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

د آسیا پرمختیایي بانک
افغانستان :د سړک د شتمنیو د مديريت پروژه – اضافي مالي تمويل
د پروژې نوم

د سړک د شتمنیو د مديريت پروژه – اضافي مالي تمويل

د پروژې شمیره

۵۰۰۶۲ - ۰۰۲

هیواد

افغانستان

د پروژې حالت

منظور شوي

د پروژې ډول  /د
مرستې څرنګوالی

بالعوضه مرسته

د تمويلولو سرچینه/
اندازه

بالعوضه مرسته -۰۵۴۱افغانستان :د سړک د شتمنیو د مديريت پروژه – اضافي مالي تمويل
د مراعاتي پانګې عادي منابع /د  ۳۰میلیونه آمريکايی ډالر
آسیا پراختیايي صندوق

ستراتیژيک
اجنډا

د باثباته چاپیريال وده
پراخ اقتصادي پرمختګ
د سیمې يووالي

د بدلون انګیزې

حکومتداري او د وړتیا لوړول
علمی حل الرې
خصوصي سکتور پراختیا

سکتور  /فرعي
سکتور

ترانسپورت  -د مځکي ترانسپورت (غیر ښاري)

د جنډر برابرښت او
خوځښت

هیڅ ډول جنسي عناصر موجود ندي

توضیح

د سړک د شتمنیو د مديريت پروژې ( )RAMPد افغانستان د سیمه يیزي دوو مهمي لويه الرو لکه کابل څخه
غزني او د کابل څخه جالل آباد د ترمیم چاري تمويلوي .ياد لويه الري په ختیزه سیمه کې د ستر ترانسپورتي
شريانونو څخه شمیرل کیږي .همداراز د پروژي يو بل برخه به د اړوندو حکومتي ادارو وړتیا د سړکونو د
ترمیم او د سړک د شتمنیو د مديريت به برخو کې لوړ کړي .دغه اضافي مالي تمويل به په پروژه کې د
رامنځته شوي بدلونونه لکه د پروژې ساحې بدلون او مالي ترتیبونو کې را منځته شوي تشه ډکه کړي .يو د
مهمو بدلونونه څخه د افغانستان د سويلي ملي حلقې سرک په دغه پروژه کې شاملول دي چې د سیمه ايز لوی
الرو د ترمیم او ساتنې په لومړيتوبونه کې دي ،او په ختیزه سیمه کې د ستر ترانسپورتي شريانونو څخه
شمیرل کیږي .همداراز د پروژي يو بل برخه به د اړوندو حکومتي ادارو وړتیا د سړکونو د ترمیم او د سړک
د شتمنیو د مديريت به برخو کې لوړ کړي .دغه پرو ّژ به په ټولیزه توګه د سیمه ايز ارتباط اسانه کړي ،د

سړکونو خدمات د کیفیت او موثريت اړخونو نه ښه کړي ،او پراخ اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي.
له هیواد/سیمه يیزې
ستراتیژۍ سره د
پروژې دلیل او تړاو

د  ۲۰۱۶په لومړيو کې ،د آسیا پرمختیايي بانک اټکل وکړ چې د کابل او کندهار او د همداراز د کابل او جالل
آباد حلقوی سرکونو د جوړونې لپاره د  ۵۵څخه تر  ۶۰میلیون ډالرو پورې به اړتیا وي .ددي اړتیاو په پام کې
نیولو سره د آسیا پراختیايي بانک په  ۳۱اکټوبر  ۲۰۱۶کې خپل د ځانګړي سرچینو څخه ۲۵.۵ملیونه ډالر
ددغې پروژی د تمويل لپاره تصويب کړ .ياد وړيا مرسته د  ۲۰۱۶کال د جنوی په  ۵نیټه د مصرف لپاره
چمتو شو .دغه پروژه د دوو مهمو اهداف لپاره طرح شوي ( )۱د افغانستان د لويه الرو د جوړونې لپاره يو
منظمه او دوامداره سیسټم رامنځته کول او پیل کول ( )۲د ټولګټو وزارت وړتیاوي د سړکونو د ترمیم او حفظ
او مراقبت به برخو کې لوړول .همداراز دغه پروژه دوه مهمې برخې لړي يو د سرکونو جوړول او بل د
سړک د شتمنیو د مديريت برخه ده .د ملي لويه الرو دوه مهمه برخې د دوی د اقتصادي او ستراتیژيکو
ارزښتونو له امله د ساتنې او جوړونې لپاره غوره شوي ( )۱د سروبی څخه جالل آباد سړک چی د کابل او
جالل آباد د لويه الري يو برخه ده ( )۲د کابل څخه غزني سړک چي د کابل او کندهار لويه الري يو برخه ده.
دغه پروژه به د سړک د شتمنیو د مديريت لپاره يو منظمه سیسټم رامنځته کړي چي د ټولګټو وزارت سره د
سړکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې ډير مرسته وکړي.
ياد پروژه به د ټولګتو وزارت ته د سړک د شتمنیو د مديريت لپاره يو داسي منظمه سیسټم رامنځته کړي چي
د ياد وزارت سره به په پالن جوړوني ،د سړک د خدماتو ښه والۍ ،او د شته سرچینو څخه په اغیزمنه ډول د
استفادي په برخو کې مرسته وکړي .د پروژي لپاره اضافي تمويل د آسیا پرمختیايي بانک د عمومي مشر په
سپارښتنې او راپور کې ذکر شوی ده (https://www.adb.org/projects/documents/afg-road-
asset-management-project-rrp).
اضافي مالي مرستې د دوو مهمو برخو لپاره اړتیا ده ( )۱د  ۳۰.۳میلیونه ډالرو مالي مرستې خال ډک کړي
( )۲د غزنی څخه کندهار واليت پوري سرک چي د کابل او کندهار د لويه الرې برخه ده په دي پروژه کې
شامل کړی.
اضافي مالي مرستې همداراز د حفظ او مراقبت اړوند فعالیتونه به هم تقويت کړي .په دې کې به د افغانستان د
سیمه ايز لويې الرو په مهمو ځايونو کې د وزن کولو ځايونه د اضافي وزن د کنټرول لپاره نصب شي .دا به د
يو پايداره د سړک د شتمنیو د مديريت او د سرکونو د ساتلو د کړنو په رامینځته کولو سره پرمختیايي پايلو ته
وده ورکړي .په ټولیز ډول ،دغه پروژه د اضافي تمويل لپاره د وړتیا معیارونه پوره کوي .اضافي تمويل به د
دغي پروژي اغیز لوړ کړي ،او د چټک پايلو د ژر ترالسه کولو په برخو کې مفیده تمام شي .په ټولیز ډول
دغه پروژه د ستراتیژيکو موخو سره سم دي ،او لکه څرنګه چې د آسیا پراختیايي بانک د عملیاتي پالن
( ۲۰۱۷-۲۰۱۹ )COBPکې تشريح شوي .د آسیا پراختیايي بانک عملیاتي پالن د يو خوندي ،باوري ،او
اغیزمن ترانسپورت شبکې د رامینځ ته کولو کې پانګوني روښانه کړي چې ښاري او کلیوالي مرکزونه د
ترانسپورت د سکټور لومړيتوبونه دي او د سکټور پراختیا لپاره د دولت ستراتیژۍ سره سم دي.

اوږد مهاله اغیز

د افغانستان د سړک د سکتور اوږد مهاله پايښت

د پروژې پايله
د پايلې توضیحات

د سړک ښه اتصال او خونديتوب

د پايلې پر لوري
پرمختګ
په تطبیق کې پرمختګ
د پروژې د محصول
توضیحات

په جنوب ختیځو سیمو کې د ملي لويه الرو مراقبت
د حفظ او مراقبت او د سړکونو د شتمنیو د مديريت په برخو کې وړتیاوي لوړول

د تطبیق د پرمختګ
حالت (محصول،
فعالیتونه او مسائل)

جغرافیوي موقعیت

د ټولنیز خوندیتوبونو وېشنیز
چاپیريال

C

غیر ارادي بیا میشتیدل

C

اصلي د سیمي اوسیدونکي

C

د چاپېریالي او ټولنیزو اړخونو لنډیز
چاپیريال اړخونه

دا پروژه د چاپیريال ،غیر ارادي بیا میشتیدل ،او اصلي خلکو د  Cکټګورۍ کې ده .دا د کابل
جالل آباد او د کابل غزني د لويو الرو د اوسني سړکونو په جوړونې تمرکز کوي .پروژه هیڅ
ډول په ټولني او چاپیريال باندي اغیزې نلري ،ځکه پدي پروژه کې به د کوچني ماشینونو او
تجهیزاتو څخه کار واخیستل شي .د چاپیريال اغیزه به لږترلږه وي ،او هیڅ ډول کړنو ته
اړتیا نه دي .دغه پروژه د آسیا پرمختیايي بانک د ټولنیزي مصونیت اړتیاوو سره سمون
لري.

غیر اراي بیا میشتیدل

دا پروژه د ټولنیزي مصونیت په  Cکټګوري کې ده .ځکه دا پروژه د اوسني سړکونو په
جوړونې تمرکز کوي او هیڅ ډول منفي اغیزی په ځايی خلکو او چاپیريال باندي نلړی .بنا ًء
هیچ ډول د استمالک او نورو پالنونو ته اړتیا نشته.

اصلي اوسیدونکي

دا پروژه د ځايی يا اصلي خلکو د  Cکټګوري کې دي .هیڅ خلک ،لکه څنګه چې د آسیا
پرمختیايی بانک لخوا د عملیاتي موخو کې تعريف شوي ،د پروژې په ساحه کې ژوند کوي

د اړخونو اړيکي ،ګډون ،او د مشورې
د پروژې د ديزاين پرمهال

د ټولګټو وزارت سره مشورې څرګندوي چي ممکن ياد وزارت د سیمیز خلکو د اقتصادي
وضیعت د پیاوړتیا لپاره د سیمي خلک بیا رغاونې کارونو لپاره په کار وګماري .د پروژي په
ساحه کې د ټولنې د غړو سره ابتدايي مشورې ښودلې چې ياد پروژه د دندې او معیشت
فرصتونو د راوستلو او د خلکو د خوځښت ښه کولو کې ډير اغیزمن دي .دوامداره مشوره به
د پروژې د پلي کولو په جريان کې د برخه والو سره ترسره شي.

د پروژې د تطبیق پرمهال

د ټولګټو وزارت او د آسیا پرمختیايي بانک به د پروژې په اړه معلومات په منظمه توګه خپل
ويب پاڼو له طريقه خپور کړي ،او په منظم ډول د عامه ،مدني ټولنې سازمانونو او پراختیايی
ملګرو سره د هر اړخیزو مسلو په اړه مشوره وکړي.

د سوداګرۍ فرصتونه
د مشورې
خدمتونه

ټول مشورتي خدمتونه به د آسیا پرمختیايي بانک د مشاورينو د استفادي د الرښودونو سره سم استخدام شي.

تدارکات

د آسیا پرمختیايې بانک د بالعوضه مرستو الندي تدارکاتي کارونه به ددغي بانک د تدارکاتي الرښوونو
سره سم ترسره شي.

مسؤول مامورین
د آسیا پرمختیايي بانک مسؤوله مامور

سويتانتری ،نانا اس ار ايچ

د آسیا پرمختیايي بانک مسؤوله څانګه

د مرکزي او لوېديځې آسیا څانګه

د آسیا پرمختیايي آسیايی مسؤوله برخه

د آسیا پرمختايي بانک د افغانستان د سیمه ايیز ماموريت د ترانسپورت او ارتباطاتو څانګه

اجرا کوونکې ادارې

د مالیې وزارت
ډاکټر محمد خالد پاينده ،مرستیال
khalid.payenda@mof.gov.af
پښتونستان واټ
کابل،
د افغانستان اسالمي جمهوريت

مهال وېش
د نظر روښانه کول

-

حقیقت موندنه

-

د اداري پالوې د بیاکتنې غونډه

 ۲۴جوالی ۲۰۱۷

تصويب

 ۱۹سپټمبر ۲۰۱۷

د وروستۍ کتنې پالوی

-

د پروژي وروستی معلوماتي پاڼه نوی کول

 ۲۹سپټمبر ۲۰۱۷

بالعوضه مرسته  -۰۵۴۱افغانستان
مهم پړاوونه
تصويب

د السلیکیدو نیټه

 ۱۹سپټمبر ۲۰۱۷

-

د اعتبار نیټه

-

د مالي پالن
ټول ټال (میلیون دالر)
د پروژې
لګښت

۳۰.۳۰

د آسیا
پرمختیايي
بانک

۳۰

نیټه

بندېدل
اصل

بیا کتل شوی

 ۳۱ډيسمبر

-

د بالعوضه مرستي کارول
د آسیا پرمختیايي بانک نور

خالص
فیصدی

قراردادونه په مجموعي ډول اجرا کول
 ۱۹سپټمبر ۲۰۱۷

۰

۰

۰٪

واقعی
-

سیال

۰.۳۰

مجموعي لګښتونه

ګډه پانګونه

۰

 ۱۹سپټمبر ۲۰۱۷

۰

۰

۰٪

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.

