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 – د پروژې د اطالعاتي پاڼې د توليد نيټه

 ۲۰۱۴د دسامبر  ۱۷ د پروژې د اطالعاتي پاڼې د نوې کيدو نيټه

 

 پروژه  (د څنډو )سواحلود پنج  د آمو   د پروژې نوم

 افغانستان هيواد

 001-48042 شميرهد پروژې/پروګرام 

 وړاندیز شوی حالت

 د افغانستان شمالي، ختیځې او لویدیځې برخې جغرافيايې موقعيت

ا په دغه سند کې د یو جغرافیاېې د یو هیواد د پروګرام یا ستراتیژي د جوړولو په مهال، یا د پروژي تمویل، او یا د یو موضوع په اړه مرجع ورکول او یا نوم یادول، او ی

خپل نظر یادول، په دې معنې نه دي چې د آسیا پراختیایې بانک د کومې موضوع په اړه په حقوقي ډول قضاوت کوي او یا د کومې ساحې د وضعیت په اړه سیمې 

 .څرګندوي

 – د سکتور او/ يا د فرعي سکتور صنف

 – صنف بندي  موضوعی

 – د ټولنيز جنسيت د شاملولو کتګوري

 

 تمويل 

 د وجوه سرچينه تصويب شميرهد  د مرستي ډول/ بڼه
 تصويب شوې کچه

 )زره(

 ۱۳۰۰۰ آسیا پرمختیایي صندوق  – مرسته

 ۲۰۰۰ شریک – –

 ډالر ۱۵۰۰۰ ټوليزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د پروژې اطالعاتي پاڼه
 د پروژې اطالعاتي پاڼه کې د پروژې یآ د پروګرامه په اړه معلومات شامل وي: دا چې د پروژې اطالعاتي پاڼه کې د فعالیت د جریان په اړه 

معلومات ورکول کیږي، نو کیداې شي چې په لومړنیو پاڼو کې ځینې معلومات نه وي شامل شوي، او د معلوماتو د ترالسه کیدو سره هغه 

 ل کړل شي. د وړاندیز شویو پروژو په اړه معلومات عمومي او تشریحي وي. معلومات شام

 



 د مصؤنيت کتګوري 

  د مصؤنیت د کتګوریو په اړه د نورو معلوماتو ترالسه کولو لپاره الندې ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 B چاپيريال

 B اختيارې بيا ميشت کيدل

 C د سيمې اصلي اوسيدونکي

 

 د ټولنيزو او چاپيريال د موضوعاتو لنډيز 

 د چاپيريال له نظره

د  (i)به چمتو شي چې الندې موضوعات به توضیح کړي  IEEیو په کتګوري کې درجه بندې شوې ده،  Bد چاپیریال له نظره دغه پروژه د   -

د  (v)، د چاپیریال د مدیریت پالن (iv) په چاپیریال باندې یې اغیز،  (iii)، فزیکي او غیر فزیکې کارونه (ii) ، پروژې د ساحې د چاپیریال بنسټ

EMP او د پاتې شونو په اړه یې توضیحات د پلې کولو وروسته ،(vi)   د اړتیا په صورت کې د نورو مطالعاتو وړاندیز 

 اختيارې بيا ميشت کيدل

د استمالک او د بیامیشت کیدو پالن به جوړ شي. داسې کتګوري کې درجه بندې شوې ده.  Bدغه پروژې د اختیارې بیامیشت کیدو له نظره په  -

د پروژې د چمتوالې مشورې به دا په ګوته کړي چې د  د پاکولو او د کانال د پراختیا له امله به نورې ځمکې ته اړتیآ وي.  وړاندوینه کیږي چې

او استمالک او د بیامیشت کیدو پالن به د هغه وګړو سره په مشوره کې جوړ شي چې د پروژې له امله په  پروژې ډول او اغیز به څومره وي

  مستقیم ډول اغیزمن کیږي. 

 د سيمي اصلی اوسيدونکي

دغه پروژه د مصؤنیتي تدابیرو  پلې کولو ته اړتیا نلري.   کتګوري کې درجه بندې شوې ده.  Cله نظره دغه پروژه په  د سیمي د اصلي اوسیدونکو -

والیتونو  ۳۴د افغانستان په ټولوله مخې د اصلي اوسیدونکو اړتیا نه ده او نه کوم پرمختیایې پالن جوړولو ته اړتیا شته.  SPS (2009)له دې امله د 

دغه  . نه دې پیژندل شوي له مخي د عملیاتي موخو IPکال د  SPS(2009)د  هیڅ یو له دغه توکم څخه . کې د بیالبیلو توکمو وګړي ژوند کوي

  تړاو نلري.  ويساحه د هغه کوچیانو چې د کال په موسمونو کې کډه ک

 

 

 د اړونده دخيلو اړخونو تر منځ اړيکې، ګډون او مشوره 

 د پروژې د طرحې او ديزاين په مهال
د پروژې د پروسې او تصمیم نیولو په برخه کې ګډون ولري په  او هغه وګړي چې  په ګوته شيد اړونده اړخونو د تحلیل څخه به بیوزله وګړي 

 او د کروندګرو وړتیا لوړه شي WUAsیوه برخه شامله شوې ده، تر څو چې د په چوکاټ کې د وړتیا د لوړولو  همدارنګه د پروژې ګوته کړي. 

ښې رتله چې ځمکه نلرې او بیوزله دي، ، د هغه وګړو په پکې لري، د اوبولو پروژې د هغه وګړو لپاره چې ځم  غوښتنې او شکایتونه حل شي. 

  باندې اغیز لري. خو د اوبولو سیستم پراختیا په مستقیمه توګه په سیمیزه ګمارنې او د هغه د تولید په لوړتیا او دوام . دي

 د پروژې د پلې کولو په مهال

PMU  د ټولنې او د اغیزمنو وګړو په ګډون مشورې ترسره شوې دي.  د ټولو اړونده اړخونو سره  به دا باورې کړي چې 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories
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 تشريحات 

په سواحلو کې به د کروندګرو عوايد لوړ شي. الس ته راوړنه به يې دا وي چې د  آمو د سیندافغانستان په شمال د ددې پروژې اغیز دادې چې د 
د اوبولو زيربناوې به چې له چاپیريال سره تطابق ولري رغول  (i)او اړونده محصوالت به يې عبارت وي له:  تولیدات به لوړ شي،  کروندګرو

په کرهنیزو ځمکو کې به ښې اوبه  (iii)د اوبولو د سیستم د مديريت لپاره به وړتیا په اغیزمنه او اوږدمهالې توګه لوړه شوې وي،  (ii)شوي وي، 
 پروژه به په اغیزمنه توګه مديريت شي.  (iv)تولید او مديريت شي، او 

 

 

 د پروژې د معقوليت توجيه او د هيواد/سيمې د ستراتيژي سره اړېکې 

د کرهنیزو اوبو تولید لوړ کړي او په دې توګه د کروندګرو د  دغه وړاندیز شوې پروژه به د افغانستان په شمال کې د آمو د سیند د پنج په سواحلو کې

، ورغول شياو د هایدرولیک جوړښتونو په ګډون به  د کانالونو زیربناوې د اوبولو  (i):  عوایدو په لوړولو کې به ونډه ولوبوي. په ځانګړې توګه

(ii) او  ، د سیند سواحل به ښه شي(iii)   د هیواد د  د آمو د سیند د پنج سواحل  . او کرهنیزو تولیداتو ښه کیدلد اوبولو په کرهنیزو ځمکو کې

، (میلیون هکتار ځمکه 1.16، ځکه چې په افغانستان کې په لویه کچه ځمکه اوبوي. ) نږدې بیارغونې او اقتصادیې ودې له پلوه د اهمیت وړ دي

 حمایه کوي.  سلنه وګړي 25، او سلنه د پوښښ الندې نیسي 12پداسې حال کې چې د هیواد 

 

 

 پراختيايې اغيز 

  کرهنې او د خوړو د مصؤنیت د وضعیت ښه والېد افغانستان په شمال کې د آمو د سیند د پنج په سواحلو کې د 

 

 

 پروژې الس ته راوړنې 

 د الس ته راوړنو په لورې پرمختګ د الس ته راوړنو توضيحات

 – د کرهنیزو اوبو په تولید کې ښه والې 

 

 د الس ته رواړنو او پلې کيدلو پرمختګ 
 

 د پروژې د الس ته رواړنو تشريحات
 د پلې کيدو د پرمختګ حالت

 ) محصوالت، فعاليتونه، او ستونزې(

، د اوبولو د سیستم د چاپیریال سره په تطابق کې د زیربنا پراختیا

او د  مدیریت په برخه کې د وړتیا لوړولاغیزمن او اوږدمهالی د 

 کرهنیزو اوبو تولید

– 

 د توکو بدلول د پراختيايې موخو حالت

– – 

 

 

 

 

 

 

 



 د سوداګري فرصتونه 

 – د لومړې ليست کولو نيټه

 د مشورې خدمتونه

– 

 تدارکات

– 

 د تدارکاتو او مشورې اعالنونه

opportunities-001/business-http://www.adb.org/projects/48042 

 

 

 مهال ويش 

 ۲۰۱۴سپتمبر  ۳۰ د مفهوم تصفيه

 ۲۰۱۵اپریل  ۲۴څخه تر  ۲۰۱۵اپریل  ۱۳ حقيقتونو موندنه

 ۲۰۱۵جون  ۲۵ د مديريت د بيا کتنې ناسته

 – تصويب

 – د بيا کتنې وروستنې ماموريت

 

 

  ټکيالس ته راوړنې او د عطف 

 د اجر نيټه السليک تصويب د تصويب شميره
 پاې ته رسيدل

 واقعي نوې شوې اصلي

– – – – – – – 

 

 

 کارونه 

 د تصويب شميره نيټه
 آسيايې پراختيايې بانک

 )په امريکاې ډالرو( 

 نور

 )په امريکاې ډالرو( 
 خالصه سلنه

 د تړون په بنسټ ټوليزه مرسته

– – – – – 

 ټوليزه ورکړل شوې کچه

– – – – – 
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 د هوکړې حالت 

شاخصونو د پلي کیدو په  ېسکتور، مالي، اقتصادي، او نور. د الند ولنیزټحسابونه، مصؤنیت، د  ېتفتیش شو –دي  ېشو ړېجو ټپه بنس ېورګکت ېد الند يړهوک

نه وي منل  ېی هړیوه هوک ځېیوا هګدي،  او په اعظمي تو ېمنل شو ړېهوک ېولټ ېک وريګپه دغه کت – ړ( د قناعت وi: )يږد تطبیق کچه اندازه کی وړمرسته د هوک

 ېچ -نه وي ړ( د قناعت وiii) ،ېپوره شو ېنه و ېاو یا دوه ژمن ېمنل شو ېنه و ېی ړېدوه هوک ېتر اعظمي کچ ېچ – ړد قناعت و هګ( په پرتلیزه توiiشوي، )

د هغه  ځېد منلو اندازه یوا ړېد هوک ،ېد عامه پالیسي له مخ یکوړکال د ا 2011د   ږپوره شوی ېمنل شوي او یا نه و ېنه و ېپک ړېهوک ېیرډاو یا له هغه نه  ېدر

 وي. ېته شو ځوروسته را من خهڅ ټېنی 2د اپریل له  2012د  ېده چ ړکیدو و ېلپاره د پل ېپروژو د مالي بیانی

 د تصويب شميره

 کتګوري

 مصؤنيت نور اقتصادي مالي ټولنيز سکتور
مالي د پروژې 

 بيانيه

– – – – – – – – 

 

 

 اړيکې او د نوي کيدو په اړه جزييات 

 (btambunan@adb.org) بنسار پی. تمبونان  د آسيا پراختيايې بانک مسؤل آمر

 اداره  مرکزي او لویدیځه  د آسيا پراختيايې بانک مسؤل رياست

 CWRDاو کرهنې برخه  ، طبعي زیرمود چاپیریال د آسيا پراختيايې بانک مسؤله څانګه

 – پلې کوونکې اداره

 

 اړيکې 

 http://www.adb.org/projects/48042-001/main د پروژي ويب پاڼه

  http://www.adb.org/projects/48042-001/documents د پروژې د اسنادو ليست

 

 

 


