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 ۀ مطبوعایتاعالمی
 

 میلیون دالر وزارت فواید عامه برای حفظ و مراقبت رسک ها  22..پروژۀ به ارزش 
 

 22..یک پروژۀ به ارزش اکتوبر  2.بتارخی ادارۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاک   -، اکبل/افغانس تان:202. اکتوبر 2.

 میلیون دالر را اعالن منود ات اب وزارت فواید عامه مکک مناید که از رسک های افغانس تان حفظ و مراقبت مناید. 

 

بت و )ادارۀ رسک ها خباطر نظارت از حفظ و مراق  را این پروژۀ سه ساهل اب وزارت فواید عامه مکک خواهد کرد ات سه اداره/رایست

صندوق وهجی  رسک ها خباطر فرامه آ وری منابع مایل و مهچنان انس تیتیوت ترانس پورت خباطر آ موزش اکرمندان(  اجیاد امور ساخامتین، 

 مناید. 

 

 که یک مکپین خدمات مشوریت AMEC قرارداد تطبیق این پروژه را به مکپین رسما  ۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاکادار

 ، حفظ حمیط زیست، زیربنا و مدیریت پروژه بوده و دفرت آ ن در لندن است، اعطا منود. اجننریی

 
 

تدویرایفته به این مناسبت گفت:" این در مرامس ویلمی مهینک در افغانس تان حمرتم ۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاک ادار رئیس

فعال نگهداری و حفظ و مراقبت ش بکۀ میل رسک های افغانس تان مکک به منظور پروژه اب بلند بردن ظرفیت وزارت فواید عامه 

خواهد کرد. ما در قسمت اکرمشرتک اب دولت افغانس تان به منظور هببود وضعیت زیربنای ترانس پورت کشور  و مهچنان فرامه آ وری 

 ".میرسک های مصؤن برای مردم افغانس تان متعهد میباش 

 

کیلومرت رسک، در قسمت  222.ات به حال از طریق اعمر و ابزسازی  .22.حدۀ امریاک از سال ۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متادار

ملیارد دالر رسمایه گذاری منوده است. این اداره در سالهای اخری مترکز خویش را از اعمر  .ش بکۀ رسک های افغانس تان بیش از 

حفظ و مراقبت یک ش بکۀ عرصی رسک ها معطوف ساخته  رسک ها به ارتقای ظرفیت حکومت افغانس تان هجت فعال نگهداری و

 است. 
 

 

ورشک آ مر ارشد روابط عامه از طریق هجت معلومات بیشرت در مورد پروگرام های ادارۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاک و تقاضا برای مصاحبه، لطفاا اب آ قای استیفن ک
 .درمتاس شوید  KabulAIDdoc@usaid.gov ،http://afghanistan.usaid.govو امییل آ درس  626255-0702شمره تیلفون 
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