DABS

دافغانستان برښنا شرکت
معلومات انرژی برق هلمند /د هلمند برښنا انرژی معلومات
Da Afghanistan Breshna Sherkat

تعداد مشترکین /د پیردونکو شمیر:

منابع /سرچینې:

۳۰۰۰۲

حراراتی
 ۲۰۰کیلوواټ

آبی

آفتابی/لمریزه

وراداتی

۰۰میګاواټ

پالن های درحال تطبیق  /د تطبیق حال کښې پالنونه:
د ګرشک د تولیدي برښنا بند ددو مخکنیو لګول شویو توربینونو مجموعي تولیدي انرژۍ  ۵.۱میګاواټه دی ،چې د نوي توربین په لـــــګولو او د
پخوانیو توربینونو په رغولو سره به د هر توربین تولید  ۵.۱میګاواټو ته لوړ شي.
د نوموړي بند د رغولو چارې د یوې هندې قراردادي کمپنۍ له خوا پرمخ وړل کیږي ،چې چارې یې  ۵۱سلنه ترسره شوي او د کار په بشپړیدو
سره به یې د تولید مجموعي ظرفیت  ۸.۴میګاواټو ته لوړ او ورسره به د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي د  ۴۸ساعته برښنا څخه برخمن شـــــــي.
نوموړې پروژه  ۸۴میلیون آمریکایي ډالره لګښت لري ،چې پیسې یې د آسیا د پراختیایي بانک له خوا ورکول کیږي.
دغه بند د کجکي د تولیدي برښنا له فابریکي وروسته د هلمند والیت د تولیدي برښنا دوهمه سرچینه ګڼل کیږي ،چې په ۵۸۱۱ه ش کال د امریکا
متحده آیالتونو په مالي مرسته د  ۸میګاواټو برښنا په ظرفیت جوړ شوی او د یاد بند د دستګاوو د زوړوالي له امله ددغه بند د تولید کـــــچه ۵.۱
میګاواټو ته راښکته شوې ،چې د یادې پروژې د چارو په بشپړیدو سره به یې تولید  ۸.۴میګاواټه برښنا ته لوړ شي.
پالن های کوتاه مدت  /لنډه مهاله پالنونه:
دغه بند د کجکي د تولیدي برښنا له فابریکي وروسته د هلمند والیت د تولیدي برښنا دوهمه سرچینه ګڼل کیږي ،چې په ۵۸۱۱ه ش کال د امریکا
متحده آیالتونو په مالي مرسته د  ۸میګاواټو برښنا په ظرفیت جوړ شوی او د یاد بند د دستګاوو د زوړوالي له امله ددغه بنـــــد د تولید کچه ۵.۱
میګاواټو ته راښکته شوې ،چې د یادې پروژې د چارو په بشپړیدو سره به یې تولید  ۸.۴میګاواټه برښنا ته لوړ شي.
پالن های دراز مدت  /اوږد مهاله پالنونه:

تعرفه ها  /تعرفې:

دفتر نشرات و اگاهی عامه  /د نشراتو او عامه پوهاوي دفتر

