پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در سالهای  5931و5931
ریاست خدمات انجینری وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان تحت برنامه تآمین خدمات تخنیکی اساسی
واجتماعی شرک های افتتاح شده عودت کننده گان  ،چندین نوع پروژه انکشافی را در سال  5931و 5931روی
دست داشته که قرار ذیل است:

پروژه های انکشافی سال :5931
الف :اعمار واحداث سرک های جغلی  ،پل  ،پلچکها ودیوارهای استنادی در چهار والیت.
ب :پروژه آبرسانی(حفر چاه های عمیق  ،ذخیره آب  ،تمدید شبکه وسیستم سولر )در چهاروالیت:
ج :اعمار دیوار احاطه چاه در دو والیت .
د :خط اندازی نمرات رهایشی در  59والیات.
ب :اعمار واحداث سرکها وپلچکها:
 :5کار اعمار واحداث ( )1کیلو متر سرک و( )1پلچک شهرک مهاجرین یکاولنگ والیت بامیان به تاریخ
 5931/11/15آغاز وبه تاریخ ( 5931/13/51در مدت دو ماه و 11روز) ،صد فیصد تکمیل وبه بهرداری سپرده
شده است.و 511فیصد پول آن بشرکت پرداخته شده است.
 :1اعمار واحداث  58.141کیلو متر سرک و 511متر پایپ کلورت شهرک بنی ورسک والیت پروان به تاریخ
 5931/10/51آغاز ،اما نظر به سردی شدید هوا وهمچنان طویل بودن مراحل تدارکاتی کار پروژه مذکور در
سال  5931تکمیل نگردیده وکار آن به سال  5931انتقال و به تاریخ  5931/15/19آغاز گردیدو 05فیصد کار آن
تکمیل و01فیصد انوایس پول اجرا گردیده است.
 :9اعمار واحداث  8.150کیلو متر سرک جغلی و( )1پل شهرک البیرونی والیت غزنی به تاریخ 5931/10/18
آغاز اما نظر به سردی شدید هوا وریزش برف وباران کار متوقف و با نورمال شدن هوا ،کار پروژه مذکور
دوباره به تاریخ  5931/15/19آغاز و 34فیصد کار آن تکمیل و 31فیصد پول به شرکت برنده پرداخته شده
است .

 :8کار اعمار واحداث  9.118کیلو متر سرک و 93پلچک شهرک قلموال مینه والیت خوست به تاریخ
 5931/13/15آغاز وبه تاریخ  ،5931/11/95صد فیصد تکمیل و پول آن به شرکت برنده پرداخته شده است.

ت :پروژه های آبرسانی سال :5931
: 5کار حفر یک حلقه چاه عمیق  ،ذخیره آب  ،تمدید شبکه آبرسانی وسیستم سولر شهرک دشت مور والیت
دایکندی به تاریخ  5931/10/51آغاز وبا انجام 31فیصد کار آن به دلیل سردی هوا وریزش برف وباران به
تاریخ 5931/51/15متوقف گردیده و با نورمال شدن هوا به تاریخ  5931 /5/18دوباره آغازو 11فیصد انوایس
ان اجرآ گردیده است.
 : 1کار حفر یک حلقه چاه عمیق  ،ذخیره آب  ،تمدید شبکه و سیستم سولر شهرک پنجوایی والیت قندهار به
تاریخ  5931/10/15آغاز اما نظر به طبقات سخت زمین در مسیر برمه کار پروژه مذکور به کندی پیشرفته وبا
اعزام یک تیم تخنیکی محل مناسب دیگر انتخاب و تا کنون  01فیصد پیشرفته انجام شده وبه دلیل تظاهرات
مردم محل که به تاریخ  5931/11/11آغاز گردیده کار فزیکی پروژه مذکور متوقف گردید.و  11فیصد پول به
شرکت برنده پرداخته شده است.
 :9کار حفر یک حلقه چاه عمیق شهرک عسقالن والیت کندز نظر به شرایط نا مناسب امنیتی در سال 5931
آغاز نگردیده وبودیجه پروژه مذکور به والیات میدان وردک وغوردر پالن سال  5931در نظر گرفته شده است.
 : 8کار حفر یک حلقه چاه عمیق  ،ذخیره آب  ،تمدید شبکه وسیستم سولر شهرکر لعل سرجنگل والیت
غورجهت قراردادبه وزارت انکشاف دهات محول گردیده که کار ان از طریق آنوزارت انجام میشود ونظر به
معلومات واصله از ریاست مهاجرین والیت غور کاران  91فیصد پیشرفته ونظر به سردی شدید هوا وریزش
برف وباران به تاریخ5931/51/15متوقف و به تاریخ 5931/15/11دوباره آغازوتاحال  11فیصد کار آن پیشرفته
است.
 :1کار  1حلقه چاه عمیق  ،ذخیره آب  ،تمدید شبکه وسیستم سولر شهرک باریکاب والیت کابل که پروژه
انتقالی سال  5938بوده در سال  5931تکمیل و  511فیصد پول ان پرداخته شده است.
 :1کار  15حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقالن والیت کندزبه کمک مالی کشور هندوستان عمآل به تاریخ
 5931/13/10آغاز ونطر به سردی هوا برای مدت سه ماه کار متوقف وبه تاریخ  5931/15/11دوباره کار پروژه
مذکور آغازو 41فیصد کار ان پیشرفته است.

ث :کار اعماردیوار احاطه شهرک ها:
 :5کار اعمار دیوار احاطه چا ه عمیق شهرک خواجه الوان والیت بغالن که پروژه انتقالی سال  5938بوده به
تاریخ  5931/11/15کار ان آغازوبه تاریخ  5931/11/91اکمال وصد فیصد پول ان پرداخته شده است.
 :1کار اعمار دیوار شهرک رباط والیت پکتیا به تاریخ  5931/10/15آغازوبه تاریخ  5931/10/18در مدت 18
روز تکمیل وبه بهره داری سپرده شده و511فیصد انوایس ان اجرآ گردیده است.

ج :خط اندازی نمرات رهایشی:
 :5خط اندازی نمرات رهایشی شهرکهای والیات بلخ  ،هرات ،کابل ،سمنگان وپروان ( 5111نمره هر والیت)
که در پالن سال  5931گنجانیده بود مطابق پالن تکمیل گردیدهاست وخط اندازی  4والیات (فاریاب،
جوزجان ،کندز ،بامیان ،پکتیکا ،پکتیا ،لغمان و لوگر) در سال  5931تکمیل نگردیده ودر پالن سال  5931تنها
خط اندازی دو والیت(لوگر ولغمان ) گنجانیده شده است که خط اندازی شهرک بابا صاحب به تاریخ
 5931/55/91آغازو 51فیصد کار پروژه مذکورپیشرفته اما به دلیل تظاهرات مردم محل کار خط اندازی متوقف
گردیده است .

چ  :پروژه های انکشافی سال : 5931
 :5پروژه های آبر سانی د ر  4شهرک والیات (شهرک دشت قلعه وزیر والیت لوگر ،شهرک حضرت سلطان
والیت سمنگان ،شهرک دشت ناگمان والیت کاپیسا ،شهرک میدان شهر والیت میدان وردک ،شهرک شیخ متی
والیت زابل ،شهرک بابا صاحب لغمان،امیر شنسیب والیت غور وپروژه انتقالی سال  5931آبرسانی شهرک لعل
سرجنگل والیت غور.
کار پروژه آبرسانی شهرک حضرت سلطان والیت سمنگان به تاریخ  5931/19/59توسط شرکت برنده آغاز و
 1فیصد کار ان پیشرفته .وکار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر والیت لوگر ،به تاریخ
 5931/19/11به شرکت ساختمانی ریس امضآ وکارهای مقدماتی از قبیل انتقال ماشین برمه ووسایل تخنیکی
دیگر به ساحه کار صورت گرفته وعنقریب کار عملی ان آغاز خواهد گردید.آبرسانی شهرک آمیر شنسیب
والیت غور،وشهرک شیخ متی بابا والیت زابل طی مراحل قرارداد میباشد .کارپروژه آبرسانی والیت کاپیسابه
دلیل تظاهرات مردم محل متوقف وبودیجه در نظر گرفته شده ان به شهرک نیازمندوالیت دیگرپالن خواهد شد

آفر گشایی پروژه آبرسانی شهرک میدان شهروالیت میدان وردک به تاریخ  5931/19/13صورت گرفته وتحت
ارزیابی است.
سروی تخنیکی پروژه آبرسانی شهرک بابا صاحب والیت لغمان نظر به تظاهرات کوچی ها ومردم محل برای
فعآل معطل گردیده است.
 :1پروژه سیستم سولر برای  801فامیل در شهرک رباط والیت پکتیا (پروژه انتقالی سال  ،) 5931نظربه نواقص
تخنیکی وطویل بودن مراحل قرارداد در سال  5931تکمیل نگردیده و به سال  5931انتقال ،مراحل عقد قرارداد
پروژه مذکور به تاریخ  5931/11/11با شرکت گلکسی ایس صورت گرفته وکارسروی عملی ان به تاریخ
5931/ 19/51توسط هییت مختلط آغاز ولست مستحقین در مدت پنج یوم تکمیل وبعدآ کار توزیع ان به تاریخ
 5931/18/50آغاز ودر حدود  11فیصد کار توزیع تکمیل وعنقریب کار توزیع ان به پایه اکمال خواهد گردید.
 :9عقد قرارداد پروژه تحکیمات جویچه های سرک شهرک یکاولنگ والیت بامیان به تاریخ 5931/19/10
باشرکت نظیف سد ید امضآ وکار عملی پروژه مذکور به تاریخ  5931/19/11آغاز و 4فیصد کار ان پیشرفته
است.
 : 8اینکه بودیجه تحکیمات چهار اطراف چاه عمیق شهرک خواجه الوان مبلغ  1111دالر میباشد ضرورت به
مراحل قرارداد نمیباشد.
ح :خط اندازی دو شهرک والیت لغمان ولوگر:
 -خط اندازی شهرک بابا صاحب والیت لغمان به تاریخ

5931/15/15آغاز ودر حدود  911نمره راخط

اندازی وباقی مانده نمرات نظربه تظاهرات کوچی ها متوقف گردید و به تاریخ  5931/18/50دوباره آغاز 55و
فیصد کار ان پیشرفته است.
 -خط اندازی شهرک دشت قلعه والیت لوگر تا حال آغاز نگردیده است.

خ :اعمار تعمیر اداری در والیا ت پروان  ،بلخ وننگر هار :
بودیجه اعمار تعمیر سه والیت ذکر شده به وزارت شهر سا زی جهت دیزاین نقشه واعمار ان انتقال ودر اینده
کار ساختمان ان آغا زخواهد گردید.

از اینکه ریاست امو ر مهاجرین والیت بلخ جای مناسب برای اعمار ساختمان تعمیر در دسترس نداشت
بودیجه اعما ر تعمیر به والیت غور انتقا ل گردید.
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