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د آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ او اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د راﻧﺳﭘورټ د ﺳﮑ ور ﻣﺎﺳ ر
ﭘﻼن ﺗﺟدﯾد ﺗرﺗﯾب ﮐړ
ﮐﺎﺑل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ١١اﭘرﯾل  (٢٠١٧ـــــ د آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ او اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧن د راﻧﺳﭘورټ د ﺳﮑ ور د ﺗﺟدﯾد
)اوﺳﻣﮭﺎﻟوﻟو( ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺳ ر ﭘﻼن ﭘراﻧﯾﺳﺗﻲ ،ﭼﯥ ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳره ﺑﮫ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﺗر و د راﻧﺳﭘورټ ﺑﻧﺳټ ﺗﮫ ﭘرﻣﺧﺗ ورﮐړي،
ﭼﯥ وا وﻧﮫ ،د اوﺳﭘﻧ ﭘ ﻠ  ،ﻣﻠﮑﻲ ھواﯾﻲ ﭼﻠﻧد ،ﺎري راﻧﺳﭘورټ ،ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﻟوژﺳﺗﯾﮏ ،او ﻧور اړوﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﮫ ﺑر ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ .د دې
ﻣوﺧﯥ د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ا ﮑل ﺷوې ﭘﺎﻧ وﻧﮫ د  ٢٠٣۶-٢٠١٧ﮐﻠوﻧو ﭘورې  ٢۶ﻣﯾﻠﯾﺎرد ډاﻟره ده.
د آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ د ﻣرﮐزي او ﻟودﯾ ﯥ آﺳﯾﺎ د ډﯾﭘﺎر ﻣﻧټ ﻋﻣوﻣﻲ رﺋﯾس ﺷﺎن اوﺳﻠﯾوان ووﯾل” :د ﺗﺟدﯾد ﭘﻼن د و
ﺎﻣوﻧو ﺳﭘﺎر ﺗﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ ورﺗﮫ ﺑﯾړﻧ اړﺗﯾﺎ ده ﺗر و ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘرﻣﺧﺗ د ﭘراﺧو ﻣوﺧو ﭘﮫ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوﻟو ﺑرﯾﺎﻟﯽ ﺷﻲ “.ﺎﻏﻠﻲ اوﺳﻠﯾوان زﯾﺎﺗﮫ ﮐړه ” د آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د راﻧﺳﭘورټ د ﺳﮑ ور د ﭘرﻣﺧﺗ د ﻣﻼﺗړ
ﻟﭘﺎره ژﻣن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ او دا وﯾﺎړ ﻟري ﭼﯥ ﭘدې ﻣﮭﻣﮫ دﻧده ﮐﯥ د دوﻟت ﻣﻼﺗړ ﮐوي“.
دا ﺳﺗراﺗﯾژي د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د راﻧﺳﭘورټ ﺳﯾﺳ م او د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو اړﯾﮑو ﺗﺂﻣﯾن او ھﻣدارﻧ ﮫ د راﻧﺳﭘورټ د ﺑﻧﺳټ ﺳﺎﺗﻧﯥ،
ﻣراﻗﺑت او ﭘﺎﯾ ت ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوي .دا اوﺳﻧﻲ راﻧﺳﭘور ﻲ زﯾرﺑﻧﺎوې او ﭘﺎﻧ وﻧﮫ ارزوي او ھﻣدارﻧ ﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﮐﯥ د راﻧﺳﭘور ﻲ
ﺳﯾﺳ م د ﭘرﻣﺧﺗ ﻟﭘﺎره د ﭘﺎﻧ وﻧﯥ اړﺗﯾﺎوې ﯾړي .ھﻣدارﻧ ﮫ دا ﭘﻼن د ﮐﺎﻧوﻧو د ﺻﻧﻌﺗوﻧو ،ﮐرھﻧﯾزو ﺳﯾﻣو او د ﻧﻔوﺳو د ﻣرﮐزوﻧو
داﺧﻠﻲ اړﯾﮑﯥ ھم ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ.
د وﻟ و ﭼﺎرو وزﯾر اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺣﻣود ﺑﻠﯾﻎ ووﯾل" :د ﭘﯾﺎوړي او ﻣوﺛره راﻧﺳﭘور ﻲ ﺑﻧﺳټ ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ﻣواﺻﻼﺗو ﻟﭘﺎره د ﻣﻼ د
ﺗﯾر ﺣﯾث ﻟري .ﻣﺎﺳ ر ﭘﻼن ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ د راﻧﺳﭘورټ د ﺑﻧﺳټ د ﭘرﻣﺧﺗ او ﺳﺎﺗﻧﯥ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﻻره ﺎﮐﻲ “.ﺎﻏﻠﻲ وزﯾر زﯾﺎﺗﮫ ﮐړه
”د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺎﻧ ړی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ ﻣوﻗﻌﯾت ﭼﯥ د ﻣﻧ ﻧﻲ ﺧﺗﯾ -ﭼﯾن او ﻣرﮐزي آﺳﯾﺎ – ﺟﻧوﺑﻲ آﺳﯾﺎ وﺻﻠوﻧﮑﯽ ﻧﻘطﮫ ده ،ھﯾواد ﺗﮫ دا
ﻓرﺻت ورﮐړی ﭼﯥ د ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﺗﺟﺎرت ،راﻧزﯾټ او اﻗﺗﺻﺎدي ﭘرﻣﺧﺗ ﭘﮫ ﯾو ﻣرﮐز ﺑدل ﺷﻲ.
د راﻧﺳﭘورټ د ﺳﮑ ور ﻣﺎﺳ ر ﭘﻼن د  ٢٠١۶-٢٠٠۶ﮐﻠوﻧو د وا وﻧو د ﺳﮑ ور د ﭘﻼن ﺗﻌﻘﯾب دی ﭼﯥ آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ
د ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐړې وه .دې ﭘﻼن د وا وﻧو د ﺷﺑﮑﯥ د ﭘرﻣﺧﺗ ﻟﭘﺎره ﺳ را ﯾژي ﭼﻣﺗو ﮐړه ،ﭼﯥ د ﭘرو رام ﻟﭘﺎره ﯾﯥ
ﭘﻧ ﮫ ﮐﻠﻧﮫ ﻣوده ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟﯥ وه .دې ﭘﻼن د  ١٢٠٠٠ﮐﯾﻠوﻣ ره ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻟروﻧﮑو وا وﻧو ﭘروژې ﭘﮫ ﻧ ﮫ ﮐړې ،ﭼﯥ ﺳﯾﻣﮫ اﯾز،
ﻣﻠﻲ او وﻻﯾﺗﻲ وا وﻧﮫ ﯾﯥ ﺗر ﭘو ښ ﻻﻧدې وﻧﯾول .د  ٢٠١۶ﮐﺎل ﺗر ﻣﻧ ﻧﻲ ﺑرﺧﯥ ﭘورې د  ٢٠٠۶ﮐﺎل د وا وﻧو د ﻣﺎﺳ ر ﭘﻼن ﻧږدې
 ٪٨٠ﺑرﺧﮫ ﺑﺷﭘړه ﺷوه.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ د ﻣؤﺳﺳﯾﻧو ﻏړو ﻟﮫ ﺟﻣﻠﯥ ﺧﮫ دی ،او ﺗر اوﺳﮫ د وا وﻧو ،د اوﺳﭘﻧ ﭘ ﻠ او ھواﯾﻲ
ډ روﻧو د ﭘروژو ﻟﭘﺎره د  ٢.٢ﻣﯾﻠﯾﺎرده ډاﻟرو ﭘﮫ ﺷﻣول ﯾﯥ ﻟﮫ  ۴.٧ﻣﯾﻠﯾﺎرده ډاﻟر ﺧﮫ ډﯾرې ﻣرﺳﺗﯥ او ﻗرﺿﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي دي.
د آﺳﯾﺎ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐز د ﻓﻠﯾﭘﯾن ھﯾواد ﭘﮫ ﭘﻼزﻣﯾﻧﮫ ،ﻣﺎﻧﯾﻼ ﺎر ﮐﯥ دی ،ﭘﮫ آﺳﯾﺎ او آرام ﺳﻣﻧدر ﮐﯥ د ول ﺷﻣوﻟﮫ
اﻗﺗﺻﺎدي ودې ،ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﯾز ډول د ﭘﺎﯾ ت ﻟروﻧﮑﯥ ودې او ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﯾو ﺎﯾﺗوب ﻟﮫ ﻻرې د ﺑﯾوزﻟ راﮐﻣوﻟو ﺗﮫ ژﻣن دی .د آﺳﯾﺎ
ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﮫ  ١٩۶۶ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺄﺳﯾس ﺷو ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﭘرﻣﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﺷراﮐت  ۵٠ﮐﻠﯾزه ﻟﻣﺎﻧ ﯥ .دا د  ۶٧ﻏړو ﻣﻠﮑﯾت دی
ﭼﯥ  ۴٨ﯾﯥ ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ھﯾوادوﻧﮫ دي.
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