
 جمهوری اسالمی افغانستان

آبیاری و مالداری ،وزارت زراعت  

ارغنداب-پروژه توسعه منابع آب  

 
 (ADB) آسیای   انکشاف بانک : کننده  تمویل

 2027-2020 مدت زمان: 
 ملیون دالر آمریکای   60  بودجه: 
 کاهش فقر، ایجاد شغل های وظیفوی و رشد تولید ناخالص میل  :پروژه نهای   هدف

پروژه:  و دورنمای شرح  

ین توسعه در جهان میباشد. در  سطح فقر  میالدی 2016 سالافغانستان یک کشور متاثر از جنگ و ییک از کشور های با کمتر

 غذای  نیم ش 44.6در صد بوده در حالیکه   55
ن ن سال دند در صد مردم تامی  . عاید متوسط ناخالص داخیل ساالنه کشور بی 

دالر بوده که در میان یک صدو هشتاد وهفت کشور در  610 ،بانک جهاین  2017گزارش سال طبق   2017و  2011های 

یس به آب در جمهوری اسالیم افغانستان فصیل، نامنظم و با خشکسایل . شتمقام یک صدو شصت وهفتم قرار دا دستر

 و اقتصاد مح
ی

 حد  یل تاثت  یم گذارد. مکرر و وخیم رو به رو است، که بر زراعت و کشت و کار، استندرد های زندگ
ی

بارندگ

سد.  176 به اوسط ساالنه در کندهار   مت 
یس به آب های قابل  ،برعالوه شیوه های نادرست سنتر زراعتر مییل متر عدم دستر

ن  ،گرمای تابستان  یه ندهند. ابخش را ار  تاطمینان آبیاری سبب شده تا محصوالت زراعتر نتیجه قناع ن و نت  رطوبت پایی 

ن ماهکمبود بارش ب بنا به منظور  اپریل و نوامتر سال بدین معتن است که محصوالت زراعتر حاصل خوب نمیدهد  های ی 

ـه ش به  ۱۳۹۸سال  اسد انک انکشاف آسیای  در ماه ب بار  این ،کندهار   منطقهفریع ارغنداب و  مدیریت منابع آب در حوزه 

میلیون دالر امریکای  به جمهوری اسالیم افغانستان تحت  60سلسله کمک های بالعوض خویش پروژه دیگری را به ارزش 

یس به آب و مدیریت منابع آیر در منظور نمود. « ارغنداب -پروژه توسعه منابع آب» نام  این پروژه در بخش ارتقای دستر

ه بند آب دهله و افزایش ارتفاع آن، افزایش  منابع  ابل مالحظهقحوزه فریع ارغنداب و منطقه کندهار با افزایش ظرفیت ذخت 

ن بند، بهبود بهره برداری از آب زراعتر  با حمایت دهقانان در بخش مزرعه به منظور رشد محصوالت زراعتر آبیاری در پایی 

 مدیریت منابع آب، کار میکند. بخش تقویت موسسات در  و 

  هدف پروژه:

ظرفیت  ،با )الف( با بلند بردن ارتفاع بند دهلهاین پروژه در بخش مدیریت منابع آب در حوضه ارغنداب و منطقه کندهار 

ن بند دهله )ج( بهبود بهره وری  ه این بند را افزایش میدهد. )ب( افزایش و رساندن آب های آبیاری به قسمت های پایی  ذخت 

ن در مزرعه به منظور بهبود تولیدات زراعتر و همچنان از آب های زراعتر  این پروژه ر دیگهدف با ارایه پشتیباین به دهاقی 

فت مدیریت و استفاده از منابع آب در حوضه دریای آرغنداب ازدیاد شغل ها و رشد تولید ناخالص میل بوده و نتیجه آن  پیشر

 میباشد. پروژه مذکور چهار بخش اسایس را تحت پوشش قرار میدهد. 

 ـ ارتقای ظرفیت بند دهله۱

 ـ افزایش قابل اطمینان آب های آبیاری۲

 ه برداری از آب های زراعتر ـ بهبود بهر ۳

 ـ ایجاد ظرفیت در بخش مدیریت منابع آب۴

( این پروژه است در حالیکه بخش های  )بهبود بهره بخشوزارت زراعت، آبیاری و مالداری مسئول اجرای  برداری آب زراعتر
  دیگر توسط وزارت خانه های دیگری تطبیق خواهد شد.  این پروژه در چوکات دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشاف آسیای  

CPMO   ی را در دفتر ریاست مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق خواهد شد.  پروژه مذکور یک دفتر ساحو
ن  کندهار زراعت، آبیاری و مالداری در    . ایجاد یم کند  نت 

 
 
 
 



 
 

 ساحه تحت پوشش:       
 

، دند، دامان، میوند، زری و مرکز والیت کندهار فعالیت  این پروژه در ولسوایل های شاه ویل کوت، ارغنداب، پنجوای 
 میکند. 

 

 : ۱۳۹۹سال مالی  دست آوردهای پروژه در
 

 یو ساحو  یدفتر مرکز  یاستخدام کارمندان پروژه برا 

 ن و ن تر یدفتر وال  میترم  آن یبرا معلومایر  یتکنولوژ  لیوسا یدار یخر  ت 

  کندهار  تیپروژه در وال  یافتتاح دفتر ساحو 

 دخلیذ یپروژه همرا  با طرف ها یها تیفعال یک  هماهن 
 

 هجری شمسی ۱۴۰۰پالن کاری پروژه برای سال 
 

  مشوریر  استخدام کمپتن  (ISCجهت ارتقا و ظرف )پروژه  تی 

 ن دهاق یپروژه برا یها تیفعال امونت  پ دیه اگایه ن متشبث ،ی   دخلیذ یو همه طرف ها زراعتر  ی 

    کشمش خانه هاباب    45اعمار 

  ازیپ  یباب رسد خانه برا 45اعمار 

 10  قرارداد نصب خشک کننده آفتایر 
 

 دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن

 فعالیت میکند. در والیت کندهار (AIWRDP) ارغنداب-توسعه منابع آبپروژه 

 ـ مسئول مرکزی پروژه۱

 ئول ساحوی: انجنیر محمد علی منندویمس

 80 14 30 0700شماره تماس: 

 ali.manandoi@mail.gov.af   آدرس الکترونیکی:

 کندهارـ دفتر ساحوی والیت ۲

 احسان هللا پشتونئول ساحوی: مس

 10 22 33 0708شماره تماس: 

     ehsanullahpashtoon@gmail.com   :آدرس الکترونیکی
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