دغه د پروژي معلوماتي پاڼه ( ،)PDSد هغې د  ۱۱اپریل  ۷۱۱۲انګلیسی بڼې مطابق ده او په  ADB.orgکی موندل کیږی.
این برگۀ معلوماتی پروژه ( ،)PDSترجمۀ متن انگلیسی مورخ  ۱۱اپریل  ۷۱۱۲آن بوده و قابل دسترس در  ADB.orgمیباشد.

د آسیا پرمختیایي بانک
افغانستان :د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام دویم برخه
(دویم  : MFFد انرژۍ پراختیا  ۴۱۰۲تر )۴۱۴۲
د پروژې نوم

د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام دویم برخه (دویم  :MFFد انرژۍ پراختيا  ۴۱۰۲تر )۴۱۴۲

د پروژې شميره

۲۸۴۷۴-۱۱۲

هيواد

افغانستان

د پروژې حالت

تصویب شوې

د پروژې ډول  /د همکارۍ
څرنګوالی

بالعوضه مالی مرسته

د تمویلولو سرچينه  /اندازه

بالعوضه مرسته -۱۲۵۰افغانستان :د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام دویم برخه (دویم
 :MFFد انرژۍ پراختيا  ۵۱۰۲تر )۵۱۵۲
د مراعاتي پانګې عادي منابع /د  ۰۷۷۸۴۲ميليونه آمریکائی ډالر
آسيا پراختيایي صندوق
بالعوضه مرسته -۱۲۵۵افغانستان :د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام دویم برخه (دویم
 :MFFد انرژۍ پراختيا  ۵۱۰۲تر )۵۱۵۲
د افغانستان د زیربناو وجهي
صندوق

 ۴۴.۸۸۸ميليونه آمریکائی ډالر

بالعوضه مرسته  -۱۲۵۲افغانستان :د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام دویم برخه (دویم
 :MFFد انرژۍ پراختيا  ۵۱۰۲تر )۵۱۵۲
د چين د خلق جمهوریت د سيمه  ۰ميليونه آمریکائی ډالر
یيزې همکارۍ او د بيوزلۍ د
کمولو وجهي صندوق
ستراتيژیک
اجنډا

پراخ اقتصادي پرمختګ
د سيمې یووالي

د بدلون انګيزې

مشارکت

سکتور /فرعی سکتور

انرژی – د برېښنا انتقال او ویش

د جنډر برابرښت او خوځښت هيڅ ډول د جندر اړوند عناصر موجود ندي

توضيحات

دغه پروژه به د یو غير هممهاليز سره نښتي برېښنا سيسټم له الرې له ترکمنستان څخه د برېښنا د وارداتو د
پراختيا ،په افغانستان کې د متحد بریښنا شبکې د جوړولو او مرکزي افغانستان ته د بریښنا د شبکې د غځولو
په برخو کې مرسته وکړی .د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د  ۴۱۰.کال د برېښنا د اخيستلو او پلورلو د
السليک شوي تړون پر اساس به یو  .۱۱ميګاواټه د برېښنا د بدلولو مرکز ( )converter stationبه د لس
کلونو لپاره د ترکمنستان څخه را وارد شوي برېښنا به د افغانستان د برېښنا سيسټم سره وصل کړي .د دوشي
څخه د باميان پوری اړوند د برېښنا لين به د بریښنا شبکه تر اتو نورو والیتونو ته پراختيا ورکړی ،نږدې
۰.۱۱۱۱کورنيو ته برېښنا ورکړی ،او د برېښنا موجوده شبکې به تقویه کړی .دغه پروژه د آسيا پرمختيایي
بانک او د نورو پراختيایي ملګرو د پروژو سره ټراو لري .دغه پروژه په بشپړ ډول د افغانستان د حکومت د
ملي انرژۍ د رسولو پروګرام سره سمون لړی.

دغه پروژه به د ترکمنستان څخه  ۲۱۱ميګاواټه راوارد شوي برېښنا به د افغانستان د برېښنا سيسټم سره
له هيواد/سيمه یيزې
ستراتيژۍ سره د پروژې دليل وصل کړی.
او تړاو
اوږد مهاله اغيز

د افغانستان د حکومت د ملي انرژۍ د رسولو د پروګرام د اهدافو سره سم په ټول افغانستان کې انرژۍ ته د
دوامداره السرسي ښه کول

د پروژې پایله
د پایلې توضيحات

د وارداتي او داخلی برېښنا ښه ویش او رسول

د پایلې پر لوري پرمختګ
په تطبيق کې پرمختګ
د پروژې د محصول
توضيحات

په دښت علوان کي د یو نوي  .۱۱ميګاواټه لوړ ولټاژ د برېښنا د بدلولو مرکز ()converter station
جوړول او فعالول
د دوشي څخه تر باميانه د  ۴۴۱کيلو ولټه ظرفيت لرونکي  ۰۷۱کيلومتره نوي د برېښنا لين غځول
په باميان والیت کي یو نوي  ۴۴۱/۴۱کيلو ولټه سب سټيشن جوړول او د برېښنا شبکې په ګډون ۴۱۱۱۱
نوي کنکشنونه نصبول

د تطبيق د پرمختګ حالت
(محصول ،فعاليتونه او
مسائل)
جغرافيوي موقعيت

د ټولنیز خوندیتوبونو وېشنیز
چاپيریال

B

غير ارادی بيا ميشتيدل

B

اصلي اوسيدونکي

C

د چاپېریالي او ټولنیزو اړخونو لنډیز
چاپيریال اړخونه

د چاپيریال له نظره دغه پروژه د  Bپه کتګوري کې درجه بندې شوې ده .د چاپيریال لومړنۍ ازموینې

راپور د  ADBپه ویب پاڼه کی د  ۴۱۰۲کال د اکټوبر په  ۲۰خپور شو .د چاپيریال د مدیریت پالن به
د پروژي د پيل څخه وروسته د  ۴۱۰۷کال په اوله ربع کی تازه (اپدیت) شی.
غير ارادی بيا ميشتيدل

دغه پروژې د غير ارادی بياميشت کيدو له نظره په  Bکتګوري کې درجه بندې شوې ده .د ځمکې د
استمالک او بيا ميشتيدنې پالن د  ADBپه ویب پاڼه کی د  ۴۱۰۲کال د اکټوبر په  ۲۰خپور شو .یاد
پالن به د پروژي د دیزاین څخه وروسته او د پروژي د پيل څخه مخکي د  ۴۱۰۷کال په اوله ربع کی
تازه (اپدیت) شی.

د سيمي اصلي اوسيدونکي

د سيمي د اصلي اوسيدونکو له نظره دغه پروژه په  Cکتګوري کې درجه بندې شوې ده .هيڅ ډول
راپور ته اړتيا نشته.

د اړخونو اړیکي ،ګډون ،او مشوري
د پروژې د دیزاین پرمهال

د پروژې د چمتووالي په پړاو کی به ترسره شي

د پروژې د تطبيق پرمهال

د پروژې د بشپړ دیزاین په پړاو کی به ترسره شي

د سوداګرۍ فرصتونه
تدارکات

د پروژې اړوند د کار ( )worksاو د اجناس ( )goodsتدارکاتي کارونه به د آسيا پرمختيایي بانک د تدارکاتو
الرښود ( ۴۱۰.کال او وخت په وخت تعدیل) پر اساس ترسره شي .د داوطلبي نړیوالې سيالۍ به د ټرنکی
( )turnkeyقراردادنو لپاره به وکارول شي.

مسؤول مامورین
د آسيا پرمختيایي بانک مسؤوله مامور

اسد ،عليم

د آسيا پرمختيایي بانک مسؤوله څانګه

د مرکزي او لوېدیځې آسيا څانګه

د آسيا پرمختيایي آسيایی مسؤوله برخه

د انرژۍ برخه ،د مرکزي او لوېدیځې آسيا څانګه

اجراء کوونکې ادارې

د افغانستان برېښنا شرکت
حضوري چمن
کابل،
د افغانستان اسالمی جمهوریت

مهال وېش
د نظر روښانه کول

-

واقعيت موندنه

-

د اداري پالوې د بياکتنې غونډه ()MRM

 ۴نومبر ۴۱۰۲

تصویب

 .دسمبر ۴۱۰۲

د وروستۍ کتنې پالوی

-

د پروژي وروستی معلوماتي پاڼه نوی کول

 ۴۲مارچ ۴۱۰۸

بالعوضه مرسته  -۱.۴۰افغانستان
مهم پړاوونه
تصویب

د السليکيدو نيټه

د اجراء نيټه

 .دسمبر ۴۱۰۲

 ۴۱دسمبر ۴۱۰۲

-

بندېدل
اصل

د مالی پالن
نيټه

ټول ټال (ميليون دالر)
د پروژې
لګښت

۰۲۲۸۴۲

د آسيا
پرمختيایي
بانک

۰۷۷۸۴۲

 .دسمبر ۴۱۰۲

نور

.

متراکم لګښتونه

ګډه پانګونه

۱

 .دسمبر ۴۱۰۲

بيا کتل شوی

 ۲۱جون ۴۱۴۲

واقعی

-

-

د بالعوضه مرستي کارول
د آسيا پرمختيایي
بانک

خالص
فيصدی

نور

قراردادونه په مجموعي ډول اجرا کول
۱

۱

۱

۱۰

۱۰

۱

بالعوضه مرسته  -۱.۴۴افغانستان
مهم پړاوونه
د السليکيدو نيټه

تصویب

 ۴۱دسمبر ۴۱۰۲

 .دسمبر ۴۱۰۲

د اعتبار نيټه

-

بندېدل
اصل

بيا کتل شوی

 ۲۱جون ۴۱۴۲

-

د مالی پالن
ټول ټال (ميليون دالر)
د پروژې
لګښت

۴۴.۸۸۸

نيټه

د بالعوضه مرستي کارول
د آسيا پرمختيایي
بانک

قراردادونه په مجموعي ډول اجرا کول

نور

خالص
فيصدی

واقعی
-

د آسيا
پرمختيایي
بانک

۱

 .دسمبر ۴۱۰۲

نور

۱

متراکم لګښتونه

ګډه پانګونه

۴۴.۸۸۸

 .دسمبر ۴۱۰۲

۱

۱

۱

۱۰

۱۰

۱

بالعوضه مرسته  -۱.۴۲افغانستان
مهم پړاوونه
د السليکيدو نيټه

تصویب

 .دسمبر ۴۱۰۲

د اعتبار نيټه

-

 ۴۱دسمبر ۴۱۰۲

بندېدل
اصلی

بيا کتل شوی

 ۲۱جون ۴۱۴۲

-

د مالی پالن
ټول ټال (ميليون دالر)

نيټه

د پروژې
لګښت

۰

د آسيا
پرمختيایي
بانک

۱

 .دسمبر ۴۱۰۲

سيال

۱

متراکم لګښتونه

ګډه پانګونه

۰

 .دسمبر ۴۱۰۲

واقعی
-

د بالعوضه مرستي کارول
د آسيا پرمختيایي
بانک

نور

خالص
فيصدی

قراردادونه په مجموعي ډول اجرا کول
۱

۱

۱

۱

۱۰

۱۰

د پروژې د معلوماتي پاڼو یا ( )PDSکې د پروژې یا پروګرام په اړه لنډ معلومات دي :د پروژې معلوماتي پر پاڼو دوامداره کار
وی ،شاید ځینې معلومات یې په لومړنۍ بڼه کې نه وي ،خو کله چې معلومات السته راشي ور اضافه کیږي .د وړاندیز شویو پروژو
په اړه معلومات آزمایشي او نمایشي دي.
د آسیا پرمختیایي بانک د معلوماتي پاڼو یا ( )PDSله الړی د پروژو په اړه معلومات یوازې د مراجعینو د اړتیا لپاره د سرچینې په
توګه وړاندې کوي چې هیڅ ډول ضمانت 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 دي" داسې وړاندې کړي ،هغه که ښکاره وي یا ضمني ،چې په دې کې د
یوه مشخص هدف لپاره مناسبوالی او د سوداګرو د ضمانت له محدودیت پرته ،ناسرغړاوی نه شته .د آسیا پرمختیایي بانک په
مشخصه توګه د دا ډول معلوماتو د بشپړتیا یا دقت په اړه د ضمانت مسؤولیت نه لري.

