دغه د پروژي معلوماتي پاڼه ( ،)PDSد هغې د  ۱۱اپریل  ۷۱۱۲انګلیسی بڼې مطابق ده او په  ADB.orgکی موندل کیږی.

د آسیا پرمختیایي بانک
افغانستان :د پنج-آمو سیندیزه حوزي سکټوري پروژه
د پروژې نوم

د پنج-آمو سیندیزه حوزي سکټوري پروژه

د پروژې شمیره

۸۴۰۸۴ -۰۰۱

هیواد

افغانستان

د پروژې حالت

فعال

د پروژې ډول  /د همکارۍ
څرنګوالی

بالعوضه مرسته

د تمویلولو سرچینه  /اندازه

بالعوضه مرسته -۵۰۵۰افغانستان :د پنج-آمو سیندیزه حوزي سکټوري پروژه
د مراعاتي پانګې عادي منابع  ۴۲ /میلیونه آمریکائی ډالر
د آسیا پراختیایي صندوق
بالعوضه مرسته -۵۰۵۰افغانستان :د پنج-آمو سیندیزه حوزي سکټوري پروژه
اروپایي ټولنه

 ۰۵میلیونه آمریکائی ډالر

ستراتیژیک
اجنډا

د باثباته چاپیریال وده
پراخ اقتصادي پرمختګ
د سیمې یووالي

د بدلون انګیزې

حکومتداري او وړتیا لوړول
د معلوماتي برابرښت
مشارکت
خصوصي سکتور پراختیا

سکتور /فرعی سکتور

د کرنې ،د طبیعي منابعو او د کلیو پراختیا –د اوبولګولو یا ډرینیج سیسټمونه -اوبو لګول  -د سیالب څخه
ساتنې زیربنا

د جنډر برابرښت او خوځښت

ځینې د جندر اړوند عناصر موجود دي

توضیحات

دغه پروژه به د پنج-آمو په سیندیزه حوزه کې کرهنیز حاصالت زیات کړي .ددي پروژي په پایله کې به د
کرهنیزو اوبو سطح لوړ او همداراز د کروندګرو عواید لوړ شي .دغه پروژه به د حکومت ستراتیژي ،چې
موخه یې د سرانه عاید زیاتول او په کلیو او ټولنو کې فقر کمول ،مالتړ وکړي .ددې پروژې په پایلي کې به
د  ۰۸۵۰۰هکټار مځکې حاصالت ،کرهنیزې اوبولګولو سیسټمونه او د حاصالتو شدت به پیاوړی شي.
همداراز د  ۵۵۰۰۰کورنۍ کلني عاید به د  ۲۱۵-۱۴۱ډالرو ته لوړ شي او تقریباْ  ۱۱۰۰۰کسانو لپاره دایمي
د  ۱۰۰۸میلیونه ډالر په ارزښت کاري فرصتونه برابر شي .دغه پروژه به د خوړو امنیت خوندي کړي ،د
غنمو لپاره واردات عوض کړي ،ځان بسیاینې ښه کړي ،او د لوړ ارزښت محصوالت لکه د میوو او

مغزباب توکو صادرات زیات کړي .دغه پروژه به د کرنیزې محصوالتو د پراختیا لپاره زیات اقتصادي
فرصتونو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصوالتو لپاره د توکو د عرضه کوونکو او د پروسس بازارونه
رامنځ ته کړي.
له هیواد/سیمه ییزې ستراتیژۍ افغانستان په نړۍ کې د لږ پرمختللو هیوادونو څخه دي .د بې وزلۍ کچه پدي هیواد کې  ۱۳سلنه او د
خوراکی توکو د ناخوندیتوب کچه  ۱۱۳ده .د نړیوال بانک د احصایو له مخي د کورنی ناخالص تولید
سره د پروژې دلیل او تړاو
( )GDPپدي هیواد کې د  ۴۰۱۵-۴۰۱۱کلونو تر منځ  ۲۱۸آمریکایی ډالر وه ،او افغانستان د ۱۴۱
هیوادونو له جملې څخه په  ۱۲۴کې موقعیت درلود .کرنې د افغانستان یو له مهمو منابعو څخه شمیرل
کیږي ،ددي هیواد تقریباْ  ۰۳سلنه ملي کاري ځواک جوروي او د ملي عایدو یوه د پام وړ سرچینه ده .کرنې
د افغانستان د کورني ناخالص تولید ( )GDPد ښه والی سره د پام وړ مرسته کوي ،که څه هم د کورني
ناخالص تولید په  ۴۰۰۴کال کې تر  ۱۴۳او په  ۴۰۱۸کال کې تر  ۴۴سلنه کم شو .غنم پدي هیواد کې یو د
مهمو کرنیز محصوالتو له جملې څخه شمیرل کیږي او د خلکو  ۲۰سلنه د هره ورځ غذایی ضروریات څخه
دي .په  ۴۰۱۵میالدي کال کې  ۵۰۱۰ټنه غنم په افغانستان کې تولید شول ،دغه هیواد ال هم د غنمو وارداتو
ته احتیاج دي او غنم ددی هیواد  ۱۲سلنه د خوراکې ورادات څخه دي .د تړاو دا کچه هر کال  ۱۱سلنه
زیاتیږي .د خوړو نا امني په ټول هیواد کې خپره ده ،خو تر ټولو نه مهم په شمالې والیتونو کې دا کچه ډیر
زیات دي ،خصوصاْ به بامیان او بدخشان والیتونو کې چی د خوړو ناخوندیتوب  ۰۱سلنه دي .افغانستان یو
وچ هیواد دې ،واورې په ژمي کې وریږی ،په داسې حال کې چې نباتات په اوړي کې اوبو ته اړتیا لري .د
کرهنیزي اوبو ته محدوده السرسي ،ټیټ کیفیت لرونکي موادو او دودیزو کرنیزو طریقو نه استفاده کول د
زراعتي پیداوار ته لوي خنډونه دي .په داسې حال کې چې د اکثره افغانانو اقتصادي ژوند په کرنې پورې اړه
لري ،یوازي  ۱۴سلنه ( ۲۸۰۸میلیونه هکټاره) مځکې پدی هیواد کې د کرنې وړ دي ۱۰۰ .میلیون هکټاره
للمي مځکې دي او متباقي  ۱۰۴میلیون هکټاره غیر للمی مځکې دي .د  ۱۰۴میلیون هکټاره غیر للمی مځکې
له جملې څخه یوازي  ۴۰۴میلیون هکټاره په کال کې یو او یا هم دوه حاصله ورکوي .د اوبو لګولو کموالۍ
ددی هیواد کرهنیزمحصوالتو د نړۍ د اوسط څخه کم کړي دي .د مثال په توګه په  ۴۰۱۱کال کې د غنمو
حاصالت  ۱۰۴۰ټن فی هکټار اټکل شوی وه اما په افغانستان کې  ۴۰۰۱ټنه فی هکټار وه ،همدا رنګه د
وریجو حاصالت به نړي کې  ۸۰۵ټنه فی هکټار و اما په افغانستان کې  ۴۰۵ټنه وه .د غیر للمي مځکې
حاصالت د للمي د مځکې حاصالتو په پرتله پام وړ زیات وي ،د مثال په توګه د غنمو حاصالت د غیر للمی
مځکو په مقایسه  ۴۰۵ځله زیات وي .د اوبو لګولو سیسټمونه د حاصالتو د ښه والي لپاره ډیر مهم دي .د
نوي کرهنیز اوبو لګولو سیسټمونه په یو شمیر پروژه کې معاینه شوي دي ،خو د لوړ لګښت له درلودو سره
د اقتصادي پلوه ناعملي دي .موجوده اوبولګولو سیستمونو هم د یو شمیر خنډونو سره مخامخ دي ،لکه )۱( :د
سیند په کچه د اوبو د نابرابره وېش ،په حکومت کې ټیټ وړتیا ،د سیندیزه حوزو د مدیریت لپاره د کافي
سرچینو او وسایلو ته السرسې نه درلودل .همداراز د رسمي مشورو او د وېش د میکانیزم (کارونکي
حقوقو) نه شتون ،او ( )۴د حفظ او مراقبت د سیسټمونو د نه موجودیت له کبله د اوبو لګولو د زیربناوو
خرابیدل ،د حکومتې ادارو د وړتیاوی ټیټوالې د پانګې اچونې او د اوبو د استفادې فیس په راټولولو کې ،او د
سیالبونو له امله د کرهیز اوبولګولو بنسټونو ته زیان رسیدل.
اوږد مهاله اغیز

سرانه عواید زیات او فقر په کلیو او ټولنو کې ټیټه شوي دي

د پروژې پایله
د پایلې توضیحات

د پنج آمو په سیندیزه حوزي کې د کرنې د حاصالتو لوړوالې

د پایلې پر لوري پرمختګ

دغه پروژه نوې پیل شوي .ځکه د پایلو په لور پرمختګ نلري

په تطبیق کې پرمختګ
د پروژې د محصول
توضیحات

د کرهنیزو اوبو په تخصیص او شتون کې ښه والې
د پوښښ سیمو کې زاتوالی
د آبریزو ښه مدیریت او محافظت

د تطبیق د پرمختګ حالت
(محصول ،فعالیتونه او

دغه پروژه نوې پیل شوي .ځکه پرمختګ نلري

مسائل)
جغرافیوي موقعیت

بلخ او تخار

د ټولنیز خوندیتوبونو وېشنیز
چاپیریال

B

غیر ارادی بیا میشتیدل

B

د سیمي اصلي اوسیدونکي

C

د چاپیریالي او ټولنیز
خوندیتوبونو توضیحات

چاپیریال

د چاپیریال له نظره دغه پروژه د  Bپه کتګوري کې درجه بندې شوې ده ،یو د چاپیریال لومړني
ازموینه ( )IEEبه چمتو شي چې الندې موضوعات به توضیح کړي ( )۱د پروژې د ساحې د
چاپیریال بنسټ (۴( ،فزیکي او غیر فزیکې کارونه )۱( ،د دغو کارونو ممکنه اغیزي ( )۸د
چاپیریال د مدیریت پالن ( )۵( ،)EMPد چاپیریال د مدیریت پالن ( )EMPد پلې کولو وروسته د
پاتې شویو په اړه یې توضیحات ،او ( )۲د اړتیا په صورت کې د نورو مطالعاتو وړاندیز

غیر ارادی بیامیشتیدل

دغه پروژې د غیرارادي بیامیشت کیدو له نظره په  Bکتګوري کې درجه بندې شوې ده .د استمالک
او د بیامیشت کیدو پالن به جوړ شي .داسې وړاندوینه کیږي چې د پاکولو او د کانال د پراختیا له امله
به نورې ځمکې ته اړتیآ وي ،او خلک خپل مځکي پریږدی .د پروژې د چمتوالې مشورې به دا په
ګوته کړي چې د پروژې ډول او اغیز به څومره وي او استمالک او د بیامیشت کیدو پالن به د هغه
وګړو سره په مشوره کې جوړ شي چې د پروژې له امله په مستقیم ډول اغیزمن کیږي.

د سیمي اصلي اوسیدونکي

د سیمي د اصلي اوسیدونکو له نظره دغه پروژه په  Cکتګوري کې درجه بندې شوې ده .دغه پروژه
د مصؤنیتي تدابیرو پلې کولو ته اړتیا نلري .له دې امله د  (۴۰۰۳( SPSله مخې د اصلي اوسیدونکو
اړتیا نه ده او نه کوم پرمختیایې پالن جوړولو ته اړتیا شته .د افغانستان په ټولو ۱۸والیتونو کې د
بیالبیلو توکمو وګړي ژوند کوي .هیڅ یو له دغه توکم څخه د  (۴۰۰۳( SPSکال د  IPد عملیاتي
موخو له مخي نه دې پیژندل شوي .دغه ساحه د هغه کوچیانو چې د کال په موسمونو کې کډه کوي
تړاو نلري.

د اړخونو اړیکي ،ګډون ،او مشوري
د پروژې د دیزاین پرمهال

د اړونده اړخونو د تحلیل څخه به بیوزله وګړي په ګوته شي او هغه وګړي چې د پروژې د پروسې او تصمیم
نیولو په برخه کې ګډون ولري په ګوته کړي .همدارنګه د پروژې په چوکاټ کې د وړتیا د لوړولو یوه برخه
شامله شوې ده ،تر څو چې د اوبو د کاروونکو د ټولنې ( )WUAsوړتیا لوړه شي او د کروندګرو غوښتنې او
شکایتونه حل شي .د هغه وګړو لپاره چې ځمکې لري ،د اوبولو پروژې  ،د هغه وګړو په پرتله چې ځمکه نلرې
او بیوزله دي ،ښې دي .خو د اوبولو سیستم پراختیا په مستقیمه توګه په سیمیزه ګمارنې او د هغه د تولید په
لوړتیا او دوام باندې اغیز لري.

د پروژې د تطبیق پرمهال

د پروژې د مدیریت واحد ( )PMUبه د ټولو اړونده اړخونو لکه ټولنې او د اغیزمنو وګړو سره مشورې
ترسره کړي.
د پروژې د ډیزاین بهیر او د امکان سنجولو مطالعې رواني دي.

د سوداګرۍ فرصتونه
مشورتي خدمتونه

مخکنې یا اډوانس قراردادونو به د پروژي د تطبیق ،د امکان سنجولو مطالعې او تفصیلي ډیزاین،
همداراز د کار قراردادونه د  ۱اړوند فرعي پروژو ته اړتیا لیدل کیږي.

تدارکات

ملي رقابتي داوطلبۍ ( )NCBله الري  ۱۲د کار ( )Worksقراردادونه د  ۸۳۰۱۸میلیونه آمریکایی
ډالر په ارزښت .ملي رقابتي داوطلبۍ ( )NCBله الري د  ۱د اجناسو ( )Goodsقرارداد د ۰۰۴۲
میلیونه آمریکایی ډالر په ارزښت .د اجناسو د خریدارۍ ( ۱۲ )Goodsقراردادونه د  ۰۰۸۳میلیونه
آمریکایی ډالر په ارزښت .په تدارکاتو کې د ټولنې ګډون ( ۱۴ )CPPقراردادونه د  ۱۰۱۸میلیونه
آمریکایی ډالر په ارزښت.

مسؤول مامورین
د آسیا پرمختیایي بانک مسؤوله مامور

بوی ،ګیاپ مینح

د آسیا پرمختیایي بانک مسؤوله څانګه

د مرکزي او لوېدیځې آسیا څانګه

د آسیا پرمختیایي آسیایی مسؤوله برخه

د چاپیریال ،طبیعي زیرمو او کرنې برخه ،د مرکزي او لوېدیځې آسیا څانګه

اجرا کوونکې ادارې

د مالیې وزارت
پښتونستان واټ،
کابل،
د افغانستان اسالمي جمهوریت

مهال وېش
د نظر روښانه کول

 ۱۰سپټمبر ۴۰۱۸

واقعیت موندنه

 ۱جون  ۴۰۱۲تر  ۱۸جون ۴۰۱۲

د اداري پالوې د بیاکتنې غونډه ()MRM

 ۱۲اګست ۴۰۱۲

تصویب

 ۴۲اکتوبر ۴۰۱۲

د وروستۍ کتنې پالوی

-

د پروژي وروستی معلوماتي پاڼه نوی کول

 ۳مارچ ۴۰۱۰

بالعوضه مرسته (-۵۰۵۰ )TAافغانستان:
مهم پړاوونه

تصویب

د السلیکیدو نیټه

د اعتبار نیټه

 ۴۲اکتوبر ۴۰۱۲

 ۴نومبر ۴۰۱۲

 ۳دسمبر ۴۰۱۲

د مالي پالن
نیټه

ټول ټال (میلیون دالر)
د پروژې
لګښت

۴۲۰۰۵

د آسیا
پرمختیایي
بانک

۴۲

 ۴۲اکټوبر ۴۰۱۲

سیال

۰۰۰۵

متراکم لګښتونه

ګډه پانګونه

۰

 ۴۲اکټوبر ۴۰۱۲

بندېدل
اصل

بیا کتل شوی

 ۱۱مې ۴۰۴۱

-

واقعی
-

د بالعوضه مرستي کارول
د آسیا پرمختیایي بانک

نور

خالص
فیصدی

قراردادونه په مجموعي ډول اجرا کول
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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.

