
امضای قرارداد 57 پروژه ی انکشـافی 
به ارزش بیش از 413 میلیون افغـانی 

بـرای 17 والیت

هفته نامه وزارت احیا و انکشاف دهاتخوشخبریها!
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2 هفتهنامهتوسعه

۵ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف 
دهــات در ولســوالی  نهــر شــاهی والیــت بلــخ تکمیــل شــده و کار ده مکتــب دیگــر در ولســوالی  ژیــری والیــت 
ــت  ــاد والی ــل، ولســوالی دولت  آب ــت زاب ــاه جوی والی ــار، ولســوالی  ش ــت ننگره ــار والی ــار، ولســوالی چپره کنده
ــه زودی  ــی ب ــکا و مرکــز والیــت غزن ــاب، ولســوالی ســروبی والیــت پکتی ــخ، ولســوالی بلچــراغ والیــت فاری بل

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 نزدیــک بــه ۲۵ هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت. 
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکتــب تکمیــل شــده بــرای ۳۰۰ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش 
در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و ۳۵۷۳ دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال اعمــار، 

مســتفید خواهنــد شــد.

کار ساخت یک باب مکتب طی هفته ی گذشته 
تکمیل شده و کار ده مکتب دیگر در هفت والیت 

کشور رو به اکمال است 

۳۱ جوزای ۱۳۹۹
ــر  ــوی دفت ــاری از س ــز آبی ــک کاری ــاخت ی کار س
و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای  انســجام 
ــوالی  ــه ی ولس ــتای مدرس ــات در روس ــاف ده انکش

ــد. ــاز ش ــکا آغ ــت پکتی ــل والی ــف خی یوس
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۸۰۰ روز کاری 
ــن  ــدن ۱۰۵۰ ت ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج
از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهنــد 

شــد.
ــور۵۰۰  ــز مذک ــاخت کاری ــا س ــه ب ــی اســت ک گفتن
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش منظــم 

ــرد. ــرار می گی ــاری ق آبی

۲۹ جوزای ۱۳۹۹
کار عملــی تمدیــد شــبکه ی بــرق آفتابــی ۳.۱۸ 
کیلــووات از ســوی برنامــه ی ملــی میثاق شــهروندی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای حاجــی 
برکــت ادوزی ولســوالی ســپین بولــدک والیــت 

ــان دارد. ــار جری کنده
ــولر ۳۴۰ وات، ۱۲  ــه س ــبکه دارای ۱۲ تخت ــن ش ای
بطــری ۲۰۰ امپیــر و ۱.۳۲ کیلومتــر ســیم المونیمــی 
بــوده و در جریــان کار آن ۲۲۵ روز کاری بــرای 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــی و غیرفن ــران فن کارگ
ــروژه ۲۷  ــن پ ــل ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس  گفتن
خانــواده بــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی خواهنــد 

ــت. یاف

آغاز کار ساخت یک 
کاریز آبیاری در پکتیکا

جریان کار عملی تمدید 
شبکه ی برق آفتابی 3.1۸ 

کیلووات در کندهار
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3 هفتهنامهتوسعه

۲۹ جوزای ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه از ســوی برنامــه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت عامــه بــرای اعضــای 

۱۰۰ شــورای انکشــافی در والیــت فــراه راه انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه، چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا بــرای 
ــور را در ســطح  ــات مذک ــه هدای ــده ســپردند ک ــان وع ــه شــد و آن ــره ارای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذک

ــد. ــز شــریک کنن ــا د یگــران نی قریه هــای شــان ب
گفتنــی اســت کــه در جریــان ایــن کمپایــن ، ضمــن آگاهــی دهــی، کمیتــه ی توزیــع کمک هــای برنامــه ی ملــی 
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا وزارت احیــا و انکشــاف دهــات جهــت کمــک بــه خانواده هــای آســیب  پذیــر در 

زمــان همه گیــری ویــروس کرونــا، نیــز ایجــاد شــد.

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای 
اعضای 1۰۰ شورای انکشافی در فراه

۳۱ جوزای ۱۳۹۹
ــی و ۱.۴۱  ــن کانکریت ــل آه ــر پ ــاخت ۶۳ مت کار س
ــون  ــی ۴۵ میلی ــه ارزش مجموع ــرک ب ــر س کیلومت
افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ده امیری 

ولســوالی نجــراب والیــت کاپیســا آغــاز شــد.
بــا تطبیــق ایــن پــروژه روســتاهای ده امیــری 
و رضــا خیــل دره ی کالن بــه مرکــز ولســوالی 
نجــراب وصــل شــده و بخــش بزرگــی از مشــکالت 

ــد. ــد ش ــع خواه ــل رف ــردم مح ــپورتی م ترانس

۱ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــی ب ــره ی آب زراعت ــک ذخی ــاخت ی کار س
ــاق  ــی میث ــی از ســوی برنامــه ی مل ــون افغان ۲ میلی
شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات در روســتای 
ســرنگ ولســوالی یــاوان والیــت بدخشــان تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن ذخیــره دارای ۳۴۲ مترمکعــب ظرفیــت بــوده و 
ــار آن ۱۴۸۲ روز کاری ایجــاد شــده  ــان اعم در جری

اســت.
ــروژه ۱۵۰  ــن پ ــق ای ــا تطبی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
ــاری  ــش آبی ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی جری
ــای آن مســتفید  ــواده از مزای ــه و ۲۵ خان ــرار گرفت ق

می شــوند.

آغاز کار ساخت یک پایه 
پل و سرک اتصالی آن به 
ارزش ۴5 میلیون افغانی 

در کاپیسا

اعمار یک ذخیره ی 
آب زراعتی به ارزش
 ۲ میلیون افغانی 

در بدخشان
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۲ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۳.۸ 
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی آبرســانی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایــت مالــی و 
تخنیکــی اداره یونیســف در روســتای حســین خیــل 
ــل و  ــالن تکمی ــت بغ ــز والی ــری، مرک شــهر پلخم

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
ایــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۹۰ 
متــر، یــک ذخیــره ی آب بــا ظرفیــت ۸۰ مترمکعــب، 
۳.۳ کیلومتــر پایــپ و ۲۰۵ شــیردهن می باشــد کــه 
بــا ســاخت آن ۴۶۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

صحــی دسترســی یافتــه انــد.

۲ سرطان ۱۳۹۹
کار اعمــار ۲ شــبکه ی آبرســانی از ســوی برنامــه ی 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
ــار ۵۰  ــت کنده ــی والی ــات در ولســوالی پنجوای ده

ــه اســت. درصــد پیــش رفت
ــوده  ایــن شــبکه ها دارای ۳۰ هــزار لیتــر طرفیــت ب
کــه در جریــان ســاخت آن هــا ۱۱۶۵ روز کاری بــرای 

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد می شــود.
ــور  ــا ســاخت شــبکه های مذک ــه ب ــی اســت ک گفتن
ــامیدنی  ــه آب آش ــل ب ــندگان مح ــن از باش ۸۹۶ ت

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــی دسترس صح

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 3.۸ میلیون 

افغانی در بغالن
جریان کار ساخت 

دو شبکه ی آبرسانی 
در کندهار

4 هفتهنامهتوسعه

۲ سرطان ۱۳۹۹
ــر  ــوی دفت ــاری از س ــز آبی ــک کاری ــاخت ی کار س
و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای  انســجام 
ــد  ــت جدی ــال لمب ــتای م ــات در روس ــاف ده انکش
ولســوالی یوســف خیــل والیــت پکتیــکا آغــاز شــد.

در جریــان ســاخت ایــن کاریــز ۹۹۲ روز کاری 
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۵۶۰ خانــواده 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــای آن مس از مزای
ــده  ــاد ش ــز ی ــاخت کاری ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
۲۵۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش منظــم 

ــرد. ــرار می گی ــاری ق آبی

۲ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــی ب ــرک کانکریت ــر س ــاخت ۱.۱۴ کیلومت کار س
ارزش بیــش از پنــج میلیــون افغانــی از ســوی 
ــا  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه ــر انس دفت
ــوالی  ــان ولس ــتای قابض ــات در روس ــاف ده و انکش

ــان دارد. ــیر جری ــت پنجش ــه  ی والی رخ
ــک  ــه پلچ ــون ۱۱ پای ــا کن ــه ت ــت ک ــی اس گفتن
مســیر ایــن ســرک اعمــار شــده اســت و بــا تکمیــل 
آن بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم 

محــل رفــع خواهــد شــد.

آغاز کار ساخت 
یک کاریز آبیاری 

در پکتیکا

جریان کار ساخت
 1.1۴ کیلومتر سرک 
به ارزش پنج میلیون 

افغانی در پنجشیر
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۲ سرطان ۱۳۹۹ 
ــه ارزش ۱.۷  ــاری ب ــال آبی ــک کان ــاخت ی کار س
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق 
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
ــت  ــی والی ــل ولســوالی پنجوای ــب خی روســتای نای
کندهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــه  ــول و ۱۹ حقاب ــر ط ــال دارای ۱۸۲۰ مت ــن کان ای
ــن  ــب زمی ــاخت آن ۱۴۵ جری ــا س ــه ب ــد ک می باش
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

گفتنــی اســت کــه در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه 
ــی  ۶۳۹ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیرفن
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۵۶ خانــواده 

ــد. ــای آن مســتفید شــده ان از مزای

۳۱جوزای ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه بــر اســاس رهنمــود 
وزارت صحــت عامــه از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای اعضــای 

۱۷ شــورای انکشــافی در ولســوالی پشــتون زرغــون والیــت هــرات راه انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع در مــورد وقایــه، چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا بــرای 
اعضــای شــوراهای متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات الزم را درســطح قریه هــای شــان 

بــا دیگــران نیــز شــریک خواهنــد ســاخت.
ــانی  ــد کمک رس ــاز رون ــرای آغ ــا ب ــع کمک ه ــه ی توزی ــا کمیت ــن کمپاین ه ــان ای ــه در جری ــت ک ــی اس گفتن
ــرای خانواده هــای متضــرر و آســیب پذیر در  ــا و انکشــاف دهــات ب ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ــه مل برنام

ــا، ایجــاد شــد. ــروس کرون ــری وی ــان همه گی جری
۲ سرطان ۱۳۹۹

کار حفــر ۴ حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی مجهــز 
ــی از  ــزار افغان ــه ارزش ۳۵۱ ه ــه ی دســتی ب ــه بمب ب
ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
و انکشــاف دهــات در روســتای کونــد کیــچ ولســوالی 
ــه بهــره  چهــار برجــک والیــت نیمــروز تکمیــل و ب

بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۳۱۶ روز کاری بــرای 
کارگــران فنــی و غیــر غنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیل 
ــه آب آشــامیدنی  آن ۲۳۲ تــن از باشــندگان محــل ب

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

تکمیل کار ساخت 
یک کانال آبیاری 

به ارزش 1.۷ میلیون 
افغانی در کندهار

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا 
برای اعضای 1۷ شورای انکشافی در هرات

تکمیل کار حفر
 ۴ حلقه چاه آب 

آشامیدنی در نیمروز
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۴ سرطان ۱۳۹۹
کار تطبیــق چهــار پــروژه ی آبرســانی بــه ارزش مجموعــی ۴.۳ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی آبرســانی 
و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایــت مالــی اداره یونیســف در روســتاهای 
حاجــی گل و وکیــل ســخی داد ولســوالی نــاد علــی و روســتاهای ســیدآباد و حاجــی نظــر ولســوالی نهــر 

ســراج والیــت هلمنــد تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پــروژه هــا شــامل حفــاری چهــار حلقــه چــاه آب، اعمــار چهــار ذخیــره آب و دیــوار احاطــه، نصــب 
سیســتم ســولری آب و ۱۶ شــیردهن مــی  شــود کــه در جریــان تطبیــق آن هــا ۲۳۰۰ روز کاری نیــز بــرای 

باشــندگان محــل ایجــاد شــده اســت.
ــه آب آشــامیدنی صحــی  ــواده ب ــاد شــده، حــدود ۲۵۰۰ خان ــق پروژه هــای ی ــا تطبی ــی اســت کــه ب گفتن

دسترســی پیــدا کــرده انــد.

۴ سرطان ۱۳۹۹
ــا  ــی، کاریز ه ــرک های کانکریت ــانی، س ــبکه های آبرس ــاخت ش ــامل س ــافی ش ــروژه ی انکش ــق ۲۳ پ کار تطبی
ــر  ــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی کوزکن ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ــه ی مل ــب از ســوی برنام و مکات
والیــت ننگرهــار تکمیــل شــده و کار ۴۱ پــروژه ی دیگــر در ایــن ولســوالی جریــان دارد کــه ارزش مجموعــی 

ــد. ــی می رس ــون افغان ــش از ۳۰۰ میلی ــه بی ــا ب ــن پروژه ه ای
پروژه هــای در حــال تطبیــق شــامل ســاخت ۳ کیلومتــر ســرک کانکریتــی در روســتای خــرم، ۳۳۲ متــر دیــوار 
اســتنادی در ســالم پــور، ۴ شــبکه ی آبرســانی، حفــر ۳۰۰ چــاه آب آشــامیدنی، اعمــار ۱۷ بــاب مکتــب و ســاخت 
ــکالت  ــی از مش ــش بزرگ ــا بخ ــل آن ه ــا تکمی ــه ب ــود ک ــورچ( می ش ــیدودوی و س ــتا )س ــای دو روس کاریزه

هــزاران خانــواده حــل خواهــد شــد.
برعــالوه، برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا هــدف بلنــد بــردن ظرفیــت و 
رشــد اقتصــادی روستانشــینان، بــه ویــژه زنــان روســتایی تــا کنــون ۳۳۷ گــروپ قرضــه و پس انــداز، از جملــه 

۲۹۲ گــروپ زنانــه و ۱۴ گــروپ مردانــه را در آن ولســوالی ایجــاد کــرده اســت.
ــی  ــار از کمک هــای ســازمان  جهان ــر، دوب ــد در ولســوالی کــوز کن ــواده ی نیازمن ــی اســت کــه ۱۵۰۰ خان گفتن
ــرای اعضــای ۹۳  ــد و ب ــده ان ــتفید ش ــار مس ــات ننگره ــا و انکشــاف ده ــا ریاســت احی ــی ب ــذا در هماهنگ غ
شــورای انکشــافی نیــز از ســوی موسســه ی همــکار بــرک در مــورد ویــروس کرونــا آگاهــی دهــی شــده اســت.

تکمیل کار تطبیق چهار پروژه ی آبرسانی 
به ارزش ۴.3 میلیون افغانی در هلمند

تکمیل کار ۲3 پروژه ی انکشافی و جریان 
کار ۴1 پروژه ی دیگر به ارزش مجموعی 

3۰۰ میلیون افغانی در ننگرهار
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7 هفتهنامهتوسعه

۳ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش ۳  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای همــت آبــاد مرکــز والیــت فــراه،  تکمیــل 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به و ب
ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــره ی آب بــه ظرفیــت 
ــپ  ــق، پم ــاه عمی ــه چ ــک حلق ــر، ی ــزار لیت ۲۰ ه
ســولری آب و دیــوار احاطــه بــوده و بــا ســاخت آن 
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ــواده ب ۳۰۰ خان

یافتــه انــد.

۳ سرطان ۱۳۹۹
ــق  ــه طب ــی عام ــردن ســطح آگاه ــد ب ــور بلن ــه منظ ــا ب ــروس کرون ــورد وی ــی در م ــن آگاهی ده کمپای
رهنمــود وزارت صحــت عامــه از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

بــرای اعضــای ۲۸ شــورای انکشــافی در والیــت غزنــی راه انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع درمــورد وقایــه، چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 
ــات الزم را  ــان وعــده ســپردند کــه هدای ــه شــد و آن ــره ارای ــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذک ب

ــا دیگــران نیــز شــریک کننــد. درســطح قریه هــای شــان ب
ــانی  ــک رس ــش کم ــاز بخ ــرای آغ ــواد ب ــع م ــه ی توزی ــون ۱۰ کمیت ــا کن ــا، ت ــن کمپاین ه ــن ای ضم
برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات نیــز ایجــاد شــده و کار بــاالی ایجــاد 

ــان دارد. ــه هــای دیگــر جری کمیت
۴ سرطان ۱۳۹۹

روســتاهای  در  نیازمنــد  خانــواده ی   ۵۰ بــرای 
مقــر  ولســوالی  المانــی  و  آبــی  دو  تاجیک هــا، 
والیــت بادغیــس، از طریــق بانک هــای غذایــی 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات بــه ارزش ۲۰۰ هــزار افغانــی مــواد 

ــد. ــع ش ــی توزی خوراک
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و پروگــرام وجــه 
مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی )SIG( پیشــکش 

ــج می باشــد. شــده و شــامل روغــن و برن

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه آبرسانی به ارزش
3 میلیون افغانی در فراه

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای 
اعضای ۲۸ شورای انکشافی غزنی

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش ۲۰۰ هزار افغانی 
برای 5۰ خانواده ی نیازمند 

در بادغیس



۴ سرطان ۱۳۹۹
ــا  ــروس کرون ــورد وی ــی در م ــن آگاهی ده کمپای
ــه  ــی عام ــطح آگاه ــردن س ــد ب ــور بلن ــه منظ ب
ــوی  ــه از س ــت عام ــود وزارت صح ــق رهنم طب
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
ــورای  ــای ۱۸ ش ــرای اعض ــات ب ــاف ده و انکش
انکشــافی در ترینکــوت مرکــز والیــت ارزگان راه 

ــدازی شــد. ان
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع درمــورد وقایــه، 
چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی 
ــان وعــده ســپردند کــه  متذکــره ارایــه شــد و آن
ــا  ــان ب ــای ش ــطح قریه ه ــات الزم را درس هدای

ــد. ــز شــریک کنن دیگــران نی
گفتنــی اســت کــه در کنــار کمپایــن آگاهی دهــی، 
کمیتــه ی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمک 
رســانی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 
ــت  ــن والی ــز در ای ــات نی ــاف ده ــا و انکش احی

ایجــاد شــده اســت.

۳ سرطان ۱۳۹۹
ــوی  ــی از س ــوار محافظت ــر دی ــاخت ۲۲۰ مت کار س
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات در روســتای بریــم ولســوالی ترنــک 

ــان دارد. ــل جری ــت زاب ــدک والی وجل
در جریــان اعمــار ایــن دیــوار ۱۳۹۲ روز کاری ایجــاد 
شــده و بــا تکمیــل کار آن ۲۵ جریــب زمیــن زراعتی 

از خطــر ســیالب محافظــت خواهد شــد.

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 
اعضای 1۸ شورای 
انکشافی در ارزگان

جریان کار اعمار
 ۲۲۰ متر دیوار 
محافظتی در زابل

۴ سرطان ۱۳۹۹
بــرای ۱۹۸ خانــواده ی نیازمند در روســتاهای مســجد 
ــی،  ــدی، گاومال ــای گلی ــاه ب ــاال، ش ــری ب ــوا زرگ تق
ــی، مســجد اعظــم  ــوان، یوســف عل ــه خــان پهل باب
ســنگ تــراش و امــام ابــوداود تالقــان، مرکــز والیــت 
تخــار از طریــق بانک هــای غذایــی برنامــه ی ملــی 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
بــه ارزش ۴۷۶ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیــر 

خوراکــی توزیــع شــد.
ایــن کمک هــا از ســوی روســتاییان و پروگــرام 
 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج
پیشــکش شــده و شــامل آرد، روغــن، برنــج، شــکر، 

ــد. ــره می باش ــون وغی ــک، صاب ــای خش چ

۴ سرطان ۱۳۹۹
کار تمدیــد شــبکه ی بــرق شــهری بــا هزینــه ی ۲.۴ 
میلیــون افغانــی زیــر چتــر پروگــرام کاســا یک هــزار 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات در روســتای ملــکان ولســوالی 

ــت پنجشــیر آغــاز شــد. ــه والی عناب
ــت  ــه ظرفی ــفارمر ب ــک ترانس ــبکه دارای ی ــن ش ای
ــه ی  ــن و ۳۶ پای ــر لی ــت، ۱.۳۷۲ کیلومت ۳۱۵ کیلوول
۹ متــری می باشــد کــه بــا تمدیــد آن ۲۴۳ خانــواده 

ــه انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد یافــت. ب

توزیع مواد خوراکی 
و غیر خوراکی به ارزش 
۴۷6 هزار افغانی برای 
19۸ خانواده در تخار

آغاز کار تمدید 
شبکه ی برق شهری 

با هزینه ی ۲.۴ میلیون 
افغانی در پنجشیر
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۳ سرطان ۱۳۹۹ 
 پوهنــدوی مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا 
و انکشــاف دهــات، روز ســه شــنبه )۳ ســرطان( 
قــرارداد ۵۷ پــروژه ی انکشــافی بــه ارزش بیــش 
از ۴۱۳ میلیــون افغانــی را با شــوراهای انکشــافی 
ــه امضــا رســاند.  جنــاب کریمــی در  مربوطــه ب
ــه همیــن منظــور برگــزار شــده  نشســتی کــه ب

در ۱۷ والیــت  پروژه هــا  »ایــن  بــود، گفــت: 
کشــور، شــامل بدخشــان، بادغیــس، بغــالن، بلــخ، 
ــدز،  ــر، کن ــت، کن ــار، خوس ــل، کنده ــی، کاب غزن
لوگــر، پکتیــا، پنجشــیر، پــروان، ســمنگان، ســرپل 
ــق  ــان تطبی ــود و در جری ــق می ش ــار تطبی و تخ
آن هــا ۱۰۲ هــزار روز کاری ایجــاد خواهــد شــد.«
ــا و انکشــاف دهــات، ایــن  ــر احی ــه گفتــه ی وزی ب

ــاری، ۱۷  ــال آبی ــاخت ۸ کان ــامل س ــا ش پروژه ه
دیــوار محافظتــی، ۱۱ دیــوار گبیونــی، اعمــار یــک 
ــروژه ی  ــز، ۴ پ ســرک درجــه دوم، ســاخت ۵ کاری
اعمــار یــک دیــوار  ســاخت پــل و پلچــک، 
اســتنادی، ۴ پــروژه ی ســاخت ســرک کانکریتــی، 
ــدروال و  ــار ۴ بول ــپ، اعم ــولر پم ــروژه ی س ۱ پ
ســاخت یــک ذخیــره ی آب می شــود کــه پــس از 
تکمیــل شــدن، ۱۳۲ هــزار تــن از روســتا نشــینان 
ــد.  ــد ش ــا مســتفید خواهن ــای آن ه کشــور از مزای
از  ایــن پروژه هــا ۴۲ پــروژه ی آن  از مجمــوع 
ــن  ــدوق بی ــروژه از ســوی صن ــی، ۱۴ پ بودجــه مل
ــرف  ــروژه از ط ــک پ ــت و ی ــعه زراع ــی توس الملل

ــت. ــده اس ــل ش ــتان تموی ــور هندوس کش
ــاد شــده  ــادآوری اســت کــه پروژه هــای ی ــل ی قاب
ــاحوی  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــر دفت ــر چت زی
ــط  ــم و توس ــات تنظی ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــد شــد.  ــق خواه شــوراهای انکشــافی تطبی

امضای قرارداد 5۷ پروژه ی انکشافی 
به ارزش بیش از ۴13 میلیون افغانی 

برای 1۷ والیت
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۴ سرطان ۱۳۹۹
ــا  ــروس کرون ــورد وی ــی در م ــن آگاهی ده کمپای
بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهی عامــه طبق 
رهنمــود وزارت صحــت عامــه از ســوی برنامــه ی 
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــرای اعضــای شــورای انکشــافی صــدر  دهــات ب
ــل راه  ــت کاب ــی والی ــوالی بگرام ــم در ولس اعظ

انــدازی شــد.
در ایــن کمپایــن معلومــات جامــع درمــورد وقایــه، 
چگونگــی مبــارزه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
انکشــافی  بــرای اعضــای شــوراهای  کرونــا 
ــان وعــده ســپردند کــه  ــه شــد و آن متذکــره ارای
ــا  ــان ب ــای ش ــطح قریه ه ــات الزم را درس هدای

ــد. ــز شــریک کنن دیگــران نی
گفتنــی اســت کــه در کنــار کمپایــن آگاهی دهــی، 
کمیتــه ی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمــک 
رســانی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 
ــتا  ــن روس ــز در ای ــات نی ــاف ده ــا و انکش احی

ایجــاد شــده اســت.

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 
اعضای یک شورای 

انکشافی در کابل
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۱۳۹۹ چنګاښ ۴

ــا  ــې او پراختی ــو بیارغون ــنبه د کلی ــار ش ــن چه ن

ــي، د  ــن کریم ــب الرحم ــدوی مجی ــر پوهن وزی

ــه  ــات الل ــاغيل حی ــه وايل ښ ــت ل ــار والی کنده

ــتونزو او  ــو س ــت د خلک ــاد والی ــات رسه د ی حی

ــدل.  ــه اړه ولی ــتنو پ غوښ

ــو  ــار وايل د کلي ــې کنده ــل ک ــه پی ــې پ د لیدن

ــت  ــاد والی ــر رسه د ی ــا وزی ــې او پراختی بیارغون

ســتونزې رشیکــې کــړې، چــې د ولــي تــړون 

ــول، د  ــه غځ ــوالیو ت ــورو ولس ــرام ن ــيل پروګ م

ــورو  ــه ن ــد څخ ــه بن ــه دهل ــیند ل ــه س ــداب پ ارغن

ولســوالیو تــه د کرنیــزو کانالونــو جــوړول، د کرنیــزو 

ــه  ــه موخ ــو پ ــاک اوب ــو او څښ ــو کول ــو د اوب ځمک

ــو  ــو جوړول د شــبکو جــوړول او د اســتنادي دیوالون

ــه وې. ــې هغ ــې مهم ــتنې ی غوښ

د کليــو بیارغونــې او پراختیا وزیــر پوهندوی مجیب 

الرحمــن کریمــي وویــل، لــه دهلــه بنــد څخــه بــه 

د کندهــار ارغنــداب، شــاويل کــوټ، ډنــډ، دامان، 

ژېــړۍ, میونــد او پنجوایــي ولســوالیو تــه د کرنیــزو 

ځمکــو د اوبــو کولــو پــه موخــه ۱۳۶ کانالونــه جــوړ 

يش، چــې زیاتــه کرنیــزه ځمکــه بــه خــړوب کــړي 

او د دې ترڅنــګ د ولــي تــړون مــيل پروګــرام په 

لومــړين پــړاو کــې د کندهــار پــه ســپین بولــدک، 

پنجوایــي او شــګه یــا تختــه پــل ولســوالیو کــې د 

څــه کــم ۵۰۰ ميلیونــه افغانیــو پــه ارزښــت د ۳۵۰ 

ــرام  ــاد پروګ ــې د ی ــې دي، چ ــارې روان ــروژو چ پ

پــه نــورو پړاونــو کــې بــه نــورې ولســوالۍ هــم تــر 

پوښــښ النــدې راوســتل يش.

په کندهار کې د وليس تړون ميل پروګرام له لوري د څه کم
 ۵۰۰ ميلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پيل کیږي
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۱۳۹۹/ غربګولی/ ۳۱

 د کلیــو بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ولــي 

تــړون مــيل پروګــرام لــه لــوري د رسپــل والیــت 

مرکــز پــه چیالنگــم اول و دوم کيل کــې د ۱ 

میلیــون او ۴۲۶ زره افغانیــو پــه لګښــت یــو کرنیــز  

کانــال بشــپړ او ګټــې اخســتنې تــه وســپارل شــو.

 دغــه کانــال ۲۸۲مــره اوږدوالــی لري چــې ۲۱۲ 

کورنــۍ ترینــه ګټــه اخــيل. د یادونــې وړده چــې 

د دې پــروژې د جوړیــدو بــه بهیــر کــې تخنیکــي 

او غیــر تخنیکــي  ګاریګــرو تــه ۹۶۹ کاري ورځــې 

رامنځتــه شــوېدي.

په رسپل کې د ۱.۴ 
میلیونه افغانیو په ارزښت 
یو کرنیز کانال جوړ او ګټې 

اخستنې ته وسپارل شو 


