دا ژبارل شوې د پروژي معلوماتي پاڼه ( ،)PDSد هغې د  ۹اکټوبر  ۲۰۱۷د انګلیسی بڼې مطابق ده.

د آسیا پرمختیایي بانک
افغانستان :د بنوالۍ د ارزښتي ځنځیرې د پراختیا پروژه
د پروژې نوم

د بنوالۍ د ارزښتي ځنځیرې د پراختیا پروژه

د پروژې شمیره

۵۱۰۳۹-۰۰۲

هیواد

افغانستان

د پروژې حالت

وړاندیز شوي

د پروژې ډول  /د مرستې څرنګوالی

وړیا مرسته

د تمويلولو سرچینه /اندازه

بالعوضه مرسته :د بنوالۍ د ارزښتي ځنځیرې د پراختیا پروژه
(پخوانۍ :د کرنې د سوداګرۍ بازار د پراختیا پروژه)
د مراعاتي پانګې عادي منابع /د آسیا پراختیايي  ۷۵میلیونه آمريکايی ډالر
صندوق

ستراتیژيک اجنډا

د باثباته چاپیريال وده
پراخ اقتصادي پرمختګ

د بدلون انګیزې

علمی حل الرې
مشارکت
خصوصي سکتور پراختیا

سکتور  /فرعي سکتور

کرنه ،طبیعي سرچینې او د کلیو پراختیا-
کرنیزه تولید  -د کرنې صنعت ،بازار موندنه ،او سوداګرۍ

د جنډر برابرښت او خوځښت

ځینې جنډر عناصر موجود دي

توضیح
له هیواد/سیمه يیزې ستراتیژۍ سره د پروژې
دلیل او تړاو
اوږد مهاله اغیز

متوازن اقتصادي وده ،د ښځو او نارینه وو اقتصادي پیاوړتیا او ثبات

د پروژې پايله

د بنوالۍ د محصوالتو تولید او بازار موندنه زیاته شوې

د بنوالۍ د ارزښتي ځنځیرې زیربناوې ښه شوي

محصول

د بنوالۍ د بازار موندني او د سوداګریزې پېژندنې ملی ستراتیژۍ جوړ شوي
جغرافیوي موقعیت
د ټولنیز خوندیتوبونو وېشنیز

چاپیريال

B

غیر ارادي بیا میشتیدل

B

اصلي د سیمي اوسیدونکي

C

د چاپیريالي او ټولنیزو اړخونو لنډيز

چاپیريال

غیر ارادي بیا میشتیدل

اصلي د سیمي اوسیدونکي

د اړخونو اړیکي ،ګډون ،او د مشورې

د پروژې د ديزاين پرمهال

د پروژې د تطبیق پرمهال

د آسیا پرمختیايي بانک مسؤوله مامور

بوی ،گیاپ مینح

د آسیا پرمختیايي بانک مسؤوله څانګه

د مرکزي او لوېديځې آسیا څانګه

د آسیا پرمختیايي آسیايی مسؤوله برخه

چاپیلایر ،طبیعی سرچینې او کرنیزه څانګه ،د مرکزي او لوېديځې آسیا څانګه

اجرا کوونکې ادارې

د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت
جمال مینه ،د کارته سخی څلورالره،
کابل،
د افغانستان اسالمي جمهوریت
د مالیې وزارت
پښتونستان واټ،
کابل،
د افغانستان اسالمي جمهوریت

مهال وېش

د نظر روښانه کول

 ۱۳سپټمبر ۲۰۱۷

حقیقت موندنه

 ۱۵جون  ۲۰۱۸تر  ۳۰جون ۲۰۱۸

د اداري پالوې د بیاکتنې غونډه

 ۲۰جوالی ۲۰۱۸

تصويب

-

د بیاکتنې وروستی ماموریت

-

د پروژي وروستی معلوماتي پاڼه نوی کول

 ۲۵سپټمبر ۲۰۱۷

د پروژې د معلوماتي پاڼو يا ( )PDSکې د پروژې يا پروګرام په اړه لنډ معلومات دي :د پروژې معلوماتي پر پاڼو دوامداره
کار وی ،شايد ځینې معلومات يې په لومړنۍ بڼه کې نه وي ،خو کله چې معلومات السته راشي ور اضافه کیږي .د وړانديز
شويو پروژو په اړه معلومات آزمايشي او نمايشي دي.
د آسیا پرمختیايي بانک د معلوماتي پاڼو يا ( )PDSله الړی د پروژو په اړه معلومات يوازې د مراجعینو د اړتیا لپاره د
سرچینې په توګه وړاندې کوي چې هیڅ ډول ضمانت نه لري .حال دا چې د آسیا پرمختیايي بانک تل هڅه کوي لوړ کیفیت
محتويات وړاندې کړي ،او معلومات له هیڅ راز ضمانت "لکه څرنګه چې دي" داسې وړاندې کړي ،هغه که ښکاره وي يا

ضمني ،چې په دې کې د يوه مشخص هدف لپاره مناسبوالی او د سوداګرو د ضمانت له محدوديت پرته ،ناسرغړاوی نه شته.
د آسیا پرمختیايي بانک په مشخصه توګه د دا ډول معلوماتو د بشپړتیا يا دقت په اړه د ضمانت مسؤولیت نه لري.

