
ــو رســولو او  د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوب

ــاال«  ــاد ب ــه »دار آب ــز پ ــت د مرک ــراه والی ــوري د ف ــه ل ــرام ل ــې د پروګ حفظ الصح

کيل کــې د اوبــو رســولو یــوه ملریــزه شــبکه جــوړه او د خلکــو ګټنــې تــه وســپارل 

شــوه. د څښــلو د اوبــو پــه دغــه شــبکه بانــدې څــه بانــدې )۱۰( میلیونــه افغانــۍ 

ــروژې  ــې پ ــوې. ددغ ــړل ش ــوا ورک ــف د ادارې لخ ــې د یونیس ــی چ ــت راغ لګښ

پــه تکمیلیــدو رسه د شــاوخوا )۶۸۰( کورنیــو لپــاره د څښــلو پاکــې اوبــه برابــرې 

شــوې. دغــه پــروژه کــې د )۸۰( مــرو پــه ژوروايل رسه د یــوې ژورې څــاه کینــدل، 

ــو  ــرې جــوړول، د )۲۰( کلی ــوې ذخی ــه ظرفیــت رسه د ی د )۱۰۰( مــر مکعــب پ

ــولرونو( او  ــو )س ــولري تخت ــول، د س ــبکې غځ ــو د ش ــه اوږدوايل د پایپون ــرو پ م

ــامل وو.  ــول ش ــو نصب ــونو او نل بندان ــر بکس )۵۸۰( م

او  بیارغونــې  برابــرې شــوې، د کلیــو د  اوبــه 

ــو  پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوب

رســولو او حفظ الصحــې د مــيل پروګــرام لــه 

ــې د  ــې وړه ده چ ــوه. د یادون ــق ش ــوري تطبی ل

ــي خلکــو  ــو چــارو د ځاي دغــې شــبکې د جوړول

ــړې.  ــاد ک ــم ایج ــې ه ــاره )۱۲۰( کاري ورځ لپ
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۶۸۰( کورنیــو لپاره د څښــلو پاکې  پــه فــراه والیت کــې د )
اوبه برابرې شــوې 

۲۰۲۰جنوری -
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ــه  ــړ، د نیل ــا وزارت انګ ــې او پراختی ــو د بیارغون د کلی
ــتان ــل ، افغانس ــان کاب ــړک،  داراالم ــاغ س ب
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ــولو  ــو رس ــې د اوب ــوالۍ ک ــې ولس ــه میرزک پ
تــه  اخیســتنې  ګټــې  شــبکه  ملریــزه  یــوه 

 ... وســپارل شــوه 

پــه کونــړ والیــت کــې د اوبــو رســولو یــوه شــبکه 
 ... ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل شــوه 

پــه حاجي آریوب ولســوالۍ کــې ۲۷۰ کورنیو ته 
... د څښــلو پاکې اوبه برابرې شــوې 

ــې  ــت رسه چ ــه لګښ ــو پ ــه او ۴۳زره( افغانی د )۴میلیون

ــه د مالیــې وزارت لخــوا ورکــړل  د دولــت لــه بودجــې ن

شــوې،  د ننګرهــار والیــت د نازیانــو ولســوالۍ پــه »نــوي 

نیازمحمــد« کيل کــې د اوبــو رســولو یــوه ملریــزه شــبکه 

جــوړه او د خلکــو ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل وشــوه. 

د اوبــو رســولو دغــه شــبکه چــې پــه تکمیلېــدو رسه یــې 

د څــه بانــدې )۴۵۰( کورنیــو لپــاره د څښــلو پاکــې اوبــه 

پــه نازیانــو ولســوالۍ کــې شــاوخوا )۴۵۰( کورنیــو ته د څښــلو پاکې اوبه برابرې شــوې

میاشتنۍ



د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه 

او  رســولو  اوبــو  د  کــې  ســیمو  کلیــوايل 

حفظ الصحــې پروګــرام د پکتیــا والیــت د 

میرزکــې ولســوالۍ پــه انــدوام کيل کــې 

د یــوې ملریــزې شــبکې پــه جوړولــو رسه 

)۲۰۰( کورنیــو تــه د څښــلو پاکــې اوبــه 

دغــه  پــه  رســولو  اوبــو  د  کــړې.  برابــرې 

افغانــۍ  میلیونــه   )۱۷( بانــدې  شــبکه 

ــې د ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــی چ ــت راغ لګښ

وزارت  پراختیــا  او  بیارغونــې  د  کلیــو  د 

رســولو  اوبــو  د  کــې  کلیــوايل ســیمو  پــه 

د  لــوري  لــه  پروګــرام  د  حفظ الصحــې  او 

ننګرهــار والیــت د کــوټ ولســوالۍ پــه کــوز 

بــاړه خېــل کيل کــې د اوبــو رســولو یــوه 

ددغــه  چــې  شــوه  جــوړه  شــبکه  ملریــزه 

څښــلو  د  لپــاره  کورنیــو   )۱۷۰( د  ځــای 

کــوي.  اوبــه چمتــو  پاکــې 

بانــدې  د څــه  پــه جوړېــدو رسه  یــادې شــوې شــبکې  د 

)۳۰۰( کورنیــو لپــاره د څښــلو پاکــې اوبــه برابــرې شــوې او 

د پــروژې د جوړولــو چــارو د ځايــي خلکو لپــاره )۱۲۰( کاري 

ورځــې ایجــاد کــړې. د څښــلو د اوبــو دغــه شــبکه د کلیــو د 

بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو 

رســولو او حفظ الصحــې د پروګــرام لــه طریقــه د ســوير داګ 

ــق شــوه. ــي شــورا پرمــټ تطبی پرمختیاي

ــف  ــې د یونیس ــت رسه چ ــه لګښ ــو پ ــه ( افغانی  د )۴.۹ میلیون

ادارې لخــوا ورکــړل شــوې، د کونــړ والیــت داســار ولســوالۍ 

ــبکه  ــزه ش ــوه ملری ــولو ی ــو رس ــې د اوب ــويرداګ کيل ک ــه س پ

د  تــه وســپارل شــوه.  اخیســتنې  او د خلکــو ګټــې  جــوړه 

اوبــو رســولو دغــې شــبکې )۲۸۰۰( مــره اوږدوالــی، د ) 

ــره او ۲۳  ــوه ذخی ــو ی ــه ظرفیــت رسه د اوب ۳۰ مــر مکعــب( پ

درلــودل.  نل بندانونــو 

ــه  ــوې پ ــړل ش ــوا ورک ــف د ادارې لخ یونیس

دغــه پــروژه کــې د یــوې ژورې څــاه کینــدل، 

د  پایپونــو  د  اوږدوايل  پــه  مــره  ۳زره  د 

شــبکې غځــول، د یــوې کانکریټــي ذخیــرې 

جــوړول، د ۲۷ ملریــزو تختــو )ســولرونو(، 

پمــپ او نــل بندانونــو نصبــول شــامل وو. 

یــاده شــوې پــروژه د »رګ انــدوام کيل« د 

ــه پېنځــو میاشــتو  ــي شــورا لخــوا پ پرمختیاي

ــوه.  ــق ش ــې تطبی ک

د څښــلو د اوبــو پــه دغــه شــبکه بانــدې 

لګښــت  افغانــۍ  ۷۴زره(  او  )۳میلیونــه 

راغــی )۹۰( ســلنه بودجــه یــې یونیســف 

او )۱۰( ســلنه یــې د ځایــي خلکــو لخــوا 

ورکــړل شــوه.  د اوبــو رســولو دغــې پــروژې 

د اړونــدې ســیمې د خلکــو لپــاره )۱۲۰( 

کاري ورځــې هــم ایجــاد کــړې. 
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 په میرزکې ولســوالۍ کې د اوبو رســولو یوه ملریزه شــبکه ګټې اخیســتنې ته وســپارل شــوه

 په کونړ والیت کې د اوبو رسولو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه

 پــه کــوټ ولســوالۍ کــې د )۱۷۰( کورنیــو لپاره د څښــلو پاکې اوبه برابرې شــوې



خیرمېنــه  کــوزه  پــه  ولســوالۍ  آریــوب  حاجــي  د  والیــت  پکتیــا  د 

ــدو رسه  ــه جوړې ــبکې پ ــزې ش ــوې ملری ــولو د ی ــو رس ــې د اوب کيل ک

ــرې  ــه براب ــه د څښــلو پاکــې اوب ــو ت ددغــه ځــای شــاوخوا ۲۷۰ کورنی

ــه افغانــۍ  ــدې )۲۸( میلیون ــروژه بان ــه دغــه پ ــو رســولو پ شــوې. د اوب

ولګېــدې چــې پــه افغانســتان کــې د یونیســف د ادارې لخــوا ورکــړل 

شــوې. د یــادې شــوې پــروژې د جوړولــو پــه چــارو کــې د )۶۰( مــرو 

پــه ژوروايل د یــوې څــاه کینــدل، د )۶( زرو مــرو پــه اوږدوايل د 

پایپونــو د شــبکې غځــول، د یــوې کانکریټــي ذخیــرې جــوړول، د 

)۳۶( ملریــزو تختــو )ســولرونو( او )۵۰( نل بندانــو نصبــول شــامل وو. 

ــا  ــې او پراختی ــو د بیارغون ــروژه د کلی ــه پ ــولو دغ ــو رس ــلو د اوب د څښ

وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو رســولو او حفظ الصحــې د 

پروګــرام لــه طریقــه د »کــوزه خیرمېنــه« کيل د پرمختیايــي شــورا 

ــوه.  ــق ش ــوا تطبی لخ

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې 

د اوبــو رســولو او حفظ الصحــې د پروګــرام لــه لــوري د ننګرهــار 

ــه  ــل او وچ ــدراين، حیدرخې ــوز هن ــه ک ــوالۍ پ ــوټ ولس ــت دک والی

ــه دې  ــوړې او پ ــبکې ج ــو درې ش ــلو د اوب ــې د څښ ــو ک ــاړه کلی غ

ــوې.  ــپارل ش ــه وس ــې ت ــو ګټن ــې د خلک ــتیو ک وروس

د څښــلو د اوبــو پــه دغــو ملریــزو شــبکو بانــدې ټولټــال )۷میلیونــه 

او ۶۲۶ زره( افغانــۍ لګښــت راغــی چــې ۹۰ ســلنه یــې د حکومــت 

او لــس ســلنه یــې د اړونــدو ټولنــو لخــوا ورکــړل شــو.  د اوبــو 

ــي  ــو د پرمختیاي ــدو ټولن ــروژې د اړون ــوې درې پ ــادې ش ــولو ی رس

شــوراګانو لخــوا تطبیــق شــوې چــې د جوړولــو چــارو یــې د ځايــي 

ــه کــړې.  ــاره شــاوخوا )۳۴۰( کاري ورځــې هــم رامنځت خلکــو لپ

په حاجي آریوب ولسوالۍ کې ۲۷۰ کورنیو ته د څښلو 
پاکې اوبه برابرې شوې 

په کوټ ولسوالۍ کې د )۶۶۰( کورنیو لپاره د څښلو 
پاکې اوبه برابرې شوې 
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