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جریان کار ۱۹ پروژه ی انکشافی به ارزش ۳8.۵ 
میلیون افغانی برای کوچیان هشت والیت کشور

تکمیل کار تطبیق یک پروژه ی ترانسپورتی 
به ارزش 88.۵ میلیون افغانی در غور
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وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و دوم         پنجشنبه         2۵ میزان        سال ۱۳۹8
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2۵ میزان ۱۳۹8

کار ســاخت ۷ بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

انکشــاف دهــات در پنــج والیــت کشــور جریــان دارد.

ــخ، ولســوالی  ــل، ولســوالی  نهرشــاهی والیــت بل ــاغ والیــت کاب ــره ب ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی ق

ــت  ــب والی ــام صاح ــوالی ام ــس و ولس ــت بادغی ــری والی ــوالی  آبکم ــار، ولس ــت ننگره ــرخرود والی س

ــامیدنی  ــای آب آش ــناب و چاه ه ــی، تش ــف درس ــا ۶ صن ــوند دارای ۱2، ۱0، 8 و ی ــاخته می ش ــدز س کن

می باشــند.

ــدان  ــرای فرزن ــا ب ــل کار آن ه ــا تکمی ــزاران روز کاری ایجــاد شــده و ب ــا ه ــن پروژه ه ــان کار ای در جری

حــدود دوهــزار خانــواده زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار اعمار ۷ باب مکتب در پنج والیت 
کشور در یک هفته ی گذشته 



2۴ میزان ۱۳۹8

ــه ارزش ۳8.۵  ــافی ب ــروژه ی انکش ــات ۱۹ پ ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــجام س ــه ی انس برنام

ــه اســت کــه کار آن هــا در  ــان هشــت والیــت کشــور روی دســت گرفت ــرای کوچی ــی را ب ــون افغان میلی

حــال تکمیــل شــدن اســت.

ــود در  ــل می ش ــا تموی ــوی ایتالی ــر از س ــروژه ی دیگ ــی و 2 پ ــه ی مل ــه ۱۷ آن از بودج ــا ک ــن پروژه ه ای

والیــات کاپیســا، جوزجــان، خوســت، زابــل، کندهــار، لوگــر، ننگرهــار و لغمــان تطبیــق شــده و شــامل 

ــود. ــولری می ش ــای س ــاری و پمپ ه ــای آبی ــی، ذخیره ه ــای آب زراعت ــاخت کانال ه س

در جریــان کار ایــن پروژه هــا ۱۵ هــزار و ۷28 روز کاری ایجــاد شــده و ۳۳ هــزار و ۹۷۱ تــن از اتبــاع 

کوچــی کشــور از آن هــا مســتفید خواهنــد شــد.

جریان کار ۱۹ پروژه ی انکشافی به ارزش ۳8.۵ 
میلیون افغانی برای کوچیان هشت والیت کشور
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۴

2۴ میزان ۱۳۹8

کار ســاخت یــک پــل کانکریتــی بــه طــول ۳0 متــر و ارزش بیــش از ۱0 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر 

ــمنگان  ــت س ــک والی ــوالی ایب ــات در ولس ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام  برنامه ه انس

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

ــن از  ــل شــدن ۳۴00 ت ــس از تکمی ــروژه ۳۱20 روز کاری ایجــاد شــده و پ ــن پ ــق ای ــان تطبی در جری

ــد.  باشــندگان محــل از آن هــا مســتفید شــده ان

گفتنــی  اســت کــه ســاخت ایــن پــل ضمــن ایجــاد ســهولت های ترانســپورتی بــرای مــردم در رســانیدن 

تولیــدات زراعتــی شــان بــه بازار هــای فــروش در اســرع وقــت کمــک می کنــد .

تکمیل کار ساخت ۳0 متر پل کانکریتی به ارزش 
بیش از ۱0 میلیون افغانی در سمنگان
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2۱ میزان ۱۳۹8

ــاق  ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــی از س ــون افغان ــه ارزش 2.۴ میلی ــانی ب ــبکه ی آبرس ــک ش ــاخت ی کار س

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از طریــق شــورای انکشــافی روســتای پنجــو قلعه ی ولســوالی 

دره ی نــور والیــت ننگرهــار 8۵ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن شــبکه بــا ظرفیــت  2۳۵00 لیتــر آب، دارای 8 عــدد شــیردهن و یــک چــاه آب بــه عمــق ۷۵ متــر 

می باشــد.

ــه ی کار ایجــاد شــده و  ــی زمین ــر فن ــی و غی ــر فن ــرای ۱۵ کارگ ــور ب ــان ســاخت شــبکه ی مذک در جری

ــوند. ــتفید می ش ــای آن مس ــواده از مزای ــدن ۱80 خان ــل ش ــس از تکمی پ

جریان کار ساخت یک شبکه ی  آبرسانی 
به ارزش 2.۴ میلیون افغانی در ننگرهار
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تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 

8۳۱ هزار افغانی در زابل

2۱ میزان ۱۳۹8
ــه ارزش  کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب
8۳۱ هــزار افغانــی از ســوی برنامــه ملــی 
ــا  ــاری و حفظ الصحــه ی وزارت احی آبرســانی، آبی
ــز  ــدر کاری ــتای گی ــات در روس ــاف ده و انکش
ــل و  ــل تکمی ــت زاب ــهرصفای والی ــوالی ش ولس

ــت. ــده اس ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ب
ــه آب  ــواده ب ــبکه ۱۷0 خان ــن ش ــاخت ای ــا س ب

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس ــامیدنی صح آش

۶

شروع کار ساخت 
یک ذخیره ی آب 

به ارزش ۴.8 میلیون 
افغانی در کاپیسا

2۱ میزان ۱۳۹8

کار ســاخت یــک ذخیــره ی آب و دیــوار احاطــه ی 

شــبکه ی آبرســانی ســولری روســتای عاشــقان 

ــه ارزش ۴.8  ــا ب ــت کاپیس ــز والی ــت مرک زراع

میلیــون افغانــی آغــاز شــد.

بــا تکمیــل کار ایــن ذخیــره و شــبکه ی آبرســانی 

صحــی  آشــامیدنی  آب  بــه  خانــواده   ۳00

ــت. ــد یاف ــی خواهن دسترس
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۷

تکمیل کار تظبیق ۱۷ 
پروژه ی انکشافی به ارزش 

۱۹ میلیون افغانی در غور

22 میزان ۱۳۹8
کار تطبیــق ۱۷ پــروژه ی آبرســانی و آبیــاری 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه مل برنام
انکشــاف دهــات بــه ارزش مجموعــی ۱۹ میلیون 
ــل  ــوالی لع ــف ولس ــتا های مختل ــی در روس افغان
ــره  ــه به ــل و ب ــور تکمی ــت غ ــرجنگل والی و س

ــرداری ســپرده شــد.  ب
شــبکه های  اعمــار  شــامل  پروژه هــا  ایــن 
آبرســانی، حفــاری چاه هــای آب آشــامیدنی، 
احیــای  و  اعمــار  و  زراعتــی  آب  ذخیره هــای 
کانال هــای زراعتــی می باشــد کــه پــس از 
تکمیــل شــدن، ۱۶۵۶ خانــواده از مزایــای آن هــا 

ــد. ــده ان ــتفید ش مس

تهیه ی آب آشامیدنی 
برای سه هزار دانش آموز 

در زابل
22 میزان ۱۳۹8

ــه ی  ــظ الصح ــاری و حف ــانی، آبی ــه ی آبرس برنام

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا تطبیــق 

پــروژه ای بــه ارزش بیــش از 2 میلیــون افغانــی 

ــیخ  ــه ی ش ــوز لیس ــش آم ــزار دان ــه ه ــرای س ب

متــی بابــا در قــات، مرکــز والیــت زابــل 

ضمــن تهیــه ی آب آشــامیدنی صحــی، ۱8 بــاب 

مســتراح، چــاه فاضــاب و تعــدادی دستشــوی 

ــت. ــاخته اس س

بــا تطبیــق ایــن پــروژه بخــش بزرگــی از 

ــده  ــاد ش ــب ی ــوزان مکت ــش آم ــکات دان مش

ــل  ــه ح ــامیدنی و حفظ الصح ــش آب آش در بخ

ــت. ــده اس ش
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22 میزان ۱۳۹8

کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی گبیونــی بــه ارزش ۳۳۴ میلیــون افغانــی بــه ســفارش ویــژه ی رییس 

جمهــور کشــور از ســوی دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی 

ســروبی والیــت کابــل ۳0 درصــد پیــش رفتــه اســت.

ــدن 2۴  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ــزار روز کاری ایج ــدود صده ــوار ح ــن دی ــاخت ای ــان س در جری

ــد شــد. ــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید خواهن ــزار ت ه

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت دیــوار متذکــره نــه تنهــا ۱۳۷۶ هکتــار زمیــن و صدهــا خانــه از خطــرات 

ســیاب محافظــت می شــوند کــه جلــو رســوب لجــن ســیاب در کاســه ی آب بنــد بــرق ســروبی نیــز 

گرفتــه خواهــد شــد.

جریان کار ساخت یک دیوار محافظوی به ارزش 
۳۳۴ میلیون افغانی در ولسوالی سروبی والیت کابل
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۹

تکمیل کار ساخت یک 
سربند آبیاری به ارزش 

۱۷.۹ میلیون افغانی 
در خوست

2۴ میزان ۱۳۹8

ــه ارزش  ــی ب ــاری مان ــربند آبی ــاخت س کار س

۱۷.۹ میلیــون افغانــی در مرکــز والیــت خوســت 

ــاحوی  ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت از س

ــه  ــل و ب ــات تکمی ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب به

در جریــان کار ایــن پــروژه ۳۱۵۵ روز کاری 

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن دو هــزار 

ــده  ــتفید ش ــل از آن  مس ــندگان مح ــن از باش ت

ــد . ان

ــربند  ــن س ــاخت ای ــا س ــه ب ــت ک ــی  اس گفتن

هزارهــا جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاری ق آبی

امضای قرارداد ساخت 
۳۴0 متر دیوار استنادی 

به ارزش ۵.۴ میلیون افغانی 
در لغمان

22 میزان ۱۳۹8

ــتنادی  ــوار اس ــر دی ــاخت ۳۴0 مت ــرارداد س ق

ــر  ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۵.۴ میلی ب

انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا 

و انکشــاف دهــات در منطقــه ی خیدرخانــی 

ــس  ــن ریی ــان بی ــت لغم ــز والی ــرالم، مرک مهت

احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای 

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب مروبوط

ــده  ــاخته ش ــاه س ــش م ــی ش ــوار ط ــن دی ای

ــن  ــب زمی ــا جری ــل کار آن ده ه ــس از تکمی و پ

ــرات  ــل از خط ــردم مح ــای م ــی و خانه ه زراعت

ــد. ــد ش ــت خواه ــیاب محافظ س
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ــه واش و  ــررو، 2 دهن ــک موت ــه پلچ ــار ۱۱۶ پای ــرک، اعم ــر س ــرش 22 کیلومت ــل ف ــداث و جغ کار اح

ســاخت ۱0۳۷ متــر دیــوار اســتنادی بــه ارزش مجموعــی 88.۵ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتا های ســفیدریگ، ســنگ رحیــم خواجــه، 

ــه بهــره  ــو، سردشــت و ده پتــاب شــاهی ولســوالی لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و ب قلعــه ن

بــرداری ســپرده شــد.

بــا تکمیــل کار ســرک متذکــره تســهیات ترانســپورتی برای باشــندگان بیــش از ۴0 روســتا و مســافرین 

غــور و کابــل فراهــم آمــده، مســیر کوتــل صــد بــرگ ۵0 الــی ۶0 کیلــو متــر کوتاه تــر شــده و ولســوالی 

یکاولنــگ والیــت بامیــان بــا والیــت غــور وصــل شــده اســت.

تکمیل کار تطبیق یک پروژه ی ترانسپورتی 
به ارزش 88.۵ میلیون افغانی در غور
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