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  د پروژې د کنو لنیز:

خلکو په عاید کې د رامنته  له امله د يد ناروغ (Covid 19) کرونا یا د (EATS)پروژه بیند کرنې او خوړو خوندیتوب 
  الرو کار کوي. يخوندیتوب ته له الندن خه مخنیوی او د خوړو له ډیریدو کمتي شو

i. ان کي توکو په  توه د غنمو سیمه ایزو تولیدونکو ته وده ورکول. يد خورا
ii . ونو د  د خوړوولو د مؤثرو بنساوږدې مودې لپاره د اوبو د شتون رغول، د تولید او خوندیتوب په پار د اوبو ل

 په خاطر د آبریزې مدیریت او ددې کنو له الرې د لنې مودې کاری فرصتونو رامنته کول.
  

  موخې: د پروژې

 Supplyیا  نیرله  رسولود  خوراکي موادو اړینود  لپارهبحران د اغیزې د کمولو  يله امله د رامنته شو يد کرونا ناروغ
Chain  .ته کولې مودې اقتصادي فرصتونو رامناو د لن خه مالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  د پروژې مهمې برخې:

د پروژې د ه پلې کیدو لپاره د  او يپاره د کرنې سکتور ته وده ورکنوموړې پروژه به د خوراکي توکو د تولید د ډیریدو ل
  ي.ک افغانستان د شته حکومتي ادارې په انی توه د کرنې وزارت له الرې پلې کیي او ددې وزارت ظرفیت به لوړ

  د پروژې مهمې برخې
په  بودجه

  میلیون دالر
   یپلې کوونک

کرونا بحران ته  د
  واب

A ولو د سیستمونو بیاد تولیدي کمیلیون امریکایي ډالر) ۶۵٫٧(رغونهرنې د اوبو ل  

A.1 ولو د شبکو بیا٣٨٫۶  رغونه د اوبو ل  
  انېپراختیایي شورا-
ولنې/  د اوبو لولو-

  میرآب 
د اوبو د شتون -

  ډیرت
  د کرنیزو توکو تولید-

 A.2  موندنه کار-
  مدیریت ود آبریز-

  مکو کرنه شاړو/د للمي-
٢٧٫١  

د طبیعي زیرمو -
       عمومي ریاست

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

B.1 
د اصالح شوي تخمونو تولید، رسونه او -

نویش بی  
١۶٫۴  

د افغانستان د تخمونو 
د کمپنیو ملی اتحادیه 

(ANSCU) 

د تخمونو او نورو -
مهمو توکو پر وخت 

  او کافی شتونتولید 
وکو رسول د خوراکي ت-

او ددې توکو په ارزانه 
  ساتلو کې مرسته  بیه

B.2 
د خوراکي توکو له پروسس او ویش خه -

مالت  
١٠  NPMU/RPMUs 

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

C.1 د پروژې د مدیریت برخې  

٧٫٩  
د پروژې د مدیریت 

یز ه املي او سیم
  واحدونه 

پلي غوره مدیریت د 
  او قبلول کول

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 -
  د مرضونو او آفاتو هر اړخیز مدیریت-
  د کاررو د مدیریت پالن-
  ریت پالند برخه لرونکو د مدی-
 د یلو د حل میکانیزم -

اغیزه او د  S&Eد 
  خطر مدیریت

C.4   د پروژې د مدیریت مشوره ورکونکې اداری  
 له رهبري د پروژې

  مالت انې

C.5   ریاستونو سره همکاريد نورو  
ژې لپاره د ود پر

  رولببرا ووآسانتیا

D ) نئ حاالتو ته رسیدنهاپه او بیمیلیون امریکایي ډالر) ٠نا  



  د پروژې د مهمو برخو چاپیریالي او ولنیزې اغیزې:

  دي. ارزول شوي وب پروژې ولې کنې مثبت او ورد کرنې او خوړو خونديت

بزرو ته د کرنیزو توکو د تولید کچه  هغه کنې دي چې کرنه ومکشاړو مدیریت او د  ورغول، د آبریزد اوبولولو د شبکو 
  لوړوي.

د بحران په له منه وړلو کې خورا ډیر مقاوم فعالیت  لکه نه چې کرنه یو اړین، د اقتصاد له نظره مهم او د کرونا ناروغ
ژې کاري فرصت په رامنته کولو کې د لوړ ظرفیت درلودونکی دئ نو ددې پرور کې د کتااو همدارنه د اساسي توکو په  دئ

ايي، د پلې کیدو ناوړې اغیزې به ل ینو تدابیرو د نیولو په صورت حتی امکان لري  او د کمې مودې لپاره وي او چې د
  .شيیې مخنیوئ هم وکې 

وړ دي او  مخنیوئې د کمولو او یا حتی چارو پورې اړوند وي چاغیزې به په ودانیزو  پروژې ناوړه چاپیریاليتر ډیره د 
  ینې یې په الندې ډول دي:

i. .او اضافي موادو جوړیدنه په کاري چاپیریال کې د دوړو یا خاورو، شور یا غ 
ii . .تیاله کبله د اوبو کک را ت رو د تد پیپونو د لیکي او یا د مو 
iii. و جوړیدل.د ډیرو اوبو د استعمال له امله د خ 
iv. .ویدنه د کار له خالصیدو وروسته د غیر معیاري او غیر مسلکي ترمیم له امله د خاورو 
v. د هغو کارکوونکو روغتیا ته چې د مضره کیماوي توکو سره کار کوي نه پاملرنه  

ینې یې په وي ولري چې  تمه کیي ل او لن مهاله ولنیزې اغیزې چې ړهکول به ناو يهمدارنه د نوموړې پروژې پل
  الندې ډول دي:

i. دوي او پروژې ته د الس رس ېد خلکو هغه ملکیتونه چې د کار ساحې ته ن ي امکر ان لري د پروژې مانع
 پلې کیدل پرې ناوړه اغیزه وکي.

ii . رو هجوم په هغو ساحو کې چې کارخه راوستل شود کاری ران له نورو ساحووي. ي 
iii. راناو د جبري کار موضوع. جنسي تاوتریخوالې، کم عمر کار 
iv. لشخ پروژې ته دولنو پورې ت مکې ېصي، عامه او یا د ه چې باید له قانوني الرو وشياو اسناد یې  ورک

 .ترتیب شي

 

 

 

 

 

  



  ) موخې:ESMFمدیریت کاري چوکاټ(چاپیریال ساتنې او ولنیزد 

چاپیریالي او ولنیزې  ناوړه په کنو کې د) موخه د پروژې ESMFد چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ(
  چې په الندې ډول شرح کیي: يپه آسانه پریکه کول د ،پدې هکلهکمول او  اغیزې

i. د کرنې او خوړو خوندیتوب  په مجموع کې د چاپیریال ساتنې د پالیسي اونپروژې  بی(EATS)  یان او په
 توه د هرې فرعي پروژې قانوني کاري چوکاټ پیژندنه.

ii .  د کرنې او خوړوخوندیتوبنپروژې  بی(EATS) انه او واضح چاپ ېپه کاري چوکاټ کې د یویال یررو
 او رهنما را منته کول. کنالرېساتنې او ولنیز 

iii.  ولنیزو د پروژې د پلې کیدو نه وروسته د مثبت یا منفي چاپیریالي ارزونه او د منفي یا ناوړه اغیزو را  اغیزواو
 کمول.

iv. )ولنیز مدیریت کاري چوکاټ د چاپیریال ساتنې اوESMF ولنیز د هرې فرعي پروژې لپاره د چاپیریال او (
 ) په جوړولو کې مرسته کوي.ESMPمدیریت د پالن(

  

  :تیاته اړ) ESMFد چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ(

د پروژې د ارزونې پر مهال د ودانیزو چارو او نورو کنو کره موقعیت او تفصیل معلوم نه وي نو پدې توه د پروژې په 
 يپالن جوړونه، ډیزاین، پلې کول او ه اخیستنه کې یو کاري چوکاټ چې ول چاپیریالي او ولنیز موضوعات پکې نغت

  په پام کې نیول کیي. ،وي ویونکی تونزو ته وابزې او چاپیریالی ساو ولې ولنیوي 

) په انی توه د ناوړو ولنیزو او چاپیریالي اغیزو د له ESMFد چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ( 
کمولو په پار د موجوده ملي قوانینو او د نیوال بانک د چاپیریال ساتنې او ولنیزو  ستندردونو په را کې منه وړلو او یا 

د پروژې پلې کوونکو ته د په کنو کې پلې کیي او  (EATS)پروژې  بینچې د کرنې او خوړوخوندیتوب  ئجوړ شوید
  ناوړو چاپیریالي او ولنیزو اغیزو په پیژندلو او د هغو د له منه وړلو لپاره د اړینو اقداماتو د کولو الروونه کوي.

د هرې شبکې په بیا رغونه او نورو فعالیتونو کې د کنو موقعیت، هغه  (EATS)پروژې  بیند کرنې او خوړوخوندیتوب 
) کې ESMPپالن( په چاپیریالي او ولنیز مدیریت د مکې چې اغیزمنې شوي، بایو فزیکي انتیاوې او نور معلومات

  یول کیي.جوړیي په نظر کې ن به ،چې هرې فرعي پروژې لپاره

هغه فعالیتونه چې ددې پروژې لخوا یې بسپنه اوهر (EATS)پروژه  بیند کرنې او خوړوخوندیتوب  به په مجموع کې
) چې ول لس د چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت ESFد چاپیریال ساتنې او ولنیز کاري چوکاټ (کیي د نیوال بانک 

  پلې کیي. ،پکې شامل دي نه) ESS-9او  ESS-7( پرته له) ESSستندردونه (

 

 

 



  د قانون او پالیسي مطابق نظارتي چاپیریال:

د پروژې په فعالیتونو  (EATS)قوانین او مقررات چې د کرنې او خوړوخوندیتوب هغهال ساتنې او ولنیز مدیریت چاپیرید 
  کې په نظر کې نیول کیي عبارت دي له:

  ٢٠٠٧د افغانستان د چاپیریال ساتنې قانون  
  دEIA مقررات 
  مکد٢٠٠٨د مدیریت قانون  پورې اړوندو مسائلو و 
  مکې د غصب قانون ٢٠٠٩د 
  ٢٠١٢د آفت وژونکو قانون 
  ٢٠١٩ اوبو قانوند 
  ٢٠١٠د اوبو د سکتور ستراتیژي 

ستندردونه سربیره په پورتنی مقننه اسنادو، د نیوال بانک د ارزونې پر بنس الندنئ د چاپیریال ساتنې او ولنیزمدیریت 
  هم د پروژې پورې اړوند دي.

      )ESSستندردونه ( مدیریت چاپیریال ساتنې او ولنیزد د نیوال بانک 
  نه  هو  معیارونه

:ESS1  ولنیزو خطرونو ارزونه او مدیریت د چاپیریالي او X   
:ESS2 رو شرایطد کار او کار  X   
:ESS3 تیا مدیریت او مخنیوئد سرچینو مؤثریت او د کک X   
:ESS4 ولنې روغتیا او خوندیتوب د X   
:ESS5 مکې د کارولو محدودیتونه او غیر ا مکې استمالک، د یدلک بیا میشت ختیاريد  X   
:ESS6 د تنوع ساتنه ود طبیعي سرچینو د ژوند دوامداره مدیریت او د ژو X   
:ESS7 توکمي توپیر  /اصلي خلک د افریقایی خلکو تر من   X  
:ESS8 کلتوري میراث X    
:ESS9 یتوبونهمالي من   X  

:ESS10  او د معلوماتو شریکول برخه لرونکو نظراخیستنهد X    
  

  ):RFیدنې کاري چوکاټ(ک د بیا میشت

ا کې  ESS-5قانون او د نیوال بانک د  استمالکد افغانستان د مکې د  )RFیدنې کاري چوکاټ(ک د بیا میشت په ر
ته د پروژې په پلې کیدو کې د منل شوي ولنیزو مسائلو  (EATS)پروژې بینشوې تر و د کرنې او خوړوخوندیتوب جوړ

  ي.په هکله الروونه وک نغتیانې د د ول کې او د پروژې په هره کنه

دنې کاري یک به د خپلو کنو ولنیزې اغیزې ارزوي او د بیا میشت (EATS)پروژه بیندیتوب د کرنې او خوړوخون
  ) جوړوي.RAPsعملیاتي پالن(یدنې ک ) مطابق به د بیا میشتRFچوکاټ(

 



  :تنظیم اداري

به د کرنې، اوبولولو او مالدارۍ وزارت د اوبو لونې  د رهبري انه (EATS)ېپروژ بین د د کرنې او خوړوخوندیتوب
کې مسئولیت لري تر و ډاډ ترالسه کي چې ولې کنې به د چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري د ریاست په چوکاټ 

  .لري سره مطابقت )ESMFچوکاټ(

یز مدیریت افسران به د پروژو په سکرین، د د پروژې په ساحوي دفترونو کې نوې مارل شوي د چاپیریالي او ولن
) جوړول، ددې پالنونو سم پلې RAPsیدنې عملیاتي پالن(ک ) او د بیا میشتESMPچاپیریالي او ولنیز مدیریت د پالن(

  کې مسئولیت لري.کول، ارزونه او راپور ورکولو 

چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري باید د  د پروژې هغه کار کوونکو ته چې د پروژې د پلې کولو مسئولیت لري 
  دوی له پوهې او مهارت نه ډاډ تر السه شي. ) په هکله ظرفیت جوړونه وشي ترو پدي هکله دESMFچوکاټ(

او او د پروژې په  يد پروژې په لوممارل  اوږدوپکې به متخصص مشاورین د مربوطه کارمندانو د ظرفیت لوړولو لپاره و
  ادارې وي.   اړوندې ېاو نور (EATS)پروژه بیني به یې د کرنې او خوړوخوندیتوب شي چې ه اخیستونک

د یوې برخې په توه د یو مفصل ظرفیت جوړونې پالن چې  )ESMFد چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ(
او همدارنه د هغو نورو ادارو چې په چاپیریالي او ولنیز  EATS)پروژه( بینپه هغه کې د کرنې او خوړوخوندیتوب 

  .ئجوړ شوید ،ويی ندې تمرکز شومدیریت کې مسئولیت لري د کارکوونکو په ظرفیت لوړولو با

 مشوره ورکونه ،برخه اخیستنهله  د خلکو واحدونه به د پروژې له پیل نه تر پایه پورې د ولنېد چاپیریال او ولنیز مدیریت 
  اسې نورو ولنیزو کنو خه مالت کوي.او د

  

   ):GRMد حل میکانیزم( یلود 

) چې د کرنې وزارت یوه OFWMPبه د په کرونده کې د اوبو د تنظیم د پروژې( او حساب ورکونې په پار رتد غوره 
 یلود کنو په اړه د  EATS)پروژه( بینمیکانیزم به د کرنې او خوړوخوندیتوب  یلوپورې اړوند د  ،بشپه شوی پروژه ده

 او ه ترې پورته شي. پیاوړید اخیستو لپاره 

میکانیزم لپاره مناسب او په شرایطو برابر د د حل  یلود  د پروژې پورې اړوند ،د کرنې، اوبو لولو او مالدارۍ وزارت
  .ئانی الرود جوړ کی د

کمیه  هسیمه ایز د حل یلوبه په هره فرعي پروژه کې د  کولو په خاطرپروسس  راجستر او د یلود  پروژې د کنو په هکلهد 
  .جوړیي چې مشري به یې په ساحوي دفترونو کې مارل شوي د چاپیریالي او ولنیز مدیریت افسران کوي

د حل  یلود ولنې هغه خلک چې فکر کوي د پروژې فعالیتونه پر دوی ناوړه اغیزه کئ کوالی شي چې خپل شکایت د 
  .شویدي، وسپاري ېکمیې ته چې په هره فرعي پروژه کې جوړ ېسیمه ایز

  

 



  :نظارت او ارزونه

په ساحوي دفترونو کې مارل شوي د چاپیریالي او ولنیز مدیریت افسران به د سیمه ایزو حکومتي چارواکو او عاموخلکو 
 او قناعت بونکی ذکر شوو الزمو اقداماتو د سم) کې د ESMPپه چاپیریالي او ولنیز مدیریت پالن( ،سره په همغئ

  تطبیق نظارت کوي.

لري د  لپاره د الزمو اقداماتو د تطبیق مسئولیت د مدیریت او کمولو ونوخطر انو اغیزو او هر هغه دریمه اداره چې د
  مرسته کوي. اړخیزه هر ېتطبیق او ارزونه ک کرنې وزارت به ورسره په

  ته لیل کیي. رهبري انېور د پروژې هردری میاشتی به یو راپ

د کرنې، اوبو لولو او مالدارۍ وزارت او نیوال بانک په همغئ به د یوې خپلواکې ادارې لخوا کلنئ چاپیریالي، ولنیز 
  او تخنیکي پلنه کیي.

  

  عامه مشوره او د معلوماتو شریکول:

) د جوړولو ESMPمدیریت پالن(چاپیریالي او ولنیزاو د  )ESMFد چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ(
        .ناستې کیيبه د اړوندو برخه لرونکو سره اړوندې ساحې له ندې لیدل کیي او  پروژېپه وخت کې به د 

دچاپیریال ساتنې او ولنیز  ، اویدنې کاري چوکاټک د بیا میشت ،د چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ
عامه مشورتي غونه کې چې په هغه کې د پروژې  هیو به مخکې له بشپیدو نه د مسودې په شکل په مدیریت کاري پالن

، د چاپیریال ساتنې ملي اداره، د کلیو د اداره اراضي داغیزمن شوي خلک، پراختیایي شوراانې،برخه لرونکې لکه  هاړوند
مشران، د  بیارغونې او پراختیا وزارت، د اوبو ملي اداره، د کرنې ریاستونه، بزران، د اصالح شوو تخمونو ولنه، د ولنې

وړاندې شي او د هر ونوال نظر به اخیستل  ،دایریي به اوبولولو ولنې او داسې نور شامل او سیمه ایزو دفترونو کې
دغه سند بشپیي او د کرنې وزارت او نیوال بانک په ویبسایونو  به ظر د ای پر ای کولو نه وروستهکیي او ددوی د ن

ریي سر بیره پردې به په دې غونه کې د پروژې موخه، د پروژې کنې، اکل شوي ناوړه چاپیریالي او ولنیزې کې به خپ
   هم ونوالو ته تشریح کیي.د حل میکانیزم  یلواغیزې او د هغه د له منه وړلو لپاره الزم اقدامات او د 

په دوو ملي ژبو(پتو او دري) ژباړل  د پروژې په پیل کې ) بهESMFد چاپیریال ساتنې او ولنیز مدیریت کاري چوکاټ(
   پراختیايي شورا انو ته ورکول کیي.کار کوونکو او  وروسته د پروژېکیدو نه 

   

  


