رسټکې
په کلیوايل سیمو کې د اوبو رسولو او
روغتیاساتنېپروګرام

میاشتنۍ
پــه میرزکــې ولســوالۍ کــې د اوبــو رســولو
یــوه ملریــزه شــبکه ګټــې اخیســتنې تــه
وســپارل شــوه ...

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

جنوری

اړیکې

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

۲۰۲۰ -

پــه فــراه والیت کــې د ( )۶۸۰کورنیــو لپاره د څښــلو پاکې
اوبه برابرې شــوې

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت انګــړ ،د نیلــه
بــاغ ســړک ،داراالمــان کابــل  ،افغانســتان

نصیر احمد نظری
د راپور ورکولو مسؤل
0789343394
ایمیلnaseer.nazari@mrrd.gov.af :

www.ruwatsip-mrrd.gov.af

Rural Water Supply & Sanitation program

www.twitter.com/Ru-WatSIP

www.youtube.com/channel/Ru-WatSIP

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو رســولو او
حفظالصحــې د پروګــرام لــه لــوري د فــراه والیــت د مرکــز پــه «دار آبــاد بــاال»
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 ( )۱۰میلیونــه افغانــۍ
لګښــت راغــی چــې د یونیســف د ادارې لخــوا ورکــړل شــوې .ددغــې پــروژې
پــه تکمیلیــدو رسه د شــاوخوا ( )۶۸۰کورنیــو لپــاره د څښــلو پاکــې اوبــه برابــرې
شــوې .دغــه پــروژه کــې د ( )۸۰مــرو پــه ژوروايل رسه د یــوې ژورې څــاه کینــدل،
د ( )۱۰۰مــر مکعــب پــه ظرفیــت رسه د یــوې ذخیــرې جــوړول ،د ( )۲۰کلیــو
مــرو پــه اوږدوايل د پایپونــو د شــبکې غځــول ،د ســولري تختــو (ســولرونو) او
( )۵۸۰مــر بکســونو او نلبندانــو نصبــول شــامل وو.

پــه نازیانــو ولســوالۍ کــې شــاوخوا ( )۴۵۰کورنیــو ته د څښــلو پاکې اوبه برابرې شــوې
د (۴میلیونــه او ۴۳زره) افغانیــو پــه لګښــت رسه چــې

اوبــه برابــرې شــوې ،د کلیــو د بیارغونــې او

شــوې ،د ننګرهــار والیــت د نازیانــو ولســوالۍ پــه «نــوي

رســولو او حفظالصحــې د مــي پروګــرام لــه

پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو

د دولــت لــه بودجــې نــه د مالیــې وزارت لخــوا ورکــړل

لــوري تطبیــق شــوه .د یادونــې وړه ده چــې د

نیازمحمــد» کيل کــې د اوبــو رســولو یــوه ملریــزه شــبکه

دغــې شــبکې د جوړولــو چــارو د ځايــي خلکــو

جــوړه او د خلکــو ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل وشــوه.

لپــاره ( )۱۲۰کاري ورځــې هــم ایجــاد کــړې.

د اوبــو رســولو دغــه شــبکه چــې پــه تکمیلېــدو رسه یــې
د څــه بانــدې ( )۴۵۰کورنیــو لپــاره د څښــلو پاکــې اوبــه
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په میرزکې ولســوالۍ کې د اوبو رســولو یوه ملریزه شــبکه ګټې اخیســتنې ته وســپارل شــوه
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه یونیســف د ادارې لخــوا ورکــړل شــوې پــه
کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو رســولو او دغــه پــروژه کــې د یــوې ژورې څــاه کینــدل،

حفظالصحــې پروګــرام د پکتیــا والیــت د د ۳زره مــره پــه اوږدوايل د پایپونــو د

میرزکــې ولســوالۍ پــه انــدوام کيل کــې شــبکې غځــول ،د یــوې کانکریټــي ذخیــرې

د یــوې ملریــزې شــبکې پــه جوړولــو رسه جــوړول ،د  ۲۷ملریــزو تختــو (ســولرونو)،
( )۲۰۰کورنیــو تــه د څښــلو پاکــې اوبــه پمــپ او نــل بندانونــو نصبــول شــامل وو.
برابــرې کــړې .د اوبــو رســولو پــه دغــه یــاده شــوې پــروژه د «رګ انــدوام کيل» د

شــبکه بانــدې ( )۱۷میلیونــه افغانــۍ پرمختیايــي شــورا لخــوا پــه پېنځــو میاشــتو
لګښــت راغــی چــې پــه افغانســتان کــې د کــې تطبیــق شــوه.

په کونړ والیت کې د اوبو رسولو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه
د ( ۴.۹میلیونــه ) افغانیــو پــه لګښــت رسه چــې د یونیســف

د یــادې شــوې شــبکې پــه جوړېــدو رسه د څــه بانــدې

پــه ســويرداګ کيل کــې د اوبــو رســولو یــوه ملریــزه شــبکه

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

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

بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو

ادارې لخــوا ورکــړل شــوې ،د کونــړ والیــت داســار ولســوالۍ

جــوړه او د خلکــو ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل شــوه .د

 ۳۰مــر مکعــب) پــه ظرفیــت رسه د اوبــو یــوه ذخیــره او ۲۳

نلبندانونــو درلــودل.

( )۳۰۰کورنیــو لپــاره د څښــلو پاکــې اوبــه برابــرې شــوې او
ورځــې ایجــاد کــړې .د څښــلو د اوبــو دغــه شــبکه د کلیــو د

رســولو او حفظالصحــې د پروګــرام لــه طریقــه د ســوير داګ
پرمختیايــي شــورا پرمــټ تطبیــق شــوه.

پــه کــوټ ولســوالۍ کــې د ( )۱۷۰کورنیــو لپاره د څښــلو پاکې اوبه برابرې شــوې
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت

د څښــلو د اوبــو پــه دغــه شــبکه بانــدې

او حفظالصحــې د پروګــرام لــه لــوري د

راغــی ( )۹۰ســلنه بودجــه یــې یونیســف

پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو رســولو

ننګرهــار والیــت د کــوټ ولســوالۍ پــه کــوز

بــاړه خېــل کيل کــې د اوبــو رســولو یــوه
ملریــزه شــبکه جــوړه شــوه چــې ددغــه

ځــای د ( )۱۷۰کورنیــو لپــاره د څښــلو
پاکــې اوبــه چمتــو کــوي.

(۳میلیونــه او ۷۴زره) افغانــۍ لګښــت

او ( )۱۰ســلنه 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 حاجي آریوب ولسوالۍ کې  ۲۷۰کورنیو ته د څښلو
پاکې اوبه برابرې شوې

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

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې

د اوبــو رســولو او حفظالصحــې د پروګــرام لــه لــوري د ننګرهــار
والیــت دکــوټ ولســوالۍ پــه کــوز هنــدراين ،حیدرخېــل او وچــه
غــاړه کلیــو کــې د څښــلو د اوبــو درې شــبکې جــوړې او پــه دې

وروســتیو کــې د خلکــو ګټنــې تــه وســپارل شــوې.

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

او  ۶۲۶زره) افغانــۍ لګښــت راغــی چــې  ۹۰ســلنه یــې د حکومــت
او لــس ســلنه یــې د اړونــدو ټولنــو لخــوا ورکــړل شــو .د اوبــو

رســولو یــادې شــوې درې پــروژې د اړونــدو ټولنــو د پرمختیايــي

شــوراګانو لخــوا تطبیــق شــوې چــې د جوړولــو چــارو یــې د ځايــي
خلکــو لپــاره شــاوخوا ( )۳۴۰کاري ورځــې هــم رامنځتــه کــړې.

د پکتیــا والیــت د حاجــي آریــوب ولســوالۍ پــه کــوزه خیرمېنــه
کيل کــې د اوبــو رســولو د یــوې ملریــزې شــبکې پــه جوړېــدو رسه

ددغــه ځــای شــاوخوا  ۲۷۰کورنیــو تــه د څښــلو پاکــې اوبــه برابــرې
شــوې .د اوبــو رســولو پــه دغــه پــروژه بانــدې ( )۲۸میلیونــه افغانــۍ

ولګېــدې چــې پــه افغانســتان کــې د یونیســف د ادارې لخــوا ورکــړل
شــوې .د یــادې شــوې پــروژې د جوړولــو پــه چــارو کــې د ( )۶۰مــرو

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

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

( )۳۶ملریــزو تختــو (ســولرونو) او ( )۵۰نلبندانــو نصبــول شــامل وو.
د څښــلو د اوبــو رســولو دغــه پــروژه د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا

وزارت پــه کلیــوايل ســیمو کــې د اوبــو رســولو او حفظالصحــې د
پروګــرام لــه طریقــه د «کــوزه خیرمېنــه» کيل د پرمختیايــي شــورا

لخــوا تطبیــق شــوه.

۳

