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وزارت احیا و انکشاف دهات
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امضای قرارداد 61 پروژه انکشافی به ارزش 
بیش از 312 میلیون افغانی

آغاز کار ساخت 15 باب مکتب به ارزش 
85 میلیون افغاني در ننگرهار

هفته نامه
توسعـــــه
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تکمیل کار بازسازی کانال و 
کاریز روستای فتح اهلل خیل 

والیت پکتیا

تکمیل کار حفر ۴3 حلقه چاه 
آب و جریان حفر 6۷ حلقه  

چاه دیگر به ارزش 8 میلیون 
افغانی در ننگرهار

29 سرطان 1398

ــح اهلل  ــتای فت ــز روس ــال و کاری ــازی کان کار بازس

ــی  ــون افغان ــه یــک میلی ــه ارزش نزدیــک ب ــل ب خی

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــا از س ــت پکتی ــز والی در مرک

انکشــاف  و  احیــا  وزارت  ســاحوی  برنامه هــای 

ــد. ــل ش ــات تکمی ده

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۴19 روز کاری 

ــت.  ــده اس ــاد ش ایج

بــا تکمیــل کار پــروژه ی مذکــور، 1۷0 هکتــار زمیــن 

زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفته 

ــتفید  ــل از آن مس ــندگان مح ــن از باش و 1512 ت

شــده انــد.

29 سرطان 1398

ــوز  ــوالی ک ــامیدنی در ولس ــاه  آب آش ــه چ ۴3 حلق

 IMC ــه ــوی موسس ــار از س ــت ننگره ــر والی کن

ــاالت متحــده  ــی اداره انکشــافی ای ــه حمایــت مال ب

امریــکا و در هماهنگــی بــا ریاســت احیــا و انکشــاف 

ــر 6۷  ــده و کار حف ــل ش ــت تکمی ــن والی ــات ای ده

ــان دارد. ــر جری ــاه دیگ ــه چ حلق

ــدود  ــاه ح ــر چ ــر ه ــرای حف ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــت و در  ــده اس ــه ش ــی هزین ــزار افغان ــاد ه هفت

ــون  ــت میلی ــور هش ــای مذک ــوع ارزش چاه ه مجم

می شــود. افغانــی 
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29 سرطان 1398

کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش مجموعــی بیــش از 3.5 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه وســیله ی شــورای های انکشــافی ده بــاالی 

میــان شــهر و حصــار ولســوالی ورســج والیــت تخــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

طــول ایــن ایــن دیــوار محافظــوی 510 و ارتفــاع آن 2.8 متــر بــوده کــه در جریــان کار پــروژه ی مذکــور 

3018 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت. 

قابــل یادآوری ســت کــه بــا تکمیــل ایــن پــروژه، 155 خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده و حــدود 35 

جریــب زمیــن زراعتــی و ســرک و مواصالتــی را از تخریــب دریــا و آب خیزی هــای موســمی محافظــت 

می کنــد.

تکمیل کار ساخت یک دیوار محافظوی 
به ارزش 3.5 میلیون افغانی در تخار
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۴

جریان کار ساخت سرک 
»چتراس-  جودا« به ارزش 

۷8 میلیون افغانی در نورستان

آغاز کار ساخت 1.119 
کیلومتر دیوار استنادی به 
ارزش 19 میلیون افغانی 

در ننگرهار

29 سرطان 1398

کار ســاخت 9 کیلومتــر ســرک از روســتای چتــراس 

ــتان از  ــت نورس ــز والی ــودا در مرک ــل ج ــی کوت ال

ــتایی وزارت  ــازی روس ــی راه س ــه مل ــوی برنام س

ــان دارد. ــات جری ــاف ده ــا و انکش احی

ــر  ــه ب ــی هزین ــون افغان ــه ۷8 میلی ــرک ک ــن س ای

ــه ولســوالی  ــت نورســتان را ب ــز والی ــی دارد، مرک م

وایــگل وصــل کــرده و فاصلــه ی راه پــارون- اســعد 

ــش  ــر کاه ــه 65 کیلومت ــر ب ــاد را از 120 کیلومت آب

ــد داد.  خواه

بــا تکمیــل کار ســرک مذکور مشــکالت ترانســپورتی 

باشــندگان مرکــز و ولســوالی وایــگل تــا حــد زیادی 

ــع خواهد شــد. رف

29 سرطان 1398

ــه  ــتنادی ب ــوار اس ــر دی ــاخت 1.119 کیلومت کار س

ارزش بیــش از 19 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه 

رشــد و انکشــاف منطقــوی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــوت  ــوالی ک ــای ولس ــه پ ــتای س ــات در روس ده

ــاز شــد. ــار آغ ــت ننگره والی

در جریــان ســاخت ایــن دیــوار بــرای صدهــا تــن از 

باشــندگان محــل زمینــه ی کار ایجــاد شــده و پــس 

از تکمیــل شــدن آن، 600 جریــب زمیــن زراعتــی از 

خطــر ســیالب ها محافظــت خواهــد شــد.
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30 سرطان 1398

ــا  ــرطان( ب ــنبه )30 س ــافی را روز یکش ــروژه ی انکش ــرارداد 61 پ ــات ق ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

شــوراهای انکشــافی 13 والیــت کشــور بــه امضــا رســاند. همچنــان تعــدادی از ایــن پروژه هــا توســط 

ــش از 312  ــان بی ــه ارزش مجموعی ش ــا ک ــن پروژه ه ــود. ای ــق می ش ــی تطبی ــرکت های خصوص ش

ــز،  ــا، کاری ــا و پلچک ه ــی، پل ه ــرک های کانکریت ــز، س ــار کاری ــامل اعم ــود، ش ــی می ش ــون افغان میلی

ــد.   ــره می باش ــتنادی و غی ــای اس ــال آب، دیواره کان

پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور 

ــرات،  ــخ ، ه ــر، بل ــس ، لوگ ــالن ، بادغی ــت بغ ــا در 13 والی ــن پروژه ه ــه ای ــت  ک ــود گف ــده ب ــر ش دای

ــد و در  ــد ش ــق خواه ــتان تطبی ــل و نورس ــدان وردک ، زاب ــروان ، می ــا، پ ــت، پکتی ــار ، خوس ــل، کنده کاب

امضای قرارداد 61 پروژه انکشافی به ارزش 
بیش از 312 میلیون افغانی
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ــا  ــن پروژه ه ــق ای ــئول تطبی ــز مس ــی نی ــرکت های خصوص ــدادی از ش ــافی تع ــوراهای انکش ــار ش کن

انــد. آقــای کریمــی افــزود: »ایــن پروژه هــا کــه بــرای رفــاه مــردم در نظــر گرفتــه شــده بیــش از 312 

میلیــون افغانــی هزینــه بــر مــی دارد و بالــغ بــر 61 پــروژه اســت. همچنــان بیــش از 1۴۷ هــزار هموطــن 

ــه عنــوان  ــار آن بیــش از 13۷ هــزار روز کاری ب روســتایی مــا از ایــن پروژه هــا مســتفید شــده و در کن

ــد.«  ــود می آی ــه وج ــی ب ــتغال زای ــات اش امکان

بــه گفتــه ی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، تنهــا در پــروژه ســرک کانکریتــی کــه در والیــت نورســتان 

ــا آن 12300 شــهروند  ــه 9 هــزار روز کاری ایجــاد می شــود. هــم زمــان ب تطبیــق می شــود، نزدیــک ب

روســتایی از ایــن پــروژه مســتفید خواهنــد شــد. 

ــی  ــه مل ــروژه از بودج ــور، 31 پ ــروژه مذک ــوع 61 پ ــات، از مجم ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــه وزی ــه گفت ب

کشــور، 29 پــروژه از ســوی کشــور ایتالیــا و یــک پــروژه نیــز توســط کشــور هندوســتان تمویــل شــده 

ــز ایجــاد می شــود. ــه کار نی ــرای هــزاران شــهروند روســتایی زمین ــق ایــن پروژه هــا ب ــا تطبی اســت. ب
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تکمیل کار حفر 13 حلقه 
چاه آب آشامیدنی به ارزش 
یک میلیون افغانی در کندز

جریان ساخت یک دیوار 
گبیون به ارزش 2 میلیون 

افغانی در زابل 

31 سرطان 1398

کار حفــر و نصــب بمبه بــاالی 13 چاه آب آشــامیدنی 

صحــی بــه ارزش بیــش از یــک میلیــون افغانــی از 

طــرف برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا 

ــه  ــل و ب ــدز تکمی ــت کن ــات در والی ــاف ده و انکش

بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

ــان  ــته، در جری ــق داش ــر عم ــا ۴0 مت ــن چاه ه ای

کار آن هــا ۷8 روز کاری بــرای کارگــران فنــی و 

غیــر فنــی فراهــم شــده و بــا تکمیــل کار چاه هــای 

ــی  ــامیدنی صح ــه آب آش ــواده ب ــور 3۷1 خان مذک

ــد. ــه ان ــی یافت دسترس

31  سرطان 1398

بــه ارزش نزدیــک بــه 2 میلیــون افغانی کار ســاخت 

یــک دیــوار گبیــون از ســوی برنامــه ی ملــی میثــاق 

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از طریــق 

ــق  ــی عبدالخال ــتای حاج ــافی روس ــورای انکش ش

ــل  ــت زاب ــدک والی ــک وجل ــوالی ترن ــوط ولس مرب

ــان دارد.  جری

ــته و در  ــول داش ــر ط ــون 110 مت ــوار گبی ــن دی ای

جریــان کار آن 1۷63 روز کاری بــرای کارگــران 

ــل  ــی فراهــم شــده و پــس از تکمی ــر فن ــی و غی فن

ــی از خطــر  ــن اهال ــب زمی ــور 350 جری ــوار مذک دی

ــد. ــد مان ــون  خواه ــیالب ها مص س
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آغاز کار ساخت دو سرک به ارزش 2۷9 
میلیون افغانی و 32 باب مکتب در نورستان

1 اسد 1398

کار ســاخت دو ســرک از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توســط محمــد همایــون قیومــی مشــاور 

ــا و  ــر احی ــی وزی ــن کریم ــل مجیب الرحم ــه، پوهنم ــت وزارت مالی ــور و سرپرس ــس جمه ــد ریی ارش

انکشــاف دهــات، عبدالتــواب باالکــرزی وزیــر تحصیــالت عالــی و انجنیــر محمــد گل خلمــی سرپرســت 

ــاح شــد. ــرژی و آب در والیــت نورســتان افتت وزارت ان

ایــن دو پــروژه شــامل ســاخت 510 متــر ســرک کانکریتــی از پــارون الــی ولســوالی کامدیــش بــه ارزش 

نزدیــک بــه 80 میلیــون افغانــی و ســاخت 25.8 کیلومتــر ســرک دیگــر بــه ارزش بیــش از 200 میلیــون 

ــود. ــی می ش افغان

همچنــان وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات و هیــأت همراهــش کار ســاخت 32 بــاب مکتــب را از مجمــوع 

169 مکتبــی کــه قــرار اســت در نورســتان ســاخته شــود، نیــز افتتــاح کردنــد.
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آغاز کار ساخت 15 باب 
مکتب به ارزش 85 میلیون 

افغاني در ننگرهار

امضای قرارداد ساخت چهار 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 
8.۷ میلیون افغانی برای 

کوچیان در ننگرهار

31 سرطان 1398

کار ســاخت 15 بــاب مکتــب بــه ارزش 85 میلیــون 

ــاق  ــه میث ــرأ برنام ــروژه اق ــر پ ــر چت ــي زی افغان

در  انکشــاف دهــات  و  احیــا  شــهروندي وزارت 

ــد. ــاز ش ــار آغ ــت ننگره ــور والی ــوالي دره ن ولس

ــروژه ي  ــر پ ــر چت ــت زی ــرار اس ــه ق ــت ک ــد گف بای

اقــرا 200 بــاب مکتــب در والیــت ننگرهــار ســاخت 

شــود.

31 سرطان 1398

ــه  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــار ش ــاخت چه ــرارداد س  ق

در  بــرای کوچیــان  افغانــی  میلیــون  ارزش 8.۷ 

ــی  ــراگام و بت ــود، پچی ــوالی های رودات، بهس ولس

ــافی  ــوراهای انکش ــا ش ــار ب ــت ننگره ــوت والی ک

ــید. ــا رس ــه امض ــه ب مربوط

ــر  ــوی دفت ــاه از س ــه م ــی س ــبکه ها ط ــن ش ای

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــجام س انس

ســاخته می شــود و بــا تکمیــل کار آن هــا ۷00 

خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی 

ــت. ــد یاف خواهن

9 هفته نامه توسعه         شماره نود و یک         پنجشنبه         3 اسد         1398



آغاز روند بایومتریک کارمندان خدمات ملکی 
در وزارت احیا و انکشاف دهات

1 اسد 1398

رونــد بایومتریــک کارکنــان خدمــات ملکــی از طریــق سیســتم اطالعــات مدیریــت منابــع بشــری 

ــی و اداری وزارت  ــن مال ــمس معی ــن ش ــور معراج الدی ــا حض ــه ای ب ــی برنام ــروز ط )HRMIS( ام

احیــا و انکشــاف دهــات، احمــد مســعود توخــی رییــس عمومــی اداره خدمات ملکــی، روســای وزارت 

و تعــدادی از کارمنــدان کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی بــه گونــه ی رســمی در وزارت 

احیــا و انکشــاف دهــات آغــاز شــد.

ــگام  ــه هن ــودن، ب ــترس ب ــه در دس ــتم ب ــن سیس ــه ای ــت ک ــمس گف ــن ش ــت معراج الدی در نخس

بــودن، دقیــق، مرتبــط و کاربــردی بــودن اطالعــات مربــوط بــه کارکنــان خدمــات ملکی کمــک کرده 
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و معلومــات در مــورد حاضــری، ســوانح، معاشــات، آمــوزش و غیــره کارمنــدان را در اســرع وقــت در 

ــرار می دهــد. ــد ق دســترس اداره و خــود کارمن

 RHMIS در ادامــه احمــد مســعود توخــی، رییــس عمومــی اداره خدمــات ملکــی گفــت کــه سیســتم

ــه منظــور رفــع مشــکالت موجــود در مــورد  ــه دســتور رییــس جمهــور کشــور ب ــوده و ب آنالیــن ب

اطالعــات کارمنــدان خدمــات ملکــی راه انــدازی شــده اســت. بــه گفتــه ی آقــای توخــی تــا کنــون 

ــا و  ــرق وزارت احی ــدان زون ش ــه کارمن ــی از جمل ــات ملک ــدان خدم ــن از کارمن ــزار ت ــک صده ی

انکشــاف دهــات بایومتریــک شــده انــد و قــرار اســت تــا یــک ســال آینــده تمــام کارکنــان خدمــات 

ملکــی شــامل ایــن سیســتم شــوند.

ــکیالت،  ــای تش ــامل بخش ه ــری ش ــع بش ــت مناب ــات مدیری ــتم اطالع ــه سیس ــت ک ــی اس گفتن

بایومتریــک، ســوانح، حاضــری و معاشــات کارکنــان شــده و بــه جــز مشــخصات هویتــی کارمنــد که 

بــرای همیشــه ثابــت اســت، ممکــن در صــورت نیــاز اطالعــات دیگــر بروزرســانی شــود.
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جریان کار بازسازی کانالی 
به ارزش 1.8 میلیون افغانی 

در ارزگان

تکمیل کار یک شبکه آب 
آشامیدنی صحی به ارزش 

1.5 میلیون افغانی در ارزگان

1 اسد 1398

کار بازســازی کانالــی بــه ارزش 1.8 میلیــون افغانــی 

ــرای  ــر پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی ب ــر چت زی

ــوط  ــت )MCCG( مرب ــظ و مراقب ــاختمان، حف س

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

ــان  ــناتور خیروج ــتای س ــات در روس ــاف ده انکش

ــان دارد.  ــت ارزگان جری ــوت والی ــوالی ترینک ولس

ــوده و در  ــر ب ــاری 155 مت ــال آبی ــن کان ــول ای ط

جریــان کار آن 1190 روز کاری بــرای کارگــران 

ــود.  ــاد می ش ــی ایج ــر فن ــی وغی فن

ــروژه ۷00  ــن پ ــل ای ــا تکمی ــه ب ــت ک ــی اس کفتن

ــاری  ــش آبی ــت پوش ــی تح ــن زراعت ــب زمی جری

قــرار گرفتــه و 1۴8 خانــواده از مزایــان آن مســتفید 

ــد. ــد ش خواهن

3 اسد 1398

کار اعمــار یــک شــبکه آب آشــامیدنی صحــی به 

ــه ی  ــوی برنام ــی از س ــون افغان ارزش 1.5 میلی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــت ارزگان  ــوت والی ــوالی ترینک ــات در ولس ده

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. 

ــر،  ــق 83 مت ــه عم ــی ب ــبکه  دارای چاه ــن ش ای

یــک ذخیــره ی آب بــه ظرفیــت بیشــتر از 23 متر 

مکعــب و 8 شــیر دهــن می باشــد و جریــان کار 

آن 650  روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر 

فنــی فراهــم شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت شــبکه ی مذکــور 

ــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی  ۷80 تــن ب

یافتــه انــد.
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