توسعـــــه

هفته نامه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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آغاز کار اعمار  ۱۰باب مکتب
به ارزش  ۵۱میلیون افغانی در بلخ

9

آغاز کار اعمار  ۷باب مکتب به ارزش
 ۳۸.۳میلیون افغانی در هرات

8

آغاز کار ساخت  ۳.۸۶کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۰میلیون افغانی در تخار

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان

1398
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تکمیل کار ساخت یک پایه
پل موتررو به طول  ۱۵متر
در غور
 ۲۳سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک پایــه پــل موتــررو آهــن
کانکریتــی بــه طــول  ۱۵متــر و عــرض  ۵متــر

جریان کار ساخت
کاریزهای آبیاری در غزنی
به ارزش  ۸میلیون افغانی
 ۲۴سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت کاریزهــای آبیــاری در روســتاهای
خوشــکک داوود و ســرخ ده داوود ولســوالی جاغوری
والیــت غزنــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات  ۶۵درصــد
پیــش رفتــه اســت.
ایــن کاریزهــا  ۸میلیــون افغانــی هزینــه دارد و
در جریــان ســاخت آن  ۱۸۹۸روز کاری ایجــاد
میشــو د .
گفتنــی اســت کــه  ۲۸۶۷تــن بــه گونـهی مســتقیم
از ســاخت کاریزهــای مذکــور مســتفید شــده و
بخــش زیــادی از زمینهــای زراعتــی محــل تحــت
پوشــش منظــم آبیــاری قــرار میگیــرد.

بــه هزینــه  ۶.۶میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر
انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات در روســتای آب باریــک
ولســوالی لعــل و ســرجنگل غــور تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن پــل  ۱۲قریــه را بــه مرکــز ولســوالی لعــل
و ســرجنگل وصــل میکنــد و در جریــان کار آن
زمینــه کار موقــت بــرای باشــندگان محــل ایجــاد
شــده اســت.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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جریان کار ساخت  ۳.۳کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۵میلیون افغانی در غور

 ۲۳سرطان ۱۳۹۸

کار ســاخت  ۳.۳کیلومتــر ســرک بــه ارزش  ۱۵میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای پیتــاب شــاهی ولســوالی لعــل و ســرجنگل
غــور  ۴۰درصــد پیــش رفتــه اســت.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۴۴۷۲روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۶۵۹۹ ،تــن
از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهنــد شــد.
ایــن ســرک کــه  ۹متــر عــرض دارد ،در بخــش رســاندن محصــوالت زراعتــی کشــاورزان بــه
مارکیتهــای فــروش ســهولت ایجــاد کــرده و از ایــن طریــق باعــث رشــد اقتصــادی آنــان
خواهــد شــد.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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4

آغاز کار اعمار  ۱۰باب مکتب
به ارزش  ۵۱میلیون افغانی
در بلخ
 ۲۲سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۱۰بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش
بیــش از ۵۱

تکمیل کار حفر پنج حلقه
چاه آب آشامیدنی در
میدان وردگ
 ۲۲سرطان ۱۳۹۸
کار حفــر پنــج حلقــه چــاه آب آشــامیدنیصحی
از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در والیــت میــدان وردگ تکمیــل و
بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
از جملـهی ایــن پنــج چــاه ،دو حلقـهی آن در صحــن
مقــام والیــت ،یــک حلقــه در منطقــه ســیاپیتاب
میــدان شــهر و دو حلقــهی دیگــر در منطقـهی قلعــه
غــام حیــدر ولســوالی حصــه اول بهســور حفــر
شــده انــد.
گفتنــی اســت کــه هفت ـهی گذشــته نیــز  ۱۲حلقــه
چــاه ،کــه آب آشــامیدنی  ۳۰۰خانــواده را تأمیــن
میکننــد در میــدان وردگ بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.

میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرا از
ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ
تهــداب یــک بــاب آن در روســتای قــزل کینــت
ولســوالی شــولگرهی والیــت بلــخ آغــاز شــد.
ایــن مکتــب دارای  ۱۲صنــف درســی۵ ،
تشــناب و  ۶۱۲مترمربــع مســاحت میباشــد
کــه بــا ســاخت آن زمین ـهی مناســب آمــوزش و
پــرورش بــرای کــودکان  ۵۰۰خانــواده در قریــه
قــزل کینــت فراهــم میشــود.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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توزیع مواد غیر غذایی
برای  ۵۸خانواده بیجاشده
در کندز
 ۲۴سرطان ۱۳۹۸
بــرای  ۵۸خانــوادهی متضــرر از ســیالبها ،در
روســتای زرد کمــر ولســوالی خــان آبــاد والیــت
کنــدز از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات
ایــن والیــت  ۱۴قلــم مــواد غیــر غذایــی توزیــع

جریان کار ساخت یک
شبکهی آب آشامیدنی به
ارزش  ۱.۵میلیون افغانی
در لغمان
 ۲۴سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی صحی
بــه ارزش  ۱.۵میلیــون افغانــی در روســتای
قلعــه ملــک ولســوالی قرغهیــی لغمــان از
ســوی برنامــه میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات  ۸۵درصــد پیــش رفتــه اســت.
ایــن شــبکه  ۶۳متــر طــول و  ۹متــر عــرض
دارد و بــا تکمیــل کار آن صدهــا جریــب زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار
میگیــرد.

شــد.
ایــن مــواد شــامل کمپــل ،ترپــال ،ســطل
پالســتیکی ســرپوش دار ۷ ،قلــم لــوازم آشــپز
خانــه ،بســته کمکهــای اولیــه ،آلــه فشــار،
ترمامیتــر و ماســک میشــود.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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تهیهی آب آشامیدنی صحی برای
 ۱۶۲خانواده در کابل

 ۲۴سرطان ۱۳۹۸

کار ســاخت دو پــروژهی آبرســانی بــه ارزش بیــش از  ۳میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای گلداد خیــل و حکیــم خیــل ولســوالی
شــکردره و روســتای خواجــه حســن ولســوالی اســتالف والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــده اســت.
ایــن پروژههــا شــامل ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی در روســتای خواجــه حســن و حفــر
دوچــاه مجهــز بــا پمــپ دســتی در روســتاهای گلداد خیــل و حکیــم خیــل میشــود.
در جریــان کار پروژههــای مذکــور  ۱۸۶۴روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آنهــا ۱۶۲ ،خانــواده
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه اند.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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تهیه آب آشامیدنی برای
 ۲۸۰خانواده در ولسوالی
کوت ننگرهار
 ۲۴سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی
بــه ارزش دو میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر
انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای شــیخان چوغانــی
ولســوالی کــوت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره

آغاز کار ساخت یک کانال
آب به ارزش  ۸.۵میلیون
افغانی در کاپیسا
 ۲۵سرطان ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۲.۴۹۲کیلومتــر کانــال آب بــه ارزش
 ۸.۵میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای دشــت ارچــی نــو آبــاد مربــوط
مرکــز والیــت کاپیســا آغــاز شــد.
بــا تکمیــل کار ایــن کانــال حــدود  ۲۰۰۰جریــب
زمیــن زراعتــی ،اشــجار مثمــر و غیــر مثمــر تحــت
پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و یــک هــزار خانــواده
از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن پــروژه  ۱۲۰روز کاری ایجــاد
شــده و بــا تکمیــل آن ۲۸۰ ،خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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آغاز کار ساخت  ۳.۸۶کیلومتر سرک
به ارزش  ۱۰میلیون افغانی در تخار

 ۲۵سرطان ۱۳۹۸

کار ســاخت  ۳.۸۶کیلومتــر ســرک بــه ارزش بیــش از  ۱۰میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی
راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ده بــاش تالقــان ،مرکــز والیــت
تخــار آغــاز شــد.
در ایــن پــروژه ســاخت  16پایــه پلچــک 540 ،متــر دیــوار اســتنادی و  880متــر جویچــه ســنگ
فــرش نیــز شــامل اســت و در جریــان تطبیــق آن بــرای  25362تــن زمینــه کار فراهــم میشــود.
ســرک مذکــور کــه طــی  6مــاه بــه صــورت جغــل فــرش ســاخته میشــود ،روســتاهای ده بــاش
بــاال و پاییــن ،عیــد بچــه و قــره مــا را بــه ســرک عمومــی تالقــان نمــک آب وصــل کــرده و
مشــکالت ترانســپورتی  900خانــواده را مرفــوع خواهــد ســاخت.

هفتهنامه توسعه

شماره نود

پنجشنبه

 27سرطان
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تکمیل کار ساخت یک دیوار
محافظوی به ارزش ۱.۶
میلیون افغانی در ارزگان
 ۲۶سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش
 ۱.۶میلیــون افغانــی از طــرف برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای میــان رودی ولســوالی

آغاز کار اعمار  ۷باب مکتب
به ارزش  ۳۸.۳میلیون
افغانی در هرات
 ۲۶سرطان ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۷بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش ۳۸.۳
میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرأ از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن
در قریههــای محــل موالنــا صاحــب برنابــاد ،پشــت
حصــار شــرقی ،جــوی در فاقــدان ،کمانــه ،محــل
عســکرها ،کالت قاضــی وجنــگان مربــوط ولســوالی
غوریــان والیــت هــرات آغــاز شــد.
در جریــان کار ایــن پروژههــا بیــش از  ۲۱هــزار
روز کاری بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی ایجــاد
خواهــد شــد.

ترینکــوت والیــت ارزگان تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.
ایــن دیــوار  ۱۶۰متــر طــول دارد و درجریــان
ســاخت آن  ۱۵۹۰روز کاری بــرای کارگــران
فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت دیــوار مذکــور
 ۱۲۰۰جریــب زمیــن از خطــر ســیالبها
محافظــت شــده و  ۱۲۰خانــواده از مزایــای آن
مســتفید میشــوند.
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آغاز کار اعمار  ۵باب
مکتب به ارزش  ۱۹میلیون
افغانی در بلخ
 ۲۶سرطان ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۵بــاب مکتــب ابتداییــه بــه ارزش
 ۱۹میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرأ از
ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات ،بــا گذاشــتن ســنگ
تهــداب آن بــه طــور نمونــه در روســتای خــان

تهیهی آب آشامیدنی برای
 ۵۵۰خانواده در ننگرهار
 ۲۵سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت دو شــبکهی آب آشــامیدنی بــه
ارزش شــش میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در روســتای هیبــت خیــل ولســوالی بتــی کــوت و
ســلیم آبــاد ولســوالی ســرخرود والیــت ننگرهــار
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پروژههــا ۲۱۰۰ ،روز
کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آنهــا۵۵۰ ،
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه انــد.

آبــاد ولســوالی کلــدار والیــت بلــخ آغــاز شــد.
مکتبــی کــه کار اعمــار آن بصــورت نمونــه آغــاز
شــده اســت ۳.۶ ،میلیــون افغانــی هزینه داشــته
و دارای  ۶صنــف درســی ۳ ،تشــناب ،یــک حلقــه
چــاه آب و  ۳۰۸متــر مربــع مســاحت میباشــد.

