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تکمیل کار حفر  ۴۳حلقه چاه
آب و جریان حفر  ۶۷حلقه
چاه دیگر به ارزش  ۸میلیون
افغانی در ننگرهار
 ۲۹سرطان ۱۳۹۸
 ۴۳حلقــه چــاه آب آشــامیدنی در ولســوالی کــوز
کنــر والیــت ننگرهــار از ســوی موسســه IMC
بــه حمایــت مالــی اداره انکشــافی ایــاالت متحــده

تکمیل کار بازسازی کانال و
کاریز روستای فتحاهلل خیل
والیت پکتیا
 ۲۹سرطان ۱۳۹۸
کار بازســازی کانــال و کاریــز روســتای فتــحاهلل
خیــل بــه ارزش نزدیــک بــه یــک میلیــون افغانــی
در مرکــز والیــت پکتیــا از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات تکمیــل شــد.
در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  419روز کاری
ایجــاد شــده اســت.
بــا تکمیــل کار پــروژهی مذکــور 170 ،هکتــار زمیــن
زراعتــی تحــت پوشــش منظــم آبیــاری قــرار گرفته
و  1512تــن از باشــندگان محــل از آن مســتفید
شــده انــد.

امریــکا و در هماهنگــی بــا ریاســت احیــا و انکشــاف
دهــات ایــن والیــت تکمیــل شــده و کار حفــر ۶۷
حلقــه چــاه دیگــر جریــان دارد.
گفتنــی اســت کــه بــرای حفــر هــر چــاه حــدود
هفتــاد هــزار افغانــی هزینــه شــده اســت و در
مجمــوع ارزش چاههــای مذکــور هشــت میلیــون
افغانــی میشــود.
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تکمیل کار ساخت یک دیوار محافظوی
به ارزش  ۳.۵میلیون افغانی در تخار
 ۲۹سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش مجموعــی بیــش از  ۳.۵میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه وســیلهی شــورایهای انکشــافی ده بــاالی
میــان شــهر و حصــار ولســوالی ورســج والیــت تخــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
طــول ایــن ایــن دیــوار محافظــوی  ۵۱۰و ارتفــاع آن  ۲.۸متــر بــوده کــه در جریــان کار پــروژهی مذکــور
 ۳۰۱۸روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.
قابــل یادآوریســت کــه بــا تکمیــل ایــن پــروژه ۱۵۵ ،خانــواده از مزایــای آن مســتفید شــده و حــدود ۳۵
جریــب زمیــن زراعتــی و ســرک و مواصالتــی را از تخریــب دریــا و آب خیزیهــای موســمی محافظــت
میکنــد.
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آغاز کار ساخت ۱.۱۱۹
کیلومتر دیوار استنادی به
ارزش  ۱۹میلیون افغانی
در ننگرهار
 ۲۹سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۱.۱۱۹کیلومتــر دیــوار اســتنادی بــه
ارزش بیــش از  ۱۹میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه

جریان کار ساخت سرک
«چتراس  -جودا» به ارزش
 ۷۸میلیون افغانی در نورستان
 ۲۹سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۹کیلومتــر ســرک از روســتای چتــراس
الــی کوتــل جــودا در مرکــز والیــت نورســتان از
ســوی برنامــه ملــی راه ســازی روســتایی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات جریــان دارد.
ایــن ســرک کــه  ۷۸میلیــون افغانــی هزینــه بــر
مــیدارد ،مرکــز والیــت نورســتان را بــه ولســوالی
وایــگل وصــل کــرده و فاصلـهی راه پــارون -اســعد
آبــاد را از  ۱۲۰کیلومتــر بــه  ۶۵کیلومتــر کاهــش
خواهــد داد.
بــا تکمیــل کار ســرک مذکور مشــکالت ترانســپورتی
باشــندگان مرکــز و ولســوالی وایــگل تــا حــد زیادی
رفــع خواهد شــد.

رشــد و انکشــاف منطقــوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای ســه پــای ولســوالی کــوت
والیــت ننگرهــار آغــاز شــد.
در جریــان ســاخت ایــن دیــوار بــرای صدهــا تــن از
باشــندگان محــل زمینـهی کار ایجــاد شــده و پــس
از تکمیــل شــدن آن ۶۰۰ ،جریــب زمیــن زراعتــی از
خطــر ســیالبها محافظــت خواهــد شــد.
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امضای قرارداد  61پروژه انکشافی به ارزش
بیش از  312میلیون افغانی
 30سرطان 1398
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات قــرارداد  61پــروژهی انکشــافی را روز یکشــنبه ( 30ســرطان) بــا
شــوراهای انکشــافی  13والیــت کشــور بــه امضــا رســاند .همچنــان تعــدادی از ایــن پروژههــا توســط
شــرکتهای خصوصــی تطبیــق میشــود .ایــن پروژههــا کــه ارزش مجموعیشــان بیــش از 312
میلیــون افغانــی میشــود ،شــامل اعمــار کاریــز ،ســرکهای کانکریتــی ،پلهــا و پلچکهــا ،کاریــز،
کانــال آب ،دیوارهــای اســتنادی و غیــره میباشــد.
پوهنمــل مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور
دایــر شــده بــود گفــت کــه ایــن پروژههــا در  13والیــت بغــان ،بادغیــس ،لوگــر ،بلــخ ،هــرات،
کابــل ،کندهــار ،خوســت ،پکتیــا ،پــروان ،میــدان وردک ،زابــل و نورســتان تطبیــق خواهــد شــد و در
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کنــار شــوراهای انکشــافی تعــدادی از شــرکتهای خصوصــی نیــز مســئول تطبیــق ایــن پروژههــا
انــد .آقــای کریمــی افــزود« :ایــن پروژههــا کــه بــرای رفــاه مــردم در نظــر گرفتــه شــده بیــش از 312
میلیــون افغانــی هزینــه بــر مـیدارد و بالــغ بــر  61پــروژه اســت .همچنــان بیــش از  147هــزار هموطــن
روســتایی مــا از ایــن پروژههــا مســتفید شــده و در کنــار آن بیــش از  137هــزار روز کاری بــه عنــوان
امکانــات اشــتغال زایــی بــه وجــود میآیــد».
بــه گفت ـهی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،تنهــا در پــروژه ســرک کانکریتــی کــه در والیــت نورســتان
تطبیــق میشــود ،نزدیــک بــه  9هــزار روز کاری ایجــاد میشــود .هــم زمــان بــا آن  12300شــهروند
روســتایی از ایــن پــروژه مســتفید خواهنــد شــد.
بــه گفتــه وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،از مجمــوع  61پــروژه مذکــور 31 ،پــروژه از بودجــه ملــی
کشــور 29 ،پــروژه از ســوی کشــور ایتالیــا و یــک پــروژه نیــز توســط کشــور هندوســتان تمویــل شــده
اســت .بــا تطبیــق ایــن پروژههــا بــرای هــزاران شــهروند روســتایی زمینــه کار نیــز ایجــاد میشــود.
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جریان ساخت یک دیوار
گبیون به ارزش  ۲میلیون
افغانی در زابل
 ۳۱سرطان ۱۳۹۸
بــه ارزش نزدیــک بــه  ۲میلیــون افغانی کار ســاخت
یــک دیــوار گبیــون از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات از طریــق
شــورای انکشــافی روســتای حاجــی عبدالخالــق
مربــوط ولســوالی ترنــک وجلــدک والیــت زابــل

تکمیل کار حفر  ۱۳حلقه
چاه آب آشامیدنی به ارزش
یک میلیون افغانی در کندز
 ۳۱سرطان ۱۳۹۸
کار حفــر و نصــب بمبه بــاالی  ۱۳چاه آب آشــامیدنی
صحــی بــه ارزش بیــش از یــک میلیــون افغانــی از
طــرف برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیا
و انکشــاف دهــات در والیــت کنــدز تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن چاههــا  ۴۰متــر عمــق داشــته ،در جریــان
کار آنهــا  ۷۸روز کاری بــرای کارگــران فنــی و
غیــر فنــی فراهــم شــده و بــا تکمیــل کار چاههــای
مذکــور  ۳۷۱خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی
دسترســی یافتــه انــد.

جریــان دارد.
ایــن دیــوار گبیــون  ۱۱۰متــر طــول داشــته و در
جریــان کار آن  ۱۷۶۳روز کاری بــرای کارگــران
فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و پــس از تکمیــل
دیــوار مذکــور  ۳۵۰جریــب زمیــن اهالــی از خطــر
ســیالبها مصــون خواهــد مانــد.
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آغاز کار ساخت دو سرک به ارزش ۲۷۹
میلیون افغانی و  ۳۲باب مکتب در نورستان
 ۱اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت دو ســرک از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توســط محمــد همایــون قیومــی مشــاور
ارشــد رییــس جمهــور و سرپرســت وزارت مالیــه ،پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی وزیــر احیــا و
انکشــاف دهــات ،عبدالتــواب باالکــرزی وزیــر تحصیــات عالــی و انجنیــر محمــد گل خلمــی سرپرســت
وزارت انــرژی و آب در والیــت نورســتان افتتــاح شــد.
ایــن دو پــروژه شــامل ســاخت  ۵۱۰متــر ســرک کانکریتــی از پــارون الــی ولســوالی کامدیــش بــه ارزش
نزدیــک بــه  ۸۰میلیــون افغانــی و ســاخت  ۲۵.۸کیلومتــر ســرک دیگــر بــه ارزش بیــش از  ۲۰۰میلیــون
افغانــی میشــود.
همچنــان وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات و هیــأت همراهــش کار ســاخت  ۳۲بــاب مکتــب را از مجمــوع
 ۱۶۹مکتبــی کــه قــرار اســت در نورســتان ســاخته شــود ،نیــز افتتــاح کردنــد.
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امضای قرارداد ساخت چهار
شبکهی آبرسانی به ارزش
 ۸.۷میلیون افغانی برای
کوچیان در ننگرهار
 ۳۱سرطان ۱۳۹۸
قــرارداد ســاخت چهــار شــبکهی آبرســانی بــه
ارزش  ۸.۷میلیــون افغانــی بــرای کوچیــان در
ولســوالیهای رودات ،بهســود ،پچیــراگام و بتــی
کــوت والیــت ننگرهــار بــا شــوراهای انکشــافی
مربوطــه بــه امضــا رســید.
ایــن شــبکهها طــی ســه مــاه از ســوی دفتــر
انســجام ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

آغاز کار ساخت  ۱۵باب
مکتب به ارزش  ۸۵ميليون
افغاني در ننگرهار
 ۳۱سرطان ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۱۵بــاب مکتــب بــه ارزش  ۸۵ميليــون
افغانــي زيــر چتــر پــروژه اقــرأ برنامــه ميثــاق
شــهروندي وزارت احيــا و انکشــاف دهــات در
ولســوالي دره نــور واليــت ننگرهــار آغــاز شــد.
بايــد گفــت کــه قــرار اســت زيــر چتــر پــروژهي
اقــرا  ۲۰۰بــاب مکتــب در واليــت ننگرهــار ســاخت
شــود.

ســاخته میشــود و بــا تکمیــل کار آنهــا ۷۰۰
خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
خواهنــد یافــت.
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آغاز روند بایومتریک کارمندان خدمات ملکی
در وزارت احیا و انکشاف دهات
 ۱اسد ۱۳۹۸
رونــد بایومتریــک کارکنــان خدمــات ملکــی از طریــق سیســتم اطالعــات مدیریــت منابــع بشــری
( )HRMISامــروز طــی برنامــهای بــا حضــور معراجالدیــن شــمس معیــن مالــی و اداری وزارت
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 گونـهی رســمی در وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات آغــاز شــد.
در نخســت معراجالدیــن شــمس گفــت کــه ایــن سیســتم بــه در دســترس بــودن ،بــه هنــگام
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
دســترس اداره و خــود کارمنــد قــرار میدهــد.
در ادامــه احمــد مســعود توخــی ،رییــس عمومــی اداره خدمــات ملکــی گفــت کــه سیســتم RHMIS
آنالیــن بــوده و بــه دســتور رییــس جمهــور کشــور بــه منظــور رفــع مشــکالت موجــود در مــورد
اطالعــات کارمنــدان خدمــات ملکــی راه انــدازی شــده اســت .بــه گفتـهی آقــای توخــی تــا کنــون
یــک صدهــزار تــن از کارمنــدان خدمــات ملکــی از جملــه کارمنــدان زون شــرق وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات بایومتریــک شــده انــد و قــرار اســت تــا یــک ســال آینــده تمــام کارکنــان خدمــات
ملکــی شــامل ایــن سیســتم شــوند.
گفتنــی اســت کــه سیســتم اطالعــات مدیریــت منابــع بشــری شــامل بخشهــای تشــکیالت،
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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تکمیل کار یک شبکه آب
آشامیدنی صحی به ارزش
 ۱.۵میلیون افغانی در ارزگان
 ۳اسد ۱۳۹۸
کار اعمــار یــک شــبکه آب آشــامیدنی صحــی به
ارزش  ۱.۵میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

جریان کار بازسازی کانالی
به ارزش  ۱.۸میلیون افغانی
در ارزگان

 ۱اسد ۱۳۹۸

کار بازســازی کانالــی بــه ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی
زیــر چتــر پروگــرام وجــه انکشــافی نقــدی بــرای
ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت ( )MCCGمربــوط
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای ســناتور خیروجــان
ولســوالی ترینکــوت والیــت ارزگان جریــان دارد.
طــول ایــن کانــال آبیــاری  ۱۵۵متــر بــوده و در
جریــان کار آن  ۱۱۹۰روز کاری بــرای کارگــران
فنــی وغیــر فنــی ایجــاد میشــود.
کفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل ایــن پــروژه ۷۰۰
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری
قــرار گرفتــه و  ۱۴۸خانــواده از مزایــان آن مســتفید
خواهنــد شــد.

دهــات در ولســوالی ترینکــوت والیــت ارزگان
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
ایــن شــبک ه دارای چاهــی بــه عمــق  ۸۳متــر،
یــک ذخیــرهی آب بــه ظرفیــت بیشــتر از  ۲۳متر
مکعــب و  ۸شــیر دهــن میباشــد و جریــان کار
آن  ۶۵۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر
فنــی فراهــم شــده اســت.
گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت شــبکهی مذکــور
 ۷۸۰تــن بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه انــد.

