د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮل او ﭘﻠ ﮐﻮل
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ وﻻﯾﺘ ادارې دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼ د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ او ﻋﺎﻣﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐي .د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د دﻏﻮ ادارو ﺨﻪ ﻣﻼﺗ
ﮐﻮي ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﭘﻠ ﮐي ،د ﮐﺎروﻧﻮ
ﻟۍ د ﭘﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﮐي او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﯾﻮازې او ﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي .ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ،ﺳﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﮐﻨﺪوز ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن
او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

دې ډول دا ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ ﻮﻟﻨﯿﺰ‐اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وده وﮐي.

ﭘﺮوﺮام :د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ

وﺿﻌﯿﺖ
د ﻫﯿﻮاد زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﺧﻠ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ او دوﻟﺘ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﺷﺮﯾ :د ﻣﺎﻟﯿ وزارت

ﺳﮐﻮﻧﻮ ،ﭘﻠﻮﻧﻮ ،د اوﺑﻮرﺳﻮﻧ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،د ﺎک ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ،د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ

ﺳﺎﺗﻨ ،د ﺑﺮﻨﺎ اﻧﺮژۍ ،روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧ او ﻮوﻧ او روزﻧ ﺗﻪ ﯾﻮازې ﻣﺤﺪود ﻻﺳﺮﺳ
ﻟﺮي.
ﻣﻮﺧﻪ

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,
 :Provincesﺑﻐﻼن

ﭘﻪ ﺷﭙو ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟ ادارې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ
وﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ ﯾﻮازې ﺗﻮﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠ ﮐی او د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ

,
 :Provincesﺑﻠﺦ

ﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺎرﻧﻪ وﮐي او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮﻪ او د
ﺧﻠﻮ د اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐي.

,

ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ

,

د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ ﺳﮐﻮﻧﻪ ،د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﺳﺘﻨﺎدي دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ،
د اوﺑﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ،د ﺑﺮﻨﺎ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺷﺒ او ﻮوﻧ وداﻧ ﺷﻮې دي .اوس
ﻣﻬﺎل د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻟﺲ ﻮوﻧ د وداﻧﯿﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ دی ،دووﻟﺲ ﻧﻮرې
ﻮوﻧ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐ ﺷﺎﻣﻠ دې .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د  ۳۰ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮو ﭘﻪ اﻧﺪازه د ﺳک
ﻏﺎړې ﺳﮐﻮﻧﻪ او د ﺷﺎوﺧﻮا  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮو ﭘﻪ اوږدواﻟ ﺟﻐﻠﻪ ﻟﺮوﻧ ﺳﮐﻮﻧﻪ د ﺑﻠﺦ او
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ ودان ﯾﺎ ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮﯾﺪي .ﻧﻮر وداﻧﯿﺰ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ
دي .ډﯾﺮې  ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗ ﻻرې ﻮوﻧ او روزﻧ او اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻪ د ﺧﻠﻮ ﻻﺳﺮﺳ آﺳﺎﻧﻪ
ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘ زﯾﺎﺗﻮي ،او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
او ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻫﻐﻮی راﺗﻠﻮﻧ ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻪ ﻟﻮړوي .د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﮐ ﻧﻦ د

 :Provincesﮐﻨﺪز

 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻨ
د ﻮﻟﻨﯿﺰ‐اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﮐﻮل او د
ﺣﻮﻣﺘ او دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻮ د ﭘﻼن
ﺟﻮړوﻧ د ﭘﺎره د ﻣﯿﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻮ ﻣﻨﺘﻪ
راوړل
 ‐ Overall term: ۱۳۹۳ﻟﯿﻨﺪۍ ۱۴۰۰

 ۴٬۹۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮو ﭘﻪ اوږدواﻟ ﯾﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوی دﯾﻮال د  ۳۰۰ﻫﺘﺎرو ﭘﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ د ﯾﻮې
ﮐﺮﻫﻨﯿﺰې ﻣ ﺨﻪ د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .د اوﺑﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ﭼ د
 ۸۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮو ﭘﻪ اوږدواﻟ د ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ ﻧﻮي ودان ﯾﺎ ﺑﯿﺎرﻏﻮل
ﺷﻮي دي د ﺑﺰﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎت ﮐي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې،
د ﺑﺮﻨﺎ د ﺷﺒ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ دﭘﺎره دوه ﭘﺮوژې ﻧدې ﺑﺸﭙﯦی .ﭘﻪ ﮐﻨﺪز او ﺑﻐﻼن ﮐ د
ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ۶۰۰۰۰اوﺳﯿﺪوﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮول ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ.
د ﭘﺮوژې ﯿﻢ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻨ د ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ د روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻻرﻮوﻧﻮ
ﯾﺎ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د روزﻧ ﻟﻪ ﻻرې د وزارﺗﻮﻧﻮ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ادارو د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د
روزﻧ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺗﺎﻣﯿﻨﺪﻻی ﺷ ﭼ ﻧﻮې ﺟﻮړه ﺷﻮې ﯾﺎ ﺑﯿﺎرﻏﻮل
ﺷﻮې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮﻪ وﮐﺎرول ﺷ او ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺎرﻧﻪ ورﻨ وﺷ .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﯿﺐ ،د
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﯾﻮ ﻟ ﺎﻧﺮﯾﻮ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐ اﻧﺠﯿﻨﺮان د اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ
ژوره ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ډول ﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﭘﺮوژې ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ
ﻃﺮﺣﻪ ﮐي.
د ﭘﺮوژې د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻪ ﯾﻮازې ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻤﻮن
وﻣﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺪارﻧﻪ د دوﻟﺘ ادارو او ﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﻮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﻫﻐﻮی ﺑﺎور
ﭘﯿﺎوړی ﺷﻮ ،ﻪ دوی ﭘﻪ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ
او وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ ﻓﻌﺎل ،ﻣﺸﺮوع او ﺎرﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ را او ﺗﺮ
ﻨﻪ ﯾ د ﻫﯿﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘ ﯿﻨﯿي
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