
  

 اجراییوی لنیز

  موخې: د پروژې

خه مالت او د لنې مودې اقتصادي   Supply Chainد کرونا ناروغي له امله د رامنته شوي بحران د اغیزې د کمولو لپاره د اړینو خوراکي موادو د رسولو له نیر یا 
له کبله لنمهاله دندی رامن ته کول، د اوبو لکولو  ١٩-) د کووید ٢اساسی نباتاتو له ډلې په غنمو باندی ینار. ( د سیمیزو محصوالتو زیاتوالی او د هیواد له  )١( فرصتونو رامنته کول.

  زیربناوو جوړول او د آبریزو مدیریت، تر و د اوږدی مودی په خاطر د کرنی دپاره اوبه چمو شي 

السته راوړي او د لوړې کچې تاوتریخوالي له امله اوبو او لومني روغتیایی خدماتو ته محدود السرسی  ېوي له ورني عاید خه خوراکي توکدا چې د افغانستان یو شمیر 

  لري. 

ونو په زیانمنونکی هیوادد  ، چې افغانستان د قحط ٪) د خوراکي توکو د شدیدې کمت سره مخ دي34میلیونه وي ( 10.3ملري ملتونه اکل کوي چې د دغه هیواد 

 دی. د کرونا بحران او د سرحدونو او لویو ارونو تل ددې المل شوي چې مللیست کې شا

 ) په اقتصادي فعالیت او د محصوالتو په تولید کې پراخه وډی.١(
  ) د الزمي او حیاتي کورنیو توکو په وارداتو کې وډي، چې د پراخې انفالسیون المل شوی دی٢(

  )د هیواد په پولو کی  پولو د وډی له امله د صادراتو په کچه  کمت ٣(

 ) د پیسو په حوالو باندې منفي اغیزه.۴(
  . ده کچه یه شوې ٪ د بودیجې ٣٠  چی له دی کبله)) په حکومت فزیکي فشار ، ۵( 

 د هیواد دننه ناخالص عواید کې  2020د تاثیراتو له امله ، په  19د کوویترلشي 5.5ه ل یسلنه را  

  موخې: د پروژې

خه مالت او د لنې مودې اقتصادي   Supply Chainیا  نیرله  رسولوخوراکي موادو د  اړینود  لپارهبحران د اغیزې د کمولو  يله امله د رامنته شو يد کرونا ناروغ
 فرصتونو رامنته کول.

د پخوانیو د تولید زیاتوالي  کار وکی او کولو لپاره  پیاوړيد کرنې سکتور  په پام کی نیولو سره  لپاره د ارزت ل کنالرېپروژه په هیواد کې د کرنې سکتور پیاوړتیا نوموړې 
په اني توه د کرنې ، اوبولولو او مالدارۍ  بنسونهکولو لپاره د افغانستان د دولت موجوده  پلي ندياو د پروژې د اغیزمن  او وروستیو اړیکو خه به ه پورته کی. 

 .شي یبه پیاوړد کارکونوکو کاري ظرفیت وزارت 

  



  د پروژې مهمې برخې:

ی توه د د پروژې د ه پلې کیدو لپاره د افغانستان د شته حکومتي ادارې په ان او ينوموړې پروژه به د خوراکي توکو د تولید د ډیریدو لپاره د کرنې سکتور ته وده ورک
  ي.ک ظرفیت به لوړد کارکونوکو کاري دې وزارت  کرنې وزارت له الرې پلې کیي او د

  د پروژې مهمې برخې
بودجه په 
  میلیون دالر

   یپلې کوونک
د کرونا بحران ته 

  واب
A )ولو د سیستمونو بیارغونهمیلیون امریکایي ډالر) ۶۵٫٧د تولیدي کرنې د اوبو ل  

A.1  ولو د شبکو بیارغونه٣٨٫۶  د اوبو ل  
انې-   پراختیایي شورا

  د اوبو د شتون ډیرت-  ولنې/ میرآب  د اوبو لولو-
  د کرنیزو توکو تولید-

  مدیریت ود آبریز- A.2  کارموندنه -
  مکو کرنه شاړو/د للمي-

٢٧٫١  
د طبیعي زیرمو عمومي -

پراختیایي شورا -        ریاست
  انې 

B  یر د رسولود اړینو خوراکي توکو دن Supply Chain )میلیون امریکایي ډالر) ٢۶٫۴مدیریت  

B.1 -ویش ن١۶٫۴  د اصالح شوي تخمونو تولید، رسونه او بی  
د افغانستان د تخمونو د کمپنیو 

 (ANSCU)ملی اتحادیه 
د تخمونو او نورو مهمو توکو -

  پر وخت تولید او کافی شتون
د خوراکي توکو رسول او ددې -

ساتلو کې  بیهتوکو په ارزانه 
  مرسته 

B.2 -خه مالت ١٠  د خوراکي توکو له پروسس او ویش  NPMU/RPMUs 

C  )میلیون امریکایي ډالر)  ٧٫٩د پروژې مدیریت  

C.1 د پروژې د مدیریت برخې  

٧٫٩  
د پروژې د مدیریت ملي او 

  یز واحدونه ه اسیم

او  پلي کولد غوره مدیریت 
  قبلول

C.2 ه او راپور ورکولارنه، ارزونه، زده ک  
د پروژې د شاخصونو ارنه او 

  راپور ورکول

C.3  

  د چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ -
  یدنې کاري چوکاټک د بیا میشت -
  هر اړخیز مدیریت د مرضونو او آفاتو-
  د کاررو د مدیریت پالن-
  د مدیریت پالن د برخه لرونکو-
 د یلو د حل میکانیزم -

اغیزه او د خطر  S&Eد 
  مدیریت

C.4   ې  د پروژې د مدیریت مشوره ورکونکې اداریان د پروژې له رهبري مالت  

C.5  د نورو ریاستونو سره همکاري  
 ووژې لپاره د آسانتیاود پر

  رولببرا

D ) نئ حاالتو ته رسیدنهاپه او بیامریکایي ډالر)میلیون  ٠نا  

  

 



 بالقوه اغیزه 

)  په ٢او الف  ١یوای یوه برخه د الف جز (الف د چارو تاثیر په بشپه توه خورا مثبت اکل شوی دی. د فرعی   (EATS)د کرنې او خوړو خوندیتوب بین پروژې 

پروژو ناوړه اثرات ډیر ل ، موقتی او ايي به وي ، چې د پلي کیدو پر محال د ه مدیریت او نظارت په ترڅ کې به خوندي کای شي.   فرعی جز بالقوه منفی اغیزه لری
خوا  د اعانې اویا ورن) له هی ډول اجباري که کول او د مکې استمالک به د پروژې د چارو له ا مله نه وي ، خو کیدای شي چې ل مکه د کلیوالو او یا د یو کس (ک

 وقف په توه د لنې مودې لپاره ضرورت شي

 

  موخې جوړتکاري د کیدنې  د بیا میشت

کوي  ضمانتهمغي نه یواې د  پالن جوړول او  .د بیا میشت کیدنې د کاري جوړت موخې د بیا میشت کیدنې او خسارې اصول په وته کول دي کله چې پروژه دې مرحلې ته ورسیي 
کې زده کل شوي درسونه په آسان سره د بیا میشت کیدنې پالن کولو او کنرول نظارت پورې  محالد پلي کولو په  .لوړويظرفیت هم کاري د پلي کونکو او نظارت کونکو ادارو  همدا راز

د الندې پالیسیو سره   میشت کیدنېد بیا  :پکې نغتل شوي ديدې پالیس د بیا میشت کیدنې کاري جوړت چې چمتو شوی دی الن .ی شيااړوند مختلف مسلو ه کولو لپاره پلي کید
 سمون لپاره چمتو شوی

a ( انې او مکو استمالک او خسارې اړوند ملي قوانین او پالیسي د 
b (  ولنیز معیار یوال بانک د چاپیریال اووته کوي 5د ن نالرې پهمکې سره اړوند ک چې د 
c ( مکې په کارولو ا و دایمي آباد کارۍ باندې محدودیتونهاستمالک ، د 
d ( .ولو فعالیتونو او مطالعو لپاره پلي شي ونې به د پروژېت الرد دې جوړ 

د روژې د پلي کیدو د مخه د ژوند بیا میشت کیدنې د کاري جوړت موخې دا دی چې ډاډ ترالسه شي چې هروک چې د وړاندیز شوې پروژې لخوا اغیزمن کیي کوالی شي د دوی د پ
کې د غوتنو سره سم ،   ESS5او   ESS 1) برخو کې د اوبو لولو او د اوبو ویالو کانالونو او آبریزو بیارغونې لپاره  په ٢او   ١معیارونه وساتي یا وده وکي. بیا میشت کیدنه به دالف جز(

 پروژه به د الندې کو په نظر کې نیولو سره د منفي تاثیراتو درجه کمه کي 

 مکې د استمالک اغیزې کمولو او مخنیوي لپاره د انجینرۍ ډیزاینونه تنظیم کئ؛الف ) د 

 ب ) چیرې چې مخنیوی امکان نلري ، د مکې د استمالک اغیز کم کي 

سره په سمون کې خساره ورکئ ،  جوړتج ) د خساره ورکولو حق د برخوالو اړخونو ته خبرداری ، چیرې چې د مکې استمالک اغیزې پاتې وي ، دمخه اغیزمن شوي خلکو ته د دې 
  سره  مدني کارونه ترسره کیي ، د خسارې مستحق کیدو سره ، د معلوماتو په ه توه شریکول او د شکایتونو میکانیزم موجود یت

خساره ، حق ورکول ، د معلوماتو افشا  .ونې سره سم تاوان ورکئاستمالک اغیز پاتې وي ، د ودانولو کار ترسره کولو دمخه زیانمنانو ته د دې محدود هستد چیرې چې د مکې که )  د 
) یا په هغه قضیو کې چې په داوطلبانه ډول مرستې چمتو شوي ترو ډاډ ترالسه شي چې کافي مشوره چمتو شوې او پروسه برخی  ٧،  ۵،  ٣کول او د شکایت میکانیزمونه په دې سند کې (

 .میشتیدنې لخوا د الرود په توه راجستر کیي په سمه توه ترسره کیي او د دې بیا

  



 د بیا میشت کیدنې د کاري جوړت لپاره قانوني او پالیسي چوکاونه
 

لپاره د مکې ملکیت یا مالکیت په  میشت کیدنېلخوا د بیا  (EATS) د پالیسي اساسی اصول چې د بانک لخوا د بیا میشته کیدنې خبرتیا تعقیبوي او د خوړو او کرنې اضطراري پروژې
 :الندې ډول دي

  .د امکان په صورت کی د بیا میشت کیدنی نه مخنیوی وشی )١
ونې کافي سرچینې یول شي او پلي شي ، د پانوپه هغه حالتونو کې چې بیا میشتیدنه امکان نلري ، د بیا میشتیدنې فعالیتونه باید د دوامداره پرمختیایی برنامې په توه په پام کې ون ) ٢

  .خه ه پورته کيد پلی کیدو چمتو کیي ترو بې ایه شوی شخص د پروژې 
   .شي وستلکچې ته را اغیزی یېمرسته وشي یا لترله د بې ایه کیدو  رغولو لپارهبې ایه شوي خلکو سره باید د دوی د معیشت او د ژوند معیارونو ته  ) ٣
  :شی چی طبقه بندي شي او پدې کې شامل  و مروباید هربې ایه شوي خلک  ) ۴
  

   سندونو د لرلو په صورت کی هم د معاوضی ور نل کییقانوني حق لري ، د دودیز او سودارۍ او رسمي  یمک دالف) هغه وک چې 
ي ، په دې شرط چې دا ډول ادعاوې د قانون له مخې پیژندل شوي قانوني حق نه لري ، مر وک چې د ورته مکې ادعا کواو مکې رسمي د ب) هغه وي چې د پلنې په وخت کې 

  شوي پروسې له الرې پیژندل شوي وي ، او په وتهپالن کې  میشت کیدنېوي یا د بیا 
  .یا دعوې نلري زسمی سندکې د  مکهج) هغه وک چې په نیول شوې 

  
  .تادیه شيد خساری جبران شتمنیو ضبط کولو دمخه باید یا نورو د مکې باید خساره د بدلیدو په بدل کې ورکول کیي او  ) ۵

  .بیا میشته کیدنه تاییدوي .د نیوال بانک د معیاري چاپیریال او ولنې اهداف په واضح ډول السته راوړل کیي په دې کې ذکر شوي اصولو ته په پام سره
 

  وړتیا  د شرایطو د خسارې لپاره 

، کورونه ، ودان ، ونې  مکيیا وايي چې له مکې خه د پروژې په پایله کې  د پروژه د چارو د پلی کیدو مخالفت کویکې ، وړتیا په الندې ډول تعریف شوې: "" هغه خلک چې  ولهپه 
او هضیرې هغه خلک چې عامه او ولنیز تاسیسات لکه  .پیژندل شوي) په توه APرسمي اړیکې د پروژې اغیزمنو خلکو ( .، بوي ، سوداري ، عاید یا نورې شتمن له السه ورکوي

  .جوماتونه له السه ورکوي

الندې مکې او / یا ملکیت د پام وړ اندازې له السه ورکولو تاوان لپاره مستحق وي همدارنه یو بشپ انور د پو اغیزمن شوي خلک به د پروژې  که ه هم امکان شتون نلري چې ډیر
 .دوی د ه حقدار دي سیمه کی الندې د پو ئ چې اغیزمن شوي خلک وک دي او د پروژېوړاندې ک

  سندونه.دودیز  عنعنوی یا د مکې  سندونه، د مکې کارول رسمي  له رسمیاتو نهشوي خلک پرته لدې چې مکه له السه ورکي یا پرته  اغیزمنول ) ١

  .یا تلي وي ضمیمهکین چې مکې سره د ودانیو ، ونو ، بوو یا نورو شیانو مال ) ٢

  .شوي خلک وک چې خپله سوداري ، عاید او حقونه له السه ورکوي ) اغیزمن٣

او مالدارۍ وزارت به سیمه ایزو ولنو ته د دې اکلې نیې په اړه د سیمه ایزو ولسوالیو او د اړونده سیمه  نید کرنې ، اوبولولو .وي تلیپای نیې سره  ورکل شوی د خسارې شرایط به د
پاره کافي دمخه د ساحې خالي کولو / زیانمنې شوې ودان تصفیه کولو ل د چارو د پلی کیدوهغوی چې د نیې پای ته رسیدو وروسته به د پروژې  .ایزو حکومتي انو له الرې خبر ورکي

  .د دوی ویجاړ شوي جوړتونه به ضبط نشي او دوی به جریمه او مجازات نکي .معلومات ورکل شي



  تنظیمی ترتیب

بریالي پلي کولو د دا برخه د پروژې  .دي شاملې ادارې بیالبیلېچوکاټ کې تشریح شوي اني پروسې ، تحرکات ، او په  د بیا میشت کیدنېرغونې برنامې  او بیا میشت کیدنېد بیا  
  :دي په الندې ډول دي نغتي پکيپروسې  میشت کیدنېلومني بنسونه چې د مکې استمالک او بیا  .کويپلی  کن الری په اساس د پروژی چاریادارو د  بیالبیلولپاره د 

  .د کرنې ، اوبولولو او مالدارۍ وزارت  )١

  .ولنیز او چاپیریال واحد) ٢ 

  .د پروژې اجرایوي واحد  )٣ 

  .غیر دولتي اجرایوي بنسونه )۴

  . نهد کرنې ریاستو) ۵

  ادارې. دولتي سیمه ایزید  )۶

ولتی ادارو او د پلی کیدو چاری د سیمه ایزو دادارې د کرنې ، اوبو لونې او مالدارۍ وزارت دي ، که چې  اړوند او نغتېاو پلي کولو کې  جوړولاو بیارغونې پالن  میشت کیدنېد بیا 
او مالدارۍ وزارت به د پروژې واحد مدیریت له الرې په دې پروژه کې فعال وي. پدې برخه کې ، د کرنې ، اوبو لونې او  نی. د کرنې ، اوبولولوغیر دولتی موسسو سره په ه کار کوي

بیا کارمندانو لخوا چې د پروژې لخوا مالت کیي پلي کیي ، کوم چې د نیزو د اسانتیاوو د خوندیتوب د چاپیریال او ولدفترونو له الرې ، په اني توه د  ومالدارۍ وزارت د سیمه ایز
  . شي ۍ پليهمغپه او ایی شوراانو سره بنسونو ول فعالیتونه به د اړونده سیمه ایزو  پلي کولو پورې اړوندد پالنونو ستونې ا

 

 


