
تهیه ی آب آشامیدنی صحی برای ۱۰ هزار 
و ۳۰۰ خـــانواده در یک مـــاه گذشتـه
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تکمیل کار تطبیق سه پروژه ی کاریز 
به ارزش ۱۷ میلیون افغانی در کابل

تکمیل کار ساخت پل ۶۰ متره ی روستای دوپی 
به ارزش ۳۲ میلیون افغانی در کابل
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وزارت احیا و انکشاف دهات

شماره صد و یازدهم         پنجشنبه         ۲8 قوس         سال ۱۳98

هفتــه نامـــهتوســـــعــــــه



۲

۲8 قوس ۱۳98

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

انکشــاف دهــات در ولســوالی  دشــت ارچــی والیــت کنــدز و ولســوالی دهــدادی والیــت بلــخ جریــان دارد.

ــاغ پشــت  ــوده و در روســتای ب ایــن مکاتــب دارای ۶ صنــف درســی، تشــناب و چاه هــای آب آشــامیدنی ب

علیــای ولســوالی دهــدادی و روســتاهای حاجی موســی و آب شــور ولســوالی دشــت ارچی ســاخته می شــوند.

در جریــان ســاخت مکاتــب مذکــور نزدیــک بــه شــش هــزار روز کاری ایجــاد شــده و پــس از بــا تکمیــل 

آن هــا، بــرای حــدود 5۰۰ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی 

فراهــم خواهــد شــد.

جریان کار اعمار سه باب مکتب ابتدایی 
در بلخ و کندز
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۳

تکمیل کار ساخت ۲۰ متر 
پل به ارزش ۷.8 میلیون 

افغانی در بامیان

۲۳ قوس ۱۳98
ــن  ــره ی آه ــل ۲۰ مت ــه پ ــک پای ــاخت ی  کار س
ــه  ــوالی ورس، ب ــوم ولس ــدک ال ــی بغن کانکریت
ارزش ۷.8 میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر 
ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه انس

ــت. ــده اس ــل ش ــات تکمی ــاف ده انکش
ــه ی  ــه گون ــن ب ــل ۱۷4۶۰ ت ــن پ ــاخت ای از س
ــوند. ــتفید می ش ــتقیم مس ــر مس ــتقیم و غی مس

کمک مواد خوراکي به 
ارزش ۱۳۶ هزار افغاني 

براي ۳۱ خانواده ي نیازمند 
در ننگرهار

۲۳ قوس ۱۳98

بــراي ۳۱ خانــواده ي نیازمنــد در قریه هــاي 

ورثــه ي فقیــر و ســده ي شــیرعلیخان ولســوالي 

ــاي  ــق بانک ه ــار از طری ــت ننگره ــه ي والی کام

ــهروندي  ــاق ش ــي میث ــه ي مل ــات برنام ــه ج غل

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش بیــش 

ــع  ــي توزی ــواد خوراک ــي م ــزار افغان از ۱۳۶ ه

شــد. ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و 

برنامــه ي وجــه مالــي بــراي مشــارکت اجتماعــي 

)SIG( پیشــکش شــده و شــامل برنــج، روغــن، 

ــد. ــا مي باش ــاي و لوبی ــوره، چ آرد، ب
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تهیه ی آب آشامیدنی صحی 
برای ۱۰ هزار و ۳۰۰ 

خانواده در یک ماه گذشته
۲۳ قوس ۱۳98

در جریــان مــاه نوامبــر ســال ۲۰۱9، حــدود ۳۷ 

ــامل  ــور، ش ــت کش ــانی در ۱۳ والی ــروژه ی آبرس پ

والیــات بادغیــس، بغــان، بامیــان، دایکنــدی، غــور، 

ــار،  ــروان، تخ ــتان، پ ــار، نورس ــدز، ننگره ــد، کن هلمن

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــل تکمی وردک و زاب

ــد. ش

بــا تکمیــل ایــن پروژه هــا بــه تعــداد ۱۰ هــزار و ۳۰۰ 

ــدا  ــی پی ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب خان

کرده انــد.

این پروژه ها شامل:

-  اعمــار ۲۱ شــبکه آبرســانی )ســولری و جاذبه ای( در 

ولســوالی یکاولنــگ و مرکــز والیــت بامیــان، ولســوالی 

ــروان، ولســوالی شهرســتان  ــت پ ســرخ پارســا والی

کــوت،  رودات  ولســوالی های  دایکنــدی،  والیــت 

ــوالی های  ــار، ولس ــت ننگره ــان والی ــرم و نازی نورک

قــادس و آبکمــری والیــت بادغیــس، ولســوالی فیــروز 

ــت  ــاد والی ــتاق آب ــوالی رس ــور، ولس ــت غ ــوه والی ک

ــل و ولســوالی ده  ــت زاب ــدز، ولســوالی قــات والی کن

صــاح والیــت بغــان؛

ــوالی های  ــق در ولس ــاه عمی ــه چ ــاری 8 حلق -  حف

ــد؛ ــت هلمن ــی والی ــوا و نادعل ــراج، ن ــر س نه

-  حفــاری ۱۰ حلقــه چــاه عمیــق در ولســوالی رســتاق 

ــعید  ــوالی س ــاه در ولس ــه چ ــار و ۱4 حلق ــت تخ والی

آبــاد والیــت وردک.

مصــارف مجموعــی ایــن پروژه هــا بیــش از 9۳ 

میلیــون افغانــی بــوده کــه از ایــن جملــه مبلــغ  بیــش 

ــاری  ــه اختی ــط بودج ــی آن توس ــون افغان از 44 میلی

ــی آن از ســوی اداره  ــون افغان ــه و 49 میلی وزارت مالی

ــت. ــده اس ــت ش ــف پرداخ یونیس

ــاه بخــش حفــظ  ــن م ــان ای ــن در جری ــر ای عــاوه ب

الصحــه و تعلیمــات نظافــت برنامــه آبرســانی و حفــظ 

الصحــه روســتایی ۱۱۱ قریــه را بــه حیــث قریــه جات 

عــاری از رفــع حاجــت در فضــای آزاد تصدیــق و ۲۳5 

قریــه را بــه حیــث قریــه جــات پــاک و عــاری از رفــع 

حاجــت در فضــای آزاد در والیــات ننگرهــار، بادغیــس، 

غــور، دایکنــدی، پکتیــا و هلمنــد اعــان  کــرده اســت. 

ــی  ــی ال ت ــه )س ــق پروس ــه تطبی ــان در نتیج همچن

اس( بــه تعــداد ۲۳۱ مبــرز را جدیــداً اعمــار کــرده و 

84۶ مبــرز توســط مــردم محــل اصــاح شــده اســت.

فوق الذکــر  پروژه هــای  کــه  اســت  ذکــر  قابــل 

توســط برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق شــده اســت.
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ــون  ــه ارزش ۳۲ میلی ــل ب ــت کاب ــروبی والی ــوالی س ــی ولس ــتای دوپ ــره ی روس ــل ۶۰ مت ــاخت پ کار س

افغانــی از ســوی برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره 

بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پــل شــانزده روســتا، از جملــه روســتاهای حســین خیــل دوپــی، لکــن خیــل دوپــی، جــان غونــدی، 

دره حصارعلیــا، دره حصــار ســفلی، ســام یــان، غونــدی کلــی حســین خیــل، حســین خیــل، کنــج کلــی، 

مایــان، بابکــر خیــل، کوتگــی، انــزری، جگدلــک و ســروبی را بــا مرکــز ولســوالی متذکــره وصــل کــرده 

ــن از باشــندگان محــل می شــود. ــرای 85۰۰ ت و باعــث ایجــاد ســهولت های ترانســپورتی ب

بــه گفتــه ی انجینــر اول خــان احمــدزی، رییــس ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات والیــت کابــل، هــم 

اکنــون کار ۳5 پــروژه ی انکشــافی شــامل دیوارهــای اســتنادی و کانال هــای آبیــاری در ولســوالی ســروبی 

والیــت کابــل جریــان دارد.

تکمیل کار ساخت پل ۶۰ متره ی روستای دوپی 
به ارزش ۳۲ میلیون افغانی در کابل
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آغاز کار ساخت 9۰۰ متر 
سرک به ارزش 4 میلیون 

افغانی در ننگرهار
۲5 قوس ۱۳98

کار ســاخت 9۰۰ متــر ســرک و کانال هــای 

ــی  ــون افغان ــش از 4 میلی ــه ارزش بی ــار آن ب کن

از طــرف پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی 

 )MCCG( ــت ــظ و مراقب ــاختمان، حف ــرای س ب

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

ــاق  ــی اتف ــتای فامیل ــات در روس ــاف ده و انکش

ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار آغــاز شــد. 

ــرای ۱۷۱ کارگــر  ــان کار ایــن ســرک، ب در جری

ــس  ــده و پ ــاد ش ــی کار ایج ــی، زمینه ــر فن غی

ــای آن  ــواده از مزای ــدن، 85۷ خان ــل ش از تکمی

ــد شــد. ــد خواهن بهــره من

جریان کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
۲.۷ میلیون افغانی در بلخ 

۲4 قوس ۱۳98

کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی صحــی به 

ارزش ۲.۷ میلیــون افغانــی از طــرف برنامــه ی ملــی 

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در  

روســتای شــهاب ترکمنیــه ی ولســوالی بلــخ والیــت 

بلــخ 8۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

 طــول ایــن شــبکه ۱۰۰۰ متــر بــوده و شــامل نصب  

8 شــیردهن، حفــر یــک چــاه عمیــق و  ســاخت یــک 

ذخیــره بــا ظرفیــت ۲۳ متــر مکعــب آب می باشــد.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه ۲۶5 

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا 

خواهنــد کــرد.
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کار ســاخت کانــال روســتای کمــری بــه طــول ۱8 کیلومتــر در ولســوالی های موســهی و بگرامــی والیــت 

ــی  ــل و ط ــات تکمی ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه ــر انس ــوی دفت ــل از س کاب

ــرداری  ــره ب ــه به ــل، ب ــات کاب ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــی و ریی ــوال بگرام ــور ولس ــا حض ــمی ب مراس

ســپرده شــد.

ایــن پــروژه  شــامل ســاخت ۱8 کیلومتــر کانــال، پنــج عــدد پلچــک، هفــت عــدد پلچــک پیــاده رو، یــک 

عــدت سوپرپســیج، ســیزده عــدد آفتیــک، ســه عــدد اســکیپ و در کل ۲۷ نــوع ســاختمان های مختلــف 

بــوده و در جریــان کار آن ۳۶۰ روز کاری ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق پــروژه ی مذکــور 4۰۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری 

ــوند. ــتفید می ش ــتقیم از آن مس ــه ی مس ــه گون ــواده ب ــه و ۷۰۰ خان ــرار گرفت ق

تکمیل کار ساخت ۱8 کیلومتر کانال آب 
به ارزش ۱8 میلیون افغانی در کابل
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آغاز کار حفر ۳ حلقه  چاه 
آب به ارزش ۳۳4 هزار 

افغانی در لغمان
۲4 قوس ۱۳98

ــه  ــامیدنی ب ــاه آب آش ــه چ ــه حلق ــر س کار حف

ــا  ارزش ۳۳4 هــزار افغانــی از ســوی وزارت احی

ــز  ــزی مرک ــه ی نانک ــات در منطق ــاف ده و انکش

ــاز شــد. ــان آغ ــت لغم والی

تکمیل کار ساخت یک کانال 
آبیاری زراعتی به ارزش 

۱.4 میلیون افغانی در کابل
۲4 قوس ۱۳98

ــه  ــی ب ــاری زراعت ــال آبی ــک کان ــاخت ی کار س
ــوی  ــی از س ــون افغان ــی ۱.4 میلی ارزش مجموع
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام
و انکشــاف دهــات، در روســتای قلعــه نیــاز 
ولســوالی گلــدره ی والیــت کابــل، تکمیــل و بــه 

ــد.  ــپرده ش ــرداری س ــره ب به
ــوده و  ــر ب ــال ۳۳۰ مت طــول مجموعــی ایــن کان
در جریــان کار آن، بــرای ۱9 تــن از کارگــر فنــی 
ــده  ــم ش ــه ی کار فراه ــاه زمین ــی دوم ــر فن و غی

اســت. 
ــب  ــدود ۱9۶ جری ــور ح ــال مذک ــار کان ــا اعم ب
زمیــن اهالــی قریــه آبیــاری شــده و ۳4 خانــواده 

ــوند. ــتفید می ش ــای آن مس از مزای

هفته نامه توسعه         شماره صد و یازدهم         پنجشنبه         ۲8 قوس         ۱۳98



۲۷ قوس ۱۳98

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــون افغان ــه ارزش ۱۷ میلی ــاری ب ــز آبی ــروژه ی کاری ــه پ ــق س کار تطبی

ــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی های کلــکان و چهــار آســیاب والیــت  برنامه هــای ســاحوی وزارت احی

ــل تکمیــل شــد. کاب

ایــن پروژه هــا شــامل حفــر چاه هــای کاریــز، ســاخت ۱۳۲۷ متــر کانــال آبیــاری، ســاخت یــک ذخیــره ی 

آب و ۱۷9۰ متــر کانــال دیگــر در ولســوالی چهــار آســیاب و حفــر 5۰ حلقــه چــاه و ســاخت ۱5۶۰ متــر 

کانــال در ولســوالی کلــکان والیــت کابــل می شــود.

در جریــان کار پروژه هــای مذکــور ۱۰۶8۲ روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن، بیــش از 5 

هــزار تــن از باشــندگان محــل از آن هــا مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار تطبیق سه پروژه ی کاریز 
به ارزش ۱۷ میلیون افغانی در کابل
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۱۰

جریان کار ساخت دو 
پروژه ی کاریز به ارزش 

۶ میلیون افغانی در 
والیات لوگر و وردگ

۲۷ قوس ۱۳98

کار تطبیــق دو پــروژه ی کاریــز بــه ارزش ۶ میلیــون 

برنامه هــای  انســجام  دفتــر  از ســوی  افغانــی 

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در والیــات 

ــان دارد. ــدان وردگ جری ــر و می لوگ

ــز و  ــای کاری ــر چاه ه ــامل حف ــا ش ــن پروژه ه  ای

ــان  ــتای خان ــال در روس ــر کان ــاخت ۱8۰8 مت س

ــا و  ــر چاه ه ــر و حف ــه ی لوگ ــد آغ ــوالی محم ولس

اعمــار ۲4۳ متــر کانــال دیگــر در روســتای آبــدره ی 

ــود. ــت می ش ــرخ والی ــوالی ن ولس

ــور 4۲۷8 روز کاری  ــان کار پروژه هــای مذک  در جری

ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن 98۰ تــن از 

باشــندگان محــل از آن هــا مســتفید خواهنــد شــد.

جریان کار ساخت ۳ 
ذخیره ی آب زراعتی و یک 
کانال به ارزش ۱.۶ میلیون 

افغانی در زابل
۲۶ قوس ۱۳98 

ــر  ــی و 8۰ مت ــره ی آب زراعت ــاخت ۳ ذخی کار س

ــی از ســوی  ــون افغان ــه ارزش ۱.۶ میلی ــال ب کان

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

ــد  ــی احم ــتای حاج ــات در روس ــاف ده و انکش

چینــه ی ولســوالی ترنــک و جلــدک والیــت زابــل 

ــان دارد. جری

ایــن پــروژه ۱4۳۰ روز  در جریــان تطبیــق 

ــم  ــی فراه ــی و غیرفن ــران فن ــرای کارگ کاری ب

 ۱۰۰۰ شــدن،  تکمیــل  از  پــس  و  می شــود 

جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری 

قــرار گرفتــه، حــدود ۱۳5 خانــواده از مزایــای آن 

ــد. ــد ش ــتفید خواهن مس
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۱۱

تکمیل کار ساخت یک دیوار 
استنادی به ارزش ۲ میلیون 

افغانی در پکتیا

۲۶ قوس ۱۳98

کار ســاخت ۱۶۶ متــر دیوار اســتنادی بــه ارزش 

۲ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

دهــات در منطقــه ی کوچــی خیــل مرکــز والیــت 

پکتیــا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۲۶۲۶ روز کاری 

ــدن، ۱4۷۰  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج

ــد. تــن از مزایــای آن مســتفید شــده ان

جریان کار ساخت 
یک بند آبیاری به ارزش

 ۶ میلیون افغانی 
در زابل

۲۶ قوس ۱۳98

ــه ارزش  ــاری ب ــد آبی ــه بن ــک پای ــاخت ی کار س

۶ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ولســوالی  آخنــدزاده ی  روســتای  در  دهــات 

ــه  ــش رفت ــد پی ــل 9۰ درص ــت زاب ــینکی والی ش

ــت. اس

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۳۱55 روز کاری 

ایجــاد می شــود و پــس از تکمیــل شــدن، 

ــب  ــده، ۷5 جری ــتفید ش ــن از آن مس ۲8۰۰ ت

ــم  ــش منظ ــت پوش ــز تح ــی نی ــن زراعت زمی

آبیــاری قــرار می گیرنــد.
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