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2 هفتهنامهتوسعه

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی  دهــی در مــورد ویــروس کرونــا بــرای ۱۴ شــورای انکشــافی بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت 
ــا و انکشــاف دهــات در مرکــز والیــت فــراه راه  عامــه از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احی

انــدازی شــد. 
در ایــن کمپاین هــا در مــورد چگونگــی وقایــه و جلوگیــری ازمصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا معلومــات ارایــه 
ــز  ــا دیگــران نی ــن معلومــات را در ســطح قریه هــای شــان ب ــدگان تعهــد ســپردند کــه ای شــد و اشــتراک کنن

شــریک خواهنــد کــرد. 
گفتنــی اســت کــه ضمــن راه انــدازی برنامه هــای آگاهــی دهــی، تــا حــال ۱۴ کمیتــه ی توزیــع مــواد بــرای آغــاز 
بخــش کمــک رســانی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات نیــز ایجــاد شــده و کار 

بــاالی ایجــاد کمیته هــای دیگــر جریــان دارد.

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا 
برای 1۴ شورای انکشافی در فراه

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش ۲.۳  ــا ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب ب
ــانی  ــی آبرس ــه مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان میلی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تــا 
ــروان، ۱۶۲  قلعــه ی ولســوالی ســیاه گــرد والیــت پ
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه 

ــد. ان
ــن شــبکه دارای ۱۹۶۳ مترطــول، ۸ شــیر دهــن،  ای
یــک ذ خیــره ی آب بــه ظرفیــت ۳۰ متــر مکعــب و 
ــان  ــه در جری ــد ک ــپ می باش ــر پم ــولر وات ــک س ی
ســاخت آن، بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ۱۳۲۵ 

روز کار فراهــم شــده اســت.

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــرش و ۳۶ پای ــل ف ــرک جغ ــاخت ۲۱.۲ س کار س
ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱۲.۸ میلی ــک ب پلچ
ــا و  ــتایی وزارت احی ــازی روس ــی راه س ــه ی مل برنام
ــداش، جــوی  ــات در روســتاهای کوکل انکشــاف ده
وزیــر، خانمــی عربیــه و ترکمنیــه ی ولســوالی فیــض 
ــت  ــبرغان والی ــکول شهرش ــتای قوش ــاد و روس آب

جوزجــان آغــاز شــد.
ــرک ۴۳۹۰ روز کار  ــن س ــاخت ای ــان کار س در جری
ایجــاد شــده پــس از تکمیــل شــدن ۱۶۰۰ خانــواده 

ــد شــد. ــای آن مســتفید خواهن از مزای

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 1۶۲ خانواده  

در پروان 

آغاز کار ساخت
 ۲1.۲ کیلومتر سرک 

به ارزش 1۲.۸ میلیون 
افغانی در جوزجان
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۱۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش 
۵ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی آبرســانی 
در  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  روســتایی 
ــه ی  ــوزمه قلع ــوالی س ــت ولس ــر چغ ــتای زی روس
ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــرپل ۹۵ درص ــت س والی

ــه  ــک حلق ــول، ی ــر ط ــبکه دارای ۷ کیلومت ــن ش ای
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــره ی آهن کانکریت ــک ذخی ــاه، ی چ
۵۰ مترمکعــب، ۳۰ تختــه ســولر، پمــپ آب ۵.۵ 
کیلــووات و ۲۲ محــل آبگیــر بــا نصــب شــیر دهــن 
ــه آب  ــواده ب ــا ســاخت آن ۴۵۰ خان می باشــد کــه ب

ــت. ــد یاف آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهن

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۲۶۰ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۵.۳ 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای 
اوقــاف شــرقی ولســوالی ســنچارک والیــت ســرپل 

آغــار شــد.
ــا  ــرای ده ه ــه کار ب ــروژه زمین ــن  پ ــاز کار ای ــا آغ ب
ــا  ــده و ب ــم ش ــی فراه ــر فن ــی وغی ــران فن کارگ
تکمیــل آن مســجد قریــه، باغ هــا و خانه هــای 
۳۰۰ خانــواده از تهدیــدات و تخریبــات ســیالب های 

ــد. ــد ش ــت خواه ــمی محافظ موس

جریان کار یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش

۵ میلیون افغانی در سرپل
آغاز کار ساخت

 ۲۶۰ متر دیوار استنادی 
به ارزش ۵.3 میلیون 

افغانی در سرپل

3 هفتهنامهتوسعه

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
ــر  ــوی دفت ــاری از س ــز آبی ــک کاری ــاخت ی کار س
و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای  انســجام 
ــوالی  ــن ولس ــتای خیربی ــات در روس ــاف ده انکش

ــد. ــاز ش ــکا آغ ــت پکتی ــل والی ــف خی یوس
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۲۶۰۵ روز کاری 
ــن از  ــل شــدن ۳۵۰ ت ــس از تکمی ایجــاد شــده و پ
ــد  ــتفید خواهن ــای آن مس ــل از مزای ــندگان مح باش

شــد.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کاریــز مذکــور ۱۲۵۰ 
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش آبیــاری 

ــرد. ــرار می گی ق

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
بــرای ۳۶۰ خانــواده ی نیازمنــد در روســتاهای باغک، 
ــک،  ــی بی ــاد گنج عل ــار، کوســه ها، نوآب ــه مخت خواج
ترکی هــا، حاجــی مالعبدالکریــم، غریــب بچــه، 
ــا، حاجــی عبدالعزیــز، مســجد تعلــم  جمعــه غــل باب
ــیر  ــمه ش ــان های چش ــاد و ایش ــدت آب ــرآن، وح الق
ــق بانک هــای  ــت تخــار از طری ــان، مرکــز والی تالق
غذایــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی بــه ارزش 
ــع  ــی توزی ــی و غیرخوراک ــواد خوراک ــزار م ۸۱۶ ه

شــد.
ایــن کمک هــا از ســوی برنامــه ی وجــه مالــی 
ــتاییان  ــی )SIG( و روس ــارکت اجتماع ــرای مش ب
پیشــکش شــده و شــامل آرد، روغــن، برنــج، شــکر، 

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

آغاز کار ساخت یک 
کاریز آبیاری در ولسوالی 
یوسف خیل والیت پکتیکا

توزیع مواد خوراکی و 
غیر خوراکی به ارزش

۸1۶ هزار افغانی برای 
3۶۰ خانواده در تخار
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۱۵ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۷  ــی ب ــوار محافظت ــک دی 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 
ــت  ــان والی ــوالی واخ ــان ولس ــد پای ــتای ورگن روس
بدخشــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای کارگــران فنی 
ــا  ــده و ب ــم آم ــی ۱۳۲۶ روز کاری فراه ــر فن و غی
تکمیــل آن ۲۶۰ جریــب زمیــن مربــوط ۲۶ خانــواده، 

ــد ســیالب ها محافظــت شــده اســت. از تهدی

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
ــا و  ــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احی ــد مســتفیدین برنام ــم دســت باف تولی ــن و گلی ــه قالی ۵۹۷ تخت

ــازار عرضــه شــده اســت. ــه ب ــان ب ــت لغم ــی والی ــرالم و قرغه ی ــات در ولســوالی های مهت انکشــاف ده
ــوالی های  ــور در ولس ــه کش ــدگان ب ــودت کنن ــرای ع ــال ۱۳۹۷ ب ــتایی در س ــاد روس ــاف اقتص ــه ی انکش برنام
ــون  ــا کن ــان ت ــه از آن زم ــرد ک ــع ک ــی را توزی ــن باف ــان، ۳۷۰ دســتگاه قالی ــت لغم ــی والی ــرالم و قرغه ی مهت
۲۷۳۸ متــر مربــع قالیــن توســط ایــن عــودت کننــدگان بافتــه شــده و ۳۶۴ متــر قالیــن رنگــه و ۱۱۳ متــر قالیــن 

ســاده روانــه ی بــازار نیــز شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه در چــوکات ایــن برنامــه ۱۲۰ تختــه گلیــم نیــز بافتــه شــده کــه بــا قیمــت خوبــی بــه فــروش 

رفتــه و خانواده هــای عــودت کننــده از ایــن درک بیــش از پنــج میلیــون افغانــی عایــد کــرده انــد.
۱۵ سرطان ۱۳۹۹

ــر  ــوی دفت ــاری از س ــز آبی ــک کاری ــاخت ی کار س
انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف 
ــوالی  ــو ولس ــات ن ــن قن ــتای خیربی ــات در روس ده

ــد. ــاز ش ــکا آغ ــت پکتی ــل والی یوســف خی
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۴۴۸ روز کاری ایجاد 
شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۱۴۰۰ تن از باشــندگان 

محــل از مزایــای آن مســتفید خواهند شــد.
ــا ســاخت کاریــز مذکــور ۱۲۵۰  گفتنــی اســت کــه ب
جریــب زمیــن زراعتــی نیــز تحــت پوشــش آبیــاری 

ــرد. ــرار می گی ق

تکمیل کار ساخت 
یک دیوار محافظتی 
به ارزش 1.۷ میلیون 

افغانی در بدخشان

۵9۷ تخته قالین و گلیم های دست باف 
مستفیدین برنامه ی انکشاف اقتصاد روستایی 

در لغمان به بازار عرضه شد

آغاز کار ساخت 
یک کاریز آبیاری 

در روستای خیربین 
قنات نو والیت پکتیکا

4 هفتهنامهتوسعه
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5 هفتهنامهتوسعه

۱۵ سرطان ۱۳۹۹
کمپایــن آگاهی دهــی 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 برای ۷ شــورای انکشــافی 

در ترینکــوت مرکــز والیــت ارزگان راه انــدازی شــد. 
ــروس  ــری از شــیوع وی ــو گی ــارزه و جل ــه، چگونگــی مب ــورد وقای ــع در م ــات جام ــن معلوم ــن کمپای در ای
کرونــا بــرای اعضــای شــوراهای انکشــافی متذکــره ارایــه شــد و آنــان وعــده ســپردند کــه هدایــات مذکــور 

ــا دیگــران نیــز شــریک ســازند.  را در ســطح قریه هــای شــان ب
در ایــن برنامــه همچنــان کمیتــه ی توزیــع مــواد بــرای آغــاز بخــش کمــک رســانی برنامــه ی ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ایجــاد شــد.

۱۶ سرطان ۱۳۹۹
کار تطبیــق پــروژه ی ســاخت ســرک های کانکریتــی بــه طــول مجموعــی ۱۷ کیلومتــر و ســاختمان های آبــرو 
آن هــا بــا هزینــه ی ۱۶۴ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات در مرکــز و ولســوالی های حصــه اول و حصــه دوم والیــت کاپیســا آغــاز شــد.
ایــن پــروژه شــامل اعمــار ۲.۶۱ کیلومتــر ســرک کانکریتــی بــا ســاختمان های آبــرو آن از قریــه مالرســول بابــا 
الــی قریــه ی پنجــره ی مرکــز کاپیســا، اعمــار ۲.۵۷ کیلومتــر ســرک کانکریتــی قریــه کهنــه ده ولســوالی حصــه 
ــر  ــد عم ــه محم ــرو آن در قری ــاختمان های آب ــا س ــی ب ــر ســرک کانکریت ــار ۱.۵۸ کیلومت اول کوهســتان، اعم
ــه ده  ــازار کهن ــرو آن از ب ــا ســاختمان های آب ــی ب ــر ســرک کانکریت ــل مرکــز کاپیســا، اعمــار ۳.۰۶ کیلومت خی
بابــا علــی الــی قریــه تــاج محمــد خیــل مرکــز کاپیســا و اعمــار۵.۲۶۶ کیلومتــر ســرک کانکریتــی از روســتای 

قلعــه ســید خــان مرکــز الــی قلعــه صحــرا دشــت ولســوالی حصــه دوم کوهســتان می شــود.

آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای 
اعضای ۷ شورای انکشافی در ارزگان

آغاز کار اعمار 1۷ کیلومتر سرک به ارزش 
1۶۴ میلیون افغانی در کاپیسا
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6 هفتهنامهتوسعه

۱۶ سرطان ۱۳۹۹
ــه  ــولری ب ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س
ــجام   ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ارزش ۳ میلی
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 
ــل  ــی خی ــر عل ــای می ــج پ ــتای پن ــات در روس ده
مهتــرالم، مرکــز والیــت لغمــان ۸۰ درصــد پیــش 

ــت. ــه اس رفت
ــه  ــک حلق ــول، ی ــر ط ــبکه دارای ۱۲۰ مت ــن ش ای
چــاه عمیــق و یــک ذخیــره ی آب بــا ظرفیــت 
۲۵ متــر مکعــب می باشــد کــه بــا ســاخت آن 
ــه آب آشــامیدنی صحــی  ــواده ی کوچــی ب ۳۰۰ خان

ــت. ــد یاف ــی خواهن دسترس

۱۷ سرطان ۱۳۹۹ 
کار ســروی تخنیکــی اعمــار ۳۵ کیلومتــر ســرک آســفالت و کانکریتــی در نقــاط مختلــف والیت پنجشــیر 
از ســوی برنامــه ی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، از ولســوالی پریــان ایــن والیــت 

آغــاز شــده اســت.
ــه  ــی قری ــیر ال ــت پنجش ــی والی ــرک عموم ــرک از س ــر س ــفالت ۳ کیلومت ــامل آس ــا ش ــن پروژه ه ای
شــهربلند ولســوالی پریــان، آســفالت ۵ کیلومتــر ســرک از قریــه دهــن آب تــل الــی مکتــب تــل ولســوالی 
پریــان، آســفالت و کانکریت ریــزی ۱۴ کیلومتــر ســرک از ســرک عمومــی پنجشــیر الــی قریــه رای زن 
ــه اصالــت خیــل  ــی قری ــدره ال ــوط مرکــز پنجشــیر، اســفالت ۶ کیلومتــر ســرک از پــل آب منجهــور مرب
ولســوالی عنابــه و آســفالت ۷ کیلومتــر ســرک از بــازار قریــه در خیــل الــی قریــه گل زنگــر ولســوالی رخــه 
ــا تطبیــق آن هــا بخــش بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی باشــندگان والیــت پنجشــیر  می شــود کــه ب

رفــع خواهــد شــد.
۱۵ سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت ۴۷۰ متــر کانــال آبیــاری بــه ارزش 
برنامــه ی ملــی  از ســوی  افغانــی  ۱.۶ میلیــون 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
ــت  ــای والی ــاد ولســوالی وام در روســتای اســالم آب

ــت. ــه اس ــش رفت ــد پی ــتان ۶۲ درص نورس
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۳۶۲ روز کاری 
ــده و  ــم ش ــی فراه ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ ب
ــی تحــت  ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۳۶۰ جری ــا تکمی ب

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاری ق ــم آبی ــش منظ پوش

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
3 میلیون افغانی در لغمان

آغاز سروی تخنیکی اعمار 3۵ کیلومتر سرک 
در پنجشیر

جریان کار ساخت
 ۴۷۰ متر کانال آبیاری 
به ارزش 1.۶ میلیون 
افغانی در نورستان 
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7 هفتهنامهتوسعه

 ۱۹ سرطان ۱۳۹۹ 
ــدف  ــا ه ــش را ب ــال ۱۳۹۷ فعالیت ــات در س ــا و انکشــاف ده ــتایی وزارت احی ــه ی انکشــاف اقتصــاد روس برنام
ایجــاد ۱۱۷۰ گــروپ پس انــداز و پوشــش مســتقیم ۱۱۷۰۴ روستانشــین در ولســوالی های دنــد و دامــان والیــت 
کندهــار آغــاز کــرد. اکنــون دفتــر محلــی ایــن برنامــه در کندهــار پــس از گذشــت دوســال توانســته اســت تمــام 

ــد.  ــت تاســیس کن ــورد نظــر را در ۱۴۶ روســتای آن والی ــداز م گروپ هــای پس ان
ایــن گروپ هــا متشــکل از ۱۰۴۲ گــروپ زنانــه و ۱۲۸ گــروپ مردانــه می باشــد کــه بــر حســب فیصــدی، ۸۹ 

ــان و ۱۰.۹ درصــد مــردان عضویــت گروپ هــای یــاد شــده را دارا می باشــند. در صــد زن
ــوی  ــداز در آن از س ــای پس ان ــیس گروپ ه ــه ی تاس ــه پروس ــت ک ــی اس ــن والیت ــار اولی ــه، کنده در نتیج
برنامــه ی انکشــاف اقتصــاد روســتایی تکمیــل شــده و در صــدر والیــات پیشــتاز در امــر خدمــت بــه روســتاییان 

قــرار گرفتــه اســت.

تکمیل پروسه ی تاسیس گروپ های پس انداز 
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در کندهار

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۵۰۰ متــر دیــوار محافظتــی گبیونــی بــه 
ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ارزش ۸ میلی
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 
دهــات در روســتای قریــه اختــه چــی بابــا ولســوالی 
بغــالن مرکــزی والیــت بغــالن تکمیــل و بــه بهــره 

ــرداری ســپرده شــد. ب
ــن  ــب زمی ــا جری ــوار صده ــن دی ــل کار ای ــا تکمی ب
ــده  ــت ش ــا محافظ ــزی دری ــیالب و آبخی از خطرس

اســت.

۱۴ سرطان ۱۳۹۹
ــه ارزش ۱.۸  ــاری ب ــال آبی ــر کان ــار ۳۰۰ مت کار اعم
ــت  ــرد والی ــیاه گ ــوالی س ــی در ولس ــون افغان میلی
ــهروندی  ــاق ش ــی میث ــه مل ــوی برنام ــروان از س پ
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره 

ــرداری ســپرده شــد.  ب
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۳۱۶ روز کاری 
ــن  ــب زمی ــل آن ۱۸۰ جری ــا تکمی ــده و ب ــاد ش ایج
زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

ــال  ــای کان ــز از مزای ــواده نی ــی اســت ۱۵۴ خان گفتن
ــد. متذکــره مســتفید شــده ان

تکمیل کار ساخت
 ۵۰۰ متر دیوارمحافظتی 
به ارزش ۸ میلیون افغانی 

در بغالن

تکمیل کارساخت 
یک کانال آبیاری زراعتی 

به ارزش 1.۸ میلیون 
افغانی در پروان
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۱۶ سرطان ۱۳۹۹ 
کارســاخت یــک کانــال آبیــاری و ۶۶ متــر دیــوار 
محافظتــی بــه ارزش ۱.۸ میلیــون افغانــی در 
ــت ســرپل  روســتای دیمــه قشــالق مرکــز والی

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب تکمی
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۱۲۶ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده 
ــی  ــن زراعت ــب زمی ــل آن ۵۰۰ جری ــا تکمی و ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــاری ق تحــت پوشــش آبی
ــتای  ــواده در روس ــه ۱۸۸ خان ــت ک ــی اس گفتن
ــده  ــاد ش ــروژه ی ی ــای پ ــالق از مزای ــه قش دیم

می شــوند. مســتفید 

۱۷ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش ۵.۶ 
ــاف  ــا و انکش ــوی وزارت احی ــی از س ــون افغان میلی
ــت  ــه حمای ــوار و ب ــر موسســه ی ک ــر چت ــات زی ده
مالــی اداره جهانــی یونیســف در ننگرهــار ۹۵ درصــد 

پیــش رفتــه اســت.
ایــن شــبکه  دارای چاهــی بــه عمــق ۱۳۶ متــر، یــک 
ذخیــره بــا ظرفیــت ۱۶ متــر مکعــب و ۱۵ شــیر دهن 
ــه  ــواده ب ــل کار آن ۲۵۰ خان ــا تکمی می باشــد کــه ب

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آبیاری و یک دیوار 
محافظتی به ارزش 1.۸ 
میلیون افغانی در سرپل

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی 
به ارزش ۵.۶ میلیون 

افغانی در ننگرهار

۱۶ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه 
ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۲ میلی
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث
در روســتای گاز کلــی ولســوالی واخــان والیــت 
بدخشــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــر  ــتنادی، ۱۳ مت ــوار اس ــر دی ــال ۳۰۰ مت ــن کان ای
ــاخت آن  ــان س ــه دارد و در جری ــربند و ۲۵ حقاب س
۱۴۳۶ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی 

ایجــاد شــده اســت.
ــاد شــده  ــروژه ی ی ــا تطبیــق پ گفتنــی اســت کــه ب
ــده و ۳۰  ــاری ش ــی آبی ــن زراعت ــب زمی ۱۹۰ جری

خانــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند.

۱۶ سرطان ۱۳۹۹ 
کمپایــن آگاهی دهــی بــه منظــور بلنــد بــردن ســطح 
آگاهــی عامــه بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت از 
ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا 
و انکشــاف دهــات بــرای اعضــای شــورای انکشــافی 
دروازی هــای مرکــز والیــت کنــدز راه انــدازی شــد. 

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

ــد. ــز شــریک کنن نی

تکمیل کار ساخت یک 
کانال آب زراعتی 

به ارزش ۲ میلیون افغانی 
در بدخشان

آگاهی دهی در مورد 
ویروس کرونا برای 
اعضای یک شورای 

انکشافی در کندز

8 هفتهنامهتوسعه
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۱۶ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۵۰۳ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش ۸ 
میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطقه ی 
ــش  ــد پی ــان ۹۵ درص ــت لغم ــه ی والی ــن قلع معی

رفتــه اســت.
بــا ســاخت ایــن دیــوار ضمــن جلوگیــری از تخریــب 
ــی  ــن زراعت ــب زمی ــا جری ــا و صده ــا، باغ ه خانه ه
در فصــل آبخیــزی دریــا، زمین هایــی کــه پیــش از 
ــل زرع  ــاره قاب ــز دوب ــد نی ــب شــده بودن ــن تخری ای

خواهــد شــد.

۱۷ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت دو شــبکه ی آبرســانی بــه ارزش مجموعــی ۱۵ میلیــون افغانی از ســوی وزارت احیا و انکشــاف 
دهــات در روســتای تیخــوچ و آبجــوش ولســوالی  بلخــاب و روســتای آبخــور ولســوالی گوســفندی والیــت 

ــرپل جریان دارد. س
از جملــه ایــن دو شــبکه، شــبکه ی روســتای تیخــوچ و آبجــوش دارای ۹۸۶۰ متــر طــول، ۴ ذخیــره آهــن 
ــکن و ۱۰۰  ــار ش ــمه، ۴ فش ــاختمان چش ــب آب، س ــا ۳۰ مترمکع ــت ۱۰ ت ــا ظرفی ــی ب ــی زمین کانکریت
ــره فشــار شــکن، ۳  ــی، ۶ ذخی ــره آب آهن کانکریت ــک ذخی ــوده و شــبکه ی آبخــور دارای ی شــیردهن ب

ــد. ــیردهن می باش ــار آب و ۵۱ ش ــش فش وال کاه
ــامیدنی صحــی دسترســی  ــه آب آش ــواده ب ــا ۹۶۵ خان ــن پروژه ه ــل کار ای ــا تکمی ــه ب ــی اســت ک گفتن

ــد یافــت . خواهن

۱۶ سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت ۳.۵ کیلومتــر ســرک روســتایی بــه 
ــی  ــه مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش ۴.۸ میلی
ــا و انکشــاف دهــات،  ــاق شــهروندی وزارت احی میث
در روســتای کیــگل بانــده ولســوالی وامــای والیــت 
نورســتان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۳۷۴ روز کاری 
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا 
تکمیــل آن بــرای اولیــن بــار ۷۴ خانــواده روســتایی 
کــه در ســاحه ی کوهســتانی بــود و بــاش دارنــد بــا 

ــد. روســتهای همجــوار وصــل شــده ان

جریان کار ساخت
 ۵۰3 متر دیوار استنادی 
به ارزش ۸ میلیون افغانی 

در لغمان

جریان کار ساخت دو شبکه ی آبرسانی 
به ارزش 1۵ میلیون افغانی در سرپل

تکمیل کار اعمار 3.۵ 
کیلومتر سرک روستایی 
به ارزش ۴.۸ میلیون 

افغانی در نورستان
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۱۸ سرطان ۱۳۹۹
ــا و  ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــدوی مجیب الرحم پوهن
ــنبه )۱۸ ســرطان(  ــار ش ــات، روز چه انکشــاف ده
ــه ارزش بیــش  ــروژه ی انکشــافی ب قــرارداد ۲۵۹ پ
از ۷۲۳ میلیــون افغانــی را بــا شــوراهای انکشــافی 

مربوطــه بــه امضــا رســاند.
جنــاب کریمــی در نشســتی کــه بــه همیــن منظــور 
ــا در ۲۹  ــن پروژه ه ــت: »ای ــود، گف ــزار شــده ب برگ

والیــت کشــور، شــامل ارزگان، بادغیــس، بدخشــان، 
بامیــان، بغــالن، بلــخ، پــروان، پکتیــا، پکتیــکا، تخــار، 
جوزجــان، خوســت، دایکنــدی، زابــل، ســمنگان، 
ســرپل، غزنــی، غــور، فاریــاب، کابــل، کاپیســا، کنــر، 
ــتان،  ــار، نورس ــدان وردک، ننگره ــر، می ــار، لوگ کنده
هــرات و هلمنــد تطبیــق می شــود و در جریــان 
تطبیــق آن هــا نزدیــک بــه ۴۵۸ هــزار روز کاری 

ایجــاد خواهــد شــد.

ــن  ــات، ای ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــه ی وزی ــه گفت ب
شــبکه ی  رشــته   ۱۴۸ احــداث  شــامل  پروژه هــا 
آبرســانی، حفــر ۱۲۷ حلقــه چــاه عمیــق و ســطحی، 
احــداث ۹۹ ذخیــره ی آب، ســاخت هفــت مبــرز 
صحــی و اعمــار ۴۲۵۰ متــر کانــال آبیــاری می باشــد 
کــه پــس از تکمیــل شــدن، بیــش از ۳۷۴ هــزار تــن 
ــتفید  ــا مس ــای آن ه ــور از مزای ــینان کش از روستانش

ــد. ــد ش خواهن
ــت  ــی حکوم ــه مل ــا از بودج ــن پروژه ه ــی از ای بخش
افغانســتان تطبیــق شــده و بخــش دیگــر آن توســط 
ــکا  ــاالت متحــده امری ــی ای ــن الملل اداره انکشــاف بی
ــد  ــل متح ــازمان مل ــال س ــدوق اطف ــان صن و همچن

ــود. ــل می ش ــف( تموی )یونیس
قابــل یــادآوری اســت کــه پروژه هــای یــاد شــده زیــر 
چتــر برنامــه ی ملــی آبرســانی، آبیــاری و حفظ الصحــه 
ــم و  ــات تنظی ــاف ده ــا و انکش ــتایی وزارت احی روس

توســط شــوراهای انکشــافی تطبیــق خواهــد شــد.
ــر در شــهر  ــون نف ــش از ۱۷ میلی ــال حاضــر بی در ح
هــا و روســتاهای افغانســتان بــه آب آشــامیدنی 
ــدود ۶۳  ــم ح ــن رق ــه ای ــد ک صحــی دسترســی دارن
درصــد نفــوس افغانســتان را تشــکیل داده اســت؛ امــا 
ــه آب  ــی ب ــطح دسترس ــتان س ــتاهای افغانس در روس
آشــامیدنی بیــش از ۵۳ درصــد اســت و تــالش وزارت 
ــال  ــا س ــه ت ــت ک ــن اس ــات ای ــاف ده ــا و انکش احی
ــه آب  ــور ب ــینان کش ــتا نش ــد روس ــد فیص ۲۰۳۰ ص

ــد. ــدا کنن ــی پی ــامیدنی دسترس ــی آش صح

امضای قرارداد ۲۵9 پروژه ی انکشافی 
به ارزش بیش از ۷۲3 میلیون افغانی 

برای ۲9 والیت
۱۶ سرطان ۱۳۹۹

ــه ارزش  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی ــا س ب
ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــک میلی ی
انکشــاف  و  احیــا  وزارت  شــهروندی  میثــاق 
ــوالی  ــاد ولس ــر آب ــاری اث ــتای پ ــات در روس ده
ــه آب  ــواده ب ــت نورســتان، ۲۳۶ خان ــای والی وام

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش
ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــره ی آب آشــامیدنی 
بــا ظرفیــت ۱۵ هــزار لیتر و ۸ شــیردهن می باشــد 
کــه در جریــان ســاخت آن ۸۴۵ روز کاری بــرای 

کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۲3۶ خانواده ی 

روستایی در نورستان 
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