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وزارت انرژى و آب جمهورى اسالمى افغانستان با برنامه هاى منظم کارى مطابق با پالن از 
قبل طرح شده این وزارت در بخش هاى سکتور انرژى، مدیریت منابع آب، جذب سرمایه

 گذارى جهت دست یابى به انرژى پایدار از منابع مختلف داخلى و خارجى، بهره بردارى از 
مدیریت درست منابع آب و ایجاد بند هاى کوچک و بزرگ در سال 1397 گام هاى موثر و 

مثبتى برداشته است. این دست آوردها  که بر اثر تالش همه جانبه ى رهبرى وزارت و 
کارمندان آن در بخش هاى گوناگون به دست آمده است؛ توانسته است تاثیر مستقیمى 

روى زندگى و آینده ى مردم کشور در تمامى والیت ها، بر جاى بگذارد.
رهبرى وزارت انرژى و آب با در نظرداشت دشوارى هاى موجود در کشور توجه ى جدى 
خود را در بخش هاى اساسى توسعه یعنى انرژى و منابع آبى معطوف کرده است که مى 

شود به شمارى از این تالش ها در اینجا اشاره کرد.
در سال 1397 در بخش تولید انرژى برق 7 پروژه، در بخش انتقال انرژى 7 پروژه و در 

بخش توزیع 7 پروژه تکمیل و به بهره بردارى سپرده شده است که در حدود 161000 
خانواده از هموطنان گرامى ما به صورت مستقیم از آن بهره مند شده اند، همچنان تعداد 

26 پروژه  در بخش هاى تولید و انتقال انرژى برق تحت کار قرار دارد  و به تعداد 8 پروژه در 
بخش هاى یاد شده مراحل تدارکاتى خود را طى مى کند که پس تکمیل شدن این پروژه ها 
در حدود 110000 خانواده از هموطنان گرامى ما به صورت مستقیم از آن بهره مند خواهند 

شد.
همچنان در بخش مدیریت منابع آبى که شامل اعمار بندها، کانال هاى آبیارى، تحکیم 

سواحل دریاها و پروژه هاى حفظ و مراقتى تأسیسات آب  به تعداد 251 پروژه تکمیل و به 
بهره بردارى سپرده شده است که بیش از 146567 فامیل از هموطنان گرامى ما به صورت 

مستقیم از آن بهره مند  شده اند. تعداد 126 پروژه شامل بندهاى بزرگ و کوچک، پروژه
 هاى حفظ مراقبتى و تحکیم کارى سواحل و بازسازى کانال ها تحت کار قرار داشته  و  به 

تعداد 345 پروژه در بخش هاى یاد شده تحت مراحل تدارکاتى، عقد قرار داد و پالن قرار 
دارند

وزارت انرژى و آب افتخار دارد که توانسته است در سال 1397 خدمات موثرى را براى 
هموطنان گرامى در تمامى والیت ها و ولسوالى هاى کشور انجام دهد که شرح آن ها در این 

جزوه آمده است.

مقدمه:
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برنامه هاى ملى وزارت انرژى و آب در مورد بخش انرژى:
بخش اول

جاللتمآب داکتر محمد اشرف غنى
رئیس جمهورى اسالمى افغانستان

ما در نظر داریم که افغانستان به مرکز تجارت
 انرژى برق مبدل گردد. این برق وسیلۀ 

 خواهد بود براى تغیر و نقطۀ اتصال منطقه.

02

دستاورد هاى وزارت انرژى و آب براى سال 1397



وزارت انرژى و آب برنامه هاى ذیل را در بخش انکشاف سکتور انرژى  تدوین و آماده نموده است. پالن هاى کارى و 
مالى براى پروژه ها را نیز مطابق به نوعیت پروژه ها و فعالیت ها ترتیب نموده که برنامه هاى آن در سال 1397 قرار 

ذیل است.
1- برنامه تولید انرژى برق از منابع آبى، سولرى و گاز

2- برنامه لین هاى انتقال انرژى برق
3- برنامه توزیع انرژى برق

1- برنامه تولید انرژى برق از منابع آبى، سولرى و گاز
ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب در قسمت تولید انرژى برق با استفاده از منابع آبى، سولرى و گاز پروژه هاى ذیل را انجام داده 

است.

1- 2- پروژه هاى در حال تطبیق تولید انرژى برق

پروژه هاى در حال تطبیق ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب قرار ذیل است:

•  بند آبگردان و تولید برق آبى شاه و عروس در ولسوالى شکر دره والیت کابل موقعیت دارد که  داراى ظرفیت تولیدى  MW 1,2 برق، 
تامین آب زراعتى براى حدود ( 3500 - 2700 ) هکتار زمین زراعتى ، ایجاد اشتغال و تهیه آب آشامیدنى براى اهالى منطقه و شهر کابل 
مى باشد.  هزینه این پروژه مبلغ ( 48,15) میلیون دالر امریکایى بوده که از سوى دولت جمهورى اسالمى افغانستان پرداخت مى شود. با 

تکمیل این پروژه (3500 ) خانواده به صورت مستقیم از مزایاى آن بهره مند خواهند شد.
•  دستگاه برق آبى کوچک منوگى  در والیت  کنر موقعیت دارد   که داراى ظرفیت تولیدى  MW 2,1 انرژى برق مى باشد.  هزینه این پروژه 
مبلغ (9,88) میلیون دالر امریکایى بوده  که توسط دولت جمهورى اسالمى  افغانستان پرداخت مى گردد. با تکمیل و به بهره بردارى این 

پروژه ، براى (4000) خانواده زمینه استفاده از نور برق مهیا مى گردد. 
•  بازسازى و ترمیم بند برق چک وردك؛ این بند که در والیت میدان وردك موقعیت دارد  داراى ظرفیت  تولیدى  3,9MW انرژى برق مى

 باشد. هزینه این پروژه  مبلغ (13,45) میلیون دالر امریکایى  از توسط دولت جمهورى اسالمى افغانستان پرداخت مى گردد. با تکمیل 
شدن این پروژه براى (4000) خانواده زمینه استفاده از نور برق مهیا مى گردد.

•  باز سازى دستگاه برق آبى کوچک چهاردهى غوربند والیت پروان؛ این دستگاه  داراى ظرفیت تولیدى  MW 0,4 انرژى مى باشد و هزینه 
بازسازى آن مبلغ (0,1284) میلیون دالر امریکایى بوده که دولت جمهورى اسالمى افغانستان  پرداخت مى شود. با تکمیل شدن این پروژه 

آن براى (1500) خانواده زمینه استفاده از نور برق مهیا مى گردد. 
•  ترمیم اساسى دروازه هاى بند برق نمبراول پلخمرى؛ این بند داراى ظرفیت تولیدى  4,8MW انرژى برق مى باشد و هزینه مبلغ (2,884) 
میلیون دالر امریکایى از سوى دولت جمهورى اسالمى افغانستان پرداخت مى گردد.  با تکمیل شدن این پروژه، شهروندان شهر پلخمرى 

از نور برق بهره مند  و بیش از  (26000) هکتار زمین هاى زراعتى تحت پوشش ابیارى قرار خواهد گرفت. 
•  دیزاین، تهیه و نصب دستگاه تولید 5 میگاوات برق آفتابى والیت غور؛ این دستگاه  داراى ظرفیت تولیدى 5MW انرژى برق است. هزینه 
ساخت این دستگاه مبلغ (10,8) میلیون دالر امریکایى بوده که دولت جمهورى اسالمى افغانستان پرداخت مى گردد.  با تکمیل  شدن این 

پروژه (10000) خانواده شهر فیروز کوه از نور برق مستفید مى گردند. 
•  دیزاین، تهیه و نصب  5 میگاوات برق آفتابى والیت دایکندى؛ این پروژه  داراى ظرفیت تولیدى  5,5MW انرژى برق است. هزینه پروژه 
 (11000) پروژه،  این  تکمیل شدن  با  مى گردد.  پرداخت  افغانستان  اسالمى  دولت جمهورى  که  بوده  امریکایى  دالر  میلیون   (13,7) مبلغ 

خانواده والیت دایکندى از نور برق بهره مند مى گردند. 
•  ساختمان فاز دوم بند برق کجکى؛ این ساختمان که داراى   ظرفیت تولید 100 میگاوات انرژى برق مى باشد، به شکل PPP با کمپنى 
ساختمانى 77 ترکى با هزینۀ 175 میلیون دالر امریکایى قرارداد شده است که  کار آن عمال جریان دارد. با تکمیل شدن این پروژه بیش 
از 100000 فامیل را از نور برق مستفید شده  و بیش از 500 نفر به طور مستقیم و بیش از  10000 نفر به طور غیر مستقیم صاحب شغل مى

 گردند.
•  تولید انرژى برق از گاز به ظرفیت 50 میگاوات به شکل IPP با کمپنى غضنفر گروپ در شهر مزار شریف والیت بلخ با هزینه مبلغ 38,9 

میلیون دالر امریکایى قرارداد شده و کار آن عمال جریان دارد.
با تکمیل شدن این پروژه بیش از 50000 خانواده  را از نور برق مستفید شده، بیش از 300 نفر به طور مستقیم و بیش از 5000 نفر به طور 

غیر مستقیم صاحب شغل مى گردند.

برنامه هاى ملى وزارت انرژى و آب در مورد سکتور انرژى: 
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با تکمیل شدن این پروژه بیش از 42000 فامیل را از نور برق مستفید شده،  بیش از 250 نفر به طور مستقیم و بیش از 4500 نفر بطور غیر 
مستقیم صاحب شغل مى گردند.

•  تولید انرژى از منبع آفتاب به ظرفیت 15 میگاوات به شکل PPP با کمپنى ساختمانى 77 ترکى در شهر قندهار قیمت 20 میلیون دالر 
امریکایى که کار آن بیش از 90 فیصد تکمیل ودر برج مى سال 2019 به بهر بردارى سپرده خواهد شد.

این پروژه بیش از 15000 فامیل را از نور برق مستفید ساخته و بیش از 200 نفر به شکل مستقیم مصروف کار شده و بیش از 3000 نفر بطور 
غیر مستقیم صاحب شغل و کار میگردد.

•  تولید انرژى از منبع آفتاب به ظرفیت 15 میگاوات که  به شکل PPP با کمپنى زولرستان در شهر قندهار با هزینۀ 20 میلیون دالر امریکایى 
قرارداد شده و کار آن در حال حاضر بیش از 60 فیصد تکمیل و قرار است در ماه مى سال 2019 به بهر بردارى سپرده شود.

با تکمیل شدن این پروزه بیش از 15000 خانواده از نور برق مستفید شده، بیش از 200 نفر به شکل مستقیم و بیش از 30000 نفر به شکل 
غیر مستقیم صاحب شغل مى گردند.

•  پروژه تولید برق آفتابى 20 کیلوات روفتاب با  هزینۀ 38000 دالر امریکایى بر روى بام انستیتوت برق وزارت انرژى و آب که به حمایت 
مالى سازمان سارك ساخته مى شود.

1- 3- پروژه هاى تحت تدارکات تولید انرژى برق

پروژه هاى تحت تدارکات تولید انرژى برق ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب قرار ذیل است:
•  به  اعالن سپردن سند اظهار عالقمندى بسته 2000 هزار میگاوات برق آفتابى در پنج زون افغانستان، به همکارى ریاست مشارکت عامه 
وخصوصى و همچنان سروى  والیت هاى بلخ، هرات، کندهار و کابل غرض تطبیق بسته فوق  به همکارى ریاست عمومى مشارکت عامه 

وخصوصى د افغانستان برشنا شرکت و ادارات ذیربط؛
به سکتور  تدارکات ملى  بر اساس هدایت کمیسیون محترم  پروژه 40 میگاوات سولر حصار شاهى که  تدارکات  نهایى سازى پروسه    •

خصوصى واگذار گردید؛
•  نهایى سازى پروسۀ تدارکات پروژه 10 میگاوات سولر والیت خوست که بر اساس  طبق هدایت کمیسیون محترم تدارکات ملى به سکتور 

خصوصى واگذار گردید؛
•  اسناد تخنیکى پروژه 5 میگاوات سولرى والیت پکتیکا که اکنون تحت ارزیابى  تدارکاتى قرار دارد؛

•  به اعالن سپردن پروسه تدارکاتى دیزاین پروژة بند برق ساگى والیت کنر که داراى  ظرفیت 300 میگاوات برق مى باشد  والیات ننگرهار، 
کابل، کاپیسا، لغمان و کنر در حدود یک میلیون خانواده به شمول پارك هاى صنعتى از آن بهره مند خواهند شد.

•  به اعالن سپردن پروسه تدارکاتى دیزاین پروژه بند برق کامه والیت ننگرهار با ظرفیت تولید 45 میگاوات برق که میتواند بیش از 500000 
خانواده از والیت هاى  ننگرهار، لغمان و کنر به شمول پارك هاى صنعتى از آن مستفید گردند.

1- 4- پروژه هاى تحت پالن تولید انرژى برق

و  نهایى  خصوصى  سکتور  با   USAID مالى  کمک هاى  از  کوفاینسس  شکل  به  که  برق  انرژى  تولید  جدید  پروژه هاى 
عنقریب عقد قرارداد مى گردد عبارتند از:

•  پروژه تولید برق بادى در والیت هرات؛ این پروژه که  25 میگاوات ظرفیت تولید برق دارد با شرکت  شرکت ساختمانى 77 ترکى  عقد 
قرارداد شده است. از این پروژه بیش از 25000 فامیل از نور برق مستفید شده  و براى بیش از 500 نفر به شکل مستقیم و 5000 نفر به شکل 

غیر مستقیم زمینه کار مساعد مى گردد.
•  پروژه تولید برق 40 میگاوات آفتابى در والیت بلخ (میدان بین المللى مزار)؛ این که  با  کمپنى فیالن انرژى گروپ و زولرستان  قراداد 
شده؛ و از این طریق بیش از 40000 خانواده از نور برق مستفید شده و براى  بیش از 200 نفر به شکل مستقیم و 3000 نفر به شکل غیر 

مستقیم زمینۀ کار مساعد مى گردد.
•  پروژه تولید برق 20 میگاوات آفتابى شناور بر روى  بند برق نغلو در والیت کابل؛ این پروژه  با شرکت کمپنى فیالن انرژى گروپ و 
زولرستان قرارداد شده و از این طریق  بیش از 20000 خانواده  از نور برق مستفید شده و براى  و بیش از 100 نفر به شکل مستقیم و بیش 

از 1500 نفر به شکل غیر مستقیم زمینه شغل ایجاد مى شود.
•  ترتیب مطالعات امکان سنجى براى پروژه 100 میگاوات حصارشاهى که به منظور جلب حمایت مالى از صندوق انکشافى کویت تمویل مى

 گردد.  ترتیب پروپوزل  پروژه 5 میگاوات سولر ارزگان و 5 میگاوات پکتیکا و ارایه آن به کشور سعودى به منظور تمویل مالى این
پروژه ها
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ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب در قسمت لین هاى انتقال انرژى برق پروژه هاى ذیل را انجام داده است.

2- 1- پروژه هاى تکمیل شده لین هاى انتقال

پروژه هاى تکمیل شده لین هاى انتقال ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب قرار ذیل است:

•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن لین انتقال 110 کیلوولت از سرحد ترکمنستان الى مرکز بادغیس به طول 52 کیلومتر با تمویل حکومت 
افغانستان به ارزش مجموعى ( 5,5 ) میلیون دالرامریکایى که به تعداد ( 20003 ) خانواده از مزایاى آن مستفید گردیده اند.

•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن لین انتقال 110 کیلوولت از دستگاه نغلوبه سب ستیشن تپه احمد بیگ والیت کاپیسا به طول42,5  
کیلومتر، با تمویل کشور فرانسه به ارزش مجموعى ( 5 ) میلیون دالرامریکایى که به تعداد ( 25000 ) خانواده از مزایاى آن مستفید گردیده 

اند.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن تمدید لین انتقال 220 کیلوولت از سب ستیشن پشته سرخ جبل السراج الى سب ستیشن گلبهار و 
تمدید لین انتقال 110 کیلو ولت از سب ستیشن گلبهار الى سب ستیشن تپه احمد بیک ولسوالى نجراب والیت کاپیسا بطول مجموعى 52 
کیلومتر بشمول احداث سب ستیشن در گلبهار همراه با شبکه سازى براى 11000 مشترك  و شبکه سازى براى 4200 مشترك در سب 

ستیشن نجراب، تمویل کننده آن USARMY با ارزش مجموعى ( 65,80) میلیون دالرامریکایى.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن لین انتقال 110 کیلو ولت ازسویچ ستیشن دو راهى الى ولسوالى هاى میوند و پشمول والیت کندهار به 
باز سازى سب ستیشن ولسوالى پشمول، تمویل کننده آن  طول 27 کیلومتر بشمول احداث سب ستیشن جدید در ولسوالى میوند و 

USARMY با ارزش مجموعى ( 24,2 ) میلیون دالرامریکایى .

•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن لین انتقال 220 کیلو ولت از سب ستیشن ارغندى والیت کابل الى سب ستیشن پل علم والیت لوگر به 
طول 70,6 کیلومتر، تمویل کننده آن USARMY با ارزش مجموعى ( 39,469 ) میلیون دالرامریکایى که شامل هزینه هردو بخش (تمدید 
لین انتقال و احداث سب ستیشن پل علم ) میباشد. که به تعداد ( 263 ) مشترك تجارى و تعداد 1792 مشترك رهایشى زمینه استفاده 

از انرژى مهیا گردیده و شبکه سازى براى تعداد 13000 مشترك رهایشى تحت پالن میباشد.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن لین انتقال 220 کیلو ولت ازسب ستیشن پل علم والیت لوگر الى سب ستیشن گردیز به طول 55 
انتقال و  با ارزش مجموعى (50,8) میلیون دالرامریکایى که شامل هزینه هردو بخش (تمدید لین   USARMY کیلومتر، تمویل کننده آن 
احداث سب ستیشن پل علم ) میباشد. که به تعداد ( 556 ) مشترك تجارى و تعداد 1792 مشترك رهایشى زمینه استفاده از انرژى مهیا 

گردیده و شبکه سازى براى تعداد 13000 مشترك رهایشى تحت پالن میباشد.
درسال مالى 1397 مجموع پروژه هاى لین انتقال به طول 299,1 کیلومتر و سب ستیشن هاى تکمیل و به بهره بردارى سپرده شده در 

سطح والیات کشور و ارزش مجموعى مبلغ 190,169 میلیون دالر امریکایى بوده است.

2- 2- پروژه هاى در حال تطبیق

پروژه هاى در حال تطبیق ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب قرار ذیل است:

•  پروژه تمدید لین انتقال 110 کیلو ولت ازسب ستیشن گلبهار الى پنجشیر به طول 26 کیلومتر به شمول سب ستیشن پنجشیر، با تمویل 
حکومت افغانستان به ارزش مجموعى مبلغ ( 9,9 ) میلیون دالرامریکایى که با تطبیق آن به تعداد ( 160000 ) خانواده  به  برق دسترسى 

پیدا میکنند.
•  پروژه  تمدید لین انتقال 220 کیلوولت از سب ستیشن گردیز والیت پکتیا الى سب ستیشن  والیت خوست به طول 95 کیلومتر ، تمویل 
کننده آن USARMY با ارزش مجموعى (112,5 ) میلیون دالرامریکایى که هزینه مجموعى تمدید لین انتقال و احداث سب ستیشن هاى وزه 

ٌحدران و خوست را احتوا مینماید.
•  پروژه تمدید لین انتقال 110 کیلو ولت ازسب ستیشن شمال ولسوالى سنگین الى سب ستیشن شهر لشکرگاه به طول 93,4 کیلومتر با 

ظرفیت انتقال مقدار67 میگا ولت امپیر که با ارزش مجموعى ( 42,2 ) میلیون دالر امریکایى توسط USARMY تمویل مى گردد.

2-  برنامه لین هاى انتقال انرژى برق
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2- 3- پروژه هاى تحت تدارکات

پروژه هاى تحت تدارکات ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب قرار ذیل مى باشد:

 2x16MVA نهایى سازى پروسه تدارکاتى لین انتقال 220کیلوولت تخار- فیض آباد به طول 170 کیلومتر به شمول احداث سب ستیشن  •
در ولسوالى کشم و احداث سب ستیشن 3x16MVA در فیض آباد تامین برق مرکز و حومه آن در حدود 100000 خانوار  مستفید میگردند.

از مرز ترکمنستان الى قرقین و خم آب به طول 36 کیلومتر به شمول سب  انتقال 110 کیلوولت  •  نهاى ساختن پروسه تدارکاتى لین 
ستیشن 2x4MVA در ولسوالى خمآب و سب ستیشن 2x4MVA در ولسوالى قرقین تامین برق مرکز و حومه آن در حدود 100000 خانواده 

مستفید میگردند.

2- 4- پروژه هاى تحت پالن

پروژه هاى تحت پالن ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب قرار ذیل مى باشد:

– سب ستیشن اندراب به طول 60 کیلومتربه شمول سب  لین انتقال ولتاژ بلند 220 کیلوولت سنگل سرکیت ازسب ستیشن دوشى    •
ستیشن انداراب به ظرفیت 2X16MVA که از بودجه KFW تمویل میگردد.

•  لین انتقال ولتاژ بلند 110 کیلوولت سنگل سرکیت ازسب ستیشن مزارشریف – سب ستیشن دولت آباد به طول 64 کیلومتربه شمول 
سب ستیشن دولت آباد به ظرفیت 2X16MVA که از بودجه KFW تمویل میگردد.

•  احداث سب ستیشن 20KV/220 به ظرفیت 2X16MVA که ازبودجه KFW تمویل میگردد. 

3- برنامه توزیع انرژى برق

برنامه توزیع انرژى برق که شامل سب ستیشن ها و شبکه هاى توزیعى ولتاژ متوسط  20KV  و ولتاژ پائین 0,4KV قرار ذیل مى باشند.

3- 1- پروژه هاى تکمیل شده 

پروژه هاى تکمیل شده ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب در بخش توزیع انرژى برق قرار ذیل مى باشد:
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن 20/110 کیلو ولت تپه احمد بیگ والیت کاپیسا به ظرفیت مجموعى 16 میگا ولت امپیر 
کیلومتر، ارزش مجموعى این پروژه مبلغ ( 4,5 ) میلیون دالرامریکایى بوده که توسط  کشور فرانسه تمویل مى گردد. از ظرفیت توزیع برق 

این پروژه ( 25000 ) خانواده مستفید خواهند شد.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن 20/220 کیلو ولت گلبهار به ظرفیت مجموعى x 2  16میگا ولت امپیر کیلومتر، ارزش 
مجموعى این پروژه  مبلغ ( 20 ) میلیون دالرامریکایى بوده که توسط  USARMY تمویل مى گردد. از ظرفیت توزیع برق این پروژه ( 25000 

) خانواده بهره مند خواهند شد و در حال حاضر براى  11000 مشترك شبکه سازى صورت گرفته است.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن 20/220 کیلو ولت نجراب که در حال حاضر براى ( 4200 ) مشترك شبکه سازى صورت 

گرفته است.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن 20/110 کیلو ولت قلعه نو مرکز والیت بادغیس به ظرفیت مجموعى 20 میگا ولت امپیر 
کیلومتر، به ارزش مجموعى مبلغ ( 4 ) میلیون دالرامریکایى  که توسط دولت جمهورى اسالمى افغانستان تمویل مى گردد. از ظرفیت توزیع 

برق این پروژه ( 25000) خانواده بهره مند خواهند شد.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن جدید 20/220 کیلو ولت ولسوالى میوند و باز سازى سب ستیشن ولسوالى پشمول والیت 

کندهار؛
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن  20/220 کیلو ولت در پل علم والیت لوگر؛
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن سب ستیشن  20/220 کیلو ولت درگردیز والیت پکتیا؛

•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن پروژه شبکه توزیعى ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) ولسوالى هاى کشک، 
گلران و رباط سنگى والیت هرات به ارزش مجموعى مبلغ ( 1,12 ) میلیون دالر امریکایى که از بودجه انکشافى دولت جمهورى اسالمى 

افغانستان  پرداخت شده است. این پروژه زمینه دسترسى به برق را براى 2000 خانواده در ولسوالى هاى یاد شده  فراهم کرده  است.
•  تکمیل و به بهره بردارى سپردن پروژه شبکه توزیعى ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) مرکز و اطراف شهر قلعه 
نو والیت بادغیس به ارزش مجموعى مبلغ ( 5,07 ) میلیون دالر امریکایى که از بودجه انکشافى حکومت افغانستان  تمویل گردیده است 

پروژه زمینۀ دسترسى به برق را براى 10000 خانواده در ولسوالى هاى یاد شده فراهم کرده است.



3- 2- پروژه هاى در حال تطبیق

پروژه هاى در حال تطبیق ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب در بخش توزیع انرژى برق قرار ذیل مى باشد:

•  احداث سب ستیشن  (20/110 کیلو ولت) ولسوالى عنابه والیت پنجشیر به ارزش مجموعى مبلغ (5) میلیون دالر امریکایى از بودجه 
انکشافى حکومت افغانستان که ظرفیت توزیع برق براى تعداد ( 160000 ) خانواده را دارا میباشد.

•  احداث سب ستیشن (20/220 کیلو ولت) در ولسوالى هاى وازه و ٌحدران  به ظرفیت 16 میگا ولت امپیر.
•  احداث سب ستیشن (20/220 کیلو ولت)شهر خوست با ظرفیت 2x16 میگا ولت امپیر.

•  فاز دوم شبکه برقرسانى { ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) } والیت لغمان به ارزش مجموعى مبلغ ( 0,35 ) 
میلیون دالر امریکایى از بودجه انکشافى حکومت افغانستان که با تطبیق این پروژه زمینه دسترسى به برق براى تعداد 800 خانواده در 

والیت فوق الذکر فراهم میگردد.
•  فاز دوم شبکه برقرسانى { ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) } والیت جالل آباد به ارزش مجموعى مبلغ ( 0,38 
) میلیون دالر امریکایى از بودجه انکشافى حکومت افغانستان که با تطبیق این پروژه زمینه دسترسى به برق براى تعداد 800 خانواده در 

والیت فوق الذکر فراهم میگردد.
•   شبکه برقرسانى { ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) } ولسوالى منوگى والیت کنر به ارزش مجموعى مبلغ ( 1,8 
) میلیون دالر امریکایى از بودجه انکشافى حکومت افغانستان که با تطبیق این پروژه زمینه دسترسى به برق  براى تعداد 4000 خانواده در 

والیت فوق الذکر فراهم میگردد.
•  شبکه برقرسانى {ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) } تعداد 21 قریه مسیر لین انتقال 110 کیلوولت والیت بادغیس 
به ارزش مجموعى مبلغ ( 1,8 ) میلیون دالر امریکایى از بودجه انکشافى حکومت افغانستان که با تطبیق این پروژه زمینه دسترسى به برق 

براى تعداد 4400 خانواده در والیت فوق الذکر فراهم میگردد.
•  شبکه برقرسانى {ولتاژ متوسط (20 کیلوولت) و ولتاژ پائین (0,4 کیلوولت) } ولسوالى سرخ رود والیت ننگرهار به ارزش مجموعى مبلغ 
( 1,09 ) میلیون دالر امریکایى از بودجه انکشافى حکومت افغانستان که با تطبیق این پروژه زمینه دسترسى به برق را براى تعداد 1844 

خانواده در ولسوالى فوق الذکر فراهم میگردد.
پروژه تعویض چراغ هاى معمولى به چراغ هاى کم مصرف LED به ارزش مجموعى مبلغ ( 3,07 ) میلیون دالر امریکایى از بودجه انکشافى 
حکومت افغانستان بوده که این پروژه بمنظور تحفظ مقدار 4,23 میگاوات انرژى برق در تعداد 36 وزارت خانه و ادارات مستقل دولتى 

مقیم شهر کابل تطبیق میگردد.
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آمار تولید انرژى برق از سکتور خصوصى

تولید انرژى برق ازمنابع آبى
1,069,096,536 KWh

تولید انرژى برق ازمنابع دیزلى
36,778,900 KWh

تولید انرژى برق ازمنابع حرارتى
198,500,000 KWh

تولید انرژى برق ازمنابع آفتاب
3,575,928 KWh

مجموع تولید انرژى برق ازمنابع مختلف به اساس کیلووات ساعت
  1,129,301,364 KWh
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به اساس قانون تنظیم خدمات انرژى برق قبل از منظورى تشکیل واحد اداره تنظیم خدمات 
انرژى در چوکات وزارت انرژى وآب تاسیس که به تاسى ازآن اجراات پروژه هاى که از طریق 
سکتور خصوصى تطبیق مى گردد بدون سکتگى اجرا مى گردد و تشکیل رسمى اداره قرار 
افغانستان  اسالمى  جمهورى  ریاست  عالى  مقام   1397-3-24 مورخ   (963) شماره  حکم 
منظور گردیده و با منظورى تشکیل سال 1397 وزارت انرژى و آب در سال جارى به عنوان 

یک ریاست رسمى عمًال به کار خویش آغاز نموده است.
اداره تنظیم خدمات برق در وزارت انرژى و آب به عنوان یک نهاد نیمه مستقل است در (سه 

سال اول) و بعداً در خارج از چوکات وزارت انرژى و آب فعالیت خواهد کرد.

در طى مدت فعالیت اداره بشکل یک واحد، پنچ پروژه ذیل به قیمت 
مجموعى  327,7 میلیون دالر سرمایه گذارى شده است. 

تنظیم خدمات انرژى برق:-

پنچ پروژه که از طریق مشارکت عامه و خصوصى کار آن ها جریان دارد:-
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پروژه 15 میگاوات آفتابى والیت کندهار، نوعیت این پروژه سولرى مى باشد. این پروژه با 
ظرفیت 15 میگاوات از طریق مشارکت عامه و خصوصى میان وزارت انرژى و آب و شرکت 

زولرستان عقد قرار داده شده است. هم اکنون کار این پروژه به خوبى جریان دارد. 



پروژه 15 میگاوات دوم والیت کندهار این پروژ نیز نوعیت آن سولرى بوده با ظرفیت تولید 
از طریق  این پروژه  اکنون تحت کار است. همچنان  از طریق آفتاب، هم  برق  15 میگاوات 
مشارکت عامه و خصوصى میان وزارت انرژى و آب و شرکت 77 ترکى قرار داد شده است 

که کار آن به خوبى جریان دارد. 

10

پروژه تولید انرژى برق از منابع گاز شبرغان والیت جوزجان، این پروژه نیز از نوع پروژه هاى 
مشارکت عامه خصوصى است که قرار داد آن از سوى وزارت انرژى و آب و کمپنى بیات پاور 
به ارزش 38,9 میلیون دالر آمریکاى به امضا رسیده است. این پروژه پس از ساخت ظرفیت 

تولید 40 میگاوات گازى را دارا مى باشد و کار آن هم اکنون جریان دارد.
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پروژه فاز دوم بند برق کجکى هلمند، این پروژه از جمله پروژه هاى است که کار آن  از طریق 
مشارکت عامه و خصوصى به پیش برده مى شود. قرار داد این پروژه میان وزارت انرژى و آب 
و کمپنى 77 ترکى به  ارزش 175 میلیون دالر به امضا رسید. این پروژه ، ظرفیت تولید این 

پروژه 100 میگاوات برق است. 

پروژه تولید انرژى برق از منابع طبیعى گاز مزار شریف ؛ این پروژه نیز از نوع پروژه هاى 
و کمپنى  انرژى وآب  وزارت  میان  پروژه  این  داد  قرار  که  عامه و خصوصى است  مشارکت 
عضنفر گروپ به ارزش 75,3 میلیون دالر به امضا رسیده است. هم اکنون کار این پروژه 
جریان دارد که با تطبیق کامل آن به ظرفیت 50 میگاوات برق تولید خواهد شد. دافغانستان 

برشنا شرکت و وزارت معادن و پطرولیم نیز از جمله ذیدخل این پروژه اند
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لین 500 کیلوولت پروژه TAP که از خاك ترکمنستان به داخل افغانستان به طول حدود 750 کیلو متر 
موازى به شاهراه تورغندى هرات، کندهار الى سپین بولدك تمدید یافته و بعداً داخل خاك پاکستان مى 
شود و لین مذکور دبل سرکت که ظرفیت هر کدام 1600 میگاوات که جمعًا 3200 میگاوات میشود کمپنى 

ترکى چالیک هولدینگ انرژى عالقمند سرمایه گذارى گردیده است.
اسناد هایکه تا فعًال به امضا رسیده است عبارت اند از:

بتاریخ 13 دسامبر  پاکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  بین سران کشور هاى  1: موافقتنامه سه جانبه 
2015 در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان به امضا رسیده است.

 23 بتاریخ   پاکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  کشورهاى  بین  جانبه  سه  الدوتى  بین  موافقتنامه   :2
فبرورى 2018 در شهر سرحد آباد کشور ترکمنستان به امضا رسیده است.

3: پروتوکول بین سه وزیران انرژى کشورهاى ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بتاریخ 30 مارچ 2018 
در شهر عشق آباد به امضا رسیده است.

آباد کشور  اکتوبر 2018 در عشق   11 بتاریخ  افغانستان و ترکمنستان  الدوتى میان  بین  4: موافقتنامه 
ترکمنستان به امضا رسیده است.

5: مکتوب اظهار عالقمندى به سرمایه گذارى کمپنى ترکى چالیک هولدینگ انرژى صادر شده است.
Minutes of (صورت جلسه) بین وزارت انرژى و آب به نماینده گى از دولت افغانستان   Meeting :6
و کمپنى چالیک هولدینگ بتاریخ 1397/8/16 در شهر کابل به امضا رسیده است. که به اساس این سند 
کمپنى چالیک هولدینگ طى 6 ماه پروپوزل مالى و تخنیکى خویش را در مورد سرمایه گذارى در پروژه 

TAP در خاك افغانستان به جانب افغانستان ارایه بدارد.
7: جلسه تخنیکى بین افغانستان (وزارت انرژى و آب و د افغانستان برشنا شرکت) و کمپنى چالیک 
هولدینگ در کابل طى دو روز متواتر 2 و 3 جنورى 2019 دایر و از ظرفیت هاى موجود سیستم انتقال و 
توسعه سیستم انتقالى  و پالن هاى توسعه یى آینده زون هرات با آمار و ارقام به جانب کمپنى چالیک 
امکان سنجنى  ارایه شده در ترتیب مطالعات  ارقام  از آمار و  تا کمپنى مذکور  ارایه گردید  هولدینگ 
(Feasibility Study)  پروژه TAP استفاده نموده و کمپنى مذکور به زودترین فرصت ممکن مطالعات 

امکان سنجنى را ترتیب و مسوده قرارداد خرید برق (PPA) به جانب افغانستان ارایه بدارد.
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اره
شم

 

 شرکت اسم پروژه
موقعیت 

 پروژه
نوع 
 پروژه

ظرفیت 
پروژه 

 اوات)(میگ

قیمت پروژه 
به ملیون 

 دالر

ارگانهاي ذیدخل در 
 پروژه

 مالحظات

پروژه   1
میگاوات 15

 آفتابی قندهار

وزارت انرژي وآب،  38.5 15 سولر ندهارک زولرستان 
مشارکت عامه 

 وخصوصی، برشنا شرکت

کار جریان 
 دارد.

 15پروژه  2
میگاوات 

 ابی قندهارآفت

کمپنی 
77 

وزارت انرژي وآب،  15 سولر ندهارک
مشارکت عامه 

 وخصوصی، برشنا شرکت 

کار جریان 
 دارد.

تولید انرژي  3
برق از گاز 

 شبرغان

تولید  شبرغان بیات پاور
برق از 

 گاز

40  
38.9 

وزارت انرژي وآب، 
مشارکت عامه 

وصی، برشنا وخص
شرکت، وزارت معادن و 

 طرولیمپ

کار جریان 
 دارد.

تولید  هلمند 77 کجکی 4
برق 
 ازآب

وزارت انرژي و آب،  175 100
شرکت برشنا و وزارت 

(مشارکت عامه و  مالیه
 خصوصی)

کار جریان 
 دارد.

تولید انرژي  5
 برق از گاز 

غضنفر 
 پگرو

مزارشري
 ف

تولید 
برق از 

 گاز

وزارت انرژي وآب،  75.3 50
مشارکت عامه 

وخصوصی، برشنا 
شرکت، وزارت معادن و 

 پطرولیم

کار جریان 
 دارد.

  327.7 220  مجموع

جدول زیر معلومات بیشتر 5 پروژه که از طریق مشارکت عامه و 
خصوصى که عمًال کار آن جریان دارد
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تنظیم خدمات انرژى برق:

کار هاى مقدماتى 19 پروژه زیر از طریق مشارکت عامه و
 خصوصى در راس وزارت انرژى و آب جریان دارد

 

اره
شم

 

 اسم پروژه
موقعیت 

 پروژه
 نوع پروژه

ظرفیت 
پروژه 

 (میگاوات)

ارگانهاي ذیدخل 
 در پروژه

 مالحظات

میگاوات   30پروژه 1
 آفتابی کابل ملی

تولید برق از  ده سبز
 منبع  افتاب 

وزارت انرژي وآب، د  30
 افغانستان برشنا شرکت

اسناد هاي پروژه توسط کمپنی 
به همه وزارت انرژي و آب و 

ادارات ذیدخل شریک گردید و 
 تحت دوران است PPPدر اداره 

ولسوالی  باغدره 2
نجراب 
والیت 
 کاپیسا

وزارت انرژي و آب،  240 آب
وزارت مالیه( مشارکت 

عامه و خصوصی)، 
 افغانستان برشنا شرکت

 پرزنتیشن پروژه تهیه گردیده و
عنقریب به شوراي عالی اقتصادي 

 ارایه میگردد.

وزارت انرژي و آب،   آب تولید برق از کابل برق سروبی دوم بند 3
وزارت مالیه( مشارکت 

وزارت اقتصاد و د  )عامه
 افغانستان برشنا شرکت

با در نظرداشت  PPPاز طریق 
خصوصی  قانون مشارکت عامه و

و قانون تنظیم خدمات برق به 
 اعالن سپرده خواهد شد.

تولید برق از  تخار قلعه ممی 4
 منابع آبی

وزارت انرژي و آب،  445
وزارت مالیه( مشارکت 

و د افغانستان   )عامه
 برشنا شرکت

 PPPفارمت نمونوي اداره محترم 
از طریق وزارت ترتیب و جهت 

ات بعدي به اداره محترم آاجر
PPP  ارسال گردیده و عنقریب

 تصمیم خواهد گرفت.بورد 

والیت  پروژه بادي کنک 5
 پروان

وزارت انرژي و آب،  25 ازمنابع باد
وزارت مالیه( مشارکت 
عامه وزارت اقتصاد و د 
 افغانستان برشنا شرکت

مودل مالی پروژه همراه با 
 PPPپروپوزل به اداره محترم 
 ارسال شده است
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تنظیم خدمات انرژى برق:

کار هاى مقدماتى 19 پروژه زیر از طریق مشارکت عامه و
 خصوصى در راس وزارت انرژى و آب جریان دارد

 

اره
شم

 

 اسم پروژه
موقعیت 

 پروژه
 نوع پروژه

ظرفیت 
پروژه 

 (میگاوات)

ارگانهاي ذیدخل 
 در پروژه

 مالحظات

6 
تولید انرژي برق 
افتابی  در حصار 

 شاهی 

والیت 
 ننگرهار  

 100 از منابع آفتاب

وزارت انرژي و آب، وزارت 
(مشارکت عامه  مالیه

وزارت اقتصاد و د 
 افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

7 
میگاوات  80پروژه 

 نغلو 
والیت 
 کابل

 80 از منابع آفتاب

وزارت انرژي و آب، وزارت 
(مشارکت عامه  مالیه

وزارت اقتصاد و د 
 افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

8 
میگاوات کابل  50

 والیت  10ملی در 
 50 از منابع آفتاب ده والیت

وزارت انرژي و آب، وزارت 
(مشارکت عامه  و د  مالیه

 افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

9 
میگاوات سولر  10

 در والیت کابل 
والیت 
 کابل

 10 از منابع آفتاب

وزارت انرژي و آب، وزارت 
و  (مشارکت عامه مالیه

وزارت اقتصاد و  خصوصی)
 د افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

 دستگاه آبی ساگی   10
والیت 

 کنر
 300 از منبع آب 

وزازا انرژي و آب ، 
دافغانستان برشنا شرکت 
و ریاست مشارکت عامه 

 وخصوصی 

مطالعات مقدماتی امکان پذیري 
 پروژه  ترتیب گردیده 

15

دستاورد هاى وزارت انرژى و آب براى سال 1397



12

تنظیم خدمات انرژى برق:

کار هاى مقدماتى 19 پروژه زیر از طریق مشارکت عامه و
 خصوصى در راس وزارت انرژى و آب جریان دارد

 

اره
شم

 

 اسم پروژه
موقعیت 

 پروژه
 نوع پروژه

ظرفیت 
پروژه 

 (میگاوات)

ارگانهاي ذیدخل 
 در پروژه

 مالحظات

11 
تولید انرژي برق از 

 ذغال سنگ 
والیات 
  مختلف 

 از منبع ذغال 

تحت 
مطالعه 

و 
ارزیابی 
 میباشد

 انرژي و آب، د توزاز
افغانستان برشنا شرکت و 

ریاست مشارکت عامه 
وخصوصی و وزارت معادن 

 و پطرولیم 

تخار ،سمنگان ، بغالن ، بامیان و 
 سرپل

 دستگاه آبی شال  12
والیت  

 کنر 
 798 از منبع آب 

 وزارت انرژي و آب، د
 افغانستان برشنا شرکت 

مطالعا ت اقتصادي و تخنیکی 
 پروزه تکمیل است

 بادي هراتپروژه  13
والیت 
 هرات

 50 بادي

وزارت انرژي و آب، د 
افعانستان برشنا شرکت، 
وزارت مالیه (مشارکت 

 عامه و خصوصی)

مدل مالی پروژه به مشارکت عامه 
 و خصوصی ارسال شده است.

 پروژه سولري لغمان 14
والیت 
 لغمان

 100 سولري

وزارت انرژي و آب، د 
افعانستان برشنا شرکت، 

مالیه (مشارکت وزارت 
 عامه و خصوصی)

کانسپت پیپر براي پروژه آماده 
 شده است.

 20 بایو انرژي کابل پروژه بایوگاز 15

وزارت انرژي و آب، د 
افعانستان برشنا شرکت، 
وزارت مالیه (مشارکت 

 عامه و خصوصی)

مطالعات امکان سنجی و مدل 
مالی پروژه به مشارکت عامه و 

 خصوصی ارسال شده است.
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اره
شم

 

 اسم پروژه
موقعیت 

 پروژه
 نوع پروژه

ظرفیت 
پروژه 

 (میگاوات)

ارگانهاي ذیدخل 
 در پروژه

 مالحظات

6 
تولید انرژي برق 
افتابی  در حصار 

 شاهی 

والیت 
 ننگرهار  

 100 از منابع آفتاب

وزارت انرژي و آب، وزارت 
(مشارکت عامه  مالیه

وزارت اقتصاد و د 
 افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

7 
میگاوات  80پروژه 

 نغلو 
والیت 
 کابل

 80 از منابع آفتاب

وزارت انرژي و آب، وزارت 
(مشارکت عامه  مالیه

وزارت اقتصاد و د 
 افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

8 
میگاوات کابل  50

 والیت  10ملی در 
 50 از منابع آفتاب ده والیت

وزارت انرژي و آب، وزارت 
(مشارکت عامه  و د  مالیه

 افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

9 
میگاوات سولر  10

 در والیت کابل 
والیت 
 کابل

 10 از منابع آفتاب

وزارت انرژي و آب، وزارت 
و  (مشارکت عامه مالیه

وزارت اقتصاد و  خصوصی)
 د افغانستان برشنا شرکت

نظریات وزارت در مورد پروپوزل 
 PPPکمپنی به اداره محترم 
 ارسال گردیده .

 دستگاه آبی ساگی   10
والیت 

 کنر
 300 از منبع آب 

وزازا انرژي و آب ، 
دافغانستان برشنا شرکت 
و ریاست مشارکت عامه 

 وخصوصی 

مطالعات مقدماتی امکان پذیري 
 پروژه  ترتیب گردیده 

تنظیم خدمات انرژى برق:
کار هاى مقدماتى 19 پروژه زیر از طریق مشارکت عامه و

 خصوصى در راس وزارت انرژى و آب جریان دارد

همچنان باید یادآور شد که تا حاال به تعداد 5 جواز از سوى این ریاست به کمپنى هاى مختلف 
اعطا گردیده است. 

از جمله دو جواز براى کمپنى ساختمانى 77 ترکى یکى براى پروژه 15 میگاوات قندهار و دومى 
براى فاز دوم کجکى.

براى کمپنى زولرستان براى تولید برق از منبع آفتاب در والیت کندهار به ظرفیت 15 میگاوات.
براى کمپنى غضنفر گروپ براى تولید برق از منبع گاز در مزار شریف .

براى کمپنى بیات پاور براى تولید برق از منبع گاز در شبرغان.

 

اره
شم

 

 اسم پروژه
موقعیت 

 پروژه
 نوع پروژه

ظرفیت 
پروژه 

 (میگاوات)

ارگانهاي ذیدخل 
 در پروژه

 مالحظات

 20 بایو انرژي کابل پروژه بایوگاز 15

وزارت انرژي و آب، د 
افعانستان برشنا شرکت، 
وزارت مالیه (مشارکت 

 عامه و خصوصی)

مطالعات امکان سنجی و مدل 
مالی پروژه به مشارکت عامه و 

 خصوصی ارسال شده است.

16 
پروژه سولري الفت 

 رنشنال کورپانت
 کابل

تولید برق از 
 20 منبع آفتابی

وزارت انرژي و آب، د 
افعانستان برشنا شرکت، 
وزارت مالیه (مشارکت 

 عامه و خصوصی)

مدل مالی پروژه از طرف کمپنی 
آماده گردیده و غرض اخذ 

ارسال  PPPنظریات به اداره 
 گردیده است.

17 
 2000پروژه 

 ريمیگاوات سول
پنج زون 

 کشور
تولید برق از 
 2000 منبع آفتاب

وزارت انرژي و آب، د 
افعانستان برشنا شرکت، 
وزارت مالیه (مشارکت 

 عامه و خصوصی)

EOI ذاشته پروژه به اعالن گ
شده بود که کمپنی هاي زیادي 

 عالقمندي نشان داده اند

18 
پروژه هاي تولیدي 
 از منبع ذغال سنگ 

در نقاط 
مختلف 

 کشور

ولید برق از ت
  //  ذغال سنگ
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طرح پیشنهاد 
میگاوات  5000

کمپنی غضنفر 
 گروپ

در نقاط 
مختلف 

 کشور
 // 5000 از منابع مختلف

قرار طرح مذکور تحت مطالعه 
 دارد

گاواتیم 4489  
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برنامه هاى ملى وزارت انرژى و آب در مورد سکتور آب
بخش دوم

جاللتمآب داکتر محمد اشرف غنى
رئیس جمهورى اسالمى افغانستان

آب آبروى ماست و حفظ آبروى
 ما هدف ملى ماست
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دستاورد هاى وزارت انرژى و آب براى سال 1397

15

برنامه هاى ملى وزارت انرژى و آب در مورد سکتور آب

    وزارت انرژى و آب جمهورى اسالمى افغانستان  برنامه هاى ملى این وزارت را در بخش سکتور آب در چارچوب پالیسى اداره منابع 
آب و استراتیژى سکتور آب به اساس استراتیژى انکشاف ملى افغانستان و اهداف انکشاف پایدار کشور توسعه داده است. براى 
رسیدن به اهداف و مقاصد فوق وزارت انرژى و آب  برنامه هاى ذیل را در بخش انکشاف زیربناهاى آب  تدوین و آماده نموده است و 
پالن هاى کارى و مالى خود را  براى پروژه ها، مطابق به نوعیت پروژه ها و فعالیت ها، تحت هر یکى از برنامه ها ترتیب نموده که اهداف 

و اجراآت آن در سال 1397 قرار ذیل است.
1.  برنامه ملى انکشاف منابع آب،

2.  برنامه ملى اصالح وباز سازى تاسیسات آب،
3.  برنامه ملى تحکیم  سواحل دریا ها،

4.  برنامه حفظ ومراقبت وبهره بردارى تاسیسات آب،

1- برنامه ملى انکشاف منابع آب در سال 1397 

هدف: حفاظت، کنترول و مهار آب هاى کشور از طریق احداث زیربنا هاى منابع آب جهت دسترسى به نیاز مندى هاى سکتور هاى 
مختلف به آب مطمئن به  منظور انکشاف پایدار منابع آب.

اجراآت: 
خالصه اجراآت  پروژه هاى تحت کار در سال 1397 به منظور دیزاین و ساختمان:

•  به تعداد پنج پروژه بزرگ زیربنائى تحت کار قراردارد،  

•  تکمیل الیحه وظایف جهت مطالعات دیزاین تفصیلى براى هشت بند تکمیل شده و براى سال 1398 طى مراحل تدارکاتى    

قرار دارد،  
•  تکمیل الیحه وظایف جهت مطالعات امکان سنجى تخنیکى و اقتصادى براى سه بند،  

تکمیل دیزاین تفصیلى سه بند که معلومات وضعیت پروژه هاى متذکره قرار ذیل میباشد.

1-1- پروژه بزرگ زیربنایى تحت کار  
  

در سال 1397 به تعداد 5 پروژه بزرگ تحت کارقرار دارد. این پروژه ها قرار ذیل است:

1- 1- 1- دیزاین و اعمار بند آبیارى و تولید برق پاشدان والیت هرات
  پروژه دیزاین و ساختمان بند آبیارى و تولید برق پاشدان والیت هرات تا اخیر سال 1397 در حدود 30 درصد پیشرفت داشته است.  
با تکمیل شدن این پروژه ملى در حدود 36888 هکتار اراضى تحت آبیارى قرار گرفته و 2 میگاوات برق تولید مى گردد. همچنان 
تامین آب آشامیدنى براى بخشى از ساکنان شهر هرات، کنترول سیالب هاى موسومى،  تغذیه آب هاى زیر زمینى، گوارا ساختن 
محیط زیست، اشتغال زایى و تقویه فضاى سبز شمال شهر هرات از طریق آب جوى سلطانى تامین مى گردد که جزء مزایاى این پروژه 

مى باشد. 

1- 1- 2- دیزاین و اعمار بند آبیارى و تولید برق مچلغو والیت پکتیا
تاریخ  به  بار سوم، بخش مکمل دیزاین  براى  قرار داد  از فسخ  پکتیا موقعیت دارد. پس  آباد والیت  احمد  پروژه در ولسوالى  این 
همچنان  و   شد.  قرارداد   PES قراردادى  کمپنى  و  آب  و  انرژى  وزارت  میان  امریکایى  دالر   1,058,692 مبلغ  به    1397/9/12
امورساختمانى فاز اول بخش باقى ماندة تعمیرات رهایشى و سرك وصل کننده به مبلغ 3,354,007 میلیون دالر امریکایى با کمپنى 
گرین سیتى عقد قرار داد گردیده است. کار پروژه قبل از قرارداد سومى  در حدود 8 درصد پیشرفت داشته و  بعد از عقد قرار داد 

فاز اول، کمپنى پرسونل و وسایط تخنیکى خویش را به ساحه انتقال داده و کارهاى مبالیزیشن و کار عملى در ساحه جریان دارد.
با تکمیل شدن پروژه مذکور، آب کافى براى 4710  هکتار اراضى تامین گردیده و بیشتر از 800 کیلووات برق آبى نیز تولید خواهد 
شد. همچنان  تهیه آب آشامیدنى، تغذیه آب هاى زیر زمینى، گوارا ساختن محیط زیست و اشتغال زایى براى اهالى منطقه مهیا 
خواهد شد. و همچنان 11 قریه که شامل 1776 فامیل مى باشد، از مزایاى این پروژه بهرمند مى شوند که تعداد آن ها به 20230 تن مى
 رسد. اسناد دیزاین فاز دوم که بخش اساسى بند و ساختمان هاى مربوطه دربر دارد؛ در حال تکمیل  و عنقریب قرارداد اعمار آن بعد 

از طى مراحل پروسه تدارکاتى با کمپنى هاى برنده عقد  و کار عملى ساختمانى آن  نیز آغاز خواهد شد.
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1- 1- 3- پروژه آبیارى کمال خان و کنترول سیالب لشکرى

این پروژه به فاصله 18 کیلومتر از ولسوالى چهار برجک به طرف شمال و در حدود 95 کیلومتر در جنوب شهر زرنج باالى دریاى 
هلمند موقعیت دارد. کارهاى ساختمانى این پروژه را سه فاز احتوا مى کند؛ فاز اول و دوم آن قبًال تکمیل گردیده و امور ساختمانى 
و  پروژه کنترول سیالب هاى مدهش موسومى  این  اصلى  پیشرفت فزیکى داشته است. هدف  پروژه در حدود30 درصد  فاز سوم 
آبیارى زمین هاى زراعتى مى باشد که توسط کانال هاى این پروژه در حدود (174000) هکتار زمین آبیارى خواهد شد. همچنان یک 
استیشن برق چهار توربینه در نظر گرفته شده است که در آینده سه توربین آن فعال و یک توربین آن در موارد احتیاطى استفاده 
خواهد شد.  که مجموع قدرت تولید انرژى برق آن به (9) میگاوات مى رسد.  از اینکه در این ساحه همیشه دریاى هلمند خط السیر 
خود را تغیر مى دهد، به منظور کنترول سیالب ها، پروژه مذکور از چند قسمت دیگر ( دکه اساسى، دکه راست، بند قلعه افضل، 

بندکمال خان، دکه جهت دهنده، بند کنترولى، پرچاوه اتومات و ساختمان هاى کانال ها )در نظر گرفته شده است.
با تکمیل شدن این پروژه در قدم اول 35000 تن از مزایاى آن بهره مند خواهند شد  و در آینده با وسعت پروژه، در حدود 430766 

تن به این تعداد افزوده خواهد گردید.

1- 1- 4- پروژه دیزاین و ساختمان بند آبیارى و تولید برق دهنه دره والیت فاریاب

این پروژه در ولسوالى پشتون کوت والیت فاریاب موقعیت دارد. قرار داد آن در سه بخش میان وزارت انرژى وآب و کمپنى هاى 
مشترك مبنا بهینه سازان نیرو(MBN)، شرکت پارس تابلو(PT)، تولید ملزومات برق (TMB)، و خدمات مشورتى اپیکس 2 (Apex 2) به 

ارزش 37,892,834 دالر امریکایى عقد گردیده است.
این پروژه با ظرفیت ذخیره مجموعى 1988 میلیون متر مکعب آب، قابلیت آبیارى زمین هاى زراعتى و تولید برق آبى را دارا بوده و 
ظرفیت آبیارى 9000 هکتار زمین و همچنان ظرفیت تولید 1560 کیلووات برق را دارا مى باشد. با تکمیل شدن این پروژه در حدود 

1500 فامیل از مزایاى آن بهره مند مى گردند.

1- 1- 5- پروژه بند دهله والیت قندهار

ببند دهله باالى دریاى ارغنداب که یکى از شاخه هاى اصلى دریاى هلمند مى باشد؛ به فاصله 34 کیلومترى به طرف شمال شرق 
والیت قندهار موقعیت دارد. بند دهله بندخاکى بوده که قبًال ساخته شده است. این بند 55 مترارتفاع و  540 متر  طول دارد و 
ظرفیت ذخیروى کاسه بند آن به 478,6 میلیون مترمکعب آب مى رسد.  بند دهله در گذشته  84000 هکتار زمین را آبیارى مى کرد 
اما با گذشت زمان، کاسه بند تقریبًا �40 توسط رسوبات پر گردیده که ظرفیت ذخیروى آن در حال حاضر تقریبًا به 288 میلیون 

مترمکعب آب کاهش یافته است.
در حال حاضر کار مطالعات انکشاف و بازسازى این بند جریان دارد و بعد از تکمیل شدن مراحل مطالعات و دیزاین، کار ساختمان 

آن نیز آغاز  مى گردد.
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1- 2- پروژه هاى تحت مراحل تدارکاتى در سال 1397
طى سال 1397  براى هشت پروژه ذیل الیحه وظایف تهیه و ترتیب و بعد از حکم مقام وزارت جهت طى مراحل تدارکاتى به 
ریاست محترم تدارکات ملى ارسال گردیده است و فعًال تحت اعالن در ویب سایت کمیسیون محترم تدارکات ملى قراردارد.

1-  سه پروژه (بند لوره، بند آغاجان و بند سورى خوله) جهت مطالعات امکان سنجى تخنیکى و اقتصادى تحت مراحل تدارکاتى 
قراردارد.

2-  پنج پروژه (بند شاه عبداهللا، بند تنگى شادیان، بند شورآبه، بند آب کیلى و بند المار) جهت مطالعات دیزاین تفصیلى تحت 
مراحل تدارکاتى قرار دارد.

تمام جزئیات در مورد هشت بند که براى سال 1398 طى مراحل تدارکات قرار دارد در جدول (2) بیان گردیده است.

تمام جزئیات در مورد پنج پروژه بزرگ زیربنائى که تحت کار قرار دارد در جدول (1) بیان گردیده است.

 تحت کارکھ پنج پروژه بزرگ زیربنائی  : جزئیات در مورد1جدول 
اراضی  ولسوالی والیت اسم پروژه شماره

تحت 
آبیاری 
 (ھکتار)

ظرفیت ذخیره 
بھ میلیون متر 

 مکعب

ظرفیت تولید 
برق (بھ 
 میگاوات)

پیشرفت 
کار بھ 
فیصد 
(%) 

وضعیت فعلی 
 پروژه ھا

دیزاین و ساختمان  ١
بند ذخیره وتولید 

 پاشدانبرق 

تحت کار  %30 2 54.2 36888 کروخ ھرات
 قراردارد.

دیزاین تفصیلی و  ٢
ساختمان بند دھنھ 

 دره

پشتون  فاریاب
 کوت

تحت کار  1.2% 1.56 19.88 9000
 قراردارد.

دیزاین تفصیلی و  ٣
ساختمان فاز سوم 

 بند کمال خان

چھار  نیمروز
 برجک

تحت کار  30% 9 52 174000
 قراردارد.

ی تفصیل دیزاین ۴
 مچلغو

احمد  پکتیا
 آباد

تحت کار  8% 1 5.28 4710
 قراردارد.

وی و دیزاین سر ۵
پروژه بند 
ھ نذخیروی دھ

 زسوماف

تحت کار  %70 24 583 84000 ارغنداب قندھار
 قراردارد.

 

 

 

 مراحل یط 1398 سال یبراشده و  لیتکم بند ھشت یبرا یلیتفص نیزاید مطالعات جھت فیوظا حھیال لیتکم مورد در اتیجزئ: 2جدول 
 تدارکات

 اسم پروژه  شماره
 

تحت تخمینی اراضی  ولسوالی والیت
 (ھکتار)بھ آبیاری 

ظرفیت 
ذخیره 
بھ تخمینی 

میلیون 
 متر مکعب

ظرفیت تولید 
نی میتخبرق 

بھ 
 میگاوات)(

  وضعیت فعلی پروژه ھا

دیزاین تفصیلی بند شاه  ١
 عبدهللا

دره  سمنگان
صوف 

 باال

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 2.28 4.64 4850

دیزاین تفصیلی  بند تنگی  ٢
 شادیان

چھار  بلخ
 کنت

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 1.08 4.18 1365

ر یلی بند شودیزاین تفص ٣
 آبھ

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 4.56 41.11 13250 سرپل سرپل

دیزاین تفصیلی بند آب  ۴
 کیلی

خرم و  سمنگان
 سرباغ

 تدارکاتی قرارداردتحت مراحل  1.92 8.51 3570

دیزاین تفصیلی بند ذخیره  ۵
 المار

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 0 12.817 6165 المار فاریاب

سنجی  ت امکانلعامطا ۶
اقتصادی بند  تخنیکی و

 آبیاری سوری خولھ

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 2 4.4 4018 �مکنی پکتیا

سنجی  مطالعات امکان ٧
اقتصادی بند  تخنیکی و

ذخیره لوره ولسوالی 
 ارغستان

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 2 175 23600 ارغستان کندھار

سنجی  مطالعات امکان ٨
اقتصادی بند  کی وتخنی

ذخیره آغا جان والیت 
 ارزگان

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 6 60 13000 چوره ارزگان
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1- 3- پروژه هاى تحت مطالعات تخنیکى و اقتصادى در سال 1397
وزارت انرژى و آب در سال 1397 براى سه بند الیحه وظایف جهت مطالعات امکان سنجى تخنیکى و اقتصادى تکمیل نموده که که 

معلومات وضعیت پروژه هاى متذکره قرار ذیل است.
1- 3- 1- دیزاین تفصیلى پروژه آبیارى و تولید برق گمبیرى

پروژه  است،  گردیده  در سال 1396تکمیل  آن  تفصیلى  دیزاین  دارد.  موقعیت  کنر   مربوط والیت  تگمبیرى  منطقه  در  پروژه  این 
گمبیرى، یک پروژه آبیارى و تولید انرژى مى باشد 67میگاوات تولید برق و بیشتر از 39200 هکتار زمین را آبیارى خواهد کرد کار 

دیزاین تفصیلى پروژه آبیارى و تولید برق گمبیرى والیت کنر جریان دارد.
1- 3- 2- پروژه بند للندر (شاه توت)

این پروژه در 18 کیلومترى جنوب غرب شهر کابل در منطقه تنگى للندرمربوط والیت کابل  موقعیت دارد. دیزاین تفصیلى آن در 
سال 1396تکمیل گردیده است.

وجوه مالى این پروژه جهت اعمار مبلغ 236 میلیون دالر امریکایى پیشبینى شده است. که کار اعمار ساختمان آن حدود 5 سال را 
در بر خواهد گرفت مقصد اساسى این پروژه تامین آب آشامیدنى براى حدود بیشتر از 2 میلیون باشندگان کابل خواهد بود. به 
سلسله همکارى هاى کشور دوست هندوستان در بخش آب کشور، موافقه نمودند تا بودجه اعماراین پروژه بسا مهم و حیاتى را براى 

شهر کابل تمویل نمایند.
محترم  سفارت  و  ذیربط  هاى  وزارت  همکارى  در  افغانستان  اسالمى  جمهورى  و  هندوستان  کشور  بین  پروژه  این  نامه  تفاهم 

هندوستان مقیم کابل نهایى گردیده و بعد از امضا کار ساختمان آن آغاز خواهد گردید.
1- 3- 3- پروژه بند بخش آباد والیت فراه

پروژه بند آبیارى و تولید برق بخش آباد در والیت فراه موقیعت دارد پروژه متذکره داراى دو بخش عمده میباشد. بخش اول آن 
عبارت اند از بدنه بند، کاسه ذخیره، ساختمان تونل انحرافى، تولید برق، قسمت دوم آن ساختمان بند انحرافى در نزدیک قریه 
کنسک، کانال هاى عمومى درجه اول، دوم، سوم، زابرها، ساختمان هاى هایدرولیکى کانال ها و تمام مطالعات اجتماعى و زیست 

محیطى میباشد. که در این مرحله قرارداد دیزاین تفصیلى تمام موضوعات فوق شامل میباشد.
پروژه بخش آباد، یک پروژه آبیارى و تولید انرژى مى باشد 27 میگاوات تولید برق و بیشتر از 173118 هکتار زمین را آبیارى خواهد 
کرد کار دیزاین تفصیلى پروژه آبیارى و تولید برق بخش آباد والیت فراه جریان دارد. کمپنى مشورتى، دیزاین و اسناد راپور نهایى 

را به این وزارت ارسال نموده اند و اسناد متذکره تحت مطالعه و ارزیابى بورد محترم تخنیکى وزارت قرار دارد.
کار دیزاین تونل آبگردان پروژه متذکره نیز تکمیل گردیده و اسناد مناقصه به منظور ساختمان آن ازطریق اداره تدارکات ملى به 

اعالن داوطلبى گذاشته شده است.  
تمام جزئیات در مورد الیحه وظایف جهت مطالعات امکان سنجى تخنیکى و اقتصادى براى سه بند

  در جدول (3) بیان گردیده است.

 بندسنجی تخنیکی و اقتصادی برای سھ  الیحھ وظایف جھت مطالعات امکان: جزئیات در مورد  3جدول 

اراضی  والیت اسم پروژه شماره
تخمینی تحت 

آبیاری 
 (ھکتار)

ظرفیت ذخیره 
تخمینی بھ 
میلیون متر 

 مکعب

ظرفیت تولید 
برق تخمینی 
 بھ (میگاوات)

پیشرفت کار  کمپنی قراردادی
بھ فیصد 

(%) 

وضعیت فعلی 
 پروژه ھا

دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری و  ١
 یریتولید برق گمب

طوساب کمپنی  67 0 39200 کنر
 کشور ایران

 گردیده تکمیل 100%

دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری  ٢
تولید برق و آب آشامیدنی 

 شاتوت

کمپنی پویاب  2 146 3856 کابل
 کشور ایران

 گردیدهتکمیل  100%

 

٣ 

دیزاین تفصیلی پروژه بند تولید 
برق و آبیاری  بخش آباد فراه 

 رود

ھایدروآرک بھ  27 1363.8 173118 فراه
مشارکت با 

دستگاه ساختمانی 
 ھلمند

 تکمیل گردیده 96%
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1- 2- پروژه هاى تحت مراحل تدارکاتى در سال 1397
طى سال 1397  براى هشت پروژه ذیل الیحه وظایف تهیه و ترتیب و بعد از حکم مقام وزارت جهت طى مراحل تدارکاتى به 
ریاست محترم تدارکات ملى ارسال گردیده است و فعًال تحت اعالن در ویب سایت کمیسیون محترم تدارکات ملى قراردارد.

1-  سه پروژه (بند لوره، بند آغاجان و بند سورى خوله) جهت مطالعات امکان سنجى تخنیکى و اقتصادى تحت مراحل تدارکاتى 
قراردارد.

2-  پنج پروژه (بند شاه عبداهللا، بند تنگى شادیان، بند شورآبه، بند آب کیلى و بند المار) جهت مطالعات دیزاین تفصیلى تحت 
مراحل تدارکاتى قرار دارد.

تمام جزئیات در مورد هشت بند که براى سال 1398 طى مراحل تدارکات قرار دارد در جدول (2) بیان گردیده است.

 

 

 مراحل یط 1398 سال یبراشده و  لیتکم بند ھشت یبرا یلیتفص نیزاید مطالعات جھت فیوظا حھیال لیتکم مورد در اتیجزئ: 2جدول 
 تدارکات

 اسم پروژه  شماره
 

تحت تخمینی اراضی  ولسوالی والیت
 (ھکتار)بھ آبیاری 

ظرفیت 
ذخیره 
بھ تخمینی 

میلیون 
 متر مکعب

ظرفیت تولید 
نی میتخبرق 

بھ 
 میگاوات)(

  وضعیت فعلی پروژه ھا

دیزاین تفصیلی بند شاه  ١
 عبدهللا

دره  سمنگان
صوف 

 باال

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 2.28 4.64 4850

دیزاین تفصیلی  بند تنگی  ٢
 شادیان

چھار  بلخ
 کنت

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 1.08 4.18 1365

ر یلی بند شودیزاین تفص ٣
 آبھ

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 4.56 41.11 13250 سرپل سرپل

دیزاین تفصیلی بند آب  ۴
 کیلی

خرم و  سمنگان
 سرباغ

 تدارکاتی قرارداردتحت مراحل  1.92 8.51 3570

دیزاین تفصیلی بند ذخیره  ۵
 المار

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 0 12.817 6165 المار فاریاب

سنجی  ت امکانلعامطا ۶
اقتصادی بند  تخنیکی و

 آبیاری سوری خولھ

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 2 4.4 4018 �مکنی پکتیا

سنجی  مطالعات امکان ٧
اقتصادی بند  تخنیکی و

ذخیره لوره ولسوالی 
 ارغستان

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 2 175 23600 ارغستان کندھار

سنجی  مطالعات امکان ٨
اقتصادی بند  کی وتخنی

ذخیره آغا جان والیت 
 ارزگان

 تحت مراحل تدارکاتی قراردارد 6 60 13000 چوره ارزگان
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همچنان جهت انکشاف، جمع آورى و تحلیل ارقام منابع آبى کشور به منظور دسترسى ارقام و معلومات مورد نیاز منابع آبى کشور 
فعالیت ذیل انجام گردیده است:

•  تکمیل 50 فیصد کار نصب و تجهیز 30 پایه کیبلوى در پنج حوزه دریایى کشور،
•  نصب دو سنسر هشداردهى سیالب در استیشن هاى هایدرومیتیورولوژیکى تنگى شیو و نسى والیت بدخشان ادامه دارد،

•  چاپ و نشر سالنامه هاى هایدرولوژى، میتیورلوژى براى سال 2018 و رسوبات دریایى از سال2012  - 2018،
•  کنترول کیفیت آماروارقام هایدرومیتیورولوژیکى به تعداد 84 استیشن،

•  تحلیل وارزیابى یخچال هاى کشور با استفاده  از GIS وسنجش از راه دور یا Remote sensing براى سال هاى 2000 الى 2015 مطالعه 
وضعیت یخچال ها  و جهیل هاى یخچالى ساحه پیشغور،

•  پرکارى خالى ارقام 30 ساله براى 111 استیشن هایدرولوژیکى،
•  استفاده ازمدل هاى  HEC-HMS ,SWAT٬JAMS/J2000 جهت تحلیل وتجزیه آب براى یازده حوزه فرعى دریایى کشور،

•  مدلسازى هایدرولوژیکى و سیالبى آبریزه پیشغور الى منطقه عمرض دریاى عمومى پنجشیر.

2- برنامه اصالح و بازسازى تاسیسات آب در سال 1397
هدف: اصالح وعصرى سازى تاسیسات و سیستم هاى آبیارى به منظور کاهش  ضایعات آب و استفاده موثر و بهره بردارى مناسب از 

آن درکشور میباشد.

اجراآت: 

در سال 1397 به تعداد (77 ) پروژه انکشافى به ارزش (34,8) میلیون دالر امریکایى در والیات و قریه جات مختلف پروژه سازى و 
کار ساختمان آن تکمیل گردیده که براى (173085 ) نفر در یک سال در جریان کار ساختمان پروژه ها زمینه کار ایجاد گریده که 
لیست پروژه ها به تفکیک والیات قرار ذیل است.  و به تعداد (56) پروژه هاى انکشافى به قیمت (53) میلیون دالرامریکایى درپنج 
حوزه دریایى کشورتحت کار قراردارد که بعد از اکمال پروژه هاى متذکره براى ساحه (53825) هکتاراراضى مجدداً تحت آبیارى 
قرارخواهد گرفت که براى (269125) نفرشغل مهیا میگردد. تمام جزئیات در مورد برنامه اصالح و بازسازى تاسیسات آب در سال 

1397 در جدول (4) بیان گردیده است.
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 بندسنجی تخنیکی و اقتصادی برای سھ  الیحھ وظایف جھت مطالعات امکان: جزئیات در مورد  3جدول 

اراضی  والیت اسم پروژه شماره
تخمینی تحت 

آبیاری 
 (ھکتار)

ظرفیت ذخیره 
تخمینی بھ 
میلیون متر 

 مکعب

ظرفیت تولید 
برق تخمینی 
 بھ (میگاوات)

پیشرفت کار  کمپنی قراردادی
بھ فیصد 

(%) 

وضعیت فعلی 
 پروژه ھا

دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری و  ١
 یریتولید برق گمب

طوساب کمپنی  67 0 39200 کنر
 کشور ایران

 گردیده تکمیل 100%

دیزاین تفصیلی پروژه آبیاری  ٢
تولید برق و آب آشامیدنی 

 شاتوت

کمپنی پویاب  2 146 3856 کابل
 کشور ایران

 گردیدهتکمیل  100%

 

٣ 

دیزاین تفصیلی پروژه بند تولید 
برق و آبیاری  بخش آباد فراه 

 رود

ھایدروآرک بھ  27 1363.8 173118 فراه
مشارکت با 

دستگاه ساختمانی 
 ھلمند

 تکمیل گردیده 96%

 

 

 

 1397 سال در آب ساتیتاس یبازساز و اصالح برنامھ: جزئیات در مورد 4جدول 

قیمت پروژه  ھکتارساحھ تحت آبیاری بھ 
 تکمیل بھ دالر

 حوزه مربوطھ والیت حالت پروژه

شماره
 

 تکمیل شده پروژه قبل از پروژه از بعد بھبود

 کابل 2 323,614 2,111 2,338 227

حوزه دریا
یی

 
کابل

 1 
 2 ننگرھار 1 281,138 754 1,254 500
 3 لغمان 1 347,040 754 1,254 500

 4 کنر 1 1,176,281 70 76 6
 5 خوست 1 698,136 257 1,332 1,075
 6 پکتیکا 1 35,462 500 650 150
    7 لوگر 2 84,295 50 100 50

 8 پنجشیر 1 377,555
 مجموع  10 3,323,521 4,496 7,004 2,508
 1 حوزه ھریرود اترھ 18 10,869,369 15,983 23,412 7,429
 2 فراه 1 1,025,217 1,800 2,500 700
 3 بادغیس 4 436,801 1,197 1,541 344
 4 غور 1 287,086 1,000 1,500 500

 مجموع  24 12,618,473 19,980 28,953 8,973
 1 حوزه دریائی شمال بلخ 5 1,043,042 300 600 300
    2 سرپل 2 720,175 1929 2325 396

    3 سمنگان 1 38,625
 4 جوزجان 1 9,790

696 2925 2229 1,811,632 9 
 

 مجموع

 1 حوزه دریائی ھلمند کندھار 6 584,064 3292 3811 519
    2 زابل 2 150,696 400 700 300

 3 ارزگان 1 4,412
 4 نیمروز 4 1,663,874 16955 34133 17,178

 وعمجم  13 2,403,046 20647 38644 17,997

حوزه دریائی پنج  کندز 4 864,747 8363 9122 759
 آمو

1 
 2 تخار 8 4,967,216 4086 5203 1,117
 3 بدخشان 11 8,505,594 9596 12641 3,045

 4 بغالن 3 683,821 1059 1086 27
 مجموع  26 15,021,378 23104 28052 4,948

 مجموع کل  82 35,178,050 70,456 105,578 35,122

جزئیات در مورد برنامه اصالح و بازسازى تاسیسات آب در سال 1397 در جدول (4) بیان گردیده است.
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3- برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397
هدف این برنامه کاهش اثرات زیانبار سیالب ها باالى مناطق مسکونى، شهرها، قریه جات، ساحات زراعتى، تاسیسات عام المنفعه، 

عابدات تاریخى و غیره  از طریق اتخاذ تدابیر ساختمانى مى  باشد.

اجراآت: 
در سال 1397 به تعداد (42 ) پروژه هاى تحکیماتى به ارزش (11,4) میلیون دالر امریکایى در والیات و قریه جات مختلف پروژه سازى 

و کار ساختمان آن تکمیل گردیده که ( 22,2) کیلومتر سواحل دریاها تحکیم گردیده است. 
 به تعداد (65) پروژه هاى تحکیماتى به قیمت (22,3) میلیون دالرامریکایى درپنج حوزه دریایى کشورسروى، دیزاین و طى مراحل 
تدارکات و کار ساختمانى آن آغاز و جریان دارد. که بعد از اکمال پروژه هاى متذکره (62) کیلومتر سواحل دریا تحکیم خواهد گردید.

 

 

 1397 سال در آب ساتیتاس یبازساز و اصالح برنامھ: جزئیات در مورد 4جدول 

قیمت پروژه  ھکتارساحھ تحت آبیاری بھ 
 تکمیل بھ دالر

 حوزه مربوطھ والیت حالت پروژه

شماره
 

 تکمیل شده پروژه قبل از پروژه از بعد بھبود

 کابل 2 323,614 2,111 2,338 227

حوزه دریا
یی

 
کابل

 1 
 2 ننگرھار 1 281,138 754 1,254 500
 3 لغمان 1 347,040 754 1,254 500

 4 کنر 1 1,176,281 70 76 6
 5 خوست 1 698,136 257 1,332 1,075
 6 پکتیکا 1 35,462 500 650 150
    7 لوگر 2 84,295 50 100 50

 8 پنجشیر 1 377,555
 مجموع  10 3,323,521 4,496 7,004 2,508
 1 حوزه ھریرود اترھ 18 10,869,369 15,983 23,412 7,429
 2 فراه 1 1,025,217 1,800 2,500 700
 3 بادغیس 4 436,801 1,197 1,541 344
 4 غور 1 287,086 1,000 1,500 500

 مجموع  24 12,618,473 19,980 28,953 8,973
 1 حوزه دریائی شمال بلخ 5 1,043,042 300 600 300
    2 سرپل 2 720,175 1929 2325 396

    3 سمنگان 1 38,625
 4 جوزجان 1 9,790

696 2925 2229 1,811,632 9 
 

 مجموع

 1 حوزه دریائی ھلمند کندھار 6 584,064 3292 3811 519
    2 زابل 2 150,696 400 700 300

 3 ارزگان 1 4,412
 4 نیمروز 4 1,663,874 16955 34133 17,178

 وعمجم  13 2,403,046 20647 38644 17,997

حوزه دریائی پنج  کندز 4 864,747 8363 9122 759
 آمو

1 
 2 تخار 8 4,967,216 4086 5203 1,117
 3 بدخشان 11 8,505,594 9596 12641 3,045

 4 بغالن 3 683,821 1059 1086 27
 مجموع  26 15,021,378 23104 28052 4,948

 مجموع کل  82 35,178,050 70,456 105,578 35,122

 جزئیات در مورد برنامه اصالح و بازسازى تاسیسات آب در سال 1397 در جدول (4) بیان گردیده است.

قیمت پروژه تحت  ساحھ تحت آبیاری بھ ھکتار
 ساختمان بھ دالر

 حوزه مربوطھ والیت حالت پروژه

شماره
 

تحت  قبل ازپروژه بعدازپروژه بھبود
 ساختمان

 ننگرھار 3 4,427,922 2,220 2,711 491

حوزه دریا
یی
 

کابل
 1 

0 
  

 2 لغمان 2 8,877,361
 3 کنر 2 2,091,900 258 1,175 917
 4 خوست 1 489,899 968 1,033 65

 5 پکتیکا 1 586,297 2,298 3,305 1,007
 6 کاپیسا 1 220,238 190 1,162 972
 7 لوگر 4 1,641,783 200 300 100
 8 میدان وردک 2 633,022 180 300 120
 9  پنجشیر 1 119,118 480 550 70

 مجموع  17 19,087,540 6,794 10,536 3,742

 1 حوزه ھریرود ھرات 8 6,393,507 11,884 17,902 6,018
 2 فراه 3 2,975,560 3,641 5,185 1,544
 مجموع  11 9,369,067 15,525 23,087 7,562
 1 ی شمالیحوزه دریا بلخ 1 240,000 5,400 6,000 600
 2 سرپل 1 902,380 992 1,140 148
 3 سمنگان 2 1,633,311 3,480 4,140 660

 مجموع  4 2,775,691 4,772 5,880 1,108
 1 ی ھلمندیحوزه دریا کندھار 1 583,790 680 1,044 364

 2 ھلمند 1 272,115 14,388 16,716 2,328
 3 زابل 1 275,126 565 1,323 758
 4 نیمروز 1 459,595 454 1,367 913

 مجموع  4 1,590,626 16,087 20,450 4,363
ی پنج یحوزه دریا کندز 5 17,790,001 6,028 39,782 33,754

 آمو
1 

    2 تخار 4 1,442,239 7,651 10,920 3,269
 3 بدخشان 1 484,760

 4 بغالن 1 362,707 1,059 1,086 27
 5 بامیان 4 537,269 300 401 101

 مجموع  15 20,079,707 14,738 51,788 37,050

 مجموع کل  56 52,902,631 57,916 111,741 53,825
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قیمت پروژه  ھکتارساحھ تحت آبیاری بھ 
 تکمیل بھ دالر

 حوزه مربوطھ والیت حالت پروژه

شماره
 

 تکمیل شده پروژه قبل از پروژه از بعد بھبود

 کابل 2 323,614 2,111 2,338 227

حوزه دریا
یی

 
کابل

 1 
 2 ننگرھار 1 281,138 754 1,254 500
 3 لغمان 1 347,040 754 1,254 500

 4 کنر 1 1,176,281 70 76 6
 5 خوست 1 698,136 257 1,332 1,075
 6 پکتیکا 1 35,462 500 650 150
    7 لوگر 2 84,295 50 100 50

 8 پنجشیر 1 377,555
 مجموع  10 3,323,521 4,496 7,004 2,508
 1 حوزه ھریرود اترھ 18 10,869,369 15,983 23,412 7,429
 2 فراه 1 1,025,217 1,800 2,500 700
 3 بادغیس 4 436,801 1,197 1,541 344
 4 غور 1 287,086 1,000 1,500 500

 مجموع  24 12,618,473 19,980 28,953 8,973
 1 حوزه دریائی شمال بلخ 5 1,043,042 300 600 300
    2 سرپل 2 720,175 1929 2325 396

    3 سمنگان 1 38,625
 4 جوزجان 1 9,790

696 2925 2229 1,811,632 9 
 

 مجموع

 1 حوزه دریائی ھلمند کندھار 6 584,064 3292 3811 519
    2 زابل 2 150,696 400 700 300

 3 ارزگان 1 4,412
 4 نیمروز 4 1,663,874 16955 34133 17,178

 وعمجم  13 2,403,046 20647 38644 17,997

حوزه دریائی پنج  کندز 4 864,747 8363 9122 759
 آمو

1 
 2 تخار 8 4,967,216 4086 5203 1,117
 3 بدخشان 11 8,505,594 9596 12641 3,045

 4 بغالن 3 683,821 1059 1086 27
 مجموع  26 15,021,378 23104 28052 4,948

 مجموع کل  82 35,178,050 70,456 105,578 35,122

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (5) درج گردیده است.

 

 900 17443300 سیدخیل پروان خانجان خیل 1

 عھمجمو
  

17,443,300 900 

دیوار استنادی استیشن ھایدرولوژی دکھ  1
 لعل بور

 125 5,662,200 لعلپور ننگرھار

 مجموعھ
  

5,662,200 125 

 650 4,991,942 درایم بدخشان دیوار استنادی در قریھ کوالبی 1

پروژه اول تحکیم سواحل دریا ی کوکچھ در  2
 قریھ چاوید ذریعھ دکھ ھای گبیونی

 700 18,421,820 شغنان بدخشان

پروژه دوم تحکیم سواحل دریا ی کوکچھ در  3
 ذریعھ دکھ ھای گبیونیقریھ چاوید 

 700 13,716,320 شغنان بدخشان

 874 22,394,900 ارگو بدخشان تحکیم سواحل دریا در قریھ صمتی 4

 مجموعھ
  

59,524,982 2,924 

 34,170,000 شولگره بلخ تحکیمات سیلبر علی چوپان 1
 

 500 17,743,284 شولگره بلخ چیلیوان 2

قریھ کرنی تحکیم سواحل دریای بلخ در  3
 سای

 2,700 68,543,207 شولگره بلخ

 مجموعھ
  

120,456,491 3,200 

 340 4,900,000 تالقان تخار دیوار استنادی گبیونی در قریھ بدین بای 1

 500 10,033,212 فرخار تخار سر آسیاب ھفت دره 2

دیوار استنادی گبیونی در قریھ غالم  3
 دستگیر پل قاق

 300 4,900,000 تالقان تخار

ھزار  تخار دیوار استنادی گبیونی ھزار سموچ 4
 سومج

3,340,000 320 

 مجموعھ
  

23,173,212 1,460 

 36 285,922 مرکز جوزجان دیوار استنادی شش درک مرغاب 1

 120 996,556 مرکز جوزجان دیوار استنادی سھ درک نھر سفید 2

دیوار استنادی سربند تقسیماتی سھ درک  3
 نھر خواجھ دو کوه

خواجھ  جوزجان
 دوکوه

630,446 70 

 130 2,546,260 مرکز جوزجان دیوار استنادی کانال سفید 4

 22 219,327 مرکز جوزجان دیوار استنادی منگوتی نھر گردنھ 5

تحکمیات مسیرجوی قوشکول داخل  6
 شھرشبرغان

 3,000 9,659,032 مرکز جوزجان

 مجموعھ
  

14,337,543 3,378 

 

 1397 سال در اھایدر سواحل میتحک پروژه ھای ستیل و اتیجزئ: 5جدول 

ره 
شما

 

قیمت قرارداد بھ   ولسوالی والیت   اسم پروژه 
 افغانی 

 طول ساحھ تحکیم شده بھ متر

 760 12,542,054 دامان کندھار دیوار تحکیماتی در قریھ خوش آب 1

 560 119,671,656 دند کندھار دیوار تحکیماتی حاجی ھاشم قالچھ 2

 450 16,732,783 پنجوائی کندھار دیوار تحکیماتی در قریھ زنگ آباد 3

 510 11,496,139 ژری کندھار اعمار دیوار استنادی در قریھ بابغدی 4

 520 14,906,337 دند کندھار دیوار تحکیماتی روانی 5

 مجموعھ
  

175,348,969 2,800 

 670 16,140,568 محمد آغھ لوگر ھ ده نوتحکیمات سواحل دریایی لوگر قری 1

 مجموعھ
  

16,140,568 670 

 480 17,103,295 فرزه كابل تحکیمات سواحل دریا در قریھ نعمت خیل 1

 مجموعھ
  

17,103,295 480 

 200 2,528,774 لشکرگاه ھلمند دیوار تحکیماتی بوالن 1

 مجموعھ
  

2,528,774 200 

ر قریھ تحکیم سواحل دریایی نجراب د 1
 پسکندی

 170 11104498 نجراب كاپیسا

 مجموعھ
  

11,104,498 170 

 390 9763512 دولت یار غور کشک بھار 1

 600 213591984 فیروز کوه غور اعمار دیوار استنادی در قریھ اھنگران 2

 مجموعھ
  

213,591,984 990 

 1,010 20834083 مھترالم لغمان ساختمان تحکیماتی پل جوگی 1

 وعھمجم
  

20,834,083 1,010 

 200 9105444 قلعھ نو بادغیس فارم شکوفان 1

  200 9,105,444    مجموعھ
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 50 6,625,710 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای جولکی 

 151 4,261,190 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای شیخک و دوشاخ 2

 320 26,237,086 مرکز سرپل دیوار استنادی در قریھ آسیا آباد 3

 120 5,940,271 مرکز سرپل تحکیم کاری سواحل دریا بھسود 4

 72 1,630,200 مرکز 1 کاری دریای آقتاشتحکیم  5

تحکیم سواحل دریا قاضی کینتی در قریھ  6
 کنگره باغ

 620 3,049,284 مرکز سرپل

 مجموعھ
  

47,743,741 1,333 

مرکز  سمنگان مسجد ابوبکر صدیق 1
 ایبک

29,236,000 820 

دیوار تحکیماتی استیشن ھایدرولوژی دره  2
 ژوندون

مرکز  سمنگان
 ایبک

2,639,600 76 

 مجموعھ
  

31,875,600 896 

پروژاول تحکیم کاری سواحل دریای آمو  1
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

5,986,050 850 

پروژ دوم تحکیم کاری سواحل دریای آمو  2
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

4,251,175 630 

 مجموعھ
  

10,237,225 1,480 



 

 

 1397 سال در آب ساتیتاس یبازساز و اصالح برنامھ: جزئیات در مورد 4جدول 

قیمت پروژه  ھکتارساحھ تحت آبیاری بھ 
 تکمیل بھ دالر

 حوزه مربوطھ والیت حالت پروژه

شماره
 

 تکمیل شده پروژه قبل از پروژه از بعد بھبود

 کابل 2 323,614 2,111 2,338 227

حوزه دریا
یی

 
کابل

 1 
 2 ننگرھار 1 281,138 754 1,254 500
 3 لغمان 1 347,040 754 1,254 500

 4 کنر 1 1,176,281 70 76 6
 5 خوست 1 698,136 257 1,332 1,075
 6 پکتیکا 1 35,462 500 650 150
    7 لوگر 2 84,295 50 100 50

 8 پنجشیر 1 377,555
 مجموع  10 3,323,521 4,496 7,004 2,508
 1 حوزه ھریرود اترھ 18 10,869,369 15,983 23,412 7,429
 2 فراه 1 1,025,217 1,800 2,500 700
 3 بادغیس 4 436,801 1,197 1,541 344
 4 غور 1 287,086 1,000 1,500 500

 مجموع  24 12,618,473 19,980 28,953 8,973
 1 حوزه دریائی شمال بلخ 5 1,043,042 300 600 300
    2 سرپل 2 720,175 1929 2325 396

    3 سمنگان 1 38,625
 4 جوزجان 1 9,790

696 2925 2229 1,811,632 9 
 

 مجموع

 1 حوزه دریائی ھلمند کندھار 6 584,064 3292 3811 519
    2 زابل 2 150,696 400 700 300

 3 ارزگان 1 4,412
 4 نیمروز 4 1,663,874 16955 34133 17,178

 وعمجم  13 2,403,046 20647 38644 17,997

حوزه دریائی پنج  کندز 4 864,747 8363 9122 759
 آمو

1 
 2 تخار 8 4,967,216 4086 5203 1,117
 3 بدخشان 11 8,505,594 9596 12641 3,045

 4 بغالن 3 683,821 1059 1086 27
 مجموع  26 15,021,378 23104 28052 4,948

 مجموع کل  82 35,178,050 70,456 105,578 35,122

 

 900 17443300 سیدخیل پروان خانجان خیل 1

 عھمجمو
  

17,443,300 900 

دیوار استنادی استیشن ھایدرولوژی دکھ  1
 لعل بور

 125 5,662,200 لعلپور ننگرھار

 مجموعھ
  

5,662,200 125 

 650 4,991,942 درایم بدخشان دیوار استنادی در قریھ کوالبی 1

پروژه اول تحکیم سواحل دریا ی کوکچھ در  2
 قریھ چاوید ذریعھ دکھ ھای گبیونی

 700 18,421,820 شغنان بدخشان

پروژه دوم تحکیم سواحل دریا ی کوکچھ در  3
 ذریعھ دکھ ھای گبیونیقریھ چاوید 

 700 13,716,320 شغنان بدخشان

 874 22,394,900 ارگو بدخشان تحکیم سواحل دریا در قریھ صمتی 4

 مجموعھ
  

59,524,982 2,924 

 34,170,000 شولگره بلخ تحکیمات سیلبر علی چوپان 1
 

 500 17,743,284 شولگره بلخ چیلیوان 2

قریھ کرنی تحکیم سواحل دریای بلخ در  3
 سای

 2,700 68,543,207 شولگره بلخ

 مجموعھ
  

120,456,491 3,200 

 340 4,900,000 تالقان تخار دیوار استنادی گبیونی در قریھ بدین بای 1

 500 10,033,212 فرخار تخار سر آسیاب ھفت دره 2

دیوار استنادی گبیونی در قریھ غالم  3
 دستگیر پل قاق

 300 4,900,000 تالقان تخار

ھزار  تخار دیوار استنادی گبیونی ھزار سموچ 4
 سومج

3,340,000 320 

 مجموعھ
  

23,173,212 1,460 

 36 285,922 مرکز جوزجان دیوار استنادی شش درک مرغاب 1

 120 996,556 مرکز جوزجان دیوار استنادی سھ درک نھر سفید 2

دیوار استنادی سربند تقسیماتی سھ درک  3
 نھر خواجھ دو کوه

خواجھ  جوزجان
 دوکوه

630,446 70 

 130 2,546,260 مرکز جوزجان دیوار استنادی کانال سفید 4

 22 219,327 مرکز جوزجان دیوار استنادی منگوتی نھر گردنھ 5

تحکمیات مسیرجوی قوشکول داخل  6
 شھرشبرغان

 3,000 9,659,032 مرکز جوزجان

 مجموعھ
  

14,337,543 3,378 

 

 50 6,625,710 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای جولکی 

 151 4,261,190 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای شیخک و دوشاخ 2

 320 26,237,086 مرکز سرپل دیوار استنادی در قریھ آسیا آباد 3

 120 5,940,271 مرکز سرپل تحکیم کاری سواحل دریا بھسود 4

 72 1,630,200 مرکز 1 کاری دریای آقتاشتحکیم  5

تحکیم سواحل دریا قاضی کینتی در قریھ  6
 کنگره باغ

 620 3,049,284 مرکز سرپل

 مجموعھ
  

47,743,741 1,333 

مرکز  سمنگان مسجد ابوبکر صدیق 1
 ایبک

29,236,000 820 

دیوار تحکیماتی استیشن ھایدرولوژی دره  2
 ژوندون

مرکز  سمنگان
 ایبک

2,639,600 76 

 مجموعھ
  

31,875,600 896 

پروژاول تحکیم کاری سواحل دریای آمو  1
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

5,986,050 850 

پروژ دوم تحکیم کاری سواحل دریای آمو  2
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

4,251,175 630 

 مجموعھ
  

10,237,225 1,480 

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (5) درج گردیده است.

دستاورد هاى وزارت انرژى و آب براى سال 1397
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 1397 سال در اھایدر سواحل میتحک پروژه ھای ستیل و اتیجزئ: 6 جدول

ره 
شما

SN. 
رارداد بھ ت ققیم  ولسوالی  والیت   اسم پروژه 

 افغانی 
قیمت قرارداد 

 بھ دالر 
طول ساحھ تخریب 

 شده بھ متر

تحکیم سواحل دریا در قریھ گلبھار  1
 شیخان

 420 332,363 22,713,687 مرکز گردیز پكتیا

 مجموع پروژه والیت پکتیا
  

22,713,687 332,363 420 

 1,710 437,584 32,556,250 رودات ننگرھار ساختمان تحکیماتی ثمر خیل 1

 1,110 759,767 56,526,690 خدیره ھول ننگرھار ساختمان تحکیماتی خدیره ھول 2

 1,210 269,770 20,070,910 سلطان پور ننگرھار ساختمان تحکیماتی سلطان پور 3

 950 591,520 44,009,064 بھسود ننگرھار ساختمان تحکیماتی زاخیل 4

 مجموع پروژه والیت ننگرھار
  

153,162,914 2,058,641 4980 

 1010 280,028 19,137,114 مھترالم لغمان تحکیم سواحل دریای علینگار 1

 لغمانمجموع پروژه ھای والیت 
  

19,137,114 280,028 1010 

اعمار کانال اکبر خیل در قریھ اکبر  1
 خیل

 3894 630,780 43,107,534 ازره لوگر

 مجموع پروژه ھای والیت لوگر
  

43,107,534 630,780 3894 

 420 332,363 22,713,687 رخھ پنجشیر دیواراستنادی در قریھ بخشی خیل 1

 پنجشیرمجموع پروژه والیت 
  

22,713,687 332,363 420 

دیواراستنادی در سواحل راست  1
 دریائی شمل قریھ دند پان

مرکز  خوست
 خوست

9,636,992 141,015 900 

 مجموع پروژه والیت خوست
  

9,636,992 141,015 900 

اعمار دیوار استنادی در قریھ  1
 شملزائی

 300 73,871 5,048,321 شملزائی زابل

 پروژه ھای والیت زابلمجموع 
  

22,713,687 73,871 300 



 

 900 17443300 سیدخیل پروان خانجان خیل 1

 عھمجمو
  

17,443,300 900 

دیوار استنادی استیشن ھایدرولوژی دکھ  1
 لعل بور

 125 5,662,200 لعلپور ننگرھار

 مجموعھ
  

5,662,200 125 

 650 4,991,942 درایم بدخشان دیوار استنادی در قریھ کوالبی 1

پروژه اول تحکیم سواحل دریا ی کوکچھ در  2
 قریھ چاوید ذریعھ دکھ ھای گبیونی

 700 18,421,820 شغنان بدخشان

پروژه دوم تحکیم سواحل دریا ی کوکچھ در  3
 ذریعھ دکھ ھای گبیونیقریھ چاوید 

 700 13,716,320 شغنان بدخشان

 874 22,394,900 ارگو بدخشان تحکیم سواحل دریا در قریھ صمتی 4

 مجموعھ
  

59,524,982 2,924 

 34,170,000 شولگره بلخ تحکیمات سیلبر علی چوپان 1
 

 500 17,743,284 شولگره بلخ چیلیوان 2

قریھ کرنی تحکیم سواحل دریای بلخ در  3
 سای

 2,700 68,543,207 شولگره بلخ

 مجموعھ
  

120,456,491 3,200 

 340 4,900,000 تالقان تخار دیوار استنادی گبیونی در قریھ بدین بای 1

 500 10,033,212 فرخار تخار سر آسیاب ھفت دره 2

دیوار استنادی گبیونی در قریھ غالم  3
 دستگیر پل قاق

 300 4,900,000 تالقان تخار

ھزار  تخار دیوار استنادی گبیونی ھزار سموچ 4
 سومج

3,340,000 320 

 مجموعھ
  

23,173,212 1,460 

 36 285,922 مرکز جوزجان دیوار استنادی شش درک مرغاب 1

 120 996,556 مرکز جوزجان دیوار استنادی سھ درک نھر سفید 2

دیوار استنادی سربند تقسیماتی سھ درک  3
 نھر خواجھ دو کوه

خواجھ  جوزجان
 دوکوه

630,446 70 

 130 2,546,260 مرکز جوزجان دیوار استنادی کانال سفید 4

 22 219,327 مرکز جوزجان دیوار استنادی منگوتی نھر گردنھ 5

تحکمیات مسیرجوی قوشکول داخل  6
 شھرشبرغان

 3,000 9,659,032 مرکز جوزجان

 مجموعھ
  

14,337,543 3,378 

 

 50 6,625,710 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای جولکی 

 151 4,261,190 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای شیخک و دوشاخ 2

 320 26,237,086 مرکز سرپل دیوار استنادی در قریھ آسیا آباد 3

 120 5,940,271 مرکز سرپل تحکیم کاری سواحل دریا بھسود 4

 72 1,630,200 مرکز 1 کاری دریای آقتاشتحکیم  5

تحکیم سواحل دریا قاضی کینتی در قریھ  6
 کنگره باغ

 620 3,049,284 مرکز سرپل

 مجموعھ
  

47,743,741 1,333 

مرکز  سمنگان مسجد ابوبکر صدیق 1
 ایبک

29,236,000 820 

دیوار تحکیماتی استیشن ھایدرولوژی دره  2
 ژوندون

مرکز  سمنگان
 ایبک

2,639,600 76 

 مجموعھ
  

31,875,600 896 

پروژاول تحکیم کاری سواحل دریای آمو  1
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

5,986,050 850 

پروژ دوم تحکیم کاری سواحل دریای آمو  2
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

4,251,175 630 

 مجموعھ
  

10,237,225 1,480 

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (5) درج گردیده است.

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (6) درج گردیده است.
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 1397 سال در اھایدر سواحل میتحک پروژه ھای ستیل و اتیجزئ: 6 جدول

ره 
شما

SN. 

رارداد بھ ت ققیم  ولسوالی  والیت   اسم پروژه 
 افغانی 

قیمت قرارداد 
 بھ دالر 

طول ساحھ تخریب 
 شده بھ متر

تحکیم سواحل دریا در قریھ گلبھار  1
 شیخان

 420 332,363 22,713,687 مرکز گردیز پكتیا

 مجموع پروژه والیت پکتیا
  

22,713,687 332,363 420 

 1,710 437,584 32,556,250 رودات ننگرھار ساختمان تحکیماتی ثمر خیل 1

 1,110 759,767 56,526,690 خدیره ھول ننگرھار ساختمان تحکیماتی خدیره ھول 2

 1,210 269,770 20,070,910 سلطان پور ننگرھار ساختمان تحکیماتی سلطان پور 3

 950 591,520 44,009,064 بھسود ننگرھار ساختمان تحکیماتی زاخیل 4

 مجموع پروژه والیت ننگرھار
  

153,162,914 2,058,641 4980 

 1010 280,028 19,137,114 مھترالم لغمان تحکیم سواحل دریای علینگار 1

 لغمانمجموع پروژه ھای والیت 
  

19,137,114 280,028 1010 

اعمار کانال اکبر خیل در قریھ اکبر  1
 خیل

 3894 630,780 43,107,534 ازره لوگر

 مجموع پروژه ھای والیت لوگر
  

43,107,534 630,780 3894 

 420 332,363 22,713,687 رخھ پنجشیر دیواراستنادی در قریھ بخشی خیل 1

 پنجشیرمجموع پروژه والیت 
  

22,713,687 332,363 420 

دیواراستنادی در سواحل راست  1
 دریائی شمل قریھ دند پان

مرکز  خوست
 خوست

9,636,992 141,015 900 

 مجموع پروژه والیت خوست
  

9,636,992 141,015 900 

اعمار دیوار استنادی در قریھ  1
 شملزائی

 300 73,871 5,048,321 شملزائی زابل

 پروژه ھای والیت زابلمجموع 
  

22,713,687 73,871 300 



 

 50 6,625,710 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای جولکی 

 151 4,261,190 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای شیخک و دوشاخ 2

 320 26,237,086 مرکز سرپل دیوار استنادی در قریھ آسیا آباد 3

 120 5,940,271 مرکز سرپل تحکیم کاری سواحل دریا بھسود 4

 72 1,630,200 مرکز 1 کاری دریای آقتاشتحکیم  5

تحکیم سواحل دریا قاضی کینتی در قریھ  6
 کنگره باغ

 620 3,049,284 مرکز سرپل

 مجموعھ
  

47,743,741 1,333 

مرکز  سمنگان مسجد ابوبکر صدیق 1
 ایبک

29,236,000 820 

دیوار تحکیماتی استیشن ھایدرولوژی دره  2
 ژوندون

مرکز  سمنگان
 ایبک

2,639,600 76 

 مجموعھ
  

31,875,600 896 

پروژاول تحکیم کاری سواحل دریای آمو  1
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

5,986,050 850 

پروژ دوم تحکیم کاری سواحل دریای آمو  2
 در قریھ نغمھ بازار

امام  کندز
 صاحب

4,251,175 630 

 مجموعھ
  

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول(6) درج گردیده است. 1,480 10,237,225
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 1397 سال در اھایدر سواحل میتحک پروژه ھای ستیل و اتیجزئ: 6 جدول

ره 
شما

SN. 

رارداد بھ ت ققیم  ولسوالی  والیت   اسم پروژه 
 افغانی 

قیمت قرارداد 
 بھ دالر 

طول ساحھ تخریب 
 شده بھ متر

تحکیم سواحل دریا در قریھ گلبھار  1
 شیخان

 420 332,363 22,713,687 مرکز گردیز پكتیا

 مجموع پروژه والیت پکتیا
  

22,713,687 332,363 420 

 1,710 437,584 32,556,250 رودات ننگرھار ساختمان تحکیماتی ثمر خیل 1

 1,110 759,767 56,526,690 خدیره ھول ننگرھار ساختمان تحکیماتی خدیره ھول 2

 1,210 269,770 20,070,910 سلطان پور ننگرھار ساختمان تحکیماتی سلطان پور 3

 950 591,520 44,009,064 بھسود ننگرھار ساختمان تحکیماتی زاخیل 4

 مجموع پروژه والیت ننگرھار
  

153,162,914 2,058,641 4980 

 1010 280,028 19,137,114 مھترالم لغمان تحکیم سواحل دریای علینگار 1

 لغمانمجموع پروژه ھای والیت 
  

19,137,114 280,028 1010 

اعمار کانال اکبر خیل در قریھ اکبر  1
 خیل

 3894 630,780 43,107,534 ازره لوگر

 مجموع پروژه ھای والیت لوگر
  

43,107,534 630,780 3894 

 420 332,363 22,713,687 رخھ پنجشیر دیواراستنادی در قریھ بخشی خیل 1

 پنجشیرمجموع پروژه والیت 
  

22,713,687 332,363 420 

دیواراستنادی در سواحل راست  1
 دریائی شمل قریھ دند پان

مرکز  خوست
 خوست

9,636,992 141,015 900 

 مجموع پروژه والیت خوست
  

9,636,992 141,015 900 

اعمار دیوار استنادی در قریھ  1
 شملزائی

 300 73,871 5,048,321 شملزائی زابل

 پروژه ھای والیت زابلمجموع 
  

22,713,687 73,871 300 

 

 3100 1,310,028 13,481,500 قلعھ نو بادغیس چاکار ھا 1

 مجموع پروژه ھای والیت بادغیس
  

13,481,500 1,310,028 3100 

تحکیم کاری سواحل دریاي قریھ  1
 نغاری

 400 85,224 5,710,008 نجراب كاپیسا

ریای خارجدره تحکیم سواحل چپ د 2
 قلعھ عباس و ،درمسیرقریھ الالخیل

 1745.36قلعھ خواجھ سفلی بطول 
 متر

 1745 935,532 63,934,260 نجراب كاپیسا

ریای تحکیم سواحل راست د 3
قلعھ  ،خارجدره درمسیرقریھ الالخیل

قلعھ خواجھ بطول  عباس و
 متر 1671.74

 1672 885,707 60,529,191 نجراب كاپیسا

سواحل دریاي قریھ نور تحکیم کاری  4
 سفیدی

 1160 726,727 48,690,718 کوھستان كاپیسا

 مجموع پروژه ھای والیت کاپیسا
  

178,864,177 2,633,190 4977 

تحکیمات سواحل دریا در قریھ  1
 کوچنقی

 1420 322,349 22,549,193 اشترلی دایکندی

 1080 315,116 21,535,027 میر امور دایکندی تحکیمات سواحل دریا در قریھ رباط 2

تحکیمات سواحل دریا در قریھ شیخ  3
 میران

 1060 329,956 22,029,331 اشترلی دایکندی

 مجموع پروژه ھای والیت دایکندی
  

66,113,551 967,421 3560 

 730 212,435 8,968,234 دولت یار غور مدرسھ علیا 1

لعل  غور اعمار دیوار استنادی در قریھ بودلھ 2
 سرجنگل

15,593,544 220,680 460 

اعمار دیوار استنادی در قریھ سنگ  3
 زرد

لعل  غور
 سرجنگل

14,785,533 228,176 700 

 مجموع پروژه ھای والیت غور
  

39,347,310 661,290 1890 

تحکیم کاری سواحل دریا در قریھ  1
 دار آباد سفلی

 360 185,626 12,685,681 مرکز فراه

کاری سواحل دریا در قریھ تحکیم  2
 دار آباد سفلی فیز دوم

 450 70,228 5,225,000 مرکز فراه

 مجموع پروژه ھای والیت فراه
  

17,910,681 255,855 810 

تحکیم سواحل دریائی کار آباد در  1
 2قریھ رواشان 

 80 13,913 950,832 انجیل ھرات



 

 1397 سال در اھایدر سواحل میتحک پروژه ھای ستیل و اتیجزئ: 6 جدول

ره 
شما

SN. 

رارداد بھ ت ققیم  ولسوالی  والیت   اسم پروژه 
 افغانی 

قیمت قرارداد 
 بھ دالر 

طول ساحھ تخریب 
 شده بھ متر

تحکیم سواحل دریا در قریھ گلبھار  1
 شیخان

 420 332,363 22,713,687 مرکز گردیز پكتیا

 مجموع پروژه والیت پکتیا
  

22,713,687 332,363 420 

 1,710 437,584 32,556,250 رودات ننگرھار ساختمان تحکیماتی ثمر خیل 1

 1,110 759,767 56,526,690 خدیره ھول ننگرھار ساختمان تحکیماتی خدیره ھول 2

 1,210 269,770 20,070,910 سلطان پور ننگرھار ساختمان تحکیماتی سلطان پور 3

 950 591,520 44,009,064 بھسود ننگرھار ساختمان تحکیماتی زاخیل 4

 مجموع پروژه والیت ننگرھار
  

153,162,914 2,058,641 4980 

 1010 280,028 19,137,114 مھترالم لغمان تحکیم سواحل دریای علینگار 1

 لغمانمجموع پروژه ھای والیت 
  

19,137,114 280,028 1010 

اعمار کانال اکبر خیل در قریھ اکبر  1
 خیل

 3894 630,780 43,107,534 ازره لوگر

 مجموع پروژه ھای والیت لوگر
  

43,107,534 630,780 3894 

 420 332,363 22,713,687 رخھ پنجشیر دیواراستنادی در قریھ بخشی خیل 1

 پنجشیرمجموع پروژه والیت 
  

22,713,687 332,363 420 

دیواراستنادی در سواحل راست  1
 دریائی شمل قریھ دند پان

مرکز  خوست
 خوست

9,636,992 141,015 900 

 مجموع پروژه والیت خوست
  

9,636,992 141,015 900 

اعمار دیوار استنادی در قریھ  1
 شملزائی

 300 73,871 5,048,321 شملزائی زابل

 پروژه ھای والیت زابلمجموع 
  

22,713,687 73,871 300 

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (6) درج گردیده است.
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تحکیم سواحل دریای ھریرود در  2
 آباد غربمنطقھ صالح 

 550 80,518 5,990,540 انجیل ھرات

 مجموع پروژه ھای والیت ھرات
  

6,941,372 94,431 630 

تحکیم سواحل دریای  بامیان دھن  1
 بستوک

 950 236,903 16,189,970 ورس بامیان

بازسازی کانال عمومی تگاب برگ  2
 شاھی

 217,549 14,867,267 پنجاب بامیان
 

 والیت بامیانمجموع پروژه ھای 
  

31,057,237 454,452 950 

 1400 642,848 43,932,232 خلم بدخشان دیوار تحکیماتی در قریھ پری خم 1

تحکیم کاری سواحل دریای پنج در  2
 منطقھ رباطک

 450 362,270 24,757,500 درواز باال بدخشان

تحکیمات سواحل دریا در در چھار  3
 نقاط فیض آباد

 1800 1,645,787 112,473,101 مرکز بدخشان

 مجموع پروژه ھای والیت بدخشان
  

181,162,833 2,650,905 3650 

 710 71,587 4,892,256 پلخمری بغالن تحکیم سواحل دریا واش آباد دره 1

بغالن  بغالن تحکیم سواحل دریا در قریھ آب قل 2
 مرکزی

13,056,015 191,045 360 

دریای اندرآب تحکیم کاری سواحل  3
 در قریھ کاوه

 130 46,400 3,108,800 خنجان بغالن

 مجموع پروژه ھای والیت بغالن
  

21,057,071 309,032 1200 

تحکیم سواحل دریای شولگره قسمت  1
 اول

 2000 1,745,420 119,282,003 شولگره بلخ

دکھ ھای گبیونی قریھ آریغ باتور  2
 قسمت اول

 500 319,692 23,785,084 شورتپھ بلخ

تحکیم سواحل دریای شولگره قسمت  3
2 

 1750 1,424,007 105,946,086 شولگره بلخ

 مجموع پروژه ھای والیت بلخ
  

249,013,173 3,489,119 4250 

تحکیم سواحل دریا در قریھ نوآباد  1
 گنج علی باغ

 300 59,180 4,403,000 بھارک تخار

استنادی قریھ جلیم پروژه پنجم دیوار  2
 )PCCخور(

 300 186,901 12,772,800 خواجھ غار تخار

دیوار استنادی گبیونی در قریھ  3
 چرمگری

 380 56,336 3,850,000 فرخار تخار

 1130 469,064 34,898,356 فرخار تخار تحکیم سواحل دریا در منطقھ شوری 4



 

 3100 1,310,028 13,481,500 قلعھ نو بادغیس چاکار ھا 1

 مجموع پروژه ھای والیت بادغیس
  

13,481,500 1,310,028 3100 

تحکیم کاری سواحل دریاي قریھ  1
 نغاری

 400 85,224 5,710,008 نجراب كاپیسا

ریای خارجدره تحکیم سواحل چپ د 2
 قلعھ عباس و ،درمسیرقریھ الالخیل

 1745.36قلعھ خواجھ سفلی بطول 
 متر

 1745 935,532 63,934,260 نجراب كاپیسا

ریای تحکیم سواحل راست د 3
قلعھ  ،خارجدره درمسیرقریھ الالخیل

قلعھ خواجھ بطول  عباس و
 متر 1671.74

 1672 885,707 60,529,191 نجراب كاپیسا

سواحل دریاي قریھ نور تحکیم کاری  4
 سفیدی

 1160 726,727 48,690,718 کوھستان كاپیسا

 مجموع پروژه ھای والیت کاپیسا
  

178,864,177 2,633,190 4977 

تحکیمات سواحل دریا در قریھ  1
 کوچنقی

 1420 322,349 22,549,193 اشترلی دایکندی

 1080 315,116 21,535,027 میر امور دایکندی تحکیمات سواحل دریا در قریھ رباط 2

تحکیمات سواحل دریا در قریھ شیخ  3
 میران

 1060 329,956 22,029,331 اشترلی دایکندی

 مجموع پروژه ھای والیت دایکندی
  

66,113,551 967,421 3560 

 730 212,435 8,968,234 دولت یار غور مدرسھ علیا 1

لعل  غور اعمار دیوار استنادی در قریھ بودلھ 2
 سرجنگل

15,593,544 220,680 460 

اعمار دیوار استنادی در قریھ سنگ  3
 زرد

لعل  غور
 سرجنگل

14,785,533 228,176 700 

 مجموع پروژه ھای والیت غور
  

39,347,310 661,290 1890 

تحکیم کاری سواحل دریا در قریھ  1
 دار آباد سفلی

 360 185,626 12,685,681 مرکز فراه

کاری سواحل دریا در قریھ تحکیم  2
 دار آباد سفلی فیز دوم

 450 70,228 5,225,000 مرکز فراه

 مجموع پروژه ھای والیت فراه
  

17,910,681 255,855 810 

تحکیم سواحل دریائی کار آباد در  1
 2قریھ رواشان 

 80 13,913 950,832 انجیل ھرات

 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (6) درج گردیده است.
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تحکیمات سواحل راست و چپ  5
پیانی ، دھن دریاچھ خرم آب منطقھ 

مزار، علی کلی، سرخم، دره سنگ، 
 ملی الن و شاه توت

 1200 335,986 22,961,280 فرخار تخار

دیوار استنادی گبیونی در قریھ بدین  6
 بای

 340 71,700 4,900,000 تالقان تخار

دیوار استنادی گبیونی در قریھ غالم  7
 دستگیر پل قاق

 300 71,700 4,900,000 تالقان تخار

 320 48,873 3,340,000 ھزار سومج تخار دیوار استنادی گبیونی ھزار سموچ 8

تحکیم کاری سواحل دریا در منطقھ  9
 متر 1100خسده بطول 

 1100 316,609 21,637,037 فرخار تخار

 مجموع پروژه ھای والیت تخار
  

113,662,473 1,616,349 5370 

تحکیمات سواحل دریای آمو ذریعھ  1
گبیون بھ امتداد دکھ نمبر سنگ معھ 

 یک خانتیپھ

 70 108,011 7,381,500 خماب جوزجان

 مجموع پروژه ھای والیت جوزجان
  

7,381,500 108,011 70 

 50 17,854 1,220,160 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای قراغو 1

 100 22,220 1,518,544 مرکز سرپل تحکیم سواحل دریای نھر والیت 2

 پروژه ھای والیت سرپلمجموع 
  

2,738,704 40,075 150 

تحکیم سواحل دریا منطقھ مسجد  1
 03کالن 

 743.8 301,243 20,586,941 مرکز ایبک سمنگان

تحکیم سواحل دریا منطقھ مسجد  2
 04کالن 

 935.5 367,630 25,123,840 مرکز ایبک سمنگان

تحکیم سواحل دریا در قریھ تحت  3
 01حقان 

 804.5 367,977 25,147,518 مرکز ایبک سمنگان

تحکیم سواحل دریا در قریھ تحت  4
 02حقان 

 178.5 99,982 6,832,763 مرکز ایبک سمنگان

تحکیم سواحل دریا منطقھ مدرسھ  5
 خالد

 867 356,808 24,384,280 مرکز ایبک سمنگان

 مجموع پروژه ھای والیت سمنگان
  

102,075,342 1,493,640 3529.3 

تحکیم کاری سواحل دریا در منطقھ  1
 گل قشالق مربوط ناحیھ اول

 200 65,000 4,442,100 شھر میمنھ فاریاب

تحکیم کاری سواحل دریا در منطقھ  2
 کوھی خانھ مربوط ناحیھ اول

 200 65,000 4,442,100 شھر میمنھ فاریاب

 مجموع پروژه ھای والیت فاریاب
  

8,884,200 130,000 400 
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 تمام جزئیات و لیست برنامه تحکیم سواحل دریاها در سال 1397 در جداول (6) درج گردیده است.

 

تحکیم سواحل دریایی کندز قریھ  1
 ترکمن عسقالن کانال جدید گلتپھ

 59,167 4,043,450 مرکز کندز
 

 710 278,167 19,009,933 مرکز کندز تحکیم کاری سواحل کھنھ قلعھ 2

دیوار استنادی قریھ گرگری دوم  3
 pcc wallتوسط 

 3000 351,015 23,988,340 امام صاحب کندز

پروژه چھارم برزنگی قریھ نجم  4
 الدین توسط دکھ ھای گبیونی

 800 273,620 18,699,200 امام صاحب کندز

پروژه سوم برزنگی قریھ نجم الدین  5
 توسط دکھ ھای گبیونی

 800 240,743 16,452,400 امام صاحب کندز

پروژه دوم برزنگی قریھ نجم الدین  6
 گبیونیتوسط دکھ ھای 

 800 171,930 11,749,700 امام صاحب کندز

تحکیم کاری سواحل آمو در قریھ  7
قراول و شالبافی دوم توسط دکھ ھای 

 گبیونی

 1500 247,139 16,889,500 امام صاحب کندز

تحکیم کاری سواحل آمو در قریھ  8
قراول و شالبافی سوم توسط دکھ 

 ھای گبیونی

 1500 215,730 14,742,980 امام صاحب کندز

تحکیم کاری سواحل آمو در قریھ  9
قراول و شالبافی چھارم توسط دکھ 

 ھای گبیونی

 1500 28,480 1,946,330 امام صاحب کندز

 5740 433,619 29,633,535 امام صاحب کندز حفر نوبر قریھ قدم جای کانال جدید 10

 مجموع پروژه ھای والیت کندز
  

157,155,368 2,299,610 16350 

4- برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397
هدف: بهره بردارى و نگهدارى از زیربناهاى آبى  و نگهدارى دارایى هاى وزارت انرژى و آب  بشمول  ساختمان هاى ادارى و ماشین 

آالت از طریق ایجاد و اجراى مکانیزم هاى موثر بهره بردارى و حفظ و مراقبت.
 

اجراآت: 
باسازى و کار  امریکایى در والیات و قریه جات مختلف پروژه  ارزش (5,2) میلیون دالر  به  ) پروژه  به تعداد (127  در سال 1397 
ساختمان آن تکمیل گردیده که براى ( 37400 ) نفر در یک سال در جریان کار اعمار پروژه ها زمینه کار ایجاد گردیده است.  لیست 
پروژه ها به تفکیک والیات قرار ذیل است. تمام جزئیات در مورد برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397 

در جدول (7) درج گردیده است.

 1397 سال در آب ساتیتاس یبردار بھره و مراقبت و حفظ برنامھ مورد در اتیجزئ: 7جدول 

 قیمت قرارداد پروژه
 (بھ دالر) 

 شماره پروژهنام  موقعیت پروژه
 والیت  ولسوالی

   ریاست عمومی حوزه دریایی کابل
 1 حفظ و مراقبت کانال نری سیر کنر شیگل 53,945
 2 حفظ و مراقبت سوپر پسج کانال حاجیان پکتیا  مرکز 18,710
 3 پروژه دیوار استندادی دیوار لعل پور دکھ ننگرھار لعل پور  83,268
 4 پروژه کانال راه کاروان لوگر خوشی 19,137
 5 پروژه کانال چھار دھی لغمان مرکز 12,318
 6 بخش اول پاک کاری کانال عمومی پروان پروان  مرکز 146,844
 7 ترمیم سربند کانال خوشحال کاپیسا کوھبند 82,699
 8 بند کانال زر خریدم سرترمی وردک بھسود 73,369
 9 ترمیم کانال دو آب نورستان دوآب 70,272
 10 دیوار استنادی سربند کانال قابل بای کابل  ده سبز 114,600
 11 ترمیم کانال تتور پکتیا  متا خان 122,778
 12 اعمار سربند جوی سید غزنی خواجھ عمری 39,196
 13 لترمیم کانال گالب خی پنجشیر آبشار 81,988
 14 دیوار استنادی کانال شمل لتکوترمیم سربند و  خوست  مرکز 92,059
 15 بخص دوم پاک کاری کانال عمومی پروان پروان  مرکز 212,089
دیوار استنادی پیش روی استیشن ھایدرو لوجی  کابل  استالف 85,613

 استالف والیت کابل
16 

حوزه فرعی دریایی احاطھ تعمیر اداری ریاست  پکتیا  مرکز 20,819
 الی گردیزجلگھ با

17 

 18 ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی کنر کنر مرکز 6,698
ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی  لغمان مرکز 4,786

 لغمان
19 

ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی  کاپیسا مرکز 3,973
 کاپیسا

20 

ی حوزه دریایی ترمیم تعمیر اداری ریاست عموم  کابل مرکز 33,434
 کابل 

21 

   مجموع کل     1,378,597
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جدول 7: جزئیات در مورد برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397

 1397 سال در آب ساتیتاس یبردار بھره و مراقبت و حفظ برنامھ مورد در اتیجزئ: 7جدول 

 قیمت قرارداد پروژه
 (بھ دالر) 

 شماره پروژهنام  موقعیت پروژه
 والیت  ولسوالی

   ریاست عمومی حوزه دریایی کابل
 1 حفظ و مراقبت کانال نری سیر کنر شیگل 53,945
 2 حفظ و مراقبت سوپر پسج کانال حاجیان پکتیا  مرکز 18,710
 3 پروژه دیوار استندادی دیوار لعل پور دکھ ننگرھار لعل پور  83,268
 4 پروژه کانال راه کاروان لوگر خوشی 19,137
 5 پروژه کانال چھار دھی لغمان مرکز 12,318

 6 بخش اول پاک کاری کانال عمومی پروان پروان  مرکز 146,844
 7 ترمیم سربند کانال خوشحال کاپیسا کوھبند 82,699
 8 بند کانال زر خریدم سرترمی وردک بھسود 73,369
 9 ترمیم کانال دو آب نورستان دوآب 70,272

 10 دیوار استنادی سربند کانال قابل بای کابل  ده سبز 114,600
 11 ترمیم کانال تتور پکتیا  متا خان 122,778
 12 اعمار سربند جوی سید غزنی خواجھ عمری 39,196
 13 لترمیم کانال گالب خی پنجشیر آبشار 81,988
 14 دیوار استنادی کانال شمل لتکوترمیم سربند و  خوست  مرکز 92,059

 15 بخص دوم پاک کاری کانال عمومی پروان پروان  مرکز 212,089
دیوار استنادی پیش روی استیشن ھایدرو لوجی  کابل  استالف 85,613

 استالف والیت کابل
16 

حوزه فرعی دریایی احاطھ تعمیر اداری ریاست  پکتیا  مرکز 20,819
 الی گردیزجلگھ با

17 

 18 ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی کنر کنر مرکز 6,698
ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی  لغمان مرکز 4,786

 لغمان
19 

ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی  کاپیسا مرکز 3,973
 کاپیسا

20 

ی حوزه دریایی ترمیم تعمیر اداری ریاست عموم  کابل مرکز 33,434
 کابل 

21 

   مجموع کل     1,378,597
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جدول 7: جزئیات در مورد برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397

   ریاست عمومی حوزه دریایی پنج آمو
 1 دکھ گبیونی  مراقبت پروژه حفظ و کندز  چھاردرده 54,471
 2 دو پرچابھ در کانال وکیل جنگل  مراقبت پروژه حفظ و کندز  قلعھءذال 27,520
 3 ترمیم کانال عمومی    مراقبت پروژه حفظ و کندز  دردهچھار 44,771
 4 پرچابھ کانال قریھ یتیم  مراقبت پروژه حفظ و کندز  چھاردرده 11,235
ترمیم کانال سیفون نقی خان  مراقبت  پروژه حفظ و کندز  خان آباد 24,349

 آباد
5 

 6 پرچابھ کانال ولی آبادمراقبت  پروژه حفظ و کندز  مرکز 11,165
آب کانال ارباب م کننده تقسی مراقبت پروژه حفظ و کندز  گل تپھ 8,860

 غفار
7 

 8 سجانی مراقبت  و  پروژه حفظ کندز  خان آباد 46,627
 9 بازار  و کانال بھار بدخشان اشکاشم 111,252
 10 ترمیم کانال قاصده بدخشان واخان 73,129
 11 ترمیم کانال گاز خان بدخشان واخان 293,898
 12 ترمیم کانال علم پھلوان تخار دشت قلعھ 100,641
 13 ترمیم کانال کورنی بامیان ورس 28,704
 14 اطاق استیشن  نیک  مراقبت پروژه حفظ و بامیان یکاولنگ 4,895
 15 کانال ذخیر اوراق مراقبت پروژه حفظ و بامیان یکاولنگ 6,652

 16 کاری جوی نو پاک  مراقبت پروژه حفظ و بغالن پلخمری 40,147
 17 گانمراقبت ترمیم کانال گوھر پروژه حفظ و بغالن پلخمری 60,212
بغالن  6,729

 مرکزی
 18 احاطھ تعمیر    مراقبت پروژه حفظ و بغالن

 19 ترمیم ترناب مراقبت  پروژه حفظ و بغالن فرنگ 15,360
 20 چی ترمیم کانال اختھ  مراقبت و پروژه حفظ  بغالن بغالن 13,249
 21 ترمیم کانال آب زراعتی مراقبت و پروژه حفظ  بدخشان تشکان 55,518
 22 ترمیم کانال قره ھندو تالقان مراقبت و پروژه حفظ  تخار تالقان 85,104
ترمیم دیوار گبیونی  دریای  مراقبت و  پروژه حفظ تخار تالقان 46,765

 تالقان
23 

 24 ترمیم کانال سرای غربی   بتمراق و  پروژه حفظ بدخشان کشم 28,500
   مجموکلی     1,199,753

 

 ریاست عمومی حوزه دریایی ھریرود مرغاب
 1 تعمیرحوزه عمومی ھرات مرکز 24,961

ریاست عمومی پزخانھ شاتاق محافظین وپارتیشن آ ھرات مرکز 5,747
 2 جھت ایجاد شعبھ برای مدیریت تدارکات

 3 خواجھ ھای محل استناد دیوار ھرات مرکز 15,333
 4 استنادی صوفی آباد دیوار ھرات مرکز 70,426

مترگابیون وترمیم اتاق ھای رھایشی 235اعمار ھرات چشت  291,977
 5 سلمابند

 6 کانال یزده فراه مرکز 58,456
 7 کانال گینھ کان فراه مرکز 5,179
 8 سربند پرچاوه جوین  فراه جوین 7,143
 9 آبادکانال دار  فراه مرکز 5,685
 10 اطاق محافظ استیشن و فراه مرکز 8,038

 11 استیشن اسنوسروی بادغیس قلعھ نو 14,569
 12 کانال نیک  بادغیس قلعھ نو 41,826
 13 کانال تگاب رباط بادغیس آبکمری  64,493
 14 کانال سوختھ گک بادغیس آبکمری  7,338
 15 کانال خارستان بادغیس قلعھ نو 7,262
 16 کانال عبدالمنان بادغیس قادس 7,294
 17 کانال دره علی  بادغیس آبکمری  7,267

 18 تعمیرحوزه فرعی بادغیس بادغیس قلعھ نو 12,987
 19 کانال خم کپھ بادغیس قلعھ نو 50,877
 20 کانال سیاه سنگ غور فیروزکوه 22,084
 21 سنگ قشقھ غور دولت یار 9,429
 22 کانال شینیھ غور دولت یار 8,989

 23 کانال الندر غور فیروزکوه 29,530
 24 کانال قطس غور فیروزکوه 8,353
 25 کانال شاه غاسی غور فیروزکوه 7,271

 26 ترازآیگزر سیاه سنگ غور فیروزکوه 11,029
 27 کانال سیاه سنگ غور فیروزکوه 7,141
 28 کانال پوزه لیج غور فیروزکوه 7,081
هفیروزکو 7,150  29 ترمیم تعمیر اداری حوزه غور غور 
 30 دیوار استیشن ھایدرولوژی غور فیروزکوه 7,072

   مجموع کلی     831,988
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جدول 7: جزئیات در مورد برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397

 ریاست عمومی حوزه دریایی ھریرود مرغاب
 1 تعمیرحوزه عمومی ھرات مرکز 24,961

ریاست عمومی پزخانھ شاتاق محافظین وپارتیشن آ ھرات مرکز 5,747
 2 جھت ایجاد شعبھ برای مدیریت تدارکات

 3 خواجھ ھای محل استناد دیوار ھرات مرکز 15,333
 4 استنادی صوفی آباد دیوار ھرات مرکز 70,426

مترگابیون وترمیم اتاق ھای رھایشی 235اعمار ھرات چشت  291,977
 5 سلمابند

 6 کانال یزده فراه مرکز 58,456
 7 کانال گینھ کان فراه مرکز 5,179
 8 سربند پرچاوه جوین  فراه جوین 7,143
 9 آبادکانال دار  فراه مرکز 5,685
 10 اطاق محافظ استیشن و فراه مرکز 8,038

 11 استیشن اسنوسروی بادغیس قلعھ نو 14,569
 12 کانال نیک  بادغیس قلعھ نو 41,826
 13 کانال تگاب رباط بادغیس آبکمری  64,493
 14 کانال سوختھ گک بادغیس آبکمری  7,338
 15 کانال خارستان بادغیس قلعھ نو 7,262
 16 کانال عبدالمنان بادغیس قادس 7,294
 17 کانال دره علی  بادغیس آبکمری  7,267

 18 تعمیرحوزه فرعی بادغیس بادغیس قلعھ نو 12,987
 19 کانال خم کپھ بادغیس قلعھ نو 50,877
 20 کانال سیاه سنگ غور فیروزکوه 22,084
 21 سنگ قشقھ غور دولت یار 9,429
 22 کانال شینیھ غور دولت یار 8,989

 23 کانال الندر غور فیروزکوه 29,530
 24 کانال قطس غور فیروزکوه 8,353
 25 کانال شاه غاسی غور فیروزکوه 7,271

 26 ترازآیگزر سیاه سنگ غور فیروزکوه 11,029
 27 کانال سیاه سنگ غور فیروزکوه 7,141
 28 کانال پوزه لیج غور فیروزکوه 7,081
هفیروزکو 7,150  29 ترمیم تعمیر اداری حوزه غور غور 
 30 دیوار استیشن ھایدرولوژی غور فیروزکوه 7,072

   مجموع کلی     831,988
 

 

 ریاست عمومی حوزه دریایی شمال

 1 گبیون و بوری پالستیکی بلخ شورتپھ 145,588

 بلخ مرکز شھر 24,239
 تعمیر اداری مھمان خانھ ،البراتوار ، مراقبتامور حفظ و 

صحن ریاست و اطاق محافظ ریاست عمومی حوزه دریائی 
 شمال و حوزه دریائی فرعی بلخ

2 

 سرپل مرکز شھر 19,439
، البراتوار میر اداری مھمان خانھ،تع مراقبتامور حفظ و 

صحن ریاست و اطاق محافظ ریاست عمومی حوزه دریائی 
 دریائی فرعی سرپلشمال و حوزه 

3 

 فاریاب مرکزشھر 17,993
، رالبراتوا ،تعمیر اداری مھمان خانھ مراقبتور حفظ و ام

صحن ریاست و اطاق محافظ ریاست عمومی حوزه دریائی 
 شمال و حوزه دریائی فرعی شرین تگاب

4 

 بلخ دھدادی 82,215

درکوف، دیوار دیوار استنادی گل مراقبت و  پروژه حفظ
ترمیم و انگاف  ،سربند نھر شاھی یاستنادی قسمت باالی

دیوار سنگاری قسمت پائینی تقسیم کننده سیاه گرد  کاری
متر و قفس احاطوی اطراف اطاق محافظ  300بھ طول 

متر و ترمیم درک ھای  150سربند نھر شاھی بھ طول 
 تخریب شده

5 

 6 سربند مال چاری مرکز شھر ایبک مراقبتپروژه حفظ و  سمنگان مرکز شھر 63,506

 جوزجان مرکز خواجھ دکو 55,858

ی سھ دیوار محافظوی سربند تقسیمات مراقبت پروژه حفظ و
سریند تقسیماتی شش  ، دیوار محافظویدرک نھر سفید

قسیماتی لبجرطاغن ت، دیوار استنادی سربند درک نھر سفید
قسیماتی سھ درک ولسوالی تو دیوار استنادی سربند 

 خواجھ دو کوه

7 

افظوی کانال ھای بھسود دیوار مح مراقبتپروزه حفظ و  سرپل مرکز 99,764
 8 والیت امام خورد و قراغو

دیوار محافظوی کانال ھای شیخک و  مراقبتپروژه حفظ و  سرپل مرکز 97,437
 9 دم شاخ و جولگی

چمتال، کشنده و  59,598
 مرکز سمنگان

بلخ و 
 سمنگان

دیوال تحکیماتی استیشن  مراقبتپروژه حفظ و 
و استشن  ھایدرولوژی دره ژوندون والیت سمنگان

 ھایدرولوژی ولسوالی کشنده ورباط والیت بلخ
10 

 بلخ 62,136
وزیر اباد 

و علم 
 خیل

اعمار درک ھای تقسیم کننده سلطان  مراقبتپروژه حفظ و
 11 خواجھ ولی و بوکھ والیت بلخ

سربند و کانال ازاد قریھ دار مرکز  مراقبتپروژه حفظ و  دلخکی مرکز 89,685
 12 نشھر ایبک والیت سمنگا

 مرکز 53,291
منگوتی 
و بابھ 

 علی

دیوار تحکیماتی نھر سفید واقع  مراقبتپروژه حفظ و
منگوتی و دیوار تحکمیاتی کانال قوسکول واقع قریھ بابھ 

 علی والیت جوزجان
13 

اعمار شکن کانال اقتاش مرکز والیت  مراقبت پروژه حفظ و اسیاباد مرکز 23,974
 14 سرپل

اعمار شکن ترناب کانال بھسود  بتمراق وژه حفظ وپر سرپل مرکز 14,009
 15 مرکز والیت سرپل

ریت ریزی سرک موتر رو و سمت پیشروی ریاست ککان بلخ مرکز 3,029
 16 حوزه فرعی دریائی بلخ

  مجموع کلی   911,761
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جدول 7: جزئیات در مورد برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397

 

 ریاست عمومی حوزه دریایی شمال

 1 گبیون و بوری پالستیکی بلخ شورتپھ 145,588

 بلخ مرکز شھر 24,239
 تعمیر اداری مھمان خانھ ،البراتوار ، مراقبتامور حفظ و 

صحن ریاست و اطاق محافظ ریاست عمومی حوزه دریائی 
 شمال و حوزه دریائی فرعی بلخ

2 

 سرپل مرکز شھر 19,439
، البراتوار میر اداری مھمان خانھ،تع مراقبتامور حفظ و 

صحن ریاست و اطاق محافظ ریاست عمومی حوزه دریائی 
 دریائی فرعی سرپلشمال و حوزه 

3 

 فاریاب مرکزشھر 17,993
، رالبراتوا ،تعمیر اداری مھمان خانھ مراقبتور حفظ و ام

صحن ریاست و اطاق محافظ ریاست عمومی حوزه دریائی 
 شمال و حوزه دریائی فرعی شرین تگاب

4 

 بلخ دھدادی 82,215

درکوف، دیوار دیوار استنادی گل مراقبت و  پروژه حفظ
ترمیم و انگاف  ،سربند نھر شاھی یاستنادی قسمت باالی

دیوار سنگاری قسمت پائینی تقسیم کننده سیاه گرد  کاری
متر و قفس احاطوی اطراف اطاق محافظ  300بھ طول 

متر و ترمیم درک ھای  150سربند نھر شاھی بھ طول 
 تخریب شده

5 

 6 سربند مال چاری مرکز شھر ایبک مراقبتپروژه حفظ و  سمنگان مرکز شھر 63,506

 جوزجان مرکز خواجھ دکو 55,858

ی سھ دیوار محافظوی سربند تقسیمات مراقبت پروژه حفظ و
سریند تقسیماتی شش  ، دیوار محافظویدرک نھر سفید

قسیماتی لبجرطاغن ت، دیوار استنادی سربند درک نھر سفید
قسیماتی سھ درک ولسوالی تو دیوار استنادی سربند 

 خواجھ دو کوه

7 

افظوی کانال ھای بھسود دیوار مح مراقبتپروزه حفظ و  سرپل مرکز 99,764
 8 والیت امام خورد و قراغو

دیوار محافظوی کانال ھای شیخک و  مراقبتپروژه حفظ و  سرپل مرکز 97,437
 9 دم شاخ و جولگی

چمتال، کشنده و  59,598
 مرکز سمنگان

بلخ و 
 سمنگان

دیوال تحکیماتی استیشن  مراقبتپروژه حفظ و 
و استشن  ھایدرولوژی دره ژوندون والیت سمنگان

 ھایدرولوژی ولسوالی کشنده ورباط والیت بلخ
10 

 بلخ 62,136
وزیر اباد 

و علم 
 خیل

اعمار درک ھای تقسیم کننده سلطان  مراقبتپروژه حفظ و
 11 خواجھ ولی و بوکھ والیت بلخ

سربند و کانال ازاد قریھ دار مرکز  مراقبتپروژه حفظ و  دلخکی مرکز 89,685
 12 نشھر ایبک والیت سمنگا

 مرکز 53,291
منگوتی 
و بابھ 

 علی

دیوار تحکیماتی نھر سفید واقع  مراقبتپروژه حفظ و
منگوتی و دیوار تحکمیاتی کانال قوسکول واقع قریھ بابھ 

 علی والیت جوزجان
13 

اعمار شکن کانال اقتاش مرکز والیت  مراقبت پروژه حفظ و اسیاباد مرکز 23,974
 14 سرپل

اعمار شکن ترناب کانال بھسود  بتمراق وژه حفظ وپر سرپل مرکز 14,009
 15 مرکز والیت سرپل

ریت ریزی سرک موتر رو و سمت پیشروی ریاست ککان بلخ مرکز 3,029
 16 حوزه فرعی دریائی بلخ

  مجموع کلی   911,761
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جدول 7: جزئیات در مورد برنامه حفظ و مراقبت و بهره بردارى تاسیسات آب در سال 1397

   ریاست عمومی حوزه دریایی ھلمند

 1 رگچرخ بروی آب قریھ حفظ ومراقبت بند ذخیره  دایکندی میرامور 62,897
 2 مالی تعمیر اداره ریاست حوزه فرعی دایکندیگترمیم رن دایکندی مرکز شھر 21,734
 3 باکاری و ترمیم کانال ملمنجکحفظ و مراقبت  دایکندی ملمنجک 8,753

 دایکندی کیتی 18,011
حفظ ومراقبت ترمیم کانال ده پنده ،ترمیم کانال مدرسھ 

ھن شیبر، ترمیم کانال کاروان سرای وترمیم ،ترمیم کانال د
 کانال دھن دیمھ

4 

 5 ترمیم و باکاری کانال بتاب لزیر دایکندی میرامور 8,281
 6 بیون کاری کانال عیسی زیذ زابل شھر صفا 11,250
 7 بیون کاری کانال مھدیگ زابل مرکز شھر 14,625
 8 ک شھرصفاگی وبابا دیواراستنادی شام زابل شھر صفا 13,587
 9 بیون کاری کانال خانگ زابل شھر صفا 15,950
 10 بیون کاری کانال باکرزیگ زابل شھر صفا 11,632
 11 بیون کاری کانال خانزیگ زابل شھر صفا 14,063
 12 بیون کاری کانال نریگدیوار زابل شھر صفا 26,063
 13 کانال کرزی بیون کاریگ زابل مرکز شھر 27,600
 14 بیون کاری کانال دادوزیگ زابل مرکز شھر 15,950
 15 سایوان وسایط ریاست حوزه فرعی ھلمندوسطی ھلمند مرکز شھر 10,471
 16 اه شماالنگترمیم ویرسربند کانال لشکر ھلمند مرکز 34,394
 17 ندترمیم تعمیر ریاست عمومی حوزه دریایی ھلم ھلمند مرکز 12,478
 18 اه شماالنگکانال لشکر ۴٣ترمیم دراب  ھلمند ناوه 18,501

کانال درویشان  ۵٠و ٢٩تحکیم کاری پارچابھ استیشن  ھلمند رمسیرگ 25,301
 رمسیرگولسوالی 

19 

 20 اهگدیواراستنادی ھایدرومیتیورولوژی لشکر ھلمند مرکز 8,381
 21 یبل وی استیشن قلعھ بستدیواراحاطھ اطاق وک ھلمند مرکز 18,738
 22 دیواراستنادی قلعھ بست ھلمند مرکز 33,908

 23 تحکیم کاری بازوی کانال آب بازان ھلمند نھرسراج 137,124
 24 رمیسیرگدیواراطاق ھا ودیواراستنادی  کیبل وی  ھلمند رمسیرگ 25,995
 25 00+0سربند بغرادراستیشن  ھلمند رشکگ 12,279
 26 تحکیم پرچابھ ده آدم خان ھلمند نھرسراج 69,752
 27 اه شماالنگلشکر ٢٣ترمیم دارپ  ھلمند ناوه 30,390
 28 048+0تحکیم بازوی کانال درویشان استیشن  ھلمند رمسیرگ 10,509
 29 تحکیم کاری بازوی کانال کجکی سفلی ھلمند کجکی 26,145
 30 ی کیبل وی کجکیدیواراستناد ھلمند کجکی 26,153
 31 دیواراستنادی کاریز قریھ مختار ھلمند مرکز 26,352
 32 مالی ریاست حوزه فرعی دریایی زرنجگترمیم ورن نیمروز مرکز 7,941
 33 تحکیم کاری استیشن ھایدرولوژی بند کمال خان نیمروز چھاربرجک 27,895
 34 ی ارغندابدیواراستنادی کانال عموم کندھار ارغنداب 70,757

یک باب دروازه کنترولی درمربوطات حوزه فرعی دریایی  کندھار ارغنداب 10,449
 کندھار

35 

 36 ترمیم تعمیر اداری ریاست حوزه فرعی دریایی ارغنداب کندھار مرکز 6,246
 مجموع کلی   920,555

 
اشتغال زایى در پروژه هاى تکمیل شده و تحت کار بخش آب سال 1397

طى سال 1397 درمجموع پروژه هاى تکمیل شده وتحت کار بخش آب به تعداد(662,400) نفرروز 
مزد زمینه کار درجریان ساختمان پروژه ها ایجاد گردیده است .

وهمچنان ازاثر بهبود ساحات آبیارى کانال هاى که اصالح وبازسازى گردیده براى تعداد (35,122) 
فامیل (از قرار یک هکتار براى یک فامیل) ایجاد اشتغال زایى دایمى صورت گرفته  است.               
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فعالیت ها و دستآورد هاى ریاست تفتیش داخلى، ریاست تدارکات، ریاست مالى و حسابى، ریاست منابع بشرى، ریاست 
ادارى و خدمات وزارت انرژى در طى سال 1397 قرارذیل مى باشد.

1- فعالیت ها و دستآورد هاى ریاست تفتیش:
فعالیت ها و دستآورد هاى ریاست تفتیش داخلى وزارت انرژى و آب قرارذیل مى باشد:

•  ارایه گزارش از تطبیق پالن مبارزه علیه فساد ادارى مطابق پالن ترتیب شده سال 1397 به سکرتریت ویژه یى مبارزه علیه فساد 
ادارى که از جمله تعداد (26) موارد شامل پالن (23) مورد تطبیق شده و تعداد (3) مورد به دلیل بازنگرى قانون آب تحت کار است 

و در مجموع مبلغ (43966141) افغانى دو باره به خزانه دولت انتقال یافته است.
•  به اساس هدایت هیئت اعزامى مقام عالى ریاست جمهورى تعداد (27) مورد بررسى و نتایج آن به ریاست دفتر مقام وزارت به 

ریاست محترم جمهورى ارسال گردیده است.
•  به تعداد (45) واحد مرکزى و والیتى طى سال 1396-1397 بررسى گردیده است.

•  تعداد پروژه هاى بررسى شده (234) پروژه در (27) والیت و به تعداد  (936) سفارش به ادارات تحت تفتیش غرض تحقیق ارسال 
گردیده است.

•  بمنظور تطبیق اصل مکافات و مجازات (49) تن کارمندان مرکزى، والیتى تادیب و به تعداد 49 تن به نهاد هاى عدلى و قضائى 
معرفى گردیده اند.

•  29 دوسیه ارسالى اداره قضه بررسى و دو باره غرض اجراآت بعدى ارسال گردیده است.
•  تعداد (8) دوسیه اداره محترم عالى مبارزه علیه فساد ادارى قبل از ادغام بررسى و دو باره غرض اجراآت بعدى ارسال گردیده.

•  به تعداد (45) موضوع به اساس حکم مقام عالى وزارت بررسى و جهت تحقق سفارشات به مراجع مختلف ارسال گردیده.

2- ریاست تدارکات
فعالیت ها و دست آورد هاى عمده ریاست تدارکات وزارت انرژى و آب در طى سال مالى 1397 قرار ذیل مى باشد:

•  جاگزینى کارمندان ریاست تدارکات با کارمندان جدید تحصیل کرده،
•  استفاده از تمام فورمه هاى معیارى تدارکات در پروسه هاى تدارکاتى،

•  تطبیق سیستم جدید فایلینک در تمام آمریت ها و مدیریت هاى تدارکات،
•  رفع مشکالت 5 پروژه زیربنایى شامل بند پاشدان، شاه و عروس  ، مچلغو،

•  اشتراك کارمندان تدارکات در دوره هاى آموزشى برنامه هاى تدارکات که توسط انستیتوت تدارکات ملى دایر گردیده به تعداد 30 
نفر،

•  دایر نمودن ورکشاب هاى داخلى براى کارمندان تدارکات،
•  معرفى شرکت هاى متخلف به کمیته محترم بررسى ادارى تدارکات ملى،

، CPMIS  درج معلومات پروژه هاى عقد شده و تحت طى مراحل تدارکات در سیستم  •
•  ایجاد سیسیم گزارش دهى هفته وار  ماهوار براى تمام آمریت ها  و مدیریت هاى تدارکات،

•  ایجاد ارشیف معیارى جهت حفظ تمام قراداد ها و پروژه هاى غیر جارى،
•  ایجاد دیتابیس معلومات پروژه ها به منظور مدیریت آن به خصوص مدیریت تضمینات شرکت برنده،

•  رفع مشکالت چندین پروژه هاى بالتکلیف  شامل پروژه هاى ذامه پکتیکا پروژه چهارم، نهم جلیم خور ولسوالى خواجه غار تخار،  
پروژه تحکیم کارى سواحل دریایى آمو، پروژه دیوار استنادى دنده  پان والیت خوست.

تمام  جزئیات فعالیت ها و دست آورد هاى ریاست تدارکات در جدول (7) درج گردیده است.
 جزئیات فعالیت ھا و دست آورد ھای ریاست تدارکات: 7جدول 

تعداد   قیمت مجموعی قرارداد ھا  
 پروژه 

 فعالیت ھای عمده

ره
شما

 

 ICB  1پروژه ھای عقد شده ساختمانی  8 $ 185,616,778.33

227,0372,62 Afg 10 انی پروژه ھای عقد شده ساختمNCB 2 

 ICB  3پروژه ھای عقد شده خدمات مشورتی  2 $ 4,170,075.9

598,283,253 Afg 
 

 NCB  4 پروژه ھای عقد شده اجناس و  خدمات غیر مشورتی 11

189,786,854.23 $ 
825,320,515 Afg   و

 5 پروژه ھای عقد شده  مجموعھ  31

 

کود وزارت 
 و آب انرژی

بودجھ منظوری  کود مصارفاتی
 1397سال مالی 

 بھ افغانی

مصارف بودجھ 
پرداخت شده سال 

 بھ افغانی 1397

باقیمانده بودجھ 
 1397سال مالی 

 بھ افغانی

فیصدی مصرف 
ی سال مال
1397 

 

41 

21 485428753 480668021 4760732 99.01% 

22 490632064 451914050 38718014 92.10% 

25 86769718 86769718  100% 

 %95.91 - 1019351789 1062830535 میزان

 



دستاورد هاى وزارت انرژى و آب براى سال 1397

41

3- ریاست مالى و حسابى
ریاست مالى و حسابى یک اداره حمایوى بوده  که مسوولیت ترتیب ارایه و دفاع  بودجه در مراجع مربوط، تطبیق بودجه 
بابت پروژه هاى انکشافى و تادیده  معاشات کارمندان و سایر مصارف ادارات مربوطه را مطابق قانون بدوش داشته جواب گو 
و گزارش دهنده  به مراجع مربوط بوده و در جهت تطبیق استراتژى، دیدگاه ها و اهداف وزارت فعالیت مى نماید. ریاست 
مالى حسابى در جهت تطبیق اهداف و استراتیژى وزارت از هیچ نوع تالشى دریغ نورزیده و 92,72 فیصد  بودجه انکشافى 
خویش را با در نظر داشت منظورى ساالنه سال مالى 1397 مبلغ 84 میلیون 500 هزار دالر امریکایى به مصرف رسانیده  

است. که این پیش رفت نسبت به سال گذشته یک ارقام خیلى بزرگ، برجسته و قابل توجه مى باشد.
•   وزارت محترم مالیه طى سال مالى 97 سیستم هاى مالى و تمام فورمه جات را در مربوطات وزارت مالیه و ادارات بودجه 
وى تجدید نمود ریاست مالى و حسابى اقدامات پیش گیرانه را مطابق روحیه تغییرات در وزارت مالیه در جهت ار تقاع 
ظرفیت کارمندان با ایجاد ورکشاپ هاى هاى آموزشى و آگاهى دهى پیرامون پیش برد امورمالى براى کارمندان وکدرهاى 
مسلکى خویش به سطح والیات و مرکز دایر و توانسته موافقانه درپیش برد تطبیق امورات مالى وپرداخت هاى به موقع به 
جانب کمپنى هاى طرف معامله اقدامات اجرایوى را به صورت جدى وسریع روى دست بگیرد که این امر باعث شد که بدون 
تاخیر وسکتگى تمام امورات مالى به وقت و زمان مناسب مطابق روحیۀ قانون امور مالى و مصارف عامه و سایر قوانین نافذه 

کشور به پیش رود این اقدام را نیز براى خود یک دست آورد مى داند.
•  ریاست مالى وحسابى حین ترتیب راپور قطعه طى سال مالى 1397 تمام محسبوبى ها و پیشکى خویش را تصفیه نموده 

وهیچ نوع باقى دارى نزد وزارت محترم مالیه ندارد.
•  ریاست مالى وحسابى در هماهنگى با نماینده ریاست هاى تفتیش داخلى، تنظیم امورآب و واحدهاى  دومى بودجوى، 
تقسیمات بودجه عادى سال مالى 1397 خویش را بادرنظرداشت ضرورت هاى عینى، مصارف سال هاى گذشته، پیش بینى 
دریایى  هاى  حوزه  هاى  وظرفیت  توانمندى  ولسوالى ها،  والیات،  بودن  العبور  جغرافیایى، صعب  موقیعت  مربوط،  ادارات 

ترتیب وتنظیم نموده است.
این امر باعث شده تا اکثر مشکالت مالى واحدهاى بودجوى نسبت به سال هاى گذشته طى سال مالى 1397 برطرف گردد.
 ریاست مالى وحسابى در قسمت مصارف بودجه عادى خویش مبنى بر صرفه جوى از مصارفات غیر ضرورى مانند خریدارى 
اجناس لوکس وتجملى، موترهاى تیز رفتار و زرهى جهت تقویه اى بنیه مالى دولت توجه خویش را مبذول و نیز جلوگیرى 

به عمل آورده است. 

 تمام  جزئیات فعالیت ها و دست آورد هاى ریاست مالى و حسابى در جدول (8) درج گردیده است.
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مصرف و تطبیق 
بودجه انکشافی

92.72 %

1397

92.72 %

63.49 %
48.23 % 47.07 %

1396 1395 1394
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4- ریاست منابع بشرى
فعالیت ها و دست آورد هاى عمده ریاست منابع بشرى وزارت انرژى و آب در طى سال مالى 1397 قرار ذیل مى باشد:

ارایه  ادارى و  انرژى و آب توسط کمیته موظف تعین شده مقام وزارت، تحت نظر معین مالى و  بازنگرى تشکیالت کلى وزارت    •
پرزنتیشن مقدماتى تشکیالتى مطابق حکم مقام عالى ریاست جمهورى به کمیسیون اصالحات ادارى و خدمات ملکى.

•  تقرر 161 کارمند و کارکن از طریق رقابت آزاد و پروسه سى بى آر و ارزیابى تعداد 1800 کارمندان و کارکنان مرکزى و والیتى.
•  معرفى تعداد 11 تن به دوره هاى ماسترى تعداد 25 برنامه لیسانس و تعداد 63 تن براى ارتقاى ظرفیت شان به کورس هاى کوتاه 

مدت و دراز مدت در داخل و خارج از کشور.
•  ترتیب بیشتر از 200 قطعه لوایح وظایف مطابق فارمت جدید کمیسیون مستقل اصالحات ادارى و خدمات ملکى و ایجاد تعدیالت 

در لوایح وظایف و تغیرات در لوایح وظایف بست هاى خالى.
.TAGHIR  و HRMIS، CBR تکمیل و بروز سازى دیتابیس  •

•  جلب همکارى پروژه پرموت و جذب تعداد (22) تن بانوان پروژه متذکره جهت کار آموزى در بخش هاى مختلف وزارت مطابق رشته 
هاى تحصیلى شان .

تقاعد، کمیسیون  و  ترفیع  NTA، کمیته حل اختالفات، کمیسیون  (بازنگرى تشکیالت، کمیته جوانان، کمیته  ایجاد کمیته هاى    •
تثبیت معاش با المقطع، کمیته بورسیه هاى آموزشى) غرض تسریع امورات.

•  نصب و فعال سازى سیستم حاضرى هاى الکترونیک در وزارت.
•  ثبت دارایى و توزیع تذکره الکترونیکى به تعداد 320 تن از کارمندان این وزارت.

•  ترتیب بانک سواالت بخش هاى ( آب ، انرژى و ادارى ) براى پروسه هاى استخدامى.
•  نصب صندوق هاى شکایات و ترتیب ایمیل آدرس رسمى بمنظور رسیده گى به شکایات .

•  تجهیز دفاتر این وزارت با کمره و وسایل کمپیوترى بمنظور ثبت پروسه هاى امتحانات. 
•  تهیه ادویه جات مورد ضرورت مرکز صحى وزارت

5- ریاست ادارى و خدمات
فعالیت ها و دست آورد هاى عمده ریاست ادارى و خدمات وزارت انرژى و آب در طى سال مالى 1397 قرار ذیل مى باشد:

•  برآورد و دیزاین پروژه هاى زیر بناى IT ( پروژه تمدید کیبل فایبر نورى- پروژه شبکه (network) تعمیرهاى مرکز وزارت – پروژه 
اعمار سرور روم و پاور روم استندرد مرکز وزارت و تعمیر واپیکا پروژه نصب کمره هاى امنیتى ).

•  طرح و دیزاین شبکه نتورك   - کیبل فایبر نورى به تعمیر هاى ریاست مرکز تربیوى - سرور روم استندرد براى مرکز تربیوى - کیبل 
فایبر نورى از سایت افغان تیلى کام الى سرور روم مرکز تربیوى.

•  طراحى ودیزاین ویب سایت جدید این وزارت بمنظور نشر اطالعات.
•  ترمیم سافت ویرهاى تخریب شده در حدود 462 پایه کمیپوتر هاى لب تاپ و دیسک تاپ 

•  ترمیم و استندرد ساختن شبکه محلى انترنت موجوده این وزارت.
•  در بخش ترمیم  وسایط: جمعًا به تعداد (151) باب وسایط مرکز، واحد هاى دومى و حتى وسایط والیات مربوط به وزارت تحت نظر 

مسئولین توسط میخانیکان در ورکشاپ وزارت ترمیم جارى و اساسى صورت گرفته است.
•  در بخش GPS وسایط: براى 47 عراده وسایط تا اکنون  دستگاه ها GPS  نصب گردیده است.

•  سروى و دیزاین یکباب برج برق به ظرفیت 1000 کیلوات در مرکز وزارت جهت اصالح شبکه برق.
•  برحسب هدایت مشوره 927 مورخ 1397/7/21 جاللتمآب محترم رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنى احمد زى و بمنظور تطبیق 
حکم شماره 66 مورخ 1397/10/8 مقام عالى ج.ا.ا تعداد 147 ورق جایداد هاى غیر منقول مرکز وزارت، واحد هاى دومى و والیات به 
فارمت ارسالى اداره محترم اراضى درج و ذریعه مکتوب شماره 1210 مورخ 1397/10/5 به وزارت محترم شهر سازى و اراضى ارسال 

گردیده است.
•  بر وفق مصوبه شماره 39 مورخ 1388/10/21 شوراى  محترم وزیران و مصوبه شماره 42 مورخ 1394/12/19 کابینه جمهورى اسالمى 
افغانستان تعداد 123 ورق جایداد هاى غیر منقول ریاست عمومى حوزه فرعى دریایى والیات کندهار، نیمروز و ارزگان در فورم بنا 
هاى دولتى ثبت و به ریاست عمومى امالك دولتى وزارت محترم مالیه ذریعه مکتوب نمبر 1245 مورخ 1397/10/16 ارسال گردیده 

است.
•  ایجاد دیتابیس اجناس منقول این وزارت و واحد هاى دومى.

•  استندرد سازى دیپو هاى مرکز این وزارت در حدود 98 فیصد.
•  تصفیه حسابات معتمدین این اداره از سال 1392 که باقیدار بودند.
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