
ــاف  ــا و انکش ــتایی، وزارت احی ــه روس ــظ الصح ــانی و حف ــی آبرس ــه مل برنام
ــاال« در  ــاد ب ــه »دارآب ــاب شــبکه آبرســانی )ســولری( را در قری ــک ب ــات ی ده
ــی آن روســتا هــا  ــرداری اهال ــه بهــره ب ــراه تکمیــل و ب مرکــز شــهر والیــت ف
ســپرد.ارزش مجموعــی ایــن پــروژه مبلــغ ۱۰ میلیــون افغانــی بــوده که توســط 
یو-اس-اید/یونیســف پرداخــت شــده اســت. بــا تکمیــل ایــن پــروژه، درحــدود 

ــد. ــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا کــرده ان ــواده دسترســی ب ۶۸۰ خان
ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک چــاه عمیــق بــه عمــق ۸۰ متــر، اعمــار 
یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت ۱۰۰ متــر مکعــب، نصــب پایــپ ۲۰ کیلویــی بــه 
شــبکه، نصــب صفحــات ســولری، و ۵۸۰ میتــر بکــس و شــیردهن هــا میگــردد.

ــدن  ــل ش ــا تکمی ــه ب ــت ک ــده اس ــق ش تطبی
آشــامیدنی  آب  )۴۵۰(  خانــواده  بــرای   آن 
ــان  ــان در جری ــد و همچن ــم گردی صحــی فراه
ســاخت ایــن شــبکه آبرســانی )۱۲۰( روز کاری 
نیــز بــرای باشــندگان ایــن محــل ایجــاد شــده 

اســت.
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۶۸۰ خانواده در والیت فراه آب آشــامیدنی صحی  برای 
گردید فراهم 

۲۰۲۰جنوری -

در این شماره ...

برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی

تماس با ما
ــاغ، وزارت  ســرک عمومــی داراالمــان، کوچــه نیلــه ب

احیــا و انکشــاف دهــات ،کابــل

نصیر احمد نظری
مسوؤل گزارش دهی

۰7۸9343394
naseer.nazari@mrrd.gov.af :ایمیل

www.ruwatsip-mrrd.gov.af

Rural Water Supply & Sanitation program

www.twitter.com/Ru-WatSIP

www.youtube.com/channel/Ru-WatSIP

یک باب شبکه آبرســانی سولری در ولسوالی 
میرزکه به بهره برداری ســپرده شد...

یک باب شــبکه آبرسانی سولری در والیت 
کنر به بهره برداری ســپرده شد...

یک باب شبکه آبرســانی سولری در ولسوالی 
حاجی آریوب به بهره برداری ســپرده شد...

بــه ارزش )۴میلیــون و ۴۳هــزار( افغانــی کــه از بودجــه 
ــک  ــت ی ــده اس ــت ش ــه پرداخ ــاری وزارت مالی اختی
شــبکه آبرســانی آفتابــی در روســتای )نــوی نیازمحمد( 
ــه  ــاخته و ب ــار س ــت ننگره ــان والی ــوالی نازی در ولس
ــد.  ــپرده ش ــتا س ــن روس ــندگان ای ــرداری باش ــره ب به
ایــن پــروژه آبرســانی توســط برنامــه آبرســانی و حفــظ 

ــا و انکشــاف دهــات الصحــه روســتایی، وزارت احی

برای )4۵۰(  خانواده در ولســوالی نازیان والیــت ننگرهار آب آشــامیدنی صحی فراهم گردید

ماهنامه



الصحــه  حفــظ  و  آبرســانی  برنامــه 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــتایی، وزارت احی روس
از طریــق اعمــار یــک بــاب شــبکه آبرســانی 
بــرای  صحــی  آشــامیدنی  آب  ســولری، 
۲۰۰ خانــواده در قریــه »انــدوام« ولســوالی 
میرزکــه والیــت پکتیــا فراهــم نمــود. ارزش 
ــغ ۱۷  ــروژه آبرســانی مبل ــن پ ــی ای مجموع
ــطیو-اس- ــه توس ــوده ک ــی ب ــون افغان میلی

اید/یونیســف پرداخــت شــده اســت. 

برنامــه ملــی آبرســانی و حفــظ الصحــه 
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــتایی، وزارت احی روس
ــولری را در  ــانی س ــبکه آبرس ــاب ش ــک ب ی
ــوت  ــل« ولســوالی ک ــاره خی ــوز ب ــه »ک قری
در والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره 
ــا اعمــار  ــه ســپرد. ب ــی آن قری ــرداری اهال ب
خانــواده   ۱۷۰ تعــداد  بــه  شــبکه  ایــن 
ــدا  ــه آب آشــامیدنی صحــی پی دسترســی ب

ــد. کردن

۳۰ متــر مکعــب و ۲۳ شــیردهن میگــردد. بــا تکمیــل 
ــه آب  ــی ب ــواده دسترس ــدود ۳۰۰ خان ــروژه، در ح ــن پ ای
ــداد ۱۲۰ روز  ــه تع ــد و ب ــرده ان ــی پیداک ــامیدنی صح آش
کاری نیــز ایجــاد شــده اســت. ایــن پــروژه توســط شــورای 
برنامــه  طریــق  از  و  داک«  »ســویر  ولســوالی  انکشــافی 
آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت احیــا و انکشــاف 

ــت. ــده اس ــق گردی ــات تطبی ده

ارزش  بــه  آبرســانی ســولری  بــاب شــبکه  یــک  اخیــرآ 
مجموعــی ۴.۹ میلیــون افغانــی کــه توســط یو-اس-اید/یونیســف 
تمویــل گردیــده بــود، در قریــه »ســویرداک« ولســوالی 
ــی آن  ــرداری اهال ــه بهــره ب ــر تکمیــل و ب ــت کن اســمار والی
روســتا هــا ســپرده شــد. پــروژه مذکــور شــامل امتــداد پایــپ 
شــبکه بــه طــول ۲،۸۰۰ متــر، یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک 
ــر  ــداد ۳۰۰۰ مت ــق، امت ــاه عمی ــه چ حلق
ــره  ــاب ذخی ــک ب ــار ی ــبکه، اعم ــپ ش پای
آب، نصــب ۲۹ صفحــه ســولری، یــک بمبــه 
ــروژه از  ــن پ ــردد. ای ــیردهن میگ آب و ش
ــوالی »رگ  ــافی ولس ــورای انکش ــق ش طری
انــدوام« در مــدت پنــج مــاه تطبیــق شــده 

اســت.

مبلــغ  پــروژه  ایــن  مجموعــی  ارزش 
ــد  ــه ۹۰ فیص ــوده ک ــی ب ۳،۰۷۴،۰۰۰ افغان
ــت  ــف پرداخ ــط یو-اس-اید/یونیس آن توس
گردیــده و متباقــی ۱۰ فیصــد آن ســهم 
مــردم محــل بــوده اســت. اعمــار ایــن 
پــروژه بــا عــث ایجــاد ۱۲۰ روز کاری بــرای 

ــت. ــده اس ــز گردی ــه نی ــی آن قری اهال
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یک باب شــبکه آبرســانی سولری در ولســوالی میرزکه به بهره برداری سپرده شد

یک باب شبکه آبرسانی سولری در والیت کنر به بهره برداری سپرده شد

 در ولســوالی کوت برای 17۰ خانواده آب آشــامیدنی صحی فراهم گردید



ــه«  ــر مین ــوزه خی ــه »ک ــاب شــبکه آبرســانی ســولری در قری ــک ب ی
ــره  ــه به ــل و ب ــا تکمی ــت پکتی ــوب در والی ــی آری ــوالی حاج ولس
ــروژه در حــدود  ــن پ ــا تســلیم دهــی ای ــه ب ــرداری ســپرده شــد ک ب
ــد.  ــواده از نعمــت آب آشــامیدنی صحــی برخــوردار گردیدن ۳۷۰ خان
ــه  ــوده ک ــی ب ــون افغان ــغ ۲۸ میلی ــروژه مبل ــن پ ــی ای ارزش مجموع

ــت.  ــده اس ــت ش ــف پرداخ ــط یو-اس-اید/یونیس توس
ــر،  ــق ۶۰ مت ــه عم ــق ب ــاه عمی ــک چ ــر ی ــامل حف ــروژه ش ــن پ ای
ــره  ــک ذخی ــار ی ــر، اعم ــول ۶۰۰۰ مت ــه ط ــبکه ب ــپ ش ــداد پای امت
آب، نصــب ۳۶ صفحــه ســولری و ۵۰ شــیردهن میگــردد. ایــن پــروژه 
توســط شــورای انکشــافی ولســوالی »کــوزه خیــر مینــه« و از طریــق 
ــا و  ــتایی، وزارت احی ــه روس ــظ الصح ــانی و حف ــی آبرس ــه مل برنام

ــت. ــده اس ــق ش ــات تطبی ــاف ده انکش

ــه آبرســانی و حفــظ الصحــه  ســه شــبکه آبرســانی از ســوی برنام
ــوز  ــتاهای »ک ــات در روس ــاف ده ــا و انکش ــتایی، وزارت احی روس
هندرانــی«، »حیدرخیــل« و روســتای »وچــه غــاړه« ولســوالی 
ــندگان  ــرداری باش ــره ب ــه به ــاخته و ب ــار س ــت ننگره ــوت والی ک

ــد. ــپرده ش ــتاها س ــن روس ای
ایــن شــبکه هــای آبرســانی )۷میلیــون و۶۲۶هــزار( افغانــی هزینــه 
برداشــته اســت کــه )۹۰(درصــد آن از بودیجــه دولــت و ده درصــد 
هزینــه آن توســط مــردم پرداخــت شــده اســت.  ایــن پــروژه هــا 
توســط شــورا هــای انکشــافی ایــن روســتاها تطبیــق گردیــد کــه 
در جریــان ســاخت آن در حــدود )۳۴۰( روز کاری نیــز بــرای 

باشــندگان محــل ایجــاد شــده اســت.

آب آشامیدنی صحی برای 27۰ خانواده در ولسوالی 
حاجی آریوب فراهم گردید

برای ۶۶۰ خانواده در ولسوالی کوت والیت ننگرهار 
آب آشامیدنی صحی فراهم گردید
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