
شبکه آبرسانی به ارزش 
۷ میلیون افغانی در کندهار

۲۱ حمل ۱۳۹۹
ــده از  ــدود ش ــی مس ــای مواصالت ــاک کاری  راه ه پ
ــل  ــداهلل خی ــوچ در دره عب ــدن برف ک ــرود آم ــر ف اث
ولســوالی دره ی والیــت پنجشــیر از ســوی ریاســت 
احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت بــه همــکاری 
ــا و  برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احی

ــان دارد. انکشــاف دهــات جری
ــای  ــوچ جاده ه ــرف ک ــن ب ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
ــچ  ــدادو، ارغ ــان، ده ــتا های مرج ــی روس مواصالت
بــاال و پاییــن و خواجــه را بــا مرکــز ولســوالی بســته 
و مشــکالت فراوانــی را بــرای باشــندگان ایــن 

ــود. ــار آورده ب ــه ب ــق ب مناط

جریان پاک کاری 
راه های مواصالتی 
مسدود شده از اثر 
برف کوچ در پنجشیر

۲۱ حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت ۳.۴۷ کیلومتــر ســرک کانکریتــی 
و ســاختمان های مربــوط آن بــه هزینــه ی ۲۷ 
میلیــون افغانــی از جمال آغــه الــی پــل ۱۴۰ متــره 
ــه  ولســوالی حصــه دوم کوهســتان از ســوی برنام
ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــان دارد. ــات جری ده

جریان کار ساخت 
3.۴۷ کیلومتر سرک 
کانکریتی در کاپیسا
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