د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ اﻧﺮژي د ﭘﺮﻣﺨﺘ
د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮزﯾﻊ د ﺎري او ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﺮﻣﻨ ډﯦﺮ زﯾﺎت ﺗﻮﭘﯿﺮ
ﻟﺮي .د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ وي/اﺗﺒﺎع ﻫﻢ اﻧﺮژۍ
ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻻﺳﺮﺳ ﺑﺎوري ﺷ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ

ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﻮ او ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﮐﻮي ﭼ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺒ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ زﯾﺮﺑﻨﺎء ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐﻮي.

ﭘﺮوﺮام :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې ﺑﺮﻨﺎ ﻟﯿدول
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ

وﺿﻌﯿﺖ/ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ ډول د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﯧﺪل/ﺗﻠﻞ ﭘﻪ ډﯦﺮی ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ورﻨ ژوﻧﺪ

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژی او اوﺑﻮ
وزارت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ

ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﮐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﺗﻮﺿﯿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ دي ﺧﻮ ﺑﯿﺎ
ﻫﻢ ډﯦﺮه ﻗﯿﻤﺘﻪ او ﻧﺎﺑﺎوري ﺑﺮﯦﻨﺎ ده .ډﯦﺮی ﺎرﻮ ،ﺎروﻧﻪ او ﺎرواﻟ ﺑﺎﯾﺪ

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ

ﺳﺎﺣﻮي ﺑﺮﯦﻨﺎﯾ ﺷﺒ ﺳﺮه وﻧﻠﻮل ﺷ ﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﯾ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺗﻪ وده
ورﮐي .ﻧﻮ ﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ د اﻗﺘﺼﺎدي ودې او د ﮐﺎر زﻣﯿﻨ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره

 :Provincesﺑﻠﺦ

ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ او ﮐﻠﯿﺪي اړﺗﯿﺎ ده او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وده ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ
ﺳﺘﺮه وﻧه ﻟﺮي.

ﻣﻮﺧﻪ
د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ،ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ او
دوﻟﺘ ادارو ﺗﻪ د ﺑﺎور وړ اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮول دي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ودې او
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړوي.

اﻗﺪاﻣﺎت او ﭘﺎﯾﻠ
دا ﭘﺮوﺮام د ﺑﺮﯦﻨﺎﯾ ﺷﺒ ﭘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،د ﻣﺤﻠ ﺷﺒﻮ ﻧﻠﻮل ،او ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼ اړﺗﯿﺎ
ﻟﯧﺪل ﮐﯧي ،د ﻧﻮي زﯦﺮﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي ﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟ
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺒ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐي .د ﺑﺮﯦﻨﺎﯾ ﺷﺒﻮ ﻋﺼﺮي
ﻟﯧد او ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐ ﭼ ﮐﻮرﻧ ،ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ،دوﻟﺘ ادارې او ﺗﻌﻠﯿﻤ ادارې

,
 :Provincesﺳﻨﻤﺎن
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻣﻮﺧﻪ اﯾﺰو
ﭘﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل
ﮐ د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ د ﺑﺮاﺑﺮﻟﻮ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ
ﯿﻨﻮل.
 :Overall termزﻣﺮئ  – ۱۳۸۹ﻟﯿﻨﺪۍ
۱۳۹۸

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Energy – the
Key to Development
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
7Energie%20Energy%20KfW
(-Pashto.pdf

د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﻪ ﺷﺒ ﺳﺮه ﻧﻠﻮل ﺷﻮي دي ،د ﺑﺮﯦﻨﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮوي .د ﺳﺐ
ﺳﯿﺸﻨﻮﻧﻮ ،د ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﻧﻮ او ﺑﺮﯦﻨﺎﯾ ﻧﻠﻮﻧ ﻫﻢ د ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﻗﻄﻊ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﭘﺎم وړ ﮐﻤ راوﺳﺘﻠ دی .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮدې ،دا ﮐﺎر ﺎﯾ د ﺑﺮﯦﻨﺎ د ﻟﯧد
ﺛﺒﺎت او د ﺑﺎورﺗﯿﺎ ﮐﭽﻪ زﯾﺎﺗﻮي ،د ﺑﺮﯦﻨﺎ د زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﭽﻪ راﯿﻪ او د ﺑﺮﯦﻨﺎ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﻻ
ﻪ ﮐي.
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