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  د پروژې د اطالعاتي پاڼې د تولید نیټھ

 مھ نیټھ ٢٣زیږدیز کال د جنوري  ٢٠١۴ د پروژې د اطالعاتي پاڼې د نوې کیدو نیټھ

 

 ٢٠٢٣-٢٠١۴/ د انرژي پرمختیا ٢څواړخیز تمویل اسانتیا  د پروژې نوم

 افغانستان ھیواد

 001-47282 د پروژې/پروګرام شمیره

 وړاندیز شوی حالت

 د افغانستان شمالي، ختیځې او لویدیځې برخې جغرافیایې موقعیت

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

 څو سکتوري/ څو سکتوري د سکتور او/ یا د فرعي سکتور صنف

 اقتصادي وده، خصوصی سکتور پرمختیا، سیمھ ایزه ھمکاري او یوځای کیدنھ  صنف بندي  موضوعی

 د جنډر عناصر شتون نلري  د ټولنیز جنسیت د شاملولو کتګوري

 

 

 تمویل 

 تصویب شوې کچھ د وجوه سرچینھ د تصویب شمیره د مرستي ډول/ بڼھ
 (زره)

 ۵۵٠٠٠٠ آسیا پرمختیایي صندوق  - مرستھ

 ١٠٠٠٠٠ شریک - -

 ډالر ۶۵٠٠٠٠ ټولیزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د پروژې اطالعاتي پاڼھ
پروژې اطالعاتي پاڼھ کې د پروژې یآ د پروګرامھ پھ اړه معلومات شامل وي: دا چې د پروژې اطالعاتي پاڼھ کې د فعالیت د جریان پھ اړه د  

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

 



 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 

 - چاپیریال

 - اختیارې بیا میشت کیدل

 - د سیمې اصلي اوسیدونکي

 

 

 د ټولنیزو او چاپیریال د موضوعاتو لنډیز 

 د چاپیریال لھ نظره
- 

 اختیارې بیا میشت کیدل
- 

 د سیمي اصلی اوسیدونکي
- 

 

 

  تر منځ اړیکې، ګډون او مشورهد اړونده دخیلو اړخونو 

 د پروژې د طرحې او دیزاین پھ مھال
د پروژې طرحھ او ډیزاین، پلي کیدل او د مشرۍ سالمشورې بھ د ھراړخیزه تحلیل او د اړونده دخلیلو ترمنځ سال مشورو لھ الرې ( د آسیا 

الک، بیا میشتیدنھ، د چاپیریالھ اړونده ملحوظات د پروژې پھ طرح پرمختیایي بانک ټولنیز خوندیتوب پالیسي سره سم ) تر څو چې ټول د ځمکې استم
 کې پھ نظر کې ونیول شي.

 د پروژې د پلې کولو پھ مھال
پھ ھغھ  د ځایي ټولنو سره سال مشورې او د معلوماتو شریکول بھ تر سره شي. د اړتیا وړ ټولینیز خوندیتوب او د چاپیریال تحلیل بھ تر سره شي او

پروژو د طرح او ډیزاین کار پیل شي. مخکې تر دې چې د قراردار کوونکي لخوا د پروژې پھ سیمھ کې د  ۍنوي شي کلھ چې د فرعیوخت کې بھ 
 رغاونې کار پیل شي، اړونده اسناد بھ د اسیا پرمختیایي بانک ماھرینو لھ لورې تایید شي. 

 

 

 تشریحات 

چې د دولت سره د انرژي بنسټونو تھ پھ وده ورکولو کې، کاري موثریت کې غوره والی  MFF1یا میلیونھ ډالره د څو اړخیز تمویل اسانتیا  ۵٧٠د 
د بشپړیدلو پھ حال کې  MFF1زیږدیز کال کې تصویب شوه.  ٢٠٠٨رامنځتھ کولو کېاو د بریښنا لیږد کې زیاتوالی راوستلو کې مرستھ وکړي، پھ 

پھ لومړیو کې د ننګونو سره مخ وه، پھ  MFF1د پروسې الندې دي. پداسې حال کې چې  دی او ټولو پروژې یي د پلي کیدلو الندې دي او یا ھم
زیږدیز  ٢٠١٣پھ  ټولو پړاوونوپھ تړونونو کې پھ لومړي دوھم او درې پړاوونو کې پرمختیا لیدل شوي ده او ھمدارنګھ پھ ھغھ څلورم پړام کې چې

زیږدیز کال پھ لومړی ربع کې ورکول  ٢٠١۴تړونونو کې چې د څلورم پړام الندې بھ پھ د کال کې پیل شوی او یا بھ پیل کیږي.  او یا ھم پھ ھغھ 
کال د اکتوبر پھ میاشت کې غوښتنھ شوي. د تړونونو او ژمنلیکونو  ٢٠١٣کیږي. د وروستني پنځم پړاو د تایید لپاره بھ عمومي رییس تھ د 

ن بھ د بریښنا خالص صادروونکي ھیواد وي او د ھیواد د نفوس زیاتې برخې تھ بھ ښھ بشپړوالو د قناعت وړ وو. ددې اغیز بھ دا وي چې افغانستا
پھ  کیفیت لرونکي بریښنا ورسوي. ددې پایلھ بھ دا وي چې پھ ټول کال کې د ھیواد ډیری نفوس تھ د باور وړ بریښنا ورسوي. فزیکي پایلې بھ یي

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


کیلو ولټھ کنکشن د شمال ختځ د بریښنا سستم او د سویل  ٢٢٠ترکمنستان سره، دوھم کیلو ولټھ د بریښنا کنکشن د  ۵٠٠الندې ډول وي. لومړی 
ویشلو پراختیا تھ لومړیتوب، دریم دا چې د شبرغان د ګازو کوھي بھ ترمیم شي او څلورم دا چې بندې شبکې یا اف ګرډ ختیځ بریښنا سستم او 

ر یقینی پایلھ د حرارتي بریښنا فابریکھ ده. غیری فیزیکی پایلھ یی دا ده چې د بریښنا مصرف کوونکي تھ نوي کیدونکي انرژي رسول. او ددې غی
و بریښنا اسیا پرمختیایي بانک بھ وړتیا کې لوړوالی راتلل دی چې تر څو پالنول، اداري پیاوړتیا او مفیدیت تھ سوداګریزه بڼھ ورکول او د اوبو ا

 اغدره او سروبی بریښنا بندونو بھ شونتیا باندې څیړنھ وکړي. وړتیا لوړل تر څو د ب MOMPوزارت وړتیا لوړول او د 

 

 

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

پروګرام  دغھ د افغانستان د بریښنا سکتور څواړخیز تمویل اسانتیا یا ایم ایف ایف بھ د بریښنا او ګاز د فرعي سکتورونو پھ برخھ کې د پانګونې د
ن ګرد) سره مالي مرستھ وکړي. د بریښنا فرعي سکتور کې، تولید ( سیدا او نوی کیدونکی)، لیږد( کورنی او سیمھ ایز) او ویش ( د اف ګرډ او ا

پروژې وړاندیز شوي دي او دا پداسې حال کې ده چې د ګاز پھ فرعي سکتور کې پھ سمھ توګھ بیا رغونې وړاندیز شوی دی. د پروژې د تیاریو 
بریښنا تھ تخنیکي مرستھ یا ټي ای بھ  د څو اړخیز تمویل اسانتیا او یا یو اړخیز سره تر سره کیږي. دغھ د پانګونې پروګرام بھ د بریښنا عرضھ او 

السرسی زیات کړي او ھمدارنګھ د بریښنا د تولید او صنعتی کارولو لپاره بھ د ګاز عرضھ زیاتھ کړي. د سترتیژیکي لحاظ سره افغانستان د 
تھ خالصې انرژي او بریښنا واردوونکي ھیواد دی پداسې حال کې چې نوی کیدونکي انرژي او فوسیلي نفتو سرچینی لري، ال تر اوسھ پرمختیا 

 ٢٠٠٣اړتیا لیدل کیږي. د ټولې انرژي د لګښت پھ اساس بریښنا یوه مخ پرزیاتیدونکې برخھ تشکیلوي او د ټولې انرژي د لګښت اندازه یي د 
میګا واټھ وو او د بریښنا لګښت  ۶٧٠سلنې تھ لوړه شوی چې پدغھ وخت کې بریښنا تھ اړتیا  ٢٨کال کې  ٢٠١١سلنھ څخھ پھ  ٧زیږدیز کال کې 

میګا  ٢٢٠میګا واټھ یي د اوبو د بریښنا څخھ او  ٢۵٠میګا واټھ دی چې  ۴٧٠ګیګا واټھ پھ یو ساعت کې وو. د بریښنا د کورني تولید وړتیا  ٣۴٠٠
 ګیګا واټ پھ ساعت پھ ټول ٨٠٠١٠٠٠واټھ یی د حرارتي بریښنا چې د بریښنا تولید یي پھ ټولیز ډول سره د (اوبو بریښنا ده ) چې پھ کال کې د 

 ٧٣زیږدیز کال راھیسې دی. د بریښنا مخ پھ زیاتیدونکې غوښتنھ د وارد شوی بریښنا پواسطھ پوره شوی چې د ټولې بریښنا  ٢٠٠٠کال کې د 
ګیګا  ١٨۴٠٠میګا واټھ تھ ورسیږي او د بریښنا لګښت بھ  ٣۵٠٠زیږدیز کال کې بھ د بریښنا اړتیا  ٢٠٣٢کال کې جوړوي. پھ  ٢٠١١سلنھ پھ 
 و ساعت کې وي. ددې اړتیا د پوره کولو لپاره باید ټولو واردوونکو او کورني سرچینو تھ وده او پراختیا ورکړل شي.  نن سبا افغانستان دواټھ پھ ی

شوی  ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان څخھ بریښنا را واردوي. د افغانستان د بریښنا سستم د ھیڅ یو ګاوندي ھیواد د سستم سره ھمغږی
نھ دی او ھمدارنګھ پرتھ د ایران او ترکمنستان څخھ ددوی سستم پھ خپلو منځونو کې ھمغږي نھ دي. دغھ ډول نھ ھمغږي ددې المل شوي چې د 

بریښنانیي برخو باندې وویشي چې پدې سره  ١٠افغانستان لپاره عملیاتي ننګونې رامنځتھ کړي چې ددې ھیواد څخھ غوښتل کیږي چې خپل سستم 
تیږي او ثبات یي لھ منځھ ځي.  د افغانستان د واحد بریښنا شبکې تھ وده ورکول پھ پالن کې نیول شوي دی چې د ګاونډیو ھیوادونو د لګښت زیا

 کنکشنو سره ھمغږی ولري او دغھ ډول ھمغږی بھ د لوړ ولټاژ لورونکي د مستقیمې بریښنا جریان لھ الرې چې یو پر بل پسې د بریښنا مولد یا
رکزونھ پکې شتون ولري. یو شان د بریښنا شبکھ بھ دافغانستان تھ ددې اجازه ورکړي چې د بریښنا د ترانزیټي ھیواد پھ حیث د بریښنا بدلوونکو م

دارنګھ د لھ پلوه شتمنو دمرکزي اسیا ھیوادونو او د انرژي لھ پلوه کمزوري د سویلي اسیا ھیوادونو تھ د بریښنا د لیږد څخھ ګټھ پورتھ کړي او ھم
ی یمې د ھیوادونو ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان (ټي، یو، ټي، ای، پي) د یو بل سره د نښلیدولو مفکورې یو خبرونکس

 ګونېھیواد وي. د پانګونې پروګرام، د افغانستان د بریښنا سکتور ماستر پالن کې د نوي ګاز،ډبرو سکارو او اوبو بریښنا فابریکو تھ او د پان
 پروګرام تھ اړتیا لیدل شوی ده. د ګاز او ډبرو سکارو فابریکو تھ د خصوصی سکتور لخوا وده ورکول کیږي او پرمختیایي ملګري د موجوده او

نوي د بریښنا فابریکو پھ جوړولو کې مرسره کوي. پداسې حال کې چې کورني د بریښنا پروژې بھ پھ عین وخت کې پھ وارد شوی بریښنا تکیھ 
کم کړي مګر پھ منځمھالھ ډول سره دوی بھ تخمین شوی د بریښنا اړتیا چې ډیری پھ وارد شوی بریښنا متکي ده، پوره نشي کړای. د کول را

و افغانستان ستراتیژي دا ده چې د بریښنا واردولو تھ لومړیتوب ورکړل شي، پداسې حال کې چې د کورني بریښنا تولید فابریکو تھ ورتھ ورکول
 مالتړ کوي. 

 

 

 پراختیایې اغیز 

 افغانستان بھ د بریښنا خالص صادروونکی ھیواد وي او خپل نفوس تھ بھ کیفیت لرونکی بریښنا رسوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پروژې الس تھ راوړنې 

 د الس تھ راوړنو پھ لورې پرمختګ د الس تھ راوړنو توضیحات
 - د کال پھ اوږدو کې باوري بریښنا د نفوس ډیری برخې تھ رسول.

 

 د الس تھ رواړنو او پلې کیدلو پرمختګ 
 

 د پلې کیدو د پرمختګ حالت د پروژې د الس تھ رواړنو تشریحات
 ( محصوالت، فعالیتونھ، او ستونزې)

کیلو ولټھ  ٢٧٠کیلوولتھ کنکشن د ترکمنستان سره او ددې پورې اړونده  ۵٠٠فزیکي: 
فزیکي کنکشن او ددې پورې  SEPSاو NEPSکیلو ولټھ  ٢٢٠د بریښنا پراختیا، د 

اړونده د بریښنا پراختیا او ویش، د شبرغان د ګاز کوھي بیا رغول او بندی شبکې 
 لرونکی مصرف کوونکو تھ بریښنا لیږدول، نوی حرارتی د بریښنا فابریکھ

د اسیا پرمختیایي بانک بھ وړتیا کې لوړوالی راتلل دی چې تر څو فزیکي: غیر 
ا او مفیدیت تھ سوداګریزه بڼھ ورکول او د اوبو او بریښنا وزارت پالنول، اداري پیاوړتی

وړتیا لوړل تر څو د باغدره او سروبی بریښنا بندونو بھ  MOMPوړتیا لوړول او د 
 شونتیا باندې څیړنھ وکړي

 

 د توکو بدلول د پراختیایې موخو حالت
- - 

 

 

 د سوداګري فرصتونھ 

 - د لومړې لیست کولو نیټھ

 خدمتونھد مشورې 
– 

 تدارکات
– 

 د تدارکاتو او مشورې اعالنونھ
http://www.adb.org/projects/47282-001/business-opportunities 

 

 مھال ویش 

 مھ نیټھ ١٩کال د نومبر  ٢٠١٣د  د مفھوم تصفیھ

 د اګست اتمې نیټې پورې ٢٠١۴کال د اګست لومړی نیټې نھ تر  ٢٠١۴ حقیقتونو موندنھ

 کال د سپتمبر اتمھ نیټھ ٢٠١۴د  بیا کتنې ناستھد مدیریت د 

 - تصویب

 - د بیا کتنې وروستنې ماموریت

 

 



 الس تھ راوړنې او د عطف ټکي 

 د اجر نیټھ السلیک تصویب د تصویب شمیره
 پاې تھ رسیدل

 واقعي نوې شوې اصلي
- - - - - - - 

 

 کارونھ 

 آسیایې پراختیایې بانک د تصویب شمیره نیټھ
 (پھ امریکاې ډالرو)

 نور
 خالصھ سلنھ (پھ امریکاې ډالرو) 

 د تړون پھ بنسټ ټولیزه مرستھ
- - - - - 

 ټولیزه ورکړل شوې کچھ
- - - - - 

 

 د ھوکړې حالت 
شاخصونو د پلي کیدو پھ  ېسکتور، مالي، اقتصادي، او نور. د الند ولنیزټحسابونھ، مصؤنیت، د  ېتفتیش شو –دي  ېشو ړېجو ټپھ بنس ېورګکت ېد الند يړھوک

نھ وي منل  ېی هړیوه ھوک ځېیوا ھګدي،  او پھ اعظمي تو ېمنل شو ړېھوک ېولېټک وريګپھ دغھ کت – ړ) د قناعت وi: (يږد تطبیق کچھ اندازه کی وړمرستھ د ھوک
 ېچ -نھ وي ړ) د قناعت وiii( ،ېپوره شو ېنھ و ېاو یا دوه ژمن ېمنل شو ېنھ و ېی ړېدوه ھوک ېتر اعظمي کچ ېچ – ړد قناعت و ھګ) پھ پرتلیزه توiiشوي، (

د ھغھ  ځېد منلو اندازه یوا ړېد ھوک ،ېد عامھ پالیسي لھ مخ یکوړکال د ا 2011د   ږپوره شوی ېمنل شوي او یا نھ و ېنھ و ېپک ړېھوک ېیرډاو یا لھ ھغھ نھ  ېدر
 وي. ېتھ شو ځوروستھ را من خھټېڅنی 2د اپریل لھ  2012د  ېده چ ړکیدو و ېاره د پللپ ېپروژو د مالي بیانی

 د تصویب شمیره

 کتګوري

د پروژې مالي  مصؤنیت نور اقتصادي مالي ټولنیز سکتور
 بیانیھ

- - - - - - - - 

 

 اړیکې او د نوي کیدو پھ اړه جزییات 

 - د آسیا پراختیایې بانک مسؤل آمر

 - پراختیایې بانک مسؤل ریاستد آسیا 

 - د آسیا پراختیایې بانک مسؤلھ څانګھ

 - پلې کوونکې اداره

 

 اړیکې 

 - د پروژي ویب پاڼھ

 - د پروژې د اسنادو لیست

 


	دغه د پروژې اطلاعاتي پاڼی ترجمه د انګلیسی ژبی د 2014 کال د اوم اپريل د متن په اساس دي. 
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