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ــت  ــای »وان ــوالی ه ــانی در ولس ــروژه آبرس ــار پ چه

وایــگل«، »وامــه« و مرکــز والیــت نورســتان تکمیــل 

و بــه بهــره بــرداری مــردم ســپرده شــد. ایــن پــروژه 

ــون  ــی )۱۰میلی ــورت مجموع ــه ص ــانی ب ــای آبرس ه

ــت  ــته اس ــه برداش ــی هزین ــزار و ۸۲۸( افغان و ۹۳۳ه

ــتای  ــانی در روس ــبکه آبرس ــار )۴(ش ــامل اعم ــه ش ک

ــوز«  ــتاهای »ه ــتان، روس ــز نورس ــهرنو« در مرک »ش

روســتای  و  وایــگل  ولســوالی  در  گل«  »شــینه  و 

ــی  ــت م ــن والی ــه ای ــوالی وام ــا« در ولس »ارچنوعلی

ــد. باش

ــروژه هــای در حــدود )۳۷۳(  باتکمیــل شــدن ایــن پ

خانــواده در روســتای »شــهرنو«، )۱۵۰( خانــواده 

در روســتای »هــوز«، )۱۹۰( خانــواده در روســتای 

»شــینه گل« و در حــدود )۱۵۵( خانــواده در روســتای 

ــی  ــی دسترس ــامیدنی صح ــه آب آش ــا« ب »ارچنوعلی

ــد. ــدا کردن پی

ــروژه هــای آبرســانی توســط برنامــه آبرســانی  ــن پ ای

ــاف  ــا و انکش ــتایی وزارت احی ــه روس ــظ الصح و حف

ــه در  ــت ک ــر اس ــل ذک ــد. قاب ــق گردی ــات تطبی ده

ــن  ــده در ای ــرف ش ــه مص ــد بودج ــدود )۷۰(درص ح

پــروژه هــا از ســوی اداره یونیســف و در حــدود )۳۰(

ــوری  ــه جمه ــوی وزارت مالی ــر آن از س ــد دیگ درص

ــت. ــده اس ــت ش ــتان پرداخ ــامی افغانس اس
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گردیــد فراهــم  صحــی  آشــامیدنی  آب  نورســتان  والیــت  در  خانــواده   )۸۷۰( بــرای 
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ماهنامه
عقرب

رنامه ملی آبرسانی و حفظ الصحه روستایی
ب



آب آشامیدنی صحی برای ۲۵۰ خانواده در ساحه مسکونی شیخ مصری ولسوالی سرخرود فراهم گردید

در حدود )3۰۰( خانواده در ولســوالی قادس به آب آشــامیدنی صحی دسترســی پیدا کردند
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ــظ الصحــه روســتایی،  ــه آبرســانی و حف برنام

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات یــک بــاب 

ســاحه  در  را  ســولری  آبرســانی  شــبکه 

مســکونی شــیخ مصــری ولســوالی ســرخرود 

والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری 

اهالــی آن روســتا هــا ســپرد. ارزش مجموعــی 

ــوده  ــی ب ــغ ۲۵۵۹۶۷۶ افغان ــروژه مبل ــن پ ای

کــه از بودجــه اختیــاری وزارت مالیــه پرداخت 

ــث  ــروژه باع ــن پ ــار ای ــت. کار اعم ــده اس ش

ــل  ــا تکمی ــده و ب ــاد ۱۴۷۵ روز کاری ش ایج

شــدن آن در حــدود ۲۵۰ خانــواده دسترســی 

ــد. ــرده ان ــدا ک ــامیدنی صحــی پی ــه آب آش ب

ــاز«  ــه ای ــی )ســولری( در روســتای »خلیف ــک شــبکه آبرســانی آفتاب ــد، ی ــه از ســوی اداره یونیســف پرداخــت گردی ــی ک ــزار( افغان ــون و ۲۶۴ه ــه ارزش )۳میلی ب

ولســوالی قــادس والیــت بادغیــس ســاخته و بــه بهــره بــرداری مــردم ایــن روســتا ســپرده شــد. ایــن پــروژه توســط برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ، 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق گردیــد کــه بــا تکمیــل شــدن آن )۳۰۰( خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کردنــد. پــروژه مذکــور شــامل 

حفــر یــک چــاه عمیــق آب، ســاخت یــک ذخیــره بــا ظرفیــت )۴۰(مترمکعــب آب، بــه طــول )۳،۷۸۵(متــر امتــداد پایــپ آب و نصــب )۲۰( تختــه ذخیــره کننــده 

انــرژی آفتابــی مــی باشــد.



ه شــد د ی ســپر ر ا د بر ه  بهر به  ن  ســتا ر نو و  کنر  ت  یا ال ر و د نی  ســا بر آ ب شــبکه  با و  د د  ا تعــد بــه 

برای )۴۰۰( خانواده و )1۲۰۰( دانش آموزش در والیت خوســت آب آشــامیدنی صحی فراهم گردید
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برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه تعــداد دوبــاب شــبکه آبرســانی را در قریــه گــرداب ولســوالی مــروره والیــت کنــر و 

قریــه کنــده ولســوالی نورکــرم والیــت نورســتان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن قریــه جــات ســپرد. ارزش مجموعــی ایــن پــروژه هــا مبــل )۴۸۰۰۰۰۰ ( افغانی 

گردیــده کــه توســط دفتــر یونیســف تمویــل شــده اســت. کار اعمــار ایــن پــروژه ۲۴۰ روز کاری را بــرای اهالــی آن روســتا هــا ایجــاد و بــه تعــداد ۴۰۰ خانــواده از 

نعمــت آب آشــامیدنی صحــی نیــز برخــوردار گردیــده انــد.

یــک شــبکه آبرســانی آفتابــی )ســولری( از ســوی برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای »کنــدی« در متــون مرکــز 
والیــت خوســت ســاخته و بــه بهــره بــرداری مــردم ســپرده شــد. ایــن پــروژه شــامل حفــر یــک چــاه عمیــق، امتــداد پایــپ الیــن بــه طــول )۳( هــزار متــر ســاخت 
یــک ذخیــره بــا ظرفیــت )۲۰(هــزار متــر مکعــب آب، ســاخت یــک ذخیــره در مکتــب انــاث »کنــدی« بــا ظرفیــت )۶(هــزار متــر مکعــب آب، نصــب )۳۰( تختــه 
ذخیــره کننــده انــرژی آفتابــی و )۸۴( شــیردهن مــی باشــد. هزینــه مالــی ایــن پــروژه )۴( میلیــون افغانــی مــی شــود کــه از ســوی وزارت مالیــه جمهــوری اســامی 
افغانســتان پرداخــت مــی شــود. بــا تطبیــق پــروژه مذکــور )۴۰۰( خانــواده و در ایــن روســتا و )۱۲۰۰( دانــش آمــوزان مکتــب انــاث »کنــدی« بــه آب آشــامیدنی 

صحــی دسترســی پیــدا کردنــد.



بــرای )13۰( خانــواده در ولســوالی اســماعیل خیــل منــدوزی والیــت خوســت آب آشــامیدنی صحی فراهــم گردید
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یــک شــبکه آبرســانی آفتابــی »ســولری« از ســوی برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای »شــهباز خــان« ولســوالی 

اســماعیل خیــل منــدوزی والیــت خوســت ســاخته و بــه بهــره بــرداری باشــندگان ایــن محــل ســپرده شــد.این پــروژه آبرســانی شــامل امتــداد )۲(هــزار متــر پایــپ، 

بازســازی یــک ذخیــره بــا ظرفیــت )۲۰(هزارلیتــر آب و نصــب )۲۷( تختــه ذخیــره کننــده انــرژی آفتــاب و )۲۶( شــیردهن مــی باشــد کــه بــا تکمیــل شــدن آن 

ــه برداشــته اســت کــه از بودجــه وزارت مالیــه جمهــوری  ــی هزین ــروژه مذکــور )۱،۷( میلیــون افغان ــواده آب آشــامیدنی صحــی فراهــم گردید.پ ــرای )۱۳۰(  خان ب

اســامی افغانســتان پرداخــت شــده اســت.


