
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  منابع آبی ارغنداب کلی انکشافبرنامۀ سرمایه گذاری برای : MFF: افغانستان

 

 ارغنداب یمنابع آب کلی انکشاف یبرا یگذار هیسرما ۀبرنام: MFF نام پروژه

 ۶۹۰۸۴-۰۰۰ شمارۀ پروژه

 افغانستان کشور

 شامل دوران حالت پروژه

 کمک بالعوض نوع پروژه/چگونگی همکاری

ع تمویل مالی/مقدارمنب  
 ارغنداب یمنابع آب کلی انکشاف یبرا یگذار هیسرما ۀبرنام: MFF یمفهوم تسهیالت

 / حمایتی عادیۀ منابع سرمای ئیمیلیون دالر آمریکا ۲۲۰

 صندوق انکشافی آسیا

ئیدالر آمریکا میلیون ۲۰۰ صندوق وجهی زیربنای   

 افغانستان
 

یپایدار محیطرشد  اجندای استراتژیک  
 رشد فراگیر اقتصادی

تغییر یمحرکه ها  حکومتداری و انکشاف ظرفیت 

 مشارکت

  مدیریت منابع طبیعی آب-آبیاری – زراعت، منابع طبیعی و انکشاف دهات سکتور/سکتور فرعی

 توزیع آب شهری-آب و سایر زیربناهای شهری و خدمات

برابری و همترازسازی 

 جنسیتی
  یتیاز عناصر جنس بعضی 

حتوضی   

بنیاد پروژه و ارتباط آن با 

 استراتژی کشور/منطقه

 

 

ات دراز مدتریتأث  پروژه هم تراز است با: تاثیرات دراز مدت  

، صلح و انکشاف افغانستان یچارچوب ملافزایش میزان کاری و رشد تولیدات ناخالص داخلی بر اساس 

 ۲۰۲۰الی  ۲۰۰۲

 . میباشد ADB.orgآن بوده و قابل دسترس در  ۷۱۰۲ اپریل ۰۱ مورخمتن انگلیسی ترجمۀ (، PDS) برگۀ معلوماتی پروژهاین 

 بانک انکشاف آسیایی

 



پروژه نتیجه  

 

نتیجه توضیح  

 

 

ستفاده از منابع آبی در حوزه دریایی ارغنداب  مدیریت درست و ا  

    پیشرفت بطرف نتیجه

  پیشرفت تطبیق

پروژه محصول توضیح  تکمیل و آماده گردیدبند دهله  

 گاه تولید برق آبی نصب و لین های انتقال برق نصب گردیدند نیرو

 شبکۀ مرکزی توزیع آب به کندهار تکمیل گردید

 اری افزایش یافتموثریت توزیع آب برای آبی

  ب و استفاده از آن بهبود یافت منابع آ تیریمدعرصۀ در  نفعانیذ تیظرف

پیشرفت تطبیق حالت 

، فعالیت ها و محصول)

  مربوطه( موضوعات

 

  موقیعت جغرافیایی

 خالصۀ از جنبه های محیطی و اجتماعی 

  محیط زیست

غیر ارادیبیجا شده گان    

  مردم بومی

، مشارکت و مشاورهربطذیارتباطات   

  پروژه  دیزایندر جریان  

  در جریان تطبیق پروژه  

 دان مسئولنکارم

 والدرینگ، هنس سیورت  مامور مسئول بانک انکشاف آسیایی

یآسیای فدیپارتمنت مسئول بانک انکشا و غربی  مرکزیدیپارتمنت آسیای    

 و غربی آسیای مرکزیدیپارتمنت بخش محیط زیست، زراعت و منابع طبیعی،  بخش مسئول بانک انکشاف آسیایی

 وزارت مالیه ادارۀ مسئول اجراء کننده

 ،ټپشتونستان وا



 کابل،

 جمهوری اسالمی افغانستان 

  

 جدول زمانی 

۲۰۰۴دسمبر  ۹ مشخص شدن مفاهیم   

 ۲۰۰۴نومبر  ۰۰الی  ۲۰۰۴نومبر  ۰۰ واقعیت یابی

اداری جلسۀ بازنگری هیئت  ۲۰۰۹جوالی  ۰۱ 

 - تصویب

  -  گریبازنآخرین ماموریت 

گۀ معلوماتی پروژه آخرین تجدید بر ۲۰۰۲ جنوری ۰   

 
برگه های معلوماتی پروژه  از اینکهمعلومات خالصه پیرامون پروژه و یا برنامه میباشند: ( حاوی PDSبرگۀ های معلوماتی پروژه )

ذکر نباشد اما بعداً در صورت  برگه های معلوماتیبعضی معلومات در نسخه های ابتدائی ممکن در حال جریان میباشد،  کاریک 
 میباشند.  یگنجانیده میشود. معلومات در رابطه به پروژه های پیشنهاد شده احتمالی و نشان آناندریافت معلومات در 

 
کاربران آن و  یمنبع برا کیبه عنوان  صرفاً ا ر( PDSپروژه ) معلوماتی ۀبرگ نیدر ا ذکر شدهمعلومات  ییایبانک انکشاف آس

در تالش ارایه محتویات با کیفیت باال میباشد. همیشه در حالیکه، بانک انکشاف آسیایی  کند. یمارایه  نیگونه تضم چیبدون ه
سازگاری رتی، ضمانت تجابدون شامل محدودیت بصورت بیان شده و یا هم ضمنی بدون هیچ نوع تضمینی یا  گردیدهمعلومات ارایه 

بانک انکشاف آسیایی مشخصاً هیچ نوع تضمینی و یا نماینده گی از دقیق بودن و کامل نقض، میباشد. با یک هدف مشخص و عدم 
 بودن چنین معلومات را نمیکند.  

 

 




