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جریان کار یک پروژه ی کاریز 
به ارزش ۲ میلیون افغانی در کابل

1 سرطان 1398

ــه  ــل ب ــت کاب ــکر دره ی والی ــوالی ش ــر در ولس ــز می ــه ی کاری ــز منطق ــروژه ی کاری ــق پ کار تطبی

ــاحوی وزارت  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت ــی، از س ــون افغان ــک میلی ــه ی ــک ب ارزش نزدی

ــه اســت. ــا و انکشــاف دهــات، ۷0 درصــد پیــش رفت احی

ایــن پــروژه شــامل پاکســازی 1۵۲متــر کانــال آبرســانی و ســاخت 30 متــر کانــال، یــک ذخیــره و 

11 حلقــه چــاه بــوده، در جریــان کار آن ۲314 روز کاری ایجــاد می شــود.

بــا تطبیــق ایــن پــروژه، ۷00 جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و 4900 

تــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهنــد شــد.
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تکمیل کار جغل ریزی 
۲۷ کیلومتر سرک 

به ارزش ۱۷ میلیون افغانی 
در نورستان

جریان کار یک پروژه ی 
انکشافی به ارزش ۱.۸ 
میلیون افغانی در  بغالن

1 سرطان 1398

ــه ارزش  ــرک ب ــر س ــزی ۲۷ کیلومت کار جغل ری

بیــش از 1۷ میلیــون افغانــی در روســتای ســرپل 

ــت  ــز والی ــی مرک ــا ال ــوالی وام ــوی ولس ارچین

ــازی  ــی راه س ــه مل ــوی برنام ــتان از س نورس

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل 

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

بــا ســاخت ایــن ســرک، فاصلــه ی زمانــی 

ــه  ــش یافت ــه کاه ــل دقیق ــه چه ــاعت ب دوس

ــردم  ــپورتی م ــکالت ترانس ــل مش ــث ح و باع

ــت. ــده اس ــه ش منطق

30 جوزای 1398
کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی و دیــوار 
ــی  ــون افغان ــه ارزش 1.8 میلی ــوی ب محافظ
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــه میث ــوی برنام از س
ــا و انکشــاف دهــات در روســتای ســرک  احی
هفــت پاییــن مربــوط ولســوالی بغــالن جدیــد 
والیــت بغــالن ۵0 درصــد پیــش رفته اســت. 
ــوار  ــر دی ــول 460 مت ــه ط ــروژه ب ــن پ درای
محافظــوی و 100 متــر کانــال آبیــاری زراعتی 
اعمــار می شــود کــه در جریــان کار آن 1۲18 
ــی  ــر فن ــی و غی ــران فن ــرای کارگ روز کاری ب
فراهــم شــده و پــس از تکمیــل شــدن، 4۷0 

جریــب زمیــن را آبیــاری خواهــد کــرد.
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تکمیل کار ۲۵ پروژه ی آبرسانی 
به ارزش ۶۷ میلیون افغانی در جوزجان

۲ سرطان 1398

کار ســاخت ۲۵ شــبکه ی آب آشــامیدنی بــه ارزش بیــش از 6۷ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 

ــک،  ــه، مینگجی ــان، آقچ ــوالی های ُمرادی ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش ــانی وزارت احی ــی آبرس مل

خانقــا و خواجــه دوکــوه و همچنــان مناطــق اطــراف شــهر شــبرغان، مرکــز جوزجــان تکمیــل و 

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن شــبکه ها شــامل ۵ شــبکه  ی ســولری، ۲8 ذخیــره ی زیــر زمینــی، نصــب بمبه هــای دســتی، 

10 ذخیــره ی مرتفــع، تمدیــد ۷9۵9 متــر پایــپ و 4 چــاه عمیــق می شــود، کــه بــا ســاخت آن هــا 

8400 خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه اند.
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۵

تکمیل کار ساخت یک کانال آبیاری 
به ارزش ۱.۸ میلیون افغانی در بغالن

3 سرطان 1398

ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش 1.8 میلی ــی ب ــاری زراعت ــال آبی ــک کان ــاخت ی کار س

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در منطقــه ســرک 9 ولســوالی بغــالن جدیــد والیــت 

بغــالن تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــر  ــی و غی ــران فن ــرای کارگ ــان کار آن 1۲8۲ روز کاری ب ــوده، درجری ــر ب ــال  4۵0 مت ــن کان ــول ای ط

فنــی ایجــاد شــده اســت. 

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل ایــن کانــال 800 جریــب زمیــن تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و  

1۵۵ خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.
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۵ سرطان 1398

ــه  ــی از ســوی برنام ــون افغان ــه ارزش ۵.۵ میلی ــروژه ی آبرســانی و حفظ الصحــه ب کار ســاخت چهــار پ

ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتا های شــابیدک ســفال، چپــری ســفال، جنگلــک، 

اســپی بــز، دورنیه ئــی، پالیــزک، دهــن قطــس، نوآبــاد، دره قاضــی، کندیــوال، شــاجوی و غــارک مربــوط 

لســوالی های فیروزکــوه، تولــک و دولینــه ی والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل اعمــار ســاختمان محافظــت چشــمه ، اعمــار دو ســاختمان فشارشــکن، ســه بــاب 

ذخیــره آهــن کانکریــت بــه حجــم مجموعــی۵0 متــر مکعــب، کنــدن کاری و پــرکاری مســیر پیپ هــا، 

نصــب میترهــا و 100 عــدد شــیردهن، حفــاری 9 حلقــه چــاه  آب مجهــز بــا نصــب پمــپ دســتی و اعمــار 

10 بــاب مبــرز در مکاتــب تســریعی می باشــد.

بــا تطبیــق ایــن پروژه هــا دانــش  آمــوزان مکاتــب تســریعی و 490 خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی 

و خدمــات حفــظ الصحــه دسترســی پیــدا کــرده انــد.

تکمیل کار چهار پروژه ی آبرسانی و حفظ الصحه 
به ارزش ۵.۵ میلیون افغانی در غور
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۷

آغاز کار حفر دو حلقه 
چاه آب آشامیدنی به ارزش 
بیش از سه صد هزار افغانی 

در لغمان

جریان کار ساخت یک کانال 
آب زراعتی به ارزش ۱.۷ 

میلیون افغانی در بغالن

4 سرطان 1398

ــه  ــامیدنی ب ــاه آب آش ــه چ ــاخت دو حلق کار س

ــه  ــوی برنام ــی از س ــزار افغان ــه صد ه ارزش س

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــز  ــای مرک ــر باب ــمتی پی ــتای ش ــات در روس ده

والیــت لغمــان آغــاز شــد.

ــل  ــاه تکمی ــه م ــی س ــاه ط ــن دو چ ــر ای کار حف

شــده و صدهــا خانــواده از آن هــا مســتفید 

ــد. ــد ش خواهن

4 سرطان 1398
ــه ارزش  ــی ب ــال آب زراعت ــک کان کار ســاخت ی
ــی  ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان 1.۷ میلی
انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 
دهــات در ولســوالی بغــالن جدیــد والیــت 

ــان دارد.  ــالن جری بغ
ــته و  ــول داش ــر ط ــاری 400 مت ــال آبی ــن کان ای
ــرای  در جریــان کار اعمــار آن 11۲0 روز کاری ب
کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

ــال  ــل کار کان ــس از تکمی ــه پ ــت ک ــی اس گفتن
ــت  ــی تح ــن زراعت ــب زمی ــره ۲۵0 جری متذک
پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و 141 خانــواده از 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــای آن مس مزای
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افتتاح کار پروژه ی تحکیم سواحل دریای کنر 
به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی توسط 

وزیر احیا و انکشاف دهات
4 سرطان 1398

کار ســاخت دیــوار اســتنادی اطــراف دریــای کنــر طــی مراســمی بــا حضورداشــت مشــاور ارشــد رییــس 

ــه  ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــی، وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم ــا و پوهنم ــش زیربنا ه ــور در بخ جمه

گونــه ی رســمی آغــاز شــد. 

پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی در ایــن مراســم گفــت: »ایــن دیــوار 40 کیلومتــر طــول و بیــش از یــک 

میلیــارد افغانــی هزینــه دارد و بــا ســاخت آن 3600 هکتــار زمیــن بــه ارزش ۲۷ میلیــارد افغانــی کــه در 
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اثــر آبخیزی هــای دریــای کنــر تخریــب شــده بودنــد، بــه زمین هــای زراعتــی تبدیــل خواهنــد شــد.«

ــاد  ــزار روز کاری ایج ــروژه، 8۵ ه ــن پ ــان کار ای ــه در جری ــد ک ــات می گوی ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی

ــرار  ــان گفــت کــه ق ــد شــد. او همچن ــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهن شــده و 60 هــزار ت

ــروژه طــی دو ســال تکمیــل شــود. اســت کار ایــن پ

ــده  ــی آن ســال آین ــر آن امســال و باق ــوار، ۲0 کیلومت ــن دی ــر ای ــه از مجمــوع 40 کیلومت گفتنی ســت ک

ســاخته خواهــد شــد.
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آغاز کار تطبیق ۳۹ پروژه ی 
انکشافی به ارزش ۴۸ 
میلیون افغانی در پکتیا

جریان کار ساخت 
۱۰۹ متر کانال به ارزش 

۲ میلیون افغانی در لغمان

۵ سرطان 1398

ــه ارزش  ــافی ب ــروژه ی انکش ــق 39 پ کار تطبی

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــش از 48 میلی بی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــا  ــت پکتی ــاد والی ــد آب ــوالی احم ــات در ولس ده

آغــاز شــد.

در  روان  ســال  جریــان  در  پروژه هــا  ایــن 

ــپورت  ــانی و ترانس ــاری، آبرس ــای آبی بخش ه

تطبیــق می شــوند کــه بــا تطبیــق آن هــا قســمت 

ــاد  بزرگــی از مشــکالت مــردم در بخش هــای ی

ــد شــد. شــده حــل خواه

4 سرطان 1398
ــه ارزش ۲  ــال آب ب ــر کان ــاخت 109 مت کار س
میلیــون افغانــی بــا ســهم ده درصــدی مــردم از 
ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه مل ــوی برنام س
احیــا و انکشــاف دهــات در منطقــه ی قلعــه 
صــالح مرکــز والیــت لغمــان ۷0 درصــد پیــش 

ــت. ــه اس رفت
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تهیه ي آب آشامیدني صحي براي 
۱۹۰ خانواده در ولسوالي دور باباي ننگرهار

۵ سرطان 1398

کار ســاخت یــک بــاب شــبکه آبرســاني ســولري بــه ارزش ۲.۵ میلیــون افغانــي از ســوي برنامــه 

ــاي  ــان ولســوالي دور باب ــر کیفت ــا و انکشــاف دهــات در روســتاي داکت ــي آبرســاني وزارت احی مل

والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداري ســپرده شــد. 

ایــن شــبکه شــامل حفــر یــک حلقــه چــاه عمیــق، اعمــار یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت ۲0 متــر 

مکعــب آب، توســعه یــک پایــپ بــه طــول 13۷3 متــر و نصــب ۲۷ صفحــه ســولري، یــک واترپمپ 

ــود. ــیردهن مي ش و 13 ش

در جریــان کار پــروژه ي مذکــور ۲180 روز کاري بــراي مــردم ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن 190 

خانــواده بــه آب آشــامیدني صحــي دسترســي پیــدا کــرده انــد.

هفته نامه توسعه         شماره هشتاد و هفتم         پنجشنبه         6 سرطان         1398



1۲

کار ۳۱۹ پروژه ی میثاق شهروندی به ارزش 
۴۷۹ میلیون افغانی در هلمند جریان دارد

۲ سرطان 1398

پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز یــک شــنبه در دیــداری بــا تــورن 

جنــرال محمــد یاســین، والــی هلمنــد بــه خواســت ها و مشــکالت مــردم ایــن والیــت گــوش داد.

در آغــاز ایــن دیــدار جنــاب یاســین خواســت ها و مشــکالت مــردم را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 

شــریک کــرد. آغــاز فعالیــت برنامــه میثــاق شــهروندی در دیگــر ولســوالی ها، توزیــع بــرق بــه مناطــق 

ســرحدی و ســاخت راه هــای روســتایی از جملــه مهمتریــن خواســت های والــی هلمنــد بودنــد.

ــه ایــن خواســت ها گفــت  ــا و انکشــاف دهــات در پاســخ ب پوهنمــل مجیب الرحمــن کریمــی، وزیــر احی

ــوالی های  ــی در ولس ــون افغان ــه ارزش 4۷9 میلی ــهروندی ب ــاق ش ــروژه ی میث ــق 319 پ ــه کار تطبی ک

ــرحدی  ــوالی های س ــواده در ولس ــانی، ۲4۷۷9 خان ــش برق رس ــان دارد و در بخ ــاوه جری ــی و ن نادعل

ــد توزیــع بســته های بــرق آفتابــی پــس  ــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی می یابنــد کــه رون هلمنــد ب

از اتمــام پروســه  ی ســروی آغــاز خواهــد شــد.
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