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 مطبوعاتي اعالمیه
 

 
افغانستان یوه نوې پروژه به په کندهار کې د -میلیونو ډالرو په ارزښت د امریکا ۷۲د

 برېښنا د رسولو چارې الښې کړې
  

د افغانستان برښنا شرکت لوړپوړو چارواکو د آګسټ په   -کال د سپتمبر لومړۍ نېټه، کابل/افغانستان: ۷۰۲۴د 

د یوې برخې په توګه   (PTEC)رسولو او نښلونې د پراختیا د ملي پروګرام یودیرشمه نېټه د یکشنبې په ورځ د برېښنا د 
وه نړیوال یمشورتي خدمتونو د  لخوا تمویل کېږي، د (USAID)چې د امریکا د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې 

 ددې پروژه موخه په ټول کندهار والیت کې د برښنا د ویش د چارو ښه کول دي. شرکت سره یو تړون السلیک کړ. 
 
میلیونو ډالرو په ارزښت د کندهار د مدیریتي مالتړ دا څلورکلنه پروژه  به په دوبۍ کې د برښنا د تولید یوه میشت  ۵.۷۲د 

کېږي او په کورونو او دفترونو کې د السوهنې ضد ړل پر مخ و( لخوا Power Generation Solutionsشرکت )
ډیجیټالي میترونو د نصب له الرې د برښنا د بیلونو د سیسټم د سمون له طریقه د افغانستان برښنا شرکت سره به د عوایدو 

 په زیاتوالي کې مرسته وکړي. 
 

د  "ختیایي ادارې سرپرست ښاغلي جیمز هوپ څرګنده کړه:په افغانستان کې د امریکا د متحده ایاالتو د نړیوالې پرم
افغانستان د برښنا شرکت لپاره اوږدمهاله پالن دادی ترڅو په افغانستان کې خلکو ته د کم مصرفه سرچینو څخه برښنا 

ژۍ، روزنې چمتو کړي. د امریکا د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې د افغانستان برښنا شرکت سره د اړینې تکنالو
 "او وړتیا د ترالسه کولو په برخه کې مرسته کړیده تر څو د افغانستان خلکو ته پایداره او ارزانه برښنا ورسوي.

 
همدارنګه دا مرسته به د افغانستان برښنا شرکت سره مرسته وکړي ترڅو د کندهار په والیت کې د پیردونکو/مشتریانو د 

 ه او د برښنا د ویش عمومي بنسټ الښه کړي. خدمتونو د مرکزونو یوه شبکه رامنځ ت
 

 
 
 

د امریکا د متحده ایاالتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروګرامونو په اړه د الزیاتو معلوماتو او د مرکې د غوښتنې لپاره مهرباني 
 ئ: ، زمونږ سره د الندې اړیکو له الرې اړیکه ټېنګه کړئوکړ

 (626255-0702د عامه اړیکو مسؤول سټیفن کورشک )  

KabulAIDdoc@usaid.gov 
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