
برنامــه ملــی آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری، مســوولیت تهیــه آب آشــامیدنی 
ــی  ــه مل ــده دارد. برنام ــه عه ــتایی ب ــق روس ــه را در مناط ــظ الصح ــات حف ــی و خدم صح
آبرســانی، حفــظ الصحــه محیطــی و آبیــاری، اداره ســکتوری در رهبــری، موضوعــات مربــوط 
ــد.  ــی باش ــی م ــارت و ارزیاب ــذاری، و نظ ــی، پالنگ ــاد پالیس ــرح و ایج ــی،  ط ــه هماهنگ ب

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت بازسازی و انکشاف دهات

برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه محیطی و آبیاری

ــاری ــی و آبی ــه محیط ــظ الصح ــانی، حف ــی آبرس ــه مل برنام
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گزارش شش ماه نخست سال                   
1398



بــه تعــداد ۱۰۲ شــبکه آبرســانی در ۲۸ والیت 
کشــور کــه شــامل والیــات )ارزگان، بادغیــس، 
ــیر،  ــخ، پنجش ــان، بل ــان، بغ ــان، بدخش بامی
ــت،  ــان، خوس ــار، جوزج ــکا، تخ ــا، پکتی پکتی
ــور،  ــی، غ ــمنگان، غزن ــرپل، س ــدی، س دایکن
ــتان،  ــار، نورس ــان، ننگره ــراه، لغم ــاب، ف فاری
کنرهــا  کاپیســا،  کابــل،  وردک،  هــرات، 

ــت. ــده اس ــل ش ــردد، تکمی ــار( میگ وکنده
ــت  تکمیــل ۳۱۰ حلقــه چــاه آب در ۱۹ والی
کــه شــامل والیــات )بامیــان، بغــان، پــروان، 
ــدی،  ــکا، تخــار، خوســت، دایکن ــا، پکتی پکتی
ســمنگان، غزنــی، غــور، فــراه، لوگــر، ننگرهار، 
ــار(  ــا، و کنده ــل، کاپیس ــد، وردک، کاب هلمن
۵۵ بــاب ذخیــره آب در ۳ والیــت )بادغیــس، 

)۱۰۲( شبکه آبرسانی در ۲۸ والیت کشور جوزجــان و هلمنــد(

کارکــرد هــای کلیــدی برنامــه ملــی آبرســانی در ســکتور آب 
)1398 جــوزا  اخیــر   -139۷ )جــدی  الصحــه  حفــظ  و 

به تعداد )۴۵۰،۶۱۱( روستا نشین از پروژه های آبرسانی، حفظ الصحه ، آبیاری و پاسخ دهی به حاالت اضطرار در طی 

شش ماه اول سال ۱۳۹۸ مستفید گردیده اند.

)۳۱۰( حلقه چاه آب در ۱۹ والیت کشور 
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ــانی،   ــش آبرس در بخ
بــه تعــداد 18۶ پروژه 

تکمیــل گردیــده
ــروژه  ــامل پ ــه ش ک
مــی  ذیــل  هــای 

گــردد:

لوگر

نیمروز

هلمند

قندهار

بدخشان

فراه

هرات

بادغیس

غور
دایکندی

ارزگان
زابل پکتیکا

غزنی

وردک

بامیان

فاریابرسپل

جوزجان
بلخ

سمنگان

کندز

بغالن

کابل
ننگرهار

پکتیا خوست

پروان

شیر
پنج

نورستان
کرنها

تخار

لغامن
کاپیسا

والیاتیکه تحت پوشش این پروژه ها 
قرار گرفته است.

والیاتی که تحت پوشش این پروژه 
ها قرار نگرفته است.



)۱۰۲( شبکه آبرسانی در ۲۸ والیت کشور 

)۳۱۰( حلقه چاه آب در ۱۹ والیت کشور 

در بخش حفظ الصحه

ــه،  ــظ الصح ــت حف ــدم رعای ــی  و ع ــر صح ــی از آب غی ــراض ناش ــال و ام ــر اطف ــرگ و می ــش م ــور کاه ــه منظ ب
ــور،  ــان، غ ــات بادغیــس، بامی ــه شــامل والی ــت کشــور ک ــه آبرســانی، هشــت والی ــاه اول ســال،  برنام در شــش م
دایکنــدی، هلمنــد، کندهــار، ننگرهــار و پکتیــکا مــی گــردد، را تحــت پوشــش خدمــات حفــظ الصحــه قــرار داده 
اســت. در نتیجــه بــه تعــداد  ۱۴۴ قریــه منحیــث قریجــات عــاری از رفــع حاجــت در فضــای آزاد اعــان گردیــده و 

ــد. ــاث در بخــش تعلیمــات نظافــت آمــوزش دیــده ان ــه تعــداد ۱،۶۲۰ تــن ازطبقــه ذکــور و ان ب

در بخش آبیاری

ــرآن، در بخــش  ــه منظــور رشــد اقتصــاد روســتایی و جلوگیــری از ضایــع شــدن آب و اســتفاده موث ب
آبیــاری بــه تعــداد ۸ پــروژه  آبیــاری تکمیــل شــده کــه شــامل ۹،۵۹۸ متــر کانــال در والیــت کندهــار، 
۳۵ متــر تحکیمــات کاریــز در والیــت کندهــار مــی  گــردد. بــا تکمیــل پــروژه هــای آبیــاری بــه تعــداد 

۲۰،۶۳۲ جریــب آبیــاری گردیــده اســت. .
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در بخش پاسخ دهی به حاالت اضطراری )خشکسالی(

در ســال ۱۳۹۸، در بخــش پاســخ دهــی بــه خشکســالی والیــات تخــار، بادغیــس و هرات 
در شــش مــاه اول ســال درجریــان حــاالت اضطــراری تحــت پوشــش قــرار گرفتــه کــه از 
آنجملــه بــه تعــداد ۲۵۷،۰۴۷ تــن تحــت پوشــش خدمــات عاجــل ســکتور آب و حفــظ 
الصحــه قــرار گرفتــه و بــه تعــداد ۱۹۹،۱۸۵ تــن بــه آب آشــامیدنی و ۵۷،۸۶۲ تــن بــه 

تشــناب هــای عاجــل دسترســی پیــدا کــرده انــد.
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45۰،6۱۱ تــن در نتیجــه تطبیــق پــروژه هــا بــه آب آشــامیدنی صحی دسترســی 
ــدا کردند.. پی

۳6۸،454 روز کاری برای مردم ایجاد گردید.

6۲4،۱۸۲،۹۷6 افغانی هزینه مجموعی این پروژه ها می شود.

۳4 والیت 
افغانستان

ــده کــه هزینــه  ــروژه هــای مذکــور در ۳4 والیــت تطبیــق گردی ــل ذکــر اســت کــه پ قاب
عمومــی آن 6۲4،۱۸۲،۹۷6 افغانــی میشــود کــه حــدود 45۰،6۱۱ تــن از پــروژه هــای فــوق  
ــده  ــاد گردی ــداد ۳6۸،454 روز کاری ایج ــه تع ــی و ب ــامیدنی صح ــه آب آش ــی ب دسترس

اســت.



پروژه های پالن شده دو ربع اخیر سال 1398

این برنامه در سال ۱۳۹۸ به تعداد۲۰۲ پروژه را در شش ماه نخست سال که در فوق 
ذکر گردید را تکمیل و پروژه های ذیل در حال جریان است:
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حفاری/ ترمیم 4۹۷ حلقه چاه در والیات بادغیس، بغالن، پروان، پنجشیر، تخار، 
جوزجان، دایکندی، سمنگان، غزنی، لوگر، ننگرهار، هلمند، وردک، کابل، کندهار و کنرها

اعمار و احیا ۲۷4 باب شبکه آبرسانی در ۳۳ والیت

ــرات،  ــدز، ه ــات کن ــرار در والی ــاالت اضط ــر در ح ــراده تان ــط ۱۱4 ع ــال آب توس انتق
ــروز ــاب،  و نیم ــار، فاری ــس، تخ بادغی

اعمار  ۲۳ باب خیره آب در والیات بادغیس، جوزجان، غور، هرات و وردک

اعمار و پاککاری ۱۸،۱۹6 متر کانال آبیاری در والیات بدخشان و کندهار

 بــا تکمیــل پــروژه هــای در حــال جریــان، بــه تعــداد ۱،4۷۹،۷۷۲ نفــر از پــروژه هــای 
فــوق مســتفید میگردنــد همچنــان بــه تعــداد   ۹45،۹۸6 روز کاری ایجــاد میگــردد. که 
بودجــه مجموعــی پــروژه هــای فــوق الذکــر مبلــغ ۱،۳۳5،۱۹6،۰۳۱ افغانــی میباشــد.
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