
  (MAIL) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 (PARBSPحوزه دریایی پنج آمو) سکتوری پروژه

 

 (EUو اتحادیه اروپای  ) (ADB) آسیای   انکشاف بانک  : کننده  تمویل

 2016-2023 مدت زمان: 

 میلیون دالر امریکای  میباشد.  22.4ملیون دالر امریکای  بوده که سهم وزارت زراعت  76ه ژ بودیجه مجمویع این پرو                بودجه: 

ن بردن فقر و بلند بردن حاصالت زراعتی که میتوان از این طریق عواید مایل مردم محل را     :پروژه نهایی  هدف  ازدیاد بخشید    از بی 

 

 مقدمه: 

ن دولت جمهوری اسالیم افغانستان و بانک انکشاف آسیای  در سال  حوزه دریای   تفاهمنامه پروژه میالدی  ۲۰۱۶پنج آمو بی 

 سهم مرصف وزارت زراعت آبیاری و مالداری و لیون دالر امریکای  بوده یم ۷۶به امضا رسید که بودیجه مجمویع این پروژه 

 . میباشد ملیون دالر امریکای   ۲۲.۴ حدود 

 به اتمام خواهد رسید.  ۲۰۲۳یم  ۳۱غاز نموده و بتاری    خ آبه فعالیت خود میالدی  ۲۰۱۶ نومب   ۳۰پروژه بتاری    خ این 

 : موپروژه پنج آ معرفی

ی میل اداره منابع  تنظیماز پروژه های آبیاری و  مو ییکپنج آحوزه دریای  پروژه  ژ اتب 
 طبییعمنابع طبییع بوده که به اساس اسبی

 فعالیت دارد.  ،تهیه و دیزاین گردیده است ۲۰۲۱ایل  ۲۰۱۷که در سال 
توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری تطبیق  گردیده و   تمویل ی  سیای  و جامعه اروپاتوسط بانک انکشاف آاین پروژه 
 میگردد. 

ارتقای اری و انجمن های آبیمنابع طبییع، واحداث آبیاری، زیرساختهای ترمیم و  این پروژه جهت اعمار مصارف پرداخت 
 و  یندیزا ،آمو بودهشامل حوزه  که  افغانستان )بدخشان، تخار، کندز، بغالن و بامیان( تدر پنج والی ظرفیت این انجمن ها 

 . نموده است آغاز فعالیت به 
ن بردن فقر کمک نم خصوص پروژه میتواند در تطبیق این  ن  ودهازبی  ن حاصالت زراعتی  و نب  مایل هر  عواید  توسط بلند رفیی

 مینمایباشنده این والیات و 
ی

 . خواهد یافت افزایش ،د نمستفیدین که در ساحه تحت پوشش این پروژه زندگ
ن بود خانواده  ۵۵۰۰۰مستفیدین مستقیم این پروژه  ن طبقه ا ۴۰۰۰۰۰ در مجموعکه   هدهاقی  فراد شمرده شده است ونب 

یس مناسب به محلد ناناث و مالداران میتوان ل وموایسژ خویش داشته باش را  این کانال ها در آب  دسبی ن  . د نبرای امور مبن
ها توسط کارمندان این لعمیل رسوی و دیزاین این کاناابتدای  ، استخدام کارمندان، ایجاد دفاتر ساحوی و کار های کارهای 
پروژه پنج آمو در پنج والیت افغانستان )تخار، کندز، بدخشان، بغالن و بامیان( فعالیت های  . قبال تکمیل گردیده استپروژه 

که از بیست ویک کانال   سه صدو شصت وسه کانال فریع ،آبریزه 19خویش را انجام میدهد. پروژه مذکور به شکل مجمویع 
د گعمویم رسچشمه می انجمن  106پروژه پنج آمو همچنان در نظر دارد تا در والیت های متذکره اعمار و بازسازی مینماید. ب 

ن حدود   2019داده و همچنان در اوایل سال دهقان را در بخش های مختلف آموزش  6300آبیاری را ایجاد نموده و نب 
دیزین میالدی دو کانال عمویم دیگر و کارهای ساختماین آن به وزارت زراعت به شکل امتحاین داده شده که کارهای رسوی و 

ن تکمیل گردیده اند.   آن نب 
 
 
 
 



 اهداف پروژه

نده اهداف این پروژه   : میباشد بوده که قرار ذیل  در بخش آبیاری، منابع طبییع و ارتقای ظرفیت انجمن های آبیاری دربرگب 

 عمویم کانال  بیست و یک در  های درجه دوم و سوم اعمار و ترمیم شبکه . 

  قرارداد اجتمایع جهت تنظیم واداره آب در مزرعه .  پنجتطبیق 

   یندهآتنظیم و مدیریت کانال های فوق در  جهتانجمن آبیاری  107تآسیس وارتقای ظرفیت . 

 امون نفر دهقان ۶۳۰۰نمایشژ و ارتقای ظرفیت  هقطع 21ث احدا ن  مدیریت پب  آب در مزرعه )کشت، تهیه زمی 

)....  زراعتی و تنظیم آب بهبی

   به این ه به تخنیکهای اداره منابع طبییع، مراقبت و عملیات شبکه آبیاری کامل در رابطکتاب رهنمای  تهیه نمودن

 انجمن ها. 

   نها آد توسط نتا بتوان متذکره نفر کارمندان ریاست های زراعت والیات ۴۰ رایموزیسژ بآکورسهای فراهم نمودن

ن افراد ذیدخل جامعه  ند موزش آنب   . بگب 

  ،  آبریزه  21 ومحافظتاعمار شناسای(Watershed) 

  انجمن اداره جنگالت در آبریزه های ذکر شده.  21تآسیس 

  ن  ۱۰۵۰۰بیست و یک پالن اداره منابع طبییع باید حدود در نتیجه تطبیق محافظت  از تخریب سیالب ها  هکتار زمی 

 گردد. 

 پروژه عمیل نمودن یک  .  ایکو سیستم امتحاین

 ۱۳۹۹پروژه پنج آمو در سال دست آوردهای 

  ساختماین  یکارها  یدر سال جار NCB03  لیتکم باشد یدرجه دوم و سوم م کانال فریع  76 یو بازساز  ا یکه شامل اح 

 دارد.  تیتخار و بدخشان موقع یها تیدرجه دوم و سوم در وال  کانال فریع  76 نیاست. ا دهیگرد

 ن  یساز  تیو  ظرف  شژ یطعه نماده باب ق یکارها  لیو تکم جاد یا  کیزرع، تخن یها کیدر بخش تخن سه هزار تن از دهاقی 

ن و  یار یآب  یها ن زم آماده ساخیی  ت. کش  یبرا ی 

  باب آبریزه در والیت های تخار و کندز.  ۱۴تکمیل 

 یقرارداد ها  NCB02, NCB04, NCB05 NCB06  که از جمله قرارداد   دهیعقد گرد 1399سال  انیدر جرNCB 05   که

  ،پهیگل ت  ،عبدهللا یمربوط کانال ها بوده و  درجه دوم و سوم یکانال ها  یو بازساز  یایشامل اح
ی
 و آرپویل کاغتن   ،ناق

فتیصد پیف ۲۳و در حدود  گردد یم قیتخار و کندز تطب تیکه در وال   میباشد   انیآن در جر  ماندهینموده که کار باق شژ

 . باشد یم

  قراردادNCB-04   کتفجر و یتیم تیپه   ،که شامل احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم بوده که کانال های مومن آباد

د و در والیت تخار موقعیت دارد.   را در برمیگب 

  قراردادNCB 02  شاه  ابیس ،کوچه حصار   یکانال ها  بوده و  درجه دوم و سوم یکانال ها  یو بازساز  یایکه شامل اح

د که در والیت های تخار و بدخشان در حال تطبیق میباشد.  فرهاد  کانال  ، شوراب و ۲ان و شاه رو  ۱روان    را در برمیگب 

  قرادرادNCB 06  چهاردره،په،یآقت یدرجه دوم و سوم که مربوط کانال ها یکانال ها  یو بازساز  یایکه شامل اح  
ی
 ،الق

 . باشد یم قیکندز در حال تطب  تیقلعه زال بوده و در وال 

  قراردادNCB 07  بیو کوچه حصار بوده و اکنون تحت پروسه تدارکات بوده که عنقر  آرپویل عمویم یکه شامل کانال ها 

 عقد قرارداد صورت خواهد گرفت. 

 



 ۱۴۰۰پالن کاری سال 

  40%ماندهیباق یکار ها NCB 05  د یخواهد گرد لیتکم 1400در سال . 

  65%  ماندهیباق یکار ها NCB 04  د یخواهد گرد لیتکم 1400در سال . 

  80%  ماندهیباق یکارها NCB 02  د یخواهد گرد لیتکم 1400در سال . 

   65%  ماندهیباق یکارها NCB 06  د یخواهد گرد لیتکم 1400در سال . 

  NCB 07  فتی% پ50، 1400و قرار است در سال  باشد یکه اکنون تحت پروسه تدارکات م  خواهد داشت.  شژ

  بدخشان، کندز و تخار  تیدر سه وال  شژ یقطعه نما 5احداث . 

 فتیپ %60  د یجد زهیابر  3 یکارها  خواهد کرد.  شژ

  .ایجاد هشت باب آبریزه در والیت بدخشان در سال روان عمیل خواهد شد 

 

 دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن

بغالن و بامیان( فعالیت یم نماید که از این جمله در دو والیت پروژه پنج آمو در پنج والیت افغانستان )بدخشان، تخار، کندز، 

های ساحوی  )بغالن و بامیان( کار های این پروژه تا هنوز آغاز نگردیده است. پروژه در والیت های بدخشان، تخار و کندز دفبی

ح ذیل میباشند.   دارند که اشخاص ارتبایط آن به رسژ

 ـ دفتر ساحوی والیت بدخشان۱

 عسکر سیرتمحمد ی: انجنیر ئول ساحومس

 ۰۷۸۳۶۰۹۵۵۹ شماره تماس:

  Mohammad.askarserat@gmail.com آدرس الکترونیکی:

 ـ دفتر ساحوی والیت تخار۲

 ئول ساحوی: محمد نبی محمدیمس

 ۰۷۳۰۷۷۷۰۴۲ شماره تماس:

  Nabimehdy@gmail.com  آدرس الکترونیکی:

 ـ دفتر ساحوی والیت کندز۳

 ئول ساحوی: سراج الدین منیرمس

 ۰۷۸۷۷۰۲۴۰۴ شماره تماس:

   sm.archiwal@gmail.com    آدرس الکترونیکی:
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