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هفته نامه
توسعـــــه



1۷ اسد 1۳9۸

1۷.۰۸ کیلومتــر ســرک اســفالت و ســاختمان های آبــرو مســیر آن از مرکــز ولســوالی گــذره الــی ســرک 

عمومــی شــرق گــذره ولســوالی گــذره والیــت هــرات توســط محمــد عیســی قــدرت، معیــن برنامه هــای 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و عبدالقیــوم رحیمــی، والــی هــرات افتتــاح و بــه بهــره بــرداری ســپرده 

. شد

ایــن ســرک بــا وصــل کــردن 291 قریــه، ســهولت دسترســی 29هــزار و 4۵۰ تــن را بــه مراکــز خدمــات 

اولیــه فراهــم می کنــد.

کار ایــن پــروژه بــه صــورت مجموعــی 12 هــزار و 2۸۰ روز فرصــت کاری ایجــاد کــرده اســت و ۷4۷۰ 

خانــواده بــه صــورت مســتقیم و 114۰۰ خانــواده بــه صــورت غیــر مســتقیم از آن مســتفید می شــوند.

هزینــه پــروژه ی مذکــور بالــغ بــر 1۶۳ ملیــون افغانــی اســت کــه از کمک هــای بالعــوض بانــک جهانــی 

ــود. ــل می ش تموی

2 هفته نامه توسعه         شماره نود و چهار         پنجشنبه         ۳1 اسد         1۳9۸

به بهره برداری سپرده شدن 1۷.۰۸ کیلو متر 
سرک به ارزش 1۶۳ میلیون افغانی در هرات



عقد قرارداد ساخت دو الت 
سرک ورسج- خاواک به 
ارزش 4۵ میلیون افغانی 

آغاز کار ساخت 4۰۰ متر 
دیوار گبیون در لغمان

2۵ اسد 1۳9۸

قــرارداد ســاخت دو الت ســرکی از ولســوالی ورســج 

تخــار الــی ولســوالی خــاواک والیــت پنجشــیر بــه 

ارزش 4۵ میلیــون افغانــی میــان ریاســت انکشــاف 

دهــات تخــار و شــرکت ســاختمانی و ســرک ســازی 

حلیــم زی نیــک زی بــه امضــا رســید.

بــه گفتــه ی رییــس احیــا و انکشــاف دهــات تخــار، 

دو الت ایــن ســرک بــه طــول 14.1۵ کیلومتــر طــی 

ســه مــاه )9۰ روز کاری( ســاخته خواهــد شــد.

وی افــزود کــه قــرارداد ســاخت قســمت باقی مانــده 

ــه  ــار را ب ــج تخ ــوالی ورس ــه ولس ــرک ک ــن س ای

ولســوالی خــاواک پنجشــیر وصــل می کنــد در 

ــود. ــد می ش ــک عق ــده نزدی آین

1۸ اسد 1۳9۸

ــوی  ــون از س ــوار گبی ــر دی ــاخت 4۰۰ مت کار س

ــی  ــکاری تخنیک ــه هم ــذا ب ــی غ ــازمان جهان س

ــن  ــان بی ــات لغم ــاف ده ــا و انکش ــت احی ریاس

ــوالی  ــیربکانی ولس ــو و ش ــتاهای گورکاوت روس

ــد. ــاز ش ــت آغ ــن والی ــاه ای ــت ش دول

در جریــان کار ســاخت ایــن دیــوار طــی شــش 

مــاه بــرای ۳۰۰ تــن زمینــه ی کار ایجــاد شــده 

ــای  ــا و زمین ه ــا، باغ ه ــل آن خانه ه ــا تکمی و ب

از خطــر ســیالب ها  زراعتــی مــردم محــل 

ــد. ــد مان ــون خواه مص
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تکمیل کار تطبیق پروژه ی ساخت 
1۷4 سرپناه و مسکن به ارزش ۸۸.۵ میلیون 

افغانی از سوی کشور چین در افغانستان
24 اسد 1۳9۸

ــا  ــروز ب ــر ام ــل از ظه ــات قب ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی ــن برنامه ه ــدرت، معی ــی ق ــد عیس محم

ــای  ــورد همکاری ه ــدار و در م ــل دی ــن در کاب ــفارت چی ــی س ــادی و تجارت ــول اقتص ــوان، قنس هانگ ک

ــی  ــای آموزش ــدازی برنامه ه ــاش و راه ان ــود و ب ــای ب ــاخت محل ه ــی، س ــواد غذای ــه ی م ــه، تهی دو جانب

ــاز وزارت گفتگــو کــرد. مــورد نی

در آغــاز جنــاب قــدرت از کمک هــای کشــور چیــن اظهــار ســپاس و قدردانــی کــرده و بــر مســتحکم تر 

ــین  ــن را تحس ــه ی چی ــای صادقان ــرد. او همکاری ه ــد ک ــور تأکی ــا آن کش ــه ب ــط دوجانب ــاختن رواب س
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ــش  ــل وزارت را در بخ ــی کام ــته، آمادگ ــترک گذش ــای مش ــه ی همکاری ه ــنایی تجرب ــرده و در روش ک

ــت. ــالم داش ــد اع ــای جدی ــت کمک ه دریاف

قنســول اقتصــادی کشــور چیــن از تطبیــق درســت و بــا کیفیت پــروژه ی ســاخت 1۷4 ســرپناه و مســکن 

ــروژه ی  ــن نخســتین پ ــه ای ــزود ک ــرده، اف ــت بدخشــان اظهــار خرســندی ک در ولســوالی ارگــوی والی

آزمایشــی در بخــش ســاختمانی بــود کــه بــدون کمــک تخنیکــی کمپنــی چینایــی بــه گونــه ی مســتقالنه 

از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق شــده اســت.

ــق  ــش تطبی ــوب در بخ ــت خ ــتن ظرفی ــا داش ــات ب ــاف ده ــا و انکش ــه وزارت احی ــت ک ــان گف او همچن

ــن را  ــور چی ــد کش ــای جدی ــت کمک ه ــته  اس ــتایی توانس ــق روس ــه مناط ــانی ب ــا و خدمت رس پروژه ه

نیــز جــذب کنــد. 

در اخیــر، طرفیــن ســند تکمیــل موفقانــه مــواد تفاهم نامــه  ی دوجانبــه در مــورد والیــت بدخشــان را کــه 

در نتیجــه ی آن 1۷4 ســرپناه بــه ارزش ۸۸.۵ در ولســوالی ارگــو ســاخته شــد، بــه امضــا رســاندند.
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جریان کار ساخت یک 
کانال آب زراعتی به ارزش 
1.۷ میلیون افغانی در تخار

تهداب گذاری یک باب 
مکتب به ارزش 4.۵ میلیون 

افغانی در ننگرهار

2۷ اسد 1۳9۸

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی برنامــه ی ملــی 

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

ــورای  ــق ش ــی از طری ــون افغان ــه ارزش 1.۷ میلی ب

انکشــافی روســتای شــهر کهنــه ی ولســوالی دشــت 

ــه  ــش رفت ــد پی ــار ۸۰ درص ــت تخ ــه ی والی قلع

اســت.

ــته و در  ــول داش ــر ط ــاری ۵۶۰ مت ــال آبی ــن کان ای

جریــان ســاخت آن 121 روز کاری بــرای کارگــران 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــر فن ــی و غی فن

گفتنی ســت کــه بــا تکمیــل کار کانــال مذکــور ۳9۸ 

ــواده از مزایــای آن مســتفید می شــوند. خان

2۷ اسد 1۳9۸

ــه  ــاب مکتــب ابتدایــی ب ســنگ تهــداب یــک ب

ــروژه ی  ــر پ ــر چت ــی زی ــون افغان ارزش 4.۵ میلی

ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه مل ــرای برنام اق

ــوالی  ــیرگر ولس ــات در ش ــاف ده ــا و انکش احی

ــد. ــته ش ــار گذاش ــت ننگره ــینوار والی ش

ایــن مکتــب دارای هشــت صنــف درســی و اداره، 

چــاه آب آشــامیدنی، تشــناب و دیگــر ملحقــات 

بــوده و طــی ســه مــاه ســاخته خواهــد شــد.
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۷

29 اسد 1۳9۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور، دو پــروژه ی انکشــافی 

بــه ارزش ۳.4 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات در ولســوالی بغــالن مرکــزی والیــت بغــالن بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پــروژه هــا شــامل ســاخت 2۵۰ متــر کانــال آبیــاری و ۳ ذخیــره ی آب آشــامیدنی مجهــز بــه 

بــه سیســتم ســولر پمــپ می باشــد کــه در قریه هــای قرمقــول و ســرک پنجــم ولســوالی بغــالن 

مرکــزی تطبیــق شــده اســت.

ــس از  ــده و پ ــاد ش ــا 1۶۷9 روز کاری ایج ــن پروژه ه ــق ای ــان تطبی ــه در جری ــت ک گفتنی س

ــد. ــده ان ــتفید ش ــا مس ــواده از آن ه ــدن، ۵۷۸ خان ــل ش تکمی

تکمیل کار تطبیق دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۳.4 میلیون افغانی در بغالن
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تکمیل کار 1۷۵ متر دیوار 
استنادی به ارزش 1.1 
میلیون افغانی در ننگرهار

گذاشتن سنگ  تهداب 
مکتبی به ارزش ۷.۸ میلیون 

افغانی در ننگرهار

2۷ اسد 1۳9۸

ــه ارزش  ــتنادی ب ــوار اس ــر دی ــاخت 1۷۵ مت کار س

ــاق  ــی میث ــه مل ــی از ســوی برنام ــون افغان 1.1 میلی

انکشــاف دهــات در  و  احیــا  شــهروندی وزارت 

ولســوالی کــوز کنــر والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه 

ــد .  ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

کار ایــن دیــوار طــی یــک مــاه تکمیــل شــده و بــا 

ســاخت آن صدهــا جریــب زمیــن زراعتــی، باغ هــا، 

جوهــای آب و راه هــا از خطــر ســیالب مصــون 

ــد. ــد مان خواهن

2۶ اسد 1۳9۸

بــه مناســبت گرامی داشــت از صدمیــن ســالگرد 

اســترداد اســتقالل کشــور، ســنگ تهــداب 

مکتبــی بــه ارزش ۷.۸ میلیــون افغانــی زیــر چتــر 

ــاق  ــی میث ــه مل ــوی برنام ــرا از س ــروژه ی اق پ

ــات در  ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ش

روســتای زره گلــدره ی ولســوالی چپرهــار والیــت 

ــد. ــته ش ــار گذاش ننگره

ایــن مکتــب دارای 1۰ صنــف درســی، ۵ تشــناب 

ــه  ــی س ــوده و ط ــامیدنی ب ــاه آب آش ــک چ و ی

مــاه ســاخته خواهــد شــد.

بــا تکمیــل کار مکتــب مذکــور بــرای ۵۸۷ دانش 

آمــوز زمینــه ی فراگیــری تعلیــم در محیــط 

ــد. ــد ش ــا خواه ــی مهی ــب درس مناس
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تکمیل کار جغل اندازی 
دو کیلومتر سرک 

به ارزش چهار میلیون 
افغانی در ننگرهار

تکمیل کار ساخت کانالی 
به ارزش 2.2 میلیون افغانی 

در ننگرهار

2۷ اسد 1۳9۸

ــه ارزش  ــرک ب ــر س ــو مت ــدازی دو کیل کار جغل ان

ــاق  ــی میث ــه مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان 4 میلی

انکشــاف دهــات در  و  احیــا  شــهروندی وزارت 

ــه  ــل و ب ــار تکمی ــت ننگره ــه ی والی ــوالی کام ولس

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــده و در  ــل ش ــاه تکمی ــی دو م ــرک ط ــن س کار ای

ــی  ــتنادی و برخ ــای اس ــا، دیواره ــول آن پلچک ه ط

ــز ســاخته شــده  ســاختمان های ضــروری دیگــر نی

اســت.

2۷ اسد 1۳9۸

کار ســاخت کانالی بــه ارزش 2.2 میلیــون افغانی 

از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــور  ــوالی دره ن ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش احی

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

ســپرده شــد.

بــا ســاخت ایــن کانــال حــدود 1۷۰ خانــواده بــه 

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

9 هفته نامه توسعه         شماره نود و چهار         پنجشنبه         ۳1 اسد         1۳9۸



تکمیل کار سه پروژه ی انکشافی و آغاز 
کار یک پروژه ی دیگر به ارزش مجموعی 

2۵ میلیون افغانی در تخار
29 اسد 1۳9۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمین ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور، ســه پروژه ی انکشــافی از ســوی 

ــج  ــارک و ورس ــوالی های به ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه مل برنام

والیــت تخــار بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده و کار یــک پــروژه ی دیگــر آغــاز شــد. 

ایــن پروژه هــا کــه هزینــه ی مجموعــی شــان 2۵ میلیــون افغانــی اســت، شــامل تمدیــد شــبکه بــرق 

شــهری بــه طــول 12.۶۵ کیلومتــر، حفــر چــاه آب آشــامیدنی صحــی در قریجــات برگــت، چایلــه علــی 

ــاال و حصــار  خــان و قاضــی غفــور ولســوالی بهــارک و ســاخت۵۰۰ متــر دیــوار محافظــوی قریــه ده ب

ولســوالی ورســج می شــود کــه ســه پــروژه آن )حفرچاه هــا و ســاخت دیــوار محافظــوی( تکمیــل و بــه 

بهــره بــرداری ســپرده شــده و کارتمدیــد شــبکه بــرق شــهری بــه تازگــی آغــاز شــده اســت.
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به بهره برداری سپرده 
شدن دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۳.2 میلیون افغانی 

در والیت لغمان

تکمیل کار ساخت کانال و 
ترناب قلعه ملک به ارزش 
1.۷ میلیون افغانی در لغمان

29 اسد 1۳9۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز 

ــافی  ــروژه ی انکش ــور، دو پ ــتقالل کش ــترداد اس اس

ــه  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۳.2 میلی ب

ملــی میثــا شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــه  ــان ب ــت لغم ــی والی ــوالی قرغه ی ــات در ولس ده

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

ــال در  ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت ۳۷۰ متــر کان

ــر  ــزی ۵۵۰ مت ــاد و کانکریت ری ــروز آب ــتای فی روس

ــود. ــه می ش کوچ

29 اسد 1۳9۸

ــالروز  ــن س ــت از صدمی ــبت بزرگداش ــه مناس ب

اســترداد اســتقالل کشــور، کار ســاخت ۶9 متــر 

ــز  ــک مرک ــه مل ــتای قلع ــاب روس ــال و ترن کان

ــی  ــون افغان ــه ارزش 1.۷ میلی ــان ب ــت لغم والی

از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت 

ــره  ــه به ــل و ب ــات تکمی ــاف ده ــا و انکش احی

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب
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29 اسد 1۳9۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور، کار تطبیــق دو پــروژه ی 

انکشــافی بــه ارزش نزدیــک بــه ســه میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی 

ــتای  ــاد و روس ــی آب ــوالی عل ــظ ولس ــی حفی ــتای حاج ــات در روس ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ترکمنــان مرکــز والیــت کنــدز تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پروژه هــا شــامل کانکریــت ریــزی 2.2 کیلومتــر ســرک و حفــر 1۳ حلقــه چــاه و ســاخت 

ــا  ــای آن ه ــواده از مزای ــل شــدن ۵۳9 خان یــک شــبکه ی آبرســانی می شــود کــه پــس از تکمی

مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار تطبیق دو پروژه ی انکشافی 
به ارزش ۳ میلیون افغانی در کندز
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امضای قرارداد ساخت
 ۵۸۰ متر دیوار استنادی 

به ارزش ده میلیون افغانی 
در لغمان

تکمیل کار ساخت یک کانال 
آب زراعتی به ارزش 1.۸ 
میلیون افغانی در کاپیسا

29 اسد 1۳9۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز 

ــاخت ۵۸۰  ــرارداد س ــور، ق ــتقالل کش ــترداد اس اس

ــان  ــل خ ــتا های لع ــتنادی در روس ــواز اس ــر دی مت

ــان  ــت لغم ــی والی ــوالی قرغه ی ــدر ولس ــاد و دان آب

میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت 

ــید. ــا رس ــه امض ــدر ب ــافی دان ــورای انکش و ش

ــن  ــب زمی ــا جری ــور صده ــوار مذک ــاخت دی ــا س ب

خطــر  از  مــردم  مســکونی  اماکــن  و  زراعتــی 

شــد. خواهــد  محافظــت  ســیالب ها 

۳۰ اسد 1۳9۸

ــالروز  ــن س ــت از صدمی ــبت بزرگداش ــه مناس  ب

اســترداد اســتقالل کشــور، یــک کانــال آب 

زراعتــی بــه ارزش 1.۸ میلیــون افغانــی از ســوی 

ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه مل برنام

ــز  ــات مرک ــه ی پاری ــات در قری ــاف ده و انکش

ــره  ــه به ــا، ب ــت کاپیس ــراب والی ــوالی نج ولس

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ب

ایــن کانــال ۳2۵ متــر طــول داشــته و در جریــان 

ســاخت آن بــرای 1۳۸۸ کارگرفنــی و غیــر فنــی 

زمینــه ی کار ایجــاد شــده اســت.

ــور  ــال مذک ــاخت کان ــا س ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــش  ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی 1۶۰ جری

آبیــاری قــرار گرفتــه و 11۷ خانــواده از مزایــای 

آن مســتفید می شــوند.
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29 اسد 1۳9۸

بــه مناســبت بزرگداشــت از صدمیــن ســالروز اســترداد اســتقالل کشــور، کار ســاخت 141 بــاب مکتــب 

بــه ارزش ۷۷2 میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 

و انکشــاف دهــات در والیــت میــدان وردگ آغــاز شــد.

از جملــه ی ایــن مکاتــب یــک بــاب در میــدان شــهر، 11 بــاب در جلریــز، 19 بــاب در نــرخ، 22 بــاب 

در حصــه اول بهســود، 4 بــاب در مرکــز بهســود، 2۵ بــاب در چــک، ۳۳ بــاب در ســید آبــاد، 19 بــاب در 

جغتــو و ۷ بــاب در ولســوالی دایمیــرداد ســاخته خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه در مجمــوع قــرار اســت 21۷ بــاب مکتــب در والیــت میــدان وردگ ســاخته شــود و 

از آن جملــه کار ســاخت 141 مکتبــی کــه پروســه ی ســروی و دیزایــن شــان تکمیــل شــده اســت، بــه 

گونــه ی رســمی آغــاز شــد.

آغاز کار ساخت 141 باب مکتب به ارزش
 ۷۷2 میلیون افغانی در میدان وردگ
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