May June 2021

شامره هفاد و چهارم  /ماه جوزا 1400

په سمنګان والیت کې د آب کیيل بند تر څنګ به د اوبو مدیریت یو شمېر نورې پروژې تطبیق يش
؛

د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې لوی رئیس

کیيل بند د جوړولو قرارداد د ميل پراختیا

کې د چکډیم پروژو په اهمیت رڼا واچوله او د

انجنیری خان محمد تکل په خپل کاري دفرت

رشکت رسه السلیک شوی او همدا شان په

اوبو چارو دتنظیم ميل ادارې له مسؤلینو یې

کې د سمنګان والیت ښاغيل وايل محمد

لسګونو د چکډیم پروژې په هغه والیت کې د

وغوښتل چې د پروژو په تطبیق کې د

داوود کلکاين رسه د اوبو مدیریت پروژو په اړه

اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې د انجنیرانو لخوا

سمنګان والیت د خلکو ملړیتوبونه په نظر کې

وکتل.

رسوې شوي دي چې په راتلوونکي کې به یې

ونیيس.

ښاغيل تکل په دې لیدنه کې د سمنګان

د ډیزاین او عميل کار چارې پيل يش.

په اخر کې د سمنګان والیت ښاغيل وايل د

والیت ښاغيل وايل ته په هغه والیت کې د

په دې لیدنه کې د اوبو چارو د تنظیم ميل

هیواد د اوبو د مدیریت په برخه کې د اوبو چارو د

اوبو مدیریت پرمختايئ پروژو د تطبیق په اړه

ادارې لوی رئیس ښاغيل تکل د زراعتي

تنظیم ميل ادارې د کړنو قدرداين وکړه او د دې

اطمینان ورکړ ،او زیاته یې کړه :چې د آب

ځمکو او څارویو لپاره د اوبو برابرولو په برخه

ادارې د رهربۍ هڅې یې د قدر وړ او ارزښتناکې
یادې کړې.
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بند شاه و عروس در آینده نزدیک به بهرهبرداری سپرده خواهدظشد.
سفر رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب به ولسوالی شکردره؛

رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب به هدف توزیع

را خودم از نزدیک نظارت خواهم کرد.

قابل یادآوری است که کارت های منرات شهرک

منرات شهرک رهایشی برای مترضرین استمالک بند

رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب یادآور شد

از طریق قرعه کشی به صورت شفاف برای

شاه و عروس به و لسوالی شکردره سفر کرد.

که متام ادارات ذیدخل در موضوع استمالک به

مترضرین توزیع شده اسم و منره در کارت ها نیز

محرتم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی

صورت دوامدار تالش منودند تا جربان خساره

مشخص گردید.

اداره ملی تنظیم امور آب طی سفرخویش به

برای مترضرین اجرا شده و حقوق مردم به آنها

اداره ملی تنظیم امور آب طبق توجه خاص

ولسوالی شکردره از باشندگان آن ولسوالی جهت

داده شوند.

جاللتآمب رئیس جمهور کشور به مدیریت آب و

همکاری همه جانبه در تطبیق پروژه و وقف

آقای تکل در صحبت های خویش بیان کرد که

مطابق به انکشاف متوازن در کشور در بخش

ساخنت زمین های شان در پروژه بند شاه و عروس

نتیجه تالش مشرتک متام کارمندان اداره ملی

های جداگانه ،پروژه های بزرگ ،متوسط و

اظهار تشکری کرد .آقای تکل در سخنان خود

تنظیم امور آب و همکاری های مردم سبب شد تا

کوچک را تحت کار دارد که بعضی از آنها در حال

گفت که در اوایل یک سلسله مشکالت وجود

کار این پروژه ملی در حدی رسیده است که در

تکمیل شدن می باشد ،که از آن جمله بند شاه و

داشت که در حال حارض حل شده و به متام

چند روز آینده ملت رشیف افغانستان به ویژه

عروس در آینده نزدیک به بهرهبرداری سپرده

کسانیکه از تطبیق این پروژه مترضر شده است

باشندگان ولسوالی شکردره شاهد افتتاح آن

خواهد شد.

رسیدگی میگردد .وی افزود که من این موضوع

خواهند بود.
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نشست کمیسیون توزیع زمین برای مترضرین بند شاه و عروس دایر شد.
نشست کمیسیون توزیع زمین برای مترضرین بند شاه
و عروس به اشرتاک خان محمد تکل ،رئیس عمومی
اداره ملی تنظیم امور آب ،محمد یعقوب حیدری والی
کابل ،مسؤولین ریاست حوزه دریایی والیت کابل،
مسؤول پروژه شهرک مترضرین بند شاه و عروس،
وزارت شهرسازی ،مستوفی والیت کابل ،رئیس
محیط زیست والیت کابل ،رئیس اراضی والیت
کابل ،ولسوال شکردره ،شاروال شکردره و سایر
اعضای این کمیسیون دایر شد .
نخست اعضای کمیسیون طبق اجندا گزارش،
کارکردهای شان را در خصوص پیشربد امور
استمالک و چگونگی توزیع زمینهای بدیل به رهربی
جلسه ارایه کردند .
انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی
تنظیم امور آب هدایات مشخص را در قسمت ترسیع

شاه و عروس؛ به منظور تطبیق هرچه بهرت فیصلههای

مربوط باید در کار شان جدیت و رسعت داشته باشند،

و جدیت در موارد استمالک و توزیع زمین بدیل ،برای

کمیسیون ،هیآتی مختلط از ادارات را توظیف منود تا

تا این بند برای افتتاح در زمان معین آن آماده باشد .

مترضرین اعامر بند شاه و عروس به مسؤولین مربوط

طرح تخنیکی و چگونگی توزیع زمین را برای

هدایات الزم داد .

مترضرین بند شاه و عروس ،هرچه عاجل ترتیب و به

سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس

جلسه بعدی ارایه کنند .همچنان طی صحبت های

کمیسیون استمالک و توزیع زمین برای مترضرین بند

شان گفت :برای پیشربد کار توزیع زمین ادارات

رئیس کمیسیون توزیع زمین برای مترضرین بند شاه و
عروس به ولسوال و شاروال ولسوالی شکردره هدایت
داد تا در قسمت حل مشکالت اجتامعی با مردم محل
کار کنند .

د کابل په سندیزه عمومي حوزه کې د واورې اندازه کولو سنرسنو د ساتنې او پاملرنې روزنیز ورکشاپ تررسه شو.
دا روزنیز پروګرام د انساين رسچینو ریاست لخوا د RK
انجنیري رشکت په همکارۍ د واورې داندازه کولو
سنرسنو د ساتنې او پاملرنې ،د معلوماتو د ترالسه کولو
الرو چارو او د ډیټا د شننې په موخه د فرعي سندیزو
حوزو د انجنیرانو لپاره را بلل شوی وه.
د دې پروګرام په رشوع کې د اوبو چارو د تنظیم ميل
ادارې د ځمکې د رس اوبو رئیس ښاغيل فضل الله
دراين د دې ورکشاپ په اهمیت باندې رڼا واچوله او
په سندیزو فرعي حوزو کې د  ۱۰سنرسونو د نصب
کیدو د تکمیل یادونه وکړه.
ښاغيل دراين واوره یو د افغانستان د اوبو له اسايس
منابعو څخه یاده کړه او دهغې مدیریت یې د هیواد د
اوبو په مدیریت کې مهم او رضوري یاد کړ .هغه زیاته

په هغه فرعي حوزو کې چې واوره پکې په زیاته اندازه

تررسه کیږي او په دې وخت کې به د واورې د اندازه کونې

کړه چې د پالن مطابق به د ځمکې د رس اوبو ریاست

کیږي نصب کړي.

سنرسونو پیژندنه ،د ډیټا شننه او جمع کونه او د هغو د

د واورې د اندازه کونې سنرسونه په ټولو حوزو خصوصاً

د یادونې وړ ده چې دا پروګرام به په اوه ورځو کې

ساتنې او پاملرنې میتودودنه به ګډونوالو ته تدریس يش.
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بلخ والیت ته د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې د تخنیکي مرستیال کاري سفر.

د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې

کې له تخنیکي ټيمونو او انجنیرانو رسه همکاري

کړي.

تخنیکي مرستیال انجنیر احمد ویس بصیري بلخ

وکړي.

ښاغيل بصیري او ښاغيل ساالرزي په دغه سفر

والیت ته په یو رسمي سفر کې چې د یادې

په دغه لیدنو کې د بلخ والیت ولسونو د اوبو چارو

کې د شامل سیندیزې عمومي حوزې او د بلخ

ادارې د اوبو د تنظیم عمومي رئيس انجنیر نعیم

د تنظیم ميل ادارې له کړنو او فعالیتونو قدرداين

والیت سیندیزې حوزې له ریاستونو لیدونه وکړه

الله ساالرزي؛ د شامل سیندیزې عمومي حوزې

وکړه او بلخ والیت ته یې د دغې ادارې د تخنیکي

چې د یادو ریاستونو له انجنیرانو ،متخصیصینو او

رئيس انجنیر عصمت الله عصمت ،د بلخ

مرستیال د راتګ هر کلی وکړ او د اوبو مدیریت

کارکوونکو رسه یې وکتل ،د دوئ ستونزې یې

سیندیزې حوزې رئيس انجنیر احمدشاه راسخ یې

پراختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې یې د هر

واورېدې او د مرکزي ادارې په استازیتوب یې د

ملتیا کوله په دغه والیت کې له والیتي مسؤلینو

ډول همکارۍ ډاډ ورکړ.

هر ډول همکارۍ او پاملرنې ډاډ ورکړ.

رسه د لیدنو تر څنګ ،د اوبو مدیریت یو شمېر

ښاغيل بصیري د خپل سفر په ترڅ کې د بلخ

ښاغيل بصیري د یادو حوزو رئيسانو ته هدایت

پراختیايي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې چې

والیت له شادیان تنګي څخه لیدنه وکړه او د بلخ

ورکړ چې له دې وروسته دې د پروژو رسوې او نور

په ورته وخت کې د سیمې د خلکو ستونزې

والیت د والیتي شورا رئيس په ګډون یې د دغه

تخنیکي موضوعات د یادو حوزو انجنیران پر مخ

واورېدلې.

سیمې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د اوبو چارو د

یويس ځکه اوس په حوزو کې انجنیران د دې

ښاغيل بصیري په دغه سفر کې د بلخ والیت

تنظیم ميل ادارې په راتلوونکي پنځه کلن پالن

وړتیا لري چې چارې په خپله پر مخ یويس؛ هغه

والیتي مسؤلینو ،ولسونو ،په دغه والیت کې د

کې به د"شادیان بند" جوړ يش.

زیاته کړه ټولې پروژې دې په خپله ډيزاین کړي او

اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې والیتي ریاستونو او

په دغه سفر کې د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې

همدارنګه د دوئ له چارو نظارت وکړ.

نورو بنسټونو رسه د اوبو مدیریت پراختیايي پروژو

تخنیکي مرستیال انجنیر احمد ویس بصیري په

همدارنګه ښاغيل بصیري د قدیم رسبند او کانال

په اړه بېالبیلې لیدنې وکړئ او ډاډ یې ورکړ چې

بلخ والیت کې د شاه و ګدا او باغ پهلوان کانالونو

د کنټرويل دروازو د نصبولو لپاره د بلخ والیت د

متوازنې پراختیا ته په کتو به په راتلوونکي کې

رسبندونه افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د

دغه والیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي او تر څنګ

هغې سیمې ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې د اوبو

یې د بلخ والیت ولسونو څخه وغوښتل تر څو د

چارو د تنظیم ميل اداره به په راتلوونکي کې دې

اوبو مدیریت پراختیايي پروژو د تطبیق په برخه

ته ورته ډيرې پروژې په دغه والیت کې تطبیق

شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکو رسه وکتل او هغوئ
ته یې ډاډ ورکړ چې دغه ستونزه به حل يش او په
راتلوونکي پالنونو کې د اوبو مدیریت پراختیايي
پروژو د تطبیق په برخه کې دغه ولسوالۍ ته
ځانګړې پاملرنه ويش.
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جلسه هامهنگی با اداره تنظیم خدمات انرژی
محرتم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره
ملی تنظیم امور آب افغانستان در دفرت کاری خویش با
محرتم داکرت محمد داوود میرزایی رئیس اداره تنظیم
خدمات انرژی و شامری از روسای این اداره دیدار
کرد.
در این دیدار پیرامون ایجاد همکاری و هامهنگی
های بهرت میان اداره ملی تنظیم امور آب و اداره
تنظیم خدمات انرژی به صورت همه جانبه بحث شده
و هر دو جانب به همکاری های بهرت در آینده تعهد
منودند.
آقای تکل به مسوولین مربوطه اداره ملی تنظیم امور
آب هدایت سپرد تا با اداره تنظیم خدمات انرژی به
صورت همه جانبه همکاری داشته و نشست های
کاری دوامدار در آینده داشته باشند.

د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې او  DT Globalکمپنۍ (د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې همکاره کمپنۍ)

د مناینده ګانو تر منځ د همغږۍ ناسته تر رسه شوه
ښاغـــــيل نعیـــــم الله
ساالرزي د نوموړي سند
په اړه د اوبو چارو د
تنظیم ميل ادارې واکونه
او صالحیتونه د اوبو د
چارو د تنظیم د قانون په
رڼاکې ګډونوالو ته واضح
کړل او ټینګار یې وکړ تر
څو په هیواد کي د اوبو د
چارو اړونـــــد هر فعالیت
چې د هـــر ارګــان لخوا
ترســــره کیــــږي ،د یاد
قانون په اساس باید د
اوبو چارو د تنظیم ميل
ادارې ســــره همــــغږي
ولري.
همــــدارنګــــه د ښاغيل
په یاده ناسته کي چي د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې

ګډون درلود .

ساالرزي له لوري د ښاري اوبو رسولو د خدماتو د

د اوبو د تنظیم رئیس ښاغيل انجنیر نعیم الله ساالرزی

په دې ناسته کي د هغه اجرائیوی سند په اړه بحث

بهرتوايل په موخه د دي پروګرام فعاليتونه وارزول

او  DT Globalکمپنۍ له لوري د  AUWSپروژي مدير

وشو کوم چي د افغانستان د ښاري اوبو او روغتیا

شول او د شته ستونزو د حل په موخه یې مسؤلینو ته

ښاغيل پاول ولسټینهومل ) (Paul Wolstenholmeتر

ساتني د فعالیتونو په اړه د دخیلو ادارو دندي او

الزمي سپارښتني وکړې.

منځ تر رسه شوه ،د دواړو ادارو یو شمیر مسؤلینو هم

مسؤلیتونه روښانه کوي.
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گزارش کاری ربعوار ریاست های عمومی و ریاست های مرکزی اداره ملی تنظیم
امور آب در حضور مقام ر هربی این اداره ارایه شد.

محرتم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی

در جلسات که به منظور گزارشدهی ریاست ها به

اداره ملی تنظیم امور آب طی چندین جلسه مکرر

مقام رهربی اداره ملی تنظیم امور آب برگزار شده

با حضورداشت متام روسا و مشاورین مقام رهربی

بود؛ گزارش فعالیت های ریاست های عمومی

اداره گزارش کاری ربع اول سال مالی ۱4۰۰

مالی و اداری ،خدمات انجنیری تاسیسات آب،

ریاست های عمومی و سایر ریاست های مرکزی

تنظیم امور آب ،منابع آب ،پالن ،پالیسی ،نظارت

این اداره را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

و ارزیابی ،حوزه دریایی کابل ،حوزه دریایی

رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در
جلسات بررسی گزارش های ربعوار ،از ریاست
های که فعالیت بیشرت در راستای مدیریت آب
کشور انجام داده بودند قدردانی منوده جهت رفع
مشکالت و چالشهای موجود هدایات الزم را ارایه
کردند .

هریرود مرغاب ،حوزه دریایی هلمند ،حوزه دریایی
شامل و حوزه دریایی پنج آمو ،ریاست کنرتول و

پیرامون فعالیت ها و کارکردهای ربع اول سال
مالی  ۱4۰۰خویش در ارتباط به بهبود امور اداری
و مدیریتی ،رسوی ،دیزاین و تطبیق پروژه های
انکشافی آب ،تخصیص و مرصف بودجه،
مدیریت منابع آب ،تنظیم آبیاری و آبرسانی،
انسجام برنامه های آب ،پالن ها و سایر امور
مربوط به مدیریت آب معلومات همه جانبه را ارایه
منودند.

کیفیت ،ریاست تفتیش داخلی و مشاوریت حقوقی

قابل یادآوری است که متام روسای اداره ملی

این اداره با ارایه پرزنتیشن های جداگانه توسط

تنظیم امور آب مسوولیت دارند تا در پایان هر ربع

مسوولین شان ارایه شده پیرامون آن ها به صورت

سال مالی از کارکردهای خویش در حضور مقام

مفصل معلومات داده شد.

رهربی ،روسای عمومی و مشاورین این اداره

در این گزارش ها متام روسا به صورت مفصل

گزارش دهند.
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کار اعامر دو بند آبیاری و تولید برق (وطن ګټو و کله گوش) در والیت لغامن به زودی آغاز می گردد.
محرتم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره
ملی تنظیم امور آب در دفرت کاری خویش با الحاج
قاضی میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی،
بودجه ،محاسبات عمومی و امور بانکها دیدار منوده
پیرامون پروژه های انکشافی مدیریت آب صحبت
منودند.
رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در این دیدار
از همکاری رئیس عمومی کمیسیون مالی و بودجه
ولسی جرگه در راستای شامل سازی پروژه های
"وطن ګټو" و "کله گوش" و الت های بعدی کانال
شاهی در بودجه انکشافی و پروسه تدارکاتی این
پروژهها اظهار امتنان منوده گفت " :در آینده نزدیک
کار این دو بند متذکره از سوی اداره ملی تنظیم امور
آب آغاز میگردد".
در همین حال آقای صافی کارکردها وفعالیت های

نزدیک به  100میلیون مرتمکعب آب ذخیره می شود

میگاوات برق را نیز دارا می باشد.

رهربی اداره ملی تنظیم امور آب را در راستای

که بیش از  24هزار هکتار زمین زراعتی را تحت

قابل ذکر است که این بندها از طرف رشکت انکشاف

مدیریت آب کشور بی سابقه و قابل قدر بیان کرد.

آبیاری قرار می دهند.

ملی در ساحه تطبیق میشود.

قابل یادآوری است که با اعامر این بند ها مجموعاً

همچنان این دو بند در مجموع ظرفیت تولید 24

د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې په پنځه کلن پالن کې به د شادیان بند جوړ يش.
د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې تخنیکي مرستیال
ښاغيل انجنیر احمد ویس بصیري بلخ والیت ته په
خپل سفر کې د شادیان تنګي ته ورغی او د شادیان
بند له سیمې څخه یې لیدنه وکړه.
په دغه سفر کې چې د یادې ادارې د اوبو د تنظیم
عمومي رئيس نعیم الله ساالرزي یې هم ملتیا کوله د
بلخ والیت مرستیال او د والیتي شورا د رئيس په
شتون کې یې د بلخ والیت له شادیان بند له سیمې
څخه لیدنه وکړه.
ښاغيل بصیري د بلخ والیتي ادارې او ولس ته ډاډ
ورکړ چې د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې په
راتلوونکي پنځه کلن پالن کې به د بلخ والیت د
شادیان بند جوړ يش ،د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې
رهربۍ هڅه کوي چې په لومړیو کلنو کې په دغه بند
باندې کار پيل کړي.
ښاغيل بصیري زیاته کړه چې د شادیان بند جوړول د

بند به د دغې ادارې په پنځه کلن پالن کې جوړ يش.

کنټرول ،د ځمکې الندې اوبو رسچینو پياوړتیا او خلکو

بلخ والیت ولسونو پر ځای غوښتنه ده چې د اوبو چارو

شادیان بند یو له هغو بندونو څخه دی چې د اوبو

ته د کار پيدا کولو په موخه خورا ګټور او یو له مهمو

د تنظیم ميل ادارې لخوا به پر ځای کیږي او شادیان

مدیریت ،د کرنیزو ځمکو خړوبولو ،د موسیمي سیالبونو

بندونو څخه شمېرل کیږي.
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کار بازسازی کانال نقی در والیت کندز به خوبی جریان داشته حدود  40درصد پیش رفته است.
این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم
امور آب با حامیت مالی بانک انکشاف
آسیایی ) (ADBو اتحادیه اروپا )(EU
به منظور مدیریت آب و افزایش زمین
های زراعتی در ولسوالی خان آباد
والیت کندز تطبیق میگردد.
با تطبیق این پروژه کانال نقی به طول

 31.5کیلومرت اعامر و بازسازی
میشود که در مسیر آن  4179هکتار
زمین تحت آبیاری قرار گرفته به تعداد
 9300فامیل از آن مستفید میشوند.

بغالن والیت کې د اجمیر کانال د بیارغونې چارې بشپړې شوې.
د بغالن والیت مرکز پلخمري ښار کې د اجمیر
برېښنا بند کانال چې څه د پاسه  ۲۶کلیو مرته
اوږدوالی لري ،د دوه بندونو (لومړی او دویم بند)

درلودونکی ده.
دغه کانال له اوږدې مودې راهیسې د اوبو د
مدیریت په برخه کې له تخنیکي ستونزو رسه الس او
ګریوان وه ،چې اوس مهال اوبو چارو د تنظیم ميل
ادارې په مايل لګښت او د ميل پراختیايي رشکت د
هلمند ودانیز ریاست لخوا ددې کانال ځینې برخې
بیارغول شوي ،چې د دیوالونو ترمیم ،دپرچاوۍ
دروازې او د اوبو لګولو سیستم معیاري کول په کې
شامل دي.

د اجمیر برېښنا بند کانال فعال شوي توربینونه د ۱۶

دو پروژه اعامرچکدم در والیت میدان وردک به بهرهبرداری رسید.
این پروژه ها از سوی اداره ملی تنظیم
امور آب به منظور تغذیه آبهای
زیرزمینی ،کاهش خطرات سیالبهای
موسمی و آبیاری زمین های زراعتی در
ولسوالی چک و مرکز والیت میدان
وردک تطبیق شده است.

با تطبیق این پروژه ها دهها هکتار
زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته
است که صدها فامیل به صورت
مستقیم و غیر مستقیم از آن مستفید
می شوند.

May June 2021
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د اوبو مدیریت پراختیايي پروژو په اړه د ارزګان والیت استازي رسه لیدنه
د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې عمومي رئيس
ښاغيل انجنیر خان محمد تکل په خپل کاري
دفرت کې د ارزګان والیت د خلکو استازي ښاغيل
قدرت رحیمي رشه وکتل.
په دغه لیدنه کې په ارزګان والیت کې د اوبو
مدیریت پراختیايي پروژو په ځانګړي ډول د(نور

الدین کانال او خاک باد کانال) د بیارغولو په اړه
خربې او د نظرونو تبادله وکړه.
د اوبو چارو د تنظيم ميل ادارې عمومي رئیس
ښاغيل انجنري خان محمد تکل د ياد واليت د
خلکو استازي ته ډاډ ورکړ چې د متوازنې پراختيا
په نظر کې نيولو رسه به په هغه واليتونو ته زياته
پاملرنه ويش په کومو کې چې د اوبو د مديريت په

ادارې له لومړيتوبونو څخه وي او د خلکو ستونزو

ميل ادارې کړنې وستايلې او په ياد واليت کې د

برخه کم کار شوی ،په همدې اساس په ارزګان

ته به رسېدګي ويش.

اوبو د مديريت پروژو په تطبيق کې د هر ډول

واليت کې د اوبو د مديريت پروژې به د دې

همدارنګه ښاغيل رحيمي د اوبو چارو د تنظيم

همکارۍ ژمنه وکړه.

جلسه همکاری مشرتک میان اداره ملی تنظیم امور آب ،ریاست اقتصاد شورای امنیت ملی
و کمپنی ساختامنی  CHINA STATEبرگزار شد
این جلسه به صورت انالین با حضور انجنیر احمدویس
بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امورآب و

همکاران تخنیکی این اداره ،رئیس اقتصادی شورای
امنیت ملی شارژ دافیر افغانستان مقیم دبی و مناینده
کمپنی ساختامنی  CHINA STATEبه منظور تبادل
تجارب تخنیکی و مالی در پروژه های بزرگ مدیریت
آب و تولید انرژی در افغانستان برگزار گردید.
در نخست مسوولین کمپنی متذکره تجارب و کارکرد
های رشکت خویش را ترشیح منوده آمادهگی شان را
برای رسمایه گذاری در افغانستان اعالم منودند.

در ادامه رئیس بخش اقتصادی شورای امنیت ملی از
تعهد خویش در همکاری و حل مشکالت در عرصه

معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب از مودل های

تامین امنیت رسمایه گذاران بالخصوص کمپنی های

همکاری این کشور با کمپنی های مشهور جهان

رسمایه گزارکننده در افغانستان اطمینان بخشید.

یادآوری منوده به مسئولین تخینکی این اداره هدایت

در همین حال محرتم انجنیر احمد ویس بصیری

داد تا اسناد تخنیکی پروژه ها را با کمپنی CHINA

STATEرشیک سازند .
آقای بصیری جهت استفاده خوبرت از فرصت ها و
ظرفیت های موجود به ایجاد هامهنگی های بیشرت
میان این ادارات تاکید کرد.
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جلسه هامهنگی پیرامون بررسی وضعیت پیرشفت پروژه های تحت کار و پالن همکاری های آینده در
تطبیق پروژه های مدیریت آب با مسئولین بانک انکشافی آسیا  ADBبرگزار شد.
محرتم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره
ملی تنظیم امور آب در یک جلسه آنالین در حالیکه
انجنیر رفیع الله ستانکزی رییس انسجام برنامه های
آب ،انجنیر سید مقیم سادات رئیس دفرت مرکزی
مدیریت برنامه ها و انجنیر وفی الله سیدی رییس
تنظیم آبیاری و آبرسانی نیز اشرتاک داشتند با

مسوولین بانک انکشاف آسیا در مورد تطبیق پروژه
های انکشافی مدیریت آب در کشور و پالن همکاری
ADBبا اداره ملی تنظیم امور آب در  10سال آینده ،به
صورت همه جانبه بحث و تبادل نظر منودند.
در این جلسه آنالین در مورد وضعیت پیرشفت پروژه
های تحت کار اداره ملی تنظیم امور آب که با
همکاری مالی بانک انکشاف آسیا در نقاط مختلف
کشور تطبیق می گردد صحبت شده همچنان در مورد
مشکالت و چالشهای فراروی تطبیق پروژه ها نیز
بحث شد.

در کشور اظهار قدردانی منوده به گسرتش و تداوم

معلومات الزم را ارایه منوده همچنان در ارتباط به راه

محرتم انجنیر خان محمد تکل رئیس عمومی اداره

این همکاری ها در آینده تاکید کرد.

حل های رضوری جهت رفع چالش های موجود

ملی تنظیم امور آب در این جلسه از همکاری های

در همین حال آقای سادات رئیس  CPMOدر این

معلومات دادند.

بانک انکشاف آسیایی در راستای تطبیق مدیریت آب

جلسه پیرامون وضعیت پیرشفت پروژه های تحت کار

جلسه هامهنگی مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری برگزار شد
جلسه هامهنگی مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری که 18
کشور و سایر ادارات جهانی در آن عضو می باشد ،به
صورت آنالین برگزار گرید .
هدف این مرکز رشیک ساخنت تجارب و نتایج تحقیقات
علمی میان کشورهای منطقه ،دسرتسی به تکنالوژی معارص
جهت آبرسانی شهرها و بهبود خدمات استفاده از فاضالب
در شهرها است.
در این نشست به منایندگی از افغانستان محرتم انجنیر خان
محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب
اشرتاک داشتند که در جریان جلسه پیرامون مدیریت آب
شهرها ،آبرسانی ،فاضالب و سایر برنامه های مرتبط به آن
بحث منوده ،معلومات همه جانبه را به اشرتاک کنندگان
ارایه کرد.
آقای تکل در مورد کارکردها و فعالیتهای مرکز منطقه ای
مدیریت آب شهری و همچنین انجام تحقیقات مشرتک
علمی  ،ظرفیت سازی  ،انتقال اطالعات و فناوری و

ای برای استفاده بهرت از آبهای زیرزمینی  ،توسعه خدمات

آقای تکل با ابراز خرسندی بیان داشت؛ كه جلسات و

همکاری های منطقه ای برای تأمین آب و بهبودخدمات

آبرسانی و مدیریت آب شهری" راه اندازی شده خواستار

تحقیقات علمی بین كشورهای منطقه و جامعه بین املللی

فاضالب روشنی انداخت.

این شد که با مشخص شدن چالشها و فرصت ها در

در چارچوب مركز منطقه ای مدیریت آب باعث ایجاد

وی افزود" :برنامه های تحقیقاتی و عملیاتی مشرتک

مدیریت آب ،پالیسی و برنامه های انکشافی ترتیب و گام

تغییرات مثبت و چشمگیر در زمینه مدیریت آب در منطقه

علمی و عملی بین اداره ملی تنظیم امور آب و مرکز منطقه

های عملی نیز برداشته شوند.

خواهد شد.

