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یک باب شــبکه آبرسانی سولری دروالیت پــروژه بند قادس ...
ننگرهار به بهره برداری ســپرده شد ...

آب آشــامیدنی صحی برای ۱۲۵خانواده در 
ــهر والیت لغمان فراهم  مهترالم بابا مرکز ش

... گردید 

ماهنامه
والیــت  قــادس  آب  بنــد  پــروژه 

ــه  ــی ب ــروژه هــای حیات ــس از پ بادغی

مــردم بادغیــس بــوده کــه بــه منظــور 

ــادس،  ــی ولســوالی ق ــع آب ــه مناب تقوی

تغذیــه آبهــای تحــت االرضــی) کاریــز 

هــا و چشــمه هــا(، تغذیــه منابــع آبــی 

ــه  ــهر قلع ــهری، ش ــانی ش ــبکه آبرس ش

نــو ) چــاه هــا(، آبیــاری بیــش از ۱۴۰۰ 

ــه  ــی، ایجــاد زمین ــن زراعت ــار زمی هکت

ــق زراعــت و باغــداری ،  ــرای مــردم محــل، رشــد اقتصــادی مــردم محــل از طری ــی ب اشــتغال زائ

ــه  ــت زندگــی مــردم، در نظــر گرفت ــود کیفی ــر و بهب ــح درکشــور، کاهــش فق ــت پروســه صل تقوی

شــده اســت. ایــن پــروژه بتاریــخ  ۲۸ جــوزا ســال ۱۳۹۸ قــرار داد گردیــد و کارعملــی آن در میــزان 

ســال ۱۳۹۸ آغــاز و الــی اخیــر ســال ۱۴۰۲ تکمیــل مــی گــردد. بــا تکمیــل پــروژه فــوق در حــدود 

۶۰ هــزار نفــر اهالــی ولســوالی قــادس از طریــق زراعــت و باغــداری و حــدود ۶۵ هــزار اهالــی 

شــهر قلعــه نــو بشــکل غیــر مســتقیم دسرتســی بــه آب آشــامیدنی صحــی یافتــه و از نعمــت آب 

مســتفید میگردنــد. قابــل یادآرویســت کــه در جریــان کار عملــی و تطبیــق ایــن پــروژه در حــدود  

۱۰۰ نفــر از اهالــی بــکار گرفتــه خواهــد شــد کــه تاثیــر مســتقیم روی تقویــه اقتصــاد محلــی دارد. 

۱



بــه تعــداد ۵ حلقــه چــاه آب مجهــز بــا پمــپ دســتی بــه ارزش مجموعــی نیــم میلیــون افغانــی کــه از بودجــه اختیــاری وزارت مالیــه 
پرداخــت گردیــده بــود در قریــه جــات » نانــه زی« و »علــی خیــل« در مهتــرالم، مرکــز شــهر والیــت لغمــان تکمیــل و بــه بهــره داری 
مــردم آن روســتا هــا ســپرده شــد. بــا تکمیــل ایــن چــاه هــای آب، بــه تعــداد ۱۲۵ خانــواده دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا 
ــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت  ــق برنام ــروژه توســط شــورای انکشــافی ولســوالی مربوطــه و از طری ــن پ ــد. ای کــرده ان

احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق گردیــده اســت.

ــد/  ــو اس ای ــرف اداره ی ــه از ط ــی ک ــی۳.۴۸۱.۶۹۵  افغان ــه ارزش مجموع ــولری ب ــانی س ــبکه آبرس ــاب ش ــک ب ــرآ ی اخی
ــه بهــره  ــود در قریــه » نواحــی ارخــی دک« ولســوالی گوشــته والیــت ننگرهــار تکمیــل و ب یونیســف پرداخــت گردیــده ب
بــرداری اهالــی آن روســتا هــا ســپرده شــد. بــا تکمیــل ایــن پــروژه آبرســانی، د رحــدود ۲۸۵ خانــواده در قریــه »نواحــی 
ارخــی دک« دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا کــرده انــد. همچنــان بــه تعــداد ۱.۸۰۰ روز کاری نیــز ایجــاد شــده 
ــر مکعــب،  ــت ۲۰ مت ــه ظرفی ــره آب ب ــک ذخی ــق، اعمــار ی ــاب چــاه عمی ــک ب ــدن کاری ی ــروژه شــامل کن ــن پ اســت. ای
نصــب ۱۴ صفحــه ســولری، ۲.۶۵۵ متــر پایــب و ۹۳ شــیردهن میگــردد. ایــن پــروژه از طریــق برنامــه آبرســانی و حفــظ 

ــده اســت. ــا و انکشــاف دهــات تطبیــق گردی الصحــه روســتایی، وزارت احی

۲

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــار ب ــت ننگره ــولری دروالی ــانی س ــبکه آبرس ــاب ش ــک ب ی

آب آشــامیدنی صحــی برای ۱۲۵خانواده در مهترالم بابا مرکز شــهر والیــت لغمان فراهم گردید



 در یــک قریــه دورافتــاده والیــت بلــخ بــرای ۲۲0
ــد. ــم گردی ــی فراه ــامیدنی صح ــواده آب آش خان

زابــل در والیــت  یــک مکتــب دخترانــه   در 
 تســهیالت مربــوط بــه آب، حفــظ الصحــه و

نظافــت فراهــم گردیــد.

اخیــرآ یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی 
۴.۲۴۳.۰۰۰ افغانــی و بــا ۱۰ فیصــد شــرکت مــردم در آن 
ــخ  ــت بل ــنده والی ــوالی کش ــاب« در ولس ــورت غای ــه »ی در قری
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن روســتا هــا ســپرده شــد. 
ــه  ــق ب ــه چــاه عمی ــک حلق ــروژه شــامل کنــدن کاری ی ــن پ ای
عمــق ۱۳۰ متــر، نصــب ۲.۲۲۰ متــر پایــپ شــبکه، ۴۰ صفحــه 
ــای  ــه ه ــل خان ــیردهن در داخ ــدود ۹۵ ش ــولری و در در ح س
مــردم محــل میگــردد. کار اعمــار ایــن پــروژه بــه تعــداد ۱.۵۰۰ 
روز کاری بــرای مــردم ایجــاد و بــا تکمیــل آن در حــدود ۲۲۰ 
ــد.  ــدا کردن ــی پی ــامیدنی صح ــه آب آش ــی ب ــواده دسترس خان
اهالــی قریــه درمــورد ایــن پــروژه اظهــار داشــتند کــه قبــل از 
ــرای آوردن آب  ــه ب ــد ک ــور بودن ــا مجب ــبکه آنه ــن ش ــار ای اعم
ــهولت  ــروژه س ــن پ ــل ای ــا تکمی ــا ب ــد ام ــر را بپیماین ۲ کیلومت
ــده و  ــم گردی ــان فراه ــی برایش ــل زندگ ــی آب در مح دسترس
ــن  ــر ای ــات بخاط ــاف ده ــا و انکش ــل از وزارت احی ــردم مح م
تــاش هایشــان قدردانــی کردنــد. ایــن شــبکه آبرســانی توســط 
ــق  ــده و از طری ــی گردی ــل مال ــف تموی ــو اس اید/یونیس اداره ی
برنامــه ملــی آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی، وزارت احیــا 

ــده اســت. ــق گردی و انکشــاف دهــات تطبی

نظافــت  و  الصحــه  حفــظ  آب،  مربــوط  تســهیات  اخیــرآ 
)WASH( بــا ارزش مجموعــی ۱.۳۳۴.۹۰۰ افغانــی کــه از 
ــود در  ــده ب ــت ش ــف پرداخ ــد/ یونیس ــو اس ای ــرف اداره ی ط
یــک مکتــب دخترانــه  بنــام »بــی بــی خالــه« در قــات مرکــز 
ــک  ــار ی ــروژه شــامل اعم ــن پ ــد. ای ــم گردی ــل فراه ــت زاب والی
ــتن  ــه شس ــوط ب ــای مرب ــهولت ه ــپتیک و س ــاه س ــه چ حلق
دســتها، نصــب صفحــات ســولری وســایر لــوازم دیگــر، بازســازی 
یــک حلقــه چــاه عمیــق، ۱۹ تشــناب و باطلــه دانــی هــا شــامل 
ــا تکمیــل ایــن پــروژه، در حــدود ۱.۹۶۱شــاگرد در  میگــردد. ب
 WASH ــوط ــای مرب ــهولت ه ــه« از س ــی خال ــی ب ــب »ب مکت
ــانی  ــه آبرس ــط برنام ــروژه توس ــن پ ــد. ای ــده ان ــتفید گردی مس
و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

ــت. ــده اس ــق گردی تطبی
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