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2 هفتهنامهتوسعه

۱۲ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ســه بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــاد والیــت  دهــات در ولســوالی آبکمــری والیــت بادغیــس، ولســوالی کــرخ والیــت هــرات و ولســوالی خــان آب
کنــدز طــی هفتــه ی گذشــته تکمیــل شــده و کار چهــار مکتــب دیگــر در ولســوالی  ســپین بولــدک والیــت کندهار، 
ولســوالی  شــاه جوی والیــت زابــل، ولســوالی کامدیــش والیــت نورســتان و ولســوالی تنــی والیــت خوســت بــه 

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

بیــش از ۱۳ هــزار روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت. 
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکتــب تکمیــل شــده بــرای ۱۰۳۴ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش 
در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و ۱۰۴۰ دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال اعمــار، 

مســتفید خواهنــد شــد.

کار ساخت سه باب مکتب طی هفته ی گذشته 
تکمیل شده و کار چهار مکتب دیگر در چهار والیت 

کشور به زودی تکمیل خواهد شد

۶ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــا ب کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرون
منظــور بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه بــر اســاس 
ــه ی  ــوی برنام ــه از س ــت عام ــود وزارت صح رهمن
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
ــافی در  ــورای انکش ــای ۱۶ ش ــرای اعض ــات ب ده
ــد.  ــدازی ش ــت ارزگان راه ان ــز والی ــوت، مرک ترینک
ــه،  ــن معلومــات جامــع در مــورد وقای ــن کمپای در ای
چگونگــی مبــارزه و جلــو گیــری از شــیوع ویــروس 
کرونــا بــرای اعضــای شــورا هــای انکشــافی متذکره 
ــات  ــه هدای ــپردند ک ــده س ــان وع ــد و آن ــه ش ارای
ــز  ــا دیگــران نی ــای شــان ب الزم را درســطح قریه ه

شــریک کننــد.

۶ سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی در مــورد ویــروس کرونــا 
ــر  ــه، ب ــردن ســطح آگاهــی عام ــد ب ــه منظــور بلن ب
اســاس رهمنــود وزارت صحــت عامــه از ســوی 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
انکشــاف دهــات بــرای بانــوان ۵ شــورای انکشــافی 
ــه ی  ــوالی اوب ــون ولس ــرکوچه و ت ــتاهای س در روس

ــد.  ــدازی ش ــرات راه ان ــت ه والی
ــه،  ــن معلومــات جامــع در مــورد وقای ــن کمپای در ای
چگونگــی مبــارزه و جلــو گیــری از شــیوع ویــروس 
کرونــا بــرای اعضــای شــورا هــای انکشــافی متذکره 
ــات  ــه هدای ــپردند ک ــده س ــان وع ــد و آن ــه ش ارای
ــز  ــا دیگــران نی ــای شــان ب الزم را درســطح قریه ه

شــریک کننــد.

آگاهی دهی در مورد ویروس 
کرونا برای اعضای 1۶ شورای 

انکشافی در ارزگان 

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای بانوان

۵ شورای انکشافی در هرات
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3 هفتهنامهتوسعه

۷ سرطان ۱۳۹۹
برنامــه ی ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای ۱۵ گــروپ تولیــدی و 
ــار  ــت ننگره ــه ی والی ــع در ولســوالی های ســرخرود، بهســود، رودات و کام ــداز واق ــروپ پس ان ــار گ چه
برنامه هــای آموزشــی در مــورد حفاظــت از محیــط زیســت، جنــدر و میکانیســم درج شــکایات را راه انــدازی 

کــرد.
عوامــل آلودگــی محیــط زیســت و تاثیــرات آن بــاالی جامعــه، چگونگــی درج شــکایات و رســاندن آن بــه 
ــن  ــه در ای ــود ک ــی ب ــات مهم ــدر از موضوع ــه جن ــوط ب ــات مرب ــت موضوع ــان رعای مســئولین و هم چن

برنامــه ی آموزشــی بــرای اشــتراک کننــدگان تدریــس شــد.
ــز  گفتنــی اســت کــه در حاشــیه ی ایــن برنامه هــا مــواد تبلیغاتــی، بروشــورها و پوســترهای آموزشــی نی

بــرای روســتاییان توزیــع شــد.

راه اندازی ورکشاپ حفاظت از محیط زیست 
و جندر برای روستانشینان در ننگرهار 

۹ سرطان ۱۳۹۹
ــت  ــان والی ــوالی واخ ــان ولس ــتای گازخ ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای ۴۰ خان ب
بدخشــان بــه ارزش ۸۰ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی و غیــر خوراکــی از طریــق 
ــا و انکشــاف  ــاق شــهروندی وزارت احی ــی میث ــه ی مل ــی برنام بانک هــای غذای

دهــات توزیــع شــد. 
ــارکت  ــرای مش ــی ب ــه مال ــه ی وج ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای
اجتماعــی)SIG( پیشــکش شــده و شــامل برنــج، گنــدم، روغــن، بــوت، چپــن 

ــود. ــاس می ش و لب

توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی 
به ارزش ۸۰ هزار افغانی برای 
خانواده های نیازمند در بدخشان
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۸ سرطان ۱۳۹۹
ــک  ــی و ی ــال آب زراعت ــر کان ــار ۲۵۷ مت کار اعم
دیــوار محافظتــی بــه ارزش مجموعــی ۱.۳ میلیــون 
افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
ــاوی  ــتای بغ ــا در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی
ازبکیــه ی مرکــز والیــت ســرپل تکمیــل و بــه بهــره 

بــرداری ســپرده شــد.
درجریــان کار ایــن پــروژه ۶۱۵ روز کاری بــرای 
کاگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و بــا 
ــر  ــی از خط ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۱۵۹ جری تکمی

می شــود. محافظــت  ســیالب 

۸ سرطان ۱۳۹۹
بــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۹۰۰ 
هــزار افغانــی در روســتای دهــن چکــه ی ولســوالی 
لعــل و ســر جنــگل والیــت غــور از ســوی برنامــه ی 
ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث مل
ــی  ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب ــات، ۳۰۰ خان ده

ــد. ــه ان دسترســی یافت
ــک  ــوده و دارای ی ــر ب ــبکه ۹۰۰ مت ــن ش ــول ای ط
ــک  ــر و ی ــزار لیت ــت ۶ ه ــه ظرفی ــره ی آب ب ذخی
ســولر واتــر پمــپ می باشــد کــه در جریــان ســاخت 
آن بــرای۴۵۰ کارگــران فنــی و غیــر فنــی زمینــه ی 

کار فراهــم شــده اســت.

تکمیل کار اعمار ۲۵۷ 
متر کانال آب زراعتی و یک 
دیوار محافظتی به ارزش 

1.3 میلیون افغانی در سرپل

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 3۰۰ خانواد 

در غور

4 هفتهنامهتوسعه

۸ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش ۲  ــاری ب ــال آبی ــر کان ــاخت ۲۷۰ مت کار س
ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی 
روســتای ویلــوی ولســوالی کــران و منجــان والیــت 

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــان ۷۰ درص بدخش
در جریــان اعمــار ایــن کانــال ۱۰۹۵ روز کاری بــرای 
کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و پــس از 
ــای آن مســتفید  ــواده از مزای ــل شــدن ۷۸ خان تکمی

می شــوند.
گفتنــی اســت کــه کانــال مذکــور ۱۴۰ جریــب زمین 

زراعتــی را در روســتای ویلــو آبیــاری خواهــد کرد.

۸ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش ۲.۶  ــروژه ی آبرســانی ب کار تطبیــق یــک پ
ــی آبرســانی و  ــه مل ــی از ســوی برنام ــون افغان میلی
ــاف  ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــه ی روس حفظ الصح
دهــات در کلینیکــی در ولســوالی لعــل پــور والیــت 
ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پــروژه شــامل اعمــار یــک شــبکه ی آبرســانی 
ســولری، ۴ مبــرز مــدرن، یــک چــاه ســپتیک و یــک 
ذخیــره آب فلــزی در کلینیــک لعــل پــور و اعمــار ۲ 
ذخیــره ی آب و نصــب ســایر وســایل مــورد نیــاز در 

ــود. ــب می ش دو مکت
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۶۰۰ روز کاری 
ــاد  ــا تکمیــل شــدن آن کلینیــک ی ایجــاد شــده و ب
شــده و ۲۴۰۰ دانــش آمــوز بــه آب آشــامیدنی صحی 

دسترســی یافتــه انــد.

جریان کار ساخت 
یک کانال آب زراعتی 

به ارزش ۲ میلیون افغانی 
در بدخشان

تکمیل کار تطبیق یک 
پروژه ی آبرسانی به ارزش 

۲.۶ میلیون افغانی در ننگرهار
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۹ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۱.۲۶ کیلومتــر دیــوار اســتنادی بــه 
ارزش ۱۴.۸ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 
ــی  ــوالی بت ــی ولس ــار ده ــه ی چه ــات در منطق ده
کــوت والیــت ننگرهــار بــه زودی آغــاز خواهد شــد.

قــرار اســت کار ایــن دیــوار طــی یــک ســال تکمیل 
ــن  ــب زمی ــا جری ــاخت آن صده ــا س ــه ب ــود ک ش
زراعتــی از خطــرات ســیالب محافظــت خواهد شــد.

۱۰ سرطان ۱۳۹۹
ــر  ــوی دفت ــاری از س ــز آبی ــک کاری ــاخت ی کار س
و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای  انســجام 
انکشــاف دهــات در روســتای مــال لمبــت ولســوالی 

ــد. ــاز ش ــکا آغ ــت پکتی ــل والی ــف خی یوس
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۰۲۰ روز کاری 
ــن از  ــل شــدن ۵۲۵ ت ــس از تکمی ایجــاد شــده و پ
ــد  ــتفید خواهن ــای آن مس ــل از مزای ــندگان مح باش

شــد.
ــز مذکــور ۵۰۰  ــا ســاخت کاری ــی اســت کــه ب گفتن
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش آبیــاری 

ــرد. ــرار می گی ق

کار ساخت 1.۲۶ 
کیلومتر دیوار استنادی 
به ارزش 14.۸ میلیون 

افغانی به زودی در ننگرهار 
آغاز خواهد شد

آغاز کار ساخت یک 
کاریز آبیاری در پکتیکا

5 هفتهنامهتوسعه

۱۱ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــی ب ــال آب زراعت ــر کان ــاخت ۶۰۰ مت کار س
ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۱.۶ میلی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات در روســتای بابــر ولســوالی چوکــی والیت 

کنــر ۷۵ درصــد پیــش رفتــه اســت. 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۲۲۵ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده 
و پــس از تکمیــل شــدن ۵۲۳ خانــواده از مزایــای 

ــوند. ــتفید می ش آن مس
ــور ۲۰۰  ــال مذک ــاخت کان ــا س ــت ب ــی اس گفتن
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش 

ــت. ــد گرف ــاری قرارخواه ــم آبی منظ

جریان کار اعمار 
یک کانال  آب زراعتی 
به ارزش 1.۶ میلیون 

افغانی در کنر

۱۰ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــانی ب ــبکه آبرس ــک ش ــاخت ی ــرارداد س ق
ــی آبرســانی  ــه مل ــی از ســوی برنام ــون افغان ۳ میلی
ــا و انکشــاف دهــات در روســتای عبــدل  وزارت احی
ــار  ــت ننگره ــه ی والی ــای ولســوالی هســکه مین باب
میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت 

ــه امضــا رســید. و شــورای انکشــافی مربوطــه ب
ــا  ــوده و ب ــه سیســتم ســولر ب ایــن شــبکه مجهــز ب
ســاخت آن ۱۳۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی 

دسترســی خواهنــد یافــت.

امضای قرارداد ساخت 
یک شبکه آبرسانی 

به ارزش 3 میلیون افغانی 
در ننگرهار
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۱۰ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
۳.۳ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 
آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در 
ــه زار کاریــزی ولســوالی حصــه دوم  روســتای بت

ــان دارد. ــا جری ــت کاپیس ــتان والی کوهس
ــوده  ــولر ب ــتم س ــه سیس ــز ب ــبکه مجه ــن ش ای
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــره ی ارتفاع ــک ذخی و دارای ی
ــوار  ــاه و دی ــه چ ــک حلق ــب آب، ی ــر مکع ۲۰ مت

احاطــه می باشــد.
ــروژه ی  ــل کار پ ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
یادشــده ۳۸۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی 

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــی پی دسترس

۱۰ سرطان 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
ــه  ــش رفت ــد پی ــیر ۶۵ درص ــت پنجش ــه ی والی رخ

اســت.
ــبکه  ــن ش ــل کار ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ــواده ب ۲۹۳ خان

ــت. ــد یاف خواهن

جریان کار ساخت 
یک شبکه آبرسانی 

به ارزش 3.3 میلیون 
افغانی در کاپیسا

جریان کار ترمیم 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 1.4 میلیون 

افغانی در پنجشیر

۹ سرطان  ۱۳۹۹
ــهرک  ــوی ش ــانی جاذب ــبکه ی آبرس ــاخت ش کار س
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۳۷ میلی ــن ب مهاجری
الصحــه ی  حفــظ  و  آبرســانی  ملــی  برنامــه ی 
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه کمــک 
ــز  ــوه، مرک ــهر فیروزک ــی اداره ی یونیســف در ش مال
ــه  ــه اســت و ب ــش رفت ــور ۹۲ درصــد پی ــت غ والی

ــد. ــد ش ــپرده خواه ــرداری س ــره ب ــه به زودی ب
ایــن شــبکه دارای ســاختمان محافظتــی دو چشــمه، 
ــا  ــی ب ــره کانکریت ــک ذخی ــکن، ی ــدد فشارش دو ع
ــو  ــر، ۲۱ کیل ــب، ۱۵۵۰ میت ــر مکع ــت ۳۰۰ مت ظرفی
ــر پایــپ  ــره و ۲۴ کیلومت ــی ذخی پایــت از چشــمه ال
ــاخت آن  ــا س ــه ب ــد ک ــهرک می باش ــل ش در داخ
۲۰۰۰ خانــواده بــه اب آشــامیدنی صحــی دسترســی 

ــد یافــت. خواهن

۱۰ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۳.۲ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
دهــات در روســتای تختــه کپــروک و خانقــاه مرکــز 

والیــت ســرپل ۸۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن شــبکه دارای ۲۵۰۵ متــر طــول، یــک ذخیــره ی 
ــب، ۲۰  ــت ۲۰ مترمکع ــا ظرفی ــی ب ــن کانکریت آه
ــد  ــر می باش ــن و میت ــیر ده ــولر و ۱۸۲ ش ــه س تخت
کــه بــا ســاخت آن ده هــا خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

جریان کار اعمار 
شبکه ی آبرسانی شهرک 

مهاجرین به ارزش
3۷ میلیون افغانی در غور

جریان کار ساخت 
یک شبکه آبرسانی 

به ارزش 3.۲ میلیون 
افغانی در سرپل
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۱۰ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۵۲۰ متــر دیــوار محافظتــی بولــدر به 
ارزش ۶ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 
برنامه هایســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 
در روســتای پتــن ولســوالی نــورگل والیــت کنــر 

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ــروژه ۹۴۴ روز کاری  ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۶۳۵ تــن 
از باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید شــده 

انــد.
ــور  ــوار مذک ــاخت دی ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
ــز از خطــرات  ــی نی ــن زراعت ــب زمی ــا جری صده

ــت. ــده اس ــت ش ــیالب محافظ س

۱۰ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش  ــی ب ــوار محافظت ــر دی ــاخت ۴۱۱ مت کار س
ــا  ــی از ســوی وزارت احی ــون افغان ــش از ۱۰ میلی بی
و انکشــاف دهــات در روســتای چاشــت کوهــی دره 
ــان  ــا جری ــت کاپیس ــراب والی ــوالی نج کالن ولس

دارد.
بــا تکمیــل کار ایــن دیــوار منــازل مســکونی، زمیــن 
ــر از  ــر مثم ــر و غی ــان مثم ــی و درخت ــای زراعت ه
خطــر ســیالب های موســمی محافظــت شــده، ۲۵۰ 
خانــواده بــه گونــه ی مســتقیم و دو هــزار خانــواده ی 
ــای آن  ــتقیم از مزای ــر مس ــه ی غی ــه گون ــر ب دیگ

ــد شــد. مســتفید خواهن

تکمیل کار ساخت یک 
دیوار محافظتی به ارزش
 ۶ میلیون افغانی در کنر

جریان کار ساخت
 411 متر دیوار محافظتی 

به ارزش 1۰ میلیون 
افغانی در کاپیسا 

۱۱ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۵۸۰ متــر کانــال آب زراعتــی بــه 
ارزش ۵.۲ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
در روســتاهای ینگــه اریــغ بــاال، ینگــه اریــغ پاییــن 
و ینگــه اریــغ وســط والیــت جوزجــان تکمیــل و بــه 

ــرداری ســپرده شــد. بهــره ب
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۵۵۲ روز کاری بــرای 
کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و پــس از 
تکمیــل شــدن ۵۸۰ خانــواده از مزایــای آن مســتفید 

شــده انــد.
ــور ۲۰۰۰  ــال مذک ــاخت کان ــا س ــت ب ــی اس گفتن
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش منظــم 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاری ق آبی

۱۰ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۱.۷ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
دهــات در روســتای ســرخک والیــت ســرپل تکمیــل 

شــده و آمــاده ی بهــره بــرداری اســت.
ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــره ی فلــزی بــا ظرفیت 
۲۰ مترمکعــب، یــک حلقــه  چــاه بــه عمــق ۱۰۰ متر 
ــواده  ــرای ۲۵۰ خان و ۷ شــیر دهــن می باشــد کــه ب

آب آشــامیدنی صحــی تهیــه خواهــد کــرد.

تکمیل کار اعمار 
یک کانال  آب زراعتی 
به ارزش ۵.۲ میلیون 

افغانی در جوزجان

تکمیل کار ساخت 
یک شبکه آبرسانی 

به ارزش 1.۷ میلیون 
افغانی در سرپل
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