
د فربوري میاشتې لنډ راپور

په کلیوايل سیموکې د 
اوبو رسولو او حفظ

الصحې پروګرام

پــه ِفــروري میاشــت کــې د څــه بانــدې )۲،۸۰۰( کورنیــو لپاره 

د څښــلو پاکــې اوبــه برابرې شــوې 

د روان ۲۰۲۰ میــادي کال د ِفــروري میاشــتې پــه لــړ کــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت پــه کلیــوايل 

ــه بدخشــان، بادغیــس، بغــان، ډایکنــډي،  ــوري پ ــه ل ــو رســولو او حفظ الصحــې د پروګــرام ل ســیمو کــې د اوب

ــا )واش(  ــو، حفظ الصحــې او پاکــوايل ی ــو کــې د اوب ــا او تخــار والیتون ــد، کندهــار، نورســتان، پکتی ــراه، ِهلمن ف

۱۳ پــروژې بشــپړې شــوې.  

۱



۲

د بادغیس والیت په باالمرغاب ولسوالۍ، د پکتیا والیت په ځاځي آریوب او وزه زدران ولسوالیو، د بغان والیت په بغان 
مرکزي ولسوالۍ او د تخار والیت په روستاق ولسوالۍ کې د شپږو ملریزو شبکو جوړول؛ 

یادې بشــپړې شوې 
: پــروژې عبارت دي له

د بدخشان والیت په مرکز فیض آباد، د نورستان والیت په وایګل ولسوالۍ او د ډایکنډي والیت په میرامور ولسوالۍ کې د 
څلورو کشيش شبکو جوړول؛ 

د کندهار والیت په دامان ولسوالۍ کې د اوبو د یوې ویالې جوړول 

د ِهلمند والیت د مرکز اړوند بوست سیمه کې د چټکو زده کړو د مرکزونو لپاره د صحي مرزونو بیارغول شامل وو. 
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ــه کيل پــه خاصــه  ــه ِهلمنــد والیــت کــې آت پ
ــاوو  ــو او ککړتی ــت کول ــه رفع حاج ــې ل ــا ک فض

څخــه پــاک  اعــان شــو.

۳

پــه دغــو پــروژو بانــدې ټولټــال )۳۵مېلیونــه، ۹۸۰زره او ۶۰۰( افغانــۍ لګښــت راغــی چــې )۲۹میلیونــه، ۳۲۲زره او 
۶۰۰( افغانــۍ یــې د یونیســف د ادارې او پاتــې )۶ میلیونــه او ۶۵۸زره( د مالیــې وزارت لخــوا د دولــت لــه بودجــې 
ورکــړل شــوې. دغــو پــروژو د اړونــدو ســیمو د خلکــو لپــاره ســلګونه کاري ورځــې ایجــاد کــړې او پــه بشــپړېدو رسه 

یــې څــه بانــدې )۲،۸۰۰( کورنــۍ د واش لــه خدمتونــو مســتفیدې شــوې. 

د مالیې وزارت یو اس ايډ/ یونیسف

35,980,600  

6,658,000  29,322,600   

ټولټال لګښت

افغانې

افغانېافغانې

د حفظ الصحې او پاکوايل د تعلیامتو 
څانګې فعالیتونه

ــت  ــد والی ــه ِهلمن ــه دغــه میاشــت کــې د حفظ الصحــې او پاکــوايل څانګــې پ پ
ــه  ــاوو څخ ــو او ککړتی ــت کول ــه رفع حاج ــې ل ــا ک ــه فض ــه خاص ــه کيل پ ــې آت ک
پــاک  اعــان کــړل. پــه ورتــه وخــت دغــې څانګــې وکولــی شــول چــې د ننګرهــار 
والیــت پــه کــوز کنــړ ولســوالۍ کــې د ســیمې خلــک د )۱۵۸( مرزونــو جوړولــو 

تــه وهڅــوي. 

هلمند

ننګرهار


