در این شماره ...
برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی
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...

ماهنامه

جنوری

تماس با ما

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

۲۰۲۰ -

برای  ۶۸۰خانواده در والیت فراه آب آشــامیدنی صحی
فراهم گردید

ســرک عمومــی داراالمــان ،کوچــه نیلــه بــاغ ،وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات ،کابــل

نصیر احمد نظری
مسوؤل گزارش دهی
0789343394
ایمیلnaseer.nazari@mrrd.gov.af :

برنامــه ملــی آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف

www.ruwatsip-mrrd.gov.af

دهــات یــک بــاب شــبکه آبرســانی (ســولری) را در قریــه «دارآبــاد بــاال» در

Rural Water Supply & Sanitation program

ســپرد.ارزش مجموعــی ایــن پــروژه مبلــغ  ۱۰میلیــون افغانــی بــوده که توســط

مرکــز شــهر والیــت فــراه تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن روســتا هــا
یو-اس-اید/یونیســف پرداخــت شــده اســت .بــا تکمیــل ایــن پــروژه ،درحــدود

www.twitter.com/Ru-WatSIP

 ۶۸۰خانــواده دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا کــرده انــد.

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک چــاه عمیــق بــه عمــق  ۸۰متــر ،اعمــار

www.youtube.com/channel/Ru-WatSIP

یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت  ۱۰۰متــر مکعــب ،نصــب پایــپ  ۲۰کیلویــی بــه
شــبکه ،نصــب صفحــات ســولری ،و  ۵۸۰میتــر بکــس و شــیردهن هــا میگــردد.

برای ( )۴۵۰خانواده در ولســوالی نازیان والیــت ننگرهار آب آشــامیدنی صحی فراهم گردید
تطبیــق شــده اســت کــه بــا تکمیــل شــدن
آن بــرای ( )۴۵۰خانــواده آب آشــامیدنی
صحــی فراهــم گردیــد و همچنــان در جریــان
ســاخت ایــن شــبکه آبرســانی ( )۱۲۰روز کاری
نیــز بــرای باشــندگان ایــن محــل ایجــاد شــده
اســت.

بــه ارزش (۴میلیــون و ۴۳هــزار) افغانــی کــه از بودجــه
اختیــاری وزارت مالیــه پرداخــت شــده اســت یــک
شــبکه آبرســانی آفتابــی در روســتای (نــوی نیازمحمد)

در ولســوالی نازیــان والیــت ننگرهــار ســاخته و بــه

بهــره بــرداری باشــندگان ایــن روســتا ســپرده شــد.
ایــن پــروژه آبرســانی توســط برنامــه آبرســانی و حفــظ
الصحــه روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
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یک باب شــبکه آبرســانی سولری در ولســوالی میرزکه به بهره برداری سپرده شد
برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه
روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
از طریــق اعمــار یــک بــاب شــبکه آبرســانی

ســولری ،آب آشــامیدنی صحــی بــرای

 ۲۰۰خانــواده در قریــه «انــدوام» ولســوالی
میرزکــه والیــت پکتیــا فراهــم نمــود .ارزش

مجموعــی ایــن پــروژه آبرســانی مبلــغ ۱۷

میلیــون افغانــی بــوده کــه توســطیو-اس-

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک

حلقــه چــاه عمیــق ،امتــداد  ۳۰۰۰متــر
پایــپ شــبکه ،اعمــار یــک بــاب ذخیــره
آب ،نصــب  ۲۹صفحــه ســولری ،یــک بمبــه

آب و شــیردهن میگــردد .ایــن پــروژه از
طریــق شــورای انکشــافی ولســوالی «رگ

انــدوام» در مــدت پنــج مــاه تطبیــق شــده

اســت.

اید/یونیســف پرداخــت شــده اســت.

یک باب شبکه آبرسانی سولری در والیت کنر به بهره برداری سپرده شد
اخیــرآ یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش

 ۳۰متــر مکعــب و  ۲۳شــیردهن میگــردد .بــا تکمیــل

تمویــل گردیــده بــود ،در قریــه «ســویرداک» ولســوالی

آشــامیدنی صحــی پیداکــرده انــد و بــه تعــداد  ۱۲۰روز

روســتا هــا ســپرده شــد .پــروژه مذکــور شــامل امتــداد پایــپ

انکشــافی ولســوالی «ســویر داک» و از طریــق برنامــه

مجموعــی  ۴.۹میلیــون افغانــی کــه توســط یو-اس-اید/یونیســف

اســمار والیــت کنــر تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن

شــبکه بــه طــول  ۲،۸۰۰متــر ،یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت

ایــن پــروژه ،در حــدود  ۳۰۰خانــواده دسترســی بــه آب
کاری نیــز ایجــاد شــده اســت .ایــن پــروژه توســط شــورای

آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات تطبیــق گردیــده اســت.

در ولســوالی کوت برای  ۱۷۰خانواده آب آشــامیدنی صحی فراهم گردید
برنامــه ملــی آبرســانی و حفــظ الصحــه

ارزش مجموعــی ایــن پــروژه مبلــغ

یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری را در

آن توســط یو-اس-اید/یونیســف پرداخــت

در والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره

مــردم محــل بــوده اســت .اعمــار ایــن

ایــن شــبکه بــه تعــداد  ۱۷۰خانــواده

اهالــی آن قریــه نیــز گردیــده اســت.

روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

 ۳،۰۷۴،۰۰۰افغانــی بــوده کــه  ۹۰فیصــد

قریــه «کــوز بــاره خیــل» ولســوالی کــوت

گردیــده و متباقــی  ۱۰فیصــد آن ســهم

بــرداری اهالــی آن قریــه ســپرد .بــا اعمــار

دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا

کردنــد.

پــروژه بــا عــث ایجــاد  ۱۲۰روز کاری بــرای
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آب آشامیدنی صحی برای  ۲۷۰خانواده در ولسوالی
حاجی آریوب فراهم گردید

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

ســه شــبکه آبرســانی از ســوی برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه

یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری در قریــه «کــوزه خیــر مینــه»

هندرانــی»« ،حیدرخیــل» و روســتای «وچــه غــاړه» ولســوالی

بــرداری ســپرده شــد کــه بــا تســلیم دهــی ایــن پــروژه در حــدود

ایــن روســتاها ســپرده شــد.

ارزش مجموعــی ایــن پــروژه مبلــغ  ۲۸میلیــون افغانــی بــوده کــه

روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتاهای «کــوز

کــوت والیــت ننگرهــار ســاخته و بــه بهــره بــرداری باشــندگان

ولســوالی حاجــی آریــوب در والیــت پکتیــا تکمیــل و بــه بهــره

 ۳۷۰خانــواده از نعمــت آب آشــامیدنی صحــی برخــوردار گردیدنــد.

ایــن شــبکه هــای آبرســانی (۷میلیــون و۶۲۶هــزار) افغانــی هزینــه

توســط یو-اس-اید/یونیســف پرداخــت شــده اســت.

هزینــه آن توســط مــردم پرداخــت شــده اســت .ایــن پــروژه هــا

امتــداد پایــپ شــبکه بــه طــول  ۶۰۰۰متــر ،اعمــار یــک ذخیــره

برداشــته اســت کــه ()۹۰درصــد آن از بودیجــه دولــت و ده درصــد

ایــن پــروژه شــامل حفــر یــک چــاه عمیــق بــه عمــق  ۶۰متــر،

توســط شــورا هــای انکشــافی ایــن روســتاها تطبیــق گردیــد کــه

آب ،نصــب  ۳۶صفحــه ســولری و  ۵۰شــیردهن میگــردد .ایــن پــروژه

باشــندگان محــل ایجــاد شــده اســت.

برنامــه ملــی آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت احیــا و

در جریــان ســاخت آن در حــدود ( )۳۴۰روز کاری نیــز بــرای

توســط شــورای انکشــافی ولســوالی «کــوزه خیــر مینــه» و از طریــق

انکشــاف دهــات تطبیــق شــده اســت.

۳

