
 

 

 

 (HICDP)اجتماعی  انکشافی با تاثیرات بلندتوافق نامه پروژه های 

 :که دارای شماره تصویب شده  انیستیتوت کثیر الرشتوی مرکز خوستمنظور اعمار این موافقتنامه به 

(PH-III-394) (Sanction No J.II/239/21/2011 dated. 1/16/2018) هیای  می  باشیدد در میتن ایین توافقنامیه بیه نیا   یر  ه

 یاد شده   درمیان حکومت افغانستان   هند ستان امضاء م  گرددد (HICDP)اجتماع   انکشاف  با تاثیرات بلند

مصارف تخمین شده توسط مرجع تطبیق کننده طبق نورمهیای د لیت افغانسیتان، د لیت هند سیتان بیه  بر اساس طرح انجنیری، دیزاین  

دالرامریکیای  ا  مسیاعدت هیای کشیور هند سیتان ت یت  (هیزار ملییون ششصید  هی دهیی    ) د1000618 بالعوض  رداخت مساعدت

 تطبیق م  گرددد (HICDP)های انکشاف  با تاثیرات بلند اجتماع    ر  هبرنامه 

 به نماینده گ  ا  حکومت هند ستان سفارت کشور جمهوری هند که در این توافقنامه به نا  سفارت هند یاد می  شیودد ا  جانیب حکومیت

د   ا  جانیب اداره تطبییق مه بنا    ارت اقتصاد یاد م  شودافغانستان   ارت اقتصاد جمهوری اسالم  افغانستان که در متن این توافقنا

تعهید خیویر را بیه منظیور  ییاد می  شیودمعیارف نیا    ارت جمهیوری اسیالم  افغانسیتان کیه در میتن توافقنامیه ب معیارفکننده   ارت 

 اجرای موفقانه  ر  ه مورد نظر ابرا  م  دارندد

هیای   یر  همن یی  اداره هماهنیک کننیده اجیرای  شیورای عیال    را 5/1/1392( میور  1  ارت اقتصاد به اساس مصوبه شیماره ) 

 .توظیف گردیده است ( HICDP)انکشاف  با تاثیرات بلند اجتماع  

مرجع تطبییق کننیده بیه    گانه هری  سفارت هند ستان مقیم کابل به نمایندگ  ا  د لت هند ستان،   ارت اقتصادبنابراین، جوانب سه  

 نمایندگ  ا  د لت جمهوری اسالم  افغانستان در موارد آت  توافق م  نمایند:

iمرجع تطبیق کننده مسؤلیت  یشبرد امور مربوط به تطبیق  ر  ه را بیه عهیده گرفتیه   کمی  هیای خ   تخنیکی  را در جهیت  د

 دیزاین   نظارت امور ساختمان   ر  ه بمنظور انجا  مؤفقانه ر ند تطبیق فراهم م  نمایدد 

iiمرجع تطبیق کننده     ارت اقتصاد مصارف ابتدای  دا طلبی    سیایر مصیارف د ( ضیمن   یر  ه  یشینهاد شیدهHICDP را )

 متقبل میگردندد

iiiدر افغانسیتان رعاییت هیای انکشیاف  بیا تیاثیرات بلنید اجتمیاع    یر  هجوانب سه گانه شرایط مندرج رهنمود را جهیت تکمییل  د

 نموده   مسؤلیت های مندرج آنرا به عهده م  گیرندد

ivمطیابق بیه قیانون تیدارکات جمهیوری اسیالم  کیاری ر    60 درمرجع تطبیق کننیده مسیؤلیت  ر سیه دا طلبی    اکمیاا آنیرا  د

 افغانستان   شرایط قرار داد بعد ا  امضای تفاهم نامه سه جانبه را عهده دار میباشدد

vمرجع تطبیق کننده مسؤلیت آغا ، تطبیق   تکمیل نمودن  ر  ه را طبق قانون تدارکات جدادا در مدت حداکثر د  ساا بعید ا   د

 تفاهمنامه سه جانبه دارددتاریخ عقد 

viطر العمییل تیدارکات مبنیی  بیر  ضییع  104قیانون تییدارکات   حکیم  39مرجیع تطبییق کننییده، مسیؤلیت دارد تییا مطیابق بییه میاده  د

 جریمه تاخیر در  ر  ه ها عمل نمایدد 

viiفغانسیتان بیه   ارت اقتصاد مسؤلیت بررس  مصارف   تفتیر مال   ر  ه را مطابق به نور  های د لت جمهوری اسیالم  ا د

عهییده گرفتییه   هم نییان مسییؤلیت ار یییاب   ییر  ه را توسییط بهییره گیرنییده هییا )مسییتفدین(  ایرفتییه   برداشییت خییویر را مبنیی  

 برت قق اهداف  ر  ۀ مورد نظردر گزارش ارایه م  نمایدد

viiiمرجیع تطبییق مرجع تطبیق کننده مکلف است در ی  لوحه جزییات  ر  ه ا  قبیل مصیارف مجمیوع ، دارایی  بدسیت آمیده د ،

کننده، سهمگیری مرد  )اگر باشد(، سهمگیری یا کم  د لت هند ستان   سایر موضیوعات را در م یل  یر  ه، حیین تکمییل 

دین را ا سیهمگیری یدین نشان دهدد د لت جمهوری اسالم  افغانستان موافقه نموده تا مستفیکار جهت معلومات   آگاه  مستف

 انکشاف  به  جه احسن مطلع نمایدد کم  کشورهند ستان در این  ر  ه 

ixسفارت هند مقیم کابل،   ارت اقتصاد   مرجع تطبیق کننده مشترکاً خود را به تطبیق موارد فوق الاکر ملز  میدانندد د 

xموافقتنامه هاا متعاقب امضای جوانب سه گانه مرع  اخجرا گردیده   تا  مانیکه یک  ا  این جوانب یادداشیت را بیرای فسیخ  د

ایه نکرده، دارای اعتبار م  باشدد البته در صورت اراییه ییاد داشیت، موافقتنامیه طی  میدت یی  میاه منقضی  می  گیرددد آن ار

 ایان این موافقتنامه بر اعتبار   د ا   ر گرا  همکاریهای موجود ا قبل اثرگاار نم  باشد، مگر اینکه اطراف ذیدخل طیوری 

 دیگری به توافق برسندد

توسط مسئولین باصالحیت حکومت های جانبین در شهر کابل در سه کیا   بیه لسیانهای انگلیسی   1396 دلو 17به تاریخ این موافقتنامه 

   دری که دارای اعتبار مسا ی بوده، به امضاء رسیدد درصورت تفا ت ترجمه، متن انگلیس  آن مدار اعتبار میباشدد 



 

 

 

 

 ا  جانب مرجع تطبیق کننده          اا جانب حکومت جداد           ا  جانب د لت هند ستان         
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