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پروژه بند آب قادس

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

آب آشــامیدنی صحی برای ۱۲۵خانواده در
مهترالم بابا مرکز شــهر والیت لغمان فراهم
گردید ...

پــروژه بنــد آب قــادس والیــت
بادغیــس از پــروژه هــای حیاتــی بــه
مــردم بادغیــس بــوده کــه بــه منظــور
تقویــه منابــع آبــی ولســوالی قــادس،
تغذیــه آبهــای تحــت االرضــی( کاریــز
هــا و چشــمه هــا) ،تغذیــه منابــع آبــی
شــبکه آبرســانی شــهری ،شــهر قلعــه
نــو ( چــاه هــا) ،آبیــاری بیــش از ۱۴۰۰
هکتــار زمیــن زراعتــی ،ایجــاد زمینــه
اشــتغال زائــی ب ـرای مــردم محــل ،رشــد اقتصــادی مــردم محــل از طریــق زراعــت و باغــداری ،
تقویــت پروســه صلــح درکشــور ،کاهــش فقــر و بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم ،در نظــر گرفتــه
شــده اســت .ایــن پــروژه بتاریــخ  ۲۸جــوزا ســال  ۱۳۹۸قـرار داد گردیــد و کارعملــی آن در میـزان
ســال  ۱۳۹۸آغــاز و الــی اخیــر ســال  ۱۴۰۲تکمیــل مــی گــردد .بــا تکمیــل پــروژه فــوق در حــدود
 ۶۰ه ـزار نفــر اهالــی ولســوالی قــادس از طریــق زراعــت و باغــداری و حــدود  ۶۵ه ـزار 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
 ۱۰۰نفــر از اهالــی بــکار گرفتــه خواهــد شــد کــه تاثیــر مســتقیم روی تقویــه اقتصــاد محلــی دارد.
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یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری دروالیــت ننگرهــار بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

اخیــرآ یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی ۳.۴۸۱.۶۹۵افغانــی کــه از طــرف اداره یــو اس ایــد/

یونیســف پرداخــت گردیــده بــود در قریــه « نواحــی ارخــی دک» ولســوالی گوشــته والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری اهالــی آن روســتا هــا ســپرده شــد .بــا تکمیــل ایــن پــروژه آبرســانی ،د رحــدود  ۲۸۵خانــواده در قریــه «نواحــی

ارخــی دک» دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا کــرده انــد .همچنــان بــه تعــداد  ۱.۸۰۰روز کاری نیــز ایجــاد شــده

اســت .ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک بــاب چــاه عمیــق ،اعمــار یــک ذخیــره آب بــه ظرفیــت  ۲۰متــر مکعــب،

نصــب  ۱۴صفحــه ســولری ۲.۶۵۵ ،متــر پایــب و  ۹۳شــیردهن میگــردد .ایــن پــروژه از طریــق برنامــه آبرســانی و حفــظ
الصحــه روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق گردیــده اســت.

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

بــه تعــداد  ۵حلقــه 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  ۱۲۵خانــواده دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا
کــرده انــد .ایــن پــروژه توســط شــورای انکشــافی ولســوالی مربوطــه و از طریــق برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی ،وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات تطبیــق گردیــده اســت.
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در یــک قریــه دورافتــاده والیــت بلــخ بــرای ۲۲۰
خانــواده آب آشــامیدنی صحــی فراهــم گردیــد.

در یــک مکتــب دخترانــه در والیــت زابــل
تســهیالت مربــوط بــه آب ،حفــظ الصحــه و
نظافــت فراهــم گردیــد.

اخیــرآ یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی اخیــرآ تســهیالت مربــوط آب ،حفــظ الصحــه و نظافــت
 ۴.۲۴۳.۰۰۰افغانــی و بــا  ۱۰فیصــد شــرکت مــردم در آن ( )WASHبــا ارزش مجموعــی  ۱.۳۳۴.۹۰۰افغانــی کــه از

در قریــه «یــورت غایــاب» در ولســوالی کشــنده والیــت بلــخ طــرف اداره یــو اس ایــد /یونیســف پرداخــت شــده بــود در
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری اهالــی آن روســتا هــا ســپرده شــد .یــک مکتــب دخترانــه بنــام «بــی بــی خالــه» در قــات مرکــز

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه عمیــق بــه والیــت زابــل فراهــم گردیــد .ایــن پــروژه شــامل اعمــار یــک
عمــق  ۱۳۰متــر ،نصــب  ۲.۲۲۰متــر پایــپ شــبکه ۴۰ ،صفحــه حلقــه چــاه ســپتیک و ســهولت هــای مربــوط بــه شســتن
ســولری و در در حــدود  ۹۵شــیردهن در داخــل خانــه هــای دســتها ،نصــب صفحــات ســولری وســایر لــوازم دیگــر ،بازســازی
مــردم محــل میگــردد .کار اعمــار ایــن پــروژه بــه تعــداد  ۱.۵۰۰یــک حلقــه چــاه عمیــق ۱۹ ،تشــناب و باطلــه دانــی هــا شــامل

روز کاری بــرای مــردم ایجــاد و بــا تکمیــل آن در حــدود  ۲۲۰میگــردد .بــا تکمیــل ایــن پــروژه ،در حــدود ۱.۹۶۱شــاگرد در
خانــواده دسترســی بــه آب آشــامیدنی صحــی پیــدا کردنــد .مکتــب «بــی بــی خالــه» از ســهولت هــای مربــوط WASH

اهالــی قریــه درمــورد ایــن پــروژه اظهــار داشــتند کــه قبــل از مســتفید گردیــده انــد .ایــن پــروژه توســط برنامــه آبرســانی
اعمــار ایــن شــبکه آنهــا مجبــور بودنــد کــه بــرای آوردن آب و حفــظ الصحــه روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

 ۲کیلومتــر را بپیماینــد امــا بــا تکمیــل ایــن پــروژه ســهولت تطبیــق گردیــده اســت.
دسترســی آب در محــل زندگــی برایشــان فراهــم گردیــده و
مــردم محــل از وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بخاطــر ایــن
تــاش هایشــان قدردانــی کردنــد .ایــن شــبکه آبرســانی توســط

اداره یــو اس اید/یونیســف تمویــل مالــی گردیــده و از طریــق

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