
 ۱۰،۳۰۰ بــرای   ۲۰۱۹ ســال  نوامبــر  بــرج  در 
خانــواده آب آشــامیدنی صحــی فراهــم گردیــد

ــروژه  ــداد ۳۷ پ ــه تع ــر ۲۰۱۹، ب ــاه نوام ــان م در جری

ــامل  ــه ش ــور ک ــت کش ــل و در ۱۳ والی ــانی تکمی آبرس

ــور،  ــدی، غ ــان، دایکن ــان، بامی ــس، بغ ــات بادغی والی

هلمنــد، کنــدز، ننگرهــار، نورســتان، پــروان، تخــار، 

وردک و زابــل میگــردد بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

برنامه آبرسانی و حفظ الصحه 
روستایی



ــت  ــز والی ــگ و مرک ــوالی یکاولن ــه ای( در ولس ــولری و جاذب ــانی ) س ــبکه آبرس ــار ۲۱ ش اع  •
بامیــان، ولســوالی رسخ پارســا والیــت پــروان، ولســوالی شهرســتان والیــت دایکنــدی، ولســوالی هــای 
رودات کــوت، نورکــرم و نازیــان والیــت ننگرهــار، ولســوالی هــای  قــادس و آبکمــری والیــت بادغیــس، 
ــت  ــدز، ولســوالی قــات والی ــت کن ــاد والی ــت غــور، ولســوالی روســتاق آب ــروز کــوه والی ولســوالی فی

ــت بغــان  ــل، و ولســوالی ده صــاح والی زاب
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حفاری ۸ حلقه چاه عمیق در ولسوالی های نهر رساج، نوا و نادعلی والیت هلمند

حفــاری ۱۰ حلقــه چــاه عمیــق در ولســوالی روســتاق والیــت تخــار و ۱۴ حلقه چاه در ولســوالی 
ســعید آباد والیــت وردک

ایــن پروژه ها شــامل:



حفاری ۸ حلقه چاه عمیق در ولسوالی های نهر رساج، نوا و نادعلی والیت هلمند

وزارت مالیه
(یونیسف)

44,۲۹۳,1۲۳ 
افغانــی

۴۹،۲۹۷،۳۲۶
افغانــی

۹۳،5۹0،44۹
افغانــی

عــی مجمو ینــه  هز

هــا ژه  پــرو عــی  مجمو ینــه  هز



در جریــان ایــن مــاه بخــش حفــظ الصحــه و تعلیــات نظافت برنامــه آبرســانی و حفظ الصحه روســتایی 

بــه تعــداد ۱۱۱ قریــه را منحیــث قریــه جــات عــاری ازرفــع حاجــت در فضــای آزاد تائیــد وبــه تعــداد 

۲۳۵ قریــه را منحیــث قریــه جــات پــاک و عــاری از رفــع حاجــت در فضــای آزاد در والیــات  ننگرهــار، 

بادغیــس، غــور، دایکنــدی، پکتیــا و هلمنــد اعــان  کــرده و همچنــان در نتیجــه تطبیــق پروســه )ســی 

ال تــی اس( بــه تعــداد ۲۳۱ مــرز را جدیــدآ اعــار  و ۸۴۶ مــرز توســط مــردم محــل اصــاح گردیــده 

. ست ا

۲۳۱ مرز جدیدآ اعار گردید

۸۴۶ مــرز توســط مــردم محــل 

اصــاح گردیــده اســت.

فعالیت های بخش حفظ الصحه و تعلیامت نظافت

مبرز


