
 

 

 

 

  – د پروژې د اطالعاتي پاڼې د تولید نیټھ                                                

 نیټھ ٢٨مارچ زیږدیز کال د  ٢٠١۴ د پروژې د اطالعاتي پاڼې د نوې کیدو نیټھ                                 

 

 (د بریښنا د ویشلو پروژه) جنوب د بریښنا د لیږد د غښتلتیا پروژه -شمال             د پروژې نوم

 افغانستان  ھیواد

 ۴۶٣٩٢-٠٠١ د پروژې/پروګرام شمیره

 شوې تصویب حالت

 دشت الوان جغرافیایې موقعیت 

ھ اړه مرجع ورکول او یا نوم یادول، او یا پھ دغھ سند کې د یو او یا د یو موضوع پ، یا د پروژي تمویل، د یو ھیواد د پروګرام یا ستراتیژي د جوړولو پھ مھال
پھ حقوقي ډول قضاوت کوي او یا د کومې ساحې د وضعیت پھ بانک د کومې موضوع پھ اړه  پراختیایې، پھ دې معنې نھ دي چې د آسیا جغرافیاېې سیمې یادول

 اړه خپل نظر څرګندوي. 

 بریښنا  د سکتور او/ یا د فرعي سکتور صنف
 / د بریښنا لیږد او ویشل

 اقتصادی وده، سیمھ ییزه ھمکاری او ھماھنګی صنف بندي  موضوع

 یو ھم نھ د ټولنیز جنسیت د شاملولو کتګوري 

 
 تمویل  

 د وجوه سرچینھ  د تصویب شمیره  د مرستي ډول/ بڼھ  
 تصویب شوې کچھ

 (زره) 
 ٩٩٩،٠٠٠ اسیا پراختیایې بانکد  ٠٣٧۴ کمک
د افغانستان بنسټیزو پروژو وجھي  ٠٣٧۵ کمک

 صندوق
١٧٧٠٠٠ 

 ۴٠٠٠ شریک  
 ډالر  ۲۲۰،۰۰۰ ټولیزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د پروژې اطالعاتي پاڼھ

 
د پروګرامھ پھ اړه معلومات شامل وي: دا چې د پروژې اطالعاتي پاڼھ کې د فعالیت  روژې اطالعاتي پاڼھ کې د پروژې یاد پ 

د جریان پھ اړه معلومات ورکول کیږي، نو کیداې شي چې پھ لومړنیو پاڼو کې ځینې معلومات نھ وي شامل شوي، او د 
 ړه معلومات عمومي او تشریحي وي. معلوماتو د ترالسھ کیدو سره ھغھ معلومات شامل کړل شي. د وړاندیز شویو پروژو پھ ا

پھ اساس  د متن کال د اوم اپریل 2014دغھ د پروژې اطالعاتي پاڼی ترجمھ د انګلیسی ژبی د 
  د

 



 د مصؤنیت کتګوري 
 د مصؤنیت د کتګوریو پھ اړه د نورو معلوماتو ترالسھ کولو لپاره الندې ویب پاڼې تھ مراجعھ وکړئ

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 B چاپیلایر

 B اختیارې بیا میشت کیدل بی 

 C د سیمې اصلي اوسیدونکي 

 
 د ټولنیزو او چاپیریال د موضوعاتو لنډیز  

 د چاپیریالھ د نظره 
پھ کټګوري کې شاملھ ده. د اسیا پرمختیایي بانک د چاپیریال لومړنې ارزونې راپور برابر کړی دی  Bد نظره دا پروژه د  د چاپیریال

کال د اسیا پرمختیایي بانک د خوندیتوب د پالیسی  ٢٠٠٩چې پدې کې د چاپیریال د مدیریت یو پالن ھم شامل دی او دا راپور یي د
چاپیریال اغیزې چې د رغاونې پرمھال رامنځتھ کیږي پھ سیمې پورې اړه لري او پھ لنډ مھالھ ډول فرمان سره سم تیار کړی دی. د 

دي. او دغھ اغیزې د چاپیریال د مدیریت پالن د پلي کیدلو پر مھال راکم کیدالی شي. د پروژې د پلي کیدلو پر مھال دی د چاپیریال 
د ځای لھ منځھ تلل دي او ھمدارنګھ د بریښنا پواسطھ د مرغیو نیول او یا ھم پورې اړونده د پام وړاغیزو کې د مرغانو د اوسیدلو 

زخمي کیدل شامل دي چې د بریښنا د مزي سره د ټکر پھ پایلھ کې او یا ھم د تماس لرلو پھ پایلھ کې  د سالنک پھ دره کې د مرغانو 
مولو ګانونھ بشپړ دي او پدې کې د بریښنا د لیږد لیکھ پھ اوسیدلو ځایونو سره نږدې رامنځتھ کیږي. د چاپیریال مدیریت پالن د راک

پاملرنې سره تیریدل شامل دي چې دا بھ د بشپړ ډیزان پرمھال تر سره کیږي چې د سالنګ د مرغانو د اوسیدلو ځای سره نیږدې 
مرغانو د ګروځوونکو تیارول  سروی لپاره یو بنسټ شمیرل کیږي پھ ځانکړي ډول د ډیزاین شوي پایو، کنډکټرونو، انسولیټرونو او د

 دي لپاره یو بنسټ ھم دی.

کال د اګست  ٢٠١٣د چاپیریال لومړنې د ارزونې راپورې چې د آسیا پرمختیایي بانک د ویب سایټ لھ الرې د 
مھ نیټھ خپور شوی. د بریښنا د لیږد مزي پھ اوږدو کې اوسنې امنیتي وضیعت پھ اغیزمن ډول سره د ټولنو ٢٣پھ 

ھ عامھ مشورې ترسره شي او سره سال مشورې د ستونزو سره مخامخ کړی وې. د رغاونې څخھ مخکې ب
دچاپیریال لومړنې ارزونی او د چاپیریال مدیریت پالن بھ نوی شي. د چاپیریال مدیریت پالن پلي کیدلی بھ د 
چاپیریال د څارنې د راپورونو لھ الرې خپور شی چې دغھ راپورونھ بھ پھ کال کې دوه ځلھ د آسیا پرمختیایي 

مشاورینو د چاپیریال متخصصین بھ د  بانک تھ وسپارل شي. د پلي کیدلو کار PMO مالتړ وکړي.   

 بې اختیاره بیا میشتیدنھ 
Bد بې اختیاره بیا میشتیدنې پھ بنسټ دا پروژه پھ  کټګوري پورې اړه لري. د پروژې د لومړني ډیزاین پھ بنسټ  

چمتو شوی دی. دا  اغیزمنو کورنیو سره پھ نږدې سال مشورې ١٢د ځمکې استمالک او د بیا میشتیدنې پالن د 
دآسیا پرمختیایي بانک د ویب سایټ لھ الرې د آسیا پرمختیایی بانک د خوندیتوب د پالیسی فرمان سره سم د 

زیږدیز کال د  ٢٠١٣مھ نیټھ چمتو شوی دی.ټولنیز اقتصادي بشپړ سروې د ٢٢کال د اګست د میاشتې پھ  ٢٠١٣
وونکی د پروژې ډیزاین بشپړ کړي، د اسیا پرمختیایي مۍ پھ میاشت کې سره سره شوی وه. کلھ چې قرارداد ک

بانک بھ د ځمکې د استمالک بیا میشتیدنې پالیسي نوی کړي او د اسیا پرمختیایي بانک د تایید لپاره بھ یي 
وسپاري. تر څو چې د ځکې د استمالک د بیا میشتیدنې پالیسي د آسیا پرمختیایي بانک لھ لورې پلي شوي نھ وي 

کیلو ولټھ  ٢٢٠ید پیل نشي. دغھ د بریښنا د لیږد مزی بھ پھ ټولیز ډول سره پھ دولتي ځمکو کې د ملکي کار با
موجوده بریښنا د لیږد مزي پھ اوږدو کې تیریږي. د سب ستیشن ځمکھ د دولت ملکیت ده. د ځمکې استمالک او 

پرمختیایي بانک تھ سپارل کیږي.  بیا میشتیدنې پالن بھ پھ کال کې دوه ځلھ څارل کیږي او ددې راپور بھ د اسیا
پدې راپور کې بھ د اغیزمنو کورنیو شمیره چې خساره ورتھ ورکړل شوي وي او د د خسارې انداره او ھغھ ځای 

 چې خساره پکې ورکړل شوي وي، او ھغھ ځای چې ودانی پکې ورانې شوي وي، شامل وي.
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 اصلي اوسیدونکي 
 Cد سیمې پھ اصلي اوسیدونکو باندې ھیڅ ډول اغیز نھ کیږي. د سیمې اصلي اوسیدونکو پربنسټ دا پروژه پھ 

کټګوري کې شاملھ ده. د سیمې ټولنیزې سروې دا وموندلھ چې ھیڅ ډول توکمیزې لږه کۍ چې د اسیا پرمختیایی 
املې او یا ھم اغیزمنې وي.بانک د خوندیتوب پالیسي فرمان کې تعریف شوي وي، بھ پدې پروژه کې ش  

 

 

 د اړونده دخیلو اړخونو تر منځ اړیکې، ګډون او مشوره 

 د پروژې د طرحې او دیزاین پھ مھال
کوم چې  کارونھ کوي ګنڅتر ربنایسکتور د ز نایښد بر یدو ېچ کھڅلپاره محدوده ساحھ لري  دلویک لید دخ ستونکویاخ ھګټدا پروژه د 

د استمالک د اسنادو  مکوځبھ د  کولید معلوماتو شر ،پراساس  ساتوید تاس ربناید ز .یو نھای تخنیکې کار دی او ھرڅوک یی نشی کوالی
د  عید توز ېنور خلک چ ومرهڅومومي او ھر ایتھ پراخت ولس ولټ  وروستھد اړونده سیمې څخھ بھ  ګټېولري. د پروژي  واوړت ېپور
 . کویانتقال  خھڅد شمال  ستمیس ښنایې لینونوبری ید پروژ څخھ پورتھ کوي کوم چې بھ  ګټھ بھ د اضافی برق يیږسره وصل ک ېشبک

 د پروژې د پلې کولو پھ مھال 
کوم چې  کارونھ کوي ګنڅتر ربنایسکتور د ز نایښد بر یدو ېچ کھڅلپاره محدوده ساحھ لري  دلویک لید دخ ستونکویاخ ھګټدا پروژه د 

د استمالک د اسنادو  مکوځبھ د  کولید معلوماتو شر ،پراساس  ساتوید تاس ربنای. د زیو نھای تخنیکې کار دی او ھرڅوک یی نشی کوالی
د  عید توز ېنور خلک چ ومرهڅومومي او ھر ایتھ پراخت ولس ولټ  وروستھد اړونده سیمې څخھ بھ  ګټېولري. د پروژي  واوړت ېپور
 .کویانتقال  خھڅد شمال  ستمیس ښنایې لینونوبری ید پروژ ګټھ بھ د اضافی برق څخھ پورتھ کوي کوم چې بھ  يیږسره وصل ک ېشبک

 
 تشریحات  

غرونو د د ھندوکش  ونھ بھنیلري دا ل یدوالږکلومتره او ٢٢۵ ېکوم چ ړېک ړجو نیل دیږد ل ھټول لویک ۵٠٠پروژه بھ  ېشو زیاندړو
 لویک ٢٢٠او  ھټول لویک ۵٠٠ ینو وی. دا بھ د يیږتھ رس یپا بھ ېاو د کابل پھ جنوب ک یږیریت خھڅد شمال د دشت الوان  یولین خھڅ
. دا پروژه بھ وصل وي ېک نھیسره بھ د افغانستان پھ پالزم شنیسب ستموجوده د کابل د  ېوي چ یدرلودونک شنید سب ست نایښبر ھټول
بھ  نیل ی. دا نو ړېاضافھ ک ځد شمال او جنوب تر من باندی نایښبر ټوا ایګم ٣٠٠موجوده  د نایښپوري بر توا ایګم ١٣٠٠-١٠٠٠د 

 وادونویھ وډیاونګد  ېچ ناښیربھغھ  یېبھ  ګنڅاو تر  يیږدا کیپ ید الر لوید فوس اید اوبو او  ېپھ شمال ک وادید ھ ېچ نایښھغھ بر
 مھیبانک دو ییایپراخت ای. دا پروژه بھ د اسيړک انتقال يیږلپاره وارد اویتړد داخلي ا خھڅتاجکستان، تورکمنستان، او ازبکستان 

 مادی لھ مخی د ۵د  رامګپرو ونيګد پان ایدسکتور د پراخت نایښد بر کومھ چې د اسیا د پراختیایی بانک يړک لیپروژه تکم یینایښبر
 شی.سره وصل  شنید سب ست ېک مھیسد شمال پھ الواند  وڅتر ول دی ړجو شنیسب ست نایښبر ھټوا لویک ۵٠٠

 
  د پروژې د معقولیت توجیھ او د ھیواد/سیمې د ستراتیژي سره اړېکې 

شتون لري  ېپک لیت لونویاو د فوس نایښبر یشو دیلحاظ تجد ېخیپھ تار ېچ ېحال ک ې. پداسید وادیھ یواردونک وی نایښافغانستان د بر
تھ او د  وټاوایګم ٣۵٠٠تقاضا  نایښد بر ېبھ پھ افغانستان ک ېکال کزیږدیز  ٢٠٣٢شي. پھ  ړیک ېپراخ ېتنښدا غو دیاساس با ېپد
 ېپھ داخل دیتقاضا د مرفوع کولو لپاره با ید دومره ستر ېصورت ک ېنو پد ،يیږورس وات ساعت تھ اګیګ ١٨۴٠٠بھ  تګښل نایښبر
 خھڅ وادونوید شمال ھ نایښشي. دا پروژه بھ وارد شوي بر رهډیاو توجھ ورتھ  یوش یذارګ ھیسرما نایښبر یدوامدار یاو واردات نایښبر

د  اید سکتور د پراخت یبانک د انرژ ییاید پراخت ایاس . ديړتھ برابره ک ونوبازار کوډ خھڅ ڼېوګ ګڼېد افغانستان د جنوب او شرق د 
. دا بھ د  کولو چارې پر غاړه اخستې چمتو او و د تمویلشنونیاو سب ست نونھیانتقال ل بریښنا د  پراساس د یماد ۵د  رامګد پرو ونيګپان
د  ایاس ید مرکز ھګپھ تو زیدھل وید  یژانرلپاره بھ افغانستان د  یمرکز وي او د افغانستان د راتلونک زیرګلپاره سودا وادونویھ يمیس
 .رول ولوبوي ځتر من وادونوید ھ ایاس یافغانستان او د جنوب وادونو،یھ

 

 



 اغیز پراختیایې  

 يړک اتیز ښښپو نایښد بر چھګپھ  وادید ھ یېبھ  ګنڅاو تر يړک رډیتجارت  نایښد بر ځترمن وادونویھ وډیاونګدا بھ د افغانستان او 

 

 

  د پروژې الس تھ راوړنې 

 د الس تھ راوړنو پھ لورې پرمختګ د الس تھ راوړنو توضیحات

 – ډیریدل د افغانستان د شمال څخھ جنوب او ختیځ تھ د بریښنا د عرضي

 

 

 

  پرمختګ د الس تھ رواړنو او پلې کیدلو  

 د پروژې د الس تھ رواړنو تشریحات 
 

 د پلې کیدو د پرمختګ حالت
 ( محصوالت، فعالیتونھ، او ستونزې) 

(  کیلو ولټھ لین غځول ۵٠٠د بغالن والیت څخھ تر کابل والیت پوري د
او د د کابل د ارغندی پھ سیمھ ) پورې د الوان د دشتې نیولی تر ارغندی

پھ  جوړولو سب ستیشنونود کیلو ولټھ  ٢٢٠کیلو ولټھ او  ۵٠٠د کی 
 شمول 

– 
 

 د توکو بدلول  موخو حالت  پراختیایېد 

– – 
 

 

  د سوداګري فرصتونھ 

 نیټھ ٣١زیږدیز کال د می د میاشتی  ٢٠١٣  د لومړې لیست کولو نیټھ 

 ھ ند مشورې خدمتو
الرښود مطابق چاري مخ تھ وړي کوم چې د مشاورینو د کارونو پھ  مشاورینو د ګمارنی د پراختیایی بانک د د اسیا ټول مشاورین بھ  

انتخاب کوي مشاورین یمتونو پر اساس کیفیت او د ق، وخت پر وخت تجدید کیږی) د مشاورینو د ګمارنی ادراه باید ٢٠١٣اړوند دی (
 .سره رسیږي مکمل تخنیکې وړاندیز پراساسد یو او دا ګمارني بھ 

  تدارکات 
چاری  ېپراختیای بانک د تدارکاتو د رھنمود پراساس بھ تدارکات توکو او کارونو تدارک بھ د پروژې د الری تمویل کیږی او د اسیا د

کیلو ولټھ برق د سب  ٢٢٠او  ۵٠٠کیلو ولټھ لین او د  ۵٠٠کیږی) د  ، دا رھنمود ھم وخت پھ وخت تتجدید٢٠١٣مخ تھ وړل کیږي(
 وطلبی کیږي .استیشنونو لپاره بھ نړیوالھ رقابتی د

    د تدارکاتو او مشورې اعالنونھ 
  /http://www.adb.org/projects/46392-001د سوداګری فرصتونھ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adb.org/projects/46392-001/


  مھال ویش 

 نیټھ ٣١زیږدیز کال د می د میاشتی  ٢٠١٣ د مفھوم تصفیھ 

 نیتې پوري ١١زیږدیز کال د جون د  ٢٠١٣نیټې څخھ د  ۴زیږدیز کال د جون د  ٢٠١٣د  حقیقتونو موندنھ 

 نیټھ ١١زیږدیز کال د سیپتمبر  ٢٠١٣ د مدیریت د بیا کتنې ناستھ 

 مھ نیټھ  ٢۵زیږدیز کال د نویمبر  ٢٠١٣ تصویب

 – د بیا کتنې وروستنې ماموریت 

 
 سالس تھ راوړنې او د عطف ټکی 

 پاې تھ رسیدل  د اجر نیټھ السلیک  تصویب د تصویب شمیره
 واقعي نوې شوې  اصلي 

٠٣٧۴مرستھ   – نومبر  ٢۵
٢٠١٣ 

– دسمبر  ١۴
٢٠١٣ 

– مارچ  ١٠
٢٠١۴ 

– جون  ٣٠
٢٠١٧ 

– – 

 

 کارونھ  

 د تصویب شمیره  نیټھ 

  بانک پراختیایېآسیایې 
(پھ                      
 )امریکاې ډالرو

 نور
 خالصھ سلنھ  (پھ امریکاې ډالرو) 

 د تړون پھ بنسټ ټولیزه مرستھ
– ٢٠١۴اپریل  ۶ ٠٣٧۴مرستھ    – –٠– ٠ 

 ټولیزه ورکړل شوې کچھ
– 

۲۰۱۴اپر�ل  ۶  

– ٠٣٧۴مرستھ   – –٠– ٠ 

 
 ټولیزه کچھ ( پھ امریکاې ډالرو(  

د تصویب 
 شمیره 

تصویب شوې 
 کچھ 

نوې شوې 
شوې ټولیزه ژمنھ  کچھ   

ھغھ کچھ چې ژمنھ 
 نھ ده شوې 

ټولیزه ورکړل شوې 
 کچھ 

ھغھ کچھ چې 
تر اوسھ نھ دې 
 ورکړل شوې 

– – – – – – – 

 

 

 

 

 

 



 
 د ھوکړې حالت 

د او نور. تفتیش شوې حسابونھ، مصؤنیت، د ټولنیز سکتور، مالي، اقتصادي،  –جوړې شوې دي  ھوکړي د الندې کتګورې پھ بنسټ
پھ دغھ کتګوري کې ټولې ھوکړې منل  – د قناعت وړ (i)الندې شاخصونو د پلي کیدو پھ مرستھ د ھوکړو د تطبیق کچھ اندازه کیږي: 

چې تر اعظمي کچې دوه  – لیزه توګھ د قناعت وړپھ پرت (ii)شوې دي،  او پھ اعظمي توګھ یواځې یوه ھوکړه یې نھ وي منل شوي، 
چې درې او یا لھ ھغھ نھ ډیرې ھوکړې پکې نھ  -د قناعت وړ نھ وي (iii)ھوکړې یې نھ وې منل شوې او یا دوه ژمنې نھ وې پوره شوې، 

اندازه یواځې د ھغھ پروژو د مالي د ھوکړې د منلو کال د اړیکو د عامھ پالیسي لھ مخې،  2011د  وې منل شوي او یا نھ وې پوره شویږ 
  نیټې څخھ وروستھ را منځ تھ شوې وي.  2د اپریل لھ  2012بیانیې لپاره د پلې کیدو وړ ده چې د 

د تصویب 
 شمیره 

 کتګوري 
د پروژې مالي  مصؤنیت  نور اقتصادي  مالي ټولنیز سکتور

 بیانیھ 
٠٣٧۴مرستھ   

۰۳۷۵مرستھ   

– – – – – – – 

 
 د نوي کیدو پھ اړه جزییات اړیکې او  

 (aaleem@adb.org)اسد علیم  د آسیا پراختیایې بانک مسؤل آمر 

 اداره مرکزی او غربی        د آسیا پراختیایې بانک مسؤل ریاست 

 دانرژی سکتور د آسیا پراختیایې بانک مسؤلھ څانګھ 

  پلې کوونکې اداره 

 
  اړیکې  

http://www.adb.org/projects/46392-001/main              د پروژي ویب پاڼھ 

http://www.adb.org/projects/46392-001/documents دو لیست                     د پروژې د اسنا  
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