
گزارش مخترص ماهوار- فربوری

 برنامه آبرسانی و حفظ
الصحه روستایی

ــرای ۲،۸۰۰  ــروری ۲۰۲۰ آب آشــامیدنی صحــی ب ــرج فب در ب
خانــواده فراهــم گردیــد

در جریــان مــاه فبــروری ۲۰۲۰ بــه تعــداد ۱۳ پــروژه  هــای مربــوط آب، حفــظ الصحــه و نظافــت )واش( در 
ــات  بدخشــان، بادغیــس، بغــان، دایکنــدی، فــراه ، هلمنــد، کندهــار، نورســتان، پکتیــا، و تخــار توســط   والی
برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی 

آن روســتا هــا ســپرده شــد.
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اعمار ۶ باب شبکه آبرسانی  در ولسوالی باال مرغاب والیت بادغیس، ولسوالی های زازی آریوب و وازه زدران والیت پکتیا، 
ولسوالی بغان مرکزی در والیت بغان و ولسوالی روستاق در والیات تخار 

ها  پروژه  این 
شامل:

به تعداد چهار شبکه آبرسانی جاذبه ای در فیض آباد مرکز والیت بدخشان، و ولسوای وایگل در والیت نورستان و ولسوالی 
میرامور در والیت دایکندی

یک باب آب رو در ولسوالی دمن والیت کندهار

احیــای مجــدد تســهیات مربــوط واش درمراکــز آموزشــی ســریع و تعلیمــات بــرای جامعــه )ALCs/CBE( در 
ولســوالی بوســت والیــت هلمنــد
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مصــارف مجموعــی ایــن پــروژه هــا مبلــغ  ۳۵،۹۸۰،۶۰۰  افغانــی بــوده کــه  از ایــن جملــه مبلــغ ۲۹،۳۲۲،۶۰۰ 
ــه  ــاری وزارت مالی ــه اختی ــی از بودج ــغ  ۶،۶۵۸،۰۰۰ افغان ــد/ یونیســف و مبل ــو اس ای ــی آن توســط اداره ی افغان
پرداخــت شــده اســت.  بــا تکمیــل ایــن پــروژه هــا بــه تعــداد صدهــا روز کاری ایجــاد و د رحــدود  ۲،۸۰۰ خانــواده 

از نعمــات مربــوط بــه ســهولت هــای واش مســتفید گردیــده انــد.

35,980,600  

6,658,000  29,322,600   

هزینه مجموعی

وزارت مالیه

افغانی

افغانی افغانی

 یو اس اید/ یونیسف

فعالیت های بخش حفظ الصحه
و تعلیمات نظافت

در جریــان ایــن مــاه بخــش حفــظ الصحــه و تعلیمــات نظافــت برنامــه آبرســانی 
و حفــظ الصحــه روســتایی بــه تعــداد ۸ قریــه را منحیــث قریــه جــات عــاری از 
رفــع حاجــت در فضــای آزاد در والیــت هلمنــد اعــان کــرده انــد. همچنــان ایــن 
روش باعــث تشــویق مــردم محــل غــرض اعمــار ۱۵۸ مبــرز در ولســوالی نــوا در 

والیــت هلمنــد و ولســوالی کــوز کنــر در والیــت ننگرهــار گردیــده اســت.

۸ قریه در والیت هلمند پاک اعان شد
مند
هل

ننګرهار


