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وزارت احیا و انکشاف دهات
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کار پروژه دیوار استنادی به ارزش
 ۱۳۲میلیون افغانی در ولسوالی
سروبی والیت کابل افتتاح گردید
جریان ساخت پل و
سرک اتصالی جوی شیخ
به ارزش  ۱۰۷میلیون
افغانی در تخار
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تکمیل کار دو پروژهی انکشافی به ارزش
بیش از  ۴میلیون افغانی در کندز

 ۱۱حمل ۱۳۹۸
کار تطبیــق دوپــروژهی جغــل انــدازی ســرک و بازســازی دیــوار اســتنادی مربــوط
پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت ( )MCCGبرنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش از  ۴میلیــون
افغانــی در قری ـهی شــوره خــاک مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل شــد.
ایــن پروژههــا شــامل بازســازی یــک دیــوار اســتنادی بــه طــول  ۳۷۰متــر و جغــل
انــدازی  ۳.۶۸۵کیلومتــر ســرک میشــود کــه در جریــان کار آنهــا بــرای  ۱۶۷کارگــر
فنــی و غیــر فنــی ۶۶۷۴ ،روز کاری ایجــاد شــده و  ۵۴۰خانــواده از مزایــای ایــن دو
پــروژه بهرهمنــد میشــوند.

2

هفتهنامه توسعه

شماره هفتاد و هفتم

پنجشنبه

 15حمل

1398

تکمیل کار یک کانال آبیاری به ارزش ۱.۸
میلیون افغانی در کنر

 ۱۱حمل ۱۳۹۸
یــک کانــال آبیــاری بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی کــه کار آن چنــدی قبــل توســط پوهنمــل
مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افتتاح شــده بــود ،از ســوی برنامهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای کوتگی کوزکلی ولســوالی
نرنــگ والیــت کنــر تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن کانــال دارای  ۱۴۲۳متــر طــول ۲۰۸ ،متردیــوار اســتنادی ۹ ،حقابــه و یــک ســربند
میباشــدو در جریــان اعمــار آن بــرای  ۱۵۱۴کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینـهی کار فراهــم
شــده اســت.
گفتنیســت کــه  ۲۰۳خانــواده از مزایــای پــروژهی مذکــور مســتفید میشــوند و  ۴۵۰جریــب
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه ،از تخریــب آنهـا جلوگیری میشــود.
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4

جریان ساخت پل و سرک اتصالی جوی
شیخ به ارزش  ۱۰۷میلیون افغانی در تخار
هزینــه بــر داشــته و در جریــان کار آن
 ۱۰هــزار روز کاری ایجــاد میشــود.
کار پــل مذکــور تــا مــاه جــوزای امســال
تکمیــل شــده و بــه شــمول ولســوالی
نمــک آب ،قریــه جــات جــوی شــیخ،
قریــه قلعــه ،چقــل قشــاق پاییــن،
چقــل قشــاق بــاال ،قریــه حاجیهــا،
شــاه بایهــا ،سرآســیاب ،بابــه خــان
پهلــوان و تکــه تیمــز را بــه مرکــز
 ۱۳حمل ۱۳۹۸

تالقــان وصــل خواهــد کــرد.

کار ســاختمان پــل  ۱۷۵متــری جــوی

گفتنــی اســت کــه باشــندگان ایــن

شــیخ و ســرک اتصالــی آن در تالقــان،

مناطــق در حــال حاضــر مجبــور انــد

مرکــز تخــار از ســوی برنامــه ملــی

فاصلــهی  ۱۹کیلومتــری را بــرای

راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و

رســیدن بــه شــهر تالقــان بپیماینــد

انکشــاف دهــات  ۶۰درصــد پیــش

کــه بــا تکمیــل کار پــروژهی مذکــور

رفتــه اســت.

ایــن فاصلــه بــه  ۱۳کیلومتــر تنزیــل

ایــن پــروژه  ۱۰۷میلیــون افغانــی

خواهــد یافــت.
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جریان کار پروژههای بازسازی کاریزها
به ارزش  ۸میلیون افغانی در کندهار

 ۱۳حمل ۱۳۹۸
کار پروژههــای بازســازی کاریزهــا بــه ارزش  ۸میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر
انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای
ســپین گاره و مهمنــدزی ولســوالی ارغســتان کندهــار  ۷۰درصــد پیــش رفتــه
اســت.
در جریــان تطبیــق ایــن پروژههــا  ۳۹۷۰روز کاری ایجــاد میشــود و پــس از
تکمیــل شــدن ۵۴۲۵ ،تــن از باشــندگان محــل از آنهــا مســتفید شــده۱۰۰ ،
هکتــار زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.
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تکمیل کار یک پروژهی انکشافی به ارزش
 ۳.۳میلیون افغانی در کندز

 ۱۳حمل ۱۳۹۸
کار یــک پــروژهی جغــل انــدازی ســرک ،مربــوط پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی
بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت ( )MCCGبرنامهی ملــی میثاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش از  ۳.۳میلیــون افغانــی در قریههــای نوآبــاد
چــرم گــری ،کــوران و ترکمنهــای زاخیــل مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل شــد.
طــول ســرک متذکــره  ۹.۲۸۸کیلومتــر اســت کــه در جریــان کار آن بــرای ۲۲۰
کارگرغیــر فنــی ۸۸۱۲ ،روز کاری ایجــاد شــده و  ۵۸۶خانــواده بــه طــور مســتقیم
وغیــر مســتقیم از مزایــای آن بهرهمنــد میشــوند.
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آغاز کار ساختمان
یک مکتب به ارزش
بیش از  ۶.۸میلیون
افغانی در کندز
 ۱۳حمل ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک بــاب مکتــب ابتداییــه
بــه ارزش  ۶.۸میلیــون افغانــی زیــر چتــر
پــروژهی اقــراء از ســوی برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات ،در قریــهی اللــه میــدان چهــار
ولســوالی علــی آبــاد والیــت کنــدز آغــاز

 ۱۳حمل ۱۳۹۸
بــرای  ۱۶خانــوادهی نیازمنــد بــه ارزش
بیــش از  ۶۸هــزار افغانــی مــواد خوراکــی

شــد.
ایــن مکتــب دارای  ۱۰صنــف درســی۵ ،
تشــناب و یــک حلقــه چــاه آب آشــامیدنی
صحــی میباشــد کــه کار آن طــی شــش

وغیــر خوراکــی از طریــق بانکهــای

مــاه تکمیــل شــده و در ایــن جریــان بــرای

غذایــی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی

 ۱۰۳۶کارگــر فنــی و  ۲۷۴۳کارگــر غیــر

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای
خلیفــه صاحــب کولیــان ولســوالی بلچــراغ
والیــت فاریــاب ،توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و
برنامــهی وجــه مالــی بــرای مشــارکت
اجتماعــی ( )SIGجمع آوری شــده و شــامل
برنــج ،روغــن ،آرد و کمپــل میباشــد.

فنــی ۳۷۷۹ ،روز کاری ایجــاد خواهد شــد.
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جریان ساخت ۸۰۵
متر بولدر وال به
ارزش  ۴۱میلیون
افغانی در هلمند
 ۱۴حمل ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک بولــدر وال به طــول ۸۰۵
متــر و ارزش بیــش از  ۴۱میلیــون افغانــی
از ســوی دفتــر انســجام برنامــه هــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

 ۱۳حمل ۱۳۹۸

روســتای امــام قلعــهی لشــکرگاه ،مرکــز

برنامــهی انــرژی پایــدار وزارت احیــا و

هلمنــد  ۵۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

انکشــاف دهــات ســروی  ۳۹۹۴خانــواده

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۲۰۷۵۰

در ولســوالی برگمتــال والیــت نورســتان را

روز کاری ایجــاد میشــود و پــس از

بــه منظــور توزیــع بــرق آفتابــی بــه آنهــا

تکمیــل شــدن  ۲۲۰۰تــن از باشــندگان

تکمیــل کــرد.

محــل از آن مســتفید خواهنــد شــده و

پــس از تکمیــل مرحل ـهی تدارکاتــی ایــن

صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی از خطــر

ســروی ،رونــد توزیــع بســتههای بــرق

ســیالبها مصــون میمانــد.

خورشــیدی در ایــن ولســوالی آغــاز خواهــد
شــد.
گفتنــی اســت کــه بــا ســروی
ولســوالیهای برگمتــال و کامدیــش ،کار
ســروی ولســوالیهای ســرحدی ایــن
والیــت تکمیــل شــده اســت.
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تکمیل کار یک شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۲.۵میلیون افغانی در خوست

 ۱۴حمل ۱۳۹۸
یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش  ۲.۵میلیون افغانــی از ســوی برنامه ملی آبرســانی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای عمــر ولســوالی اســماعیل خیــل والیــت
خوســت ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن شــبکه شــامل حفــر چاهــی بــه عمــق  ۱۲۰متــر ،کشــیدن  ۲کیلومتــر پایــپ،
ســاخت ذخیــرهای بــه ظرفیــت  ۱۰متــر مکعــب و نصــب پمــپ ســولری ،تختههــای
ســولر و  ۷۰شــیردهن میشــود.
بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه  ۲۰۰خانــواده در روســتای عمــر بــه آب آشــامیدنی صحی
دسترســی یافتــه اند.
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10

گذاشتن سنگ تهداب  ۸۸باب مکتب به
ارزش  ۳۲۸میلیون افغانی در لوگر

 ۱۴حمل ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۸۸بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش  ۳۲۸میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات زیــر چتــر پــروژهی اقــراء ،بــا
گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در مکتــب خواجــه لغایــی ولســوالی خوشــی والیــت لوگــر
افتتــاح شــد.
در ایــن پــروژ ه حفــر چــاه آب آشــامیدنی صحــی بــا داشــتن سیســتم عصــری بــرق
آفتابــی ،بــرای  ۲۶مکتــب و احــداث تشــنابهای عصــری بــرای  ۷مکتــب دیگــر نیــز
شــامل میباشــد .ســاخت ایــن مکاتــب زمین ـهی آمــوزش را بــرای  ۱۳۸هــزار دانــش
آمــوز بــه شــمول  ۵هــزار دانــش آمــوز دختــر فراهــم خواهــد کــرد.

هفتهنامه توسعه

شماره هفتاد و هفتم

پنجشنبه

 15حمل

1398

کار پروژه دیوار استنادی به ارزش ۱۳۲
میلیون افغانی در ولسوالی سروبی والیت
کابل افتتاح گردید

 ۱۵حمل ۱۳۹۸
پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهات ســنگ تهداب
یــک دیــوار اســتنادی بــه طــول  ۴۲۶۵متــر را کــه از ســوی دفتــر انســجام
برنامــه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ســاخته میشــود ،در
ولســوالی ســروبی والیــت کابــل گذاشــت .وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در
مراســمی کــه بــه همیــن منظــور برگــزار شــده بــود گفــت ،ایــن دیــوار نزدیــک
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بــه  ۱۳۲میلیــون افغانــی هزینــه دارد و در جریــان ســاخت آن  ۷۸۵۹روز کاری
بــرای باشــندگان محــل ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۸۰۰۰ ،خانــواده
از آن مســتفید میشــوند .جنــاب کریمــی افــزود کــه ارزش اصلــی ایــن پــروژه
در ایــن اســت کــه ســرعت ســیالبها را کاهــش میدهــد ،از ســرازیر شــدن
ســیالب بــه زمیــن هــای زراعتــی و خانــه هــای مســکونی جلوگیــری میکنــد،
زمینهــای خشــک و بــی اســتفادهی اطــراف ســیالب را دوبــاره بــه زمیــن
هــای زراعتــی تبدیــل کــرده و از رســوب ریــگ و ســنگ در کاســه بنــد ســروبی
جلوگیــری میکنــد .گفتنــی اســت کــه ولســوالی ســروبی منطقـهی کوهســتانی
اســت و گاه و ب ـیگاه در اثــر ســرازیر شــدن ســیالبها مــردم منطقــه زیــان
هــای زیــادی را متقبــل میشــوند.
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