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2 هفتهنامهتوسعه

۱۵ جوزای ۱۳۹۹
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــرای برنام ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــب زی ــاب مکت ــاخت شــش ب کار س
و انکشــاف دهــات در ولســوالی  زیــک زیــک وطنــی والیــت بلــخ، ولســوالی کــرخ والیــت هــرات، ولســوالی 
آبکمــری والیــت بادغیــس، ولســوالی گلــدره ی والیــت کابــل و ولســوالی های اســماعیل خیــل منــدوزی و زازی 

میــدان والیــت خوســت بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد. 
ــل کار  ــا تکمی ــوده و ب ــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی ب ــا ۶ صن ــب دارای ۱۲، ۱۰ ی ــن مکات ای
ــالم و  ــای س ــش در فض ــم و دان ــری عل ــه ی فراگی ــواده زمین ــوزان ۱۸۸۰ خان ــش آم ــرای دان ــا، ب ــار آن ه اعم

مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت مکاتــب یــاد شــده هــزاران روز کاری نیــز بــرای کارگــران فنــی و غیــر 

فنــی ایجــاد شــده اســت.

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

۱۴ جوزای ۱۳۹۹
ــک شــبکه ی آب اشــامیدنی صحــی   کار ســاخت ی
ــه ی  ــوی برنام ــب از س ــر مکع ــت ۴۰ مت ــا ظرفی ب
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
ــرخرود  ــوالی س ــان ولس ــتای حاجی ــات در روس ده

ــان دارد.  ــار جری ــت ننگره والی
ــر  ــرای ۱۱۸۰ کارگ ــروژه، ب ــن پ ــان کار ای در جری
فنــی و غیرفنــی، زمینــه ی کار ایجــاد شــده و پــس از 
تکمیــل شــدن، ۲۲۵۰ خانــواده از مزایــای آن بهــره 

منــد خواهنــد شــد.

۱۵ جوزا ۱۳۹۹ 
ــتایی وزارت  ــاد روس ــاف اقتص ــی انکش ــه ی مل برنام
احیــا و انکشــاف دهــات در جریــان ســه مــاه گذشــته 
ــی ۲۰۱  ــت غزن ــز والی ــف مرک ــای مختل در قریه ه
گــروپ پــس انــداز )۱۹۰ گــروپ زنانــه و ۱۱ گــروپ 

مردانــه( را تاســیس کــرده اســت. 
ــق موسســه  ــی از طری ــت غزن ــه در والی ــن برنام ای
همــکار کــوار تطبیــق می شــود و کارمنــدان موظــف 
در ایــن موسســه همــه روزه در کنــار انجــام وظایــف 
رســمی خویــش، در مــورد ویــروس کرونــا بــه 

ــد. ــی می کنن ــی ده ــی آگاه ــینان غزن روستانش

جریان کارساخت یک 
شبکه ی آب اشامیدنی 

صحی در ننگرهار

تاسیس گروپ های 
پس انداز در والیت غزنی
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۲ جوزای ۱۳۹۹
ولســوالی ســرخرود از جملــه شــش ولســوالی والیــت ننگرهــار اســت کــه برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در آن فعالیــت دارد. ۳۳ تــن از اعضــای ۴ گــروپ پــس انــداز دریــن ولســوالی از 

توصیه هــای صحــی در مــورد ویــروس کرونــا مســتفید شــدند و ازیــن جهــت ابــراز خرســندی کردنــد.
کارمنــدان ایــن برنامــه روزانــه در کنــار انجــام وظایــف کاری، شستشــوی مکــرر دســت ها و اســتفاده از مــواد 
ضــد عفونــی کننــده جهــت پــاک کــردن وســایل و لــوازم خانــه را بــه اعضــای گروپ هــای پــس انــداز توصیــه 

می کننــد.
اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی، اســتفاده از میوه جاتــی  کــه حــاوی ویتامیــن C انــد، نزدیــک نشــدن بــه 
اشــخاصی کــه زکام و ســرفه دارنــد، رعایــت فاصلــه بدنــی مناســب، خــودداری از رفتــن بــه جاهــای مزدحــم و 
تــا حــد امــکان مانــدن در خانــه از دیگــر توصیه هــای محافظتــی  بــود کــه از جانــب کارمنــدان ایــن برنامــه بــه 

روستانشــینان والیــت ننگرهــار ابــاغ شــد.

بلند بردن آگاهی عامه، یگانه راه جلوگیری 
از انتشار مرض ویروس کرونا

۱۱ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت ۱.۰۸۰ متــر ســرک از ســوی دفتــر 
و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای  انســجام 
ولســوالی  مانــی  در روســتای  انکشــاف دهــات 
ــه  ــش رفت ــد پی ــت ۸۰ درص ــت خوس ــپیری والی س

ــت.  اس
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۴۶۳۹ روز کاری 
ــن  ــدن ۳۶۷۴ ت ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج
از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ســرک مذکــور چندین 
ــی از  ــش بزرگ ــده و بخ ــل ش ــم وص ــا ه ــتا ب روس
مشــکات ترانســپورتی مــردم محــل حــل می شــود.

۱۱ جوزای ۱۳۹۹
قــرارداد ســاخت یــک شــبکه آبرســانی بــه ارزش ۴ 
ــی آبرســانی  ــی از ســوی برنامــه ی مل ــون افغان میلی
ــم  ــتای خ ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ــان  ــار می ــت ننگره ــه ی والی ولســوالی هســکه  مین
ــت و  ــن والی ــات ای ــاف ده ــا و انکش ــس احی ریی

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب ــافی مربوط ــورای انکش ش
ــاخت آن  ــا س ــته و ب ــول داش ــبکه ۴۸۶۳ ط ــن ش ای
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ــواده ب ۳۰۰ خان

ــد یافــت. خواهن

جریان کار ساخت
1.08  کیلو متر سرک 

در خوست

امضای قرارداد ساخت 
یک شبکه آبرسانی به 
ارزش ۴ میلیون افغانی 

در ننگرهار 
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۱۳ جوزا ۱۳۹۹
ــا   کمپایــن آگاهــی دهــی در مــورد ویــروس کرون
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه مل ــوی برنام از س
احیــا وانکشــاف دهــات بــه اســاس رهنمــود وزارت 
صحــت عامــه در ۱۲ قریــه ولســوالی کهســان 

ــد .  ــدازی ش ــرات راه ان ــت ه والی
 در ایــن کمپایــن در مــورد راه هــای وقایــوی، عایــم 
افــراد مبتــا بــه ایــن ویــروس و راه هــای جلوگیــری 
از انتقــال آن بــه ســایر افــراد معلومــات ارایــه شــد و 
ســاکنان روســتاهای مذکــور نیــز وعــده ســپردند تــا 
ــان  ــه در جری ــی را ک ــای صح ــات و توصیه ه هدای
ایــن کمپایــن فــرا گرفته انــد، بــا دیگــران در ســطح  

روستاهایشــان شــریک کننــد.

۱۲ جوزای ۱۳۹۹
ــه  ــتنادی ب ــوار اس ــر دی ــاخت ۴۴۵ مت ــرارداد س ق
ارزش ۱۷.۹ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 
برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در روســتای قطــب خیــل ولســوالی کامــه ی والیــت 
ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن 
ــا  ــه امض ــه ب ــافی مربوط ــورای انکش ــت و ش والی

رســید.
بــا ســاخت ایــن دیــوار ۹۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی 
در روســتای قطــب خیــل بعضــی مناطــق دیگــر از 
خطــرات ســیاب و آبخیــزی دریــای کنــر محافظــت 

خواهــد شــد.

برای 1۲ شوراهای 
انکشافی در والیت هرات 
آگاهی های الزم در مورد 
ویروس کرونا داده شد

امضای قرارداد ساخت 
۴۴5 متر دیوار استنادی به 
ارزش 1۷.9 میلیون افغانی 

در ننگرهار

4 هفتهنامهتوسعه

۱۳ جوزای ۱۳۹۹ 
مرحلــه ی دوم ســاخت ۲۳۸ متــر کانــال آبیــاری بــه 
ــجام  ــر انس ــب دفت ــی از جان ــون افغان ارزش ۱ میلی
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 
ــوالی  ــاالی ولس ــل ب ــره خی ــتای ت ــات در روس ده
ــرداری  ــه بهره ب ــل و ب ــل تکمی ــت کاب ــبز والی ده س

ــد.  ــپرده ش س
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه کــه از ســوی صندوق 
جهانــی انکشــاف زراعتــی IFAD_ تمویــل مالــی 
می شــود، ۱۱۸۹ روز کاری ایجــاد شــده و ۱۷۵۰ 
ــتفید  ــای آن مس ــل از مزای ــندگان مح ــن از باش ت

می شــوند. 
ــال  ــاخت کان ــا س ــه ب ــت ک ــی اس ــل یاددهان قاب
متذکــره، ۱۵۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحت پوشــش 

ــه اســت. ــرار گرفت ــاری ق منظــم آبی

۱۳ جوزای ۱۳۹۹
بــرای ۱۳ خانــواده نیازمنــد در شــورای انکشــافی ســر 
پــل از مربوطــات ولســوالی یــاوان بدخشــان بــه ارزش 
۶۹ میلیــون افغانــی مــواد غذایــی از طریــق بانک های 
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه مل ــات برنام غله ج

احیــا و انکشــاف دهــات، توزیــع شــد. 
ایــن کمک هــا از جانــب وجــه مالــی مشــارکت 
اجتماعــی-SIG انجــام یافــت کــه در آن مــواد 
ــا شــامل  ــوره و خرم ــن، ب ــل: آرد، روغ ــی از قبی غذای

ــود.  ب
بانک هــای  توســط  شــده  توزیــع  کمک هــای 
غذایــی در چنیــن شــرایطی، باعــث ترویــج فرهنــگ 
ثروت منــدان  میــان  نیازمنــدان  دســت گیری 

. د می شــو

تکمیل کار ساخت 
یک کانال آبیاری 
در والیت کابل 

برای 13 خانواده نیازمند 
در بدخشان به ارزش 69 
میلیون افغانی مواد غذایی 

توزیع شد
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۷ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۲  ــاری ب ــال آبی ــر کان ــاخت ۲۲۵ مت کار س
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
ــت  ــاهی والی ــر ش ــوالی نه ــه ی ولس ــهرک کهن ش

بلــخ تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۵۲۹ روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۰۵۰ تــن از 

ــد. ــای آن شــده ان باشــندگان محــل از مزای
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن کانــال ۵۰ جریب 
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار 

ــت. گرفته اس

برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در پــی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، 
کمپایــن آگاهی دهــی تحــت نــام »قریــه بــه قریه-خانــه بــه خانــه« را در مناطــق تحــت پوشــش ایــن برنامــه 

در ۳۴ والیــت کشــور راه انــدازی کــرد.
ــه  ــه گون ــه ب ــن برنام ــاحوی ای ــدان س ــرف کارمن ــه روزه از ط ــای الزم هم ــن، آگاهی ه ــن کمپای ــان ای در جری
ــتراک  ــه اش ــد، ب ــت عامه ان ــی  وزارت صح ــای صح ــاوی پیام ه ــه ح ــه ک ــی در اوراق جداگان ــفاهی و کتب ش

ــود. ــه می ش ــد گان ارای کنن
ــای  ــه گروپ ه ــی ب ــورد آگاهی ده ــون ۴۴۶۳ م ــا کن ــه« ت ــه خان ــه ب ــه قریه-خان ــه ب ــن  »قری ــاز کمپای از آغ
پس انــداز برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی در زون هــای هفت گانــه کشــور انجــام شــده اســت و ایــن سلســله 

ــا ادامــه خواهــد داشــت.  ــروس مهلــک کرون ــری وی ــان یافتــن همه گی ــا پای ت
گفتنــی اســت کــه کابــل، هــرات، قندهــار، بلــخ، ننگرهــار و خوســت از والیاتــی  انــد کــه بیشــترین کمپاین هــای 

آگاهی دهــی را از جانــب ایــن برنامــه دریافــت کرده انــد.

۱۳ جوزا ۱۳۹۹
برنامــه ملــی میثاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف 
دهــات بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا و نشــر 
ــن  ــه، کمپای ــت عام ــی وزارت صح ــای اساس پیام ه
و  قریه هــای ســفیدان ســفلی  را در  آگاهی دهــی 
ســفیدان علیــا از مربوطــات ولســوالی پشــتون زرغون 

والیــت هــرات برگــزار کــرد.
روش هــای وقایــوی در برابــر ایــن ویــروس، عایــم 
ــن  ــال ای ــری از انتق ــه آن و جلوگی ــا ب ــراد مبت اف
ویــروس بــه افــراد دیگــر از اساســی ترین موضوعاتــی 
بــود کــه بــرای اشــتراک کننــدگان در ایــن کمپایــن 

ارایــه شــد. 
ایــن روستانشــینان تعهــد ســپردند تــا بــه اندوخته های 
صحی شــان عمــل کــرده و در امــر مبــارزه بــا ویروس 

کرونا کوشــا باشــند.

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آبیاری به ارزش 
۲ میلیون افغانی در بلخ

ادامه ی روند آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا در سراسر کشور 

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 
اعضای شوراهای 

انکشافی در والیت هرات
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6 هفتهنامهتوسعه

۱۰ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۲  ــاری ب ــال آبی ــر کان ــاخت ۲۷۰ مت کار س
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
تــره خیــل بــاالی ولســوالی ده ســبز والیــت کابــل 

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۴۴۲ روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۷۵۰ تــن از 

ــد. ــای آن شــده ان باشــندگان محــل از مزای
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن کانــال ۹۰ جریب 
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار 

ــت. گرفته اس

۱۰ جوزای ۱۳۹۹
قرارداد ســاخت ۱۴ شــبکه ی آبرســانی و یک دیوار اســتنادی در روســتاهای ســرحدی ولســوالی گوشــته ی 
والیــت ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــوراهای انکشــافی مربوطــه بــه 

ــید. امضا رس
ــی کمیتــه ســویدن  ــا کمــک مال ــا و انکشــاف دهــات ننگرهــار ب ــر ریاســت احی ــر چت ایــن پروژه هــا زی
در زون جنــوب در روســتاهای کرونــدی، ســرکانی، ماماخیــل، صوفــی بابــا، تورکانــی، گــرو، مکتــب اول، 

لعــل شــورا، ســاگی، تــور راغــه، کــوز زیــری، برزیــری، اورخیــل و زیــارت داگ تطبیــق می شــوند.
گفتنــی  اســت کــه بــا تطبیــق پروژه هــای یــاد شــده ۲۹۵۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی 

یافتــه و ۸۰ جریــب زمیــن زراعتــی از خطــرات ســیاب ها محافظــت خواهــد.
۱۱ جوزای ۱۳۹۹ 

ــا از  ــروس کرون ــورد وی ــی در م ــی ده ــن آگاه کمپای
طریــق برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
ــت  ــود وزارت صح ــق رهنم ــات، مطاب ــاف ده و انکش
عامــه بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی قربــان قدوق 
ــخ راه  ــت بل ــاق ولســوالی چهــار کنــت والی ــن ق و قلی

ــدازی شــد.  ان
در ایــن کمپایــن در رابطــه بــه وقایــه، راه هــای انتقــال، 
خطــرات و نگهــداری خویــش از ویــروس کرونــا 
معلومــات ارایه شــد و اشــتراک کننــدگان وعده ســپردند 
کــه مســئولیت شــان را در جلوگیــری از شــیوع کرونــا در 

محــات شــان ادا خواهنــد کــرد.

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آبیاری به ارزش 
۲ میلیون افغانی در کابل

امضای قرار ساخت 1۴ شبکه ی آبرسانی 
و یک دیوار استنادی در ننگرهار 

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای اعضای 
دو شورای انکشافی در بلخ
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۷ جوزای ۱۳۹۹ 
ــه  ــدر ب ــوار محافظتــی بول کار ســاخت ۵۴۰ متــر دی
ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ارزش ۶ میلی
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 
دهــات در روســتای بیلــی ولســوالی نــورگل والیــت 

ــل شــده اســت. ــر تکمی کن
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۱۱۰ روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۱۰۳۸ تــن از 

ــد. ــای آن مســتفید شــده ان مزای
گفتنــی اســت کــه دیــوار یــاد شــده باعــث محافظت 
بخــش بزرگــی از زمین هــای زراعتــی مــردم محــل 

ــز می شــود . از خطــرات ســیاب ها نی

۸ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۸  ــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب ب
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای میرآبــاد ولســوالی قرغــان والیــت فاریــاب، 
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ــواده ب ۱۰۰ خان

ــد. ــه ان یافت
ایــن شــبکه دارای ۱۵۵۰ متــر طــول، ۷ شــیردهن، ۲ 
حلقــه چــاه نیمــه عمیــق و یــک ذخیــره ی ارتفاعــی 
ــه  ــد ک ــب آب می باش ــر مکع ــت ۱۶ مت ــه ظرفی ب
ــرای  ــز ب ــاخت آن ۸۴۰ روز کاری نی ــان س در جری

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

تکمیل کار ساخت 
5۴0 متر دیوار محافظتی 

در کنر

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 100 خانواده 

در فاریاب

۸ جوزای ۱۳۹۹
ــد در روســتای کنجــک  ــواده ی نیازمن ــرای ۱۷ خان ب
ــر  ــت لوگ ــم والی ــل عل ــوالی پ ــوط ولس ــن مرب پایی
بــه ارزش ۱۶۳ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیــر 
خوراکــی از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی 
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 
شــده و شــامل آرد، برنــج، روغــن، دال، نمــک، 

ــد. ــودر می باش ــون و پ صاب ۱۴ جوزای ۱۳۹۹  
کار ســاخت ۶۰۰ متــر ســرک روســتایی و جوی هــای 
کنــار آن زیــر چتــر پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی 
 )MCCG( بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
وانکشــاف دهــات، در روســتای بــری چینــی ولســوالی 

ــان دارد. ــار جری ــت ننگره ــار والی چپره
در جریــان ســاخت ایــن ســرک ۳۶۸۰ روزکاری ایجاد 
شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۲۶۳ خانــواده از مزایای 

آن بهــره منــد خواهند شــد.

توزیع مواد خوراکی و 
غیر خوراکی به ارزش 
163 هزار افغانی برای 

1۷ خانواده در لوگر 

جریان کار ساخت 600 
متر سرک در ننگرهار
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