
 
 
 
 
 
 

 

 برخه  لورمهڅ رامګپرو ېاچون ګېپاند  ویش هښد  ۍانرژد : افغانستان

 (۲۰۲۳تر  ۲۰۱۴ا پراختی ۍد انرژ:   MFF IIمهدوی)
 

 د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام څلورمه برخه  د پروژې نوم
 (۲۰۲۳تر  ۲۰۱۴: د انرژۍ پراختیا MFF IIمه )دوی

 ۰۰۶-۴۷۲۸۲ د پروژې شمیره

وادهی  افغانستان 

 تصویب شوې د پروژې حالت

د پروژې ډول / د همکارۍ 
 څرنګوالی 

مرستهمالی بالعوضه   

 د تمویلولو سرچینه / اندازه 
 

 د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام څلورمه برخه افغانستان: -۰۵۵۶ه مرسته بالعوض
 (۲۰۲۳تر  ۲۰۱۴: د انرژۍ پراختیا MFF II)دویمه 

ډالر  ئییونه آمریکامیل ۶۰ وجهی صندوق زیربناود افغانستان د    
 

 ستراتیژیک
 اجنډا

  د باثباته چاپیلایر وده
 پراخ اقتصادي پرمختګ

 حکومتداري او ظرفیت لوړول د بدلون انګیزې
 حل الرې  علمی

 مشارکت
 د خصوصي سکټور وده

 د بریښنا لیږد او ویش – انرژی سکتور/ فرعی سکتور 

برښت او خوځښتد جنډر برا  هیڅ ډول د جندر اړوند عناصر موجود ندي 

، چې په نړۍ کې تر ټولو ټیټه شوې محدودهته سلنې  ۳۲ و له کبلهمحدودیتون يد تخنیکي او ظرفیترسولو کچه د د بریښنا په افغانستان کې  توضیحات
سوداګرۍ د دا کار ندي چې  وصلشبکې سره عمومي  لود بریښنا د رسو تونهوالی ۲۰څخه له جملې یتونو الو ۳۴ د ده. سلنه ۵ یعنې کچه

همدارنګه، دا د پراختیا مخه نیسي، قومي او  کوي. اړوند شاخصونو باندي اغیزهپراختیایي د ، چاپیلایر خرابوي، او ويکولو لګښت زیات
 ونږدې دوه میلیونه نفوسوغزوي، ته تونو ملي شبکه ختیځو والییاد وړاندیز شوي پروژه به  کوي. رامنځته ناامنياو سیمه ایز تاوتریخوالي 

یاد  .برابره کړيهم زمینه  صادرولپاکستان هیواد ته د همداراز د وارد شوي او داخلې تولید شوې برښنا ، دوامداره بریښنا ورسويته 
میګاولټ امپیر  ۲۰۰ز د را همدا. جوړ کړي لینپه اندازه  د بریښنا  ( kVکیلو واټو ) ۲۲۰پروژه به د کابل او جالل آباد ترمنځ د 

(megavolt amperes.یو اضافي ترانسفارمر به هم په دې سب سټیشن کې نصب شي ) 

واد/سیمه ییزې ستراتیژۍ سره د یله ه
 پروژې دلیل او تړاو

ي شبکې به د پاتې شوي یا جالشوبرابره کړي، لګښت مالي ته د مرکزونو  وختیځد د شمال ختیځ څخه د هیواد بریښنا شبکه یاد پروژه به 
فوټولوټیک لمریز مختلفو ( په سیمه کې د ۱و کولي شي ) لیند بریښنا  عمومي شبکې سره وصل کړي، او د بریښنا سیسټم ثبات ټینګ کړي.

ه کړي، او ( په ختیځ کې دوه صنعتي پارکونو ته دوامداره بریښنا برابر۲برښنا واخلي )څخه شوي( ن الپیا او په مهال د تطبیق  ) پروژو
زره نوي اړیکو  ۳۰۰یاد بریښنا لینونه به د  .کړيسره پیاوړي د یوځای کولو ( په ګاونډیو والیتونو کې بریښنایی ثبات د برښنا لینونو ۳)

  .د لږد توانایی ولريوونکو لپاره د برښنا ک لکه استوګن ځایونه، سوداګریز او صنعتي پارکونه او نورو مصرف

 سرسي ښه شوی.الان کې د دوامداره بریښنا ته په ټول افغانست اوږد مهاله اغیز

ېد پروژې پایل   

  د پایلې توضیحات

بانک ایيیپرمخت اید آس  
 



    د پایلې پر لوري پرمختګ

  په تطبیق کې پرمختګ

 په ختیځ والیتونو کې د بریښنا د لیږد ظرفیت لوړ شوي د پروژې د محصول توضیحات

 په ننگرهار والیت کې د بریښنا ویشلو ظرفیت لوړ شو

د پرمختګ حالت )محصول، د تطبیق 
 فعالیتونه او مسائل(

 

 جالل آباد، کابل جغرافیوي موقعیت

  د ټولنیز خوندیتوبونو وېشنیز

 B چاپیلایر

 B بیا میشتیدلغیر ارادی 

 C دونکيیاوس صليا

 د چاپېریالي او ټولنیزو اړخونو لنډیز

لومړني د چاپیلایر ساتنې  راشي.الندي  کټګوري B په پالیسۍ کال ۲۰۰۹د  یز اړخونوختیایي بانک د ټولنمد آسیا پربه پروژه دغه  هاړخون چاپیلایر
کې د عامه مشورې وروسته افشا  دریمه ربعکال په  ۲۰۱۳د  بهراپور یاد  راپور د ساللکارانو لخوا د چمتو کولو په حالت کې دي.

 شي.

بیا میشتیدلغیر ارادی  د ځمکې د استمالک او کټګوري الندي راشي.  B په پالیسۍ کال ۲۰۰۹د  ټولنیز اړخونوختیایي بانک د مپروژه به د آسیا پردغه  
کال په دریمه ربع کې د عامه مشورې  ۲۰۱۳د  بهراپور یاد  د ساللکارانو لخوا د چمتو کولو په حالت کې دي.بیا میشتیدنې پالن 
 وروسته افشا شي.

 کټګوري الندي راشي. C اندې هیڅ اغیزه نلري او پهپروژه په داخلي خلکو بدغه  دونکيیاوس صليد سیمي ا

يد اړخونو اړیکي، ګډون، او مشور  

  پرمهال دیزایند پروژې د  کال د دویمه ربعي په جریان کې به ترسره شي ۲۰۱۷د 

تطبیق پرمهال د پروژې د کلونو کې د فزیکي ساختماني کارونو په ترڅ کې ترسره شي ۲۰۱۹او  ۲۰۱۸په    

 مامورینمسؤول 

 علیم، اسد   د آسیا پرمختیایي بانک مسؤوله مامور

 د مرکزي او لوېدیځې آسیا څانګه د آسیا پرمختیایي بانک مسؤوله څانګه

 د مرکزي او لوېدیځې آسیا څانګهبرخه، انرژۍ د  د آسیا پرمختیایي آسیایی مسؤوله برخه

کوونکې ادارې ءاجرا  د افغانستان برېښنا شرکت 
 چمن  يحضور

 ،کابل
   تجمهورید افغانستان اسالمی 

 مهال وېش

 - کول روښانه نظر د

 - واقعیت موندنه



 ۲۰۱۷نومبر  ۲ (MRMاداري پالوې د بیاکتنې غونډه )د 

۲۰۱۷دسمبر  ۷ تصویب  

  - د وروستۍ کتنې پالوی

۲۰۱۷ دسمبر ۱۸ معلوماتي پاڼه نوی کول د پروژي وروستی  

 
 

 ستانافغان -۰۵۵۶ بالعوضه مرسته

 
 

 
 مهم پړاوونه

 

 د السلیکیدو نیټه تصویب

 

 د اجراء نیټه

  تړل

 
 بیا کتل شوي اصلی

 
 واقعی

 
   

۲۰۱۷دسمبر  ۷ ۲۰۱۷دسمبر  ۱۷  ۲۰۲۲می  ۳۱  -   -  -  

             

           

  د بالعوضه مرستو څخه ګټه اخیستل مالی پالن  

ټهنی مجموع )میلیون آمریکایی ډالر(   
د آسیا 

پرمختیایي 
 بانک

 خالص سلنه نور
 

  د قراردادونو ورکول په مجموعي ډول ۶۵ د پروژې لګښت

د آسیا پرمختیایي 
 بانک

۲۰۱۷دسمبر  ۷ ۰  ۰ ۰ ۰٪  
 

           

  متراکم لګښتونه ۵ کاونټرپارټ

۰۶ مشترکه تمویل  ۲۰۱۷دسمبر  ۷   ۰ ۰ ۰٪   
             

 
 
 https://www.adb.org/projects/47282-006/main  پروژې پاڼهد 

 http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=47282-006  د معلوماتو غوښتنې
 ۲۰۱۸می  ۱۱  ټاکل شوي نیټه

 
 دوامداره کار وی، شاید ځینې معلومات یې په لومړنۍ ( کې د پروژې یا پروګرام په اړه لنډ معلومات دي: د پروژې معلوماتي  پر پاڼو PDSد پروژې د معلوماتي پاڼو یا )

 بڼه کې نه وي، خو کله چې معلومات السته راشي ور اضافه کیږي. د وړاندیز شویو پروژو په اړه معلومات آزمایشي او نمایشي دي.
 

عینو د اړتیا لپاره د سرچینې په توګه وړاندې کوي چې هیڅ ډول ضمانت ( له الړی د پروژو په اړه معلومات یوازې د مراجPDSد آسیا پرمختیایي بانک د معلوماتي پاڼو یا )
دي"  داسې وړاندې کړي، نه لري.  حال دا چې د آسیا پرمختیایي بانک تل هڅه کوي لوړ کیفیت محتویات وړاندې کړي، او معلومات له هیڅ راز ضمانت  "لکه څرنګه چې 

خص هدف لپاره مناسبوالی او د سوداګرو د ضمانت له محدودیت پرته، ناسرغړاوی نه شته.  د آسیا پرمختیایي بانک هغه که ښکاره وي یا ضمني، چې په دې کې د یوه مش
 په مشخصه توګه د دا ډول معلوماتو د بشپړتیا یا دقت په اړه د ضمانت مسؤولیت نه لري.

 


