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ولسمرش محمد اشف غني د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې کړنې وارزولې

د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس ښاغيل انجنیر خان محمد تکل ،د هېواد جمهور رئیس محمد ارشف غني رسه وکتل او د اوبو د چارو د
تنظیم ميل ادارې په کړنو او فعالیتونو یې هر اړخیز بحث وکړ.
د ترکمنستان  -شربغان  ۵۰۰کیلو ولټه بريښنا

ما سال مالی  ۱۳۹۹را با سپاسگذاری از زحامت

پروژې پرانیستنه

کارمندان به پایان میرسانیم

په کونړ والیت کې به څلور کوچني او پنځه لوې
بندونه جوړ يش
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افتتاح پروژه برق  ٥٠٠کیلو ولت (ترکمنستان -شربغان)

پروژههای برق  ۵۰۰کیلوولت (ترکمنسان – شربغان) و

ابراز امتنان منود.

در سکتور امنیت بهبود خواهد آورد.

پروژه خط آهن اندخوی  -آقینه و فایرب نوری با حضور

رییس جمهور در افتتاح پروژه های برق  ٥٠٠کیلو ولت

آقای تکل افزود ،این پروژه در تقویت برق رسانی والیت

روسای جمهور هر دو کشور افغانستان و ترکمنستان،

(ترکمنستان – شربغان) خط آهن آقینه – اندخوی و

های شامل کشور نقش برازنده ی ایفا خواهد منود.

رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و رسپرست اداره

فایرب نوری ،افتتاح این پروژه های زیربنایی را گام

تنظیم خدمات انرژی ،وزیر انرژی کشور ترکمنستان و

ارزنده در گسرتش روابط میان دو کشور خواند.

شامری از مقام های بلند پایه هر دو کشورافتتاح

در همین حال ،انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی

گردید.

اداره ملی تنظیم امور آب و رسپرست اداره تنظیم

رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و رسپرست اداره
تنظیم خدمات انرژی ،به مردم وعده سپرد که با همکاری
برشنا رشکت در تالش هستیم که مشکل برق را در کشور
رفع منایم.

خدمات انرژی ،افتتاح پروژه برق  ٥٠٠کیلو ولت
(ترکمنستان -شربغان) را به روسای جمهور هر دو
کشور مبارک گفته و از مردم و حکومت ترکمنستان
تشکری منود که همواره در سکتور انرژی همکاری
های همه جانبه داشته و اینک با افتتاح این پرژوه در
ترانزیت انرژی گام های عملی را برداشتند.
وی همچنان از بانک انکشاف آسیایی نیز تشکری
منود که بودجه این پرژوه را تهیه منوده و در سکتور
رییس جمهور ،محمد ارشف غنی در افتتاح این پروژه

انرژی با حکومت افغانستان همکاری می مناید.

ها از گسرتش روابط اقتصادی میان افغانستان و

رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و رسپرست

ترکمنستان ابراز خوشحالی منوده و از رییس جمهور

تنظیم خدمات انرژی ،این پروژه ها را در توسعه

ترکمنستان و مردم آن کشور به خاطر توسعه روابط

تجارت برق مهم خواند و افزود ،این پروژه ها ما را در

میان دو کشور و تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی

تجارت برق به کشورهای منطقه وصل خواهند کرد و

با افتتاح پروژ لین برق  ٥٠٠کیلو ولت ( ترکمنستان-
شربغان ) والیت های فاریاب ،رسپل ،جوزجان و بلخ از
برق مطمین و دوامدار مستفید خواهد شد.
با تکمیل شدن این پروژه بیش از  ٩میلیون نفر از انرژی
برق برخوردار میگردند.
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ولسی جرګه از کارکردهای اداره ملی تنظیم امور آب در راستای خود کفایی افغانستان قدردانی کرد
محرتم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره
ملی تنظیم امور آب به جهت وضاحت بعضی مسایل
مربوطه این اداره به کمیسیون منابع طبعی و محیط
زیست حضور یافت ،آقای تکل در کمیسیون یاد شده
پیرامون کارکردها و فعالیت های اداره ملی تنظیم امور
آب به رییس و اعضای آن کمیسیون معلومات همه
جانبه را ارایه کرد.
محرتم جاوید جیحون رییس کمیسیون منابع طبعی و
محیط زیست ولسی جرګه در پایان این مباحثه از
کارکردها و فعالیت های اداره ملی تنظیم امور آب
قدردانی منود.
آقای جاوید جیحون رییس کمیسیون منابع طبعی به
رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب گفت":
کارکردهای شام افغانستان شمول و برای خودکفایی
کشور است ،به همین خاطر ولسی جرګه از
فعالیت های ارزشمند شام قدردانی کرده از دربار الله

ایشان گفت :اداره ملی تنظیم امور آب هرگز اعتامد

بعضی مسوولین اداره ملی تنظیم امور آب را ستوده

متعال توانایی خدمت بیشرت را آرزومند است.

مردم را خدشه دار نساخته ،وظیفه خود را با کیفیت

اند .اداره ملی تنظیم امور آب برنامه تطبیق پروژه

آقای تکل در سخنان خود از رهربی کمیسیون یاد

خوب ،به موقع و برای شگوفایی کشور انجام خواهد

های انکشافی از قبیل اعامر بندهای بزرگ ،کانالها،

ولسی جرګه و اعضای این کمیسیون اظهار تشکری

داد.گفتنی است که هر از چندی برعالوه ولسی جرګه

کاریزها ،چکدم ها ،حفر چاههای جذبی ،دیوارهای

منوده افزود" :اداره ملی تنظیم امور آب متعهد به

تعداد دیگری از سازمانهای مهم دولتی و ارگان های

استنادی گبیونی و غیره را در  34و الیت و ولسوالی

كنرتول و توسعه متوازن آب در كشور است ".

غیردولتی نیز فعالیتها و کارکردهای مقام رهربی و

های کشور روی دست دارند .

د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئیس د جوزجان وايل رسه وکتل
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئیس او د
انرژۍ خدماتو د تنظیم ادارې رسپرست انجنیر خان
محمد تکل ،جوزجان والیت ته د خپل رسمي سفر په
ترڅ کې د دغه والیت له وايل رسه وکتل.
په دغه لیدنه کې په جوزجان والیت کې د اوبو
مدیریت پراختيایي پروژو په اړه هر اړخیز بحث او هغه
ته یې د نوې دندې مبارکي ورکړه.
په پيل کې د جوزجان والیت وايل ښاغيل تکل ته هر
کلی ووایه او مننه یې ترې وکړه ،چې د نورو کلونو پر
پرتله په روان کال کې د اوبو د چارو د تنظیم ميل
ادارې رهربي دغه والیت ته ځانګړې پاملرنه کړې او
په راتلوونکي کې د ال ډېرې همکارۍ او پاملرنې هیله
وکړه.
په ورته وخت کـــــې ښاغيل تکل د جوزجان وايل ته
ډاډ ورکړ ،چې د امو سیند په څنډو به د یو شمېر پروژو
پیل کېدو په موخه تخنیکي ټيم ولیږي ،له مطالعې او
رسوې وروسته به په دغه پروژو عمال کار پیل يش .

چارو د تنظیم ميل اداره به د نورو کلونو په پرتله سږ

ښاغيل تکل په خپلو خربو کې زیاته کړه ،چې د اوبو د

کال د مرکز پر ځای لرې والیتونو ته پاملرنه کوي تر

څو هلته خلکو ته د کار زمینه برابره يش.
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پکتیکا والیت کې د پلتو د اوبو بند د جوړولو چارې پيل شوې

د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئیس او د

لوې بندونه جوړ کړو ،تر څو د هېواد اوبه مدیریت

ادارې لخوا ډيزاین ،د افغانستان دولت په مايل

انرژۍ د خدمتونو د ادارې رسپرست ښاغيل

او هېوادوالو ته د کار زمینه برابره شی".

بودیجه چې  ١٧.٥میلیونه امریکايي ډالره کیږي

انجنیر خان محمد تکل چې د محيل ارګانونو

جوړیږي او ودانیزې چارې ېې د ميل پراختیا

خپلواکې اد ارې مرش شمیم خان کټوازی ،د

رشکت چې یو دولتي رشکت دی ،مخته وړل

افغانستان ميل پراختیا رشکت مرش عبدالرحمن

کیږي.

عطاش ،د مالیې وزارت معین عبدالحبیب ځدران،

د پلتو بند چې  ۳۰مرته لوړوالی ٢3٢ ،مرته

د پکتیکا وايل ډاکټر مجیب الرحمن څمکني او په

اوږدوالی او  ١٠4مرته پلنوالی لري ،د پکتیکا

وليس جرګه کې د پکتیکا استازي خالد اسد یې
ملتیا کوله ،د یو رسمي سفر په ترڅ کې په پکتیکا
والیت کې د پلتو د اوبو ذخیره کولو بند د جوړوېدو
د بنسټ ډبره کېښوده.

والیت مرکز ښرنې ښار په  ۱۲کیلو مټرۍ کې د
هغه زیاته کړه"،اوس مهال په هېواد کې د اوبو د

کرهڼې او د ځکمو خړوبولو او د موسمي اوبو

چارو د تنظیم ميل ادارې په سلګونه پروژې

ذخیره کولو په موخه جوړېږي.

بشپړې شوي ،همدارنګه تر کار الندې او په

ښاغيل تکل په خپلو خربو کې وویل" :د اوبو د

سلګونه لویې او کوچنۍ پروژې په راتلوونکي پالن

چارو د تنظیم ميل ادارې رهربۍ د افغانستان په

کې دي چې د له هغې ډلې څخه په لسګونه لوې

سطحه متوازنې پراختیا ته ژمنه ده ،موږ هڅه کوو

بندونه دي چې يو شمېر به یې په روان کال کې

چې د ټول هېواد پر کچه د اوبو مدیریت په برخه

ګټې اخیستنې ته وسپارل يش".

کې د چکډم ،ګبیوين او استنادي دېوالونو،
کانالونو ،کاریزونو ،رسبندونو ،کوچني ،متوسط او

د پلتو د اوبو ذخیره کولو بند چې په پکتیکا والیت
کې موقعیت لري ،د اوبو چارو د تنظیم ميل

د یادونې وړ ده چې دغه بند به په نورمال آيب کال
کې  ۸.۶میلیون مرته مکعبه اوبو ذخیره کولو
ظرفیت ولري .
دغه بند د جوړیدو وروسته  ۲۵۰۰هکتاره ځمکه
خړوبوي او شاوخوا  ۸۰۰۰۰کسان به ترې ګټه
پورته کوي.
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گزارش اجراآت و دستاوردهای اداره ملی تنظیم امور آب در برنامه پاسخ دهی
دولت به ملت برای شهروندان ارایه شد

در برنامه پاسخ دهی دولت به ملت که از سوی مرکز

آقای بصیری در این برنامه افزود ":اداره ملی تنظیم

زیربنا در جایگاه اولین مرصف کننده کالن بودجه

رسانه های حکومت برگزار شده بود ،محرتم انجنیر

امور آب در سال  ١3٩٩توانسته است  ٩٢فیصد بودجه

انکشافی قرار گرفته است.

احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم

انکشافی خویش را جهت تطبیق پروژههای بند،

آقای حکیم اصالحات تشکیالتی در اداره ملی تنظیم

امور آب و شامری از روسای این اداره گزارش اجراآت

رسبند ،کانال ،تحکیامت سواحل ،تحقیقات و

امور آب را قابل مالحظه بیان منوده گفت":

و دستاوردهای سال مالی  ١3٩٩این اداره را در حضور

مطالعات به مرصف برساند".

تشکیالت اداره ملی تنظیم امور آب با هامهنگی

رسانه های کشور ارایه منودند.

همچنان در این برنامه آقای بصیری در قسمت تطبیق

معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در این

پروژه های بندهای کالن توضیحات داده گفت در

گزارش پیرامون دستاوردها و کارکردهای اداره ملی

سال جاری اداره ملی تنظیم امور آب  ١٢پروژه تحت

تنظیم امور آب در راستای مدیریت آب کشور معلومات

کار دارد که از آن جمله  3پروژه آن( بند شاه و عروس،

الزم داده گفت ":خوشبختانه این اداره در سال مالی

بند کامل خان و بند شورابک) آماده آبگیری شده

 ١3٩٩در بخش های مختلف چون تطبیق پروژه های

است.

انکشافی ،حکومتداری آب ،جغرافیای آب ،توسعه
زیربناها و خدمات انجنیری ،توزیع و تخصیص آب،
مدیریت آب و مبارزه با فساد اداری فعالیت های
چشمگیری را انجام داده است.

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
جوان سازی شده و بیش از  ٧٥فیصد بست های این
اداره مسلکی شده است.
در ادامه مسوولین اداره ملی تنظیم امور آب پیرامون
دست آورد های عمده این اداره از قبیل انکشاف
وتوسعه شبکه های نظارتی ،تحلیل و ارزیابی منابع
آب ،توسعه زیربناها توزیع و تخصیص آب ،تهیه پالن

در همین حال احمد رشاد حکیم رییس عمومی مالی و

پنج ساله این اداره ،تهیه طرزالعمل های مشخص

اداری اداره ملی تنظیم امور آب در رابطه به مرصف

جهت بهبود مدیریت منابع آبی و مدیریت آب در کابل

بودجه سال  ١3٩٩این اداره توضیحات داده گفت

معلومات همه جانبه داده به سواالت خربنگاران نیز

اداره ملی تنظیم امور آب در سال جاری در بخش

پاسخ های الزم را ارایه کردند.
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په کونړ والیت کې به څلور کوچني او پنځه لوی بندونه جوړ يش
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی
رئيس او د انرژي خدماتو د تنظیم ادارې
رسپرست ښاغيل انجنیر خان محمد تکل
د کونړ والیت وايل محمد اقبال سعید رسه
وکتل.
په دغه لیدنه کې لومړی د کونړ والیت
وايل د هېواد د اوبو غوره مدیریت او
پراختیاي پروژو د پيل کولو په برخه کې د
اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې د رهربۍ
د هڅو او جدیت قدرداين وکړه.
همدارنګه په دغه لیدنه کې د اوبو د چارو
د تنظیم ميل ادارې د پراختیاي پروژو په
ځانګړي ډول د کونړ والیت د اوبو بندونو،
د اوبو لګولو کانالونو بیارغونې او د سیند
غاړو تحکیامتو په اړه خربې او د نظرونو
تبادله وشوه.

د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس د اوبو او انرژي

اسټرالیایي پورتیسکو کمپنۍ رسه پرې خربې روانې دي ،د

په برخه کې د پراختیاي پروژو ،د څلورو بندونو جوړول چې د

کونړ وايل ته ډاډ ورکړ او یادونه یې وکړه چې د منوګی د

دوه مېګاواټو بريښنا د تولید ارزښت به ولري؛ د اوبو لګولو

بريښنا بند چارې بشپړې شوي چې ژر به ګټې اخیستنې ته
وسپارل يش.

کانالونو بیارغونې او د پنځو لویو بندونو جوړولو په اړه چې

کار اعامر دو پروژه کانال در ولسوالی بګرامی والیت کابل تکمیل و به بهره برداری سپرده شد
این پروژه ها به ارزش بیش از
 ٢٠٧٠٩١دالر از سوی اداره
ملی تنظیم امور آب به منظور
آبیاری و افزایش زمینهای
زراعتی در ولسوالی بگرامی
والیت کابل تطبیق شده است.
این پروژه ها حدود  ۲۲۳۰هکتار
زمین را تحت آبیاری قرار
میدهد ،که  ۲۱۷۳۴فامیل از
آن مستفید می شوند.
قابل یادآوری است که این
پروژه ها به همکاری مالی
حکومت جاپان )(UN_FAO
تطبیق شد.
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قرارداد  6پروژه عام املنفعه در والیت کندهار به امضا رسید

محرتم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره
ملی تنظیم امور آب و رس پرست اداره تنظیم خدمات
انرژی قرارداد پروژه مطالعات امکان سنجی بند لوره
ارغستان والیت کندهار و پروژه اعامر چکدم در آن
والیت را در یک برنامه رسمی با حضور انجنیر احمد
ویس بصیری معاون تخنیکی این اداره ،منایندگان

کندهار تطبیق میگردد.
رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در برنامهی
امضای قرارداد پروژهها ،از اهمیت مدیریت و کنرتول
آب در رشایط کنونی یادآور شده ارزش این پروژهها را

منایندگان مردم کندهار تطبیق این پروژهها را در
راستای انکشاف اقتصاد و خودکفایی کشور ارزشمند
بیان منوده از رشکت های قراردادی خواست تا در
کیفیت و زمان پروژه ها توجه منایند.

برای مردم والیت کندهار حیاتی خواند.

مردم والیت کندهار در ولسی جرگه و شامری از

آقای تکل به وکالی والیت کندهار از تطبیق پروژه

روسای اداره ملی تنظیم امور آب ،به امضا رساند.

های بیشرت چون اعامر چکدم ها و حفر کاریز ها در
سال آینده اطمینان داده ،از منایندگان مردم کندهار
خواست تا در قسمت نظارت پروژه ها با این اداره
همکاری منایند.

قابل ذکر است که با تطبیق این پروژه های چکدم در

در همین حال منایندگان والیت کندهار هر کدام به

ولسوالی های بولدک ،تختهپل ،ارغنداب و ارغستان

نوبه خویش از کارکردهای مقام رهربی اداره ملی

والیت کندهار به صورت مجموعی نزدیک به 4

تنظیم امور آب اظهار قدردانی منوده با اشاره به پایین

میلیون مرتمکعب آب مدیریت شده و بیش از  ١٠هزار

این پروژهها از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به

رفنت سطح آبهای زیرزمینی شهر کندهار تطبیق

هکتار زمین تحت آبیاری قرار میگیرد که به تعداد

منظور مدیریت آب ،مهار سیالبها ،تقویت منابع

پروژه های اعامر چکدم در آن والیت را در تقویت

 ٢١٥٠فامیل از آن مستفید میگردد.

آب های زیرزمینی و رسسبزی محیط زیست در والیت

منابع آبهای زیرزمینی مهم و موثر خواند.
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پیرامون پروژه های انکشافی آب و انرژی والیت بدخشان با والی آن والیت صحبت شد
محرتم انجنیر خان محمد تکل رییس
عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و
رسپرست اداره تنظیم خدمات انرژی با
محمد ذکریا سودا والی والیت بدخشان
دیدار منود.
در این دیدار پیرامون پروژه های انکشافی
آب و انرژی در والیت بدخشان بویژه بند
شورابک و هامهنگی با رشکت پامیر انرژی
در قسمت تعیین قیمت تعرفه برق والیت
بدخشان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمد ذکریا سودا والی والیت بدخشان
ضمن اظهار قدردانی از کارکردهای مقام
رهربی اداره ملی تنظیم امور آب و اداره
تنظیم خدمات انرژی ،پیشنهاد منود تا در
قسمت پروژه های انکشافی آب و کاهش
قیمت تعرفه برق و الیت بدخشان توجه

بیشرت صورت گیرد.
رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب و رسپرست اداره
تنظیم خدمات انرژی ضمن تاکید به اینکه رسمایه گذاری
رشکت پامیر انرژی در راستای برق رسانی آن والیت مهم و

رضوری است ،به والی والیت بدخشان اطمینان داد که به
زودی یک جلسه هامهنگی به رشکت پامیر انرژی برگزار
منوده پیرامون برق رسانی والیت بدخشان و تعیین تعرفه
برق با آنها صحبت خواهد کرد.

د وليس جرګې دوو غړو رسه د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس لیدنه
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس او
د انرژي خدماتو د تنظیم ادارې رسپرست
ښاغيل انجنیر خان محمد تکل په خپل کاری
دفرت کې د وليس جرګې دوو غړو حاجي خان
محمد وردګ او محمد نعیم وردګ رسه وکتل.
په دغه ناسته کې په میدان وردګو والیت کې د
اوبو براختیاي پروژو په ځانګړي ډول د اوبو
لګولو بندونو ،چکډمونو ،د رسبندونو بیارغولو ،د
اوبو لکولو کانالو او د سیند غاړو تحکیامتو باندې
خربې وشوې.
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس
ښاغلی انجنیر خان محمد تکل په میدان وردګو
والیت کې د اوبو پراختيائی پروژو د تطبیق په
برخه کې هغوئ ته ډاډ ورکړ او وې وویل د هغو
پروژو چې تر اوسه د رسوې او ډيزاین چارې تر
رسه شوي ډير ژر به یې عميل چارې پيل يش.
د یادونې وړ ده چې په میدان وردګو والیت کې
د اوبو لکولو دوه بندونو جوړول د د دغې ادارې

په پنځه کلن پالن کې شامل دي او د چکډم پروژو په

رسبندونو او کانالونو بیارغونې په برخه کې  ۲۸پروژې پيل

برخه کې  ۵پروژې تر کار الندې او  ۱۲تر پالن الندې

شوي دي؛ د سیندغاړو تحکیامتو په برخه کې  ۲۰پروژې

دي.

پيل شوي؛  ۲پروژې تر کار الندې دي او تر  ۴۰زیاتې

همدارنګه اوسمهال په میدان وردګو والیت کې د

پروژې د رسوې ،ډيزاین او پالن الندې دي.
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د  IRDPد بیارغونې او پراختیا پروژې د رهربۍ کمېټې ناسته وشوه

د  IRDPپروژې مايل هوکړه لیک ته په کتو چې د

د ناس تې په پيل کې د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې

رول لره.

مالیې وزارت او نړیوال بانک لخوا السلیک شوی ،د

لوی رئيس ښاغيل انجنیر خان محمد تکل په

همدارنګه د نړیوال بانک استازي انجنیر میر احمد د

IRDPد بیارغونې او پراختیا پروژې د رهربۍ کمېټه

افغانستان کې د  IRDPپروژې په موخو او السته راوړنو

IRDPپروژې مسؤلینو او برخه اخیستونکو څخه د مننې

باید په هرو شپږو میاشتو کې يو ځل د غوره همغږۍ او

الزم معلومات وړاندې کړل او د  IRDPله مسؤلینو او

تر څنګ د پروژې د ارزونې څانګې د نظرونو بشپړولو

په لوړه کچه د پروژې څارنې په موخه ناسته کوي ،د

همکارانو څخه یې مننه وکړه.

باندې ټينګار وکړ.

پروژو په چوکاټ کې د اوبو رسچینو مدیریت الرښود

ښاغيل انجنیر خان محمد تکل د اوبو مدیریت په

په دوام یې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د

وړاندې کول ،د پروژو د تطبیق بیا کتنه ،د کاري پالن

برخه کې دغو پروژو يوه لویه السته راوړنه یاده کړه،

دفرت رئيس راجندرا اریال د غربت کمولو او غذايي

تائيد ،د  M & Eبرخې راپورونه او د ستونزو د حل لپاره

هغه د دغه ډول پروژو د مايل لګښت په موخه د

خوندیتوب په برخه کې د  IRDPپروژې په رول خربې

د نظرونو تبادله او الرښونې.

نړیوال بانک استازو څخه د مرستو غوښتنه وکړه ،په د

وکړې او د دغه پروژې السته راوړنې یې اړینې او د

دغه ناسته د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی

خربو په پای کې یې د نړیوال بانک ،د ملګرو ملتونو د

قدر وړ یادې کړې.

رئيس ښاغيل انجنیر خان محمد تکل په مرشۍ په

کرنې او خوړو ادارې  FAOاو اړونده ادارو څخه مننه

د  IRDPپروژو د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې د

حضوري او انالین بڼه جوړه شوې وه.

وکړه.

زیربناي پروژو له ډلې څخه ده چې د  ۲۰۱۱کال د

په دغه ناسته کې د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې

په پای کې د اوبو د چارو تنظیم ميل ادارې تخنیکي

اپرېل میاشت کې پيل او د  ۲۰۱۶کال کې اضايف

تخنیکي مرستیال انجنیر احمد ویس بصیري ،د

مرستیال انجنیر احمد ویس بصیري د مسؤلینو څخه د

مايل مالتړ تر  ۲۰۲۰کال د ډېسمرب میاشتې پورې د

نړیوال بانک استازي انجنیر میر احمد ،په افغانستان

مننې تر څنګ د افغانستان د کرنې لوړتیا او د اوبو

اوبو لګولو خدماتو ته د الرسيس ښه کولو او د اوبو

کې د  FAOاستازي راجندرا اریال ،د مالیې وزارت

مدیریت په برخه کې دغه پروژه ګټوره یاده کړه.

رسچینو مدیریت ظرفیت لوړولو په موخه وه غزول

استازي ظهیرالدین خروټي ،د کرنې ،اوبو لګولو او

د برنامو د همغږۍ ریاست رسپرست انجنیر نجیب

شوه.

مالدارۍ وزارت استازي محمد اسحق ،د برنامو د

احمد شیرزاد د دغه پروژې السته راوړنې له پيل څخه

د پروژې تول ټال بودیجه  ٢١٩.٧میلیونه ډالر چې د

انسجام رئيس نجیب احمد شیرزاد ،د  IRDPپروژې

تر پای پورې د یو يو پرزنټېشن له الرې وړاندې کړې

هغې له جملې څخه  ۹۷.۸میلیونهد  IDAبودیجه،

مدیر محمد ګل حمیدي او د اوبو د چارو د تنظیم ميل

او ټينګار یې وکړ چې د دغه پروژې مخته وړلو په غوره

 ۱۱۸.۴میلیونه او پاتې  ۳.۵میلیونه د افغانستان دولت

ادارې یو شمېر نورو رئيسانو ګډون درلود.

کې د نړیوال بانک همغږۍ ،مالتړ او مرستې کلیدي

بودیجې  ARTFڅخه دي.
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جلسه مشرتک به منظور آمادهسازی نقشه آب کشور در اداره ملی تنظیم امور آب برگزار شد

جلسه مشرتک به منظور هامهنگی ادارات ذیربط

محرتم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی

جهت آمادهسازی نقشه آب و آبریزه ها در سطح

اداره ملی تنظیم امور آب با اشاره به کارکرد ها و

قریهها تحت رهربی محرتم انجنیر خان محمد

فعالیت های این اداره در رابطه به جمع آوری

تکل رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب با

معلومات آب کشور گفت :جهت تهیه یک نقشه

حضور پوپل حبیبی معین برنامه های وزارت احیا و

جامع از آب و آبریزههای کشور نیاز به همکاری و

انکشاف دهات ،حشمت الله غفوری معین آبیاری

هامهنگی متام ادارات ذیدخل می باشد.

و منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری ،پوهنمل

فرعی دریایی تهیه گردد.
در همین حال معینان وزارت های تحصیالت
عالی ،احیا و انکشاف دهات ،و زراعت پیرامون
موضوع نظرات خویش را ابراز منوده به همکاری
همه جانبه در راستای غنی سازی نقشه آب وعده
سپردند.

عبدالتواب باالکـــــــرزی ،معیـــــن علمـی وزارت
تحصیالت عالی ،و شامری از روسا ،مشاورین و
مسوولین ادارات ذیدخل به روز یک شنبه ٢3
قوس در اداره ملی تنظیم امور آب برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون تهیه نقشه آب و آبریزه ها
در سطح قریه ها ،غنی سازی آن و هامهنگی

همچنان رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب

در اخیر فیصله بر این شد که تیم تخنیکی

های الزم ادارات ذیدخل جهت انجام امور

تاکید کرد که جهت تسهیالت دسرتسی به

مشرتک از متام ادارات ذیدخل به شمول مرکز

مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اطالعات ،نقشه آب و آبریزهها به جای بر اساس

تحقیقات علوم روی انکشاف و غنامندی نقشه آب

قریهجات باید بر اساس حوزه های عمومی و

کار منایند.
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د هلمند والیت د ولس استازي محمد کریم اتل رسه د دغه والیت د عام املنفعه پروژو په اړه د اوبو د چارو د
تنظیم د ميل ادارې مرش انجنیر خان محمد تکل رسه لیدنه
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی
رئيس او د انرژي خدماتو د تنظیم ادارې
رسپرست ښاغيل انجنیر خان محمد تکل په
وليس جرګه کې د هلمند والیت استازي
محمد کریم اتل رسه وکتل.
په دغه لیدنه کې د اوبو پراختیا پروژو په
ځانګړي ډول په هلمند والیت کې د اوبو
متوسطو بندونو ،چکډمونو ،د اوبو لګولو
کانالونو بیارغونې او د سیند غاړو تحکیامتو
پروژو په اړه خربې او د نظرونو تبادله وشوه.
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی
رئيس د هلمند والیت استازي ته په دغه
والیت کې د عام املنفعه پروژو پيل کولو ډاډ
ورکړ.

قرارداد  13پروژه اعامر چکدم در والیت کابل به امضا رسید
محرتم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی
اداره ملی تنظیم امور آب ،قرارداد  ١3پروژه اعامر
چکدم های والیت کابل را در یک برنامه رسمی با
حضور محمد یعقوب حیدری والی کابل و روسای
مرکزی اداره ملی تنظیم امور آب به امضا رساند.
این پروژهها به منظور مدیریت آب ،تقویت منابع آب
های زیرزمینی و مهارکردن سیالبها از سوی اداره
ملی تنظیم امور آب در ولسوالی های شکردره ،پغامن
و استالف والیت کابل تطبیق میگردد.
معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب در برنامهی
امضای قرارداد پروژهها ،از اهمیت مدیریت آب در
رشایط کنونی یادآور شده با درنظرداشت تغییرات
اقلیمی تطبیق این پروژهها را در راستای مدیریت بهرت
آبهای کشور ،تقویت منابع آب های زیرزمینی و مهار
منودن سیالبها مهم و موثر خواند.
آقای بصیری افزود :اعامر ساختامن های چکدم در
مدیریت آبریزه ها ،کنرتول سیالب ها ،تهیه آب برای

منایند.

یعقوب حیدری والی کابل از فعالیت ها و کارکرد های

مواشی و رسسبزی محیط زیست از اهمیت خاص

همچنان آقای بصیری در صحبت های خود از تهیه

مقام رهربی اداره ملی تنظیم امور آب اظهار قدردانی

برخوردار بوده و اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد

طرح جامع آب آشامیدنی شهر کابل توسط اداره ملی

منوده تطبیق این پروژه ها را در راستای مدیریت و

که پروژه های چکدم را در رستارس کشور تطبیق

تنظیم امور آب نیز خرب داد.در همین حال محمد

کنرتول سیالب ها مهم و موثر خواند
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د هریرود-مرغاب سیندیزې حوزې د اوبو رسچینو چټکې ارزونې اړوند ورکشاپ جوړ شو

عمومي رئیس انجنیر نعیم الله ساالرزي ،د هریرود-

څخه مننه وکړه.

دا ورکشاپ د اوبو لګولو بیارغونې او پراختیا پروژې
)(IRDPله الرې چې د ملګرو ملتونو کرنې او خوړو

مرغاب سیندیزې حوزې عمومي رئیس انجنیر محمد

ښاغيل عزیزي تر ځمکې الندې اوبو مطالعه او په

سازمان ) (UNFAOپه تخنیکي همکارۍ د نړیوال

اسحاق عمر او په هرات کې د انسجام برنامو د دفرت

هېواد کې د اوبو مدیریت اړین وبلل او زیاته یې کړه

بانک له لوري متویلېږي ،په حضوري او انالین ډول د

امر انجنیر نجیب الله جویني ،په انالین بڼه ګډون

چې د دې مطالعې په برخه کې د نړیوالو بنسټونو

اوبو رسچینو عمومي رئیس انجنیر فایزالرحمن عزیزي،

درلود.

همکارۍ ته اړتیا لري.

د اوبو برنامې د انسجام رئیس انجنیر نجیب احمد

په دې ورکشاپ کې له ګډونوالو رسه د هریرود-مرغاب

ورپسې د  FAOسازمان تر ځمکې الندې اوبو نړیوال

شیرزاد ،د  FAOسازمان تر ځمکې الندې اوبو نړیوال

سیندیزې حوزې د اوبو رسچینو ،تر ځمکې الندې اوبو

متخصص محرتم سورش د هریرود-مرغاب سیندیزې

متخصص محرتم سورش ،تر ځمکې الندې اوبو

د ټولیز وضعیت تثبیت ،تر مطالعې الندې ځایونو د

حوزې اوبو رسچینو د ارزونې په اړه ګډونوالو ته د

رسچینو رئیس انجنیر عزیزالرحامن عزیز ،د اوبو لګولو

شته اوبو حجم ټاکلو او د څښلو او کرنې په موخه تر

پرېزېنټېشن له الرې د مطالعې په اړه بشپړ معلومات

او اوبو رسونې رئیس انجنیر ويف الله سیدي ،د ملګرو

ځمکې الندې اوبو د امکاناتو ودې په هدف ،د چټکې

وړاندې کړل .

ملتونو کرنې او خوړو سازمان د  IRDPپروژې مدیر

اروزنې مطالعې راپور رشیک شو.

ورته مهال تر ځمکې الندې اوبو رسچینو رئیس انجنیر

انجنیر سید رشیف شبیر او د اوبو د چارو د تنظیم ميل

د اوبو رسچینو عمومي رئیس انجنیر فایزالرحمن

عزیزالرحامن عزیز او د FAO/IRDPپروژې مدیر سید

ادارې د هایدرولوجي او هایدرو جیولوجي له  ۲۵تنو

عزیزي ،اطالعاتو ته د الرسيس په موخه د اوبو

رشیف شبیر د هېواد په نهو ښارونو کې تر ځمکې

څخه زیاتو انجنیرانو په ګډون د دې ادارې د برنامو د

رسچینو مطالعې او ارزونې بشپړول ،تر ځمکې الندې

الندې اوبو د ارزونې او تحلیل په موخه د تحقیقايت

انسجام ریاست په غونډو تاالر کې ،تر رسه شو.

اوبو رسچینو د شمېرو او ارقامو تحلیل او ارزونه ،یو

څاګانو کېندلو په اړه یادونه وکړه او د هېواد د اوبو

همداراز په دې ورکشاپ کې د نړیوال بانک د IRDP

نیک ګام وباله او په دې برخه کې یې د نړیوال بانک

رسچینو وضعیت په اړه اطالعاتو ته د الرسيس په برخه

پروژې مسوول انجنیر میر احمد ،د اوبو چارو د تنظیم

مايل مرستې او د  FAOسازمان له تخنيکي همکارۍ

کې یې د دې ورکشاپ دایرول مهم او اغیزناک وبلل.
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اولین جلسه هامهنگی به منظور تهیه و ترتیب طرح خصوصی سازی خدمات آبرسانی برگزار گردید
اولین جلسه هامهنگی به منظور تهیه و ترتیب طرح
خصوصی سازی خدمات آبرسانی بتاریخ سوم جدی روز
چهارشنبه در صالون جلسات اداره ملی تنظیم امور آب
برگزار گردید.
این جلسه تحت رهربی انجنیر احمد ویس بصیری
معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب با اشرتاک
انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی رشکت
آبرسانی وکانالیزاسیون شهری ،انجنیر نعیم الله
ساالرزی رئیس عمومی تنظیم امور آب و شامری
دیگری از روئسا و انجنیران اداره ملی تنظیم امور آب
تدویر یافت.
نخست محرتم انجنیر احمد ویس بصیری از انجام
فعالیت هایی در بخش تحلیل وضعیت آبرسانی توسط
اداره ملی تنظیم امور آب ابراز قدردانی منوده و به
ایجاد تیم تخنیکی مشرتک غرض نهائی سازی طرح
متذکره با در نظر داشت فرصت ها و چالش های
موجود جهت جلب رسمایه گزاری سکتور خصوصی
تاکید منودند .
ضمنا انجنیر محمد لطیف مظفرخیل نظریات خویرشا
پ یرامون جامع سازی این طرح ارایه منوده و در زمینه

وعده همکاری سپردند.

اجتامعی باید به صورت مشخص تعریف گردد.

متعاقبا انجنیر نعیم الله ساالرزی و شامری از روئسای

در نهایت فیصله براین شد که تیم تخنیکی مشرتک

اداره ملی تنظیم امور آب پیرامون موضوعات مهم در

اداره ملی تنظیم امور آب ،رشکت آبرسانی

نهائی سازی طرح صحبت منوده تاکید منودند که در

وکانالیزاسیون شهری افغانستان و سایر ادارات ذیدخل

آن موارد عمده مانند تثبیت منابع آب ،تجهیزات،

جهت نهائی سازی طرح مذکور بصورت مشرتک

میکانیزم قرارداد ،تعرفه آب ،شیوه نظارت ،مسئولیت

فعالیت منایند.

های ادارات ذیدخل و تحلیل های اقتصادی و

دیدار بزرگان ولسوالی خواهان والیت بدخشان با معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب
شامری از بزرگان ولسوالی خواهان والیت بدخشان با
محرتم انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی
اداره ملی تنظیم امور آب دیدار منوده پیرامون رسوی
پروژه آبیاری سفید آب آن ولسوالی صحبت منودند.
انجنیر احمد ویس بصیری معاون تخنیکی اداره ملی
تنظیم امور آب به بزرگان ولسوالی خواهان بدخشان
اطمینان داد که به زودترین وقت ممکن تیم تخنیکی
اداره ملی تنظیم امور آب ،متام جوانب پروژه را مورد
بررسی و مطالعه قرار داده پس از انجام مطالعات
امکان سنجی تدابیر عملی را اتخاذ میمنایند.
همچنان آقای بصیری به برگزاری یک جلسه تخنیکی
جهت بررسی پروژه متذکره تاکید منوده هدایات الزم را
به روسای مربوطه ارائیه کرد.
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په هلمند والیت کې د اوبو مدیریت پراختیايي پروژو اړوند د دغه والیت د ولس له استازي او د
والیت وايل او نورو مسؤلینو رسه لیدنه
د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس او د
انرژي خدماتو د تنظیم ادارې رسپرست ښاغيل انجنیر
خان محمد تکل ،د هلمند والیت اړوند د اوبو مدیریت
پراختیاي پروژو په اړه په وليس جرګه کې د هلمند له
استازي او د دغه والیت وايل الحاج جرنال عبدالنبي
الهام په مرشۍ چې د لښکرګاه ښاروال عصمت الله
صمدي ،مايل او اداري رئيس عبدالله اتل ،د پوهنې
رئيس محمد داود شاه صفاري ،د روغتیا رئيس
عبداالحد حازم ،د کرهڼې او مالدارۍ رئيس زملی الکو،
د سړکونو ساتنې رئیس اهل الله عبیدي ،د اقتصاد
رئیس نجیب الله رحامين ،د ښار جوړولو او ځمکو
رئیس محمد فاضل صافی ،د هلمند د لوړو زده کړو
مؤسسې رئیس محمد رسول سور ګل ،د هلمند
سندیزې عمومي حوزې رئيس محمد یحی څرګند يې
ملتیا کوله ،د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې یو شمېر
رئيسانو هم ګډون درلود ،وکتل.
په دغې ناسته کې په هلمند والیت کې د اوبو مدیریت
پراختیاي پروژو په ځانګړي ډول د چکډم بندونو،
ګبیوين او استنادي دېوالونو ،کانالونو ،کاریزونو ،لوې،
کوچني او متوسط بندونو په اړه خربې او د نظرونو
تبادله وشوه.
په پيل کې د هلمند والیت وايل ښاغيل جرنال
عبدالنبي الهام د اوبو مدیریت پراختیاي پروژو د
تطبیق په برخه کې د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې
کړنې او فعالیتونه وستائيل او له ښاغيل انجنیر خان
محمد تکل څخه یې مننه وکړه چې تل یې د نورو
ولسونو په ګډون د هلمند د ولسونو غږ اورېدلی او
وخت نا وخت یې د هغوئ ستونزو ته رسیدګي کړې.
وروسته د ټولو په استازولۍ د هلمند سندیزې عمومي
حوزې رئيس محمد یحی څرګند د دغه والیت د
ولسونو غوښتنې ښاغيل تکل ته واورولې ،دوئ په خپلو
وړاندیزونو کې د چکډم (کوچنیو بندونو) جوړول ،د
نوي نهر رساج کانال ایجادول ،د کجکي بند چارو ته
چټکتیا ورکول ،د زمینداور کانال چارې پيلول ،په لویو
ويالو د بريښنا سټېشنونو جوړول او یو شمېر نورو لویو
او کوچنیو پروژو په اړه وړاندیز وکړل او زیاته یې کړه
چې دا د هلمند ولس لپاره حیايت ارزښت او لومړیتوب
لري.
ورپسې د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئيس
او د انرژي خدماتو د تنظیم ادارې رسپرست ښاغيل

انجنیر خان محمد تکل لومړی دوئ ته ښه راغالست

- ۲د نوي لښکرګاه شامالن کانال د بازوګانو ترمیم.

وویل او وروسته یې په هلمند والیت کې د اوبو د چارو

- ۳د ناوې ولسوالۍ د قلفک په سیمه کې د کرنیزو

د تنظیم ميل ادارې په روانو او تر پالن الندې پروژو

ځمکو ژغورلو په موخه د  ۳۶۰مرته په اوږدوايل د

باندې هر اړخیز بحث او معلومات وړاندې کړل،

استنادي دېوال پروژه.

ښاغيل تکل په خپلو خربو کې وویل" د هلمند والیت

- ۴د قلعه بست په سیمه کې د  ۶۵۸مرته په اوږدوايل

لپاره مو چې د کومو پروژو قراردادونه السلیک کړي ژر

د استنادي دېوال پروژه.

به یې چارې پيل يش؛ څو ورځې وړاندې مو د سنګین

- ۵د هلمند والیت د بوالن په سپينه کوټه سیمه کې د

ولسوالۍ لپاره د یوې پروژې قرارداد السلیک کړ،

کرنیزو ځمکو ژغورلو په موخه د استنادي دېوال پروژه.

همدارنګه د کاریز کانال قرارداد به په نږدې ورځو کې

- ۶د بابای ملت پارک ختیخ لورته د  ۵۳۰مرته

د  ۳۲میلیونه ډالرو په ارزښت السلیک يش؛ د ګرمسیر

اوږدوايل په اندازه د استنادي دېوال پروژه.

کانال په تدارکاتو کې دی چې د  ۱۲۴میلیونه افغانیو

- ۷د ناوې ولسوالۍ د نیګارین په سیمه کې د کرنیزو

په ارزښت رغول کيږي؛ د نهر رساج د لومړي او دویم

ځمکو ژغورلو په موخه د  ۶۷۰مرته په اوږدوايل د

الټ قراردادونه السلیک شوي چې د  ۱۷میلیونه ډالرو

استنادي دېوال پروژه.

په ارزښت جوړیږي ،د کجکي بند چارې به د

- ۸د لښکرګاه شامالن کانال د ځنګل لورته د ۳۳۰

خصويص سکټور د پالن مطابق مخته وړل کیږي؛ د

مرته اوږدوايل به اندازه د استنادي دېوال پروژه.

زمینداور کانال او موسی قلعه بند چارې د کرنې او

- ۹د بوالن په سیمه کې د کرنیزو ځمکو ژغورلو په

مالدارۍ وزارت لخوا تر رسه کیږي موږ ور رسه په

موخه د  ۵۵۰مرته اوږدوايل په اندازه د استنادي دېوال

جریان کې يوو تر څو یې چارې په ښه توګه پيل او

پروژه.

رسته ورسیږي؛ دا او نورو پروژو په اړه معلومات

په اخر کې ښاغيل خان محمد تکل د هلمند والیت

وړاندې کړل...

وايل ،د وليس جرګې استازي ،والیتي رئیسانو او نورو

هغه زیاته کړه د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لخوا

مسؤلینو څخه وغوښتل چې د پروژو په تطبیق کې د

د هلمند والیت لپاره د  ۱۴۰۰مايل کال په بودیجه

اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې تخنیکي ټيمونو او

کې الندې پروژې په پام کې نیول شوي چې ټولې به

قراردادي رشکتونو رسه مرسته او نظارت وکړي تر څو

یې په خپل وخت تطبیق کیږي.

پروژې پر ټاکيل وخت او ښه توګه تر رسه يش؛ په دې

- ۱د ګرمسیر د درویشان کانال د رسبند او استنادي

اړه ولس ته عامه پوهاوی وکړي او د ميل پروژو چې د

دېوال ترمیم.

ولس ګډ مسؤلیت دی ساتنه او څارنه وکړي.
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از دهم قوس تا دوازدهم جدی  ۱۳۹۹به تعداد  ۱۳رئیس جدیدالتقرر در اداره ملی تنظیم امور آب معرفی شدند

به تعداد  ١3رییس اداره ملی تنظیم امور آب که به

ریاست حوزه فرعی دریایی ترینکوت ،معصوم الله

امور آب پیرامون استخدام روسای جدیدالتقرر

اساس پیشنهاد این اداره بعد از سپری منودن پروسه

"عارفی" در بست ریاست حوزه فرعی دریایی پارون

توضیحات داده گفت ":از آنجاییکه وزارت انرژی و

امتحان رقابت آزاد ،تاییدی کمیسیون مستقل

(نورستان) ،انجنیر الله محمد "سیرت" به حیث رییس

آب به دو اداره مستقل ( اداره ملی تنظیم امور آب و

اصالحات اداری و خدمات ملکی و احکام جداگانه

حوزه فرعی دریایی پکتیا و روح الله "مایار" در بست

اداره تنظیم خدمات انرژی) تقسیم شد اداره ملی

مقام عالی ریاست جمهوری جدیدا ً تقرر حاصل کرده

ریاست حوزه فرعی دریایی فراه معرفی شدند.

تنظیم امور آب به عنوان یک اداره تازه تاسیس نیازمند

اند توسط محرتم انجنیر خان محمد تکل رییس

محرتم انجنیر خان محمد تکل رییس عمومی اداره

یک سلسله اصالحات و تغییرات اساسی بود ،بدین

عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در جلسات رسمی با

ملی تنظیم امور آب ضمن اظھار قدردانی از

اساس ما به هدف ایجاد اصالحات ،ختم شیوه

اشرتاک محرتم انجنیر احمد ویس بصیری معاون

کارکردھای روسای قبلی و بیان تربیکی به روسای

رسپرستی و استخدام اشخاص متخصص و کارفهم

تخنیکی و اشرتاک متام روسای مرکزی این اداره به

جدیدالتقرر ،سکتور آب را یک سکتور حیاتی بیان

 3٧بست عالی رتبه این اداره را به اعالن سپردیم".

همکاران معرفی گردیدند.

منوده و مسوولیت مدیریت آب را مھم و اساسی

آقای فضلی عالوه کرد که از مجموع  3٧بست عالی

در جلسات که به مناسبت معرفی روسای جدیدالتقرر

خواند.

رتبه این اداره به تعداد  3٠بست آن تا کنون استخدام

برگزار گردیده بود؛ احمد رشاد "حکیم" به حیث

رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب مدیریت آب را

گردیده و  4بست آن به اعالن مجدد رفته وروند

رییس عمومی مالی و اداری ،نعیم الله "ساالرزی" به

مسوولیت مشرتک متام مسوولین این اداره بیان منوده

استخدام  3بست آن در حال حارض جریان دارد .وی

حیث رییس عمومی تنظیم آب ،وفی الله "سیدی" به

گفت " :تنظیامت آب کشور نیازمند مدیریت جدی و

افزود :متام روسای جدیدالتقرر که در مرکز استخدام

حیث رییس تنظیم آبیاری و آبرسانی ،فضل الله

اساسی است ،آرزومندم با ھمکاری متام مسوولین این

شده دارای سند ماسرتی و دارای تجربه کاری و

"درانی" به حیث رییس منابع آب ھای سطحی ،لطف

اداره به مدیریت ھمه جانبه و سیستم قوی تقسیامت و

توامنندی خوبی در بخش کاری خود می باشند.

الله "راسخ" به حیث رییس نظارت و ارزیابی ،انجنیر

تنظیامت آب کشور که در برگیرنده ھمه روش ھای

در ھمین حال شامری از روسای جدیدالتقرر اداره ملی

رفیع الله "ستانکزی" به حیث رییس انسجام برنامه

عنعنوی و انجنیری باشد دست یابیم ".

تنظیم امور آب از شفایت پروسه امتحان رقابت آزاد که

های آب ،انجنیر محمد انور "ذهین" به صفت رییس

آقای تکل از کارکردھای و فعالیت ھای سید داوود

جهت استخدام بست های عالی رتبه اداره ملی تنظیم

حوزه فرعی دریایی کابل وسطی ،انجنیر حرضت عمر

پیشربد امور مربوطه
فضلی رییس منابع برشی جھت
ْ

امور آب با همکاری کمیسیون مستقل اصالحات

"کامل" به حیث رییس حوزه فرعی دریایی هلمند

استخدام روسای جدیدالتقرر به زود ترین وقت ممکن

اداری و خدمات ملکی برگزار شده بود ابراز خرسندی و

پایینی (زرنج) ،سھار "فھیم" در بست ریاست حوزه

نیز قدردانی کرد.

اظهار رضایت منوده به سعی و تالش در جھت بھبود

فرعی دریایی کْرن ،سمیع الله "عزیزی" در بست

سید داوود فضلی رییس منابع برشی اداره ملی تنظیم

انجام امور ،قانون مداری و انجام وظایف شان به
بھرتین شکل ممکن تعھد سپردند.
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مرشانو جرګې د یو پر ځان بسیا افغانستان لپاره د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې کړنې وستايلې
د افغانستان ميل شورا د مرشانو جرګې د شکایتونو
کمېسیون د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی
رئيس انجنیر خان محمد تکل د دغې ادارې یو شمېر
مسایلو په اړه د وضاحت ورکولو په موخه خپل حضور
ته بللی وو ،ښاغيل تکل د یاد کمېسیون رئيس او غړو
ته د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې د کړنو او
فعالیتونو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل؛ چې
په پایله کې د یاد کمېسیون رئيس ښاغيل زملي زابيل د
اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې د کړنو او فعالیتونو
قدرداين وکړه.
د مرشانو جرګې د شکایتونو کمېسیون رئيس ښاغيل
زملي زابيل د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې لوی
رئيس ښاغيل تکل ته په اشارې وویل ،دا چې ستاسو
کړنې افغانستان شموله او پر ځان بسیا هېواد لپاره
دي؛ مرشانو جرګه مو د غوره فعالیتونو قدرداين کوي او
د الله تعالی له در بار څخه درته د ال ډير خدمت هیله

ته ژمنه ده ،هغه وویل دغه اداره به هېڅکله د ولس

ادارې د مسؤلینو فعالیتونه ستاييل.

کوي.

باور زیامنن نه کړي؛ خپلې چارې به په ښه کیفیت ،پر

د اوبو د چارو د تنظیم ميل اداره د هېواد په ۳۴

ښاغيل تکل په خپلو خربو کې د مرشانو جرګې له

وخت او د هېواد رسلوړۍ لپاره تر رسه کوي.

والیتونو او ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت په برخه

مرشتابه او د شکایتونو کمېسیون له رئيس او غړو څخه

د یادونې وړ ده چې وخت نا وخت د مرشانو جرګې په

کې لوې بندونه ،کانالونه ،کاریزونه ،چکډم ،جذيب

مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د اوبو د چارو د تنظیم

ګډون یو شمېر نورو مهمو دولتي او غیر دولتي ارګانونو

څاګانې ،ګبیوين او استنادي دېوالونه او نورې پروژې

ميل اداره په هېواد کې د اوبو مهار او متوازنې پراختیا

لخوا د اوبو د چارو د تنظیم ميل ادارې او د دغې

تر السه الندې لري.

والی کابل چگونگی پیرشفت کار پروژهٔ بند شاه و عروس را بررسی کرد
محمدیعقوب حیدری ،والی کابل روز
چهارشنبه  ،١٠جدی با انجنیر خان

چهارشنبه 1٠ ،جدی

بند شاه و عروس با نصب دو واحد توربین ظرفیت
تولید  ١.٢میگاوات برق ،تامین  ٥میلیون مرت مکعب
آب آشامیدنی و تنظیم  3٠میلیون مرت مکعب آب را در

محمد تکل ،رییس عمومی ادار ٔه ملی
تنظیم امور آب دیدار و گفتگو کرد.

سال دارا می باشد.
همچنان با اعامر این بند سیالبهای موسمی کنرتل

دوطرف در این دیدار در پیوند به

گردیده و  3٥٠٠هکتار زمین زراعتی نیز آبیاری میگردد.

چگونهگی پیرشفت کار در پروژهٔ بند شاه
و عروس ،مشکالت مردم و جربان

صاحب امتیاز :اداره ملی تنظیم امور آب

خسار ٔه باشندهگان اطراف این بند
صحبت کردند.

مدیر مسوول :خواجه فقیر محمد "صدیقی"
ادیتور :نسرین "محمدی"و عبدالولی "نبی زاده"
تحت نظر هیات تحریر:

والی کابل این پروژه را بسیار حیاتی و حق مردم خواند

اخیر امسال تکمیل خواهد شد .او تعهد سپرد که برای

و گفت که مردم کوهدامن از آب این بند عالوه بر

ترسیع پروژه ،کارمندان در دو شیفت کاری تقسیم

نوشیدن ،برای رسسبزی و بخش زراعت نیز میتوانند

خواهند شد.

استفاده کنند.

رییس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب ضمن یادآوری

او در پیوند به مشکالت تصفیه و استمالک زمینهای

از اهمیت پروژه به ترسیع روند کار آن تاکید منوده وعده

اطراف این بند اظهار داشت که به زودترین فرصت،

سپرد تا هرگونه مشکالت که در آینده به وجود آید توسط

برای کسانی که زمینها و یا خانههایشان مدغم به

اداره ملی تنظیم امور آب به زود ترین وقت حل گردد.

این بند شده اند ،پول نقد و یا بدیل زمین و خانۀشان

گفتنی است که تا کنون کار ساختامن این بند  88درصد

آدرس :سرک عمومی داراالمان

پرداخت خواهد شد.

پیش رفته و مطابق پالن تا پایان سال جاری متام کار

ایمیل آدرسchiefofstaff.nwara1398@gmail.com :

در عین حال ،خانمحمد تکل ،رییس عمومی ادارۀ

آن تکمیل میگردد.

ملی تنظیم امور آب گفت که بخش آبگردان این بند تا

قابل یادآوری است که پس از تکمیل شدن این پروژه،

انجنیر همت اهلل "امین زی"
اسداهلل "زیرک "
انجنیر میرویس "میرزاد "
سید عطااهلل "صدیقی"
برکت اهلل "آریوبی "
نظام "خپلواک"
گزارشگران:
نعمت اهلل " اخالقی" محمد انور "بارکزی "
دیزاینر :شبیر احمد "صالح"
عکاس :زهرا حیدری

شماره تیلفونo202522472 :
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