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مقدمه 

افغانستاناسالمیجمهوریریاستعالیمقام۱۳۹۸/۳/۴مورخ۲۳۴شمارههدایت

بهوالیت۳۴در(دمچک)کوچکبندهایهایپروژهوتطبیقدیزاینسروی:هدف

ود،بهبخاکفرسایشاتجلوگیری،بارانابآوریجمعسیالبخطراتکاهشمنظور

.زمینیزیرآبهای،تغذیههاچراگاهاحیا،زیستمحیط



اجراات انجام شده 

ترتیب پالن کاری، موظف نمودن تیم های سروی دیزاین

 ترتیب کانسپت نوت، پروپوزل

 فورم جمع آوری ارقام تخنیکی و ترتیب پروپوزل ها

 نمونه های دیزاین تخنیکی

 ملیون دالر ( ۵۶)به قیمت ( ۳۳۴)پروژه های سروی و دیزاین شده

 ،جلسات یا کمیته زیر بنآ، وزارت محترم مالیهADB و تدارکات ملی

ترتیب پروپوزل های مالی مطابق فارمات های جدید به وزارت مالیه ارسال شده برای هر حوزه یک
پروپوزل ترتیب شده 

 تعهدات مالی وزارت محترم مالیه

 تعهدات پیشبرد امور تدارکاتی

 سال ۲معیاد تطبیق پروژه های مرحله اول



حوزه دریائی کشورها در پنج پروژه تعداد 



پروژه های دیزاین شده والیت حوزه دریائی 

حوزه کابل 

13لوگر

16کاپیسا 

10غزنی 

13لغمان 

12خوست 

15ننگرهار

18کنر 

12میدان وردگ 

3پکیتا 

6نورستان 

50کابل 

7پروان 

5پکتیکا

5پنجشیر 

حوزه هلمند 

10زابل 

8کندهار 

2هلمند 

15ارزگان 

5دایکندی 

(فرعی هایحوزه ) تعداد پروژه ها به تفکیک والیات



حوزه شمال 

4بلخ

2سمنگان 

5فاریاب

5سرپل 

4جوزجان

حوزه پنچ امو 

17تخار 

5کندز

8بدخشان 

8بغالن 

3بامیان 

حوزه هریرود مرغاب 

21بادغیس 

14غور

4هرات 

9فراه 



مراحل تدارکاتیپروژه های تحت 
تعداد پروژه حوزه شماره

76 حوزه عمومی دریایی کابل 1

22 حوزه عمومی دریایی پنج امو 2

20 حوزه عمومی دریایی شمال 3

30 حوزه عمومی دریایی هریرود مرغاب 4

10 حوزه عمومی دریایی هلمند 5

158 مجموع 6



اعالن درخواست اسناد برای ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان 
والیاتدرهادمچکساختمان:پروژهعنوان
:اهلیتقبلیارزیابیبهدعوتشماره

رایبداوطلباناهلیتقبلیارزیابیپروسهدرتانمایدمیدعوتشرایطواجدداوطلبانتمامازآبوانرژیوزارتتدارکاتریاست
.نمایندتسلیمذیلآدرسبهراخویشهایشرکتهایپروفایلنموده،اشتراک(والیاتدرهادمچکساختمان):پروژه

93202522041+تیلفون،شمارهافغانستانکآبل،،سناتوریمایستگاهداراالمانسرکآبوانرژیوزارتتدارکاتریاست:آدرس

فوقنشانیبهتدارکاتقانونواهلیتقبلیارزیابیاعالنمندرجهشرایطمطآبقراخویشهایپروفایلگان،دهندهدرخواست
.نمایندتسلیمالذکر

ازقبل10:00ساعت1398سنبله21یعنیروز14الینشرتاریخازراهادرخواستتسلیمیوعالقمندیابرازدریافتوصول
.میگرددمستردرسیدهناوقتهایدرخواست.نمایندتسلیممیباشدهادرخواستتسلیمیالعجلضربمعیادآخرینظهر

:شاملاهلیتقبلیارزیابیبرایگاندهندهدرخواستبرایضروریاسناد
.معتبرجوازداشتن1.

اخیرسالپنجطیساالنهمعامالتحجمارایه2.

کانالیآبیارسیستمهایپروژهماهیتبامشابهامورساختمانیدراصلیقراردادیمنحیثمشابهکارکردوتجربهاسنادارایه3.
کوچکهایبندواستنادیهایدیواردمچکآبیاریهای

پرسونللستارایه4.

تجهیزاتجدولارایه5.

.دارندبارایهاهلیتقبلیارزیابیمنظوربهراخویشهایپروفایلمیتوانندنیزاالتاسیسجدیدساختمانیهایشرکت:نوت



پروژه های خدمات مشورتی وزارت انرژی و آب 
نام قرار داد شماره 

اداره طی مراحل 
کننده 

1
یت تدارکات خدمات مشورتی جهت استفاده در پروگرام شناسایی تهیه و تطبیق پروژه های بهبود فعالپروژه 

، هبند آبیاری دومند)شامل ( الف)شمول ایجاد بند های چند منظوره در بسته به سیستم های آبیاری و زراعتی 
((2)و گومل ( 1)پلتونی، زمه، و تولید برق گومل 

اداره تدارکات ملی

2
ت سیستم پروژه تدارکات خدمات مشورتی جهت استفاده در پروگرام شناسایی تهیه و تطبیق پروژه های بهبود فعالی

ار، بند بند ذخیره و آبیاری علینگ)شامل ( ب) های آبیاری و زراعتی به شمول ایجاد بند های چند منظوره در بسته 
(آبتکآبیاری و تولید برق کنتیوا، بند آبیاری و تولید برق پچیگرام، پروژه آبیاری وطن گتو، پروژه آبیاری

اداره تدارکات ملی

اداره تدارکات ملی(خاشرود ، کدنی شین نری، آبشورهپروژه آبیاری کوگان،)سی شامل   بسته سه بسته مطالعاتی بندها  در2

اداره تدارکات ملیاستخدام کمپنی مشورتی برای نظارت از ساختمان پروژه  بند شاه و عروس 4

اداره تدارکات ملیپروژه دیزاین بند ذخیروی گلبهار پنجشیر 5

ملی اداره تدارکات اصالح مسیر دریاچه نمک آب ولسوالی نمک آب والیت تخار6

اداره تدارکات ملیمیگاوات برق سولری والیت پکتیکا 5پروژه 7

اداره تدارکات ملیمیگاوات برق سولری والیت ارزگان 5پروِژه  8

برای فاز دوم بند کجکی ( RAP)و پالن عملی استمالک اراضی ( ESIA)پروژه مطالعات محیط زیستی، اجتماعی9
اداره تدارکات ملیوالیت هلمند

اداره تدارکات ملیپروژه تصفیه حساب احجام کاری بند المار فاریاب 1۰



پروژه های ساختمانی تحت مراحل تدارکاتی 
تارخ نهاییشرح تدارکاتشماره قراردادنوعیتشماره

-MEWتدارکات امور ساختمانی1 B112-LOT3
installation of  AHS including guard Rooms 

Harirud Murgab River Basin
6/7/1398

MEW-PCU/IRDP-B112-LOT1تدارکات امور ساختمانی2
Installation of 8 AHS including guard rooms 

Kabul River Basin
3/7/1398

B112-LOT2تدارکات امور ساختمانی3
Installation of 16 AHS including guard 

Rooms, Helmand River
11/6/1398

MoEW/PD/W020-155-98/Lتدارکات امور ساختمانی4
ای درخواست اسناد برای ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان بر

21/6/1398پروژه های ساختمان چکدمها در والیات

MoEW/PD/G009-98/NCBتدارکات تهیه اجناس5
قلم جنس جهت تجهیز صالن کنفرانس( ۶)پروژه خریداری 

31/6/1398حوزه دریایی والیت بامیان

16/6/1398پروژه اعمار کانال خواجه احمد اولیا در والیت فراهMoEW/PD/W018-98/NCBتدارکات امور ساختمانی6

-MEW/PCU/IRDP/ KR-503/NCB/Lotتدارکات امور ساختمانی7

1 &2

Ghurband – Panjsher (Sayad) River Bank 

Protection scheme in Center, Sayed Khil and 

Bagram District of Parwan province

16/6/1398



ساختمانی تحت مراحل تدارکاتیپروژه های 
اداره طی مراحل کننده نام قرار داد شماره 

اداره تدارکات ملیبدخشان بشمول سب ستیشن های فیض آباد و کشم-کیلوولت تخار 22۰لین انتقال 1

موری کیلوولت از ترکمنستان الی خم آب، تمدید شبکه های توزیعی ولسوالی های قرقین، خم آب و11۰تمدید لین انتقال 2
حکومت با حکومتچاق و احداث سب استیشن خم آب

اداره تدارکات ملیپروژه فاز اول کانال شاهی والیت لغمان3

ریاست تدارکاتپروژه دکه های گبیونی در قریه کلفکان ولسوالی درقد والیت تخاز4

اداره تدارکات ملیپروژه تحکیم کاری سواحل دره پیشغور ولسوالی خینج والیت پنجشیر5

اداره تدارکات ملیپروژه سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه والیت هرات۶



تشکر از توجه تان 


