دﻏﮫ د ﭘﺮوژې اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ د اﻧګﻠﯿﺴﯽ ژﺑﯽ د  2014ﮐﺎل د اوم اﭘﺮﯾﻞ د ﻣﺘﻦ ﭘﮫ اﺳﺎس دي.

د ﭘﺮوژې اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﮫ
د ﭘﺮوژې اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ د ﭘﺮوژې ﯾﺂ د ﭘﺮوګﺮاﻣﮫ ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ وي :دا ﭼﯥ د ﭘﺮوژې اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ د ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮫ اړه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل ﮐﯿږي ،ﻧﻮ ﮐﯿﺪاې ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ ﭘﺎڼﻮ ﮐﯥ ځﯿﻨﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﮫ وي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي ،او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﯿﺪو ﺳﺮه ھﻐﮫ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮐړل ﺷﻲ .د وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﺮوژو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ او ﺗﺸﺮﯾﺤﻲ وي.

د ﭘﺮوژې د اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﯥ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿټﮫ
 ٢٠١۴زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري  ٢٣ﻣﮫ ﻧﯿټﮫ

د ﭘﺮوژې د اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﯥ د ﻧﻮې ﮐﯿﺪو ﻧﯿټﮫ

د ﭘﺮوژې ﻧﻮم

څﻮاړﺧﯿﺰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ  /٢د اﻧﺮژي ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ٢٠٢٣-٢٠١۴

ھﯿﻮاد

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

د ﭘﺮوژې/ﭘﺮوګﺮام ﺷﻤﯿﺮه

47282-001

ﺣﺎﻟﺖ

وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮی

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺧﺘﯿځﯥ او ﻟﻮﯾﺪﯾځﯥ ﺑﺮﺧﯥ

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 ﯾﺎ ﭘﮫ دﻏﮫ ﺳﻨﺪ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯦﯥ ﺳﯿﻤﯥ
ﯾﺎدول ،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 ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ څﺮګﻨﺪوي.

د ﺳﮑﺘﻮر او /ﯾﺎ د ﻓﺮﻋﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﺻﻨﻒ

څﻮ ﺳﮑﺘﻮري /څﻮ ﺳﮑﺘﻮري

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﻨﻒ ﺑﻨﺪي

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

د ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺟﻨﺴﯿﺖ د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﮐﺘګﻮري

د ﺟﻨډر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي



ﺗﻤﻮﯾﻞ
د ﻣﺮﺳﺘﻲ ډول /ﺑڼﮫ

د وﺟﻮه ﺳﺮﭼﯿﻨﮫ

د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻤﯿﺮه

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮې ﮐﭽﮫ
)زره(

ﻣﺮﺳﺘﮫ

-

آﺳﯿﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﺻﻨﺪوق

۵۵٠٠٠٠

-

-

ﺷﺮﯾﮏ

١٠٠٠٠٠

ټﻮﻟﯿﺰه

 ۶۵٠٠٠٠ډاﻟﺮ



د ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﮐﺘګﻮري

د ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ د ﮐﺘګﻮرﯾﻮ ﭘﮫ اړه د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪې 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
-



د اړوﻧﺪه دﺧﯿﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﯾﮑﯥ ،ګډون او ﻣﺸﻮره

د ﭘﺮوژې د ﻃﺮﺣﯥ او دﯾﺰاﯾﻦ ﭘﮫ ﻣﮭﺎل
د ﭘﺮوژې ﻃﺮﺣﮫ او ډﯾﺰاﯾﻦ ،ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪل او د ﻣﺸﺮۍ ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﺑﮫ د ھﺮاړﺧﯿﺰه ﺗﺤﻠﯿﻞ او د اړوﻧﺪه دﺧﻠﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو ﻟﮫ ﻻرې ) د آﺳﯿﺎ
ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﺳﺮه ﺳﻢ ( ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ټﻮل د ځﻤﮑﯥ اﺳﺘﻤﻼک ،ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺸﺘﯿﺪﻧﮫ ،د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎﻟﮫ اړوﻧﺪه ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت د ﭘﺮوژې ﭘﮫ ﻃﺮح
ﮐﯥ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
د ﭘﺮوژې د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﮭﺎل
د ځﺎﯾﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﺮﯾﮑﻮل ﺑﮫ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ .د اړﺗﯿﺎ وړ ټﻮﻟﯿﻨﯿﺰ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ او ﭘﮫ ھﻐﮫ
وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﮫ ﻧﻮي ﺷﻲ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﻓﺮﻋﯿۍ ﭘﺮوژو د ﻃﺮح او ډﯾﺰاﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﺷﻲ .ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮ دې ﭼﯥ د ﻗﺮاردار ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ﭘﺮوژې ﭘﮫ ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ د
رﻏﺎوﻧﯥ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﺷﻲ ،اړوﻧﺪه اﺳﻨﺎد ﺑﮫ د اﺳﯿﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎھﺮﯾﻨﻮ ﻟﮫ ﻟﻮرې ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻲ.



ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت

د  ۵٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫ ډاﻟﺮه د څﻮ اړﺧﯿﺰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﯾﺎ  MFF1ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺳﺮه د اﻧﺮژي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ وده ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ،ﮐﺎري ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﮐﯥ ﻏﻮره واﻟﯽ
راﻣﻨځﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯧﺎو د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻟﯿږد ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ،ﭘﮫ  ٢٠٠٨زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮه MFF1 .د ﺑﺸﭙړﯾﺪﻟﻮ ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ
دی او ټﻮﻟﻮ ﭘﺮوژې ﯾﻲ د ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪﻟﻮ ﻻﻧﺪې دي او ﯾﺎ ھﻢ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻻﻧﺪې دي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ  MFF1ﭘﮫ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﮐﯥ د ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ وه ،ﭘﮫ
ټﻮﻟﻮ ﭘړاووﻧﻮﭘﮫ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻟﻮﻣړي دوھﻢ او درې ﭘړاووﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﺷﻮي ده او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ څﻠﻮرم ﭘړام ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠١٣زﯾږدﯾﺰ
ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﺷﻮی او ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯿږي .او ﯾﺎ ھﻢ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د څﻠﻮرم ﭘړام ﻻﻧﺪې ﺑﮫ ﭘﮫ د  ٢٠١۴زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟﻮﻣړی رﺑﻊ ﮐﯥ ورﮐﻮل
ﮐﯿږي .د وروﺳﺘﻨﻲ ﭘﻨځﻢ ﭘړاو د ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻟﭙﺎره ﺑﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﯾﯿﺲ ﺗﮫ د  ٢٠١٣ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﺷﻮي .د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او ژﻣﻨﻠﯿﮑﻮﻧﻮ
ﺑﺸﭙړواﻟﻮ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ وو .ددې اﻏﯿﺰ ﺑﮫ دا وي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرووﻧﮑﻲ ھﯿﻮاد وي او د ھﯿﻮاد د ﻧﻔﻮس زﯾﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﮫ ﺑﮫ ښﮫ
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 ﭘﮫ

ﻻﻧﺪې ډول وي .ﻟﻮﻣړی  ۵٠٠ﮐﯿﻠﻮ وﻟټﮫ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﮐﻨﮑﺸﻦ د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮه ،دوھﻢ  ٢٢٠ﮐﯿﻠﻮ وﻟټﮫ ﮐﻨﮑﺸﻦ د ﺷﻤﺎل ﺧﺘځ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺳﺴﺘﻢ او د ﺳﻮﯾﻞ
ﺧﺘﯿځ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺳﺴﺘﻢ او وﯾﺸﻠﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ،درﯾﻢ دا ﭼﯥ د ﺷﺒﺮﻏﺎن د ګﺎزو ﮐﻮھﻲ ﺑﮫ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻲ او څﻠﻮرم دا ﭼﯥ ﺑﻨﺪې ﺷﺒﮑﯥ ﯾﺎ اف ګﺮډ
ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﻧﻮي ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ اﻧﺮژي رﺳﻮل .او ددې ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻠﮫ د ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﮫ ده .ﻏﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﯾﯽ دا ده ﭼﯥ د
اﺳﯿﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ وړﺗﯿﺎ ﮐﯥ ﻟﻮړواﻟﯽ راﺗﻠﻞ دی ﭼﯥ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻼﻧﻮل ،اداري ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او ﻣﻔﯿﺪﯾﺖ ﺗﮫ ﺳﻮداګﺮﯾﺰه ﺑڼﮫ ورﮐﻮل او د اوﺑﻮ او ﺑﺮﯾښﻨﺎ
وزارت وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړول او د  MOMPوړﺗﯿﺎ ﻟﻮړل ﺗﺮ څﻮ د ﺑﺎﻏﺪره او ﺳﺮوﺑﯽ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﺑﮫ ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﺑﺎﻧﺪې څﯿړﻧﮫ وﮐړي.



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

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 ﭘﺮوګﺮام
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 ان ګﺮد(
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
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 ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺗﮫ
ﻻﺳﺮﺳﯽ زﯾﺎت ﮐړي او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﮫ د ګﺎز ﻋﺮﺿﮫ زﯾﺎﺗﮫ ﮐړي .د ﺳﺘﺮﺗﯿﮋﯾﮑﻲ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺧﺎﻟﺼﯥ اﻧﺮژي او ﺑﺮﯾښﻨﺎ واردووﻧﮑﻲ ھﯿﻮاد دی ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮی ﮐﯿﺪوﻧﮑﻲ اﻧﺮژي او ﻓﻮﺳﯿﻠﻲ ﻧﻔﺘﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﯽ ﻟﺮي ،ﻻ ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﺗﮫ
اړﺗﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﮐﯿږي .د ټﻮﻟﯥ اﻧﺮژي د ﻟګښﺖ ﭘﮫ اﺳﺎس ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﯾﻮه ﻣﺦ ﭘﺮزﯾﺎﺗﯿﺪوﻧﮑﯥ ﺑﺮﺧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻠﻮي او د ټﻮﻟﯥ اﻧﺮژي د ﻟګښﺖ اﻧﺪازه ﯾﻲ د ٢٠٠٣
زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐﯥ  ٧ﺳﻠﻨﮫ څﺨﮫ ﭘﮫ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ  ٢٨ﺳﻠﻨﯥ ﺗﮫ ﻟﻮړه ﺷﻮی ﭼﯥ ﭘﺪﻏﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ  ۶٧٠ﻣﯿګﺎ واټﮫ وو او د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻟګښﺖ
 ٣۴٠٠ګﯿګﺎ واټﮫ ﭘﮫ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﯥ وو .د ﺑﺮﯾښﻨﺎ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ وړﺗﯿﺎ  ۴٧٠ﻣﯿګﺎ واټﮫ دی ﭼﯥ  ٢۵٠ﻣﯿګﺎ واټﮫ ﯾﻲ د اوﺑﻮ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ څﺨﮫ او  ٢٢٠ﻣﯿګﺎ
واټﮫ ﯾﯽ د ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﭼﯥ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻲ ﭘﮫ ټﻮﻟﯿﺰ ډول ﺳﺮه د )اوﺑﻮ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ده ( ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎل ﮐﯥ د  ٨٠٠١٠٠٠ګﯿګﺎ واټ ﭘﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﮫ ټﻮل
ﮐﺎل ﮐﯥ د  ٢٠٠٠زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل راھﯿﺴﯥ دی .د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻣﺦ ﭘﮫ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧﮑﯥ ﻏﻮښﺘﻨﮫ د وارد ﺷﻮی ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﭘﻮاﺳﻄﮫ ﭘﻮره ﺷﻮی ﭼﯥ د ټﻮﻟﯥ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ٧٣
ﺳﻠﻨﮫ ﭘﮫ  ٢٠١١ﮐﺎل ﮐﯥ ﺟﻮړوي .ﭘﮫ  ٢٠٣٢زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﮫ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ اړﺗﯿﺎ  ٣۵٠٠ﻣﯿګﺎ واټﮫ ﺗﮫ ورﺳﯿږي او د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻟګښﺖ ﺑﮫ  ١٨۴٠٠ګﯿګﺎ
واټﮫ ﭘﮫ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﯥ وي .ددې اړﺗﯿﺎ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻮ واردووﻧﮑﻮ او ﮐﻮرﻧﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﮫ وده او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐړل ﺷﻲ .ﻧﻦ ﺳﺒﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
اﯾﺮان ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن او ازﺑﮑﺴﺘﺎن څﺨﮫ ﺑﺮﯾښﻨﺎ را واردوي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺳﺴﺘﻢ د ھﯿڅ ﯾﻮ ګﺎوﻧﺪي ھﯿﻮاد د ﺳﺴﺘﻢ ﺳﺮه ھﻤﻐږی ﺷﻮی
ﻧﮫ دی او ھﻤﺪارﻧګﮫ ﭘﺮﺗﮫ د اﯾﺮان او ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن څﺨﮫ ددوی ﺳﺴﺘﻢ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮﻧﻮ ﮐﯥ ھﻤﻐږي ﻧﮫ دي .دﻏﮫ ډول ﻧﮫ ھﻤﻐږي ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻧﻨګﻮﻧﯥ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړي ﭼﯥ ددې ھﯿﻮاد څﺨﮫ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﺴﺘﻢ  ١٠ﺑﺮﯾښﻨﺎﻧﯿﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ووﯾﺸﻲ ﭼﯥ ﭘﺪې ﺳﺮه
ﻟګښﺖ زﯾﺎﺗﯿږي او ﺛﺒﺎت ﯾﻲ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ ځﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د واﺣﺪ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺷﺒﮑﯥ ﺗﮫ وده ورﮐﻮل ﭘﮫ ﭘﻼن ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي دی ﭼﯥ د ګﺎوﻧډﯾﻮ ھﯿﻮادوﻧﻮ د
ﮐﻨﮑﺸﻨﻮ ﺳﺮه ھﻤﻐږی وﻟﺮي او دﻏﮫ ډول ھﻤﻐږی ﺑﮫ د ﻟﻮړ وﻟټﺎژ ﻟﻮروﻧﮑﻲ د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ ﯾﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ
ﺑﺪﻟﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﮫ ﭘﮑﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي .ﯾﻮ ﺷﺎن د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮫ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﮫ ددې اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﯥ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ د ﺗﺮاﻧﺰﯾټﻲ ھﯿﻮاد ﭘﮫ ﺣﯿﺚ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ
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 ھﻤﺪارﻧګﮫ د
ﺳﯿﻤﯥ د ھﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )ټﻲ ،ﯾﻮ ،ټﻲ ،ای ،ﭘﻲ( د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د ﻧښﻠﯿﺪوﻟﻮ ﻣﻔﮑﻮرې ﯾﻮ ﺧﺒﺮوﻧﮑﯽ
ھﯿﻮاد وي .د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺳﮑﺘﻮر ﻣﺎﺳﺘﺮ ﭘﻼن ﮐﯥ د ﻧﻮي ګﺎز،ډﺑﺮو ﺳﮑﺎرو او اوﺑﻮ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﺗﮫ او د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ
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
ﮐﻮل راﮐﻢ 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
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي دا ده ﭼﯥ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ واردوﻟﻮ ﺗﮫ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐړل ﺷﻲ ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻲ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﺗﮫ ورﺗﮫ ورﮐﻮﻟﻮ
ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي.



ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﯥ اﻏﯿﺰ

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



ﭘﺮوژې ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﯥ

د ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

د ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﻮ ﭘﮫ ﻟﻮرې ﭘﺮﻣﺨﺘګ

د ﮐﺎل ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ ﺑﺎوري ﺑﺮﯾښﻨﺎ د ﻧﻔﻮس ډﯾﺮی ﺑﺮﺧﯥ ﺗﮫ رﺳﻮل.

-



د ﻻس ﺗﮫ رواړﻧﻮ او ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺣﺎﻟﺖ
) ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ،او ﺳﺘﻮﻧﺰې(

د ﭘﺮوژې د ﻻس ﺗﮫ رواړﻧﻮ ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت
ﻓﺰﯾﮑﻲ ۵٠٠ :ﮐﯿﻠﻮوﻟﺘﮫ ﮐﻨﮑﺸﻦ د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮه او ددې ﭘﻮرې اړوﻧﺪه  ٢٧٠ﮐﯿﻠﻮ وﻟټﮫ
د ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،د  ٢٢٠ﮐﯿﻠﻮ وﻟټﮫ  NEPSاو SEPSﻓﺰﯾﮑﻲ ﮐﻨﮑﺸﻦ او ددې ﭘﻮرې
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
ﻏﯿﺮ ﻓﺰﯾﮑﻲ :د اﺳﯿﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ وړﺗﯿﺎ ﮐﯥ ﻟﻮړواﻟﯽ راﺗﻠﻞ دی ﭼﯥ ﺗﺮ څﻮ
ﭘﻼﻧﻮل ،اداري ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او ﻣﻔﯿﺪﯾﺖ ﺗﮫ ﺳﻮداګﺮﯾﺰه ﺑڼﮫ ورﮐﻮل او د اوﺑﻮ او ﺑﺮﯾښﻨﺎ وزارت
وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړول او د  MOMPوړﺗﯿﺎ ﻟﻮړل ﺗﺮ څﻮ د ﺑﺎﻏﺪره او ﺳﺮوﺑﯽ ﺑﺮﯾښﻨﺎ ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﺑﮫ
ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﺑﺎﻧﺪې څﯿړﻧﮫ وﮐړي

د ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺪﻟﻮل

د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﯥ ﻣﻮﺧﻮ ﺣﺎﻟﺖ

-

-



د ﺳﻮداګﺮي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﮫ

د ﻟﻮﻣړې ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﯿټﮫ

-

د ﻣﺸﻮرې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ
–
ﺗﺪارﮐﺎت
–
د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ او ﻣﺸﻮرې اﻋﻼﻧﻮﻧﮫ
http://www.adb.org/projects/47282-001/business-opportunities



ﻣﮭﺎل وﯾﺶ

د ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺼﻔﯿﮫ

د  ٢٠١٣ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ١٩ﻣﮫ ﻧﯿټﮫ

ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﮫ

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

د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ د ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻧﺎﺳﺘﮫ

د  ٢٠١۴ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ اﺗﻤﮫ ﻧﯿټﮫ

ﺗﺼﻮﯾﺐ

-

د ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯥ وروﺳﺘﻨﯥ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ

-



ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﯥ او د ﻋﻄﻒ ټﮑﻲ
د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻤﯿﺮه

ﺗﺼﻮﯾﺐ

-



ﻻﺳﻠﯿﮏ

-

ﭘﺎې ﺗﮫ رﺳﯿﺪل

د اﺟﺮ ﻧﯿټﮫ
-

-

اﺻﻠﻲ

ﻧﻮې ﺷﻮې

-

واﻗﻌﻲ
-

-

ﮐﺎروﻧﮫ
ﻧﯿټﮫ

آﺳﯿﺎﯾﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﯥ ﺑﺎﻧﮏ
)ﭘﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎې ډاﻟﺮو(

د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻤﯿﺮه

ﻧﻮر
)ﭘﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎې ډاﻟﺮو(

ﺧﺎﻟﺼﮫ ﺳﻠﻨﮫ

د ﺗړون ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ ټﻮﻟﯿﺰه ﻣﺮﺳﺘﮫ
-

-

-

-

-

ټﻮﻟﯿﺰه ورﮐړل ﺷﻮې ﮐﭽﮫ
-



-

-

-

-

د ھﻮﮐړې ﺣﺎﻟﺖ

ھﻮﮐړي د ﻻﻧﺪې ﮐﺘګﻮرې ﭘﮫ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي – ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺷﻮې ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ،ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ،د ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺳﮑﺘﻮر ،ﻣﺎﻟﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،او ﻧﻮر .د ﻻﻧﺪې ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪو ﭘﮫ
ﻣﺮﺳﺘﮫ د ھﻮﮐړو د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﭽﮫ اﻧﺪازه ﮐﯿږي (i) :د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ – ﭘﮫ دﻏﮫ ﮐﺘګﻮري ﮐﯧټﻮﻟﯥ ھﻮﮐړې ﻣﻨﻞ ﺷﻮې دي ،او ﭘﮫ اﻋﻈﻤﻲ ﺗﻮګﮫ ﯾﻮاځﯥ ﯾﻮه ھﻮﮐړه ﯾﯥ ﻧﮫ وي ﻣﻨﻞ
ﺷﻮي (ii) ،ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﯿﺰه ﺗﻮګﮫ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ – ﭼﯥ ﺗﺮ اﻋﻈﻤﻲ ﮐﭽﯥ دوه ھﻮﮐړې ﯾﯥ ﻧﮫ وې ﻣﻨﻞ ﺷﻮې او ﯾﺎ دوه ژﻣﻨﯥ ﻧﮫ وې ﭘﻮره ﺷﻮې (iii) ،د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﻧﮫ وي -ﭼﯥ
درې او ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻧﮫ ډﯾﺮې ھﻮﮐړې ﭘﮑﯥ ﻧﮫ وې ﻣﻨﻞ ﺷﻮي او ﯾﺎ ﻧﮫ وې ﭘﻮره ﺷﻮﯾږ د  2011ﮐﺎل د اړﯾﮑﻮ د ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺎﻟﯿﺴﻲ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ،د ھﻮﮐړې د ﻣﻨﻠﻮ اﻧﺪازه ﯾﻮاځﯥ د ھﻐﮫ
ﭘﺮوژو د ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯿﺎﻧﯿﯥ ﻟﭙﺎره د ﭘﻠﯥ ﮐﯿﺪو وړ ده ﭼﯥ د  2012د اﭘﺮﯾﻞ ﻟﮫ  2ﻧﯿټﯧڅﺨﮫ وروﺳﺘﮫ را ﻣﻨځ ﺗﮫ ﺷﻮې وي.

ﮐﺘګﻮري
د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻤﯿﺮه
-



ﺳﮑﺘﻮر
-

ﻣﺎﻟﻲ

ټﻮﻟﻨﯿﺰ
-

-

اړﯾﮑﯥ او د ﻧﻮي ﮐﯿﺪو ﭘﮫ اړه ﺟﺰﯾﯿﺎت

د آﺳﯿﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺆل آﻣﺮ

-

د آﺳﯿﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺆل رﯾﺎﺳﺖ

-

د آﺳﯿﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺆﻟﮫ څﺎﻧګﮫ

-

ﭘﻠﯥ ﮐﻮوﻧﮑﯥ اداره

-



اړﯾﮑﯥ

د ﭘﺮوژي وﯾﺐ ﭘﺎڼﮫ

-

د ﭘﺮوژې د اﺳﻨﺎدو ﻟﯿﺴﺖ

-

اﻗﺘﺼﺎدي
-

ﻧﻮر
-

د ﭘﺮوژې ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ

ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ
-

-

