
معرفی رؤسـای جدید پالن و پالیسی و 
احصـائیه و مشـاور برنامه های وزارت 

احیا و انکشــاف دهــات

هفته نامه وزارت احیا و انکشاف دهاتخوشخبریها!
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2 هفتهنامهتوسعه

۲۹ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت دو بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در ولســوالی های کلــکان و میــر بچــه کــوت والیــت کابــل تکمیــل شــده و کار هفــت مکتــب دیگــر در 
ولســوالی های ژیــری و میونــد والیــت کندهــار، ولســوالی کــوز کنــر والیــت ننگرهــار، ولســوالی  گلــدره ی والیــت 
ــت  ــدز و ولســوالی ســروبی والی ــت کن ــاد والی ــر، ولســوالی خــان آب ــت لوگ ــرک والی ــل، ولســوالی برکــی ب کاب

پکتیــکا بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.
ایــن مکاتــب دارای ۱۲، ۱۰، ۸ یــا ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار 

آن هــا بیــش از ۱۷ هــزار و ۵۰۰ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکاتــب تکمیــل شــده بــرای ۴۳۰ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش 
در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و ۱۸۳۴ دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال اعمــار، 

مســتفید خواهنــد شــد.

کار ساخت دو باب مکتب طی هفته ی گذشته 
تکمیل شده و کار هفت مکتب دیگر در شش 

والیت کشور رو به اکمال است

۲۴ جوزای ۱۳۹۹
ــووات  ــی ۴.۳۵ کیل ــرق آفتاب ــبکه ی ب ــد ش کار تمدی
ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱.۷ میلی ب
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
دهــات در روســتای ســری غونــدی ولســوالی تختــه 

ــان دارد. ــار جری ــت کنده ــل والی پ
ایــن شــبکه دارای ۲۲ تختــه ســولر ۲۵۰ وات و ۱۶ 
بطــری ۲۲۰ امپیــر بــوده کــه در جریــان تمدیــد آن 

۲۸۹ روز کاری ایجــاد شــده اســت. 
ــروژه ۴۸  ــن پ ــق ای ــا تطبی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
خانــواده بــه انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد یافــت .

۲۲ جوزای ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــی ب ــوار محافظت ــر دی ــاخت ۱۵۵ مت کار س
۲.۵ میلیــون افغانــی زیــر چتــر پروگــرام وجــه 
انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت 
)MCCG( برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
ــا و انکشــاف دهــات در روســتای ســایی  وزارت احی
ــل و  ــت بغــان تکمی ــن پلخمــری، مرکــز والی پایی

ــرداری ســپرده شــد. ــره ب ــه به ب
در جریــان ســاخت ایــن دیــوار ۴۴۹۷ روز کاری 
ــی ایجــاد شــده و  ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ب
ــی  ــن زراعت ــب زمی ــل آن حــدود ۳۵۰ جری ــا تکمی ب
تخریــب  مقابــل  در  خانــواده،   ۳۱۳ باغ هــای  و 

ســیاب ها محافظــت خواهــد شــد.

جریان کار تمدید 
شبکه ی برق آفتابی 

۴.3۵ کیلووات در کندهار

تکمیل کار ساخت
1۵۵ متر دیوار محافظتی 

به ارزش 2.۵ میلیون 
افغانی در بغالن
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3 هفتهنامهتوسعه

۲۲ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت شــبکه ی آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی ۵.۲ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی آبرســانی 
و حفظ الصحــه ی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای بوخــان خیــل ولســوالی یوســف خیــل 

والیــت پکتیــکا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری شــد.
ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۱۰۳ متــر، اعمــار یــک ذخیــره ی آب بــا ظرفیــت 
۵۰ متــر مکعــب، تمدیــد ۵.۶۷۱ کیلــو متــر پایــپ شــبکه، نصــب ۳۶ صفحــه ســولری، ســاخت یــک بــاب احاطــه 
بــرای ســولرها و نصــب ۱۱۰ میتــر آب مجهــز بــا تمــام لــوازام آن و حــدود ۱۱۲ شــیردهن در داخــل خانه هــا 

می شــود.
در جریــان ســاخت ایــن شــبکه ۲۴۰ روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن ۳۱۳ خانــواده و ۲۹۵ دانــش آمــوز 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

تکمیل کار ساخت یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۵.2 میلیون افغانی در پکتیکا

۲۳ جوزای ۱۳۹۹
ــول ۱۸۳  ــه ط ــاری ب ــال آبی ــک کان ــاخت ی کار س
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ی ۲ میلی ــا هزین ــر و ب مت
ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه ــر انس دفت
ــوالی  ــرک ولس ــتای کمپی ــات در روس ــاف ده انکش
نهرشــاهی والیــت بلــخ تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد.
در جریــان ســاخت ایــن کانــال ۱۳۴۱ روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۴۶۴ تــن از 

ــد. ــده ان ــای آن مســتفید ش مزای
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال متذکــره بخش 
بزرگــی از زمین هــای زراعتــی مــردم محــل تحــت 

پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

۲۲ جوزای ۱۳۹۹
ــظ  ــش حف ــال ۲۰۲۰، بخ ــی س ــاه م ــان م در جری
الصحــه ی برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه ی 
ــن   ــا و انکشــاف دهــات کمپای روســتایی، وزارت احی
آگاهی دهــی در رابطــه بــه ویــروس کرونــا را بــرای 
ــت کشــور،  ــتای ۸ والی ــن در ۳۲۲ روس ــزار ت ۹۱ ه
ــدی،  ــس، بدخشــان، بامیــان، دایکن شــامل بادغی
ــدازی  ــار، راه ان ــکا، و ننگره ــار، پکتی ــد، کنده هلمن

ــرده اســت. ک

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

راه اندازی کمپاین 
آگاهی دهی در 322 روستا 

طی یک ماه گذشته 
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۲۴ جوزای ۱۳۹۹
ــه  ــوار اســتنادی گبیــون ب کار ســاخت ۷۵۰ متــر دی
ــر انســجام  ــی از ســوی دفت ــون افغان ارزش ۱۱ میلی
برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در منطقــه ی الغــر جــوی ولســوالی کــوت والیــت 

ننگرهــار ۹۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.
بــا ســاخت ایــن دیــوار بخــش بزرگــی از زمین هــای 
ــد  ــت خواه ــیاب ها محافظ ــرات س ــی از خط زراعت

. شد

۲۶ جوزای ۱۳۹۹
برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات بــه همکاری موسســه کــوار برای 
ــع  ــداز واق ــروپ پس ان ــای ۳۰ گ ــن از اعض ۲۰۰ ت
ــی  ــای آموزش ــکا، برنامه ه ــت پکتی ــز والی در مرک
گروپ هــای  در  عضویــت  حصــول  مقدماتــی 
ــر  ــوی در براب ــای وقای ــان راه ه ــداز و همچن پس ان

ــرد. ــدازی ک ــا را راه ان ــروس کرون وی
ــا  ــروس کرون ــاز شــیوع وی ــه از آغ ــی اســت ک گفتن
در کشــور تــا کنــون از میــان ۱۲۰ گــروپ پس نــداز 
تاســیس شــده در والیــت پکتیــکا بــرای ۱۱۰ گروپ 
برنامه هــای آمــوزش مقدماتــی حصــول عضویــت و 
ــر شــده  ــا دای ــروس کرون ــا وی ــارزه ب راه کارهــای مب
ــد  ــه خواه ــز ادام ــده نی ــد در آین ــن رون ــت و ای اس

یافــت.

کار ساخت 7۵۰ متر 
دیوار استنادی به ارزش 

11 میلیون افغانی در 
ننگرهار به زودی تکمیل 

خواهد شد 

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 2۰۰ 
تن از اعضای گروپ های 

پس انداز در پکتیکا

4 هفتهنامهتوسعه

۲۶ جوزای ۱۳۹۹
بــرای ۸۶ خانــواده ی نیازمند در شــوراهای انکشــافی 
گــوره و مســجد ابوذرغفــاری، مرکــز والیــت تخــار 
مــواد خوراکــی و غیــر خوراکــی از طریــق بانک هــای 
غله جــات برنامــه ی 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 روغــن، برنــج، شــکر، چــای خشــک، 

ــره می شــود. ــون وغی صاب

۲۵ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت ۵۳۰ متــر کانــال آبیــاری از ســوی دفتــر 
انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در روســتای تــازوکان ولســوالی دنــد والیــت 

کندهــار ۸۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۷۳۶ روز کاری ایجاد 
شــده و پــس از تکمیــل شــدن هشــت هــزار تــن از 
باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهند شــد.

ــره ۸۸  ــال متذک ــاخت کان ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار 

می گیــرد.

توزیع مواد خوراکی 
و غیر خوراکی به ارزش 

13۶ هزار افغانی برای ۸۶ 
خانواده ی نیازمند در تخار

جریان کار ساخت 
۵3۰ متر کانال آبیاری 

در کندهار 
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۲۶ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۳.۶ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــا  ــتایی وزارت احی ــه ی روس ــانی و حفظ الصح آبرس
ــوالی  ــاق ولس ــتای نوقی ــات در روس ــاف ده و انکش
لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب
ــواده  ــبکه ۷۳ خان ــن ش ــاخت ای ــل کار س ــا تکمی ب
ــامیدنی  ــه آب آش ــب ب ــک مکت ــوزان ی ــش آم و دان

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح

۲۶ جوزای ۱۳۹۹
اعضــای ۱۳ گــروپ پس انــداز برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در غزنــی، 
توصیه هــای صحــی حــاوی راه هــای جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا و وقایــه در برابــر ایــن ویــروس را دریافــت 

کردنــد. 
گروپ هــای مذکــور، در نخســتین مرحلــه از کمپایــن »قریــه بــه قریه-خانــه بــه خانــه« در غزنــی، توصیه هــای 
وزارت صحــت عامــه همچــون شستشــوی مکــرر دســت ها، اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی کننــده جهــت پــاک 

کــردن وســایل و لــوازم خانــه و تــا حــد امــکان خــودداری از گشــت و گــذار در اماکــن مزدحــم را فــرا گرفتنــد.
ــرای ۱۸۳ گــروپ  ــداز تاســیس شــده در والیــت غزنــی، ب گفتنــی از اســت کــه از مجمــوع ۲۶۴ گــروپ پس ان
آن از جانــب برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــه همــکاری موسســه ی کــوار، در مــورد ویــروس کوییــد-۱۹ 

ــت. ــده اس ــی ش آگاهی ه

۲۶ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یک شــبکه  ی آبرســانی ســولری به ارزش 
ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــک میلی ــش از ی بی
ــا و  ــتایی وزارت احی ــه ی روس ــانی و حفظ الصح آبرس
انکشــاف دهــات در روســتای نواوتــاق ولســوالی لعــل 

و ســرجنگل والیــت غــور آغــاز شــد.
ــه آب  ــواده ب ــبکه ۴۰ خان ــن ش ــل کار ای ــا تکمی ب

آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه  ی آبرسانی 
به ارزش 3.۶ میلیون 

افغانی در غور

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای 
اعضای 13 گروپ پس انداز در غزنی

آغاز کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش یک میلیون 

افغانی در غور

5 هفتهنامهتوسعه
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6 هفتهنامهتوسعه

۲۵ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت دو شــبکه ی آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی ۳.۹ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 
آبرســانی و حفظ الصحــه ی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در کلینــک ســرکی ملنــگ ولســوالی 
احمــد آبــاد و روســتای بــاره شــگه ی ولســوالی زازی آریــوب والیــت پکتیــا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد.
از ایــن دو پــروژه، پــروژه ی آبرســانی مرکــز صحــی ســرکی ملنــگ شــامل حفــر یــک حلقــه چــاه عمیــق، 

نصــب دو صفحــه ســولری، نصــب چهــار شــیردهن و احیــای چهــار مبــرز شــده و 
شــبکه ی آبرســانی بــاره شــگه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه عمیــق، اعمــار یــک بــاب ذخیــره آب، 

نصــب ۵۰ صفحــه ســولری، نصــب ۲۵ شــیردهن، و امتــداد ۳۰۰ متــر پایــپ می شــود.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ســاخت شــبکه های مذکــور بــرای ۳۰۰ خانــواده و یــک مرکــز صحــی 

آب آشــامیدنی تهیــه شــده اســت.

۲۸ جوزای ۱۳۹۹
کارمنــدان برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی های اســماعیل 
ــداز  ــداز و ۳۰ اتحادیــه ی قرضــه  و پس ان خیــل و منــدوزی والیــت خوســت، بــرای اعضــای ۸۶ گــروپ پس ان
ــا  ــروس کرون ــاره ی وی ــه در ب ــن جلس ــی چندی ــد ط ــن می رس ــزار ت ــک ه ــه ی ــای آن ب ــوع اعض ــه مجم ک

ــد. ــرای کمــک در امــر جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس ماســک توزیــع کردن آگاهی دهــی کــرده و ب
ایــن کارمنــدان همــه روزه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی و توصیه هــای وزارت صحــت عامــه، بــه گونــه ی مکــرر 
بــرای روســتاییان در مــورد بیمــاری کوییــد-۱۹ آگاهی دهــی می کننــد تــا از شــیوع بیشــتر آن جلوگیــری شــود.

ــه  ــب موسس ــت از جان ــت خوس ــتایی در والی ــاد روس ــاف اقتص ــه انکش ــای برنام ــه فعالیت ه ــت ک ــی اس گفتن
ــود. ــرا می ش ــم کار ACTED اج ه

تکمیل کار ساخت دو شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 3.9 میلیون افغانی در پکتیا

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا و توزیع 
ماسک برای مستفدین برنامه انکشاف اقتصاد 

روستایی در خوست
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7 هفتهنامهتوسعه

۲۷ جوزای ۱۳۹۹
ــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۲.۹  ب
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای خیــرو کاریــز ولســوالی ترینکــوت والیــت 
ارزگان، ۳۰۴۰ تــن از اعضــای ۳۸۶ خانــواده بــه آب 

ــد. ــه ان ــامیدنی صحــی دسترســی یافت آش
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۷۷۱ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده اســت.

۲۷ جوزای ۱۳۹۹
ــوزا( در  ــنبه )۲۷ ج ــه ش ــات روز س ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی پوهن
ــی و مشــاور  ــه و سیســتم های معلومات ــان و پالیســی و احصائی ــن وزارت، رؤســای پ جلســه ی اداری ای

ــرد. ــی ک ــات را معرف ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی برنامه ه
ــا  ــه حیــث رییــس دفتــر مقــام وزارت احی در ایــن جلســه، شــاهپور عبدالرحیــم زی کــه پیــش از ایــن ب
ــرام اهلل  ــان و پالیســی، اک ــی پ ــد عموم ــس جدی ــوان ریی ــه عن ــرده اســت ب ــات کار ک و انکشــاف ده
ــی، رحمــت  ــه و سیســتم های معلومات ــث رییــس احصائی ــه حی ــی ب ــوژی معلومات قریشــی، ماســتر تکنال
اهلل قریشــی، رییــس قبلــی برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــه عنــوان مشــاور برنامه هــا و شــریف 

ــدند. ــی ش ــای وزارت معرف ــت برنامه ه ــناس معینی ــث کارش ــه حی ــی زی ب عل
جنــاب کریمــی بــا بیــان ایــن کــه رؤســا و مشــاور جدیــد التقــرر در نتیجــه ی رقابــت آزاد تحــت نظــارت 
ــان در  ــرای آن ــد، ب ــاب شــده ان ــن ســمت ها کامی ــه ای کمیســیون اصاحــات اداری و خدمــات ملکــی ب

وظایــف جدیــد شــان آرزوی موفقیــت کــرد.
گفتنــی اســت کــه در جلســه ی مذکــور، پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ضمــن بررســی فعالیت هــای 
وزارت در طــول دوران قرنطیــن و شــیوع ویــروس کرونــا، از عمل کــرد کارمنــدان ابــراز رضایــت کــرده 

و هدایــات الزم را بــرای بهتــر شــدن ایــن فعالیت هــا صــادر کــرد.

۲۸ جوزای ۱۳۹۹
قــرارداد ســاخت ۵۱۸ متــر دیوار اســتنادی و یک ســربند 
بــه ارزش ۱۲.۳ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه
در منطقــه ی ســره قلعــه میاگانــوی ولســوالی پچیــراگام 
والیــت ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات 
ــه امضــا  ایــن والیــت و شــورای انکشــافی مربوطــه ب

. سید ر
ــی  ــن زراعت ــب زمی ــروژه ۳۵۰ جری ــن پ ــق ای ــا تطبی ب
تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و صدهــا جریــب 
زمیــن دیگــر از خطــرات ســیاب محافظــت می شــود. 
ــوار و ســربند،  ــن دی ــا ســاخت ای ــه ب ــی اســت ک گفتن
حاصــات زراعتــی مــردم محــل نیــز بیشــتر می شــود.

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 3۸۶ خانواده 

در ارزگان

معرفی رؤسای جدید پالن و پالیسی و احصائیه 
و مشاور برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات

امضای قرارداد ساخت 
یک سربند و دیوار استنادی 

به ارزش 12.3 میلیون افغانی 
در ننگرهار 
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۲۷ جوزای ۱۳۹۹
کار حفــر ۳.۵ کیلومتــر کانــال آب زراعتــی بــه ارزش 
۴۵ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 
شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات در ولســوالی 

زنــده جــان والیــت هــرات آغــاز شــد. 
ــب  ــر مکع ــان ۱۰ مت ــی جری ــه توانای ــال ک ــن کان ای
آب در ثانیــه را دارا بــوده و کار آن توســط ۱۶ شــورای 
ــال آب  ــه پیــش مــی رود، بزرگتریــن کان انکشــافی ب

ــود. ــت هــرات خواهــد ب ــی در ســطح والی زراعت
گفتنــی اســت کــه کانــال متذکــره ظرفیــت آبیــاری 
ــدود ۴۰  ــرای ح ــن را دارد و ب ــار زمی ــزار هکت ۶ ه
هــزار خانــواده در ولســوالی زنــده جــان ســهولت های 
بســیاری را در بخــش آبیــاری کشــتزارها و زمین های 

زراعتــی ایجــاد خواهــد کــرد.

۲۷ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۱.۴ 
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات در روســتای 
بغــاوی ازبکیــه ی مرکــز والیــت ســرپل ۸۰ درصــد 

پیــش رفتــه اســت.
ایــن شــبکه دارای ۱۵۶۷ متــر طــول، ۸ شــیردهن و 

یــک ذخیــره ی آب بــوده و
در جریــان ســاخت آن ۹۳۴ روز کاری بــرای کارگران 

فنــی و غیرفنــی ایجــاد می شــود.
ــروژه  ــن پ ــل کار ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ــواده ب ۱۵۹ خان

ــت. ــد یاف خواهن

آغاز کار حفر 3.۵ 
کیلومتر کانال آب زراعتی 

به ارزش ۴۵ میلیون 
افغانی در هرات

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 1.۴ میلیون 

افغانی در سرپل

۲۷ جوزای ۱۳۹۹
ــی ۳۳.۴۱  ــرق آفتاب ــبکه ی ب ــد ش ــی تمدی کار عمل
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۸.۷ میلی ــووات ب کیل
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات در روســتای اهلل داد ولســوالی 

ــان دارد.  ــار جری ــت کنده ــدک والی ــپین بول س
در ایــن شــبکه عــاوه بــر نصــب ۱۷۴ تختــه ســولر 
۳۰۰ وات و ۱۰۴ بطــری ۲۰۰ امپیــر، ۴.۶ کیلــو متــر 

ســیم آلمونیمــی نیــز تمدیــد شــده اســت. 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۴۲۶ روز کاری بــرای 
کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل 
آن ۲۸۴ خانــواده بــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی 

ــد یافت. خواهن

۲۷ جوزای ۱۳۹۹
ــوی  ــی از س ــوار حفاظت ــر دی ــاخت ۱۲۹ مت کار س
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات در روســتای بــاغ مبــارک ولســوالی 

ــد. ــل ش ــان تکمی ــت بدخش ــاد والی ــض آب فی
ایــن دیــوار دارای ۴ ۳. متــر ارتفــاع بــوده و در جریــان 
ــی و  ــران فن ــرای کارگ ــار آن ۱۸۵۱ روز کاری ب اعم

غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
گفتنــی اســت بــا تکمیــل کار ســاخت دیــوار مذکــور 
ــه از  ــای منطق ــی و باغ ه ــن زراعت ــب زمی ۱۰۰ جری
خطــرات ســیاب ها محافظــت شــده و ۱۶۷ خانــواده 

از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

جریان کار تمدید 
شبکه ی برق آفتابی 33.۴1 

کیلووات به ارزش ۸.7 
میلیون افغانی کندهار

تکمیل کار ساخت 
129 متر دیوار حفاظتی 

در بدخشان
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9 هفتهنامهتوسعه

۲۷ جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت بولــدروال در کرانه هــای دریــای کنر 
بــه منظــور مدیریــت آب ایــن دریــا و جلوگیــری 
از تخریــب زمین هــای زراعتــی روســتاهای 
اطــراف آن از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ۸۰ 

ــه اســت. درصــد پیــش رفت
بــا تطبیــق ایــن پــروژه نــه تنهــا ۳۶۰۰ هکتــار 
ــی  ــارد افغان ــه ارزش ۲۷ میلی ــی ب ــن زراعت زمی

کــه در اثــر آبخیزی هــای دریــای کنــر غیــر قابــل 
زرع شــده بــود، دوبــاره بــه زمین هــای آبــی درجــه 
ــا ۱۵ هــزار شــغل  ــل می شــود کــه ۱۰ ت اول تبدی
دایمــی نیــز بــرای باشــندگان محــل ایجــاد خواهــد 
شــد. بــر عــاوه، ســاخت ایــن دیــوار باعــث رونــق 
ــگات  ــاد جن ــده و راه ایج ــر ش ــداری در کن مال
ــد. ــاز می کن ــتروس را ب ــای س ــی و باغ ه مصنوع

گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن 
بولــدروال ۳۵۰هــزار روز کاری ایجــاد شــده و پــس 

ــای آن  ــن از مزای ــزار ت ــدن ۲۵۰ ه ــل ش از تکمی
ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس

ــتفاده ی  ــور و اس ــاری کش ــای ج ــت آب ه مدیری
موثــر از آن هــا از اولویت هایــی اســت کــه حکومــت 
افغانســتان خــود را متعهــد بــه آن می دانــد. از 
ــر  ــات کم ــاف ده ــا و انکش ــن رو وزارت احی همی
ــراف  ــدر در اط ــتنادی بول ــوار اس ــاختن دی ــه س ب
دریــای کنــر بســته اســت تــا از ایــن طریــق ضمن 
جلوگیــری از آســیب دیــدن مــردم و کشــتزار های 
ــمی، از  ــای موس ــر آبخیزی ه ــا در اث ــراف دری اط
آب ذخیــره شــده در محافظــت از محیــط زیســت و 
رشــد اقتصــادی باشــندگان محــل اســتفاده شــود.
ــات کوهســتانی کشــور اســت  ــه والی ــر از جمل کن
کــه حــدود ۲۴ هــزار و ۶۰۰ هکتــار زمیــن زراعتــی 
ــا  ــا در دره ه ــن زمین ه ــادی از ای ــش زی دارد. بخ
واقــع شــده اســت و بــه دلیــل میــان زیــاد دریــا، 

ــوند. ــب می ش ــزی  تخری ــل آبخی در فص

جریان پروژه ی ساخت بولدروال 
در کرانه های دریای کنر

۲۸ جوزای ۱۳۹۹
ــاد روســتایی وزارت  ــاف اقتص ــی انکش برنامــه مل
احیــا و انکشــاف دهــات در کنــار تاســیس گروپ هــا 
مختلــف  والیــات  در  پس انــداز  اتحادیه هــای  و 
کشــور، این بــار کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد 
و  احمدابــا  ولســوالی های  در  را  کرونــا  ویــروس 

ــرد. ــدازی ک ــا راه ان ــت پکتی ــز والی گردی
کارمنــدان ایــن برنامــه در دیــدار بــا اعضــای 
در  واقــع  پس انــداز  اتحادیه هــای  و  گروپ هــا 
شــوراهای شــکر خیــل، همــت، ســوله و مهلــن دوابه 
ضمــن بحــث و تبــادل نظــر در مــورد جلوگیــری از 
ــده از  ــه ش ــک های تهی ــرض، ماس ــن م ــیوع ای ش
ــرای روســتاییان  ــز ب ســوی نهــاد ACTED را نی

ــد. ــع کردن توزی

گفتنــی اســت فعالیت هــای برنامــه انکشــاف اقتصــاد 
ــه  ــب موسس ــکا از جان ــت پکتی ــتایی در والی روس

ــود. ــی می ش ــق و عمل ــم کار ACTED تطبی ه

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 

ساکنان ولسوالی های 
گردیز و احمد اباد 

والیت پکتیا
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