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  اعالمیۀ خبری
 
 
 

 به برق شبکۀ تمدید برای را دالر میلیون ۶۰ آسیایی انکشاف بانک
 نمود منظور افغانستان شرقی والیت

 

 حکومت با را دالر میلیون ۶۰ ارزش به جدید بالعوض کمک آسیایی انکشاف بانک — (۱۳۹۶قوس  ۲۷) افغانستان، کابل
 شبکۀ تمدید برای همچنان و صنعتی و یتجارتباشندگان و محالت  برای بیشتر برق توزیع برق، جریانات تقویت منظور به افغانستان

 .    نمود امضاء افغانستان، شرقی والیات به برق ملی

معاون بانک انکشاف آسیایی در افغانستان و اکلیل احمد حکیمی، وزیر تفاهمنامۀ کمک بالعوض متذکره توسط شنی کمپبیل، 
، وکالی پارلمان و اجراییهرئیس  عبدهللا عبدهللا دکتورمالیه در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، 

 مسئولین ارشد حکومتی، امضاء گردید.  

 میباشد( ۲۰۲۴-۲۰۱۵) برق انرژی تامین بهبود برایبانک انکشاف آسیایی  دالری میلیارد ۱.۲ برنامۀ از بخشی کمکاین 
 منظور به ۲۰۱۰ سال در AITF یا افغانستان زیربنای وجهی صندوق. میگردد تمویل افغانستان، زیربنای وجهی صندوق طریق از و

 منظور به آسیایی انکشاف بانک سوی از متذکره صندوق. است گردیده ایجاد زیربنایی، های پروژهتطبیق  طریق از مردم معیشت بهبود
 . میگردد اداره زیربنایی، های پروژه برای انکشافی همکاران سایر های مساعدت هماهنگی

 برق پایدار و موثر منابع به بیشتر دسترسی: "افزود رابطه در شنی کمپبیل خانم افغانستان در آسیایی انکشاف بانک معاون 
 رسید، امضاء به که ای جدید مساعدت: " نمود عالوه وی." کند کمک اش اقتصادی بزرگ اهداف به رسیدن در را افغانستان میتواند
 فرصت افزایش و اقتصادی رشد بهبود برای برق تامین تقویت منظور به افغانستان حکومت انرژی تامین ملی برنامۀ با کمک اش هدف
 ."میباشد درآمد، های

 اقتصادی رشد میزان با مقایسه در برابر دو تقریبا   انرژی به نیازمندی میزان آسیایی، انکشاف بانک های تخمین اساس بر
 قیمت افزایش باعث که نمیباشد وصل انرژی تامین ملی شبکۀ به والیت ۳۴ مجموع از والیت ۲۰ حاضر، حال در. میباشد افغانستان

 . میگردد تجارت انجام برای

 اعمار میکند، وصل آباد جالل شهر با را کابل که کیلوولت ۲۲۰ ظرفیت با کیلومتر ۱۹۰ طول به لین پروژه، این نتیجۀ در
 شامل پروژه این دوم بخش. میباشد همجوار، والیات و ننگرهار والیت به برق میگاوات ۳۰۰ انتقال قابلیت دارای متذکره لین. میگردد
 . میباشد کنر والیت به برق شبکۀ تمدید

 والیت به برق شبکۀ تمدید در نیز و میکند کمک افغانستان شرق در صنعتی پارک دو برای پایدار برق تامین در پروژه این
 محالت شامل جدید اتصاالت هزار ۳۰۰ برای برق انتقال قابلیت دارای متذکره برق لین برعالوه،. میباشد مهم بسیار نیز همجوار
 . میباشد صنعتی های پارک و تجارتی، رهایشی،

 با بانک این. میباشد انرژی سکتور بهبود و رشد در افغانستان برای عمده انکشافی همکاران از یکی آسیایی انکشاف بانک
 انکشاف بانک آینده، سالهای در. است کرده همکاری این کشور در تن میلیون ۵ از بیش برای برق انرژی تامین در افغانستان حکومت
 برق داخلی تولید ظرفیت افزایش و صد، در ۸۳ به درصد ۳۰ از انرژی به دسترسی میزان بلندبردن در افغانستان حکومت با آسیایی

 در نیز و منطقه، در و داخل در برق انتقاالت در همچنان بانک این. کرد خواهد همکاری ،۲۰۳۰ سال الی درصد ۶۷ به درصد ۲۰ از
 . مینماید همکاری خورشیدی، انرژی شامل تجدید قابل انرژی گسترش

 و آسیایی کشورهای در فقر کاهش منظور به میباشد، فیلیپین کشور پایتخت مانیال؛ شهر در آن مقر که آسیایی انکشاف بانک
 سال در آسیایی انکشاف بانک. نماید می فعالیت  منطقویی یکپارچگی و زیست محیط بهبود اقتصادی، پایدار رشد طریق از اقیانوسیه
 از بانک این. باشد می آسیایی کشورهای جمله از آن عضو ۴۸ که رسد می کشور ۶۷ به آن اعضای تعداد و گردیده تاسیس ۱۹۶۶

 بوده دالر میلیارد ۳۱.۷ از بیش بانک این های همکاری ،۲۰۱۶ سال در. مینماید تجلیل خویش ای منطقه همکاریهای سالگرد پنجاهمین
 .است


