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جریان کار ساخت ساختمان های تقویتی کاریزها 
به ارزش ۱۳ میلیون افغانی در زابل

4 جوزای 1398

ــه ارزش 13 میلیــون افغانــی در  کار اعمــار ســاختمان های تقویتــی )چــک دیــم ( کاریزهــا ب

ولســوالی میزانــی والیــت زابــل، ۷۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــن  ــود و ضم ــتر می ش ــا بیش ــان آب کاریز ه ــی جری ــاختمان های تقویت ــن س ــار ای ــا اعم ب

تأمیــن آب آشــامیدنی مــردم، مقــدار آب کافــی بــرای آبیــاری صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی 

ــه خواهــد شــد. و باغ هــا از طریــق ایــن کاریزهــا تهی

ــل  ــندگان مح ــرای باش ــروژه ۲۲1۰ روز کاری ب ــن پ ــان کار ای ــه در جری ــت ک ــی اس گفتن

ایجــاد می شــود.
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تکمیل کار ساخت یک کانال آب زراعتی 
به ارزش یک میلیون افغانی در کنر

4 جوزای 1398
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از یــک ملیون افغانــی از طــرف برنامه ی 
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 4۵1 متــر و ارتفــاع آن نزدیــک بــه یــک متــر می باشــد کــه در جریــان 
1۲۰ روز بــه پایــه ی اکمــال رســیده و همــه روزه بــرای 18 کارگــر فنــی و غیــر فنــی زمینــه ی 

کار را فراهــم کــرده اســت.
ــاری قــرار  ــال متذکــره ۲1۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبی ــا تکمیــل کار کان ب

ــد. ــواده از آن مســتفید شــده ان ــه و 14۵ خان گرفت
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4

تکمیل کار یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۸.۸ 

میلیون افغانی در ولسوالی 
جاغوری غزنی

تکمیل کار یک شبکه ی 
آبرسانی به ارزش بیش از

 ۴ میلیون افغانی 
در خوست

4 جوزای 1398

کار ســاخت یــک شــبکه آبرســانی ســولری بــه 

طــول 13 کیلومتــر و ارزش 8.8 میلیــون افغانــی 

ــا و  ــانی وزارت احی ــی آبرس ــه مل ــوی برنام از س

ــرک  ــاب زی ــتای پیت ــات در روس ــاف ده انکش

ولســوالی جاغــوری والیــت غزنــی تکمیــل و بــه 

ــرداری ســپرده شــد. بهــره ب

در جریــان کار ایــن شــبکه 3۰۰ روز کاری ایجــاد 

شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، 3۰۰ خانــواده 

در قریــه پیتــاب زیــرک بــه آب آشــامیدنی صحی 

ــه اند. ــی یافت دسترس

4 جوزای 1398

کار ســاخت شــبکه ی آبرســانی پــارک تفریحــی 

شــهر خوســت از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش 

از 4 میلیــون افغانــی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــد.

ــت 6۰  ــا ظرفی ــره ای ب ــبکه دارای ذخی ــن ش ای

هــزار لیتــر آب، 1۵ شــیردهن، 36 تختــه ســولر 

ــا  ــد و ب ــال آب می باش ــپ انتق ــر پای و ۲68۵ مت

ــال  ــزار نه ــن و 8 ه ــار زمی ــاخت آن، 46 هکت س

ــرار  ــاری ق ــم آبی ــش منظ ــت پوش ــت تح و درخ

ــد. ــه ان گرفت
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۵

تهیه ی آب آشامیدنی صحی برای ۲۰۰ 
خانواده در ننگرهار

۵ جوزای 1398

ــل  ــره خی ــه ی پی ــی در منطق ــون افغان ــه ارزش ۲.6 میلی ــی ب ــامیدنی صح ــبکه ی آب آش ــک ش ی

ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار از بودجــه ی والیتــی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن 

والیــت ســاخته و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــی  ــامیدنی صح ــه آب آش ــی ب ــوالی خوگیان ــواده در ولس ــبکه، ۲۰۰ خان ــن ش ــاخت ای ــا س ب

ــد. ــه ان ــی یافت دسترس
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6

جریان کار ساخت 
یک شبکه ی آبرسانی به 

ارزش ۴.۷ میلیون افغانی 
در لغمان

امضای قرارداد 
یک کانال و سربند آبیاری 

به ارزش ۲۳ میلیون افغانی 
در خوست

4 جوزای 1398

کار ســاخت شــبکه ی آبرســانی ســولری منطقه ی 

ــه  ــان ب ــت لغم ــگار والی ــوالی الین ــار ولس چینچ

ــش  ــد پی ــی، ۵۰ درص ــون افغان ارزش 4.۷ میلی

رفتــه اســت.

ــی  ــی اداره جهان ــک مال ــه کم ــبکه ب ــن ش ای

ــره ای  ــود و دارای ذخی ــاخته می ش ــف س یونیس

ــت.  ــب اس ــر مکع ــم ۲۰ مت ــه حج ب

ــاه  ــه م ــی س ــور ط ــبکه ی مذک ــاخت ش کار س

آب  خانــواده   3۵۰ بــرای  و  شــده  تکمیــل 

آشــامیدنی صحــی تهیــه خواهــد کــرد.

4 جوزای 1398

قــرارداد ســاخت ۲۰۰ متــر ســربند و ۲ کیلومتــر 

کانــال آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از ۲3 میلیون 

ــوالی  ــل ولس ــارون خی ــتای ه ــی در روس افغان

ــا  ــس احی ــان ریی ــت می ــت خوس ــیر والی علیش

و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای 

انکشــافی حکــم محمــد الیــن بــه امضــا رســید.

ــزار  ــال آب، ۲ ه ــربند و کان ــن س ــاخت ای ــا س ب

جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری 

ــا  ــای آن ه ــواده از مزای ــه و 8۰۰ خان ــرار گرفت ق

ــد شــد. مســتفید خواهن
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۷

تکمیل کار حفر ۲۵ حلقه چاه آب آشامیدنی 
در ولسوالی ُمقر والیت غزنی

6 جوزای 1398

برنامــه ملــی آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ۲۵ حلقــه 

چــاه آب آشــامیدنی را در قریــه جــات مختلــف ولســوالی مقــر، والیــت غزنــی تکمیــل و بــه بهــره 

بــرداری اهالــی آن روســتاها ســپرد.

ایــن چاه هــا مجهــز بــه پمــپ دســتی بــوده و ارزش مجموعــی آن هــا ۲.8 میلیــون می شــود کــه 

از طــرف وزارت مالیــه پرداخــت شــده اســت. 

در جریــان کار ایــن پــروژه، 19۰ روز کاری شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، 64۵ خانــواده بــه 

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.
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8

امضای قرارداد دو شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۳.۸ 
میلیون افغانی در خوست

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۲۵۰ خانواده 

در ننگرهار

4 جوزای 1398

قــرارداد ســاخت دو شــبکه ی آبرســانی بــه 

ــی  ــون افغان ــش از 3.8 میلی ــی بی ارزش مجموع

ــز و تنــی والیــت خوســت  در ولســوالی های گرب

ــن  ــات ای ــاف ده ــا و انکش ــت احی ــان ریاس می

روســتاهای  انکشــافی  شــوراهای  و  والیــت 

ــید. ــا رس ــه امض ــپ ب ــدوس و مالی ق

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن پروژه هــا، 

آشــامیدنی صحــی  بــه آب  ده هــا خانــواده 

ــت. ــد یاف ــی خواهن دسترس

4 جوزای 1398

ــولری  ــانی س ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س

بــه ارزش 1.9 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــانی وزارت احی ــی آبرس مل

ــوت  ــوالی ک ــدی ولس ــیرین غون ــتای ش در روس

ــرداری  ــره ب ــه به ــل و ب ــار تکمی ــت ننگره والی

ســپرده شــد.

در جریــان کار ایــن پــروژه، 9۰ 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 ۴۰ متره 
به ارزش ۲۴ میلیون افغانی در غور

6 جوزای 1398

کار ســاخت یــک پایــه پــل موتــر رو  بــه ارزش ۲4 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

ــد، در  ــور هن ــی کش ــت مال ــا حمای ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

شــهر فیــروز کــوه، مرکــز والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

ــاالی  ــا ســاخت آن ب ــر عــرض دارد و ب ــر طــول و ۷ مت گفتنــی اســت کــه ایــن پــل 4۰ مت

دریــای هریــرود، مشــکالت رفــت و آمــد باشــندگان شــهر فیــروز کــوه و قریه هــای شــمال 

و جنــوب فیروزکــوه رفــع  شــده اســت.

9 هفته نامه توسعه         شماره هشتاد و چهارم         پنجشنبه         9 جوزا         1398



1۰

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش ۶۸ هزار افغانی 
برای ۱۱ خانواده ی نیازمند 

در ننگرهار

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۱۵۰ خانواده 

در ولسوالی مروره 
والیت کنر

4 جوزای 1398

ــو  ــتای ن ــد در روس ــواده ی نیازمن ــرای 11 خان ب

ــه  ــار ب ــت ننگره ــه ی والی ــوالی کام ــاد ولس آب

ارزش بیــش از 68 هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 

از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــد. ــع ش ــات توزی ده

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

ــای،  ــن، چ ــامل آرد، روغ ــده و ش ــکش ش پیش

ــد. ــود می باش ــج، و نخ ــا، برن ــوره، لوبی ب

۵ جوزای 1398

یــک شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش 

۲3 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 

ــاری،  ــی و آبی ــه محیط ــظ الصح ــانی، حف آبرس

ــه  ــات در قری ــاف ده ــازی و انکش وزارت بازس

الهــوردک ولســوالی مــروره والیــت کنــر ســاخته 

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به و ب

در جریــان کار ایــن پــروژه، 9۰ روز کاری بــرای 

اهالــی قریــه مذکــور ایجــاد شــده و بــا تکمیــل 

آن، 1۵۰ خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی 

ــد. ــرده ان ــدا ک دسترســی پی
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11

آغاز کار ساخت یک ذخیره ی آب زراعتی 
به ارزش ۲ میلیون افغانی در بدخشان 

۷ جوزای 1398

کار ســاخت یــک ذخیــره ی آب زراعتــی بــه ارزش بیــش از ۲ میلیــون افغانــی، از ســوی برنامــه ی 

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، 1۷88 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده 

اســت.

بــا تکمیــل کار ذخیــره ی مذکــور بیشــتر از ۵۰ جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه 

و 1۰۵ خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.
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1۲

جریان کار تمدید شبکه ی برق شهری 
به ارزش ۳.۹ میلیون افغانی در سرپل

۷ جوزای 1398

کار تمدیــد شــبکه ی بــرق شــهری بــه ارزش 3.9 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 

ــه  ــش رفت ــد پی ــرپل، 9۵ درص ــت س ــز والی ــات در مرک ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

اســت.

ایــن شــبکه شــامل ۵4 پایــه از نــوع »تــی  پــی« و »اس  پــی« جهــت انتقــال لیــن  ۲۰ کیلوولــت 

ــوده و  ــر ب ــه طــول بیشــتر از 3 کیلومت ــرق ب ــت ب ــو ول ــر و لیــن ۰.4 کیل ــه طــول ۲ کیلومت ــرق ب ب

ــد. ــر می باش ــت امپی ــی 3۲۰ کیلوول ــت مجموع ــا ظرفی ــفارمر ب دارای ۲ ترانس

در جریــان کار پــروژه ی مذکــور 61۲ روز کاری را بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده 

ــواده از بــرق شــهری مســتفید می شــوند. ــا تکمیــل آن، 1۵3 خان و ب
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تکمیل کار پنج پروژه ی 
انکشافی به ارزش ۶.۵ 
میلیون افغانی در غور

6 جوزای 1398

ــه ارزش  ــانی ب ــروژه ي آبرس ــج پ ــق پن کار تطبی

6.۵ میلیــون افغانــی در روســتاهای علــی بــازار،  

غــارک، کهمــردی، دروازه، نرمتــه و چــکاب 

ولســوالی دولتیــار والیــت غــور از ســوی برنامــه 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــانی وزارت احی ــی آبرس مل

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب تکمی

ــواده  ــا، 988 خان ــن پروژه ه ــل کار ای ــا تکمی ب

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای ۱۹۰ خانواده 

در ننگرهار

۷ جوزای 1398

برنامــه ملــی آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و 

آبیــاری، وزارت بازســازی و انکشــاف دهــات 1۰ 

حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــه ارزش 1.4 میلیــون 

ــوالی  ــف ولس ــات مختل ــه ج ــی را در قری افغان

ــه بهــره  ــل و ب ــی والیــت ننگرهــار تکمی خوگیان

بــرداری اهالــی آن روســتاها ســپرد. 

در جریــان کار ایــن پــروژه 88۰ روز کاری ایجــاد 

شــده و پــس از تکمیــل شــدن آن، 19۰ خانــواده 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا 

کرده انــد.



جریان کار بازسازی ۲ کیلومتر سرک 
به ارزش ۴ میلیون افغانی در ننگرهار

۷ جوزای 1398

ــی از ســوی پروگــرام وجــه  ــون افغان ــه ارزش بیــش از 4 میلی ــر ســرک ب کار بازســازی ۲ کیلومت

انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان، حفــظ و مراقبــت MCCG برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای مســتعلی ولســوالی کامــه والیــت ننگرهــار، ۵۰ درصــد 

پیــش رفتــه اســت.

ــرای 1۷1 کارگــر فنــی  ایــن پــروژه کــه شــامل ســنگ کاری کناره هــای ســرک نیــز می شــود، ب

ــواده از مزایــای آن  و غیــر فنــی زمینــه ی کار را ایجــاد کــرده و پــس از تکمیــل شــدن، ۵۰۵ خان

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من
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1۵

جریان کارساخت ۱۰ شبکه ی 
آبرسانی به ارزش ۲۱۶ هزار 

یورو در ننگرهار

جریان کار اعمار ۵.۴۲ 
کیلومتر سرک کانکریتی به 
ارزش ۳۹.۴ میلیون افغانی 
از مرکز ولسوالی حصه اول 

کوهستان، سرک دانشگاه 
البیرونی الی قریه گراژهای 

والیت کاپیسا

8 جوزای 1398

ــه ارزش  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــاخت ده ش کار س

ــن  ــه ی جرم ــوی موسس ــورو از س ــزار ی ۲16 ه

ــا و  ــا ریاســت احی اگــرو اکشــن در هماهنگــی ب

انکشــاف دهــات ننگرهــار، در ولســوالی های 

ــد  ــت ۵۰ درص ــن والی ــرخ رود ای ــود و س بهس

ــت. ــه اس ــش رفت پی

از ایــن ده شــبکه، یکــی آن در بهســود و 9 

ــود  ــاخته می ش ــرخ رود س ــر در س ــبکه ی دیگ ش

کــه بــا تکمیــل کار آن هــا، 1۲۰۰ خانــواده بــه آب 

ــت. ــد یاف ــی خواهن ــی دسترس ــامیدنی صح آش
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تکمیل کار ساخت یک کانال آبیاری 
به ارزش ۱.۵ میلیون افغانی بغالن

9 جوزای 1398

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه ارزش 1.۵ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ســرک ماموریــن ولســوالی بغــالن 

جدیــد والیــت بغــالن تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.  

طــول ایــن کانــال4۰۰ متــر بــود و در جریــان اعمــار آن 11۲۰ روز کاری بــرای کارگــران فنــی و 

غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

 قابــل یــادآوری  اســت کــه بــا اعمــار  کانــال مذکــور ۲۲۵ جریــب زمیــن زراعتــی آبیــاری شــده و 

ــای آن مســتفید می شــوند. ــواده از مزای ۲۲۰ خان
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