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 !زیری نوې کې برخه په تولید برښنا د څخه سرچینو طبیعي د هیواد د

 د لپاره ځل لومړي د کې ښار شبرغان په

 تولید د برښنا میګاواټه ۴۲ د څخه ګاز طبیعي

 نیټه مه ۳۰ لړم د پنجشنبه ورځ نن ظرفیت، په

 چارو بنسټیزو په او سرپرست وزارت مالیې د

 ښاغلی سالکار ستر مقام عالی ولسمشرۍ د کې

 او اوبو د قیومی، همایون محمد پروفیسور

 محمد انجنیر ښاغلی سرپرست وزارت انرژي

 وزارت پټرولیم او کانونو د او ُخلمی گل

 په لخوا مومند هللا عنایت ښاغلی سرپرست

 لپاره اخسیتلو ګتی د او پرانیستل ډول رسمي

 ۴۲۰۰۰ شاوخوا سره بشپړولو د پروژې دې د

 او. کوي پورته ګټه څخه رڼا له برښنا د کورنۍ

 کار کې دستګاه پدې ته تنو زیاتو څخه ۳۸۰ له

 .کوي

 وزارت پټرولیم او کانونو د چې ده وړ یادونې د

 د لپاره تولید برښنا د شرکت ګاز افغانستان د او

 انرژۍ او اوبو د کې برخه په کولو چمتو ګازو

 ده کړې مرسته سره وزارت

 

 .شو وسپارل

 تولیدي برښنا د څخه ګاز طبیعي شبرغان د

 ظرفیت تولید د برښنا میګاواټه ۴۲ د دستګاه

 د ارزښت په ډالرو میلیونو ۳۸.۷۸ د او لري

 عامه د چی شوی تمویل لخوا شرکت پاور بیات

 انرژۍ او اوبو د الرې له مشارکت خصوصي

 ده شوی ټاکل او وه شوې پالن لخوا وزارت

 یو د برښنا شوی تولید پروژې دې د چی

 شرکت برښنا افغانستان د کې ترڅ په قرارداد

 .شي وپلورل به ته ریاست عمومی

 

  

... خذهات ّایذسٍلَطی یاًکشاف ٍ تَسعِ یًاهِتفاّن  ... (آب یرخیشُ کَچک ّای تٌذ)دمچک اعواس یپشٍطُ 58 قشاسداد ...تجذیذ  قاتل ّای اًشطی ّواٌّگی یکویتِ ًشست ّشتویي  
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 جٌَتیهیاًِ تِ آسیای ًقش استشاتیظیک افغاًستاى دس اًتقال اًشطی اص آسیای

 1000-ی کاساحسیة اهلل آصفی، کاسهٌذ تخش استثاطات پشٍطُ

 
دس چٌذ سبل اخیش، سٍاثط افغبًستبى ثب 

ّبی هیبًِ ضبّذ پیطشفتوطَسّبی آسیبی 

گشاى ٍ ثبضذ. تؼذادی اص تحلیلگیشی هیچطن

ی سیبسی ٍ التصبدی ٍ وبسضٌبسبى ػشصِ

ّب سٍاثط ًضدیه افغبًستبى ثب اصحبة سسبًِ

تشیي ٍ هیبًِ سا دس چٌذ سبل اخیش اص هْنآسیبی

خبسجی افغبًستبى  تشیي ثخص سیبستهؤفمبًِ

 اًذ. ػٌَاى وشدُ

هحَس اصلی سٍاثط هیبى افغبًستبى ٍ 

دّذ هیبًِ سا ثیطتش التصبدی تطىیل هیآسیبی

وِ ثحث اًشطی ٍ اًتمبل آى دس للت ایي هحَس 

هیبًِ اص جب داسد. چَى وطَسّبی آسیبی

اهىبًبت ٍفَس تَلیذ اًشطی ثشخَسداس اًذ ٍ ایي 

ی ایي وطَسّب ًظیشی سا ثشاهضیت، فشصت ثی

اػطبء ًوَدُ تب ثب اًتمبل ٍ صبدس ًوَدى اًشطی 

ی ثِ وطَسّبی دیگش ثِ سضذ ٍ تَسؼِ

التصبدی ٍ اجتوبػی ضبى ثپشداصًذ. اص 

ی استشاتیظیىی وِ افغبًستبى دس ًمطِجبییآى

هیبًِ سا ثب لشاس گشفتِ وِ وطَسّبی آسیبی

سٍ ثشای وٌذ، اص ایيجٌَة آسیب ٍصل هی

ی دس سطح هٌطمِ یه ثبصیگش هْن اًتمبل اًشط

 ضَد. پٌذاضتِ هی

دٍلت افغبًستبى ثب دسن هَلؼیت هْن 

استشاتیظیىی خَیص دس تالش است تب ثب 

هیبًِ ًِ استحىبم سٍاثط ثب وطَسّبی آسیبی

تٌْب ثب ایي وطَسّب ووه وٌذ تب ثب تأهیي 

جٌَثی التصبد ضبى سٍاثط ثب وطَسّبی آسیبی

ی جذیذی سا ثشای سا تَسؼِ دٌّذ ٍ ثبصاسّب

هٌبثغ اًشطی ضبى پیذا وٌٌذ. دس ضوي، تأهیي 

حل ًوَدُ، ثلىِ ثشق لشغیضستبى ٍ تبجیىستبى 

ًوبیذ. دس ضوي افغبًستبى سا لبثل استفبدُ هی

الؼجَس ثِ ًیض اص دسن ایي پشٍطُ سبالًِ حك

 1000-وبسب یپشٍطُ ،دس ٍالغآٍسد. دست هی

ی سٍاثط سیبسی ٍ التصبدی سا هیبى دٍ هٌطمِ

ثضسي جْبى ثب هحَسیت افغبًستبى تأهیي، 

ٍ جبیگبُ  گشداًذگستشش ٍ هستحىن هی

افغبًستبى سا هٌحیث هسیش هطوئي تشاًضیتی 

 سبصد. یی ثشجستِ هیّبی هٌطمِپشٍطُ

دس وٌبس ایي، سٍاثط ًضدیه افغبًستبى ثب 

هیبًِ سبیش وطَسّب سا ًیض ػاللوٌذ آسیبی

هیبًِ ساُ سیبیسبختِ تب اص طشیك افغبًستبى ثِ آ

پیذا وٌٌذ. یىی اص ایي وطَسّب ٌّذ است وِ 

ثب افتتبح ثٌذس چبثْبس دس صذد افضایص سٍاثط 

 هیبًِ است. تجبستی خَد ثب وطَسّبی آسیبی

ّب ًیض سذ ًبگفتِ ًجبیذ گزاضت ثؼضی اص چبلص

ّبی هٌطمَی اًشطی لشاس داسًذ ساُ تطجیك پشٍطُ

سیبسی، ثجبتی ّب اص لجیل: ثیوِ ایي چبلص

اٍضبع ٍخین اهٌیتی ٍ هذاخالت ثؼضی اص 

 بّب سا ثثبضٌذ وِ تطجیك ایي پشٍطُوطَسّب هی

ی هطىل هَاجِ سبختِ اًذ. اهب ایي ٍظیفِ

سیبسیَى ٍ سّجشاى سیبسی افغبًستبى است وِ 

چگًَِ ثب دسایت وبهل ثش ایي هطىالت فبیك 

آهذُ ٍ ثب ایجبد سٍاثط ػویك ٍ دٍجبًجِ ثب 

هیبًِ ٍ آسیبی جٌَثی یوطَسّبی آسیب

ی ًَیٌی سا دس ثخص سىتَس تَاًٌذ صفحِهی

اًشطی دس تبسیخ تحَالت هٌطمِ ثگطبیٌذ ٍ 

دیذُ فشداّبی ضگَفبى سا ثشای ایي هشدم غن

 ًَیذ دٌّذ.

 

تَاًذ افغبًستبى سا اص اًضٍای ایي سٍاثط هی

التصبدی ٍ سیبسی ٍ اًحصبس جغشافیبیی ثیشٍى 

ی ثىطذ ٍ هٌحیث یه ثبصیگش فؼبل دس ػشصِ

التصبدی ٍ سیبسی ٍاسد تؼبهالت ثضسي 

 هٌطمَی سبصد.

دس حمیمت، افغبًستبى وِ دس چْبس ساُ آسیب 

 –هیبًِ تَاًذ ثب ٍصل آسیبیلشاس گشفتِ ٍ هی

وِ هٌبثغ ٍ رخبیش ٍفَس اًشطی ثؼذ اص جبیی

ثب آسیبی جٌَثی  -ضَدخبٍسهیبًِ پٌذاضتِ هی

سشصهیٌی وِ یه ٍ ًین هیلیبسد ًفش ٍ  –

ی اًشطی  ّبی ثضسي تجبستی تطٌِضشوت

ًِ تٌْب ووه فشاٍاًی ثِ التصبد خَد  –ّستٌذ 

وٌذ، ثلىِ ثیطتش اص آى التصبد هٌطمِ سا ًیض هی

 دّذ.ثِ ضگَفبیی سَق هی

هیبًِ دس سىتَس ّبی افغبًستبى ثب آسیبیپشٍطُ

ٍ اهثبل  ، تبپی,TAP 1000-اًشطی ضبهل: وبسب

ثبضذ، وِ ثخطی اص ایي ّب هیایي پشٍطُ

اص آى دس ّب دس حبل سبختوبى ٍ ثخطی پشٍطُ

وِ دس ثبضذ. طَسیحبل هزاوشُ ٍ تذاسوبت هی

 1000-ی وبسبّبی روش ضذُ پشٍطُهیبى پشٍطُ

گیشی ّبی چطندس ایي اٍاخش ضبّذ پیطشفت

 ثَدُ است. 

اضبفی ٍ هبصاد  ثشق 1000-ی وبسبپشٍطُ

 دس سا هیبًِ ]لشغیضستبى ٍ تبجیىستبى[آسیبی

 گشهب اص هسیش افغبًستبى ثِ پبوستبى هَسن

 ثِ ثشق ووجَد پبوستبى اص. دّذهی اًتمبل

ثشد هی سًج ضذّت ثِ گشهب هَسن دس خصَظ

تَاًذ ًِ تٌْب هؼضل پبوستبى سا ٍ ایي پشٍطُ هی
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( تشگضاس ٍ دٍ تفاّن ًاهِ ّوکاسی هیاى ٍصاست RICCاًشطی ّای قاتل تجذیذ ) ّوآٌّگی یّشتویي ًشست کویتِ

 اًشطی ٍ آب، اداسُ اسگاى ّای هحل ٍ اًجوي اتتکاس صًاى اهضا شذ

 ّای اًشطی ّواٌّگی یوویتِ ًطست ّطتویي

 سیاست تِ 1398 عمشب 23 اهشٍص تجذیذ لاتل

 ٍصاست سشپشست خُلوی گل هحوذ اًجٌیش هحتشم

 ایي عضَ اداسات ًوایٌذگاى اضتشان ٍ آب ٍ اًشطی

 آب ٍ اًشطی ٍصاست ّای وٌفشاًس تاالس دس وویتِ

 دس ّوىاسی تفاّوٌاهِ ًطست ایي دس. ضذ تشگضاس

 ٍ ٍالیات دس اًشطی هذیشیتی ّای تشًاهِ پیطثُشد

 هیاى صًاى اتتىاس اًجوي تا ّوىاسی تفاّوٌاهِ

 ٍصاست سشپشست خُلوی گل هحوذی اًجٌیش هحتشم

 اسگاى یاداسُ هعیي ًیاصی اهلل سٍح آب، ٍ اًشطی

 اهضا تِ صًاى اتتىاس اًجوي یًوایٌذُ ٍ هحل ّای

 .سسیذ

 عضَ اداسات ًوایٌذگاى اص ّشیه ًطست ایي دس

 ٍ اًىطاف ساستای دس ضاى ّای فعالیت اص وویتِ

 .خَاًذ

 چَى داخلی هٌاتع اص اًشطی تَلیذ: گفت خُلوی آلای

 هی وطَس اساسی ّایًیاص اص یىی گاص ٍ تاد آفتاب،

 ٍ خصَصی دٍلتی، سىتَسّای ٍّوىاسی تاضذ

 افغاًستاى تَاًذهی اًشطی تخص دس ّوذیگش تا عاهِ

 .تشساًذ اًشطی خَدوفایی تِ سا

 هتطىل تجذیذ لاتل ّایاًشطی ّواٌّگی یوویتِ

 ّای ًْاد لثیل اص اًشطی سىتَس تِ هشتثظ اداسات اص

 وٌٌذگاى توَیل ٍ خصَصی سىتَسّای دٍلتی،

 گشدیذ ایجاد 2015 سال دس اداسُ ایي پالیسی هغاتك

 ّواٌّگی جْت سا جلسات تاس ّفت ایي اص لثل ٍ

 وطَس دس تجذیذ لاتل اًشطی تَلیذ پیطشفت دس

 .است ًوَدُ تشگضاس

 

 تجذیذ لاتل اًشطی ّایپشٍطُ ٍ ّاتشًاهِ پیطشفت

 واسی ّایپالى هَسد دس ٍ دادُ گضاسش وطَس دس

 .ًوَد اسایِ تَضیحات خَیص یآیٌذُ

 ٍالیات، دس سساًی تشق هَسد دس هعلَهات تشیي تاصُ

 ٍصاست ّایپشٍطُ تحت صهیي ّایهلىیت هیىاًیضم

 ایجاد ٍ ّاساصی استٌذسد پالیسی آب، ٍ اًشطی

 پشٍطُ دس خصَصی سىتَس اسیزگ سشهایِ یصهیٌِ

 ایي دس وِ تَد یهَضَعات جولِ اص اًشطی تَلیذ ّای

 .گشفت لشاس ًظش تثادل ٍ تحج هَسد جلسِ

 ٍصاست سشپشست خُلوی گل هحوذ اًجٌیش هحتشم

 ٍ واسوشدّا اص لذسداًی اظْاس ضوي آب ٍ اًشطی

 یپشٍطُ اٍلیي تىویل اص وویتِ ایي ّایفعالیت

 آٍس یاد ضثشغاى ضْش دس عثیعی گاص اص تشق تَلیذ

 وطَس سغح دس هْن دستاٍسد یه سا آى ٍ ضذُ
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 ګام اړین یو لپاره کولو مدیریت ښه د اوبو د هیواد د
 

 

 د پارلمان د قانون تنظیم د چارو اوبو د

 شو تصویب لخوا استازو عزتمندو

 قانونچهارشنبه تنظیم د چارو اوبو د هیواد د

 په جرګې ولسۍ د ۰۸/۰۸/۱۳۹۸ ورځ په

 او فصلونو شپږ په کې غونډې عمومی

 .شو تصویب کې مادو څلوېښت

 مدیریت ښه دسرچینو اوبو د به اقدام دا

 کنترول اوبو د هیواد د ترڅو کړي رامینځته

 او پاته تل به لپاره ټولنې د او وسی ساتنه او

 . کری چمتو خدمتونه اوبو د دوامداره

 پایله په کیدو پلي اړخیز هر د قانون اوبو د

 اقتصادي، په یوازې نه به افغانستان کې،

 مثبتو د کې برخو سیاسي او ټولنیز

 دسرچینو اوبو د بلکه وي شاهد پرمختګونو

 د دهیواد کې کولو مدیریت په پراختیا

 اړتیاوو نورو او صنعت ، وارداتو بهرني

 د او شی وژغورل څخه تړلومسایلو پورې

 بسیا ځان به سره کارولو په سرچینو داخلي

 .کوی الرښوونه لور په کولو

 تنظیم د چارو اوبو د کې الره په کنټرول د

 ګام بنسټیز یو سره کولو تصویب د قانون

 . کوو قدرداني او ستاینه پورته

 اړوندو ټولو د موږ ، کی وخت ورته په

 او چارواکو درنو له ریاستونو او وزارتونو

 ټولو کې برخه په چارو د اوبو د همدارنګه

 له زړه د څخه همکارانو نړیوالو او ملي

 انرژۍ او اوبو د چې کوو مننه کومې

 .ده کړې مرسته یې سره وزارت

 د وزارت انرژي او اوبو د کې، پای په

 فعال د کارپوهانو متخصصینو، مرستیاالنو،

 د چارو اوبو د یې وخت خپل چی ګډون

 ته کولو چمتو مسوده د قانون تنظیم

 لوی د او کوی قدرداني. دی کړی ځانګړي

 اجر لوی لپاره دوی د څخه درباره له خدای

 . کووو تمنا

 

 وزارت انرژۍ او اوبو د امله همدې له

 تاریخی او ښه ددی پارلمان د مشرتابه،

 السته لویه دا او کوی درناوي څخه اقدام

 ملي د ته، ملت مجاهده افغانستان د راورنه

 د توګه ځانګړي په مشرتابه حکومت یووالي

 اغلیښ جمهوریت اسالمي د افغانستان

 ده د یقینا   چی ته غنی اشرف ولسمشرمحمد

 داسې پرته پاملرنې خاص او الرښونو د

 یمبارک وه، ناممکن راوړنه السته مهمه

 .وایي

 چی څخه غړو درنو له کابینې د همدارنګه

 وکره پریکړه تاریخي یې کې برخه دې په

 .کوو مننه هم

 رییس، اغلیښ جرګې ولسي د ، رنګه همدا

 ټولو پارلمان د هیواد د او هیئت اداری

 طبیعي د توګه ځانګړي په استازو معززو

 کمیسیون اغلیښ ساتنې چاپیلایر او سرچینو

 حاجی رییس کمیسیون ددی دول خاص په

 وخت حساس پدې چې وردک محمد خان

 اوبو د هیواد د سره احساس مسؤلیت د کې
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 سَاحل تحکین یپشٍطُ یک ٍ( آب یرخیشُ کَچک ّای تٌذ)دمچک اعواس یپشٍطُ 58 قشاسداد

شذ اهضا آب ٍ اًشطی ٍصاست دس دسیا  

 تِ آب، ٍ اًشطی ٍصاست سشپشست خُلوی هحوذگل اًجٌیش

 دمچه اعواس یپشٍطُ 58 لشاسداد 1398 عمشب7 تاسیخ

 ٍسدن، هیذاى پشٍاى، غَس، تذخطاى، واپیسا،) ٍالیات دس

 ٍ تخاس لغواى، سوٌگاى، ًَسستاى، پىتیا، تاهیاى، تلخ،

 افغاًی هیلیَى 227 اص تیص هجوَعی اسصش تِ( خَست

 دس هتش 700 عَل تِ دسیا سَاحل تحىین یپشٍطُ یه ٍ

 لیوت تِ ّشات ٍالیت اًجیل ٍلسَالی ضُتش گلَ یلشیِ

 حضَس تا سسوی یتشًاهِ یه دس سا افغاًی هیلیَى 9.8

 تا آب ٍ اًشطی ٍصاست سٍسای ٍ هلی ضَسای ًوایٌذگاى

 .سساًذ اهضا تِ خصَصی ّایضشوت

 خطىسالی هطىالت اص آب ٍ اًشطی ٍصاست سشپشست

 ضذُ آٍس یاد اللیوی تغییشات ّایچالص ٍ هتَاتش ّای

 اساسی ًیاصّای اص یىی سا وطَس دس آب هذیشیت

 تیاى آب ٍ اًشطی صاست ٍ هْن هسٍَلیت ٍ افغاًستاى

 .وشد

 ّا،سیالب وشدى هْاس دس سا ّا دمچه اعواس خُلوی آلای
 دسست هذیشیت ٍ صهیٌی صیش ّایآب رخایش تشدى تاال
 هٌظَس تِ ّاپشٍطُ ایي ":گفت ًوَدُ تیاى هَحش آب

 است ضذُ اًذاصی ساُ هختلف ٍالیتْای دس آب هذیشیت
 دس سغحی آب هتشهىعة ّاهیلیَى ّاآى تغثیك تا وِ

 هتَاصى، اًىطاف دس ٍ ضذُ وٌتشل هتزوشُ ٍالیات

 

 هشدم تشای اضتغال یصهیٌِ ایجاد ٍ صساعت پیطشفت
 . "اًذ خَسداس تش خاصی اّویت اص افغاًستاى

 ّلوٌذ اًجٌیش فْیوی، ًیىثخت صافی، الثال هحوذ
 هجلس دس هشدم ًوایٌذگاى داًص حثیثِ ٍ ّلوٌذ

 ایي اًذاصی ساُ جْت آب ٍ اًشطی ٍصاست اص ًوایٌذگاى
 اٍلیي لشاسداد اهضای ٍ ًوَدُ لذسداًی اظْاس ّاپشٍطُ
 آب، دسست هذیشیت دس سا دمچه ّایپشٍطُ اص تستِ

 تیاى هَحش گام یه وطَس التصاد ٍ صساعت اًىطاف

 .وشدًذ

 تِ دسیا سَاحل واسی تحىین یپشٍطُ یه ّوچٌاى
 اًجیل ٍلسَالی ضُتش گلَ یلشیِ دس هتش 700 عَل

 واضاًِ ساصی ٍسشن ساختواًی ضشوت تا ّشات ٍالیت
 صهیي ّىتاس 20 تخشیة اص آى تغثیك تا وِ ضذ لشاسداد
 هی هستفیذ آى اص خاًَادُ ّضاس ٍ ضذُ گیشی جلَ صساعتی
 .گشدًذ

 هٌظَس تِ سٍسیِ کشَس گزاساىسشهایِ اص گشٍپی تا آب ٍ اًشطی ٍصاست سشپشست خُلوی هحوذگل اًجٌیش دیذاس

 افغاًستاى دس تشق تَلیذ اًکشافی ّایپشٍطُ دس خصَصی سکتَسّای گزاسیسشهایِ

 سشپشست خُلوی گل هحوذ اًجٌیش 1398 عمشب ضطن سٍص 

 سٍسیِ وطَس گزاساىسشهایِ اص ضواسی تا آب ٍ اًشطی ٍصاست

 دس سٍسیِ سفاست ٍ فشٌّگ علن یخاًِ سییس سّثشی تحت

 .ًوَد گفتگَ ٍ دیذاس افغاًستاى

 سىتَسّای گیشی سْن هَضَعات سٍی دیذاس ایي دس

 ّایپشٍطُ سٍی گزاسیسشهایِ تخص دس خاسجی خصَصی

 دٍ ّش ّای ّوىاسی ٍ افغاًستاى دس اًشطی تَلیذ اًىطافی

 ّایآهَصش تخص دس ظشفیت استمای ساستای دس وطَس

 .ضذ گفتِ سخي تشق تخٌیىی

 اص آب ٍ اًشطی ٍصاست سشپشست خُلوی گل هحوذ اًجیٌش

 اظْاس افغاًستاى دس سٍسیِ وطَس گزاساىسشهایِ هٌذیعاللِ

: گفت آب ٍ اًشطی ٍصاست پالیسی تِ ساتغِ دس ًوَدُ لذسداًی

 اًشطی اتصال یًمغِ افغاًستاى آیٌذُ دس تا ًظشداسین دس ها"

 جٌَتی ٍ هشوضی آسیای هیاى تشق استثاعی پل ٍ هٌغمَی

 ."تاضذ

 اص آب ٍ اًشطی ٍصاست یتشًاهِ تحت ّایپشٍطُ اص خُلوی آلای

 تٌذ تشق، هیگاٍات 180 تَلیذ تا ظشفیت 2سشٍتی تٌذ لثیل

 تا هوی للعِ تٌذ تشق، هیگاٍات 300 تَلیذ ظشفیت تا دسُتاغ

 

 2000 یتستِ ّوچٌاى ٍ تشق هیگاٍات 450 تَلیذ ظشفیت

 سا ّاپشٍطُ ایي یضذُ آٍس یاد صٍى پٌج دس آفتاتی تشق هیگاٍات

 خصَصی سىتَسّای گزاسیسشهایِ تشای خَتی یصهیٌِ

 .وشد تیاى دسوطَس خاسجی

 گزاسیسشهایِ تِ سٍسیِ وطَس گزاساىسشهایِ حال ّویي دس

 اظْاس افغاًستاى دس تشق تَلیذ اًىطافی ّایپشٍطُ سٍی

 تحصیلی ّای تَسسیِ یصهیٌِ تا سپشد ٍعذُ ًوَدُ ّوىاسی

 فشاّن سا سٍسیِ وطَس تِ تشق تخص دس افغاى آهَصاى داًص

 .ًوایٌذ
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جایکای  یخذهات ّایذسٍلَطی هیاى ٍصاست اًشطی ٍ آب ٍ اداسُ یاًکشاف ٍ تَسعِ یتفاّن ًاهِ

 جاپاى تِ اهضا سسیذ

 ٍ پالى ساصی ًْایی هٌظَس تِ هطتشن یجلسِ
 یتَسعِ ٍ اًىطاف تخٌیىی ّایّوىاسی چاسچَب
 خاى اًجٌیش هحتشم سیاست تحت ّایذسٍلَطی، خذهات
 اضتشان تا آب ٍ اًشطی ٍصاست آب هعیي تىل هحوذ
 حَادث، اهَس دس دٍلت ٍصاست آب، ٍ اًشطی ٍصاست ّیات

 اسصیاتی دفتش هتخصص ،(جایىا ( JICA هحتشم یاداسُ

 .ضذ تشگضاس جایىا دسدفتش CTII یًوایٌذُ ٍ جاپاى
 هَسد دس هشتَط هسٍَالى ٍ هتخصصاى جلسِ ایي دس

 خذهات سیستن اًىطاف هذیشیت تخٌیىی تخص
 سیالب، دّی ّطذاس ٍ پیطگَیی ّایذسٍهیتشٍلَطیىی،

 اسلام، وٌتشل ٍ ویفیت سیستن تشدى تلٌذ خطىسالی،
 جشیاى همذاس سالِ 30 اسلام خالی پُشواسی تحلیل

 دس تا آتی ّایحَصُ ساصی هُذل تشسسی وطَس، دسیاّای
 یتَسعِ ٍ اللیوی تغییشات سٌاسیَّای داضت ًظش

 صَست تِ ّایذسٍهیتَسٍلَطیىی یضثىِ ًظاستی سیستن

 .ًوَدًذ ًظش تثادل ٍ تحج جاًثِ ّوِ

 دٍم فاص همذهاتی اسٌاد ٍ PDM عولیاتی پالى اداهِ دس

 پیشاهَى ایًاهِتفاّن ٍ ضذُ ًْایی HYMEP یپشٍطُ
 تىل هحوذ خاى اًجٌیش هحتشم تَسظ پشٍطُ ایي آغاص

 هىاتَّیَاسی هحتشم ٍ آب ٍ اًشطی ٍصاست آب هعیي
 حضَس تا جاپاى جایىای یاداسُ آب هٌاتع عوَهی سییس

 هٌاتع سییساى افغاًستاى، دس جایىا دفتش اسضذ یًوایٌذُ

 پٌذاضتِ هْن ٍ اسصًذُ وطَس آتی هٌاتع هذیشیت ٍ تَسعِ
 یپشٍطُ اٍل فاص وِ است حالی دس ایي. ضَدهی

HYMEP است ضذُ تىویل هیالدی 2019 سال دس. 

 .سسیذ اهضا تِ آب ٍ اًشطی ٍصاست آب ّایتشًاهِ ٍ آب

 تىویل سال پٌج دسهذت HYMEP یپشٍطُ دٍم فاص
 ختن 2025 سال دس آغاص 2020 سال اص وِ ضذ خَاّذ

 خالّا، سفع تشای پشٍطُ ایي تىویل ٍ تغثیك. گشددهی

 

 : آب ٍ اًشطی ٍصاست سشپشست

 شَد هی آغاص افغاًستاى دس صٍدی تِ شثکِ تِ هتصل سٍفتاب سَلش پشٍگشام

 
 هٌظَر تِ هیتزیٌگ ًیت طزسالعول ساسی ًْایی یجلسِ
)  شثکِ تِ هتصل رٍفتاب سَلز یتزًاهِ ساسی عولی
 اًجٌیز هحتزم حضَر تا( تام رٍی آفتاتی ّایپٌل ًصة
 هحتزم آب، ٍ اًزصی ٍسارت سزپزست خُلوی گل هحوذ
 اس شواری ٍ تزشٌا شزکت عوَهی رییس غالة اهلل اهاى

 تزگشار دٍتی شْز در آب ٍ اًزصی ٍسارت هتخصصاى

 .شذ

 آب ٍ اًزصی ٍسارت سزپزست خُلوی هحوذگل اًجٌیز هحتزم
 ٍ هیتزیٌگ ًیت طزسالعول اّویت تِ راتطِ در جلسِ ایي در

 ٍ ًوَدُ صحثت جْاى ٍ افغاًستاى در رٍفتاب سَلز رشذ
 در را شثکِ تِ هتصل رٍفتاب سَلز سیستن اس استفادُ

 ٍ تزق هصزف در جَیی صزفِ دٍاهذار، تزق تِ دستزسی
 هَثز افغاًستاى ًفَس پز ّایشْز در َّا آلَدگی کاّش

 .خَاًذ

 شثکِ تِ هتصل رٍفتاب سَلز پزٍگزام خُلوی آلای یگفتِ تِ
 الذکز فَق طزسالعول ٍ تزق اًزصی خذهات تٌظین لاًَى هطاتك

 .شذ خَاّذ آغاس سٍدی تِ افغاًستاى در لاًًَی شکل تِ

 

 


