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جریان کار ساخت ساختمانهای تقویتی کاریزها
به ارزش  ۱۳میلیون افغانی در زابل
 ۴جوزای ۱۳۹۸
کار اعمــار ســاختمانهای تقویتــی (چــک دی ـم) کاریزهــا بــه ارزش  ۱۳میلیــون افغانــی در
ولســوالی میزانــی والیــت زابــل ۷۰ ،درصــد پیــش رفتــه اســت.
بــا اعمــار ایــن ســاختمانهای تقویتــی جریــان آب کاریزهــا بیشــتر میشــود و ضمــن
تأمیــن آب آشــامیدنی مــردم ،مقــدار آب کافــی بــرای آبیــاری صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی
و باغهــا از طریــق ایــن کاریزهــا تهیــه خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان کار ایــن پــروژه  ۲۲۱۰روز کاری بــرای باشــندگان محــل
ایجــاد میشــود.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه

 9جوزا
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تکمیل کار ساخت یک کانال آب زراعتی
به ارزش یک میلیون افغانی در کنر
 ۴جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از یــک ملیون افغانــی از طــرف برنامهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای برکلــی کوتگی ولســوالی
نرنــگ والیــت کنــر تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن کانــال  ۴۵۱متــر و ارتفــاع آن نزدیــک بــه یــک متــر میباشــد کــه در جریــان
 ۱۲۰روز بــه پایـهی اکمــال رســیده و همــه روزه بــرای  ۱۸کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینـهی
کار را فراهــم کــرده اســت.
بــا تکمیــل کار کانــال متذکــره  ۲۱۰جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار
گرفتــه و  ۱۴۵خانــواده از آن مســتفید شــده انــد.
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شماره هشتاد و چهارم
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تکمیل کار یک شبکهی
آبرسانی به ارزش بیش از
 ۴میلیون افغانی
در خوست
تکمیل کار یک شبکهی
آبرسانی به ارزش ۸.۸
میلیون افغانی در ولسوالی
جاغوری غزنی

 ۴جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت شــبکهی آبرســانی پــارک تفریحــی
شــهر خوســت از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش
از  ۴میلیــون افغانــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.

 ۴جوزای ۱۳۹۸

ایــن شــبکه دارای ذخیــرهای بــا ظرفیــت ۶۰

کار ســاخت یــک شــبکه آبرســانی ســولری بــه

هــزار لیتــر آب ۱۵ ،شــیردهن ۳۶ ،تختــه ســولر

طــول  ۱۳کیلومتــر و ارزش  ۸.۸میلیــون افغانــی

و  ۲۶۸۵متــر پایــپ انتقــال آب میباشــد و بــا

از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و

ســاخت آن ۴۶ ،هکتــار زمیــن و  ۸هــزار نهــال

انکشــاف دهــات در روســتای پیتــاب زیــرک

و درخــت تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار

ولســوالی جاغــوری والیــت غزنــی تکمیــل و بــه

گرفتــه انــد.

بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن شــبکه  ۳۰۰روز کاری ایجــاد
شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن ۳۰۰ ،خانــواده
در قریــه پیتــاب زیــرک بــه آب آشــامیدنی صحی
دسترســی یافتــه اند.
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شماره هشتاد و چهارم
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تهیهی آب آشامیدنی صحی برای ۲۰۰
خانواده در ننگرهار
 ۵جوزای ۱۳۹۸
یــک شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی بــه ارزش  ۲.۶میلیــون افغانــی در منطقــهی پیــره خیــل
ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار از بودجـهی والیتــی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن
والیــت ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
بــا ســاخت ایــن شــبکه ۲۰۰ ،خانــواده در ولســوالی خوگیانــی بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی یافتــه انــد.
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شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه
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امضای قرارداد
یک کانال و سربند آبیاری
به ارزش  ۲۳میلیون افغانی
در خوست
 ۴جوزای ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت  ۲۰۰متــر ســربند و  ۲کیلومتــر

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی به
ارزش  ۴.۷میلیون افغانی
در لغمان
 ۴جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت شــبکهی آبرســانی ســولری منطقهی
چینچــار ولســوالی الینــگار والیــت لغمــان بــه
ارزش  ۴.۷میلیــون افغانــی ۵۰ ،درصــد پیــش
رفتــه اســت.
ایــن شــبکه بــه کمــک مالــی اداره جهانــی
یونیســف ســاخته میشــود و دارای ذخیــرهای
بــه حجــم  ۲۰متــر مکعــب اســت.
کار ســاخت شــبکهی مذکــور طــی ســه مــاه
تکمیــل شــده و بــرای  ۳۵۰خانــواده آب
آشــامیدنی صحــی تهیــه خواهــد کــرد.

کانــال آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از  ۲۳میلیون
افغانــی در روســتای هــارون خیــل ولســوالی
علیشــیر والیــت خوســت میــان رییــس احیــا
و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای
انکشــافی حکــم محمــد الیــن بــه امضــا رســید.
بــا ســاخت ایــن ســربند و کانــال آب ۲ ،هــزار
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار گرفتــه و  ۸۰۰خانــواده از مزایــای آنهــا
مســتفید خواهنــد شــد.
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تکمیل کار حفر  ۲۵حلقه چاه آب آشامیدنی
در ولسوالی ُمقر والیت غزنی
 ۶جوزای ۱۳۹۸
برنامــه ملــی آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات  ۲۵حلقــه
چــاه آب آشــامیدنی را در قریــه جــات مختلــف ولســوالی مقــر ،والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری اهالــی آن روســتاها ســپرد.
ایــن چاههــا مجهــز بــه پمــپ دســتی بــوده و ارزش مجموعــی آنهــا  ۲.۸میلیــون میشــود کــه
از طــرف وزارت مالیــه پرداخــت شــده اســت.
در جریــان کار ایــن پــروژه ۱۹۰ ،روز کاری شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن ۶۴۵ ،خانــواده بــه
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.
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تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۲۵۰خانواده
در ننگرهار
امضای قرارداد دو شبکهی
آبرسانی به ارزش ۳.۸
میلیون افغانی در خوست
 ۴جوزای ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت دو شــبکهی آبرســانی بــه
ارزش مجموعــی بیــش از  ۳.۸میلیــون افغانــی
در ولســوالیهای گربــز و تنــی والیــت خوســت
میــان ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن
والیــت و شــوراهای انکشــافی روســتاهای
قــدوس و مالیــپ بــه امضــا رســید.
گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن پروژههــا،
دههــا خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی خواهنــد یافــت.

 ۴جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری
بــه ارزش  ۱.۹میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در روســتای شــیرین غونــدی ولســوالی کــوت
والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن پــروژه ۹۰ ،روز کاری بــرای
اهالــی آن قریــه ایجــاد شــده و بــا تکمیل شــدن
آن ۲۵۰ ،خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی پیــدا کــرده انــد.
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تکمیل کار یک پایه پل موتر رو  ۴۰متره
به ارزش  ۲۴میلیون افغانی در غور
 ۶جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک پایــه پــل موتــر رو بــه ارزش  ۲۴میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا حمایــت مالــی کشــور هنــد ،در
شــهر فیــروز کــوه ،مرکــز والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
گفتنــی اســت کــه ایــن پــل  ۴۰متــر طــول و  ۷متــر عــرض دارد و بــا ســاخت آن بــاالی
دریــای هریــرود ،مشــکالت رفــت و آمــد باشــندگان شــهر فیــروز کــوه و قریههــای شــمال
و جنــوب فیروزکــوه رفــع شــده اســت.
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شماره هشتاد و چهارم
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تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۱۵۰خانواده
در ولسوالی مروره
والیت کنر
توزیع مواد خوراکی
به ارزش  ۶۸هزار افغانی
برای  ۱۱خانوادهی نیازمند
در ننگرهار
 ۴جوزای ۱۳۹۸
بــرای  ۱۱خانــوادهی نیازمنــد در روســتای نــو
آبــاد ولســوالی کامــهی والیــت ننگرهــار بــه
ارزش بیــش از  ۶۸هــزار افغانــی مــواد خوراکــی
از طریــق بانکهــای غلــه جــات برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات توزیــع شــد.
ایــن کمکهــا توســط روســتاییان و برنامــهی
وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
پیشــکش شــده و شــامل آرد ،روغــن ،چــای،
بــوره ،لوبیــا ،برنــج ،و نخــود میباشــد.

 ۵جوزای ۱۳۹۸
یــک شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش
 ۲۳میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری،
وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات در قریــه
الهــوردک ولســوالی مــروره والیــت کنــر ســاخته
و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن پــروژه ۹۰ ،روز کاری بــرای
اهالــی قریــه مذکــور ایجــاد شــده و بــا تکمیــل
آن ۱۵۰ ،خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی پیــدا کــرده انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه

 9جوزا
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آغاز کار ساخت یک ذخیرهی آب زراعتی
به ارزش  ۲میلیون افغانی در بدخشان
 ۷جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک ذخیــرهی آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از  ۲میلیــون افغانــی ،از ســوی برنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزرات احیــا و انکشــاف دهات ،با گذاشــتن ســنگ تهــداب آن در روســتای
ده میــری ولســوالی تیشــکان والیــت بدخشــان آغــاز شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۷۸۸ ،روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده
اســت.
بــا تکمیــل کار ذخیــرهی مذکــور بیشــتر از  ۵۰جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه
و  ۱۰۵خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه

 9جوزا
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جریان کار تمدید شبکهی برق شهری
به ارزش  ۳.۹میلیون افغانی در سرپل
 ۷جوزای ۱۳۹۸
کار تمدیــد شــبکهی بــرق شــهری بــه ارزش  ۳.۹میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در مرکــز والیــت ســرپل ۹۵ ،درصــد پیــش رفتــه
اســت.
ایــن شــبکه شــامل  ۵۴پایــه از نــوع «تــیپــی» و «اسپــی» جهــت انتقــال لی ـن  ۲۰کیلوولــت
بــرق بــه طــول  ۲کیلومتــر و لیــن  ۰.۴کیلــو ولــت بــرق بــه طــول بیشــتر از  ۳کیلومتــر بــوده و
دارای  ۲ترانســفارمر بــا ظرفیــت مجموعــی  ۳۲۰کیلوولــت امپیــر میباشــد.
در جریــان کار پــروژهی مذکــور  ۶۱۲روز کاری را بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده
و بــا تکمیــل آن ۱۵۳ ،خانــواده از بــرق شــهری مســتفید میشــوند.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه
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تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۱۹۰خانواده
در ننگرهار
تکمیل کار پنج پروژهی
انکشافی به ارزش ۶.۵
میلیون افغانی در غور
 ۶جوزای ۱۳۹۸

 ۷جوزای ۱۳۹۸
برنامــه ملــی آبرســانی ،حفــظ الصحــه محیطــی و
آبیــاری ،وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات ۱۰
حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــه ارزش  ۱.۴میلیــون
افغانــی را در قریــه جــات مختلــف ولســوالی
خوگیانــی والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره

کار تطبیــق پنــج پــروژهي آبرســانی بــه ارزش

بــرداری اهالــی آن روســتاها ســپرد.

 ۶.۵میلیــون افغانــی در روســتاهای علــی بــازار،

در جریــان کار ایــن پــروژه  ۸۸۰روز کاری ایجــاد

غــارک ،کهمــردی ،دروازه ،نرمتــه و چــکاب

شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن ۱۹۰ ،خانــواده

ولســوالی دولتیــار والیــت غــور از ســوی برنامــه

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا

ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

کردهانــد.

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
بــا تکمیــل کار ایــن پروژههــا ۹۸۸ ،خانــواده
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه
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جریان کار بازسازی  ۲کیلومتر سرک
به ارزش  ۴میلیون افغانی در ننگرهار
 ۷جوزای ۱۳۹۸
کار بازســازی  ۲کیلومتــر ســرک بــه ارزش بیــش از  ۴میلیــون افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه
انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت  MCCGبرنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای مســتعلی ولســوالی کامــه والیــت ننگرهــار ۵۰ ،درصــد
پیــش رفتــه اســت.
ایــن پــروژه کــه شــامل ســنگ کاری کنارههــای ســرک نیــز میشــود ،بــرای  ۱۷۱کارگــر فنــی
و غیــر فنــی زمین ـهی کار را ایجــاد کــرده و پــس از تکمیــل شــدن ۵۰۵ ،خانــواده از مزایــای آن
بهرهمنــد خواهنــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه
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جریان کار اعمار ۵.۴۲

کیلومتر سرک کانکریتی به

ارزش  ۳۹.۴میلیون افغانی
از مرکز ولسوالی حصه اول

جریان کارساخت  ۱۰شبکهی
آبرسانی به ارزش  ۲۱۶هزار
یورو در ننگرهار
 ۸جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت ده شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
 ۲۱۶هــزار یــورو از ســوی موسســهی جرمــن
اگــرو اکشــن در هماهنگــی بــا ریاســت احیــا و
انکشــاف دهــات ننگرهــار ،در ولســوالیهای
بهســود و ســرخرود ایــن والیــت  ۵۰درصــد
پیــش رفتــه اســت.
از ایــن ده شــبکه ،یکــی آن در بهســود و ۹
شــبکهی دیگــر در ســرخرود ســاخته میشــود
کــه بــا تکمیــل کار آنهــا ۱۲۰۰ ،خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

کوهستان ،سرک دانشگاه

البیرونی الی قریه گراژهای
والیت کاپیسا

هفتهنامه توسعه

شماره هشتاد و چهارم

پنجشنبه
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تکمیل کار ساخت یک کانال آبیاری
به ارزش  ۱.۵میلیون افغانی بغالن
 ۹جوزای ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش  ۱.۵میلیــون افغانــی از طــرف برنام ـهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ســرک ماموریــن ولســوالی بغــان
جدیــد والیــت بغــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن کانــال ۴۰۰متــر بــود و در جریــان اعمــار آن  ۱۱۲۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و
غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
ی اســت کــه بــا اعمــار کانــال مذکــور  ۲۲۵جریــب زمیــن زراعتــی آبیــاری شــده و
قابــل یــادآور 
 ۲۲۰خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.

