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آغاز کار اعمار 7 باب مکتب به ارزش 
38.3 میلیون افغانی در هرات 

آغاز کار ساخت 3.8۶ کیلومتر سرک 
به ارزش 1۰ میلیون افغانی در تخار

هفته نامه
توسعـــــه
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جریان کار ساخت 
کاریزهای آبیاری در غزنی 

به ارزش ۸ میلیون افغانی

تکمیل کار ساخت یک پایه 
پل موتررو به طول ۱۵ متر 

در غور

24 سرطان 1398

روســتاهای  در  آبیــاری  کاریز هــای  کار ســاخت 

خوشــکک داوود و ســرخ ده داوود ولســوالی جاغوری 

والیــت غزنــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ۶۵ درصــد 

پیــش رفتــه اســت.

ایــن کاریز هــا 8 میلیــون افغانــی هزینــه دارد و 

ایجــاد  کاری  روز  آن 1898  در جریــان ســاخت 

. د می شــو

گفتنــی اســت کــه 28۶7 تــن بــه گونــه ی مســتقیم 

از ســاخت کاریزهــای مذکــور مســتفید شــده و 

بخــش زیــادی از زمین هــای زراعتــی محــل تحــت 

ــرد. ــرار می گی ــاری ق ــم آبی ــش منظ پوش

23 سرطان 1398

کار ســاخت یــک پایــه پــل موتــررو آهــن 

ــر  ــرض ۵ مت ــر و ع ــول 1۵ مت ــه ط ــی ب کانکریت

بــه هزینــه ۶.۶ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر 

انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا 

و انکشــاف دهــات در روســتای آب باریــک 

ــه  ــل و ب ــور تکمی ــرجنگل غ ــل و س ــوالی لع ولس

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ایــن پــل 12 قریــه را بــه مرکــز ولســوالی لعــل 

ــان کار آن  ــد و در جری ــل می کن ــرجنگل وص و س

زمینــه کار موقــت بــرای باشــندگان محــل ایجــاد 

شــده اســت.
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23 سرطان 1398

کار ســاخت 3.3 کیلومتــر ســرک بــه ارزش 1۵ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامه های 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای پیتــاب شــاهی ولســوالی لعــل و ســرجنگل 

غــور 4۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه 4472 روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، ۶۵99 تــن 

از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهنــد شــد.

ــه  ــاورزان ب ــی کش ــوالت زراعت ــاندن محص ــش رس ــرض دارد، در بخ ــر ع ــه 9 مت ــرک ک ــن س ای

ــان  ــادی آن ــد اقتص ــث رش ــق باع ــن طری ــرده و از ای ــاد ک ــهولت ایج ــروش س ــای ف مارکیت ه

خواهــد شــد.

جریان کار ساخت ۳.۳ کیلومتر سرک 
به ارزش ۱۵ میلیون افغانی در غور
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4

تکمیل کار حفر پنج حلقه 
چاه آب آشامیدنی در 

میدان وردگ

آغاز کار اعمار ۱۰ باب مکتب 
به ارزش ۵۱ میلیون افغانی 

در بلخ

22 سرطان 1398

کار حفــر پنــج حلقــه چــاه آب آشــامیدنیصحی 

از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در والیــت میــدان وردگ تکمیــل و 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ب

از جملــه ی ایــن پنــج چــاه، دو حلقــه ی آن در صحــن 

ــیاپیتاب  ــه س ــه در منطق ــک حلق ــت، ی ــام والی مق

میــدان شــهر و دو حلقــه  ی دیگــر در منطقــه ی قلعــه 

ــر  ــور حف ــه اول بهس ــوالی حص ــدر ولس ــام حی غ

شــده انــد.

گفتنــی اســت کــه هفتــه ی گذشــته نیــز 12 حلقــه 

ــن  ــواده را تأمی ــامیدنی 3۰۰ خان ــه آب آش ــاه، ک چ

بــه بهــره بــرداری  می کننــد در میــدان وردگ 

ــد. ــپرده ش س

22 سرطان 1398

کار ســاخت 1۰ بــاب مکتــب  ابتداییــه بــه ارزش 

بیــش از ۵1 

ــرا از  ــروژه ی اق ــر پ ــر چت ــی زی ــون افغان میلی

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــنگ  ــتن س ــا گذاش ــات، ب ــاف ده ــا و انکش احی

تهــداب یــک بــاب آن در روســتای قــزل کینــت 

ــد. ــاز ش ــخ آغ ــت بل ــولگره ی والی ــوالی ش ولس

 ۵ درســی،  صنــف   12 دارای  مکتــب  ایــن   

ــد  ــاحت می باش ــع مس ــناب و ۶12 مترمرب تش

کــه بــا ســاخت آن زمینــه ی مناســب آمــوزش و 

پــرورش بــرای کــودکان ۵۰۰ خانــواده در قریــه 

ــود. ــم می ش ــت فراه ــزل کین ق
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جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آب آشامیدنی به 
ارزش ۱.۵ میلیون افغانی 

در لغمان

توزیع مواد غیر غذایی 
برای ۵۸ خانواده بیجاشده 

در کندز

24 سرطان 1398

کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی صحی 

بــه ارزش 1.۵ میلیــون افغانــی در روســتای 

قلعــه ملــک ولســوالی قرغه یــی لغمــان از 

ســوی برنامــه میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات 8۵ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــرض  ــر ع ــول و 9 مت ــر ط ــبکه ۶3 مت ــن ش ای

ــن  ــب زمی ــا جری ــل کار آن صده ــا تکمی دارد و ب

ــرار  ــاری ق ــم آبی ــش منظ ــت پوش ــی تح زراعت

می گیــرد.

24 سرطان 1398

ــیاب ها، در  ــرر از س ــواده ی متض ــرای ۵8 خان ب

روســتای زرد کمــر ولســوالی خــان آبــاد والیــت 

کنــدز از ســوی ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 

ایــن والیــت 14 قلــم مــواد غیــر غذایــی توزیــع 

شــد.

ایــن مــواد شــامل کمپــل، ترپــال، ســطل 

ــپز  ــوازم آش ــم ل ــرپوش دار، 7 قل ــتیکی س پاس

ــار،  ــه فش ــه، آل ــای اولی ــته کمک ه ــه، بس خان

ماســک می شــود. و  ترمامیتــر 

۵ هفته نامه توسعه         شماره نود         پنجشنبه         27 سرطان         1398



تهیه ی آب آشامیدنی صحی برای 
۱۶۲ خانواده در کابل

24 سرطان 1398

ــی  ــه مل ــی از ســوی برنام ــون افغان ــه ارزش بیــش از 3 میلی ــروژه ی آبرســانی ب کار ســاخت دو پ

ــوالی  ــل ولس ــم خی ــل و حکی ــتاهای گل داد خی ــات در روس ــاف ده ــا و انکش ــانی وزارت احی آبرس

شــکردره و روســتای خواجــه حســن ولســوالی اســتالف والیــت کابــل تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

ســپرده شــده اســت.

ــر  ــن و حف ــه حس ــتای خواج ــانی در روس ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی ــامل س ــا ش ــن پروژه ه  ای

ــود. ــل می ش ــم خی ــل و حکی ــتاهای گل داد خی ــتی در روس ــپ دس ــا پم ــز ب ــاه مجه دوچ

در جریــان کار پروژه هــای مذکــور 18۶4 روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن هــا، 1۶2 خانــواده 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه اند.
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آغاز کار ساخت یک کانال 
آب به ارزش ۸.۵ میلیون 

افغانی در کاپیسا

تهیه آب آشامیدنی برای 
۲۸۰ خانواده در ولسوالی 

کوت ننگرهار

2۵ سرطان 1398

کار اعمــار 2.492 کیلومتــر کانــال آب بــه ارزش 

8.۵ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 

دهــات در روســتای دشــت ارچــی نــو آبــاد مربــوط 

ــد. ــاز ش ــا آغ ــت کاپیس ــز والی مرک

ــب  ــدود 2۰۰۰ جری ــال ح ــن کان ــل کار ای ــا تکمی ب

زمیــن  زراعتــی، اشــجار مثمــر و غیــر مثمــر تحــت 

پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و یــک هــزار خانــواده 

از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

24 سرطان 1398

 کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی 

ــر  ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش دو میلی ب

ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه انس

انکشــاف دهــات در روســتای شــیخان چوغانــی 

ــره  ــه به ــل و ب ــار تکمی ــوت ننگره ــوالی ک ولس

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

در جریــان کار ایــن پــروژه 12۰ روز کاری ایجــاد 

ــه آب  ــواده ب ــل آن، 28۰ خان ــا تکمی ــده و ب ش

ــد. ــه ان آشــامیدنی صحــی دسترســی یافت
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آغاز کار ساخت ۳.۸۶ کیلومتر سرک 
به ارزش ۱۰ میلیون افغانی در تخار

2۵ سرطان 1398

کار ســاخت 3.8۶ کیلومتــر ســرک بــه ارزش بیــش از 1۰ میلیــون 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 1۶ پایــه پلچــک، ۵4۰ متــر دیــوار اســتنادی و 88۰ متــر جویچــه ســنگ 

فــرش نیــز شــامل اســت و در جریــان تطبیــق آن بــرای 2۵3۶2 تــن زمینــه کار فراهــم می شــود.

ســرک مذکــور کــه طــی ۶ مــاه بــه صــورت جغــل فــرش ســاخته می شــود، روســتاهای ده بــاش 

ــه ســرک عمومــی تالقــان نمــک آب وصــل کــرده و  ــد بچــه و قــره مــا را ب ــن، عی ــاال و پایی ب

ــواده را مرفــوع خواهــد ســاخت. مشــکات ترانســپورتی 9۰۰ خان
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آغاز کار اعمار ۷ باب مکتب 
به ارزش ۳۸.۳ میلیون 

افغانی در هرات 

تکمیل کار ساخت یک دیوار 
محافظوی به ارزش ۱.۶ 

میلیون افغانی در ارزگان 

2۶ سرطان 1398

کار اعمــار 7 بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش 38.3 

میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرأ از ســوی 

ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــداب آن  ــنگ ته ــتن س ــا گذاش ــات، ب ــاف ده انکش

در قریه هــای محــل موالنــا صاحــب برنابــاد، پشــت 

ــل  ــه، مح ــدان، کمان ــوی در فاق ــرقی، ج ــار ش حص

عســکرها، کات قاضــی وجنــگان مربــوط ولســوالی 

ــد.  ــاز ش ــرات آغ ــت ه ــان والی غوری

ــزار  ــش از 21 ه ــا بی ــن پروژه ه ــان کار ای در جری

ــر فنــی ایجــاد  ــرای کارگــران فنــی وغی روز کاری ب

خواهــد شــد.

2۶ سرطان 1398

ــه ارزش  ــوی ب ــوار محافظ ــک دی ــاخت ی کار س

ــی  ــه ی مل ــرف برنام ــی از ط ــون افغان 1.۶ میلی

انکشــاف  و  احیــا  میثــاق شــهروندی وزارت 

ولســوالی  رودی  میــان  روســتای  در  دهــات 

ــره  ــه به ــل و ب ــت ارزگان تکمی ــوت والی ترینک

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

ــان  ــول دارد و درجری ــر ط ــوار 1۶۰ مت ــن دی ای

ســاخت آن 1۵9۰ روز کاری بــرای کارگــران 

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه ــر فن ــی و غی فن

ــور  ــوار مذک ــاخت دی ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ســیاب ها  خطــر  از  زمیــن  جریــب   12۰۰

ــای آن  ــواده از مزای ــده و 12۰ خان ــت ش محافظ

ــوند. ــتفید میش مس
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تهیه ی آب آشامیدنی برای 
۵۵۰ خانواده در ننگرهار

آغاز کار اعمار ۵ باب 
مکتب به ارزش ۱۹ میلیون 

افغانی در بلخ

2۵ سرطان 1398

کار ســاخت دو شــبکه ی آب آشــامیدنی بــه 

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــش میلی ارزش ش

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

در روســتای هیبــت خیــل ولســوالی بتــی کــوت و 

ســلیم آبــاد ولســوالی ســرخ رود والیــت ننگرهــار 

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب تکمی

ــا، 21۰۰ روز  ــن پروژه ه ــق ای ــان تطبی در جری

ــا، ۵۵۰  ــل آن ه ــا تکمی ــده و ب ــاد ش کاری ایج

ــی  ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب خان

ــد. ــه ان یافت

2۶ سرطان 1398

ــه ارزش  ــه ب ــب ابتدایی ــاب مکت ــار ۵ ب کار اعم

19 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرأ از 

ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــنگ  ــتن س ــا گذاش ــات، ب ــاف ده ــا و انکش احی

ــه در روســتای خــان  ــه طــور نمون تهــداب آن ب

ــخ آغــاز شــد.  ــت بل ــدار والی ــاد ولســوالی کل آب

مکتبــی کــه کار اعمــار آن بصــورت نمونــه آغــاز 

شــده اســت، 3.۶ میلیــون افغانــی هزینه داشــته 

و دارای ۶ صنــف درســی، 3 تشــناب، یــک حلقــه 

چــاه آب  و 3۰8 متــر مربــع مســاحت می باشــد.
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