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2 هفتهنامهتوسعه

۲۲ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت ده بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در ولســوالی  دور بابــای والیــت ننگرهــار، ولســوالی  بگرامــی والیــت کابــل، ولســوالی زازی میــدان والیــت 
ــتان،  ــت نورس ــال والی ــرگ  مت ــوالی ب ــدز، ولس ــت کن ــب والی ــام صاح ــاد و ام ــان آب ــوالی های خ ــت، ولس خوس
ــت  ــی والی ــوالی پنجوای ــر و ولس ــت لوگ ــی والی ــرخ و برک ــوالی های چ ــت ارزگان، ولس ــزاب والی ــوالی گی ولس

کندهــار بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد. 
ایــن مکاتــب دارای ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل کار اعمــار آن هــا، 
بــرای ۲۴۱۷ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد 

. شد
در جریان ساخت مکاتب یاد شده هزاران روز کاری نیز برای کارگران فنی و غیر فنی ایجاد شده است.

گفتنــی اســت کــه عــاوه بــر این هــا، کار ســاخت یــک بــاب مکتــب کــه ۲۵۰ دانــش آمــوز در ولســوالی کلــکان 
والیــت کابــل از مزایــای آن مســتفید می شــوند، هفتــه ی گذشــته تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

کار ساخت ده باب مکتب در هشت والیت 
کشور به زودی تکمیل خواهد شد

۱۵ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــتنادی ب ــوار اس ــر دی ــاخت ۱۵۲ مت کار س
ــاق  ــی میث ــه مل ــی از ســوی برنام ــون افغان ۲.۸ میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای ده کان ولســوالی شــتل والیــت پنجشــیر 

ــد. ــل ش تکمی
در جریــان اعمــار ایــن دیــوار ۱۴۴۱ روز کاری بــرای 
کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و پــس از 
تکمیــل شــدن، ۳۷۵ خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

شــده انــد.
ــور ۴۰۰  ــوار مذک ــا ســاخت دی ــه ب ــی اســت ک گفتن
جریــب زمیــن از خطــرات ســیاب ها حفاظــت 

می شــود.

۱۵ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۹۶۶  ــانی ب ــبکه آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
هــزار افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت 
ــد  ــش بن ــتای پی ــات در روس ــاف ده ــا و انکش احی
ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ب
ــی،  ــره ی آب کانکریت ــک ذخی ــبکه دارای ی ــن ش ای
پایــپ، ۱۶  چهــار صفحــه ســولری، ۵۵۳ متــر 
شــیردهن و ســایر لــوازم اساســی بــوده و در جریــان 

ــت. ــده اس ــاد ش ــاخت آن ۷۶۰ روز کاری ایج س
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل پــروژه ی مذکــور، ۳۲ 
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا  ــواده ب خان

کــرده  انــد.

تکمیل کار ساخت 1۵2 
متر دیوار استنادی به 

ارزش 2.۸ میلیون افغانی 
در پنجشیر

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش
 966 هزار افغانی در غور
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3 هفتهنامهتوسعه

۱۷ جوزای ۱۳۹۹
ــد  ــد ۱۹ و نیازمن ــاری کویی ــر شــده از بیم ــرای خانواده هــای متأث ــع آزمایشــی بســته های کمکــی ب ــد توزی رون
زیــر چتــر پروگــرام پاســخ دهــی عاجــل )Response Relief( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات، در روســتاهای تحــت پوشــش ایــن برنامــه در والیــت پنجشــیر آغــاز شــده اســت.
ایــن بســته های کمکــی کــه قــرار اســت در آینــده نزدیــک در سراســر کشــور توزیــع شــود، شــامل مــواد غذایــی 
و پــول نقــد بــوده و ۹۰ درصــد روســتاهایی را کــه برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی بســیج و شناســایی کــرده 

اســت، تحــت پوشــش قــرار می دهــد.
گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع بســته های کمکــی در روســتای بوســتان ولســوالی شــتل و روســتای اســپیانای 

ولســوالی عنابــه تکمیــل شــده اســت.
ــواده در روســتای بوســتان )۳۰۰۰ افغانــی  ــرای ۸۴ خان بســته های کمکــی متذکــره شــامل توزیــع پــول نقــد ب
بــرای هرخانــواده( و بســته ی مــواد غذایــی شــامل آرد، برنــج، روغــن، لوبیــا و صابــون بــه ارزش ۳۰۱۰ افغانــی 

ــواده در روســتای اســپیانا می شــود. ــرای ۷۷ خان ب

روند آزمایشی توزیع بسته های کمکی برای 
خانواده های نیازمند در پنجشیر

۱۵ جوزای ۱۳۹۹
ــر اســاس رهنمــود وزارت محتــرم صحــت عامــه،  ب
ــه  ــا ب کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرون
منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه از ســوی 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
ــی  ــوالی فرس ــتای ولس ــات در ۵ روس ــاف ده انکش

ــدازی شــد.  ــت هــرات راه ان والی
ــه،  ــن معلومــات جامــع در مــورد وقای ــن کمپای در ای
ــروس  ــیوع وی ــری از ش ــارزه و جلوگی ــی مب چگونگ
ــه  ــافی ارای ــوراهای انکش ــای ش ــرای اعض ــا ب کرون
شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات الزم را در 
ــریک  ــز ش ــران نی ــا دیگ ــان ب ــای ش ــطح قریه ه س

ــد کــرد. خواهن

۱۵ جوزای ۱۳۹۹
بــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش بیــش 
از یــک میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
در روســتای چیانــک ولســوالی شــتل والیــت 
ــامیدنی صحــی  ــه آب آش ــواده ب ــیر، ۱۱۰ خان پنجش

ــد. ــه ان ــی یافت دسترس
ایــن شــبکه دارای ۴.۴۵ کیلومتــر طــول، ۵ شــیردهن 
ــب آب  ــر مکع ــت ۲۵ مت ــه ظرفی ــره ب ــک ذخی و ی
می باشــد کــه در جریــان ســاخت آن ۱۲۴۰ روز 
ــاد  ــی ایج ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ کاری ب

شــده اســت.

آگاهی دهی در مورد ویروس 
کرونا برای اعضای پنج 

شورای انکشافی در هرات

تهیه ی آب آشامیدنی 
برای 110 خانواده 

در پنجشیر
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۱۷ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۱.۸ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
ــت  ــز والی ــوی مرک ــرخ ج ــتای س ــات در روس ده

ــل شــد. ــان تکمی بامی
ــواده، دو  ــرای ۱۳۰ خان ــبکه ب ــن ش ــار ای ــا اعم ب
مســجد و یــک مکتــب آب آشــامیدنی صحــی تهیــه 

شــده اســت.

۱۷ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۸  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
دهــات در روســتای پیــش ده دره چاشــت ولســوالی 

ــل شــد. ــان تکمی ــت بامی ــگ والی یکاولن
بــا اعمــار ایــن شــبکه بــرای ۳۵۰ خانــواده، ۸ 
ــک، ۲۴۰ دکان  ــک کلینی ــب، ی ــک مکت ــجد، ی مس
ــه  ــی تهی ــامیدنی صح ــی آب آش و ۱۱ اداره ی دولت

ــت. ــده اس ش

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 1.۸ میلیون 

افغانی در بامیان

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۸ میلیون 

افغانی در بامیان

4 هفتهنامهتوسعه

۱۸ جوزای ۱۳۹۹
ــه  ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی ــا س ب
ــی  ــه مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۳.۸ میلی
آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
حســین خیــل پلخمــری، مرکــز والیــت بغــان ۲۶۰ 
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه 

انــد.
ایــن شــبکه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه 
ــه  ــره آب ب ــک ذخی ــار ی ــر، اعم ــق ۹۰ مت ــه عم ب
ظرفیــت ۸۰ مترمکعــب، تمدیــد پایــپ نــت ورک بــه 
ــیردهن در  ــب ۲۰۵ ش ــر و نص ــو مت ــول ۲.۳ کیل ط

داخــل خانه هــا می شــود.

۱۷ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۸  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــانی  ــی آبرس ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطقه ی شــینواری 
قلعــه ی ولســوالی بتی کــوت والیــت ننگرهــار جریان 

دارد.
ــامیدنی  ــه ی آب آش ــا هــدف تهی ــه ب ــن شــبکه  ک ای
ــه  ــینواری قلع ــه ی ش ــان منطق ــرای کوچی ــی ب صح
ســاخته می شــود، دارای یــک حلقــه چــاه، ذخیــره گاه 

ــد. ــه می باش ــوار احاط ــیردهن و دی آب، ۶ ش

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 260 
خانواده در بغالن

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 1.۸ میلیون 

افغانی در ننگرهار
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۱۷ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۵.۴ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
ــت  ــز والی ــد مرک ــه محم ــتای قلع ــات در روس ده

ــه اســت. ــش رفت ــراه ۶۰ درصــد پی ف
ــه آب  ــواده ب ــبکه ۶۰۰ خان ــن ش ــل کار ای ــا تکمی ب

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــی دسترس ــامیدنی صح آش

۱۷ جوزای ۱۳۹۹
ــد  ــد ۱۹ و نیازمن ــاری کویی ــر شــده از بیم ــای متأث ــرای خانواده ه ــع آزمایشــی بســته های کمکــی ب ــد توزی رون
زیــر چتــر پروگــرام پاســخ دهــی عاجــل )Response Relief( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات، در روســتاهای داود شــاه و حاجــی محمــد گل ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار آغــاز 

شــد.
ایــن بســته ها شــامل کمــک ۳۰۶۰ افغانــی پــول نقــد بــرای ۹۰ درصــد خانواده هــای روســتای حاجــی محمــد 
گل و توزیــع مــواد خوراکــی بــه ارزش ۳۰۶۰ افغانــی )۴۴ کیلــو آرد، ۱۰ کیلــو برنــج، ۳ لیتــر روغــن، ۳.۵ کیلــو 

لوبیــا و دو کلچــه صابــون( بــرای هــر خانــواده ی نیازمنــد در روســتای داود شــاه می شــود.
ــپین  ــک در ولســوالی های س ــده ی نزدی ــده در آین ــاد ش ــع رســمی بســته های ی ــد توزی ــه رون ــی اســت ک گفتن
بولــدک، تختــه پــل و پنجوایــی والیــت کندهــار آغــاز شــده و قــرار اســت ایــن کمک هــا بــه زودی خانواده هــای 

نیازمنــد ۳۴ والیــت کشــور را تخــت پوشــش قــرار دهــد.
۱۷ جوزای ۱۳۹۹

ــه ارزش  ــاری زراعتــی ب ــال آبی کار ســاخت یــک کان
۱.۶ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 
در  دهــات،  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
ــت  ــی والی ــوالی پنجوای ــور ولس ــد ن ــتای محم روس
ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب ــار تکمی کنده

طــول ایــن کانــال ۱۶۸۰ مترطــول بــوده و بــاالی آن 
۶ بنــد و ۱۶ حقابــه نیــز اعمــار شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت کانــال متذکــره 
ــی  ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ۹۵۰ روز کاری ب
ــن  ــب زمی ــل آن ۱۳۵ جری ــا تکمی ــده و ب ــاد ش ایج
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۵.۴ میلیون 

افغانی در فراه

روند آزمایشی توزیع بسته های کمکی برای 
خانواده های نیازمند در کندهار

تکمیل کار ساخت 
یک کانال آبیاری 

به ارزش 1.6 میلیون 
افغانی در کندهار

5 هفتهنامهتوسعه
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6 هفتهنامهتوسعه

۱۹ جوزای ۱۳۹۹
کار تطبیــق چهــار پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش مجموعــی ۲۴ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی گوســفندی والیــت ســرپل ۸۰- ۹۰ درصــد 

پیــش رفتــه اســت و بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.
ــاری در  ــال آبی ــر کان ــوار اســتنادی و ۵۲ مت ــر دی ــر ســربند، ۱۶۰ مت ــن پروژه هــا شــامل ســاخت ۳۸ مت ای
ــاری در ســه  ــال آبی ــر کان ــوار اســتنادی و ۴۰ مت ــر دی ــر ســربند، ۸۰ مت روســتاهای الغــن، ســاخت ۳۰ مت
شــورای آق گنبــد، اعمــار ۱۶ متــر ســربند، ۴۰ متــر دیــوار محافظــوی و ۱۳ متــر کانــال آبیــاری در روســتای 
غورچــی و ســاخت ۳۱۴ متــر کانــال آبیــاری در روســتای یولتــراب می شــود کــه پــس از تکمیــل شــدن، 

۲۳۲۴ خانــواده از مزایــای آن هــا مســتفید خواهنــد شــد. 
گفتنــی اســت کــه تــا کنــون ۴۴ پــروژه ی برنامــه ی میثــاق شــهروندی در ولســوالی گوســفندی والیــت 
ــن پروژه هــا شــامل ســاخت شــبکه های  ــان دارد. ای ــروژه ی دیگــر جری ــل شــده و کار ۵۱ پ ســرپل تکمی
آبرســانی، ســربند و دیوارهــای اســتنادی می شــود کــه در مجمــوع بیــش از ۱۵ هــزار خانــواده از مزایــای 

آن هــا مســتفید خواهنــد شــد.

۱۹ جوزای ۱۳۹۹
ــد ۱۹ و  ــاری کویی ــده از بیم ــر ش ــای متأث ــرای خانواده ه ــی ب ــته های کمک ــی بس ــع آزمایش ــد توزی رون
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــل )Response Relief( برنام ــی عاج ــخ ده ــرام پاس ــر پروگ ــر چت ــد زی نیازمن
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، در روســتای داک ولســوالی نرنــگ و روســتای ســوکی ولســوالی 

ســوکی والیــت کنــر آغــاز شــد.
ــتای داک و  ــای روس ــرای ۹۰ درصــد خانواده ه ــد ب ــول نق ــی پ ــک ۳۰۰۰ افغان ــامل کم ــته ها ش ــن بس ای
توزیــع مــواد خوراکــی بــه ارزش ۳۰۰۰ افغانــی )آرد، برنــج، روغــن و صابــون( بــرای ۴۹ خانــواده ی نیازمنــد 

ــود. ــوکی می ش ــتای س در روس
گفتنــی اســت کــه رونــد توزیــع بســته های یــاد شــده در آینــده ی نزدیــک در دیگــر ولســوالی های کنــر 
نیــز آغــاز شــده و قــرار اســت ایــن کمک هــا بــه زودی خانواده هــای نیازمنــد ۳۴ والیــت کشــور را تحــت 

پوشــش قــرار دهــد.

جریان کار چهار پروژه ی انکشافی 
به ارزش 2۴ میلیون افغانی در سرپل

روند آزمایشی توزیع بسته های کمکی برای 
خانواده های نیازمند در کنر
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7 هفتهنامهتوسعه

۱۸ جوزای ۱۳۹۹
ــه  ــووات ب ــی ۵ کیل ــرق آفتاب ــد شــبکه ی ب کار تمدی
ارزش ۱.۵ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــات  ــا و انکشــاف ده ــاق شــهروندی وزارت احی میث
ــت  ــل والی ــه پ ــوالی تخت ــداد ولس ــتای حق در روس

ــان دارد. ــار جری کنده
ایــن شــبکه دارای ۲۶ تختــه ســولر ۲۵۰ وات و ۱۴ 
ــل کار آن،  ــا تکمی ــه ب ــر اســت ک بطــری ۲۲۰ امپی
ــد  ــی خواهن ــرق دسترس ــرژی ب ــه ان ــواده ب ۳۲ خان

یافــت.
گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق پــروژه ی یــاد 
ــی و  ــران فن ــرای کارگ ــز ب ــده ۳۸۰ روز کاری نی ش

غیرفنــی ایجــاد شــده اســت .

۱۹ جوزای ۱۳۹۹
ــد ۱۹ و  ــاری کویی ــده از بیم ــر ش ــای متأث ــرای خانواده ه ــی ب ــته های کمک ــی بس ــع آزمایش ــد توزی رون
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــرام پاســخ دهــی عاجــل )Response Relief( برنام ــر پروگ ــر چت ــد زی نیازمن
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، در روســتاهای )قنجوغــه بــاال و نهــر توغــی شــبرغان، مرکــز 

والیــت جوزجــان آغــاز شــد.
ــاال  ــواده  در روســتای قنجوغــه  ب ــرای ۲۵۹ خان ایــن بســته ها شــامل کمــک ۳۰۶۰ افغانــی پــول نقــد ب
ــواده ی  ــرای ۴۹ خان ــون( ب ــج، روغــن و صاب ــی )آرد، برن ــه ارزش ۳۰۶۰ افغان ــواد خوراکــی ب ــع م و توزی

ــود. ــی می ش ــر توغ ــتای نه ــد در روس نیازمن
ــد توزیــع بســته های یــاد شــده در آینــده ی نزدیــک در ۱۳۴ روســتای شــبرغان  گفتنــی اســت کــه رون
ــه زودی خانواده هــای  ــرار اســت ایــن کمک هــا ب ــاد آغــاز شــده و ق و ۶۸ روســتای ولســوالی فیــض آب

۱۹ جوزای ۱۳۹۹نیازمنــد ۳۴ والیــت کشــور را تحــت پوشــش قــرار دهــد.
ــه ارزش ۲  ــی ب ــره ی آب زراعت ــک ذخی ــاخت ی کار س
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملی میثاق شــهروندی 
ــل  ــتای گزگی ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ولســوالی درایــم والیــت بدخشــان تکمیــل و بــه بهــره 

بــرداری ســپرده شــد.
ــته و در  ــت داش ــب ظرفی ــر مکع ــره ۲۱۶ مت ــن ذخی ای
جریــان ســاخت آن بــرای ۱۸۰۸ کارگــر فنــی و غیرفنی 

زمینــه ی کار ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت با ســاخت ذخیــره ی یــاد شــده ۵۰ جریب 
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیاری قــرار گرفتــه و ۷۰ 

خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده اند.

جریان کار تمدید 
شبکه ی برق آفتابی 
۵ کیلووات در کندهار

روند آزمایشی توزیع بسته های کمکی برای 
خانواده های نیازمند در جوزجان

تکمیل کار ساخت یک 
ذخیره ی آب زراعتی به ارزش 
2 میلیون افغانی در بدخشان
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۱۹ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش ۱.۵ 
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای محمــد زیــی ولســوالی پنجوایــی والیــت 
کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــد و ۱۶  ــر طــول، ۶ بن ــال دارای ۱۹۰۰ مت ــن کان ای
حقابــه بــوده و در جریــان ســاخت آن ۱۰۵۰ روز 

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــران فن ــرای کارگ کاری ب
گفتنــی اســت بــا اعمــار کانــال متذکــره ۱۵۰ جریب 
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه 

و ۱۱۲ خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

۱۹ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۴  ــک شــبکه ی آبرســانی ب ــم ی کار ترمی
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی، 
ــا و  ــتایی وزارت احی ــه ی روس ــاری و حفظ الصح آبی
ــوالی  ــت ولس ــتای پیاوش ــات در روس ــاف ده انکش

ــت پنجشــیر آغــاز شــد. رخــه ی والی
ایــن شــبکه دارای ۲.۴ کیلومتــر پایــپ بــرای انتقــال 
آب چشــمه بــا آبدهــی ۱.۶۶ لیتــر فــی ثانیــه، 
ــظ چشــمه  ــوار محاف ــک دی ــره  گاه آب و ی ــک ذخی ی
ــرای ۱۱۲۸  ــم آن ب ــان ترمی ــه در جری ــد ک می باش
کارگــر فنــی و ۲۳۷ کارگــر غیــر فنــی زمینــه ی کار 

ایجــاد می شــود.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار شــبکه ی یاد شــده 
ــوز  ــجد و ۳۰۰ دانش آم ــاب مس ــواده، دو ب ۲۹۳ خان
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

تکمیل کار ساخت 
یک کانال آب 

به ارزش 1.۵ میلیون 
افغانی در کندهار

آغاز کار ترمیم یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش 1.۴ میلیون 

افغانی در پنجشیر

۱۹ جوزای ۱۳۹۹
ــرک  ــر س ــدازی ۲.۴ کیلومت ــازی و جغل ان کار بازس
ــی از ســوی  ــون افغان ــک میلی ــش از ی ــه ارزش بی ب
ــرای ســاختمان،  ــدی ب ــه انکشــافی نق ــرام وج پروگ
ملــی  برنامــه ی   )MCCG( مراقبــت  و  حفــظ 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
در روســتای خولــه پاییــن پلخمــری، مرکــز والیــت 

ــل شــد. ــان تکمی بغ
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای ۵۰ کارگرفنــی 
زمینــه ی کار ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن 

۱۳۲ خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

۱۹ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــافی ب ــروژه ی انکش ــق ۱۲ پ ــرارداد تطبی ق
ــوی  ــی از س ــون افغان ــش از ۴۸ میلی ــی بی مجموع
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مرکــز و ولســوالی 
حصــه دوم کوهســتان والیــت کاپیســا میــان رییــس 
ــت و شــوراهای  ــن والی ــا و انکشــاف دهــات ای احی

انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.
ایــن پروژه هــا شــامل اعمــار ۲.۰۶ کیلومتــر ســرک 
ــتای  ــرو آن از روس ــاختمان های آب ــا س ــی ب کانکریت
ــش،  ــیاب در دو بخ ــار آس ــی چه ــه ال ــراد خواج م
ســاخت ۱۰ شــبکه ی آبرســانی در روســتاهای کالوته 
مرکــزی، قــول بابــر ســفلی، قــول بابــر علیــا، زراعت 
ــل،  ــی خی ــی، غن ــت ارچ ــر، دش ــاغ امی ــقان ب عاش
ســورغندی یــک، ســورغندی دو، زراعــت عاشــقان 
ــر دوم می شــود  ــک و زراعــت عاشــقان نمب ــر ی نمب
ــواده از  ــزارن خوان ــدن ه ــل ش ــس از تکمی ــه پ ک

ــد شــد. ــای آن هــا مســتفید خواهن مزای

تکمیل کار بازسازی
 2.۴ کیلومتر سرک 

به ارزش یک میلیون 
افغانی در بغالن

امضای قرارداد 12 
پروژه ی انکشافی به ارزش 
۴۸ میلیون افغانی در کاپیسا
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۱۹جوزای ۱۳۹۹
ــه  ــا ب کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرون
منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه از ســوی 
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت 
عامــه در ۵ قریــه ی ولســوالی کــرخ والیــت هــرات 

ــدازی شــد.  راه ان
ــه،  ــن معلومــات جامــع در مــورد وقای ــن کمپای در ای
ــروس  ــیوع وی ــری از ش ــارزه و جلوگی ــی مب چگونگ
کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذکــره 
ــات  ــه هدای ــپردند ک ــده س ــان وع ــد و آن ــه ش ارای
ــران  ــا دیگ ــان ب ــای ش ــطح قریه ه ــور را در س مذک

ــازند. ــریک س ــز ش نی

۲۰ جوزا ۱۳۹۹
بــرای ۵۸ عضــو کلیــدی گروپ هــای پس انــداز 
انکشــاف  برنامــه ی  قرضه دهــی  اتحادیه  هــای  و  
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــاد روس اقتص
کرونــا  ویــروس  مــورد  در  در والیــت خوســت 

شــد. آگاهی دهــی 
ــت  ــون، شــمل و لکــن از مناطــق مرکــزی والی مت
همــواره  آن هــا  باشــندگان  کــه  انــد  خوســت 
توصیه هــای صحــی را جهــت جلوگیــری از مصــاب 
شــدن بــه ویــروس کرونــا، از جانــب برنامه انکشــاف 

ــد. ــت می کنن ــتایی دریاف ــاد روس اقتص
در کنــار توضیحــات شــفاهی، توزیــع پیام هــای 
تصویــری و نوشــتاری از منابــع موثــر معلومــات 
ــط  ــه توس ــت ک ــد-۱۹ اس ــاری کوئی ــورد بیم در م
ــان روســتاییان  ــه می ــن برنام ــدان ســاحوی ای کارمن

منتشــر می شــود.

۲۰ جوزای ۱۳۹۹
ــا  ــو وات ب ــی ۶ کیل ــرق آفتاب ــبکه ب ــد ش کار تمدی
ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ی ۲.۷ میلی هزین
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
ــوالی  ــی ولس ــاه ول ــری ش ــتای چغ ــات در روس ده

ــان دارد. ــار جری ــت کنده ــل والی ــه پ تخت
ایــن شــبکه دارای ۳۴ تختــه ســولر ۲۵۰ وات و ۱۸ 
بطــری ۲۲۰ امپیــر بــوده بــا تکمیــل آن ۴۸ خانــواده 
و ســه مســجد بــه انــرژی بــرق دسترســی می یابنــد.

ــروژه  ــن پ ــق ای ــان تطبی ــی اســت کــه در جری گفتن
ــاد  ــی ایج ــران فن ــرای کارگ ــز ب ۵۲۵ روز کاری نی

شــده اســت.

۲۰ جوزای ۱۳۹۹
ســوی  از  ســرک  کیلومتــر   ۱۲.۹۴ ســاخت  کار 
ــا  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه ــر انس دفت
و انکشــاف دهــات در روســتای حصــارک ولســوالی 

ــان دارد. ــت جری ــت خوس ــی والی تن
ــی در دو  ــه و اساس ــه ی پخت ــه گون ــرک ب ــن س ای
ــار آن ۲۲  ــان اعم ــده و در جری ــاخته ش ــه س مرحل

هــزار و ۲۳۱ روز کاری ایجــاد می شــود.
ــاد شــده  ــروژه ی ی ــا تطبیــق پ گفتنــی اســت کــه ب
ــل  ــم وص ــا ه ــی ب ــوالی تن ــتای ولس ــن روس چندی
شــده و مشــکات ترانســپورتی ۲۶ هــزار و ۱۸۰ تــن 

ــع خواهــد شــد. از باشــندگان محــل رف

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای اعضای 
۵ شورای انکشافی در هرات

آگاهی دهی در مورد ویروس 
کرونا برای اعضای گروپ های 
پس انداز و اتحادیه های قرضه 

دهی در خوست
جریان کار تمدید 

شبکه ی برق آفتابی 
6 کیلو وات در کندهار

جریان کار ساخت 
12.9۴ کیلومتر سرک 

در خوست
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۲۱ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۲.۷ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی میثــاق 
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای ده کان ولســوالی شــتل والیــت پنجشــیر 

ــد. ــاز ش آغ
ایــن شــبکه دارای ۵ کیلومتــر پایــپ، ۱۵ شــیردهن 
و یــک ذخیــره گاه آب بــا ظرفیــت ۴۰ متــر مکعــب 
آب  بــه  خانــواده  آن ۳۷۵  بــا ســاخت  و  بــوده 

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــی دسترس ــامیدنی صح آش

۲۱ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۵.۷ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
ــاد مرکــز والیــت فــراه  دهــات در روســتای عبدل آب

۷۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان ســاخت ایــن شــبکه بــرای ۶۰ تــن 
زمینــه ی کار مهیــا شــده و بــا تکمیــل آن ۶۵۲ 
آشــامیدنی صحــی دسترســی  بــه آب  خانــواده 

خواهنــد یافــت.

آغاز کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 2.۷ میلیون 

افغانی در پنجشیر

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
۵.۷ میلیون افغانی در فراه

۲۰ جوزای ۱۳۹۹
ــی  ــر ســرک کانکریت ــش از ۳ کیلومت کار ســاخت بی
ــون  ــه ارزش ۲۳ میلی ــوط آن ب و ســاختمان های مرب
برنامه هــای  انســجام  دفتــر  ســوی  از  افغانــی 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
ــه  ــار ب ــت ننگره ــر والی ــوز کن ــوالی ک ــرم ولس ُخ

ــد. ــد ش ــل خواه زودی تکمی
ــوالی  ــتای ولس ــش روس ــل ش ــا وص ــرک ب ــن س ای
ــپورتی  ــکات ترانس ــع مش ــر ضمــن رف ــوز کن ک
ــواده، زمینــه ی رســیدن محصــوالت  ســه هــزار خان
ــای  ــه بازاره ــت ب ــرع وق ــان را در اس ــی آن زراعت

ــد. ــا می کن ــز مهی ــروش نی ف

۲۱ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۹۰۰ هــزار افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی، 
ــا  ــتایی وزارت احی ــه ی روس ــظ الصح ــاری و حف آبی
ــنگ  ــیاه س ــتای س ــات در در روس ــاف ده و انکش
ــور  ــت غ ــرجنگل والی ــل و س ــوالی لع ــان ولس کرم

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب تکمی
بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه ۲۰ خانــواده، ۲ مکتــب، 
ــان  ــندگان بازارکرم ــی و فروش ــک صح ــک کلینی ی

ــد. ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه ان ب

کار ساخت 3 کیلومتر 
سرک به ارزش 23 میلیون 
افغانی در ننگرهار به زودی 

تکمیل خواهد شد

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 900 هزار 

افغانی در غور
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11 هفتهنامهتوسعه

۲۱ جوزا ۱۳۹۹
بــرای ۲۸ تــن از اعضــای چهــار گــروپ پس انــداز در روســتاهای چهاربــاغ و دوســت محمــد والیــت فــراه 

در مــورد ویــروس کرونــا آگاهی دهــی صــورت گرفــت.
معلومــات صحــی ارایــه شــده توجــه شــمار زیــادی از ایــن روســتاییان را جلــب کــرد و در نتیجــه آنــان تعهد 

ســپردند کــه اندوخته هــای صحی شــان را بــرای اعضــای خانــواده و دوستان شــان نیــز بازگــو کننــد.
گفتنــی اســت کــه پیــش از نیــز بــرای شــماری از گروپ هــای قرضــه و پس انــداز در دیگــر ولســوالی های 
والیــت فــراه، از ســوی برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مــورد ویروس 

کرونــا آگاهی داده شــده اســت .

۲۱ جوزای ۱۳۹۹
بــرای ۴۵ خانــواده ی نیازمنــد در شــوراهای انکشــافی مســجد زیــد ابــن ثابــت و مســجد ســعد ابــن وقــاص 
ــق بانک هــای غله جــات برنامــه ی  ــر خوراکــی از طری ــواد خوراکــی و غی ــت تخــار م ــان، مرکــز والی تالق

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.
ایــن کمک هــا از ســوی روســتاییان و پروگــرام وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 

شــده و شــامل آرد، روغــن، برنــج، شــکر، نخــود، چــای خشــک و صابــون می شــود.
ــرای  ــرام SIG ب ــر پروگ ــر چت ــا زی ــر دارد ت ــهروندی در نظ ــاق ش ــه ی میث ــه برنام ــت ک ــی اس گفتن
خانواده هــای نیازمنــد ۳۳۱ شــورای انکشــافی در تالقــان مــواد غذایــی توزیــع کنــد کــه از آن جملــه، بــرای 
۸۲ شــورای از ســوی دولــت و بــرای ۱۷۹ شــورا از ســوی مــردم مــواد غذایــی خریــداری شــده و توزیــع 

ــان دارد. آن جری

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای 
اعضای گروپ های پس انداز در فراه

توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی به ارزش 
136 هزار افغانی برای ۴۵ خانواده ی نیازمند 

در تخار
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۲۱جوزای ۱۳۹۹ 
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱.۵ میلی ــی ب ــره ی آب زراعت ــک ذخی ــاخت ی کار س
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهــات در روســتای دالنتوی 

ولســوالی کــرخ والیــت هــرات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ظرفیت این ذخیره ۶۰۰ متر مکعب بوده و دارای ۶۴۰ متر پایپ نیز است.

گفتــی اســت کــه ذخیــره ی یــاد شــده توانایــی آبیــاری ۴۰۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی 
را دارا بــوده و حــدود ۲۰۰ خانــواده در روســتای دالنتــو از مزایــای آن مســتفید 

می شــوند.

۲۱ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت ۲۰۰ متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش ۲.۸ میلیــون افغانی از ســوی برنامه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای چهاریکــه جــوی 

شــهید مرکــز والیــت ســرپل ۵۰ درصــد پیــش افته اســت.
ــرای کاگــران فنــی و غیــر فنــی  ــال ۱۱۴۶ روز کاری ب در جریــان ســاخت ایــن کان
ــت  ــواده تخ ــی ۵۵ خان ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۴۰۰ جری ــا تکمی ــده و ب ــم ش فراه

ــرد. ــرار می گی ــاری ق ــش آبی پوش

تکمیل کار ساخت یک ذخیره ی 
آب زراعتی در هرات

جریان کار ساخت 200 متر کانال 
آبیاری به ارزش 2.۸ میلیون افغانی 

در سرپل
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