دا ژبارل شوې د پروژي معلوماتي پاڼه ( ،)PDSد هغې د  ۱۳جوالی  ۲۰۱۶انګلیسی بڼې مطابق ده.

د آسیا پرمختیایي بانک
افغانستان :د سړک د شتمنیو د مذيريت پروژه
د پرّژې ًْم

د سړک د شتوٌیْ د هذيريت پرّژٍ

د پرّژې شویرٍ

۲۰۰۰۵ - ۰۰۰

ُیْاد

افغاًستاى

د پرّژې حالت

ّړاًذيس شْي

د پرّژې ډّل  /د
هرستې څرًګْالی

تالعْضَ هرستَ
تخٌیکي هرستې

د توْيلْلْ سرچیٌَ/
اًذازٍ

بالعوضو مرستو :د سړک د شتمنیو د مذيريت پروژه
 ۵۲.۲۰هیلیْى آهريکائی ډالر

د آسیا پرهختیايي صٌذّق

 ۳۳هیلیْى آهريکائی ډالر

د افغاًستاى د زيرتٌاّ ّجِي صٌذّق

تخنیکي مرستې :د سړک د شتمنیو د مذيريت پروژه
 ۵هیلیْى آهريکائی ډالر

د اهريکا د هتحذٍ اياالتْ ًړيْالې پرهختیايي ادارٍ ()USAID

ستراتیژيک
اجٌډا

د تاثثاتَ چاپیريال ّدٍ
د ټْلیسې التصادي ّدٍ
د سیوې يّْالي

د تذلْى اًګیسې

حکْهتذاري اّ د ظرفیت لْړّل
علوی حل الرې
هشارکت
خصْصي سکتْر پراختیا

سکتْر  /فرعي
سکتْر

ترانسپورت  -د سړک ترانسپورت (غیر ښاري)

د جٌډر تراترښت اّ
خْځښت

ُیڅ ډّل جٌسي عٌاصر هْجْد ًذي

شرح

دغَ پرّژٍ تَ د افغاًستاى د سْيل ختیځ دّّ لْيْ الرّ (کاتل -جالل آتاد) اّ (کاتل-کٌذُار) لپارٍ ّخت پَ
ّخت د ترهین زهیٌَ تراتر کړي ،اّ ُوذا راز د اړًّذّ حکْهتي ادارّ ظرفیت د سړکًْْ د ترهین اّ د سړک
د شتوٌیْ د هذيريت پَ ترخْ کې لْړ کړي.

لَ ُیْاد/سیوَ يیسې
ستراتیژۍ سرٍ د
پرّژې دلیل اّ تړاّ

دغَ (د سړک د شتوٌیْ د هذيريت) ّړاًذيس شْي پرّژٍ تَ د کاتل څخَ کٌذُار اّ د کاتل څخَ جالل اتاد د
لْيْ الرّ ترخْ تَ ّخت پَ ّخت د ترهین لپارٍ تالعْضَ هالي هرستې تراترّی .ياد لْيَ الری پَ ختیسٍ
سیوَ کې ستر تراًسپْرت شرياًًْْ اّ د افغاًستاى د ستراتیژيکْ حلمْي سړک ترخي ديُ .وذا راز دغَ
پرّژٍ تَ د سړک د شتوٌیْ د هذيريت سیستن د هختلفْ ظرفیت لْړّلْ پراګراهًْْ لَ الرې د سړک د سکتْر
د ثثات د تاهیي لپارٍ هعرفي کړی.

اّږد هِالَ اغیس

د افغاًستاى د سړک د سکتْر اّږد هِالَ پايښت.

پايلَ

د سړک ښَ اتصال اّ خًْذيتْب.

هحصْل

پَ جٌْب ختیځْ سیوْ کې د هلي لْيَ الرّ هرالثت
د حفع اّ هرالثت اّ د سړکًْْ د شتوٌیْ د هذيريت پَ ترخْ کې ظرفیت لْړّل

جغرافیْي هْلعیت

د ټولنیز خوندیتوبونو وېشنیز
چاپیريال

ج

اجثاري تیا هیشتیذل

ج

اصلي اّسیذًّکي

ج

د چاپېریالي او ټولنیزو اړخونو لنډیز
چاپیريال
اجثاري تیا هیشتیذل
اصلي اّسیذًّکي
د اړخونو اړيکي ،ګډون ،او د مشورې
د پرّژې د طرحې پرهِال
د پرّژې د تطثیك پرهِال

د سوداګرۍ فرصتونه
د هشْرې
خذهتًَْ

يْ هشْرتي ټین تَ د سړکًْْ د شتوٌیْ د هذيريت د ّدې ،د حفع اّ هرالثت پَ ترخَ کې د ظرفیت لْړّلْ اّ د سړکًْْ د
ترهین د کار د څارًې پَ ترخَ کې د هالتړ لپارٍ استخذام شي.

تذارکات

تذارکاتي پرّسْ کې ځٌډ تیا پَ ځاًګړي ډّل سرٍ د لْړ ارزښت لراردادّ د تذارکاتي پرّسي پلي کْل يٍْ لْيَ ستًْسٍ
دٍ .پَ دې تْګَ ،د پرّژې د ارزًّې تِیر د ګړًذي کْلْ لپارٍ تَ د  ۳.۲هیلْى آهريکايی ډالر پَ ارزښت ُرٍ تستَ تَ هلی
داّطلثي رلاتتی ( (NCBلَ الړی ّړاًذي شي .پر دې سرتیرٍ ،د آسیا پرهختیايي تاًک تَ د هشاّريٌْ د ټاکلْ د تِیر
ترسرٍ کْلْ غْښتٌَ ّکړي.

مسؤول مامورین
د آسیا پرهختیايي تاًک هسؤّلَ هاهْر

ّيتْى تاّيسْک

د آسیا پرهختیايي تاًک هسؤّلَ څاًګَ

د هرکسي اّ لْېذيځې آسیا څاًګَ

د آسیا پرهختیايي آسیايی هسؤّلَ ترخَ

د تراًسپْرت اّ اړيکْ ترخَ ،د هرکسي اّ لْېذيځې آسیا څاًګَ

اجرا کًّْکې ادارې

د مالیې وزارت
پښتًْستاى ّاټ
کاتل،
د افغاًستاى اسالهي جوِْريت

مهال وېش
د ًظر رّښاًَ کْل

 ۰۳هی ۵۰۰۰

حمیمت هًْذًَ

 ۵۰ – ۰۵جْالی ۵۰۰۰

د اداري پالّې د تیاکتٌې غًْډٍ

 ۳۰اگست ۵۰۰۰

تصْية

-

د ّرّستۍ کتٌې پالّی

-

د پرّژي ّرّستی هعلْهاتي پاڼَ ًْی کْل

 ۵۰جْى ۵۰۰۰

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.

