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 :اجرایوي لنډیز

 : فپروژې هد د

د بند  خوندیتوب او  اوبه ایز برېښنا  دوامداری ښه ووالی او د نغلو د  بند څخه د برېښنا په لېږد کې زیاتوالی د پروژې پراختیایي  .1

 .هدف دی

 

 : برخی پروژې 

 

کې د ری. دغه جز د فابدېرش میلونه امریکایي ډالره  د میخانیکي، برېښنایي او میخانیکی برېښننا د کار لپاره :برخهلومړی  .2

برېښنایي او میخانیک برېښنا پرزو بیا رغاونه چې د  مخکی څخه پیل شوې، بشپړوي اود هغوي دوامداره  فعالیت  یقینی کوي. 

 په یاد جز کې دو نور فرعی اجزا، شتون لري چې په الندې ډول دي: 

 

 )په دې کې په لومړي واحد متمرکز د  واحد )یونټ( بیا رغاونه او د فابریکې بیالنس.( ۱: د لومړي)لومړی فرعی جز )الف

( ازموئیل  Bent Rotor Shaftد شته کوږ شوي څرخک  شافټ  )   (۱میخانیک برېښنا بیا رغاونې کار، په ځانګړي توګه 

د شته فابریکې د بیا رغاونې   (۲او که چېرې ممکن وي د هغه ترمیم او که ترمیم یې امکان ونلري نو بیا د هغې بدلونه  او 

 نه شامل دهبشپړو

 

 د بند د موتور خاني  د حفظ و مراقبت زیاتوالی. د فابریکې نور جنراتورونه منظم حفظ و مراقبت ته ومړی فرعی جز )ب(: ل

اړتیا لري. دا فرعی جز به د دریو یا پنځو کلونو لپاره  د پرزو او نورو مصرفی موادو په برابرولو کې  مرسته وکړی څو د شته 

  ډ ترالسه شي. فعالیت او د ساتنې او ترمیم څخه ډا فابریکې د دوامداره

 

(. دا جز د الندې دوه فرعی میلونه امریکایي ډالره ۳۳د بند د خوندیتوب او د برېښنا د تولید د وړتیا لوړول ) : یمه برخه دو .3

 اجزاوو په وسیله د بند په خوندي فعالیت تمرکز لري:

 دا جز به تخنیکي همکاری او مطالعات تمویل کړي او په الندو د ښه والي اقدامات  ویم جز )الف(: د بند د خوندیتوب تفتیش اود .

د منلو وړ معیارونو سره سم د د بند د خوندیتوب د   (۲د بند د جوړښت او فعالیت د خوندیتوب تفتیش؛  (۱برخو به تمرکز ولري: 

سېستمونو شتون، د سر د دروازو د تړلو د سیستم سمون، د ښه والي لپاره چې د بېخ مخرج  بیا فعالونه، د کمکي برېښنا او نور 

تجهیزاتو نصب او د بند  څخه د ناوچاودېدونکي موادو د پاکوالي کارونه به پکې شامل وي، د پالنونو جوړول او د داوطلبی اسناد 

ړېوال/ملي معیارونو/الرښونو په وروستیو سیسمک )زلزله سنجی( او هایدرولیژیکي معلوماتو ته په پام او اړونده ن  (۳چمتو کول؛ 

د تویدنې لپاره د کافي ترتیباتو په شمول ( ۴رعایت سره، د بند د جوړښتي او عملیاتي خوندیتوب په اړه د څېړنو ترسره کول؛ او 

 یالیزې اود نغلو بند څخه د سروبي بند ته د اوبو د اخراج الر . د بند د خوندیتوب د ښه والي ټول اقدامات به د یوې جامع چاپېر

 ټولنیزو اغېزو اروزنې د وړاندېزونو په رڼا کې ترسره شي.

 

 .په دې جز کې به د نغلو په بند کې د برېښنا د تولید د لوړولو امکان تر څېړنې الندې    دویم جز )ب(: د برېښنا تولید زیاتوالی

د تولید د لوړولو لپاره انتخابونه وپېژندل شي. په ونیول شي. په دې که به د رسوباتو د دوامداره مدیریت او د بند څخه د برېښنا 

که ( ۲د برېښنا د تولید د لوړولو په موخه د امکاناتو د څېړلو لپاره د امکان سنجی مطالعه ترسره شی او ( ۱دې برخه کې به 

ته وکړي، رسچېرې د شونتیا سنجونې څېړنې پایلې مثبتې وې، نو یو تفصیلي طرح چې د تفصیلي طرحو په چمتو کولو کې م

جوړه شي چې باید د چاپېریالیزې او ټولنیزې اغېزو ارزونې موندنې او د بیا مېشتېدنې او معیشیت جوړونې ، د چاپېریالیز 

 او ټولنیز مدیریت ، د روغتیا او نور اړونده پالنونو الرښونې په کې رعایت شي.

 

میلونه امریکایي  ۲۰تړ، او د راتلونکې پروژې لپاره چمتو کېدنه )چاپېریالیز او ټولنیز دوام، د پروژې د مدیریت مال: برخه هدریم .4

 :دا جز دوه فرعي اجزا لريډالره(. 

 

 

 د ځایي تخنیکي مرستو له الرې د بند د چاپېریالیز ( ۱. د دې جز هدف دا دی چې دریم فرعي جز )الف(: چاپېریالیز او ټولنیز دوام

ي خلکو سره د ګټو د شریکول به وهڅوي، د پروژې په ساحه کې به د  برېښنا او ټولنیز دوام څخه ډاډ ترالسه کول چې د ځای

د چاپېریالیز او ټولنیز ( ۲ورکړې سره مرسته  او د ځاي خلکو لپاره به د مهارتونو زده کړې ته اسانه الس رسی برابر کړي: 



من  پالن جوړونې ، پلې کېدنې او څارنې مدیریت څخه مالتړ څو د پروژې په ټولو برخو کې د خوندیتوب د ټولو تجهیزاتو اغېز

 څخه ډاډ ترالسه شي. 

 

 :)په جز کې به دې ته پام وشي چې  د پروژې د مدیریت مالتړ او د راتلونکې پروژې لپاره چمتوکېدنې دریم فرعي جز )ب

 افغانستان برېښنا شرکت د ښه نړېوال معیارونو په اړه سال مشوره ترالسه کوي

 د پلي کېدنې ترتیبات

پروژې د پلې کېدنې ټول مسولیت به د افغانستان برېښنا شرکت په غاړه وي، د شرکت رئیس د ورځني کارونو د مدیریت  د .5

مسولیت د شعباتو امرینو ته ورسپاري. د پلي کېدنه به  د افغانستان برېښنا شرکت په عملیاتې برخه کې ځای ولري. د تخنیکې او 

 /مالي مسایلو د څارنې مسئول وي. عملیاتی رئیس په غاړه او  مالي رئیس به د امانتي خوندیتوب موضوعاتو څارنې مسولیت به د

 

 اغیزې چاپېریالیزاحتمالي منفي 

 

هغه (: ۱.)الندي موارد کیدای شي چه دچاپیریال په تاثیراتو کي شامل وید الکترو میخانیکی کارونو اجرا کولو کی  -لمړی برخه .6

په خاوره کي د و پورې مربوط دی لکه، غږ، ګرد او خاوره او دکیمیاوي موادو، نفتي موادو او تاثیرات چه دوړو ساختماني کارون

ږ د دی  تاثیراتو توقع ل .نور تاثیرات کیداشی د دوړو اویا هم د لوړ غږ له کبله پیداشی. او لری کیدل شوی مواد خوریدل ګریسو

 نو د ،او په اغیزناک توګه سمول سرله واقعی لږونو اندازه کول  ځکه ساده بدلون،محلی ، لنډ مدت اټکل کیږی نو له دی کبله 

  .پاییدونی تاثیراتو توقع نه لیدل کیږی 

 

د منلو وړ تاثیرات خورا ډیر د رسوبی موادو د ایستنی او د منځه وړنی مربوط دی،د رسوبی موادو د ایستنی  -جز الف دویمه برخه .7

او د فابریکی .اداره او دفع کول د ذخیره د سیمه څخه دواړه د نا چاودیدونکو احکامو په وخت کی د عامه نګرانی خوندیتوب، د اوبو

ساختمانی  دد سترو ساختمانی تجهیزاتو جوړښت مدیریت شاملی اندیښنی، او په سیمه کی د سړکونو شبکی څخه درنه کار اخیستنه،

برسیره پردی ښایی چی د بند په الندی پرتو .را تګ تګ( عراده جات)کارونو په وخت کی الس رسی سړکونوکی د ساختمانی ګاډیو

یښنی دا اغیزی د اند.سیمو کی د سیند پرژیو او د اوبو  مصرف کونکو باندی تاثیرات ولری،لکه د اوبولګولو رسوبات او داسی نو

 .وړ بریښی،او د چاپیریال اوټولنیزو اغیزو ارزیابی په آساس به د اغیزو د شدت اندازه څرګنده شی

 

برخې  لپاره به اغیزې ترډیره د بند د سطحې په لوړوالي پورې تړلې وي نو ځکه به په پایله کې د بند په مساحت  ویم جز د )ب(دد  .8

کې زیاتوالی رامنځته شي. دا کار به په ډیرو ځمکو کې په احتمالي ډول د سیالب د رامنځته کیدو سبب شي، نو په همدې دلیل کیداي 

کیفیت د کنټرول جدي اقداماتو ته الډیره اړتیا رامنځته شي. د دفتري ارزونو او ساحوي لیدنو پربنسټ  شي په ذخیره کې د اوبو د

وار دمخه چاپېریالیزې حوزې ټاکل د هغو بوټو او حیواناتو د ډولونو یا کومو مهمو طبعي استوګنیزې اندیښنو موجودیت نه په 

ې په ساحه کې له پخوا څخه جدي خراب شوی چاپیریال ښیي  چې د ګوته کوي چې په خطر کې وي. عالوه له دې، نښې د پروژ

نباتاو پوښښ پکې هیڅ یا ډیر لږ دی. له همدې کبله، د ځمکې شړیدل، د بند په ذخیرو او د اوبو مخ په ښکته جریان د رسوباتو انتقال 

اید ادامه پیدا کړي. په همدې دلیل، دویم جزء او بیځایه کولو په اړه موجودې اندیښنې چې دایمي او اغیزمن مدیریت ته اړتیا لري، ب

ته ورته، د سیند په موجودو ژوو او اوبو لګونې په جوړښتونو باندې د اوبو د جریان اغیزې یو څه د اندیښنې وړ وي. د دغو احتمالي 

ه و ټولنیزو اغیزو پاغیزو جدیت به د شدت او پیمانې پربنسټ د امکان سنجۍ د مطالعې د یوې برخې په توګه د چاپېریالیزو ا

 .ارزونه کې په دقیق ډول وارزول شي

 

لګ او یا هم بی ارزښته دی،په یو شمیرکلیو او  و اغیزید نغلو د بن شاوخواه سیموته د برښنا شبکی وصلول - برخه جز الفدریمه  .9

په دی ونزه ست دی ، خو دشی سیستم نه به تغذیه ( سولر)بانډوکی چی دبرښنا شبکی سره یی وصلول ګران دی نو د لمریزی برښنا 

چی د دی ټولو      .کی ده چی سولر بطری د ورځی به وږدو کی باید انرژی ذخیره کی چی د شپی لخواه ترینه ګټه پورته شی 

 .رسیده ګي صورت ونیسي به دچاپیریال دمدیریت د مو جوده پالن پواسطهاندازه کمولو لپاره  د اغیزو

 

 

 

 

 



 

 :یراتتاث باالقوهمنفی  ټولنیز

 

 دځمکو   .د بند د خړی د راویستو پړاود د دایمی جایداد اویا هم د ځمکی موقتی له منځه تللو سبب کیداشی: دویمه برخه جز الف .10

دملکیت دکسبولو او نویو ځمکو د پالیسي یو چوکاټ، دافغانستان دقانونی چوکاټ پر اساس او د نړیوال بانک دعملیاتي پالیسۍ 

 .، په هغو ساحو کی چه دځمکو امالک او یا نو ې ځمکي نه منل کیږي، تطبیق کیږي(۴.۰۱. پي  او،)دمسودي ضرورتونه 

 

جګیدولو تصمیم ونیول شو نو د خلکو ناچار بی ځایه کیدنی،د خلکو په ورځنی ژوند کی که چیری د بند په : جز ب دویمه برخه .11

 ، ونهزیارت ،ونهقبر لکه سهولتونه کلتوري وا ټولنیز دژوند ،مداخله،د ځمکو موقتی یا دایمی له منځه تلل،د شتمنی له منځه تلل

 .د څارویو څر ځایونه د منځه تللو سبب شی او جوماتونو

 

 د دی کار ګټه به په مستقیمه توګه. د پروژی په دی برخه کی د نغلو شاوخواه کلیوته د برښنا رسول شامل دی:-ه برخه جز الفریمد .12

 د پروژی لخوا کومه مرستههغه شکایات لکه دسیمو خلکو په وینا چی دوی سره التروڅه -وس شید نغلو د بند شاوخوا سیموته محس

  .و پیرودل شی( د پیرودونکی او اخیستونکی) د نصبولو لپاره مخامخ(پایو)ډیره لږه ځمکه به د برښنا د دستنو.شوی نه ده

 

 دمدیریت چوکاټ  د ټولنیز اوچاپیریال 

 

ل په یو شمیر اجزاوو کې  د فعالیتونو مشخص ترتیب معلوم نه و، نو ځکه د چوکاټ د میتوډ څخه د پروژې د اروزنې پر مهاد  .13

کار اخیستل کېږي. د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت چوکاټ د مالتړشوي فعالیتونو او الس وهنو له امله راوالړل شوې  ناوړه 

 ودونه او طرزالعملونه په ګوته کوي.چاپېریالیزې او ټولنیزې اغېزو د مخنیوي یا کمولو لپاره الرښ

 

 تحقوقي ، مقرراتی او پالیسی چوکا

  هغه قوانین او حقوقي سندونه چې د  ټولنیزو او چاپیریالیزیزو مسایلو چارې تنظیموي، په الندې ډول دي:  .14

 

a. ( ۲۰۰۴د افغانستان اساسي قانون) 
b. (2004) د افغانستان د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې قانون 

c. ( ۲۰۰۷د افغانستان د چاپیریالیز ساتنې قانون)؛ 
d. ( ۲۰۰۷د افغانستان د ځمکو پالیسي) 
e. ( ۲۰۰۸د ځمکو د چارو د تنظیم قانون) 
f. ( ۲۰۰۹د ځمکو د استمالک قانون) 

g. ( ۲۰۰۹د افغانستان د چاپېلایر ساتنې ادارې د چاپېریالیز او ټولنیزو اغیزو ارزونې مقررات) 

 

)BP/OP د چاپیریالیز ارزونه ( .aي پالیسي ګانې چې د نغلو بند د رغونې په پروژه کې ښکیل کېږي: د نړیوال بانک هغه عملیات .15

( جبري بیامیشتیدنه d؛  )OP/BP 4.11(( فزیکي فرهنګی میراثونه c؛  )BP/OP (4.04طبیعي هستوګنځي ( b:؛ (4.01

( د اوبو په نړیوالو مسیرونو  پروژې f؛  )BP/OP (4.37ونو خوندیتوب( د بندe؛  )BP/OP (4.12)بیرته میشت کیدل( 

7.50) BP/OP(. 

 

 

 ذیدخلو اشخاصو او افرادو پیژندل، له هغوی سره مشوره او دپروژي په تطبیق کې دهغوی شریکول د

 

ورو ته لومړیتوب مشدخیلو ګروپونو  دنغلو دبریښنا دبند دبیا رغاونی پروژی، مستقیم او غیر مستقیم دخیل ګروپونه پیژندلی دی او د  .16

 . ءو مؤثریت، ارتباطات او ټینګښت تقویه کړيتر څو چه ددې پروژي دټولو اجزا ورکوي

 

ې سمدستي یوه مشترکه کاری طریقه دچاپیریال دمدیریت، دژوند د ذیدخلو ګروپونوچه په تصمیم نیونه کې برخه لري، داشتراک پس .17

 . او دټولنو د پرمختیایي پروګرامونو په باره کي، به دپروژي دتطبیق په جریان کي تشویق کړای شي

 

 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064614~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064724~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064560~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064757~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20970738~pagePK:60001219~piPK:280527~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064675~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064610~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064589~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064653~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064701~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064667~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html


 

 

 او الیریچاپ د  اخیستنی ونډه او مشورتی یو د هربرخی د دا چه پالن اخیستنی ونډه مشورتی لمړنیز پروژی رغونی بیا د نغلو د .18

 .برابرول ضرورتونو چارو ټولنیزو

 

 

 د امکان سنجی څخه د مخه پړاو چاپېریالیزو او ټولنیزو اغېزو ارزونې

 

تګاب او سروبی ولسوالیو د پروژی مشخصو  د پروژی د آماده ګی برخه کی به ټولنیز اقتصادی،عنعنوی او سیاسی معلومات د .19

د دی مطالعی السته راوړنه به موږته د د .اثیراتو جمع آوری او ارزونه پیل شیسیموکی د امکان څیړنی د مخه برخی ټولنیزو ت

   .ټول برخو په ځانګری توګه څلورمه برخه کی پراخ پرمختګ وښی

 

دچاپیریال او ټولنیزو تاثیراتو ارزیابي ګانې به دافغانستان دبریښنا شرکت دامنیتي مامورینو په واسطه هماهنګ کړاي شي او د  .20

جزء د کلیدي عناصرو په حیث به تطبیق  ۴او  ۳، ۲د مستقل ټیم په واسطه د نغلو دبرښنا بند د بیا رغاوني دپروژې د متخصصینو 

لکه په لمړی چوکات کی چی خالصه شوی دی ، د دی ارزونی په واسطه به د چاپیریال او ټولنیزو چارو اداری پالن . کړای شي

(ESMPs)  پالن او اړوند د بیا میشتیدنی د تطبیق(RAPs)  

 

   :پالیسي تطبیق کول یمنیدنغلو دبند په هکله دبندونو دا

 

مناسبو اقداماتو   د افغانستان برښنا شرکت د. OP 4.37))دبند طرحه باید دنړیوال بانک دبندونو دامنیتي پالیسي سره مطابقت ولري  .21

 بند دبیا رغاوني کارونه باید دالیقو او با تجربه کارپوهانود. نیولو څخه اطمینان حاصلولو اود کافي منابعو د تهیه کولو مسؤلیت لري

داسې  یو ګروپافغانستان برښنا شرکت د.په واسطه ډیزاین شی او ددي کارونو تطبیق هم باید ددی کارپوهانو په واسطه وڅارل شي

ني اره تو ظیفوي تر څودبیارغاوکارپوهان چه دنړیوال بانک له خوا هم دمنلو وړ وي د متخصصینو د یومستقل هیئت دتشکیلولو لپ

تان افغانسد ، . ته ورکړيافغانستان برښنا شرکت ددکارونو دامنیتي اړخونو پوري مربوط مسائل مطالعه کړي او خپلي مشوري 

پروژي  داهیئت باید د. ته د انتقاد کوونکي کتونکي په ستر ګه ګوري، او دهغه ازادی او احترام ساتل کیږي پنیلدی برښنا شرکت 

 .وساتل شي ترڅو پوري چه ټولي اسانتیاوي داجرا وړ او نهایی کړای شي رېترآخره پو

 

 سازماني ترتیبات 

کامال مسؤلیت لري ترڅو ددي پروژي دمؤثر تطبیق څخه دټولني او ( COO)عمومي مشر  یدافغانستان دبریښنا شرکت دعملیات .22

دمدیریت په چوکاټ کې ذکر شویدي اطمینان حاصل پیریال ساتنېچادساتني دضرورتونو سره چه ټولنی او ( ESS)چاپیریال ساتنې

چاپیریال مشخص کړي چه هغوی به د( SSO)او یو دټولنې دساتني امر ( ESO)دساتنې امر چاپیریال ساتنېنوموړۍ به یو د. کړي

ه ګي په جریان کې، پ او ټولنې دمدیریت دچوکاټ داحکامو دتطبیق دنظارت لپاره مشخص مسؤلیتونه ولري، دمراحلودامادهساتنې

جزء په تحلیل کې،دنړیوال بانک دچاپیریال او ټولنیز  ۴، او ۳، ۲تطبیق، نظارت او دنغلودبریښنا بند دبیا رغاونې د پروژې د

ساتونکي . متخصصین به ددغو ساتونکو مامورینو سره دهغوی په کارونو کی په خاصه توګه په اولو مرحلو کی حمایه کوي

نکشاف په هره مرحله کې دافغانستان دبریښنا شرکت دمدیریت سره دنغلو په تاسیساتي کارونو کې او دمحلي مامورین دپروژي دا

 .ټولنو دنماینده ګانو سره به نږدي روابط ولري

 

 د ظرفیت جوروول 

 

ټولنیزو  او نېچاپیریا سات اصلي هدف دافغانستان دبریښنا شرکت ټولنیز ظرفیت جوړول او تقویه کول اودپروژې په جریان کې د .23

دافغانستان دبریښنا شرکت به دنړیوال بانک په حمایت سره یوه ارزیابي ترسره کړي . او یوځای کولو څخه دي ښه مالتړ اقداماتو د

ترڅو ددي شرکت دکارمندانو زده کړې دچاپیریال او ټولنیزو مسایلو په هکله په ملې او محلي سطحه وپیژندل شي، او دظرفیت 

 .ل شویو زده کړنیزو ضرورتونو لپاره به یوه ستراتیژی جوړه کړای شيجوړوني د پیژند

 

 

 



 :   دنظارت او ارزیابی چوکاټ

 

داخلي څارنه او راپور ورکونه: په ځایي کچه به د افغانستان برېښنا شرکت د خوندیتوب کارمندان : نظارت او داخلي راپور ورکول .24

سره په ګډه د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغېزو د کمولو لپاره د  هغه اقداماتو د پلې د پروژې د مدیریت  ټیم ، ځایي خلکو او اداراتو 

کېدنې څخه څارنه کوي چې د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت په پالنونو کې درج شوې دي. د پرمختګ میاشتني راپورونه به د 

 کزي دفتر ته ورکول کېږي. راپور ورکونې د معیاري فورمو په کارولو سره د افغانستان برېښنا شرکت مر

 

په ملی سطحه دافغانستان دبریښنا شرکت دعملیاتو عمومي مشر دچاپیریال ساتنېاو ټولنیز مدیریت دتطبیق په چوکاټ کې دپرمختګ  .25

دنظارت مسسؤلیت لري او د تاثیراتو دکمولو داقداماتو مؤثریت په مقایسوي ډول د هغو پارامترونو او شاخصونو سره چه توافق 

همدارنګه کله چه دځمکو دملکیتونو او نویو ځمکو پالنونه عملي کړاي شي، ساتونکي مامورین لنډ . شوۍ وه، مسسؤلیت لري پري

 .نظارتي راپورونه چه متآثره شویو انسانانوته دتاوانونو دجبران ارائه کوي، داستحقاق دماتریکس مطابق به حق ورته ورکړل شي

 

ل هیئت مستق/ ادارې بهرنۍیوی  به په منظم ډول د بهرنۍ ارزونهراتو دکمولو د معیارونو د تطبیق د تاثی: ارزیابی بهرنی نظارت او  .26

لخوا چه دافغانستان دبریښنا شرکت لخوا تعین شوي وي صورت ونیسي، دا ټیم به دنړیوال بانک له لو ري منل شوي وی او کوم 

دا .افغانستان دبریښنا شرکت او نړیوال بانک له لوري به د تائید وړ وي نتایج چه ددی ټیم دتحقیقاتو په نتیجه کی الس ته راغلي وی د

 (.ملحق ته دی مراجعه وشی۱۳.)چمتو کړی منځنی راپورد کړونو کال یو  په  ESIA/ESMPsاوLARPsاداره به 

 

یب وی،چی دا څخه ترکد چاپیریال او ټولنیزمستقل مستقل مشورتی پنیل چی دچاپیریال اوټولنیز بین المللی او ملی متخصیصونو  .27

 . پنیل به د افغانستان برښنا شرکت لپاره سالمشوری ورکوی

 

 شکایتونو ته د رسیده ګی  میکانیزم

 

د نغلو بند د بیا رغونې څخه راوالړې شوو چاپېریالیزو او ټولنیزو اندېښنو ته د ځواب لپاره، د شکایاتو د حل مېکانېزم عمده  .28

د افغانستان برېښنا شرکت ( ۲ل لپاره د شکایاتو د حل د ځایي کمېټې په کچه هڅې او د شخړې د ح( ۱برخې په دې ډول دي. 

مدیریت ته اعتراض کول. د  افغانستان برشنا شرکت مدیریت، چاپیریالیز او ټولنیز خوندیتوب ټیم  دنده لري او پلي کونکی شرکت 

د ځمکې یا ( ۱کانیزم او هغی ته د الس رسی  او )دنده لري چې ډاډ ترالسه کړي  اغیزمن شوي خلک د شکایتونو د حل د می

همدا رنګه، د پالن سره سم د   (۲جایداد د اجباري استمالک لپاره د تاوان عادالنه جبران د مفهوم څخه پشپړه خبرتیا ولري او )

الن کې لیز او ټولنیز مدیریت پچاپیریالیز او ټولنیزو اغېزو د راکمولو لپاره د ټولو هغه اړینو اقداماتو ډاډمن تطبیق چې د چاپیریا

 یې وضاحت شوی دی.

 

 روابط او ارتباطات

دافغانستان دبریښنا شرکت مشاورین به دروابطو یوه تګالره دپروژي د مؤثریت دزیاتوالي په خاطر جوړه کړي چه دافغانستان  .29

ونو چه اطي ستراتیژي دتولنیزو تشویشارتب. دبریښنا شرکت د چاپیریال او ټولنی دساتونکو مامورینو له خوا به تطبیق کړاې شي

ددي لپاره چه . لسیزي راپدیخوا چه بند جوړشوۍ دۍ موجوددي، دنغلو دبند دبیا رغاوني په پروژه کي ډیر اهمیت لري ۱۹۶۰د

کي  همطمئن شو چه زیانمنه شوي ټولنه دپروژي په واسطه،د پروژي د پیشنهاد شویو فعالیتونو په هکله دسوء تفاهمونودکمولوپه بار

 .دنظرونو د بیانولو توانمندي لري، دپروژي داماده ګي په ابتدایی مراحلو کي به یوه ارتباطي ستراتیژی عملي کړای شي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I .او د پروژی متن  شالید 

I.1.  سکتور  د برښنا افغانستان 

 

که ه کبله یې په ټولو ښاري سیمو کې د برښنا شبد دیرش کلن جنګ، غفلت او ناوړه ګټه اخیتسنې له چې لسکتور د افغانستان د برښنا  .1

محدوده بریښنا چې کیفیت یې هم ټیټ او ډیره ضعیفه وه او د ورځې به د څو . تخریب شوې ده، په کلیوالو سیمو کې برښنا چا نه پیژنده

ه لي او یا پترولي جنریترونو څخولری د کوچنیو او متوسطو ډیز بریښنا ههر چا چې به غوښتل ډیر او مطمین. محدودو ساعتونو لپاره وو

 .به یې کار اخیست

 

ي سیستم د بیا رغونې او جوړونې لپاره مالي بریښناکې د نوي حکومت په رامنځ ته راتللو سره مرسته کوونکو هیوادونو د  ۲۰۰۲په کال  .2

له بله اړخه خلکو د ښه ژوند کولو منابع چمتو کړې چې له یو اړخه مطمین شي چې افغانانو ته د ژوند لومړني سهولتونه مهیا شي او 

ه ازبکستان ل. د شمال شرق د برښنا شبکې د اکثر شمالي والیتونو او کابل برښنا تر یو حده تامین کړې ده. لپاره د برښنا غوښتنه کوله

څخه به تر یو وخت دوام له تاجکستان  بریښنامیګا واټه  ۳۰۰د تامین د کابل لپاره او  بریښنا ۲۴میګاواټه برښنا واردول د  ۱۵۰څخه د 

السته  میګاواټو ډیره برښنا  ۳۰۰او د اوړی په موسم کی کله چی په فابریکو کی تولید کم شی نو بیا به د تاجکستان څخه تر .پیدا کړي

 راوس مهال افغانستان ت. چی د ترکمنستان او ایران شبکی څخه تغذیه کیږی شمال غرب او غربلکه د هیواد نوری سیمی .راوړل شی

 .سلنه انرژی د بهرنه راوړل کیدله چی دا لړی به تر یو مدت پوری ادامه ولری ۸۰کال کی تر  ۲۰۱۲په  ډیره د بهرنه انرژی راوړی،

 

کلنو  ۵کلنو نه تر  ۳کال کې، دافغانستان اسالمي جمهوري دولت دافغانستان دملي پراختیا د ستراتیژي له الرې لوړ اهداف له  ۲۰۰۶په  .3
سلنه غیر  ۹۰سلنه کورونو او  ۶۵ددې برنامې هدف داوو چه کم تر کمه . ه د السرسي دزیاتیدو په خاطر طرحه کړلپورې بریښنا ت

دغه . سلنه هغه کورنیو ته چه په اطرافو کې ژوند کوي بریښنا توزیع کړي ۲۵مسکوني ودانیو ته په ښاري ساحاتو کې او کم تر کمه 
. سلنه وو ۶کال کې دغه ارقام فقط  ۲۰۰۳داعتماد وړو اټکلونو په اساس به . زیاتوالۍ دۍکار دبریښنا رسونې په فیصدي کې یوښکاره 

ددې سره سره چه . سلنه کورنۍ   اوس دبرښنا سیستم ته السرسۍ لري ۳۰نه تر  ۲۵نوي اټکلونه ددې موضوع په هکله ښایی چه له 
ږي څخه السته راځي، اما فکر نه کی( لمریز بریښنا)و سولرونو میګاواټو په شاوخوکې برښنا له کوچنیو بندونو، جنراتورونو ا ۱۳۴د 

 .چه داسې اعتباري اټکلي رقم دې د هغه کسانو لپاره په الس کې موجود وي چه له غیر شبکه یی برښنا نه استفاده کوي

 

ي شرکت دعرضه کولو مل ي خدماتوبریښنادبرښنا ددې سیستم داداره کولو او عملي کولو مسؤلیت د افغانستان دبرښنا شرکت، چه د .4
کال پورې دافغانستان دبرښنا شرکت داوبو او برښنا دوزارت یو ریاست وو، دافغانستان دبرښنا شرکت تبدیلیدل  ۲۰۰۹تر . دۍ په غاړه دۍ

ر ت لخوا حمایت کیدله( یوسایډ)په خصوصي شرکت باندې دیوې قوي تجارتي برنامې په اساس چه لمړۍ د نړیوال بانک  لخوا او بیا د 
میګاواټه داوبو برښنا څخه اودنغلو  ۲۳۰دافغانستان دبرښنا شرکت دداخلي برښنا دتولید دتاسیساتو مسوولیت لري چه عبارت له . سره شوه

دبرښنا او اوبو وزارت تراوسه . میګاواټه برښنا څخه استفاده کیږي ۱۳۸دبرښنا بند دتاسیساتو څخه، په داسې جال کې چه اوس مهال له 
رول دپانګه اچونې په پالن کولو او دپروژو په مدیریت کې ساتلۍ دۍ او دنړیوال بانک په درې موجودو پروژو کې اصلي  پورې خپل
 .همکار دۍ

 

I.2 . د پروژې هدف 

ي هدف ید بند  خوندیتوب او  اوبه ایز برېښنا  دوامداری ښه ووالی او د نغلو د  بند څخه د برېښنا په لېږد کې زیاتوالی د پروژې پراختیا .5
 .دی

 

III.3.  شرح ېپروژد  

 

د نغلو د اوبو او برښنا بند کابل والیت د سروبي ولسوالۍ په هغه سیمه کې موقعیت لري چې د پنجشیر او کابل سیندونو یو له بل  .6

ړي ځل لپاره په کال کیلو متره واټن کې پرته ده. په نغلو بند باندې د لوم 80سره نښلول کیږي چې یاده سیمه له مرکز کابل څخه په نژدې 

د پخواني شوروي اتحاد په مالي مرسته کار پیل شو. وسایل یې د ټکنوپروم ایکسپورټ  روسي مهندسي شرکت لخوا  چې په کال   1967

متره فاصله لري او د یو ټینګ کانکریټي دیوال  110کې تأسیس شوی، تولید شول.  د یاد بند ذخایر له بنسټ څخه تر څوکې پورې  1955

مټ تړل شوی دی. د ذخیرې د ظرفیت د کموالي او د اوبو د ډیروالي له کبله د ذخیرې فعالیت محدود دی او د اوبو او برښنا د کارخانې  په

 میګاواټ 94متره دی. د کارخانې څلور فرانسس ټوربینونه   61فعالیت د سیند د عادي فعالیت سره د مقایسې وړ دی. خوله )سر(  یې 

کال په اواسطو کې د نغلو د اوبو او برښنا بند د افغانستان د برښنا د تولید  ترټولو  2015ګاواټ( ظرفیت لري. د می 23.5)هریو یې 

 استراتیژیک بند ګڼل کیږي او د کابل د نیمایي څخه زیاته برښنا تولیدوي. 

 

 

 



ه رښنا څخه بې برخې کړ چې دا کار پخپلد کورنۍ جګړې پرمهال، مخالفینو د نغلو بند د وسیلې په توګه وکاروه او کابل یې د ب  .7

کې چې سیاسي واک بدلون وموند، یواځې دوه جنراتورونه فعال پاتې ؤ.  2001د بند مراقبت او ساتل له ستونزو سره مخ کړل. په کال 

ګړنې سره یوه پروژه میلونه ډالرو په ځان 105کال کې د بند د چټکې بیارغونې لپاره د  2004ددې ستونزې د حل لپاره نړیوال بانک په 

په الر واچوله. یادې پروژې د بند له څلورو ټوربینونو څخه درې ټربینونه او کومکي بند ورغول. اګرچې د لومړۍ برخې رغونه بشپړ 

 نشوه. د مراقبت او فعالیت د نشتون په دلیل، اوس کیداي شي ځینې نورې برخې هم ترمیم ته اړتیا ولري. 

 

د سیستمونو د زیربناؤ بهبود او بیارغونه د کورنۍ برښنا د ظرفیت د لوړاوي لپاره د لږلګښت لرونکی  په افغانستان کې د برښنا .8

انتخاب دی ترهغه پورې چې  د زیربناؤ د بیارغونې ګټې د فعالیت او مراقبت په پرمختللیو پروسو سره وساتل شي. مګر د نغلو د بند د 

ت او فعالیت ستونزې کیداي شي ټول سیستم په خطر کې واچوي. لکه څرنګه چې د چټکې بیارغونې د پروژې تجربه ښیي چې د مراقب

بیارغونې پروژې د موجودو اړتیاؤ د پوره کولو لپاره د لنډمهالې بیارغونې پروژې حیاتي دي، نو د برښنا د سکتور د اوږدمهالی امنیت 

 عتي کړنو د زده کړو روان بهیر ساده کوي.ته وده ورکوي چې د اوبو او برښنا د کارخانې په مدیریت کې د غوره صن

 

کې ترسره شوی تحلیل ښیي چې د نغلو د بند د خوندیتوب مدیریت د قناعت وړ ندی او چټکې توجه ته اړتیا  2014/2015په  .9

 لري. ستونزې یې په الندې ډول دي: 

 .د افغانستان د برښنا شرکت د اټکل له مخې د بند په تل کې  رسوب )د تل خټو( مدیریت: په ذخایرو کې د رسوباتو اندازه هیڅکله نده اندازه شوې
متره رسوبات راجمع شوي دي چې بند له کاره اچوي. دا هغه څه دي چې د بند په هایدرولیژیک خوندیتوب او سیالب په تیریدو باندې بد اغیز  7

 کوي. 
 ي. په ذخایرو کې  د ناچاودو توکو موجودیت د بند د رسوباتو مدیریت پیچلی کو 

  .د یو جدي تحلیل اړتیا چې په مټ یې د زلزلې په صورت کې د بند د خوندیتوب جوړښت په ګوته کړل شي 
بند  نشتوند اوبو د سرریزو د دروازو د بدیلو کومکي الروچارو او د برښنا د آبګیر د دروازو د خپلواک فعالیت نشتون او همدارنګه د الزمو وسایلو 

 نامصؤن کوي.

 

راقبت نه پریږدي چې بند په خوندي او تلپاتې ډول فعالیت وکړي. لکه څرنګه چې په پخوانۍ پروژه کې هم روزنې د بند ناسم م .10

 ي لپاره نورو روزنو ته اړتیا ده.ورکول شوي مګر بیاهم یواځې د نغلو لپاره نه بلکه د ټول سکتور د ظرفیت د الډیر لواړو

 

ملیونه ډالره لګښت  83د نغلو د اوبواو برښنا پیشنهادي پروژه ټولټال   ه مخېد الندې درې عمده برخو په لرلو سره د اټکل ل  .11

 لري : 

 

دېرش میلونه امریکایي ډالره  د میخانیکي، برېښنایي او میخانیکی برېښننا د کار لپاره. دغه جز د فابریکې د  :برخهلومړی  .12

وې، بشپړوي اود هغوي دوامداره  فعالیت  یقینی کوي. په یاد جز برېښنایي او میخانیک برېښنا پرزو بیا رغاونه چې د  مخکی څخه پیل ش

 ا، شتون لري چې په الندې ډول دي:کې دو نور فرعی اجز

 

 )واحد )یونټ( بیا رغاونه او د فابریکې بیالنس. په دې کې په لومړي واحد متمرکز د میخانیک ( ۱: د لومړي)فرعی جز )الف

( ازموئیل او که چېرې  Bent Rotor Shaftد شته کوږ شوي څرخک  شافټ  )   (۱ه برېښنا بیا رغاونې کار، په ځانګړي توګ

 د شته فابریکې د بیا رغاونې بشپړونه شامل ده.  (۲ممکن وي د هغه ترمیم او که ترمیم یې امکان ونلري نو بیا د هغې بدلونه  او 

  :)خانې نورې برخې منظم مراقبت ته اړتیا لري. دا فرعي د برښنا د کارخانې مراقبت ته وده ورکول. د برښنا د کارفرعی جز )ب

جزء به په ځانګړي ډول پرزو او مصرفي موادو په برابرولو کې ترپنځه کاله مرسته وکړي ترڅو د موجود بند د تلپاتې فعالیت 

اتو ساعتونو څخه زی 20,000برخې ترمیم شامل وي. دریمه برخه د  3او نورمال مراقبت څخه  ډاډ ترالسه شي. پدې کې به 

ساعته فعالیت کې ترمیم شوې واي. همدارنګه پایپونه، والونه، او د اوبو د داخلیدو  7,000لپاره چلیدلې پداسې حال کې چې باید په 

کلونو راهیسې کارول کیږي چې چټک مراقبت ته یې اړتیا ده. د تخنیکي اړتیاؤ سره سم ددې  45)انلیټ( والونو کنټرول د تیرو 

وخت په تیریدو سره د مراقبت یاد ترتیب وساتل شي، په دریم جزء کې د نغلو د اوبو او برښنا د بند د پروژې د کتنې لپاره چې د 

 او مراقبت منظم ترتیب باید جوړ/نوی شي. پدې کې به د پرزو او  مصرفي موادو د مدیریت بیاکتنه شامله وي. 

 

 

 

 

 

 

 



 

دا جز د الندې دوه فرعی  میلونه امریکایي ډالره(. ۳۳تولید د وړتیا لوړول ) د بند د خوندیتوب او د برېښنا د : یمه برخهدو .13

 :اجزاوو په وسیله د بند په خوندي فعالیت تمرکز لري:

 

 دا جز به تخنیکي همکاری او مطالعات تمویل کړي او په دویم جز )الف(: د بند د خوندیتوب تفتیش او  د ښه والي اقدامات .

(  د منلو وړ معیارونو سره سم د د بند د ۲( د بند د جوړښت او فعالیت د خوندیتوب تفتیش؛ ۱ري: الندو برخو به تمرکز ول

خوندیتوب د ښه والي لپاره چې د بېخ مخرج  بیا فعالونه، د کمکي برېښنا او نور سېستمونو شتون، د سر د دروازو د تړلو د 

ي موادو د پاکوالي کارونه به پکې شامل وي، د پالنونو جوړول سیستم سمون، د تجهیزاتو نصب او د بند  څخه د ناوچاودېدونک

(  وروستیو سیسمک )زلزله سنجی( او هایدرولیژیکي معلوماتو ته په پام او اړونده نړېوال/ملي ۳او د داوطلبی اسناد چمتو کول؛ 

( د تویدنې لپاره د ۴سره کول؛ او معیارونو/الرښونو په رعایت سره، د بند د جوړښتي او عملیاتي خوندیتوب په اړه د څېړنو تر

کافي ترتیباتو په شمول د نغلو بند څخه د سروبي بند ته د اوبو د اخراج الر . د بند د خوندیتوب د ښه والي ټول اقدامات به د یوې 

 جامع چاپېریالیزې او ټولنیزو اغېزو اروزنې د وړاندېزونو په رڼا کې ترسره شي.

 

 ک اقدامات په ګوته کړي ترڅو د بند خوندیتوب ته وده ورکړي او د بند د خوندیتوب د بررسۍ د بند د خوندیتوب بررسي به چټ

د بشپړیدو څخه مخکې تطبیق شي. دا به په ځانګړي ډول د افغانستان د برښنا شرکت سره د بند د خوندیتوب لپاره د داسې نویو 

د بند د خپلواک  (i)لونونو ته اړتیا نلري، په ځانګړي ډول: اقداماتو په معرفي کولو کې مرسته وکړي کوم چې عمده ساختماني بد

د بند د خوندیتوب پالنونو چمتو کول البته د  (ii)خوندیتوب بررسۍ لپاره د طرزالعمل جوړول او د کارکونکو ځاي پرځاي کول، 

اقبت، او نظارت لپاره  مدني کارونو، اضطراري چمتووالي پالنونو او ترزلزلې وروسته غبرګون پالنونو د فعالیتونو، مر

د وسایلو د  (iv)د برقي او الیکترومیخانیکي کارونو لپاره د عملیاتي الرښودونو بیاکتنه،  (iii)الرښودونو جوړولو په ګډون، 

د برښنا د دخولي  (vii)د بند د خروجي د ټیټې سطحې بیافعالول،  (vi)د بند د کارکونکو روزل،  (v)مراقبت لپاره تفصیلي پالن، 

د سرریزې د دروازو او د برښنا د دخولي دروازو د اضطراري بندیدلو لپاره د  (viii)روازو د مستقل فعالیت معرفي کول، د

د بند د خوندیتوب د نظارت لپاره د نورو الزمو وسایلو نصبول. د بند د خوندیتوب د ټولو  (ix)احتیاطي جنراتور نصبول، او 

 لنیزو اغیزو د یوې ټولییزې بررسۍ په ترڅ کې وشي.  اقداماتو سپارښتنه به د محیطي او ټو

 

  د کارپوهانو په اند د ناچاودو توکو موجودیت د بند تنې ته عمده ساختاري زیان نه رسوي. مګربیاهم د ناچاودو توکو موجودیت

ره شوې، د بند د رسوباتو برخه کې ورته اشا (vi)د بند د رسوباتو د پاکولو لپاره خطر رامنځته کوي. د امکان سنجۍ مطالعه چې 

 د پاکولو انتخابونه او د ناچاودو توکو سره د معاملې مختلف طرزالعملونه به وارزوي. 

 

  .په دې جز کې به د نغلو په بند کې د برېښنا د تولید د لوړولو امکان تر څېړنې الندې    دویم جز )ب(: د برېښنا تولید زیاتوالی

دې پد دوامداره مدیریت او د بند څخه د برېښنا د تولید د لوړولو لپاره انتخابونه وپېژندل شي. ونیول شي. په دې که به د رسوباتو

 کې دوه جزء شامل دي چې عبارت دي له: 

 

: پدې مطالعه کې د برښنا د تولید د زیاتوالي لپاره د امکان سنجۍ مختلف انتخابونه تر ارزونې الندې نیول د امکان سنجۍ مطالعه

 (ii)د بند مناسب فعالیت او غوره مدیریت،  (i)ې موارد پکې شامل مګر یواځې ترالندې مواردو پورې محدود ندی: کیږي چې الند

د بند د  (iv)د رسوباتو د کنترول شوي فلش سیستم لپاره د اضافي سرریزو مکانیزم،  (iii)د بند په پورته برخه کې اضافي ذخیره، 

 یز سمبالول. د سیند د آبر (v)لوړې نقطې لوړول، او 

 

: دا د امکان سنجۍ له مطالعې سره مرسته کوي ترڅو مفصل ډیزان جوړ کړي او په ګوته کړي چې یاده مطالعه مثبتې مفصل ډیزان

 پایلې لري او په اړه به یې د چاپیریال ساتنې او ټولنیزو اغیزو ارزونه، د بیامیشتیدنې او محیطي او ټولنیز مدیریت پالنونه، د روغتیا

 ور اړوند کاري پالنونه، الرښونه وکړي. او ن

 

ملیونه امریکایي ډالر(. پدې جزء  20) دریم جزء: محیطي او ټولنیز دوام، د پروژې د مدیریت مالتړ، او د راتلونکې پروژې چمتووالی .14

 دوه فرعي اجزاء شامل دي. 

 :)اقداماتو له لیارې د بند د محیطي او ټولنیز دوام ددې فرعي جزء موخه د الندینیو محیطي او ټولنیز دوام:  دریم فرعي جزء )الف

 ډاډمنتیا ده: 

 



 

o :تریوې اندازې پورې د محلي ټولنو سره د ګټې شریکول، دا فرعي جزء به په الندې  د محلي پرمختک سره مرسته

رسی مهارتونو او روزنو ته الس  (ii)د پروژې اړوند سیمې ته د برښنا رسونه او  (i)مواردو کې مرسته وکړي: 

ترڅو محلي خلک په بند یا بل ځاي کې دندې ترالسه کړي. نور فعالیتونه چې د محلي ټولنو لخوا په ګوته کیږي لکه 

د سړک جوړونه چې موخه یې د ټولنو ژوند ته وده ورکول وي، هم د یاد فرعي جزء لخوا د بند د شاوخوا ټولنو لپاره 

 یشنهادي بیارغونې لپاره د ټولنې دوام دار مالتړ ډاډمن شي. تمویلیږي. پدې سره به پخپله د بند او د بند د پ

o دا جزء به په الندې برخو کې مرسته وکړي: :له محیطي او ټولنیز مدیریت سره مرسته (i) د لومړي جزء لپاره، د

طي د محی (ii)محیطي مدیریت د پالن له الرې د موجودو محیطي الرښودونو نوي کول، د یاد پالن تطبیق او نظارت، 

ب جز )کمپوننټونو( لپاره د  2الف او  2ټولنیز مدیریت پالنونو، د بیامیشتیدنې کاري پالنونو )د اړتیا سره سم(، او د 

دریم الف جزء لپاره د محیطي ټولنیز مدیریت د هستوګنیزې پراختیا د پالنونو ترتیب، تطبیق او خپلواک نظارت. 

 پالنونو ترتیب، تطبیق او خپلواک نظارت. 

 له دې فرعي جزء څخه هدف دادی چې م )ب( فرعي جزء: د پروژې د مدیریت سره مرسته او د راتلونکې پروژې چمتووالیدری :

ډاډ ترالسه شي چې د افغانستان برښنا شرکت د غوره نړیوالو کاري معیارونو په اړه سپارښتنې ترالسه کوي. پدې کې به الندې 

 موارد شامل وي: 

ارد تمویل کړي: روزنیز پروګرامونه، د تولید لپاره د عملیاتي الرښودونو جوړول، د توزیع دا فرعي جزء به الندې مو (1

پالن جوړونه، عملیات او مراقبت، او پښتو او دري ژبو ته د مدیریت او کنټرول او اړوند تخنیکي اسنادو ژباړه. ددې 

 شپړ ظرفیت ډاډ ورکړي. مواردو تمویل به د موجود کارځاي د خوندي او دوامداره فعالیت لپاره د ب

سالکاري خدمتونه ترڅو د پروژې د تطبیق سره مرسته وکړي چې تخنیکي )په ځانګړي ډول هایدرو پاور(، محیطي،  (2

 ټولنیز، تدارکاتي، مالي مدیریت او نظارت او ارزیابي پکې شامل دي.  

 تړ. د محیطي او سالکاري بورد او د پروژي د تخنیکي سالکاري بورد لپاره مالي مال (3

راتلونکې پروژې چې د اوبو او برښنا د انکشاف او مدیریت لپاره په ګوته شوي، د همدې جزء الندې تعقیبیږي ترڅو د  (4

 افغانستان د برښنا شرکت سره د کورنۍ برښنا د تولید په وده کې مرسته وکړي. 

15.   

I.4 . اتد پلي کیدو ترتیب: 

 

برېښنا شرکت په غاړه وي، د شرکت رئیس د ورځني کارونو د مدیریت مسولیت  د پروژې د پلې کېدنې ټول مسولیت به د افغانستان .16
د شعباتو امرینو ته ورسپاري. د پلي کېدنه به  د افغانستان برېښنا شرکت په عملیاتې برخه کې ځای ولري. د تخنیکې او خوندیتوب 

 نتي /مالي مسایلو د څارنې مسئول وي. موضوعاتو څارنې مسولیت به د عملیاتی رئیس په غاړه او  مالي رئیس به د اما

 

ې په فعالیتونه چ یدنېدغه شرکت به وړ سالکاران وګماري چې ډول ډول څېړنې، د چاپیریال ساتنې او ټولنیزې ارزونې او بیا میشت .17

حافظوي ساتنې او م د افغانستان برښنا شرکت د چاپیریال.  برخه کې ور ته اشاره شوې، تر سره کړې،څلورمه او شپږمی درېیمه  ،دویمه 

ک به نړیوال بان. نو  سره سم ورځنۍ کورنۍ څارنه دهبومامورین ګمارلي چې د هغوی دنده د شته  ټولنیزو او چاپیریال ساتنې خوندیتو

 . د تخنیکي مالتړ له الرې  د افغانستان برښنا شرکت سره مرسته وکړي

 

مارل ګ  نا شرکت لوی عملیاتي آمر او نړیوال بانک ته ریپورټ ورکوي، درېیم خپلواک پالوی، چې په مستقیم ډول  د افغانستان برښ .18

ړنو  پروګرام به یو څارنیز خپلواک د ک  (RAP)د بیا میشتیدو . ، چې پر پروژې څارنه وکړي او د هغه پر اساس ریپورټ ورکړيکیږي

تنې ه ییزې ټولنې او قراردادیانو  ته د ټولنیزې ساد نغلو د وړتیا جوړولو پروګرام  د پروژې کارکوونکیو، سیم.  و پیاوړی ترتیب ولري

 \.او چاپیریال ساتنې روزنې برخه هم لري

 

 

I.5.    اغېزېبالقوه منفی 

 

 .محیطی تاثیراتو ځای په هغه وخت کی چی پیښیګی،د متفاوتو برخو څخه لکه شدت ،سختی اود باالقوه 

.  I.5.1.  تاثیراتباالقوه منفی چاپیریال  د 



 

هغه (: ۱.)الندي موارد کیدای شي چه دچاپیریال په تاثیراتو کي شامل وید الکترو میخانیکی کارونو اجرا کولو کی  -هلمړی برخ .19

تاثیرات چه دوړو ساختماني کارونو پورې مربوط دی لکه، غږ، ګرد او خاوره او دکیمیاوي موادو، نفتي موادو او په خاوره کي د 

لی د دی  تاثیراتو توقع لږ ،مح .نور تاثیرات کیداشی د دوړو اویا هم د لوړ غږ له کبله پیداشی .او لری کیدل شوی مواد ګریسو خوریدل

اثیراتو نو د پاییدونی ت ، لنډ مدت اټکل کیږی نو له دی کبله ځکه ساده بدلون او په اغیزناک توګه سمول سرله واقعی لږونو اندازه کول ،

  .توقع نه لیدل کیږی 

 

د منلو وړ تاثیرات خورا ډیر د رسوبی موادو د ایستنی او د منځه وړنی مربوط دی،د رسوبی موادو د ایستنی په : (الفدویم فرعي جزء ) .20

او د فابریکی د .وخت کی د عامه نګرانی خوندیتوب، د اوبو د ذخیره د سیمه څخه دواړه د نا چاودیدونکو احکامو اداره او دفع کول

شاملی اندیښنی، او په سیمه کی د سړکونو شبکی څخه درنه کار اخیستنه،د ساختمانی کارونو سترو ساختمانی تجهیزاتو جوړښت مدیریت 

برسیره پردی ښایی چی د بند په الندی پرتو سیمو کی د .تګ را تګ( عراده جات)په وخت کی الس رسی سړکونوکی د ساختمانی ګاډیو

د  دا اغیزی د اندیښنی وړ بریښی،او.بولګولو رسوبات او داسی نوسیند پرژیو او د اوبو  مصرف کونکو باندی تاثیرات ولری،لکه د او

 .چاپیریال اوټولنیزو اغیزو ارزیابی په آساس به د اغیزو د شدت اندازه څرګنده شی

 

برخې  لپاره به اغیزې ترډیره د بند د سطحې په لوړوالي پورې تړلې وي نو ځکه به په پایله کې د بند په مساحت  دویم فرعي جزء )ب( .21

کې زیاتوالی رامنځته شي. دا کار به په ډیرو ځمکو کې په احتمالي ډول د سیالب د رامنځته کیدو سبب شي، نو په همدې دلیل کیداي شي 

په ذخیره کې د اوبو د کیفیت د کنټرول جدي اقداماتو ته الډیره اړتیا رامنځته شي. د دفتري ارزونو او ساحوي لیدنو پربنسټ وار دمخه 

حوزې ټاکل د هغو بوټو او حیواناتو د ډولونو یا کومو مهمو طبعي استوګنیزې اندیښنو موجودیت نه په ګوته کوي چې په چاپېریالیزې 

خطر کې وي. عالوه له دې، نښې د پروژې په ساحه کې له پخوا څخه جدي خراب شوی چاپیریال ښیي  چې د نباتاو پوښښ پکې هیڅ 

دل، د بند په ذخیرو او د اوبو مخ په ښکته جریان د رسوباتو انتقال او بیځایه کولو په اړه یا ډیر لږ دی. له همدې کبله، د ځمکې شړی

موجودې اندیښنې چې دایمي او اغیزمن مدیریت ته اړتیا لري، باید ادامه پیدا کړي. په همدې دلیل، دویم جزء ته ورته، د سیند په موجودو 

ریان اغیزې یو څه د اندیښنې وړ وي. د دغو احتمالي اغیزو جدیت به د شدت او ژوو او اوبو لګونې په جوړښتونو باندې د اوبو د ج

پیمانې پربنسټ د امکان سنجۍ د مطالعې د یوې برخې په توګه د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغیزو په ارزونه کې په دقیق ډول وارزول 

 شي.

 

لګ او یا هم بی ارزښته دی،په یو شمیرکلیو او  کی وصلولو اغیزید نغلو د بن شاوخواه سیموته د برښنا شب -; (الففرعي جزء ) رییمهد .22

ه دی کی دی ستونزه پ سیستم نه به تغذیه شی ، خو د( سولر)بانډوکی چی دبرښنا شبکی سره یی وصلول ګران دی نو د لمریزی برښنا 

 چی د دی ټولو اغیزو د .    رته شی ده چی سولر بطری د ورځی به وږدو کی باید انرژی ذخیره کی چی د شپی لخواه ترینه ګټه پو

چی د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو څیړونو  رسیده ګي صورت ونیسي به دچاپیریال دمدیریت د مو جوده پالن پواسطهاندازه کمولو لپاره 

 .سالکار ګروپ په واسطه برابرشی

 

I.5.2. تاثیرات باالقوهمنفی  ټولنیز:  

و دځمک   .د خړی د راویستو پړاود د دایمی جایداد اویا هم د ځمکی موقتی له منځه تللو سبب کیداشید بند : ; (الففرعي جزء )برخه دویم  .23

دملکیت دکسبولو او نویو ځمکو د پالیسي یو چوکاټ، دافغانستان دقانونی چوکاټ پر اساس او د نړیوال بانک دعملیاتي پالیسۍ دمسودي 

 .ځمکو امالک او یا نو ې ځمکي نه منل کیږي، تطبیق کیږي، په هغو ساحو کی چه د(۴.۰۱. او، پي )ضرورتونه 

 

که چیری د بند په جګیدولو تصمیم ونیول شو نو د خلکو ناچار بی ځایه کیدنی،د خلکو په ورځنی ژوند : ; فرعي جزء )ب( برخه  دویم .24

 ، ونهزیارت ،ونهقبر لکه سهولتونه ريکلتو او ټولنیز دژوند ،کی مداخله،د ځمکو موقتی یا دایمی له منځه تلل،د شتمنی له منځه تلل

ځمکنیو ملکیتونو د کسب او نویو ځمکو دپالیسی د چوکاټ یو بنیادی اصل،  د .د څارویو څر ځایونه د منځه تللو سبب شی او جوماتونو

اثیر الندی روژي تر تدټولنیز عدالت او برابري دتطبیق کیدلو د اطمینان ضرورت دهغه تعداد خلکو لپاره دی چه په مستقیمه توګه ددي پ

کاله وروسته اوس هم  ۵۰بریښنا دبند په هکله یوه مهمه مساله داده چه تقریبا دبند بریښنا له جوړیدو  په خاصه توګه دنغلو د. واقع دی

زې د میالدي لسی ۱۹۶۰دډیرۍ محلي ټولنو تر منځ که هغه دسیند پر سر دی اویا دسیند څخه ښکته داسې عقیده او فکر موجود دۍ چه د

ه ده  بند دتاسیساتو څخه الس ته ن نویو ځمکو د توزیع په برنامه کې دی خلکو ته جدی زیانونه رسیدلي دی او هیڅ ډول فایده یی د نغلو د

 .راوړې

 

ه مد دی کار ګټه به په مستقی. د پروژی په دی برخه کی د نغلو شاوخواه کلیوته د برښنا رسول شامل دی:; (الففرعي جزء )ریمه برخه د .25

هغه شکایات لکه دسیمو خلکو په وینا چی دوی سره التروڅه د پروژی لخوا کومه -توګه د نغلو د بند شاوخوا سیموته محسوس شی

 . و پیرودل شی( د پیرودونکی او اخیستونکی) د نصبولو لپاره مخامخ(پایو)ډیره لږه ځمکه به د برښنا د دستنو.مرسته شوی نه ده

 

چې د سیمه یزو  "میراث" لسیزې  پاتې مسایل یا  ۱۹۶۰د تولیدولو د بیا رغونې پروژه نه شي کولي چې د  د نغلو بند د اوبو بریښنا .26

 د ځمکې د مالکیت کسبول او د بیا میشتېدنې. خلکو د بیا میشتندنې څخه سرچینه اخلي  تر خپل پوښښ الندې ونیسي او حل یې کړي



پروژه په هر حال کې کولي شي اطمنیان تر السه کړي چې دا ډول مسایل به د بیا  پالیسي د کلي احکامو په موثره توګه تطبیقولو سره

 .میشتېدنې برنامې د برخې په توګه رامنځ ته نشي

 

شرحه شوی 1د چاپیریال او ټولنیز محافضتی  اداره کولو طریقه د هر یو برخی لپاره په الندی  .27



 

 



الرهد هری برخی د تامینولو لپاره اداری کړند-لمړی جدول  

 یبرخ

 (د شرحی لنډیزد ساختمانی کارونو )

 

 لپاره اسناد یقکارونو د  برابرولو او تطب ید حفاظت اسناد یحفاظت یلتمو ید کارونو مال ید پروژ

د ټولنیزی  RPFاو ESMF 3-1برخی  حالت یکل ید پروژ

 مطالعاتو د مخه څیړنه

ESMP چوکات یسید پال یشتدنیم یااو د بRPF په  ګیده د آما ید پروژ

 .یش یقبه تطب یشو، په پروژه ک یدوره ک

 ید پروژ یپه دوره ک ګید آماده  ید پروژ څیړنه، ړاودمخه پ ید امکان سنج

  .څیړنهچارو  ټولنیزود  یک یمهپه س

 لمری برخه

 الکترومیخانیکیمیخانیکی ، برشتیایی او )

 (کارونه

 

 یپه مرحله ک ګید آماده  ید پروژ  (ESMP)پالن یریتدم یریالد چاپ ESMP او ساختمانی کارونهتخنیکی مرستو 

 .یش یقبه تطب یاو پروژه ک یبترت

 الف(جزء ) دویمه برخه

 چی د بند د)کارونه(خوندیتوب)د بند حفاظتی

 (کاسی نه د خړی راویستل په کی شامل کیږی

 

 

 اوساختمانیتخنیکی مرستو چوپړوالی 

 کارونه

د بند الخوندیتول 

  ESIAتفتیش،

،ESMP ،RAP 

 یانپه جر یاو د پروژ یبترت ESMPاو  ESIA، یشتفت یتوبد بند  الخوند

 .یش یقبه تطب  یک

نو  ړک ښهضرورت په ن ځمکهد  ESIAاو  یشتفت یتوبدبندالخوند یریکه چ

 . یش یبترت (RAP)پالن یقد تطب یامیشتیدنیبه د ب یاب

 ب(جزء )دویمه برخه 

 (د برېښنا تولید زیاتوالی) 

 

  ESIA،FS مرستو چوپړوالیتخنیکی 

،ESMP اوRAP 

 یزوچارو اغ ټولنیزواو   یریالاود چاپ (FS)څیړنه سنجی امکان:د ړاوپ ړیلم

 .یش یقتطب یک یانپه جر یقد تطب یبه د پروژ  (ESIA)ارزونه

کارونوته ضرورت وو نو  یساختمان ټنوپل ید انرژ یری: که چړاوپ یمدو

ارو چ ټولنیزواو  یریالد چاپ ی،چیولربه  یزیاغ ټولنیزیاو  یالریچاپ یجد

 یبه د پروژ (RAP)پالن یقد تطب یامیشتیدنیاو  د ب (ESMP)پالن یریتمد

 .یلتکم یتونود فعال یبرخه ک یمهپه در.یش یبترت یک یانپه جر

اجرا   ډول یقیپه حق یپروژه ک یکارونه  په د یساختمان یچ یامکان لر

 .یش یببه جدآ تعق ی. اما پروژه کینش

 الف(جزء )دریمه برخه 

د محلي پرمختک : محیطي او ټولنیز دوام) 

له محیطي او ټولنیز مدیریت او  سره مرسته

 (سره مرسته

 

 اوساختمانیتخنیکی مرستو چوپړوالی 

 کارونه

ESMP پالن یریتچارو مد ټولنیزواو  یریالد چاپ(ESMP)  دمخه  ید امکان سنج

 .یوخبر یجود نتا یارزون ټولنیزومطالعه د 

 ب(جزء )دریمه برخه 
د پروژې د مدیریت سره مرسته او د راتلونکې 

  پروژې چمتووالی

 (N/A)تطبیق وړ نه دی هیڅ  یو چوپړوالی مرستوتخنیکی 



 

 

 

II.1 . چوکاټ پالیسی او مقرراتي ، دتقنیني 

 

II.1  .اتی پالیسي د نغلو بند د بیا رغونې په پروژه کې د نړیوال بانک د منظور شوي پروژې عملی 

 

 

  هغه حفاظتی پالیسی ګانې چې د پروژې له خوا منظور شوي 
           نه   هو

TBD 

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.01 د چاپېریال ارزونه

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.04طبیعي اوسېدونکوي

 [ ] OP 4.09( [ ] [X](دحشرات مدیریت )

 [ ] [ ] OP/BP 4.11( [X ](د فرهنگی مادی منابع 

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.12غیرارادي بیا مېشتېدنه 

 [ ] BP/OP( [ ] [X] (4.10اصلي اوسیدونکي 

 [ ] [X] [ ] (BP/OP 4.36) ځنګلونه

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.37 د بندونو خوندېتوب 

 [ ] BP/OP( [ ] [X] (7.60 په نارامو سیمو کې پروژې 

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (7.50 د بین المللي اوبو پر سر پروژې

 

 

د ټولنیز او د چاپېریالي مدیریت چوکاټ . کته ګوري کې درجه بندي شوي ده Aدا پروژه په :  ( EA OP/BP 4.01)چاپیریالی ارزونه  .28

ونې دبشپړې ارز(  او ټولنیز) مشورتي وړ ټیمونه به د چاپېریالي اغېزو. په خاطر جوړ شوي د دې پروژې له پاره د ذکر شویو دالیلو 

 .مدیریت پالنونه ترتیب کړي او بیا به د نړیوال بانک له خوا مطالعه شي( او ټولینیز) او د چاپېریالي 

 

د اوسېدونکو لخوا نیول شوي او دې په دې دلیل چې د ذخیرې سیمه او څلورخواوې یې :  OP/BP 4.04) ) :طبیعي اوسیدونکي .29

تان برښنا د افغانس. اوسېدونکیو په ظاهري توګه په څلورو کلنو کې تغیر کړی ، تمه نه ترې کیږي چې پروژه دا پالیسي ترسره کړی

ي ؛ او کم کړکې احتیاط کوي تر څو د اوسېدونکو د هر ډول تبدیل او یاهم تنزل حداقل ته را  پلېشرکت د دې پروژې د ټولو برخو په 

د ژوند د تنوع ، بقا او ساتنې لپاره فرصتونه په ګوته کړي، د اجتناب لپاره اقدامونو حداقل ته ورسوي یا هم د مخرب بالقوه اغېزو 

راکمول وپیژني تر څو دا کار د پروژې د یوې برخې په توګه ، په سیمه کې د اغیزمنو خالصو چاپیریالی تنوع د له منځه تلو باعث نه 

 .شي

 

به ترسره شي ځکه چې د ټولنیزو اغېزو د بشپړې ارزیابي او د امکان پذیري مطالعې :  ( OP/BP 4.12 غیر ارادي بیا مېشتېدنه .30

مه برخه کې ورته اشاره شوي ، د ارتفاع د لوړولو په صورت  ۳له خوا د توصیو او د نتایجو د مثبتوالی په صورت کې چې د پروژې به 

د بیا مېشتېدنې په مورد کې د نړیوال بانک د پالیسي ټولیزې موخې ، په هغو . يځنېو ته د زیان باعث وګرکې به  ځمکو او نور شتم

ځایونو کې چې امکان ولري ، د بیا مېشتېدنې او د ځمکې د ملکیت څخه اجتناب یا د هغه څخه ګټه راکمول دي ، که چېرې د بیا 

یا مېشتېدنې فعالیتونه باید د پرختیاېي برنامو په څېر په مسلسله توګه سره ته مېشتېدنې ځایونو څخه مخنیوي امکان و نه لري ، د ب

لکو سره باید د بې ځایه شویو خ. ورسیږي او زیاتېه پانګه د پروژې په ګټو کې د بي ځایو شویو خلکو د شریکولو لپاره اختصاص شي 

ند د د نغلو ب .ی په برنامو کې د ګډون فرصت ورکړل شيپه منطقي ډول مشورې ترسره شي او دوي ته د بیا مېشتېدنې د پالن ګذار

ضمیمو کې  ۱۵د تاسیساتو بیا رغول د ټولنیز او د چاپېریالي مدیریت د بیا مېشتېدنې پالیسي چوکاټ درلودونکي دی چې په  بریښنا

 الن به جوړ شي  که چېرته د بند د ارتفاعاتو د زیاتولو په هکله پریکړه وشي د بیا مېشتېدنې د عمل پ. موجوده دی

 

ړ نړیوال بانک به د الندو پروژو څخه مالي مالت"د بندونو د الندې پالیسي پر بنسټ ترسره شي ،  بایددا پالیسي  :د بندونو خوندېتوب  .31

ېرې د رسولو سیسټم چې د کنټرول شوي ذخ بریښنااستیشنونه یا د  بریښناد : خو د موجوده بند په پلي کولو به تکیه وکړي  ... وکړي 

په دې کته ګوریو کې پروژې هم په هغو عملیاتو کې شاملیږي چې د بند ...... مه توګه اخیستل کیږي یڅخه د فعلي بند له خوا په مستق

 پراګراف پر بنسټ ۷-۱۰د  "....ظرفیت لوړولو ته ضرورت لري 

 

یسات هیواد په لوړه کچه ترینه ګټه اخلي د نغلو بند تاسد کابل پر سیند چې اوبو یې پاکستان ته ځې او دا :د بین المللي اوبو پر سر پروژې .32

له هغه ځایه چې د نغلو بند تاسیسات د کابل پر سیند جوړ شوي دا پالیسي به ترسره  شي چې .جوړ شوی او دا پالیسي به ترسره شي 

هم په دې مورد کې د دواړو هیوادنو اوبو یې د ددې الرې پاکستان ته ځي او دا هېواد د دغو اوبو نه ډېرې ګتې تر السه کوي  که څه 

تر منځ کوم رسمي تړون نشته خو باید د ټولینزې او چاپیریالي اغیزو د ارزونې برنامه باید د ټولنیزې ارزونې په برخه کې دې موضوع 

 .ته رسیده ګي وکړي 

 

 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064614~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064724~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064560~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064757~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064720~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20970738~pagePK:60001219~piPK:280527~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064675~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064610~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20567522~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20567505~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20141282~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064668~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064668~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064589~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064653~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064640~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064615~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064701~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064667~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html


 

 

 OPپر اساس په سیمه کې موجوده نفوس د  به ترسره نشي ځکه د ساحوي  لیدنو څخه د تر السه شویو معلوماتو :د محلي خلکو پالیسي .33

 .معیارونه سره برابر نه دی 4.10

 

وته کړه که چیری د بند دا پالیسی د اجرا وړ د ځکه چی د سیمی خلکو سره سال مشوری دا ج:  (OP/BP4.11)منابع   مادی فرهنگی .34

کی  ۳ -لکیت ساتنی طرزالعمل چی په ضمیمهد خلکو د فرهنګی م. نو به سیمه کی به یوشمیر هدیری لمنځه والړی شی   شی لوړ 

 .شامل دی

 

 هغه قوانین او حقوقي سندونه چې د  ټولنیزو او چاپیریالیزیزو مسایلو چارې تنظیموي، په الندې ډول دي: .35
 

  (۲۰۰۷)د افغانستان د چاپېریال قانون 

 (۲۰۰۴)د افغانستان اساسي قانون 

  (۲۰۰۹)قانون استمالکد 

 (۲۰۰۸)د ځمکو د مدیریت قانون 

 (۲۰۰۷)د افغانستان د ځمکې پالیسي 

  (۲۰۰۴) د افغانستان د فرهنګي او تاریخي میراثونو د ساتنې قانون 

  دESIA  ( مقرراتNEPA) 

 

II.2. ۲۰۰۷قانون  یریالد افغانستان د چاپ 

  

ګ ال کې دغه قانون د د پرمختد چاپیریال قانون د نړیوالو معیارونو پر بڼست جوړ شوی او د افغانستان اوسنۍ حالت ښیې، په داسې ح .36

 . د تګلوري  له پاره طرزالعمل جوړ کړی چې د چاپیریال د مدیریت له پاره ډیر اغیزمن دي

 

کال تصویب شو هر اړخیز او جامع دی  او  د طبیعي ز یرمو د مدیریت ټول اړخونه خپل  ۲۰۰۷د افغانستان د چاپیریال قانون چې په  .37

ون نورو مواردو ته هم اړتیا لرې تر څو د طبیعي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې له پاره د پروګرامونو تر پوښښ الندې راوړې، د غه قان

طرح شی او د بیارغونې او دبیولوژیکې تغییراتو ساتنه د ځنګلونو، غرنیو سیمي او نور طبیعی زیرمو د ککړتیا مخنیوی وشي  او د 

مه ایزو طبیعي موادو څخه د ګټه اخیستنې عناصرو په پام سره  چې د اړوندو د ملي او سی. مخربو اغیزو څخه یې چاپیریال وساتل شي

سربیره پر دې دغه قانون د طبیعي زیرمو د مدیریت په پروسه کې د سیمه ایزو  (.مه ماده ۲۳)وزارتونو له خوا پر مخ بیول کیږي 

شویي کسان باید د طبیعي زیرمو د ګټه اخیستنې د  چې اغیزمن( مه پاراګراف ۱۰مه ماده، ۲۳.)ټولنو د شتون په اړه معلومات ورکوې

 .پروسې په هره برخه کې شتون ولري

 

مو موادو پر اساس د چاپیریال ساتنې ملي اداره د یوې رسمي استازې په توګه پر  ۲۲او  ۱۳، ۱د افغانستان د چاپیریال قانون د  .38

چې یاد قوانین د چاپیریال د ( ګڼه مجله ۳۹۳)مه تصویب کړ ۱۰کال د مارچ په  ۲۰۰۸چاپیریال باندې د اغیزو د ارزونی قوانین د 

کال کې  ۲۰۰۸پر چاپیریال باندې داغیزو د ارزونې قوانین چې په . ارزونې په پروسه کې د پرمختیایې فعالیتونو له پاره وکارول شي

ره په همغږی د نورو موضوعاتو په تصویب شو د نظارت، مالحظاتو، د اغیزو ارزونې، د تصدیق پاڼو صادرول او د نړیوال بانک س

سر بیره پر دې د چاپیریال د اغیزو د ارزونې قانون د افشا کولو، سال  مشورې او همکاری په برخو کې . اړه موارد روښانه کوي

 کیو لرې چېاو همدا راز یاد قوانین د پروژو له پاره جال جال ټول. اړوند قوانین لرې چې د چاپیر ساتنې د ارزونې لویه برخه جوړوي

  .بالقوه اغیزو او څرنګوالې د میزان پر اساس د نړیوال بانک او نړیوالو تجربو سره مطابقت لري

   

د چاپیریال د هر اړخیزو موافقت پاڼو او سیمه ایزو همکاریو په پام کې نیولو سره  شنه فضا او سیمه ایز موضوعات د افغانستان په  .39

اوبو لګولو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تر منځ د دندو په ویشلو سره دواړه ارګانونو  لومړیتوبو کې ځای لري او د کرنې او

افغانستان د ا د بازل کنواسینو له  السلیک سره سره  د خطرناکو سیمه ییزو  ضایعاتو .د پورتنیو موضوګانو د ساتنې له پاره هڅه کوي

ې د کنوانسیون  او رامسرکنوانسیون چ( CMS)یاد هېواد د مهاجرو حیواناتو .کړید انهدام  او لېزد په اړه موضوع نه دی  تصویب 

  .د تالبو په اړه دی د السلیک په حال کې دی

 

د له منځه  \، د ملګرو ملتونو د دښتو(UNCBD)د کرنې او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د بیولوژیکې تغییراتو په کنوانسیون  .40

افغانستان د چاپیریال . او ژویو د سوداګری د نړیوال کنوانسیون کې مرکزې ځای لرې( UNCCD)انسیون وړلو پر ضد د مبارزې کنو

د الیه اوزون تړونونو، د وینا کنوانسیون، د مونټرال ( د چاپیریال ساتې ملي اداره د پالسی سند) ساتنې د ملي ادارې په  مرکزیت سره 

 .تصویب کړی دی( UNFCCC)تو د معاهدېپروتوکول او د ملګرو ملتونو د اقلیمي تغیرا

 

 

 



 

II.3 .ملي داره ېساتن یریالد چاپ (NEPA)   

 

دغه ارګان په هېواد کې د چاپیریال د تقنینې او تصویبې چارو صالحیت .  کال کې تأسیس شوه ۲۰۰۵د چاپیریال ساتنې ملي اداره په  .41

ملي اداره د هغه پر اساس جوړه شوی راغلی چې هر ډول پروژه، په هغه دستورالعمل کې چې د چاپیریال ساتنې . لرونکې ارګان دی

پالن، پالیسې او فعالیت باید د چاپیریال د ارزونې استازې په توګه د چاپیریال ساتنې ادارې ته  ورکول شې تر څو د چاپیریال ساتنې 

د ارزونې په قوانینو کې یاد شول، د چاپیریال  لکه څنګه چې د چاپیریال د اغېزو.ملي اداره د هغو سیمو احتمالې  مخربې اغیزې وټاکې

ساتنې ملي اداره کولې شې هره پروژه د هغې د شرایطو په پام کې نیولو سره  تصویب کړې که چیرې د بالقوه او مخربې اغیزې پر 

ه د یادې پروژې چارواکیو تهغه سیمه باندې لږ وې نو هغه پروژه ،پالن یا فعالیت به تصویب شې او که نه د چاپیریال ساتنې اداره به 

 دنده وسپارې تر څو د چاپیریال د اغیزو په اړه خپلي ارزونې د بیا کتنې له پاره د چاپیریال ساتنې ادارې وړاندې کړي

 

د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اغیزو د ارزونې متخصص پالوې ټول سندونه او برنامې چې د اجرا کوونکو له خوا د افغانستان د  .42

 دغه اداره د اغیزو د ارزونې د متخصص. ا شرکت په ګډون تر سره کیږې د چاپیریال ساتنې ادارې له خوا بیاکتل او ارزونې کیږېبرښن

که د پروژې د اجرا کولو امر وشو نو د یادې پروژې چارواکې . پالوې د مشورو له مخې د جواز ورکولو او نه ورکولو صالحیت لرې

 چارواکې کولي. رېیو کالوپه موده تر سره کړي او که و یې نشوکوالی نو د جواز امر به یې انقضا شیاړ دي تر څو خپلې پروژه د د

 (.مه ماده ۱۹.) شي  چې د چاپیریال د اغیزو د ارزونې پالوي د پریکړو په اړه استیناف غوښتونکې شي

 

چاپیریال د تمویل کوونکیو له خوا د چاپیریال د جبرې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له خوا د چاپیریال د اغیزو د ارزونې په موخه د  .43

 ئ(مه ضمیمه وګور ۸. ) مطابقونو له پاره یو مفصل طرزالعمل  جوړ کری دی

 

د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له خوا د چاپیریال د اغیزو د ارزونې په موخه د چاپیریال ساتنې د تمویل کوونکیو له خوا د چاپیریال  .44

 ئ(مه ضمیمه وګور ۸. ) قونو له پاره یو مفصل طرزالعمل  جوړ کری دیساتنې د جبرې مطاب

 

II.4  .یقد قانون تطب ېد ارزون یزود اغ یریالله پاره د چاپ ېرغون یابند د ب ښناد نغلو  بر 

 

ګروپ کې ځای  ۲د مطالعې امکان ، د نغلو د برښنا بند د بیا رغونې پروژه د چاپیریال په جز ب  ېیمې برخې واو د د لومړی برخه .45

مه برخه په بند کې د مالګو د شتون په اړه  ۲د دې پروژې . نیسې او په همدې اساس د مخربو او بالقوه اغیزو فعالیتونو پیژندل کېږي

 .ده چې جبران نه منونکې مخربو اغیزو په فعالیتونو کې شامل دی

 

اره یو شان دي چې د هغه پر بڼست د پروژې مسؤول باید د د چاپیریال د اغیزو ارزونې مقررات د لومړی او دویمو  ټولګیو له پ  .46

یاد سندونه باید د چاپیریال ساتنې ادارې د فنې الرښوونو . غوښتنې فورم او د کتنې ریپورټ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارې

لقوه اغیزو د پیژندې په موخه، د مضر د با( REA)سره مطابقت ولرې، د مثال په توګه د فعالیتونو شرحه، د چاپیریال پوره ارزونې 

 .اغیزو د مخنیوی په موخه اقدامات، د ارزونې په پروسه کې د ټولو ګډون او داسې نور

 

 :که د غوښتونکیو د غوښتنې فورم او سندونه د چاپیریال د اغیزو د ارزونې قوانینو سره مطابقت ولري نو د چاپیریال ساتنې ملي اداره .47

د غوښتونکیو له پاره په لیکنه ډول توصیه کیږې چې خپل فنې ( ب)م کې نیولو سره یوه تصدیق پاڼه صادر وې، د شرایطو په پا( الف)

د چاپیریال د اغیزو د ارزونې د مقرراتو پر بڼست د چاپیریال . راپورونه ولولې او دچاپیریال ساتنې ملي ادارې ننګونې ته رسیدګې وکړې

او یا یې هم د صادرولو یې ډډه کوې او د غوښتونکی له پاره خپل د ډډې دالیل په لیکلی ډول ساتنې ملي اداره تصدیق پاڼه صادروې 

 .استوې، د چاپیریال د اغیزو دارزونې مقررات د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د فعالیتونو او پروژو د تطبیق په لړ کې هیڅ اغیزه نه لري

 

II.5 .  (۲۰۰۴)د افغانستان اساسي قانون 

 

 چې یو یې د اساسي قانون. قانون کې داسې مواد هم شته چې په مشخصه توګه د بیا میشتیدنې او د تاوان د جبران په اړه دي په اساسي .48

د شخص د ملکیت استمالک  . مه ماده ده، د هیچا شخصي ملکیت د قانون او با صالحیته محکمي د فیصلو پرته نه مصادره کیږې ۴۰

 .وخه د مخکنی عادالنه تعویض په بدل کې د قانون له الرې جواز لرېیوازی د عامه زیرمو د تأمین په م

II.6    قانوند استمالک  ځمکید(LLE )۲۰۰۹ 

 

قانون مقررات چې د ټول ګټو پروژو لکه عمومي زیربناو جوړول د هغو ځمکو استمالک چې علمي او فرهنګې ی د استمالک د ځمک .49

د یوې قطعې ځمکې د تملک پریکړه : الف: په دې قانون کې راغلې. ړولو په موخه دېارزښت لرې، د کرنېزو تولیداتو او باغونو د جو

( هدویمه ماد. )د عامه ګټو په موخه د وزیرانو د شورا له خوا نیول کیږې او د بازار د اوسنی بیېو په عادالنه توګه جبران خساره کیږې

(: ج(.  )مه ماده ۶)رې د پیل نه درې میاشتې مخکې له منځه ځېد ځمکې د خاوند د ګټې اخیستنې حق د پروژې د ساختمانې چا(: ب)

جبران (. ماده ۸)د ځمکې ارزښت، د ساختمانونو او کورونو ارزښت او نورو ارزښتونو د جبران خساره د ورکولو له پاره محاسبه کیږې

کوم مواد نه لرې، همدا رنګه دغه قانون هیڅ که څه هم دغه قانون د بیا میشتیدنې په اړه . خساره د وزیرانو د شورا له خوا ټکل کیږې



د بیا میشتیدنې پالیسې په چوکاټ کې یوه مشروح  WB OP 4.12او  LLEمګر د . ډول خاص مقررات د بیا میشتیدنې په اړه نه لرې

  .مې ضمیمې په توګه یوځاې شوې دې۱۵ پرتله د

 

شت کسان، د ځمکو سوداګران، د ځمکې کرایه ورکوونکې او د د ځمکې خاوند، په ځمکه باندې می: د جبران خساره مستحقین لکه   .50

 .کورونو خاوندان،  د ټاکل شویو شرایط و د بیا میشتیدنې د پالیسی په چوکاټ کې راغلې دې

 

II.7  . قانون یریتد مد ځمکود (LLM )۲۰۰۸ 

 

. معتبر قانونې سیسټومونه رامنځته کړېد ځمکو د مدیریت قانون موخه دا ده چې د ځمکو د مدیریت له پاره د مدیریت منسجم او  .51

همدارنګه دغه قانون په پام کې لرې چې د ځمکو د نومونو، تفکیک او راجسټر، د ځمکو دغیر قانونې توزیع ، ځمکو ته دخلکو 

وبو ا د کرنې: په دې اړه د ځمکو د مدیریت قانون داسې واېې. السرسی او د ځمکې  د تخصیص له پاره معیاري سیسټومونه جوړ کړې

که د ځمکو له پاره  (. مه ماده۴. )لګولو او ماداری وزارت د ځمکو ملکیت د مدیریت  قانون او د هغه اړوندوچارو په اړه مسؤول دی

د شرایطو له . هیڅ قباله هم نه وې د ځمکې اوسیدونکیو کولي شي د هغې د مالیک ادعا وکړې په هغه صورت چې شرایطې تأمین وې

کالو شاوخوا د هغې د اوسنې مالک سره وې او هیڅ ډول  ۳۵که یادې ځمکې د . مکې کرنیزساخت وساز دیجملې څخه یو هم د ځ

 (.مه ماده۸.)جریبه وې ۱۰۰دولتي پروژې ورباندې جوړه شوې نه وې او حد اکثر 

 

د ځمکې د  ستونزې چې د ځمکو د تصفیې والیتي کمیسیون به جوړ شې تر څو سمیه ایز فعالیتونه په ښه توګه مدیریت کړې او کومې .52

یاد کمیسیون د والي ، د استیناف محکمې استازې، د کرنې، اوبو لګولو او مالداری . تصفیې د تطبیق په لړ کې رامنځته کیږې حل کړې

 (.مه ماده ۲۰. )رټمنټونو په ګډون جوریږېاوزیر، د اوبو او برښنا وزیر، د ځمکو د مدیریت ریاست، د جیودوزې او کارتوګرافې دیپ

صیص ټمنتونو له الرې تخردولت کولې شې چې یوه ځمکه یوې پروژې د ګټې اخیستنې په موخه د تل له پاره د دولتي ارګانونو او دیپا

که د ځمکې پر سر د کور جوړونې کار پیل شوې وې د یادې ځمکې ضبط یا نیول د دیپارټمنتونو پر غاړه دی او د ځمکې د . کړې

مواد د ځمکې د تصفیې له   ۸۹او  ۸۱، ۲۳ډیرې قانونې مواد لکه (.  مه ماده۲۲.)مسؤولیت نه لرې تصفیې کمیسیون په دې اړه هیڅ

مه ماده وایې چې یوازی هغه وخت چې د ځمکو د تصفېې کمیسیون  شکایتونو په   ۲۳پاره محکمې ته الزم شرایط برابرې که څه هم 

د ځمکې د عرفې مالکیت احتماالت، د . نې محکمې ته متوسل شېرسیدګې کې ناکام پاتې شې کولې شې چې د ځمکو د تصفیې قانو

مه مادې سره  ۲۵کاریزونو اوبو او داسې نور ورته موارد چې د سپین ږیرو، د قبیلو د مشرانو او داسې نور له خوا منل شوې وې د 

 .مطابقت لرې

 

ندې دې چې  د تعدیالتو په منلو سره یې د ماتریکشن او د ځمکو د مدیریت قانون اوس د عدلیې وزارت له خوا د تعدیالتو او بیاکتنې ال .53

 .یا جبران خسارات معتبرې مشروح دعوا په وخت د ګتې اخیستنې وړ شي

 

 

II.8  . (۲۰۰۷)افغانستان د اراضي پالیسي  د 

 

په مهمو . نیولېکې د کابینې له خوا د مځکې جامع پالیسي تصویب شوه، چې تر اوسه یې کومه اجرایی جنبه نه ده  ۲۰۰۷به کال  .54

هماغسي چې په اساسي قانونو کې د زیان د جبران حق تصریح  (i)د مځکې د استمالک یا تصرف حق : مقرراتو کې دا موارد شامل دي

یت د مالک. شوی دی، د  مځکې پالیسي تصریح کوي چې د قانون له اړخه دې د مځکې د سلب د جبران په خسارې اکیدا تاکید شوی دی

دا قانون همدا راز تصریح کوي چې هیڅ قانون حق  (ii)قانوني طرزالعملونو او قانوني مقاصدو په نوم تعریفیدای شي، حقوق یوازې د 

که دولت د عامه ګټې لپاره کومه انکشافي پروژه د پلي کیدو تصمیم . نه لري، چې په خپل زړه څوک د ملکیت له حقوقو محروم کړي

دا ملي پالیسي ده چې  (i) د حقوقو د ملکیت حفاظت . بیرې په شکل د هغې نرخ ټاکل کیږيولري، نو د مځکې خاوند ته د زیان د ج

د ملکیت د سلب لپاره د خسارې جبران باید د قانون مطابق او   (ii). مرکزي دولت او والیات د اوسیدونکو د حقوقو په ساتنه ملکفوي

 .مساوي ډول وي

II.9  ۲۰۰۴ قانون، تني دسا اثارو کلتوري او تاریخي د دافغانستان 

دافغانستان د تاریخي او کلتوري اثارو دسا تني دقانون مطابق هغه عملیات یا کړنې چه دتاریخي او کلتوري اثارو د ثبت شوو سایټونو  .55

دغه قانون بعضي الرښودني لري چه څنګه کوالی شو چه د ( ماده ۱۶ماده او  ۱۱)دله منځه وړلو اویا زیان سبب ګرځي منعه دي 

 (. ملحق ته مراجعه وکړۍ ۴)ي موندنو سره معامله وکړو چان

II.10  . یریتدخطراتو مد ینونودما: 

 .ملحق کي شته دی ۸دماینونو دخطر له مدیریت نه پرته به دهیڅ پروژي اجزاوې پلې نه شي، دماینونو دخطر دمدیریت اصول په  .56

 



 

III. چوکاټ مدیریت ټولنې او چاپیریال د 
 

III.1  الرښود عمومی مدیریت ټولنیز او چاپیلایر د 
 

دکا ری چوکاټ یوه کړنه تر سره کیږي چه دافغانستان دبریښنا شرکت او داوبو اوبریښنا وزارت موجوده ظرفیتونه وپیژني او احترام  .57

کوي ه وردغه کړنه اجاز. ته به اجازه ورکړي تر څو نه پیژندل شوې غوښتل شوې پانګه دپروژې دارزیابي په جریان کې محاسبه کړي

چه بالقوه تخریبي تاثیرات په هماغه اوایلو دکار کې بیدون دضرورت دسختو تجزیو او تحلیلونو نه دهغوی د کمیت دتعین په واسطه 

 .عالوه له دی نه دغه کړنه د تخریبی تاثیراتو دکمولو په برخه کي هم یو جامع الرښود رامنځ ته کوي. وپیژني

 

مدیریت ریال دټولنیزی او چاپی د پروژی یریت دکاري چوکاټ دپراختیا په جریان کې دنغلو دبریښنا دبنددټولنیزی او چاپیریال ساتنې دمد .58

 ملحق کی ځای پرځای شوی دی. ۱۳-۱چی په ترسره شول،  ،پالیسی ګانی او د تطبیق الری چاری مطالعاتعمومی لپاره، یوه سلسله 

 

 درج شوی.  4جور کول پروسه او په بررسی او تصفیه کول لپاره په بخش   دټولنیزی او چاپیریال ساتنې دمدیریت دکاري چوکاټ .59

 

پدی لړ لټون کوی چه  ESMFد موجوده ملی قانون جوړولوعمل په نظر کی نیولو سره او د نړیوال بانک د عملیاتی پالیسو سره سم  .60

 ددی پروژی فعالیتونه به  ضمانت وکړی چه.

 

 یښی چه د تر هغه ځایه چی امکان لری د ځمکی دغیر داوطلبانه استمالک مخه ونیول شی، چه دا په اصل کی امکان نا پزیر بر

 دارایی او معیشت تاوان جبران شی.

  د هری  هغی دارایی او معیشت چه د پروژی په جریان کی له السه ورکول کیږی او د پروژی په نتیجه کی په چاپیریال مخالف

 اثرونه لری ډډه کول،بندول،لږه ول اویا جبران کول.

 . د انسان د روغتیا خوندی ساتنه 

 والسته راوړنو پرمختګ.د چاپیریال او ټولنیزو مثبت 

 .د بانک د حفاظتی پالیسیو منښت او ډاډ ورکول 

 

III.2   په افغانستان کی د نړیوال بانک  د نورو پروژو د .ESMF .له اجراَ څخه د درسونو زده کړه 

 

زده کړه او تجربی اجرا په افغانستان  کی د نورو هغو پروژو چه د بانک لخوا تمویلیږی ورته کتنه وشوه ،او د درسونو  ESMFد  .61

 کی شامل شویدی  ESMFچی په الندی ډول ورته اشاره شوی ده زمونږ په اوسنی 

 

  تربیه شوی مامورین له روښانه مشخصو دندو او د چاپیریال او ټولنیزو حسابونو تصفیه کولو اداری را منځته کیدلو ښه نتیجه

کوالی شی چه د مامورینو پوهه او احساس د حفاظتی مسایلو په ورکړیده. د ورته پروژو لیدنی کتنی د مملکت دننه او دباندی 

 اړه پوره لوړ کړی .

 .مکرری تربیوی زده کړی په اړونده مسلکونو کی د تغیر او تبدیل په نظر کی نیولو سره ډیر اهمیت لری 

 د  د نړیوال بانک ټیم  منظمو او په وخت مصروفیتونو د وزارتونو د رهبرۍ هئیت سره کومک کوی تر څوESMF  سره په

 د هری برخی لپاره د تطبیق وړ وی . ESMPاو  ESIAمطابقت توجه را واړوی. همدارنګه دغه کار د 

  دESMF . د صحیح تطبیق او نظارت ترتیباتو لپاره د بودجی تخصیص او منابع پیدا کول ضروری دی 

  دا مهمه د ه دESMF بو تیار ولرو.سند چی ټولی الرښوونی پکی وی په ساحه کی په محلی ژ 

  په شرطپاڼو او د قراردادو په سندونوکی دESMP  تیارول او د هغه ژباړه په محلی ژبو باید په نظر کی نیول شوی وی تر

 تر نظره مطالعه او له نظره تیر شی او د هغه په اساس د ساختمان کار شروع کړی. PCUڅو د قراردادی لخوا  د 

 ت لری ترڅود  قراردادیان ښوونی او پوهاوی ته ضرورESMP .شرطونو سره توافق وکړی 

 

د مرحلود پرمختګ په وخت کی د ځینو پروژو اړونده اسنادونو مطالعه ،د تخنیکی خلکو سره غونډو  ESMFلپاره د  NHRPد  .62

ښی ، جوړول تر څو له هر پلوه  د پروژی په کار پوه شی ،همدارنګه د ساحی څخه لیدنه ،د ارقامو د کنترول لپاره ضروری بری

د  ,مشوری له خلکو سره )د بند پاس او الندی خوا سیمی خلکو سره(هم ډیری ګټی لری چه باید له دغو درسونوڅخه ګته واخیستل شی



( او محلی دولتی ارګانونو نمائېنده ګانو ګډون  کول  تر څو هغوی ددغی پروژی په اړه پوه شی او خپل NGOغیر دولتی ارګانونو)

جدول کی شامل شوی  1نیز او چاپیریال په اړه السته راوړی.د نغلو د بیا رغونی غونډی او ګډونوالو پالن په نظرونه او مشوری د ټول

 دی .    

 

 

III.3  .کې تطبیق په دپروژي شریکول دهغوی او مشوره سره هغوی له پیژندل، افرادو او اشخاصو دذیدخلو  

 

ر مستقیم دخیل ګروپونه پیژندلی دی او ددخیلو ګروپونو مشوری به اولویت بندي دنغلو دبریښنا دبند دبیا رغاونی پروژی، مستقیم او غی .63

و دغه مشورې دټولني دمختلفومحلي ګروپون. ءو مؤثریت، ارتباطات او ټینګښت تقویه کړيکړای شي تر څو چه ددې پروژي دټولو اجزا

ونو دپیشنهاد شوو فعالیت: ه  مشورې دالندې برخو شاملې ديدغ. اوپروژي تر منځ داعتماد او ارتباط دایجادولو لپاره حیاتي ارزښت لري

او دهغوی دتاثیراتو نه دخلکو خبرول، دمختلفو محلي ټولنو نه د نظرونو دارائه کولو غوښتنه، په خاصه توګه هغه څوک چه ددي 

ممکن حد پورې او  رې تپروژې په هکله تشویش لري او الرښوونې یی کړي وي، ددې نظرونو ځای په ځای کول دپروژې په طرح ک

په محلي ټولنو باندي دتخریبوونکو تاثیراتو کمول په مقدماتي اقداماتو کې دبرخه اخیستلو په واسطه، چه دپروژي دطرح په مرحله کې 

 ذکر کړای شویدي، تر څو په دی توګه بالقوه تاثیراتو ته السرسۍ وکړاي شي

 

 ی مشارکت او مشورې ارزیابي د نړیوال بانک د الزمو شرایطو او اساسي پالیسيهمدا راز د ژوند د چاپیریال، د ذیدخلو ډلو د کاف .64

OP 4.01 ده ، چې ثبت شوي اسناد به یې د ژوند د چاپیریال د ارزونې د اسنادو یوه برخه وي. 

 

شت، او د اداره ،معی ددی پروژی په ترڅ کی به یوه فعاله د ونډی اخیستنی لیاره ولټول شی تر څو مختلف ګټه اخستونکی د چاپیریال  .65

جمعیتونو د انکشاف په پروګرامونو کی په تصمیم نیونه کی شامل شی. د شریکانو نماینده ګانو ته به د پروژی په تطبیق کی مشوره 

او دوی به په ورکشاپونو کی د پروژی په نمایی او اخر وخت کی اشتراک وکړی تر څو د   جدول ته دی وکتل شی( 2ورکړل شی)

تګونه ارزیابی کړای شی. دغی د ونډی اخیستنی طریقی ته به د نغلو د بیا رغونی پروژی او د بریښنا شرکت د مسؤلینو پروژی پرمخ

 له خوا په دوامداره توګه کتنه وشی.

 

ډول  مستقیمې ذیدخلې ډلې چې په مستقیم (i): دا ذیدخلې ډلې په دوه ګروپو ویشل کیږي. په لومړي قدم  کې، ذیدخلې ډلې پیژندل کیږي .66

لکه .غیرمستقیمي ذیدخلې ډلې چې له دې پروژې مستفیدې کیږي او یا یې له پایلو متاثره کیږي (ii)له دې پروژې څخه متاثریږي او 

 .(NGOs)ملی او سیمیزی دولتی اداری،تمویل کونکی او غیر دولتی موسسی

 

لکه  لندچنکي د بهرنیو متخصیصینو سره د مشارکتي د ذیدخلو ډلو له تشخیصولو وروسته، د افغانستان برښنا شرکت امنیتي کارکوو .67

الً غونډې معمو. متمرکزو ګروهي بحثونو او نیمه ساختاري محاصبو څخه د هرې ډلې سره د غونډو په دایرولو کې کار اخیستل کیږي

ن ، د کلیو مشران، د شوراګا(لد سړک د غاړې د دکاندارانو، کب نیونکو، او نورو کسبه وو په شمو)د محلي ټولنو د سیند اخوا او دیخوا 

په وخت سره مجلسونه به تنظیم شی تر څو د ګټه اخستونکو اعظمی ونډه اخیستنه تضمین شی . جال مجلسونه به له  .ریسان، تر سره کیږي

سره مجلس  ( په استخدام سره چه ښځینه مامورین ولری او د ښځوNGOښځو سره دایر شی او د برښنا شرکت به د یوی غیر دولتی ارګان )

 وکړای شی ځان مطمین کړای . د امنیت په لحاظ به د مجلسونو د دایرولو زمینه په یو موقیعت کی به په ډیره هوښیاری سره برابره شی.

 

احتماالً دا غونډې به د ریاستونو . ذیدخلو ډلو سره مشورې موازي د محلي ټولونو سره د مشورې په وخت کې دایریږيله غیر مستقیمو  .68

مایندګانو او دولتي مربوطه ادارو د سروبي ولسوال، کابل والي، د ژوند د چاپیریال د محافظت د ملی ادارې، د اوبو او انرژۍ له ن

 .وزیر، د ملي پیوستون پروګرامونه، د فوایدعامې وزیر، د ترانسپورت وزیر او د ترافیکو ریاست د نمایندګانو په شمول اجرا شی

 ( سره چی په محل کی کار کوی دایر شی تر څو د هماهنګی په خاطر دوی د پروژی په هکله معلومات ولری.NGOمجلسونه به د موسساتو )

 

 

 

 

 



 

 جدول سره مل یادښت: 2د 

o او ا،بنیادی ترتیبونی او کاری قوی چی دوامداره سال مشوری وکوالی شی له ګډونوالو سره ،ګټه اخستونکو سره په جریان د پروژی په تیارۍ ، اجر
 عملی کولو کی؛

o نی او با عزته موافقی.بنیادی ترتیبونی کومی چی مطمینه کوی هغه در 
o .بنیادی ترتیبونی اماده کول د شکایتونو او نارضایتیو په وخت حل لپاره 
o  کایتونو د شبنیادی ترتیبونی کومی چی د سال مشورو اسناد مطمینه کوی ؛ د حقوقی موافقو او د هغو په ګټو باندی نظارت کوی ،او په مدیریت ثبتول او

 .  حل کول 

 

   د نغلو د بیا رغونی غونډی او ګډونوالو پالن ۲ -جدول

 پراختیا برخی

 د ټولنی پراختیا،بیرونی،

رسنۍ،د معلوماتو 

 شریکول

 

 

 ټوله پروژه                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدابیر ایمنید پروژی   

 

 

 

 

د پروژی 

 برخی

 

 حفاظتی اسناد  

 

د پروژی د دوران 

 مرحله

د پروژی د 

شروع رښتینی 

 نیټه

 

 مشخصی ډلی      

 

 تیاری

 

 

 

د چاپیریال اوټولنیز 

 مدیریت چوکاټ،

د امکان 

سنجۍمخکی  

 ټولنیزه ارزیابی

 

 د تیاری په حال کی
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 د تیاری په حال کی
 

نذینفعامستقیم او غیر مستقیم   

 

د چاپیریال او 

   ټولنیزو اغیزوڅیړنه

1       

 

 د اجرا په حال کی

 

نذینفعامستقیم او غیر مستقیم   

 

د چاپیریال اوټولنیز 

 مدیریت          

            1پالن 

د اجرا په حال کی    

 

نذینفعامستقیم او غیر مستقیم   

 

 د بیا میشته کیدنی

         1پالن 

 

د اجرا په حال کی    

 

نذینفعامستقیم او غیر مستقیم   

 

C2-b  د کړنو

 د) (TORالیحه)

ESIA2    

,ESMP2,  RAP 

(اود بند محافظتی 2

 پالن  لپاره

 

 د تیاری په حال کی

 

نذینفعامستقیم او غیر مستقیم   
 

د چاپیریال او 

ټولنیزو اغیزوڅیړنه   

2       

د اجرا په حال کی   نذینفعامستقیم او غیر مستقیم     

د چاپیریال اوټولنیز 

2یت  پالن  مدیر  

د اجرا په حال کی  نذینفعامستقیم او غیر مستقیم     

 د بیا میشته کیدنی

         2پالن 

د اجرا په حال کی   نذینفعامستقیم او غیر مستقیم     

نذینفعامستقیم او غیر مستقیم    د بند محافظتی پالن  

 C3a  د چاپیریال اوټولنیز

پالن   مدیریت

3          

 

اجرا په حال کید    نذینفعامستقیم او غیر مستقیم     



 

ړولو د تصمیم نیونې په صورت کې چې د ځمکې د استمالک او د خلکو د بیا میشتیدنې سبب به شي، یو لړ خاصي د بند د ارتفاع د لو .69

کو د متآثره کیدون .د غونډو پروسه به د بیامیشتیدنې د پالن د چوکاټ مطابق وی. او عمومي غونډې به له ذیدخلو ډلو سره تر سره شي

ای کیدو د پالیسۍ چوکاټ ښودنه په مختلفو مجلسونو کی شامل وی او دغه اسناد او مواد به د خلکو سره د مشوری مرحله کی به د ځای په ځ

وره پ دوی د پوهاوی او معلوماتو په خاطر ورکړل شی تر څو په خپلو حقوقو،تاوانونو،او د جبران لپاره په هغو عملیو او د شکایاتو په میکانیزم

جز الندې طرح او تدوین شوې ده، به د محلي  ۳او  ۲بیو مسودې چې د دې پروژې د د ژوند د چاپیریال د ارزیا.۶۵معلومات ولری.

دا څیړنې به د محلي بدیلو زیانونو او په . ټولنو او اړوندو دولتی ادارو د ژوند د چاپیریال د محافظت د ملی ادارې سره هم شریک شي

 .کې مشخصیږي وڅیړيچې د پروژې په فعالیت ( لکه سرک او خدمات)زیربناوو که بدلونونه 

 

 همدا راز به د ژوند د چاپیریال د مدیریت د اګاهي او منظم اپډیت او د کړنې د بیا میشتیدنې د کړنې د پالن لپاره به د محلي او والیتي .70

و ا وروستیو پیښو ته په توجه، د افغانستان برښنا شرکت د اراضي ته د ارزښت ورکولو د کمیټې ،. مسولینو سره غونډې ترسره شي

له دې حکومتي مسوولینو . هغه ولسوال چې په ساحه کې صالحیت درلودونکی وي، د کلیو سپین ږیري په ګډون به همکاري وکړي

 .او نورو ذیدخلو ډلو سره به د خسارې د جبران د بستې اړوند معلومات به شریک کړای شي

 

 تصمیم ونوفعالیت نورو او چاپیریال د ژوند د به جوانب ذیدخله لوټ ېچ شي ستلیواخ کار چلند ېداس یو له ېک بهیر ولټ په ېپروژ ېد د .71

 د ګختپرم د ېپروژ د ېچ ېک ورکشاپونو هغه په به انګنمایند لوډ ذیدخلو د ېچ يږکی اندوینهړو ېداس. واخلي هډون فعاله ېک نیونو

 .يړک پیدا ادامه به پروسه دا ېچ ي،ړوک ونګډ يږدایری ېک اخر او وسط په پروژي د لپاره ۍارزیاب

 

III.4 . کتنه بیا مطالعاتو ټولنیزو د پروژی رغونی بیا د نغلو د: 

 

 :د پروژی په تطبیق کی به راز راز تولنیزی سیړنی ترسره شی .72

I. امکان څیړنی دبرخی د مخه د ټولنیزوچارو ارزونه 

II. چاپیریال او ټولنیزواغیزو ارزونه  :دویمه برخه(ESIA)        یا میشتیدنی د تطبیق پالندب -کورپه کور سرشمیرنه(RAP) 

III. چاپیریال او ټولنیزواغیزو ارزونه:  دریمه برخه(ESIA)          دبیا میشتیدنی د تطبیق پالن -کورپه کور سرشمیرنه(RAP) 

 (دی وکتل شی 12bاوضمیمه ۸،ضمیمه ۷ضمیمه)

 

III.4.1 . ارزونه تاثیراتو ټولنیزو د مخه د دبرخی څیړنی امکان 

تګاب او سروبی ولسوالیو د پروژی مشخصو  اده ګی برخه کی به ټولنیز اقتصادی،عنعنوی او سیاسی معلومات دد پروژی د آم  .73

د دی مطالعی السته راوړنه به موږته د د ټول .سیموکی د امکان څیړنی د مخه برخی ټولنیزو تاثیراتو جمع آوری او ارزونه پیل شی

 . ختګ وښیبرخو په ځانګری توګه څلورمه برخه کی پراخ پرم

 

III.5.  .ۍبررس یمرحله ی ېولنټاو  ریالیچاپ د  

 

III.5.1  بررسید چاپیریال د تاثیراتو 

 

کال د افغانستان د چاپېریالیز اغیزو  ۲۰۰۸نغلو بند د بیا رغاونې پروژې د دویم جز الف او ب برخو لپاره چاپیریالیزه ارزونه به د   .74

عملیاتي پالیسی سره سم، د متخصصینو د خپلواک تیم لخوا ترسره شي. او  OP/BP 4.01ارزونې مقررې او  او د نړیوال بانک د 

 د افغانستان د برېښنا شرکت د چاپېریالیز  خوندیتوب د مسؤل لخوا به یې همغږي وشي. 
 

ادو د ایستنی په د منلو وړ تاثیرات خورا ډیر د رسوبی موادو د ایستنی او د منځه وړنی مربوط دی،د رسوبی مو -دویمه برخه جز الف .75

او د فابریکی د .وخت کی د عامه نګرانی خوندیتوب، د اوبو د ذخیره د سیمه څخه دواړه د نا چاودیدونکو احکامو اداره او دفع کول

سترو ساختمانی تجهیزاتو جوړښت مدیریت شاملی اندیښنی، او په سیمه کی د سړکونو شبکی څخه درنه کار اخیستنه،د ساختمانی 

برسیره پردی ښایی چی د بند په الندی پرتو .تګ را تګ( عراده جات)خت کی الس رسی سړکونوکی د ساختمانی ګاډیوکارونو په و

نی وړ دا اغیزی د اندیښ.سیمو کی د سیند پرژیو او د اوبو  مصرف کونکو باندی تاثیرات ولری،لکه د اوبولګولو رسوبات او داسی نو

 .زیابی په آساس به د اغیزو د شدت اندازه څرګنده شیبریښی،او د چاپیریال اوټولنیزو اغیزو ار



د دویم جز د )ب( برخې  لپاره به اغیزې ترډیره د بند د سطحې په لوړوالي پورې تړلې وي نو ځکه به په پایله کې د بند په مساحت  .76

 بب شي، نو په همدې دلیل کیدايکې زیاتوالی رامنځته شي. دا کار به په ډیرو ځمکو کې په احتمالي ډول د سیالب د رامنځته کیدو س

شي په ذخیره کې د اوبو د کیفیت د کنټرول جدي اقداماتو ته الډیره اړتیا رامنځته شي. د دفتري ارزونو او ساحوي لیدنو پربنسټ وار 

ه کوي په ګوتدمخه چاپېریالیزې حوزې ټاکل د هغو بوټو او حیواناتو د ډولونو یا کومو مهمو طبعي استوګنیزې اندیښنو موجودیت نه 

چې په خطر کې وي. عالوه له دې، نښې د پروژې په ساحه کې له پخوا څخه جدي خراب شوی چاپیریال ښیي  چې د نباتاو پوښښ 

پکې هیڅ یا ډیر لږ دی. له همدې کبله، د ځمکې شړیدل، د بند په ذخیرو او د اوبو مخ په ښکته جریان د رسوباتو انتقال او بیځایه کولو 

دې اندیښنې چې دایمي او اغیزمن مدیریت ته اړتیا لري، باید ادامه پیدا کړي. په همدې دلیل، دویم جزء ته ورته، د سیند په اړه موجو

په موجودو ژوو او اوبو لګونې په جوړښتونو باندې د اوبو د جریان اغیزې یو څه د اندیښنې وړ وي. د دغو احتمالي اغیزو جدیت به 

کان سنجۍ د مطالعې د یوې برخې په توګه د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغیزو په ارزونه کې په دقیق ډول د شدت او پیمانې پربنسټ د ام

وارزول شي. د چاپېریالیزو اغیزو یوه جامع ارزونه )د تفصیلي شکل او محتوا لپاره نهمې ضمیمې ته مراجعه وکړئ( به چمتو، طرح 

 او د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې او نړیوال بانک لخوا به وارزول شي.  به وښودل شي، له ښکیلو غاړو سره به مشوره پرې وشي

 

 

III.5.2   تاثیراتو ارزونهمنفی . د ټولنیزو 

 

د ټولنیزو اغیزو ارزونه به د چاپېریالیز او  ټولنیز اغیزو د ارزونې  یوه برخه جوړه کړي او د دویم ؛الف؛ او دویم ؛ب؛ جزء  د  .77

ولو ګوته شویو ذیدخلو ډلو کې  د برښنا شرکت د خوندیتوب د مسؤل لخوا به یې هماهنګي وشي. د ټولنیزو اساسي عنصر په توګه په ټ

ټولنیز ارزونې ډلې او د نړیوال بانک لخوا و ارزول شي. د ټولنیو  -اغیزو بررسۍ به د افغانستان د برښنا شرکت د بورد، د  چاپیریالیز

 ضمیمې په توګه ذکر شوي دي.  اغیزو د ارزونې عمومي کاري شرایط د اتمې

 

کې یو لړ مطالعې شاملې دي ترڅو د پالنټ  –د بند د خوندیتوب او تداوم بهبود  –د نغلو د بند د بیارغونې د پروژې د دویم ؛الف؛ جزء  .78

ته به اړتیا وي  يکې د خوندیتوب اندیښنې حل کړي. د چاپیریالیزو او  ټولنیزو اغیزو ارزونې د یوې برخې په توګه یوې ټولنیزه بررس

ترڅو د هغو پیشنهاد شویو فعالیتونو اغیزې وارزوي د کومو چې د یادو مطالعو لخوا سپارښتنه کیږي. د یادې ارزونې السته راوړنې 

 به د خطرونو د کمولو د مناسبو اقداماتو په ټاکلو کې وکارول شي کوم به چې د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت په پالن )څلورمې ضمیمې

ته مراجعه وکړئ( کې شامل شي. د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغیزو او د خوندیتوب د مطالعاتو د سپارښتنو سره سم چیرې چې د ځمکې 

استمالک ناګزیر وي )د بیلګې په توګه: له ذخیرو څخه د رسوباتو د ایستلو د بهیر د یوې برخې په توګه د اوبو مسیر ته تغیر ورکول(  

ي پالن )دولسمې الف ضمیمې ته مراجعه وکړئ( د بیامیشتیدنې د کاري چوکاټ د پالیسۍ )دولسمې ضمیمې ته مراجعه بیا میشتیدنې کار

وکړئ(  سره یوځاي به چمتو شي. د اوبو داخلي بهیدنه کیداي شي ځینې منفي استوګنیزې اغیزې )لکه ځینې منفي اغیزي په کب نیونې 

ې اغیزې بررسي کې باید د اوبو د جریان په مسیر کې میشتې ټولنې هم په مشورو کې شاملې او کروندو( ولري، له همدې کبله د ټولنیز

 وي. 

 

ټولنیزو اغیز د وسیعې بررسۍ د یوې برخې په توګه د ټولنیزو اغیزو یوې مفصلې بررسۍ ته اړتیا  -د دویم ؛ب؛ جزء لپاره د محیطي .79

د برښنا د تولید د کچې د لوړاوي په موخه، د ټولنیزو اغیزو بررسي به د مختلفو ده. د بند د ارتفاع د زیاتوالي په ګډون له ذخایرو څخه 

انتخابونو اغیزې وارزوي. د چاپېریالیز و ټولنیزو اغیزو ارزونې به له تخنیکي او خوندیتوب له بررسیو سره یوځاي د امکان سنجۍ 

و او سپارښتنو پربنسټ د راتلونکې پانګونې په اړه د تصمیمونو د مطالعې یوه برخه جوړه کړي البته د ټولو ارزونو څخه د السته راوړن

سره یوځاي. د ساحې تشخیص د سیمې د خلکو او حکومت سره له بحثونو سره یوځاي دا ښیي چې  د بند د ارتفاع لوړوالی به د ځمکې 

یول شي، نو پدې صورت کې به د د استمالک او د خلکو د بیامیشتیدنې سبب شي. که چیرې د بند د ارتفاع د لوړوالي تصمیم ون

بیامیشتیدنې یو کاري پالن رامنځته شي چې د بیامیشتیدنې اصول، د اغیزمنو خلکو په ګوته کول او د جبران کتګوري او اندازې ټاکل 

 دي. دبه په ځان کې ولري ا و همدارنګه هغه اقدامات به په ځان کې ولري چې د بیامیشتیدنې د پالیسۍ په کاري چوکاټ کې شامل 

 بیامیشتیدنې د پالن عناصر په دولسمه الف ضمیمه کې په ګوته شوي دي. 

 

د امکان سنجۍ دمخه ټولنی بررسۍ څخه السته راوړنې )اوومې ضمیمې ته مراجعه وکړئ(، به د پروژې د امادګۍ په مرحله کې  .80

ورکړي. د برښنا د پایو د نصبولو لپاره به د  ترسره شي او د دریم ؛الف؛ جزء د برښنایي کولو د عنصر د رامنځته کیدو څخه اطالع

ډیرې لږې ځمکې پیرودلو )د اخیستونکي او پلورنکي دواړو په خوښه( ته اړتیا پیدا شي. د ټولنیزې سروې او د ظرفیت سازۍ د 

 ټولنیز مدیریت پالن د رامنځته کیدو اطالع ورکړي.  -سروې السته راوړنې به یوځاي د  محیطي

 



 

III.6 ند باندی  د بندونو د خوندیتوب د پالیسي تطبیقد نغلو ب 

 

III.6.1 کلی مرور 

 

اړ دی چې د بند  افغانستان برښنا شرکت د(.OP 4.37)د خوندیتوب په اړه د بند طراحي باید د نړیوال بانک له پالیسۍ سره سمه وي  .81

متخصیصینو په وسیله ډیزاین او د هغوی د نظارت  د خوندیتوب له پاره کافي منابع چمتو شوي. د کار د بیارغونې چارې باید د مسلکي

 الندې دې تطبیق شي.

 

رتی تخنیکی مشوي چې د یړد نړیوال بانک به خوښه د کارپوهانو یو ګروپ جوړوي ، یو خپلواک پالوی مؤظف کافغانستان برښنا  د .82

ي پروژو په د فرعافغانستان برښنا  درکړي. مشورې و کی به د افغانستان برښنا شرکت ته خوندیتوب  اړوندو مسایلو پنیل چی د بند 

چڼولو، یو شمیر د دې هیت د بیا لیدنې لپاره چمتو کوي. د د ې هیت حمایوي هیت د یو منتقد کتونکي په شکل ګوري او د هغې استقالل 

 رسیږي.او صداقت محافظه کیږي. دا هیت باید د پروژې تر پایه وساتل شي تر څو ټولې اسانتیاوې تر اخره پای ته و

 

III.6.2 د ساختمانی کارنو شرایط 

 

د تامین لپاره جوړ شو. د هغی ساختمان د ګراویتی کانکریت څخه په  بریښناد کابل د منځ کی  پهمیالدی د لسیزی  1960د نغلو بند د  .83

روسی طرحه ده.چی خونه یوه  بریښنامتره دی. په دی بند کی جوړه شوی د  ۱۰۰تیګو باندی استوار جوړ شوی. ددی بند لوړوالي 

مګاواټه دی.چی دوه واحده یی ترمیم شوی  ۹۴جوړوی. چی د نصب شوی مجموعی ظرفیت  بریښنامګاواټ   23*4دهغی هر واحد 

 او دوه نور واحده یی د ترمیم په حال کی دی.

 

. احتمال لری چی دا کار کاله( ،اوس هم د هغی ساختمانی کارونه په ښه شرایطو کی قرار لری ۶۰عالوه د هغی د عمر نه)تقریبآ  .84

دهغی د کانکریټ د لوی ساختمان له کبله،د کانکریټ ښه کیفیت او د هغی د پایو ښه شرایط دی. هیڅ ډول دساختمانی درزونو نښی د 

لوړ فشار یا د تفاضلی حرکتونو له کبله شتون نه لری. ډیری سطحی درزونه شتون لری احتمال لری چی د اوبو د تویدو یا د تودوخی 

 له کبله به وی.خو داسی نه ده چی دغه درزونه به په کانکریت کی ژوره الر پیدا کړی.

 

د بند په پایه کی د تیګو یا د کانکریټ د ټوټو نه شتون جوته وی چی د ډنډ د اوبو ساحی پاکوالی ډیر اړین نه دی. په هر حال دا ساحه   .85

 شی متریک بررسی باییباید په ژوره توګه سروی یا په 

 

ارتفاع کې  دېر کم د څڅیدو امکان لري؛ په کانکریت کتمه کې د مالکې د تخریب  ۱۱۰۳.۶داخلي داالن اروزنه، د فاضالب داالن په د   .86

نښې نه دي لیدل شوي. د فاضالب اصلي داالن نه شو ارزولی ، ځکه چې اوبه په کې والړې دي. په دې برخه کې باید وویل چې تر 

 ییڅ ډول مدیریت شتون نه لرکلونو پورې د خوندیتوب ه ۳۰

 

III.6.3  له عملیاتي پالیسي ( OP 4.37 )د مطابقت له پاره د اړتیا وړ اقدامات  

 

 اړین عناصر

 : الندې جدول د بند وضعیت ښیي او د نړیوال بانک له عملیایي پالیسۍ سره د مطابقت له پاره د اړتیا وړ موارد تشریح کوي

 

 وضعیت د بند  د بند د خوندیتوب عناصر

 
  د مطابقت له پاره الزم شرایط

د جوړ شوي ساختمان پر 

 اساس کاري نقشې 

 

له یو کم شمېر پخوانیو نقشو څخه پرته هیڅ ډول 

ترسیم شوې نقشې په ساحه کې د ساختمان د کارونو 

افغانستان که څه هم د . پر اساس شتون نه لري

نقشو له شتون څخه خبر  AIEC د برښنا شرکت 

 .  ورکوي

 

دغه موضوع ډېره د اهمیت وړ ده چې 

له شته نقشو څخه یو الکترونیکي 

آرشیف جوړ شي او کم له کمه د هغو 

یوه پرنټ شوی ټوګ په سیمه کې 

 . موجوده وي

کلونو را په دې خوا نه ده اجراء  ۳۰کم له کمه له  تجهیزات او څارنه

 . شوې

 نصب/ ید بیا فعال اړین تجهیزات با

د نورو جزئیاتو له پاره الندې ) شي



د تجهیزاتو ئ( کرښو ته مراجعه وکړ . هیڅ ډول ثبت شوي مواد نه دي موجود

یو پالن باید جوړ شي او د استفادې په 

 . اړه یې کارکوونکي وروزل شي

د بند د خوندي مسایلو په 

 . اړه یوه خپلواکه ارزونه

د بند د خوندیتوب په اړه وروستۍ خپلواکه بیا 

ال کې د فیشنر له خوا تر سره ک ۲۰۰۶ارزونه په 

شوه، له هغه پرته کومه خپلواکه ارزونه نه ده 

 .شوې

د رغانیزو کارونو د جوړولو او ډیزاین 

د پیل  له پاره  باید د خپلواکو کارپوهانو 

 .  د بیاکتنې پالوي وټاکل شي

د عملیاتو، ساتنې او 

 .مراقبت الرښوودنه

ه و تشته الرښوودنه الکترومیخانیکي تجهیزات

اشاره کوي،ِ د رغانیزو کارونو د مدیریت او 

 . عملیاتو له پاره الرښوود شتون نه لري

له پاره باید  OMSد رغانیزو چارو 

عملیاتي . الرښوود جوړ شي

  . کارکوونکي روزنې ته اړتیا لري

 

د سرریز د تخلیه کولو په هکله په کابل کې د  بیړنی تیاری

  .قوانین موجود دي خبرداري له پاره په پراخه کچه

باید د بیړني  تیاري پروګرام؛ په 

ځانګړي توګه د چټک غبرګون 

 . ماتریکس جوړ شي

و کې په څلورو یسطحي سرریز  چې په دې وروست سرریز عملیات

دغه دروازې هر . رادیان دروازو کې ترمیم شوی

کال د برښنا په مټ له برښنایي خونو څخه  په 

د دروازو د فعالولو . استفادې په کار اچول کېږي

جنراتور نه کارول  y Stand-bله پاره هیڅ 

کېږي، چې د توربینو د نه کارکولو په صورت 

دغه طبیعي ستونزه په . ) کې ور نه استفاده وشي

 (ځانګړې توګه د سیلونو پر مهال ډېره وي

ونه فعال شي، جنراتور y Stand-bباید

برښنایي جنراتورنه باید له شته برښنا 

 (اضافي ) بیل وي څخه 

 

ریپورټونو  پر اساس باید په کابل کې د   د شته  له زلزلې وروسته غبرګون

د . زلزلې په اړه د خبرداري قوانین شتون ولري

اوس مهال د ) ټیټې کچې ذخیرې د خولې نه شتون 

له زلزلې وروسته د ( رسوباتو له کبله بند دي

 . ذخیرې د نه خالي کولو المل کېږي

 (د اوبو ذخیره) چې آبګیر د ټیټې ک

 . خوله باید فعاله شي

د برښنا د جذب پورتنۍ دروازې چې د بند په پورته  د برښنا خوندي خونه

سر کې موقعیت لري د دروازویي جرثقیلونو پر 

، د دغو دروازو ښته کول مټ په کار اچول کېږي 

 . ډېر وخت حتي نیمې ورځې ته اړتیا لري

دا (  ۲۰۰۹) سکایا پیښې د روسیې د سایانو شوشن

وښوده چې پورتنۍ دروازې څومره ارزښت لري 

چې له ستیشن څخه د سیګنال په راسیدو  او په 

ذخیره کې د اضافي اوبو په شتون کې په اتومات 

 . ډول پورته شي

 

و  د پورتنید افغانستان برښنا شرکت 

دروازو د خپلواکو عملیاتو د جوړولو 

ره کې د وړاندیز کېږي تر څو په ذخی

اوبو له سرعت څخه مخنیوی وشي تر 

هغه چې په برښنا خونه کې اوبه 

 . ودرېږي

 

 

III.6.4  .اړین وسایل او څارنه 

 

 : الندې جدول اړین موارد تشریح کويڅلورم جدول: 

 

هغه کلیدي اړخونه چې باید څارنه یې 

 . وشي

 مالحظات 

دغه  .سوري  باید د فاضالب دهلیز ته ولېږدول شي د بند په پایه کې د فاضالبو پورته تلوونکي فشارونه

سورې باید فعال شي او یا هم د اړتیا په صورت کې بیا وکیندل شي ، پر فشار سنج 

 . باندې نصب شي او د  فشار په بهرني عمودي پیپ فشار وارد کړي

نونه بیا استیش باید د بند په خارجي بدنه او د بند د تاج پر مخ نصب شوي جیودتیک نړیوال حرکتونه

 . ورغاول شي او معلومات په منظمه توګه تر السه شي

د فاضالب د پموپو حجمي تخلیه باید په منظمه توګه ثبت شي تر څو هر ډول غیر  د اوبو د خورولو میزان

 . طبیعي خپریدنه وڅېړل شي



د ذخیرې کچه او  د اوبو او هوا 

 شرایط

  .شي تر څو د اړتیا په صورت کې لوړشي په احتمالي توګه دغه موارد باید اندازه

 یو د تکیه ګاه پر مخ او بله د بند پر سر، : دوه وسیلې د اکسلو ګرافونو پیاوړي حرکتونه

 . د مخزن د رسوباتو منظمه سروې باید تر سره شي د رسوباتو د حرکت لوری

 . منظمه سروې تر سره شي باید د باتي متریک  د اوبو د حوض پاکول

 

 

III.6.5  یتوبخوند  هایدرولوجیکی 

 

 الزمې د او خولې، د ذخیرې د کچې ټیټې د او کړنو د دروازو وي ذخیره د الرې، حل انجینرانو روسي د اړه په تخلیې د سیالوونو د .87

  سره نیولو ېک پام په( ICOLD لکه)  تجربو المللي بین  اوسنیو د کې فرضیه دغه په. ده والړه اساس پر توربینونو لروونکیو وړتیا

 نه رښناب کې ترڅ په سیالبونو لویو د او کړی دی نه عمل فرضیې یوې کمه له کم کې فرضیو اوسنیو په چې ځکه لري؛ توپیر ډېر

 کېمخ جوړولو له بند د انګیرنه روسانو د اړه په سیالونو لویو  د شمول په ارزونې خوندي د سیالونو  د دې، پر سربیره. تولیدوي

 ېرهډ کې په ته سیالونو لویو او وي اساس پر ذخیرې د او بند د سیالونه شوي ډیزاین کې هغه په چې وي بنسټ پر( SNIP) قوانینو

 .  شوی دی نه پام هیڅ هم یا او کمه

 

 : باید د نغلو بند د خوندیتوب هایدرولوجیکي ارزونې له پاره یو مطالعه وشي تر څو الندې موارد مشخص شي .88

 

 و کچه او د دې معلومول چې د بند د خوندیتوب کچه څومره ده؛د ډیزاین شویو سیلون 

 د اوبو د تخلیلې له پاره د شته الرو وړتیا . 

 

III.6.6  .د ځمکې د لړزې پر وړاندې خوندیتوبونه 

 

نامیک ثبات د نغلو بند په اړه باید د دی .درجې وه ۷.۳د ریښتر ( کال ۱۹۶۷) د  لړزې کچه لوړه ده؛ تر ټولو شدیده ثبت شوې زلزله  .89

 : دغه مطالعه باید. یو تحلیل تر سره شي تر څو د زلزلې پر وړاندې د دغه بند رغانیز مقاومت وټاکل شي

 

 د ) MCE او(  طرحه پایې زلزلې د ) DBE د څو وشي مطالعه یوه اړه په لړزې د ځمکې د کې سیمه په •

 شي؛ تخمین(  کچه لوړه زلزلې معتبرې

• DBEاو MCE  له)  شي آنالیز غبرګون رغانیز بند د وړاندې پر DBE  وشي استفاده څخه بند دغه له وروسته  

 نه کنټرول خوریدل اوبو د چې څو تر هم هیڅکله خو.  ورسېږي ته ور زیان پام د ښایي وروسته MCE له  او

 (.کیدی سره تر شي نه شي،

 وشي؛ سپارښتې اړینې پاره له پیاوړتیا د بند د •

  .وشي سپارښتنه یلووسا اړوند لړزې د ځمکې د •

 

III.6.7  مدیریت رسوباتو د 

 

د عملیاتي کارکوونکیو د راپورونو پر اساس  د ذخیرې رسوبات د ټیټې . په مخزن کې دننه  د رسوباتو کچه تر اوسه نه ده اندازه شوې. .90

خو په سیمه کې شته شواهد  پورې د رسوباتو کچه نه ده معلومه، mas 130مترو پورې رسیدلي یعنې تر  ۷کچې خروجې ساحې نه تر 

 . ښیي چې په ذخیره کې د پام وړ ځیګه رسوبات شتون  ولري

 

د رسوباتو د لېرې کولو پر مهال . قطعي شتون دی (OXO)یو المل چې ستونزې ال زیاتولی شي، په رسوباتو کې د ناجاودو مهماتو  .91

د ټیټې  .حل آسانه  نه دی، وخت او لګښت ته اړتیا لري د دغې ستونزې. د خوندیتوب تضمین له اصلي لومړیتوبونو څخه ګنل کېږي

 : کچې خروجې دروازې د موفقانه ترمیم په صورت کې په پروژه کې دوه مهمې دندې بیا رامنځته کېږي

 کول؛ پاک ذخیرې د برښنا د  توکه منظمه په څخه دروازې خروجی له الرې تخلیې د رسوباتو شدیدو د •

 .وړتیا راکمولو د کچې د ذخیرې د کې صورت په پیښیدو د( زلزلې)  حادثې بیړۍ د او •

 



د دلتا په مخ ټولګه کې  په تاکتیکي توګه د خټو پاکول او د اوبو د مکش عملیات کولی شي له  خروجي ترمیم څخه د رسوباتو په فشار  .92

ویو رسوباتو د متعادلو شرایطو  د که څه هم داسې ښکاري چې دغه خروجي کچه وارد شویو او بهر ش. یا بهر کولو کې مرسته وکړي

د ذخیرې د متداومې او  اوږد مهاله وړتیا په اړه د رسوباتو د تولید د کچې معلومولو او ډاډ تر السه . رامنځته کولو له پاره کافي نه وي

 . اړتیا پیدا کويدغه اقدامات یوې نوې خروجې دروازې جوړولو ته . کولو له پاره اقدامات وشي او باتیمتریک سروې مطالعه شي

 

III.7  .ترتیبات سازمانی 

 

سره    (ESS)به بشپړ مسؤولیت ولري چې  د چاپیریال ټولنې ساتنې له اړتیاوو (COO)لوی عملیاتي آمر  د افغانستان برشنا شرکت .93

ل ساتنې محافظتي چې د چاپیریال او ټولنې مدیریت په چوکاټ کې ور نه یادونه شوې،  پروژه چمتو کړي  هغه باید یو د چاپیریا

، ۳، ۲او یو د ټولنې محافظتي آمر په ګوته کړي چې هغوی به د نغلو بند د بیارغاونې  د آماده ګي، تطبیق، څارنې، او د    (ESO)آمر

 نیزد نړیوال بانک ټول. اجزاوو د تحلیل په اړه د چاپیریال او ټولنې مدیریت د چوکاټ د حکمونو مطابق ځانګړي مسؤولیتونه ولري  ۴

محافظوي . څخه په تیره بیا په لومړیو پړاوونو کې مالتړ کوي   (SOs)او چاپیریالیز کارپوهان به له دغو محافظتي کارکوونکیو 

مامورین به د پروژې د پراختیا په پړاو کې د نغلو بند تاسیساتو کې د افغانستان برښنا شرکت  له مدیریت او سیمه ییزو خلکو سره 

 . نږدې اړېکې ولري

 

دغو دوو تنو مامورنیو موقف به په لومړیو کې په کابل کې  د افغانستان په برښنا شرکت کې وي او د دغه لنډمهاله دوره یي ماموریت  د .94

نهایي انتظار دا دی چې د چاپیریال ساتنې او ټولني د خوندیتوب مسؤولیتونه د . په ترڅ کې به لوی عملیاتي آمر ته ریپورټ ورکوي

نی د چاپیریال او ټول. ته ورکړل شي او محافظوي مامورین د پالن جوړونې او ډیزاین رییس ته ریپورټ ورکړي پالن جوړونې ریاست

  ممکن مسولیتونه محافظوی مامورینو

 

 .دغه ټول کارونه به ددی لپاره وی چه یقین او باور پیدا شی چه  حکومت  او ټولنی د پروژی له فعالیتونو نه ښه خبر اووسی 

 نی لپاره د چاپیلایر ساتنی او ټولنیزو تاثیراتو د ارزیابي اړونده وظیفوی د تشریح تعینولو اسانتیاوی د مشاور کمپ 

  د بریښنا شرکت د چاپیلایر ساتنی او د ټولنیزو تعهداتو او ابتکاراتو له حکومتی مسساتو سره د اراضی د ریاست اوNEPA  په

 شمول .

  دESMP  د دوره ای راپورونو تیارول ، د محلی مسساتو او ټولنو سره د چاپیلایر ساتنی او د اجرا لپاره کنترول او تفتیش او

 د اجرا لپاره . ESMFټولینیز امن اړونده ترینینګونه ورکول د 

  د ځمکی او استمالک او د ځای په ځای کیدلو د مرحلو لپاره اسا نتیاوی که ضرورت وی د پروژی د مشورتی مستقل 

 ( پنلونوESAP  اوPTAP ). سره هماهنګی او ددوی نظریاتو او سپارښتنو ته پاملرنه 

  .تعین شویو د چاپیلایر او ټولنیزو کارمندان به الزم تریننګونه حاصل کړی ترڅو خپلی دندی په ستندرد سره برابری په مخ بوزی 

 

 پروژوي توګه ډاډ تر السه کوي چې پهلوی عملیاتي آمر د افغانستان برښنا شرکت دننه د میکانیزمونو له پلي کولو څخه په ملي او . .95

 (ii)د برښنا پروژو په پالنونو او تطبیق کې د ټولنې او چاپیریال ساتنې د ټولنیزو ګټو شاملول (i)الندې برخو کې معلومات شریک شي 

 تر السه کول چې ښځې د له دې څخه ډاډ.  د نغلو بند چاپیریالي او ټولنیز مدیریت د چوکاټ له پاره د الزمو شرایطو او محتوا شاملول

مشورتي ټیم د غړیو په توګه د ټولنیزې ارزونې، سازمانې مشورې او غیر دولتي مؤسسو په چوکاټ کې چې د دغې پروژې تحقیقات 

باید د بیا میشتیدنې د هر کاري پالن پر تطبیق او انکشاف باندې د څارنې . او سروې تر سره کوي، د  کارکوونکیو په توګه استخدام شي

 په موخه د  مناسبې همکارۍ له پاره د افغانستان برښنا شرکت له یوې غیر دولتي مؤسسې سره شراکت وکړي 

 

 

 

 

 

 

 



 

  





 

III.8   جوړونهظرفیت  
 

III.8.1  جوړونهاداری ظرفیت  

 

و له پراختیا و  چاپیریالي اقداماتد افغانستان برښنا شرکت د وړتیا پیاوړي کولو ټولیزه موخه دا ده چې په پروژه کې د یو موټیو ټولنیزو ا .96

 : څخه مالتړ وشي د وړتیا جوړولو دغه ستراتیژي په هڅه کې ده چې

 

اداري میکانیزمونه رامنځته کوي چې د افغانستان او نړیوال بانک د چاپیریالي او ټولنیزو مسایلو د تطبیق له پاره د الزمو شرایطو له  •

 . چمتووالي څخه ډاډ تر السه شي

تان برښنا شرکت  ټولنیزو او چاپیریالي مسایلو ته د رسیدو له پاره د وړتیا پیاوړي کولو په موخه  مرسته کوي  څو دغه شرکت د افغانس •

 . وکولی شي چې سالم ټولنیز او چاپیریالي پروګرامونه چمتو کړي

ارې ې تنظیمي ادارې لکه د چاپیریال ساتنې ادد پلي کوونکیو ادارو لکه د افغانستان برښنا شرکت او د اوبو او برښنا وزارت  او یوې بل •

 تر منځ د چاپیریال ساتنې مواردو په اړه له همغږۍ څخه ډاډ تر السه کول

د افغانستان د ځمکې ریاست او د کارتوګرافي ریاست تر منځ د ځمکې د استمالک او بیامیشتېدنې مسایلو په اړه  له همغږۍ څخه ډاډ  •

  تر السه کول 

 .پالیسي له چوکاټ سره د مطابقت ډاډ تر السه کولد بیا میشتیدنې  •

 په سیمه ییزه او والیتي کچه د دولت د بېالبېلو ریاستونو تر منځ د شبکې جوړونې آسانتیاوې؛ •

د افغانستان د چاپیریال ساتنې ستراتیژۍ سره د چاپیریال د عمل پروګرام له مطابقت څخه ډاډ تر  السه کول لکه څنګه چې د افغانستان  •

 . چاپیریال ساتنې قانون کې راغلي ديد 

 د زده کړو، پوهاوي، معلوماتو او چاپیریالي زده کړو په اړه د ټولیزو اړتیاوو ارزونه او پېژندنه

 

د دغې ادارې وړتیا  په بشپړېدو دي او د غه نماینده . د چاپیریال ساتنې اداره تقریباْ یوه نوې اداره ده او په والیتونو کې دفترونه لري .97

یانې د چاپیریال ساتنې قانون، ملي پالیسي، په چاپیریال د اغېزو ارزونه، او په چاپیریال باندې د اغېزو د ارزونې له پاره  اداري ګ

د افغانستان برښنا شرکت د خپلو پیاوړیو پرمختیایي پروګرامونو له پاره د  یادو شویو قوانینو، مقررو او . الرښودونه تشریح کوي

 . اتو د اجراء له پاره  د بهرنیو مرسته کوونکیو په مټ روزنې او وړتیا لوړولو ته اړتیا لريپالیسیو د محتوی

 

لکه څنګه چې د چاپیریال ساتنې په قانون کې ور نه یادونه شوې، د چاپیریال ساتنې اداره په عین حال کې  د چاپیریال ساتنې د اغېزو  .98

بورد لري او دغه بورد هغه ریپورټونه ارزوي چې د ملي پروژو لکه د برښنا  په اړه د ریپورټونو د ارزونې له پاره د متخصصینو

 .موسسې د مسؤولینو له خوا ور ته سپارل کېږي

 

III.8.2  د کارکوونکیو وړتیا جوړونه د افغانستان برشنا شرکت 

 

ولنیزو مسایلو کې د برښنا موسسې د په ملي او سیمه ییزه کچه به د نړیوال بانک په مرسته د دغه شرکت له خوا په چاپیریالي او ټ .99

 ۲۰۱۲د نړیوال بانک په مالي مرسته  د وړتیا لوړولو پروګرامونو په ترڅ د . کارکوونکیو د روزنېزې د اړتیا موندنې ارزونه وشي 

ال د چاپیری د چاپیریال ساتنې ادارې پروګرام. کال په جنوري کې د روزنیزو خدماتو پروګرام پلی کېږي  ۲۰۱۳کال په ډسمبر او د 

 . ساتنې د خالوو د پېژندلو په  برخه کې ښکیل دی

 

د برښنا شرکت محافظتي کارکوونکي د چاپیریال ساتنې ادارې له اړوندو ډیپارټمنټونو سره به کار وکړي څو د چاپیریال ساتنې په  .100

 .ه اړه همغږي او همکاري ولريبرخه کې د قوانینو ، پالیسیو او مقررو او همدارنګه د نړیوال بانګ د محافظتي پالیسی پ

 

د برښنا شرکت ټول کارکوونکي د چاپیریالي او ټولنیز     (i)تمه ده چې د وړتیا جوړولو یوه ستراتیژۍ به د دې برخو د ډاډ المل شي .101

ه د بیا د برښنا شرکت کارکوونکي او دولتي شریکان په الزمه توګ   (ii). مدیریت له چوکاټ سره په الزمو شرایطو سره آشنا شي

همدارنګه تمه کېږي چې دغه ستراتیژي داسې لومړیتوبونه په . میشتیدو پالیسئ د چوکاټ او مقرراتو  د  تطبیق په اړه  وروزل شي

ګوته کړي چې پر مټ یې د برښنا شرکت محافظتي او فني کارکوونکي  تجهیز شي او ښکیلو ډلو په تړاو د پروژې د  فعالیتونو  په 

 .ر السه کړي ، په ځانګړې توګه هغه ټولنې چې اغېزمنې شوي دياړه الزمې مشورې ت

 

III.8.3 د سیمه ییزو خلکو او دولتي مسؤولینو وړتیا جوړونه  



 

د افغانستان بانک ټولنیز محافظتي کارکوونکي به د ټولو ټولنیزو شوراګانو او نورو اړوندو ټولنو سره کار وکړي تر څو د چارواکیو  .102

تر مینځ د پوهاوي رامنځته کولو په موخه عملي روزنه ورکړل شي چې په هغه کې به ښځې او کلیوالي خلک هم  او د سیمه ییزو ټولنو

همدارنګه دغه روزنه به هڅه وکړي چې د سیمې خلکو ته الزم مهارتونه ور زده کړي تر څو هغوي په فعاله توګه د خاصو . شامل وي

اماتو په پېژندلو کې ونډه واخلي او په دې ډول سره د دغې پروژې پر وړاندې د بالقوه خطرونو د پېژندلو له پاره د مناسبو وقایوي اقد

 . منفي اغېزو څخه مخنیوي او یا را کم شي

 

III.9 ارزونهو ا څارنه  

 

 د نغلو بند د بیارغاونې پروژې د ټولنیز او چاپیریالیز مدیریت د تطبیق چوکاټ د کورني ریپورټ ورکونې او څارنې او بهرني. .103

 .تحلیل او څارنې برخې لري

 

III.9.1  .کورنۍ ریپورټ ورکونه او څارنه  

 

په سیمه ییزه کچه د برښنا شرکت محافظوي مامورین او د دغه شرکت د پروژې د مدیریت سیمه ییز ټیم ، سیمه ییز دولتي مسؤولین   .104

السه شي چې په پروژه کې د ټولنیز او چاپیریالي او سیمه ییز خلک به یو ځای د دغې پروژې د څارنې مسؤولیت ولري تر څو ډاډ تر 

مدیریت پالن چې د چاپیریال او ټولنې د اغېزو د راکمولو په موخه د دغې پروژې په هره برخه کې په پام کې نیول شوي په سمه 

یمه ییزو ولسوالۍ له سښځینه او نارینه استازي، سیمه ییز پراختیایي پالوي، بزګرو، د سروبي ) له ښکیلو خواوو . توګه تطبیقېږي

څخه راټول شوي معلومات د پروژې د فعالیتونو له مالحظاتو سره یو ځای هره میاشت په ( چارواکیو نادولتي مؤسسو  او قرادادیانو 

ضمیمې  ۱۳ )کابل  کې د برښنا شرکت دفتر ته د ریپورټ ورکونې له معیارونو فورمونو  څخه په استفادې به ریپورټ ورکول کېږي 

 : میاشتني ریپورټونه به الندې برخې ولري(مراجعه وکړئته 

 ، د ځای او نیټې په شمول، د ګډون کوونکو نومونه او شغل لیستد شوو مشورو  •

 د شوې موافقې په ګډون ټول هغه مهم ټکي چې په مشاوره کې مطرح شول؛ •

 د شکایتونو او هغو شکایتونو د پاڼو لیست چې ارزول شوي دي؛ •

 حافظتي پارامترونو په اړه معلوماتو باندې څارنه چې د چاپیریالي او ټولنیز مدیریت په پالیسۍ کې ور نه یادونه شوې  د چاپیریالي او م •

 روزنې •

 

په کې چمتو  (LARAP)د پروژو د هغو برخو له پاره د میاشتنې ریپورټ ترتیب چې د ځمکې د استمالک او بیا میشتندنې پالن .105

د زیان د جبران پالن وخت ټاکل شوې مقررات د بیامیشتیدنې د کړنې د /مهال (i)ګوته کېږي چې  شوی وي او هغه معلومات په کې په

  (ځای پر ځای کیدل او د عوایدو جبرانیدونکې مرستې)بیامیشتیدنې د مالي مرستو لپاره د  وخت ټاکل شوې مقررات/مهال (ii)لپاره  

 

 خونديخاصو پروژو د تطبیق له پاره استخدامېږي، د برښنا موسسې ته د الزمه ده چې هغه سازمانونه او  نا دولتي مؤسسې چې د  .106

 . تطبیق د مهال ویش پر اساس ریپورټونه  ورکړي او د هغو کاپي نړیوال بانګ ته واستوي

 

ت یپه ملي کچه د برښنا شرکت لوی عملیاتي آمر به د ژمنو شویو پارامترونو او شاخصونو پر اساس د چاپیریالي او ټولنیز مدیر .107

همدارنګه کله چې د بیامیشتیدنې . دچوکاټ د  تطبیق او د اغېزو راکمولو د موثریت د ارزونې د څارنې او پرمختګ مسؤولیت ولري

د ملکیت پالن عملي شي، محافظوي مامورین به لنډ څارنیز ریپورټونه چې د هر اغېزمن شوي وګړي د جبران خسارې کچه به په 

عامل مدیر له محافظوي مامورینو سره یو ځای . د ماتریکس د استحقاق مطابق به ور ته تسلیمېږيکې معلومه وي، وړاندې کړي او 

چې د نړیوال بانګ د کارپوهانو له خوا یې مالتړ کېږي، ریپورټونه لولي او د درې میاشتنو  ریپورټونو  او د هغو د فورمونو د 

د اړتیا پر مهال دغه ریپورټونه .  انګ د کار له پرمختګ څخه خبرويجوړولو مسؤولیت هم لري چې برښنا موسسه، دولت او نړیوال ب

 .د پروژې د تطبیق په اړه الزم او بشپړ معلومات وړاندې کوي چې د برښنا موسسې له خوا چمتو او نړیوال بانک ته سپارل کېږي

د  )په اړه د چاپیریالي اغېزو د ارزونې دې ته ورته ریپورټونه به چې د ځانګړیو چاپیریالي خطرونو د مخنیوي اقداماتو د تطبیق 

او چاپیریالي پارامترونو ته د السرسي په اړه لنډ او یا بشپړ معلومات به ولري، د برښنا ( ژمنو پر اساس د بودجې مصرف په ګډون 

 .شرکت له خو چمتو او نړیوال بانک او کاپي یې د چاپیریال ساتنې ادارې ته سپارل کېږي

 

 

 



III.9.2راقبت او ارزیابی: بهرنی م 

 

خپلواک پالوي له خوا / د اغېزو د راکمولو له  معیارونو سره  په مطابقت کې بهرنۍ ارزونه، په منظمه توګه د یوې بهرنۍ ادارې  .108

دغه ټیم د نړیوال بانک له خوا تاییدېږي او د تحقیقاتو پایلې هم د افغانستان . چې د برښنا موسسې له خوا ټاکل کېږي، تر سره کېږي

 . برښنا شرکت او نړیوال بانک له خوا تاییدېږي

 

د درېیم پالوي خپلواکه اداره د ځمکې ملکیت د کسب او بیامیشتیندې د عملي کړندود، د ټولنیزو او چاپیریالي اغېزو د ارزونې او  .109

د بیا   (i)چې. لیت لريد چاپیریال او ټولنې د مدیریت له کړندود سره په مطابقت کې د شپږ میاشتنی ریپورټ د چمتو کولو مسؤو

    (ii)میشتیدنې د پالن وضعیت له ټولنیز او اقتصادي کړندودسره د پړاویزې پرتله ییزې ارزونې   پر اساس تازه یا آبډیټ کوي 

سه کول له دې نه ډاډ تر ال   (iii). زیانمنو کورنیو ته د نقدي او غیر نقدي جبران خسارې او بیا میشتیدنې د لېږد د څرنګوالی ارزونه

 .د چاپیریال او ټولنې کړندودنه  په مناسب ډول تطبیقېږي/ چې د ټولنې او چاپیریال اغېزو د ارزونې اقدامات او ژمنې 

 

هغه کورنۍ چې سرپرستي یې ښځې کوي، بې ځمکې وکړې، معلولې کورنۍ، ) د درېیم پالوي خپلواکه اداره له زیانمنوونکیو ډلو  .110

د درېیم پالوي خپلواکې ادارې له خوا چمتو شوی . ابقت د ارزونې له ریپورټونو څخه استفاده کويوضعیت د مط( زاړه او بې وزلې 

د برښنا شرکت ته دېر ارزښت لري تر څو  د بیامیتشیدنې او د ځمکې دبیامالکیت د کسب له عملي پالن / ریپورت د افغانستان دولت 

همدارنګه له دغه ریپورټ څخه د خاصو خطرونو لکه جبران .  تر السه شيسره سم  مستحقو کسانو ته  د خسارې له ورکولو څخه ډاډ 

د ټولنې او چاپیریال  د مدیریت د کړندود کې / د خسارې او داسې ورته پروګرامونو کې چې د چاپیریال او ټولنې د اغېزو د ارزونې 

 . ور نه یادونه شوې او د منلو وړ پارامترونو  کې د استفادې وړ وي

  

 ریپورت د ټولنیز ـ اقتصادي شرایطو  په جدول کې د بیا میشتیدو د انطباق .111

 

د بیا میشتیدو د عمل پالن، او د  هغو شتمنو د ( ئیاتو سره زریپورت کې د مطابقت له پاره له ج LARAP)د عمل پالن مطابق   .112

 ه ترڅ کې استفاده کېږي ثبت له لیست سره چې له هغو سره د ځمکې مالکیت او بیا میشتیدو د عمل پالن د آماده ګي پ

 

 III.10  میکانیزم رسیده ګی د شکایتونو د 

 

د نغلو بند د بیا رغونې څخه راوالړې شوو چاپېریالیزو او ټولنیزو اندېښنو ته د ځواب لپاره، د شکایاتو د حل مېکانېزم عمده  .113

 برخې په دې ډول دي.

 

 هڅې د شخړې د حل لپاره د شکایاتو د حل د ځایي کمېټې په کچه .1

 په پروژه/ ولسوالی سطح میکانیزم  ګی رسیده د شکایتونو د. یو 2

 د افغانستان برېښنا شرکت مدیریت ته اعتراض کول. 3

 

کارکوونکي د حکومت او خلکو له سیمه ییزو استازیو ته د شکایتونو د اوریدو میکانیزم په  NHRP ESSپه لومړنیو غونډو کې د  .114

باید روښانه کړي چې پر ټولنې او چاپیریال   ESSد . السرسي بېالبېلې طریقې روښانه کوي اړه معلومات ورکوي او هغو ته د

باندې د ځانګړیو خطرونو د اغېزو راکمولو له پاره یو لړ وقایویي اقدامات تر بحث الندې دي او په اړه یې د ټولنې له استازیو سره 

دغه اقدامات د پروژې د چاپیریال او  ټولنې مدیریت په پالن کې شامل . دغه برخه د پروژې د انکشاف مهمه برخه ده . هوکړه شوې ده

 .دي او یو زیات شمېر بالقوه شکایتونه یې راکم کړي دي

 

شوراګانو، مخورو ) که چېرې څوک شکایت وکړي، باید په لومړي ګام کې هغه وهڅول شي چې په ټولنه کې د شته جوړښتونو  .115

 ده وکړي تر څو د پروژې د تطبیق د انکشاف په برخه  هر ډول شکایت او ناراحتي حل شياستفا( او ټولنیزې پراختیا پالوي 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که چېرې د سیمه ییزو جوړښتونو منځګړیتوب پایله ورنه کړي، اغېزمن کس کولی شي د ستونزې د حل  له پاره په تیره بیا د  .116

د شکایتونو د اوریدو کمیټه له اغېزمن کس، د افغانستان .  د شکایتونو د اوردېدو کمېټې ته مراجعه وکړينغلو بند د بیا رغاونې په اړه 

برښنا شرکت د نغلو بند مدیر، د برښنا موسسې ټولنیز او محافظتي کارکوونکي، د سیمه ییز دولت یو تن استازي، د اغېمن کس د 

د ښځو د سیمه ییزې پراختیا د پالوي له استازي، د نادولتي موسسې له استازې او د سیمه ییزې پراختیا پالوی، / شورا یو تن استازي

 . قراردادي څخه جوړېږي

 

اغېزمن کس یا د هغه استازی کولی شي خپل شکایت له بېالبېلو الرو لکه لیک، ټیلفون، ایمیل څخه کمیټې ته واستوي یا په فردي  .117

ورځو پورې حل او په اړه  ۱۰ـ  ۷هڅه وکړي چې شکایت واوري او مساله له دغه کمیټه به . او عمومي غونډو کې اعتراض وکړي

که په لسو ورځو کې تصمیم ونه نیول شو، اغېزمن کس کولی شي په کابل کې لوی عملیاتي آمر ته . یې الزمې سپارښتنې وکړي

ه چېرې په دې موده کې ستونزه ک. ورځو کې ورته رسیده ګي کوي ۲۰لوی عملیاتي آمر موضوع څېړې او په .  موضوع راجع کړي

 .حل نه شوه، اغېزمن کس کولی شي موضوع قانوني محکمې ته راجع کړي
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 رسیده ګی د شکایتونو د 
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DABS Management /COO 
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 دووه ورح
 ختم

If still unresolved, APs may choose to exercise their right under 

Afghanistan law to refer the matter to a court of law. 



 

III.10.1 هغه شکایتونه چې په مشخصه توګه د بیا میشتنېدنې او د ځمکې په مالکیت پورې اړه پیدا کوي . 

 

قوانینو پر اساس د وزیرانو د پالوي له خوا جوړه  د ځمکو د استمالک کمیټه چې د ځمکو د مالکیت د سلب او د ځمکې د مدیریت  .118

مکې د ځ. شوې، هم کولی شي د ځمکې د ارزښت او کسب شوې اداریي په اړه د شکایتونو د اوریدو د کمیټې په بڼه دنده تر سره کوي

ي د سیمه ییز دولت د استاز د استمالک کمیټه چې د اغېزمن شوي کس، د اوبو او برښنا، مالیې، کرنې او عدلیې وزارتو له استازیو او

 . څخه جوړه شوې، هڅه کوي چې د له السه وتلې ځمکې او پانګې د بدیل په اړه هوکړه تر السه کړي

 

که چېرې خبرې اترې نتیجه ور نه کړي، اغېزمن کس کولی شي چې د نغلو بند د بیا رغاونې  پروژې د شکایتونو د اوریدو  .119

ه رسیده ګي وشي او هغه حل کړي د نغلو بیارغاونې پروژه  خپله ارزونه د دغې کمیټې د کمیټې ته مراجعه وکړي تر څو موضوع ت

د شکایتونو د اوریدو کمیټه له اغېزمن کس، د افغانستان برښنا شرکت د نغلو بند مدیر، د برښنا موسسې . پرېکړې پر اساس تطبیقوي

پالوی،  د سیمه ییزې پراختیا/ من کس د شورا یو تن استازيیزد اغاستازي، ټولنیز او محافظتي کارکوونکي، د سیمه ییز دولت یو تن 

دغه کمیټه هڅه کوي چې . د ښځو د سیمه ییزې پراختیا د پالوي له استازي، د نادولتي موسسې له استازې او قراردادي څخه جوړېږي

ه یاده موده کې څه تصمیم ونه نیول ورځو په ترڅ کې رسیده ګي وکړي او خپلې سپارښتنې وړاندې کړي، که پ ۱۰ـ  ۷موضوع ته د 

که څه هم ډېرې هڅې به وشي چې اغېزمن کس له دغه . شو، اغېزمن کس له قانوني سیسټمونو  څخه په استفادې وروستی اقدام کوي

 . له لګښت ډکې الرې څخه راوګرځول شي

 

هم نقش لري په دې ځان ډاډه کړي چې م( او غیردولتي موسسه تطبیق کوونکې شریکه)ټیم  ESSد افغانستان برښنا شرکت او   .120

 .محلي متاثره شوې ټولنه د مځکې یا شتمنۍ د زیانونو د جبران لپاره د شکایت ته د رسیدنې عادالنه  مکانیزم وجود لري

 

III.10.2 خپرول: 

 

نه هغو ول ښکیل اړخود نغلو بند د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مکانیزم ګړندودنه په دوو دري او پښتو ژبو ژباړل کېږي تر ټ .121

و د اورېدو د شکایتون. دغه ژباړې په برښنا مؤسسه، نغلو بند او د سروبي ولسوالۍ کې پیدا کېږي. ته په آسانۍ سره رسیده ګي وکړي 

 پړاوونه د ملي پیوستون او سیمه ییزه پراختیایي شورا له خوا د  پروژې په اړه په پوهاوي پروګرامونو کې ځای شوي دي

 

 ۱۲ په )کت،  د نغلو بند او سروبي کې د شکایتونو د اوریدو کمیټې غړیو له پاره د شکایتونو د ثبت د کافي فورمونو برښنا شر .122

 کمیټه به د. دا کار د دې المل کېږي چې سیمه ییز خلک دغه فورمونه په آسانۍ تر السه کړي. څخه ډاډ تر السه کوي(  ضمیمه کې 

یت نه ډاډ تر السه کوي تر څو د اړتیا په صورت د فردي قضایاو معلومات د برښنا موسسې لوی شکایتونو د اوریدو د ډیتابس له آبډ

د شکایتونو او لویو شکایتونو د اوریدو کمیټې خالصه او د هغو حل الرې، څنګه چې په ډیټابس کې شتون . عملیاتي آمر ته راجع شي

 . ره د پروژې په معلوماتو کې ځایول کېږيلري، نړیوال بانک ته وړاندې کېږي او د عمومي خپراوي له پا

 

کارکوونکي باید نوي معلومات او د شکایتونو د اوریدو په اړه د منظمو تحلیلونه په خپلو درې میاشتنیو ریپورټونو کې  ESSد   .123

 .واخلي نظروړاندې کړي او په اړه یې د ټولنې او نورو اړوندو ډلو 

 

III.10.3  پروسه او ثبت کول  شکایتونه   

 

باید ټول شکایتونه په یوه ډیټابس کې چې په منظمه توګه آبډیت کېږي اضافه شي هر شکایت باید د ډول، السرسي او لومړیتونو پر  .124

 . اساس ډلبندي، تحلیل او وڅارل شي

 

III.11   اړېکېارتباطات او  

 

، چې ښایي د چاپیریالي. تراتیژي جوړويد برښنا شرکت سالکاران د پروژې د ټولیزې وړتیا د زیاتولو په موخه د اړېکو یوه س .125

کال راهیسي د بند د جوړیدو له امله شتون  ۱۹۶۰د ټولنیزو ګواښونو له امله له . محافظتي او ټولنیزو کارکوونکیو له خوا تطبیق شي

 (ګراف ته مراجعه وکړئ۱۹) پروژې په بستر کې د اړېکو استراتیژي د پام وړ ارزښت لري   NHRPلري،  د 

 



ن شویو پروژو څخه د اغېز منې شوې ټولنې د ډاډ له پاره  د وړاندې شویو فعالیتونو په اړه د ناسمو معلوماتو په اړه د نظر له پال .126

 .څرګندول او د هغو راکمول، د یوې پروژې د لومړنیو تیاریو په پړاو کې د یوې ارتباطي ستراتیژۍ اجراء کول حیاتي ارزښت لري

 : ياصلې موخې یې په الندې ډول د

 

 د مناسب ارتباطي کانال له الرې له پروژې څخه اغېزمنې ټولنې ته د پروژې په اړه د نویو او اړوندو موادو چمتو کول؛ 

  د پروژې په ټول مسیر کې د ښکیلو ډلو سره له مناسبو الرو څخه د معلوماتو تبادلې له پاره د آسانتیاوو 

 چمتو کول؛ 

  تر منځ د اعتماد فضا رامنځته کول او د ټولو ښکیلو ډلو تر منځ د همکارۍ د پروژې د کارکوونکیو او د سیمه خلکو

 زیاتوالی؛

  د دولت د ملي او سیمه ییزو ریاستونو او ټولو پراختیایي ادارو تر منځ د مشترکو اړېکو د ټینګولو له پاره د آسانتیاوو

 .رامنځته کول

 

د برښنا شرکت محافظتي ماموریت به هغه رسنۍ چې السرسی : دغه ستراتیژي د رسنیو له الرې د اړېکو موضوع هم رانغاړي .127

ور ته کېږي، هغه رسنۍ چې د استفادې په حال کې وي او چاپي رسنۍ چې ښکیلې ډلې ور نه استفاده کوي، ارزوي او د دغې پروژې 

 .په اړه د پوهاوي د زیاتوالي مناسبه الره به پېژني

 نو اړوند د رڼو موادو ژباړه او  چمتو کول؛په ملي ژبو د بیا میشتیدو پالیسۍ او کړندود 

 ټولو سیمه ییزو خلکو ته د پوهې وړ او ساده معلوماتو ویش؛ 

  د سیمه ییزو اړوندو کانالونو له الرې اړېکې، د برښنا شرکت محافظتي ماموریت به هغه ډاډمنې الرې چې بېالبېل

که ل. ) سه کوي، مومي او  له دې الرې اړېکې ټینګويسیمه ییز په تیره بیا بې وزله وګړي له هغو څخه معلومات تر ال

دغه الرې (کلي غونډې، جوماتونه، د اوبو استفاده کوونکې ټولنې، د ښځو ټولنیزې پراختیایي پالوی، بازار او داسې نور

 . نو څخه د معلوماتو د راکړې او ورکړې له پاره استفاده کويلوپېژنې او له دغو کانا

  د نغلو بند مدیر او محافظتي کارکوونکي له ولسوال او نورو دولتي کارکوونکیو او کلیدي : شاملولد سیمه ییزو ریاستونو

ریاستونو لکه د اوبو د مدیریت ریاست او د چاپیریال ساتنې ادارې له کارکوونکیو، د روغتیا ریاست او د کرنیزو خدماتو 

 رام له پاره احتمالي الرې په ګوته کړي؛د پراختیا او داسې نورو څانګو سره خبرې اترې وکړي او د پروګ

 همدا رنګه تطبیقوونکې نادولتي موسسه  د بیا میشتیدنې او د ځمکې د مالکیت د کسب : د نادولتي موسسو له الرې اړېکې

 . د پالن او د پروژې د نورو اړخونو په اړه د خپل میکانیزم پر اساس د پروژې په اړه معلومات خپروي

  د برښنا موسسې عملیاتي امر او محافظتي مامورین د افغانستان د برښنا شرکت د بورد په اړه : ګډوند پالیسي جوړونکیو

له وزارتونو سره غونډې او پریزنتیشنونه جوړوي هغوی ته بلنه ورکوي چې روانو بهیرونو په اړه د مشورو ، د خلکو 

 . د مالتړ په برخو له دوی سره ګډون وکړي

 د امکان په صورت کې محافظتي کارکوونکي د : استو کې د افغانستان برښنا شرکت ګډونپه بېالبېلو سیمه ییزو ن

نادولتي مؤسسو په سیمه ییزو غونډو کې ګډون کوي د خپلو کړنو په اړه هغوی ته معلومات ورکوي د نغلو پروژې سره 

 .یا نه لريد هغو برخو کې د همکارۍ اړتیا تثبیتوي، چې سیمه ییزې ټولنې یې د تر سره کولو وړت

 

III.12 2017-2014 ساتي خوندي شومي د لپاره ټولنیز د او ساتنې د چاپیریال د بودجې رښتوندود  

 
 شمیره فعالیت لګښت )په ډالرو کې(

 ۱ د امکان سنجونې څخه د مخه ټولینزه ارزونه 64,000  

(، چاپېریالیز ESIAررزونې )د دویم جز الف او ب برخې لپاره د چاپیریالیزو او ټولنیزو اغېزو ا 367,000

 (RAP(، او د بیا مېشتېدنې پالنونه )ESMPاو ټولنیز مدیریتی پالنونه )

۲ 

 ۳ د دریمګړي طرف لخوا مستقالنه څارنه 720,000

ټ/ چاپېریالیز او ټولنیز مدیریتی پالن د جوړولو، څارنې او د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت چوکا 136,000

د افغانستان برېښنا شرکت د کارمندانو لپاره ملی او سیمه ایزه روزنه ارزونې په برخه کې  

۴ 

ټ اړونده مسایلو په هکله د ځایي خلکو او ادارې استازو د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت چوکا 18,000 

روزنهلپاره   

۵ 

تړد ځمکې د استمالک او د بیا مېشتېدنې پالنونو د چمتووالي په برخه کې مال 280,000  ۶ 

 ۷ د چاپېریالیز او ټولنیز خوندیتوب روزنیز الرښود او عملیاتي الرښود چمتووالی 



 46,000  

 ۸ د خوندیتوب تبلیغاتی موادو تولید او چاپ 34,000

 ۹ متفرقه 100,000

   

  ټول 1,765,000

 

 

III.13  . کول شریکد معلوماتو 

 

انستان برښنا شرکت له خوا د عمومي چوکاټ پر اساس د بیارغاونې د عملیاتو له د ټولنیز او چاپیریالي مدیریت دغه چوکاټ د افغ  .128

په هغو پروژو کې چې د نړیوال بانک له خوا تصویبیږي ، باید د چاپیریالي . پاره  جوړ شوی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلېږي

ړیو پالن شویو پروژو له اړتیاوو  څخه هم باید یوه او ټولنیز مدیریت د چوکاټ له تطبیق څخه ارزونه  وشي او همدارنګه د ځانګ

مخکې له دې چې دغه پروژې د نړیوال بانک له خوا تصویب شي، د افغانستان برښنا مؤسسې له خوا په اړونده سیمو . ارزونه وشي 

ه خپل ویب سایټ کې پ او نړیوال بانک پههیله ده چې د افشاء کولو دقیقه نېټه درج کړئ کې په دري او پښتو ژبو افشاء کېږي  

دقیقه نېټه درج  هیله ده چې د افشاء کولوانګلیسي ژبه دغه موضوع نشروي 





 

 

IV.  د ټولیزو  او چاپیریال ساتنې  د ارزونې د  بهیر له پاره مسؤولیتونه 

 

موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق

  د پروژې پېژندګلوي  .۱
 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 نړېوال بانک

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

تان برېښنا د افغانس

 شرکت بورډ

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 مدیریت

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 مدیریت

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 مدیریت

 

 

 خارجي سالکار

 

 

 

 

 

 خارجي سالکار

 

 

 

 

 

 

 خارجي سالکار

 

 

 

 

 خارجي سالکار

 

 

 

 خارجي سالکار

 

 

 

 

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت 

ټ مسودهچوکا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولنیز نظره د نغلو بند بر او د چاپېریالیز او 

 کوزې ساحو څېړل او اندازه کول

 

 

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

دویم چز )الف(: د بند د 

خوندیتوب تفتیش او د 

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 

 

درېم جز )ب(: د پروژې د 

مدیریت مالتړ او د 

 راتلونکې پروژې چمتووالی

 

 د پروژې چمتووالی  .۲



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

د افغانستان برېښنا 

کت مدیریتشر  

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

 

 نړېوال سالکاران

 

 

 

 

 

 

 

نړېوال سالکاران ، د 

افغانستان برېښنا 

شرکت د چاپیریالیز 

او ټولنیز خوندیتوب 

 کارمندان

  

 

 

 

 

EMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت 

   (ESMFچوکاټ )

 

 

 

 

 

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت 

 (ESMFټ )چوکا

 

 

 

 

 

 

 

 

  ټولنیز نظره د نغلو د چاپېریالیز او

بند بر او کوزې ساحو څېړل او 

 اندازه کول

  د ځایي خلکو د استازو سره

 سالمشوره

  ،د اړونده ځایي او مرکزې اداراتو

د غیر دولتي موسساتو او نور 

ښکیلو خواوو د استازو سره 

 سالمشوره 

 

 

 

  ټولنیز نظره د نغلو د چاپېریالیز او

بند بر او کوزې ساحو څېړل او 

 اندازه کول

  د ځایي خلکو د استازو سره

 سالمشوره

  ،د اړونده ځایي او مرکزې اداراتو

د غیر دولتي موسساتو او نور 

ښکیلو خواوو د استازو سره 

 سالمشوره

 

 

 څخه د مخه   د امکان سنجونې
ټولنیزې ارزونې د سروی لپاره 

 د وظایفو الیحه جوړول
 

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

دویم چز )الف(: د بند د 

یش او د خوندیتوب تفت

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نړېوال سالکاران ، د 

افغانستان برېښنا 

شرکت د چاپیریالیز 

او ټولنیز خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

 

د نړېوال سالکاران ،

افغانستان برېښنا 

شرکت د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د چاپیریالیز او ټولنیز مدیریت 

 چوکاټ 

د امکان سنجونې څخه د مخه 

ټولنیزې ارزونې لپاره د وظایفو 

 الیحه

 

 

 

 

 

نجونې څخه د مخه د امکان س

 ټولنیزې ارزونې راپور

 

 

   د امکان سنجونې څخه د مخه
ټولنیزې ارزونې د سروی د 
ترسره کولو لپاره د مناسبو 

موسساتو/متخصصینو ټاکل او 
 هغوي سره قرارداد

  د امکان سنجونې څخه د مخه
 ټولنیزه ارزونه ترسره کول

 راتو، د اړونده ځایي او مرکزې ادا
د غیر دولتي موسساتو او نور 
ښکیلو خواوو د استازو سره 

 سالمشوره
 

 

 

 

 تخنیکي مشورتي پالوي او د  واړود
چاپېریالیز او ټولنیز مشورتي 
پالوي لپاره د وظایفو الیحه 

 جوړول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درېم جز )ب(: د پروژې د 

مدیریت مالتړ او د 

 راتلونکې پروژې چمتووالی

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نړېوال سالکاران ، د 

افغانستان برېښنا 

 شرکت د چاپیریالیز

او ټولنیز خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

د دواړو پالوو لپاره د وظایفو 

 الیحه

 د پروژې منظوري  .۳



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق
 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

د نړېوال بانک ارزونه 

 او موافقت

 

 

 

 

د نړېوال بانک ارزونه 

 او موافقت

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

د شرکت بورډ او 

 اراضی اداره

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

د شرکت بورډ او 

ی ادارهاراض  

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د 

ټیمخوندیتوب   

 

 

 

سالکاران او د 

افغانستان برېښنا 

شرکت د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

سالکاران او د 

افغانستان برېښنا 

شرکت د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

سالکاران او د 

افغانستان برېښنا 

سره  EMG پروژې طرحه د

 یو ځای 

 )ال د مخه منظور شوی دی(
 

 

د افغانستان برېښنا شرکت د بورډ 

لخوا د چاپېریالیز او ټولنیز 

مدیریت د چوکاټ سره یو ځای د 

 پروژې د طرحی منظوري

 

 

 

د افغانستان برېښنا شرکت د بورډ 

لخوا د چاپېریالیز او ټولنیز 

مدیریت د چوکاټ سره یو ځای د 

 پروژې د طرحی منظوري

 

 

د افغانستان برېښنا شرکت د بورډ 

لخوا د چاپېریالیز او ټولنیز 

مدیریت د چوکاټ سره یو ځای د 

 پروژې د طرحی منظوري

د پروژې طرحه د چاپیریالیز او ټولنیز مدیریت 

 چوکاټ سره یو ځای منظوری ته وړاندې کول

 

 

 

  د پروژې طرحه د چاپېریالیز او ټولنیز
مدیریت د چوکاټ سره یوځای 

 منظوری ته وړاندې کول
 

 

 

 

 

  د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت د
چوکاټ سره یو ځای د پروژې طرحه د 

 ه وړاندې کولمنظوری لپار
 

 

 

  د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت د
چوکاټ سره یو ځای د پروژې طرحه د 

 منظوری لپاره وړاندې کول

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

یم چز )الف(: د بند د دو

خوندیتوب تفتیش او د 

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 

 

 

 

درېم جز )ب(: د پروژې د 

مدیریت مالتړ او د 

 راتلونکې پروژې چمتووالی

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق
د نړېوال بانک ارزونه 

 او موافقت

 

 

 

 

د نړېوال بانک ارزونه 

 او موافقت

د افغانستان برېښنا 

د شرکت بورډ او 

 اراضی اداره

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

د شرکت بورډ او 

 اراضی اداره

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

 اد افغانستان برېښن

 شرکت مدیریت

شرکت د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

سالکاران او د 

برېښنا افغانستان 

شرکت د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

د افغانستان برېښنا شرکت د بورډ 

لخوا د چاپېریالیز او ټولنیز 

مدیریت د چوکاټ سره یو ځای د 

حی منظوريپروژې د طر  

 

 

 

  د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت د
چوکاټ سره یو ځای د پروژې طرحه د 

 منظوری لپاره وړاندې کول
 

  . تفصیلی نقشه او د پروژې ورکړه۴
 د نړېوال بانک بیا کتنه

د نړېوال بانک د 

اعتراض نه کولو 

 مکتوب

 

 

د نړېوال بانک د 

اعتراض نه کولو 

 مکتوب

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د 

ټیممدیریت   

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د خوندیتوب 

کارمندان او نړېوال 

 سالکاران

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د بیا 

غاونې پروژې مدیرر  

 

 

  د چاپېریالیز او ټولنیز

سات ټاکل کارونو لپاره موس

 شوې دي 

ټاکل شوي دي()ال د مخه   

 

 

 

  تفصیلي نقشه/ډیزاین او د

 داوطلبی اسناد

 موافقت 

  د چاپیریالیز او ټولنیزو

کارونو د اجرا لپاره 

 موسسات ټاکل شوې دي.

 

 

 

  تفصیلي نقشه/ډیزاین او د

 داوطلبی اسناد

 

 د موسسې د چاپېریالیز او ټولنیز کار لپاره 
 ټاکل او هغې ته کار سپارل

ټاکل شوې ده()دغه ډول موسسه ال دمخه   

 

 

 

  د چاپېریالیزې او ټولنیزې ارزونې د  کار
لپاره موسسات/متخصصین ټاکل او هغې ته 
کار سپارل. که چېرې ضرور وي دغه کار 

 باید د ازادې داوطلبی له الرې ترسه شي.
 

 

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

دویم چز )الف(: د بند د 

خوندیتوب تفتیش او د 

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

چاپیریالیز او ټولنیزه 

 ارزونه او اندازه کول

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق
 

د نړېوال بانک د 

اعتراض نه کولو 

 مکتوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د نړېوال بانک د 

اعتراض نه کولو 

 مکتوب

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان 

برېښنا شرکت 

 بورډ

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

ن برېښنا د افغانستا

 شرکت مدیریت

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت مدیریت/ د 

 متخصصینو پالوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د بیا 

 رغاونې پروژې مدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقت 

  د چاپیریالیز او ټولنیزو

کارونو د اجرا لپاره 

 ل شوې ديموسسات ټاک

  د دریمګړي طرف نظارت

 ګمارل شوی دی

 

 

 

 

 

  د چاپیریالیز او ټولنیزو

کارونو د اجرا لپاره موسسه 

 ټاکل شوې ده 

  تفصیلي نقشه/ډیزاین او د

 داوطلبی اسناد

 موافقت 

 

 

 

 چاپېریالیز او  د تخنیکي مشورتي 

 ګمارلاو ټولنیز مشورتي پالوي و 

 شو

 

 

 

 نې د  کار د چاپېریالیزې او ټولنیزې ارزو
لپاره موسسات/متخصصین ټاکل او هغې ته 
کار سپارل. که چېرې ضرور وي دغه کار 

 باید د ازادې داوطلبی له الرې ترسه شي
 

 د دریمګړي طرف  نظارت ګمارل 

 

 

 

 

 

 

  د چاپېریالیزې او ټولنیزې ارزونې د  کار
لپاره موسسات/متخصصین ټاکل او هغې ته 

ه کار کار سپارل. که چېرې ضرور وي دغ
 باید د ازادې داوطلبی له الرې ترسه شي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 

 

 

 

 

 

 

 

درېم جز )ب(: د پروژې د 

مدیریت مالتړ او د 

 راتلونکې پروژې چمتووالی

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق
 

 

 

 

 

د نړېوال بانک اجازه 

(clearance) 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د بیا 

 رغاونې پروژې مدیر

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د بیا 

 رغاونې پروژې مدیر

  د تخنیکي مشورتي پالوي(TAP ) او د

 ESAP)چاپېریالیز او ټولنیز مشورتي پالوي 

 ګمارل( 

. د پروژې تطبیق ۵  
تخنیکي مشورتي 

ریالیز او پالوی، چاپې

ټولنیز مشورتي پالوی 

 ا نړېوال بانک

 

مستقیم او غیر مستقیم 

تخنیکي  ذینفعان،

مشورتي پالوی، 

چاپېریالیز او ټولنیز 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت 

مدیریت/تخنیکی 

مشورتی او 

چاپېریالیز او 

ټولنیز مشورتي 

 پالوي

 TPE )قراردادي(

 

  

 

 

نړېوال سالکاران/د 

 افغانستان برېښنا

شرکت د خوندیتوب 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت 

 پالن د فعالیتونو راپور

 

 

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت پالن جوړ او تطبیق 

 شي

 

 

 

 

 یزو د د چاپیریالیزو او ټولنیزو اغ

ارزونې او د چاپېریالیز او ټولنیز 

 مدیریت د پالن چمتووالی او تطبیق

 د بند د خوندیتوب د تفتیش چمتووالی 

  که چېرې په ټولنیزو او چاپېریالیزو

اغیزو په ارزونه کې وغوښتل شي، نو 

 د بیا مېشتېدنې عملي پالن

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

دویم چز )الف(: د بند د 

خوندیتوب تفتیش او د 

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

 

 

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق
مشورتي پالوی ا 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

 

 

مستقیم او غیر مستقیم 

تخنیکي  ذینفعان،

مشورتي پالوی، 

چاپېریالیز او ټولنیز 

مشورتي پالوی ا 

 نړېوال بانک

 

 

 

 

قیم او غیر مستقیم مست

تخنیکي  ذینفعان،

مشورتي پالوی، 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت 

مدیریت/تخنیکی 

مشورتی او 

چاپېریالیز او 

ټولنیز مشورتي 

 پالوي

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت مدیریت

کارمندان/ د افغانستان 

برېښنا شرکت د نغلو 

بند د بیارغاونې 

پروژې مدیر/نادولتي 

 موسسه

 

 

 

نړېوال سالکاران/د 

افغانستان برېښنا 

شرکت د خوندیتوب 

کارمندان/ د افغانستان 

برېښنا شرکت د نغلو 

بند د بیارغاونې 

پروژې مدیر/نادولتي 

 موسسه

 

 

نړېوال سالکاران/د 

فغانستان برېښنا ا

شرکت د خوندیتوب 

کارمندان/ د افغانستان 

برېښنا شرکت د نغلو 

بند د بیارغاونې 

  د چاپیریالیزو او
 ټولنیزو اغیزو ارزونه

  د چاپېریالیز او ټولنیز
 مدیریت پالن

 یتوب د بند د خوند
 تفتیش

  د بیا مېشتېدنې عملي
 پالن

 

 

  د چاپیریالیزو او
 ټولنیزو اغیزو ارزونه

  د چاپېریالیز او ټولنیز
 مدیریت پالن

  د بیا مېشتېدنې عملي
 پالن

 

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز 

 مدیریت پالن

 

 

 

 

  د چاپیریالیزو او ټولنیزو اغیزو د

 یقارزونې چمتووالی او تطب

   د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت  پالن

 چمتووالی 

 د بیا مېشتېدنې عملي پالن 

 

 

 

 

 

  د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت  پالن

 چمتووالی 

 

 

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 

 

 

 

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 

 

 

 

 

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق
چاپېریالیز او ټولنیز 

مشورتي پالوی ا 

 نړېوال بانک

پروژې مدیر/نادولتي 

 موسسه

. فعالیت او ساتنه او ترمیم ۶  
د دریمګړي طرف 

 لخوا مستقالنه څارنه

چاپېریالیز او ټولنیز 

 مشورتي پالوی

 

 

د دریمګړي طرف 

 لخوا مستقالنه څارنه

چاپېریالیز او ټولنیز 

شورتي پالویم  
 

 

 

 

د دریمګړي طرف 

 لخوا مستقالنه څارنه

چاپېریالیز او ټولنیز 

 مشورتي پالوی

 

 

د افغانستان بریښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

د افغانستان بریښنا 

 شرکت بورډ
 

 

 

 

 

 

د افغانستان بریښنا 

 شرکت بورډ

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت
 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژي 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

د افغانستان برېښنا 

کت د نغلو بند د شر

بیارغاونې پروژي 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژي 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 منظم څارنیز راپورونه

 

 

 

 

 

 منظم څارنیز راپورونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظم څارنیز راپورونه

 

 

 

 

 

 

 

د چاپیریالیزو او ټولنیزو ارزونو مدیریتي پالنونو 

 څخه څارنه

 

 

 

 

  د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغېزو د

 ارزونې چمتووالي څخه څارنه

  د چاپیریالیز او ټولنیز مدیریت پالن او

پالنه د تطبیق څخه بیا مېشتېدني 

 څارنه

 

 

 

 

  د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغېزو د

ارزونې او د بیا مېشتېدنې پالن د 

 چمتووالي څخه څارنه

  د چاپیریالیز او ټولنیز مدیریت پالن او

بیا مېشتېدني پالنه د تطبیق څخه 

 څارنه

 

 

 

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

دویم چز )الف(: د بند د 

خوندیتوب تفتیش او د 

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

 

 

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 

 

 

 

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق

 

 

 

 

 

د دریمګړي طرف 

 لخوا مستقالنه څارنه

چاپېریالیز او ټولنیز 

 مشورتي پالوی

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان بریښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژي 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

 منظم څارنیز راپورونه

 

 

 

 

د چاپیریالیز او ټولنیز مدیریت پالن  د چمتووالي 

نهاو تطبیق څخه څار  

 

 

. د پروژې بیاکتنه۷  
ي طرف د دریمګړ

لخوا مستقالنه 

څارنه/تخنیکي 

مشورتي 

پالوی/چاپېریالیز او 

 ټولنیز مشورتي پالوی

 

 

د دریمګړي طرف 

لخوا مستقالنه 

څارنه/تخنیکي 

مشورتي 

پالوی/چاپېریالیز او 

 ټولنیز مشورتي پالوی

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژې 

 مدیر

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژې 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 ۳  میاشتني پرمختګ

 راپور کې شامل دې.

  د چاپیریالیز او ټولنیز

مدیریت پالن د رعایت  

 میاشتنی راپور  ۶

 

 

 

 یاشتنی داخلي راپورد پرمختګ م

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت او 

د بیا مېشتېدنې عملي پالنونو د 

 میاشتنی راپور ۶رعایتولو په اړه 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت پالن  تطبیق ته بیا 

 کتنه او په اړه یې راپور ورکول

 

 

 

 

 

 

  د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغیزو د

ورو ته بیا کتنه ارزونې پرمختګ او مش

 او په اړه یې راپور ورکول

  د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت پالن او

د بیا مېشتېدنې عملي پالن تطبیق ته 

 بیا کتنه او په اړه یې راپور ورکول

 

لومړی جز: میخانیکي، 

-برېښنایي، او بریښنا

 میخانیک کارونه

 

 

 

 

 

الف(: د بند د دویم چز )

خوندیتوب تفتیش او د 

خوندیتوب د ښه والي 

 اقدامات

 

 

 



موده پروژې د فعالیتونه/پروسه محصول/شاخص مسئولیت  

 داخلي خارجي

کتنه بیا کتنه بیا منظوري  والی/چمتو   

 تطبیق

 

 

 

د دریمګړي طرف 

لخوا مستقالنه 

څارنه/تخنیکي 

مشورتي 

پالوی/چاپېریالیز او 

الویټولنیز مشورتي پ  

 

 

 

د دریمګړي طرف 

لخوا مستقالنه 

څارنه/تخنیکي 

مشورتي 

پالوی/چاپېریالیز او 

 ټولنیز مشورتي پالوی

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت بورډ

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

 شرکت

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژې 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

 

د افغانستان برېښنا 

شرکت د نغلو بند د 

بیارغاونې پروژې 

مدیر او د خوندیتوب 

 کارمندان

 

 

 

 د پرمختګ میاشتنی داخلي راپور

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت او د 

بیا مېشتېدنې عملي پالنونو د 

میاشتنی راپور ۶رعایتولو په اړه   

 

 

 

 

 ګ میاشتنی داخلي راپورد پرمخت

 

 

د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت او د 

بیا مېشتېدنې عملي پالنونو د 

میاشتنی راپور ۶رعایتولو په اړه   

 

 

 

  د چاپېریالیزو او ټولنیزو اغیزو د

ارزونې پرمختګ او مشورو ته بیا کتنه 

 او په اړه یې راپور ورکول

 او ټولنیز مدیریت پالن او  د چاپېریالیز

د بیا مېشتېدنې عملي پالن تطبیق ته 

 بیا کتنه او په اړه یې راپور ورکول

 

 

 

 

  د چاپېریالیز او ټولنیز مدیریت  پالن

پرمختګ او مشورو ته بیا کتنه او په اړه 

 یې راپور ورکول

 

 

 

دویم جز )ب(: د برېښنا د 

 تولید زیاتوالی

 

 

 

 

 

 

 

 

دریم جز)الف(: چاپېریالیز 

 او ټولنیز دوام

 

 

 

 

 



 


