د السوند (سند) دغه ژباړل شوې بڼه د  ۲۰۱۶کال د مارچ پر ۲۹مه ،د هغې د انګلیسی بڼې مطابق ده.

افغانستان :د انرژۍ رسولو د پراختیايي پانګونې پروګرام –  ۱برخه
د پروژې نوم

د انرژۍ رسولو د پراختیايي پانګونې پروګرام –  ۱برخه

د پروژې نمبر

47282-003

هېواد

افغانستان

د پروژې حالت

تصويب شوې

د پروژې ډول  /د همکارۍ څرنګوالی

منل

د تمويلولو سرچینه  /اندازه

 0464-AFGمنل :د انرژۍ رسولو د پراختیايي پانګونې پروګرام –  ۱برخه

د آسیا پراختیايي بانک فنډ

 US$ 200.00میلیون

 0464-AFGمنل :د انرژۍ رسولو د پراختیايي پانګونې پروګرام –  ۱برخه
د افغانستان زېربنايي اعتباري پانګه

 US$ 75.00میلیون

ستراتیژيک پروګرامونه

د اقتصادي ودې په شمول سیمه يیزه بشپړتیا

د بدلون انګیزې

شراکت

سکتور  /فرعي سکتور

انرژي – الکترونیکي انتقال او توزيع – د انرژۍ انتفاعي خدمتونه

د جنډر برابرښت او خوځښت

د جنډر هېڅ عناصر نه شته

تشريح

د پنګونې لپاره وړانديز شوې فرعي پروژې تر  PFRوړانديز الندې دي  )۱ -له شبرغان نه دشت الوان ته د
 ۵۰۰کیلوواټه برېښنا لېږدولو مزي ۲۲۰ )۲ ،کیلو واټه برېښنا لېږدولو مزي له اندخوی نه شبرغان ته )۳ ،د
انرژۍ د راتلونکو پروژو د اسانتیاوو د چمتووالي پروژه او مشورتي تحلیلي خدمتونو وړاندې کول ،او  )۴د
پروګرام څارنه او د تطبیق مشوره.

له هېواد/سیمه يیزې
ستراتیژۍ سره د
پروژې دلیل او تړاو

 ۱برخه به ددې اجازه ورکړي چې د وارداتي برېښنا غځول د وروستي ماموريت د له منځه تللي تړاو
جوړولو سره له ترکمنستان نه له افغانستان سره ونښلوي.

اغېز

په ټول افغانستان کې د برېښنايي اندازې ډېرېدل او د انرژۍ خوندي کېدل (د پروژې تعريف).

د پروژې پايله
د پايلې تشريح

له ترکمنستان نه د وارداتي برېښنا رسول ډېر شوي.

د پايلې پر لوري پرمختګ
په تطبیق کې پرمختګ
د پروژې د محصول تشريح

له شبرغان نه دشت الوان ته  ۳۰۶کیلومتره (تخمیناً) د  ۵۰۰کیلواټه برېښنا مزي
لېږدولو عملیات
 ۶۶کیلومتره (تخمیناً) د  ۲۲۰کیلوواټه برېښنا مزی له شبرغان نه اندخوی ته لېږدول
بشپړ شوي
راتلونکې پروژه طرحه شوې او د آسیا پراختیايي بانک او نورو پراختیايي شريکانو له
خوا پانګونې ته چمتو شوې
سوداګريز پالن او د ګمرکي تعرفې نمونه او د افغانستان برېښنا شرکت لپاره پراخه
شوی چوکاټ.

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

شمال ،ختیځ او د افغانستان لوېديځه برخه

د خونديتوب کتګورۍ
چاپېريال

B

اجباري بیا مېشتېدل

B

اصلي اوسېدونکي

C

د چاپېريالي او ټولنیزو اړخونو لنډيز
چاپېريالي اړخونه

 IEEبايد چمتو شي

اجباري بیا مشېتېدل

 LARPبايد چمتو شي

اصلي اوسېدونکي

د بومي خلکو هېڅ ډول اغېز نه شته

د ګډونوال اړيکه ،ګډون او سال مشوره
د پروژې د طرحې پرمهال
د پروژې د تطبیق پرمهال

د شغل فرصتونه
د مشورې
خدمتونه

سالکاران بايد د کیفیت پربنسټ له ټاکنې په ګټې اخیستو سره وګومارل شي ،او د آسیا د پراختیايي بانک د مېتود او
الرښود له مخې له سالکارانو ګټه واخیستله شي ( ،۲۰۱۳لکه وخت په وخت چې ذکر شوی)

تدارکات

د پروژې چارې بايد د نړيوالې مزايدې د سیالۍ له الرې د آسیا د پراختیايي بانک د تدارکاتو د الرښود په رڼا کې
( ،۲۰۱۳لکه څرنګه چې وخت په وخت ذکر شوی) له جامع قراردادونو الندې ترسره شي

مسؤول مامورين
د  ADBمسؤول آمر

اسد علیم

د  ADBمسؤوله څانګه

د مرکزي او لوېديځې آسیا څانګه

د  ADBمسؤوله برخه

د انرژۍ برخهCWRD ،

اجرا کوونکې ادارې

د افغانستان برېښنا شرکت
چمن حضوري ،کابل ،د افغانستان اسالمي جمهوريت

مهال وېش
د نظر روښانه کول

-

حقیقت موندنه

-

MRM

 2015اکتوبر 27

تصويب

 2015ديسمبر 08

د وروستۍ کتنې پالوی
وروستی  PDSنوی کول

 2015ديسمبر 09

 0464-AFGمنل
مهم ټکي
تصويب

د السلیک نېټه

د اعتبار نېټه

 08ديسمبر 2015

 19ديسمبر 2015

-

د پانګونې پالن

بندېدل
اصل

بیا کتل شوی

حقیقي

 31ديسمبر 2020

-

-

ګټې اخیستنې ته چمتو کېدل
ټول ټال( :مبلغ  US$میلیون ډالر)

نېټه

د پروژې لګښت

205.00

مجموعي قراردادي جايزې

د آسیا پراختیايي بانک

200.00

 08ديسمبر 2015

کونټرپارټ

5.00

مجموعي توزيعات

ګډه پانګونه

0.00

 08ديسمبر 2015

نور

ADB

0.00

0.00

0.00

0.00

خالصه سلنه

0%

0%

منل0465-AFG
مهم ټکي
تصويب

د السلیک نېټه

د اعتبار نېټه

 08ديسمبر 2015

 19ديسمبر 2015

-

د پانګونې پالن

بندېدل
اصل

بیا کتل شوی

حقیقي

 31ديسمبر 2020

-

-

ګټې اخیستنې ته چمتو کېدل
ټول ټال( :مبلغ  US$میلیون ډالر)

نېټه

د پروژې لګښت

75.00

مجموعي قراردادي جايزې

ADB

0.00

 08ديسمبر 2015

کونټرپارټ

0.00

مجموعي توزيعات

ګډه پانګونه

75.00

 08ديسمبر 2015

ADB

0.00

0.00

نور

0.00

0.00

خالصه سلنه

0%

0%

د پروژې د معلوماتو پاڼې يا  PDSکې د پروژې يا پروګرام په اړه لنډ معلومات دي :ځکه چې د پروژې د معلوماتو پر پاڼو کار روان
دی ،شايد ځینې معلومات په لومړنۍ بڼه کې نه وي ،خو کله چې پیدا شي ور اضافه به شي .د وړانديز شويو پروژو په اړه معلومات
آزمايشي او نمايشي دي.
د آسیا پراختیايي بانک د پروژې د معلوماتو پخپلو پاڼو کې راغلي معلومات يوازې د خپلو کاروونکو لپاره د سرچینې په توګه وړاندې
کوي چې هېڅ ډول ضمانت نه لري .حال دا چې د آسیا پراختیايي بانک هڅه کوي د لوړ کیفیت محتويات وړاندې کړي ،او معلومات له
هېڅ راز ضمانت پرته "لکه څرنګه چې دي" داسې وړاندې کړي ،هغه که ښکاره وي يا ضمني ،چې په دې کې د يوه مشخص هدف
لپاره مناسبوالی او د سوداګرو د ضمانت له محدوديت پرته ،ناسرغړاوی نه شته .د آسیا پراختیايي بانک په مشخصه توګه د دا ډول
معلوماتو د بشپړتیا يا دقت په اړه د ضمانت مسؤولیت نه لري.

