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 روستاییحفظ الصحه  و برنامه ملی آبرسانی

  

 معرفی:

هجری شمسی در چوکات وزارت آحیا و انکشاف دهات  ۱۳۸۲در سال و حفظ الصحه روستایی  برنامه ملی آبرسانی

ایجاد گردید. مسوولیت عمده این برنامه، تهیه آب آشامیدنی صحی، خدمات حفظ الصحه و تعلیمات نظافت، طرح و ترتیب 

  پالیسی،استراتیژی، برنامه ریزی،هماهنگی و تسهیل تطبیق فعالیت های مربوط به آب و حفظ الصحه در مناطق روستائی

 .شمول مکاتب و مراکز صحی می باشدب

 

 (۱۳۹۸سنبله  -حمل) در سکتور آب و حفظ الصحه و حفظ الصحه روستایی کارکرد های کلیدی برنامه ملی آبرسانی

در . مستفید گردیده اند ۱۳۹۸سال شش ماه نخست آبرسانی در طی روستا نشین از پروژه های  (۸۱۴،۲۱۹) به تعداد

 پروژه آبیاری میگردد. این پروژه  ۵پروژه آبرسانی و  ۱۸۹پروژه تکمیل که شامل  ۱۹۴به تعداد   ،شش ماهطول این 

والیت کشور که شامل والیات بادغیس، بامیان، بدخشان، بغالن، بلخ، پروان، پکتیا،  (۳۰)ولسوالی مختلف در  (۹۷)

پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، کابل، کاپیسا، کندز، کندهار، 

 . داده استخدمات آبرسانی قرار  تحت پوششرا وردک میگردد ، هرات، هلمند و نورستانکنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، 

حلقه چاه آب آشامیدنی با نصب پمپ دستی،  (۲۱۳)، به تعداد ۱۳۹۸به طور مجموعی در طول شش ماه نخست سال 

 و تکمیلجریب زمین را آبیاری می نماید  ۳۳،۵۰۰که   کانال ( متر۵،۹۷۷)و شبکه آبرسانی (۱۰۵)ذخیره آب،  (۲۴۲)

و به بهره برداری اهالی روستا ها قرار گرفته است. شرح بیشتر  انتقالتانکر لیتر آب توسط  ( ۸۲،۳۶۲،۴۲۰)در حدود 

 پروژه ها در ذیل ارایه شده است:

  پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، بامیان، )بادغیس، که شامل والیات والیت، (۲۷)شبکه آبرسانی در  ۱۰۵تکمیل 

 ننگرهار، لغمان، ،رغو سمنگان، سرپل، زابل، دایکندی، خوست، جوزجان، تخار، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر،

 میگردد. کندهار وکنرها( کندز، کاپیسا، کابل، وردک، هلمند، نورستان،
  خوست، تخار، پکتیکا، پروان، بغالن، بامیان،والیت که شامل والیات ) (۱۵)حلقه چاه آب در  ۲۱۳تکمیل 

 می گردد. کابل وکاپیسا( وردک، هلمند، ننگرهار، لوگر، غور، غزني، دایکندی،

  جوزجان وهرات( بامیان، )بادغیس،والیات باب ذخیره آب در  ۲۴۲تکمیل 
  و ولسوالی تنی والیت خوستوالیت کندهار در ولسوالی های دند وزیریمتر کانال  ۵،۹۷۷تکمیل ، 

 بادغیس و هرات(لیتر آب توسط تانکر در والیات   ۸۲،۳۶۲،۴۲۰ انتقال( 

 

کاری ایجاد شده است. روز   ۴۷۳،۴۳۰ تن مستفید و به تعداد   ۸۱۴،۲۱۹ های آبرسانی ، به تعدادتکمیل پروژه  با

 افغانی هزینه شده است. ۴۵۹،۵۶۲،۲۶۱ مصارف مجموعی این پروژه ها مبلغ 

 

 ،در بخش حفظ الصحه

 ۱۳۹۸به منظور کاهش مرگ و میر اطفال و امراض ناشی از آب غیر صحی  و عدم رعایت حفظ الصحه، در سال 

کندهار، ننگرهار )بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، غور، هلمند،  والیت کشور که شامل والیات (۹)برنامه آبرسانی، 

قریه منحیث قریجات عاری از  (۱۷۲)است و به تعداد میگردد را تحت پوشش خدمات حفظ الصحه قرار داده  (و پکتیکا

تن ازطبقه ذکور و اناث در بخش تعلیمات   (۱،۶۵۰)رفع حاجت در فضای آزاد اعالن گردیده است. همچنان به تعداد 

 نظافت آموزش دیده اند.

 

 در بخش آبیاری،

پروژه   (۵)به منظور رشد اقتصاد روستایی و جلوگیری از ضایع شدن آب و استفاده موثرآن، در بخش آبیاری به تعداد 

 می گردد.کندهارمتر کانال در والیت  (۵،۹۷۷ )آبیاری تکمیل شده که شامل 

 

 ،حاالت اضطراری )خشکسالی(دهی به  در بخش پاسخ

 

)بادغیس، بامیان، پکتیکا، خوست، دایکندی، زابل، غور،  والیات  خشکسالی، در بخش پاسخ دهی به ۱۳۹۸در سال 

نفر تحت پوشش خدمات عاجل سکتور آب و حفظ   (۳۱۱،۷۷۶) به تعدادتحت پوشش قرار گرفته که   هرات و کندهار(

تن به تشناب ها ی عاجل   (۸۳،۳۲۸)آب آشامیدنی و به تن   (۱۷۶،۹۸۸)  به تعدادالصحه قرار گرفته اند که از آنجمله 
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تن بسته های صحی توزیع و پیام های صحی نیز ارایه گردیده که این   (۵۱،۴۶۰)  به دسترسی پیدا کرده و همچنان

 گسترده تر بوده  چون این دو والیت در معرض شدید خشکسالی قرار داشته است. )هرات و بادغیس(پوشش در والیات 

 

 :در حال جریانهای پروژه 

  پکتیکا، پنجشیر، پروان، بغالن، امیان،ببادغیس، ( والیت که شامل والیات )۱۸در ) حلقه چاه ۳۲۳حفاری/ترمیم 

 (کندهار وکنرها کابل، وردک، ننگرهار، لغمان، غور، غزني، سمنگان، دایکندی، جوزجان، تخار،

 

  بدخشان، بامیان، بادغیس، ارزگان،( والیت که شامل والیات )۳۳در ) باب شبکه آبرسانی ۲۲۲اعمار و احیأ 

 غزني، سمنگان، ،سرپل زابل، دایکندی، خوست، جوزجان، تخار، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، بلخ، بغالن،

کندهار  کندز، کاپیسا، کابل، وردک ، هلمند، هرات، نورستان، ننگرهار، لوگر، ،لغما فراه، فاریاب، غور،

 (وکنرها
 

 بادغیس، بامیان، پکتیکا، غور، هرات، ( والیت که شامل والیات )۷در ) باب مبرز صحی ۲،۰۲۹ اعمارو احیأ

 (کندهار و هلمند

 

 بادغیس، ( والیت که شامل والیات )۴در ) لیتر آب توسط تانکر در حاالت اضطرار( ۶۶،۷۴۲،۶۰۵)  انتقال

 می گردد. (تخار، هرات و نیمروز

 

  (بادغیس، جوزجان، غور، هرات، هلمند و وردکشامل والیات ) ( والیت که۶در ) باب ذخیره آب ۲۵اعمار 

 میگردد.

 

  (بدخشان، کندز، خوست و کندهار( والیت که شامل والیات )۴در ) متر کانال آبیاری ۲۳،۵۲۳ پاککاریاعمار و 

  والیت پکتیادر  متر کاریز ۴۹۷ پاککاریاعمار و 

 

 (۷۵۹،۳۴۳) نفر از پروژه های فوق مستفید میگردند همچنان( ۱،۲۴۸،۶۹۵) بتعدادبا تکمیل پروژه های در حال جریان، 

 .افغانی میباشد (۱،۱۸۷،۸۲۰،۲۲۳) پروژه ها مبلغمصارف مجموعی این روز کاری ایجاد میگردد. 

 

 

 


