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 مطبوعايت اعالمیه
 

 میلیونه ډالرو په ارزښت د ټولګټو وزارت پروژه  ۲۲..د سړکونو د حفظ او مراقبت لپاره د 
 

 ۲۲.. د نېټه شلمهپه اکتوبر د تالوو ړړووال  پرتختیا ي ادار  د امریاک د متحده اای -نېټه، اکبل/افغانس تان: لمهش اکتوبراکل د  ۰۲۴.د 

چ  د افغانس تان د سړکونو حفظ او  ،ووه پروژه اعالن کړه ترڅو د ټولګټو وزارت رسه مرس ته وکړي ډالرو په ارزښت امریاک يمیلیونه 

 مراقبت وکړي. 

 

ادار /رایس تونه )د حفظ او مراقبت او ساخامتين چارو د څارن  دا دری لکنه پروژه به د ټولګټو وزارت رسه مرس ته وکړي ترڅو دری 

 ن  لپاره د ترانس پورت انس تیتیوت(ز ووهجي  صندوق؛ او د اکرکووړکو د ر  لپاره د سړکونو اداره؛ د مايل منابعو د برابرولو لپاره د سړکونو

 .کړي ځ وهرامن

 

په انمه د چاپریایل ساون  او بنس ټزیو  AMECد امریاک د متحده اایتالوو ړړووال  پرتختیا ي ادار  دد  پروژ  د پيل کولو قرارداد د 

 چارو وو  مشوريت، اجننریي او د پروژو د مدیروت مکپنۍ وه چ  دفرت وي  په لندن ک  دی، ورکړ. 
 

رسپرست ښاغيل جمیز هوپ پد  اړه په جوړو شوو مرامسو ک  د امریاک د متحده اایتالوو د ړړووال  پرتختیا ي ادار  په افغانس تان ک  

لپاره د ټولګټو وزارت د ظرفیت په لوړولو د فعال ساون  او حفظ او مراقبت دا پروژه به د افغانس تان د سړکونو د ميل ش بک   "ووول:

رسه ګډ اکر وه ژمن وو ترڅو د هیواد د ترانس پوريت زیربناوو وضعیت ښه او د افغانس تان خلکو موړږ د افغان دولت  ک  مرس ته وکړي.

 "سړکونه برابر کړي. مصونوه 

 

د کیلومرته سړکونو د جوړلو او رغولو هل تالر   ۰۰۰.د اکل راپدېخو  .۰۰.د امریاک د متحده اایتالوو ړړووال  پرتختیا ي ادار  د 

نوموړ  ادار  په وروستیو لکونو ک  خپل میلیارده ډالرو څخه ډېره پاړګونه کړېده.  .افغانس تان د سړکونو د ش بک  په برخه ک  هل 

مترکز د سړکونو هل جوړلو څخه د سړکونو د وو  عرصي ش بک  د فعال ساولو او حفظ او مراقبت لپاره د افغان حکومت د وړویا زایوولو 

 وه اړویل دی. 
 

عامه  د:  ئکړ ټېنګه اړیکه تالر  هل اړیکو تالند  د رسه زموړږ ،ئامریاک د متحده اایتالوو د ړړووال  پرتختیا ي ادار  د پروګرامونو په اړه د تالزایوو معلوماوو او د مرک  د غوښتن  لپاره همرابين وکړد 

 (626255-0702اړیکو مسؤول سټیفن کورشک ) 

KabulAIDdoc@usaid.gov ،http://afghanistan.usaid.gov 
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