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 د افغانستان د سرچينود دهليز  پراختيا:

 بو ستراتيژيود ا
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 لنډیز اجرایئوي 

 د ید دهلیز ستراتیژ ېي جمهوري دولت سره د سرچینو د ودوال بانك د افغانستان اسالمېنړ ېوروستیو ك ېپد

یو ټیم  باندې تمرکز لري،سترو پانګونو  کېدونکي په ېكانونو كپه  ېلپاره چ ېد مرست ېك ېچمتو كولو په برخ

د عینک د مسو کان او د امو  سره کابل یې په مرکزي نقطه کې ځای لري.عینك او حاجیګك د   .جوړ کړی دی

  ېذیرم ېد حاجیګك د اوسپن او ورپسې به .کونه ممکن لومړن  ییرمې وي چې په تولید پیل وکړيسیند درې بال

 ي. ومومپراختیا  ګایو بالکونهد  شبرغان  بیا ممکن داو 

كابل او د عینك د مسو كان ته دابو رسولو او همدارنګه د كابل سیند د حویي په رسمي ستراتیژي دغه راپور د 

 . په اړه د پخوانیو اسنادو بیا کتنې سره تړاو لرياغیز د باندي  د دوي 

 ېكابل، پنجشیر او ښكتن ېپورتن –لوګر  ؛وویشل شي ېفرعي حویو باند ېشي په در یداېحویه ك سیندد كابل 

د پاكستان تر سرحده جوړوي، %۵،۲كلني جریان  د سیندد  ېكابل یواځې پورتن –كابل. كلیدي فرعي حویه لوګر 

د كلني جریان  سیندد  څانګې ېمهم سیند% او د نوموړي ۴۰تقریبا  یتقریبا د ښكتني كابل سره یوځایر پنجش

تخنیكي او مالي  ېډیر ی خوڅخه كابل ته د اوبو لیږد ممكن د ېحوی  تره برخه تشكیلوي. د كابل د ښكتنس

د اوبو په شته  ېورتني كابل حویپ –د لوګر  حلونه  ېاو اوږد مهال ېلنډ مهال ې چ ا پدې معنا ده،  دستونزې لري

 لري. و اتكاء ېلیږد باند په څخه د اوبو ېپنجشیر له حوی سرچینو او یا د

والي ییات د ډیر% سلني څخه ۴۴۴د  په نفوسو کې (دننه ۴۴-۵۴د لسو شلو کالو)د كابل لپاره ماستر پالن 

لپاره دغه اوبو د ده.  ییاتوالې ښیئ . ېپور  %۰۴۴تر  ه کې ر  اوبو غوښتنسد سړي  وړاندوینه او ورسره 

او لیږد سره پوره شي.  دغه ډول یو  په ذخیره کولو، استخراجاوبو  لېرې سرچینو څخه د د ېد پنچشیر در اړتیا 

 . پروژې به د پام وړ پانګه  او عملیاتي لګښتونه وغواړي

 

 عرضه و تقاضاد اوبو 

 ې برابر ونو كالف، ب  او ج جدول پهممكنه بیالنس  الندي  د عرضې او تقاضې لپاره د اوبو  ېمود ېكلن ۵۴د 

 : ید یچمتو شو

 د وګړو تخمين –د الف جدول: د كابل ښار 

قتباس ورکړل شوی ا ې ك ېبرخ ۵،۴څخه چي د ماخذ په ډول په  واندایه دهغه اندای یتخمین شو ېندد وګړو ال

 : ی دهشو

 ۵۴۰۵ ۵۴۵۵ ۵۴۴۵ د كابل ښار وګړي یا نفوس

 ۰،۰۴۴،۴۴۴ ۰،۰۴۴،۴۴۴ ۰،۵۴۴،۴۴ كچه یا اندایه –تیټه 

 ۰،۴۴۴،۴۴۴ ۲،۴۴۴،۴۴۴ ۰،۴۴۴،۴۴۴ كچه یا اندایه –منځني 

 ۰،۴۴۴،۴۴۴ ۰،۴۴۴،۴۴۴ ۲،۴۴۴،۴۴۴ كچه یا اندایه  –لوړه 

 

 د اوبو د اړتيا د تخميناتو لنډیز –ر اد ب جدول: د كابل ښ
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برخه  2.1چې په د سړی سر تقاضې د اندایو په کارول سره الندې اندایه  د تقاضا اوبود څاه ګانو په ګډون د 

ضایعات او  ېد شبك ارقام ناخالص دي،. څخه راخیستل شوی، تخمین شوی دهماخذونو کې د شته معلوماتو کې په 

 لري:  ېاوبه په برك ېنه راغل ېپه حساب ك

 )متر مكعب/ورځ( ۵۴۰۵ كعب/ورځ()متر م۵۴۵۵ )متر مكعب/ورځ( ۵۴۴۵ د كابل ښار د اوبو اړتیا

 ۰۰۲،۰۴۴ ۴۰۰،۴۴۴ ۰۰،۰۴۴ كچه  ښكتن

   ۴۵۲،۴۴۴ احتمالي

 ۰۰۵،۲۴۴ ۰۵۰،۰۴۴ ۴۲۰،۴۴۴ كچه  پورتتن

    د عینك كان د اوبو اړتیا

 ۰۲،۴۴۴ ۰۲،۴۴۴  تخمین شوي 

 ۰۰۰،۱۱۱ ۰۰۰،۱۱۱ ۰۰۰،۱۱۱ (مجموع )منځني كچه 

 

 رسونې پوتانسيالد ج جدول: داوبو 

کې د وړکړل شویو ماخذونو څخه  ېبرخ۰،۰ جدول کې د۰،۲ رسونې د پوتانسیال په اړه الندې لنډیز پهد اوبو 

  اخیستل شوی:

 )متر مكعب/ورځ( ۵۴۰۵ )متر مكعب/ورځ(۵۴۵۵ )متر مكعب/ورځ( ۵۴۴۵ مجموعهسوني د اوبو ر

شتون  ېپانګون ېالندکه 
 لري و

۴۴۵،۰۰۴ ۰۰۴،۴۴۴ ۰۵۴،۴۴۴ 

 ۰،۰،۰،۰۱۱ ۰۰۰،۰۱۱ ۰۰۰،۰۱۱ مجموعه ېد بالقوه ګټ

 

اتكاء  ذیرمواوبو په څلورو  ېالند ېپورتني كابل د ځمك –د لوګر  ېحوی سیندد كابل ښار اوس مهال د كابل 

په  ېد حوی سیندوړاندیز شوي د مسو كان او د كان د پروسس تسهیالت به هم د عین  ېكیږي چ تمه ېداسلري. 

و كان لپاره د تایه او د عینك د مس اټکلونه ومنل شيریښتوني  تقاضاد  ېرېچه شي. ك ېمتكي پات ېذیرمو باند

د الندې ( کلنې منځ مهالې مودې  پورې ۴۴د یوې لس ) بیا کېدای شي چې نو، لو کچه کمه کړای شياوبو برابرو

 : ندایه اوبه ورسول شيه کافي ااو د عینک د مسو د کان ته پ د کابل ښار  سرچینو په کارونې سره

 ی؛د یاحاطه كړ ېكابل ی ېچ ېاوبو شته سرچین  د ځمكن 

 لپاره د یو مخزن رامنځ ته كول )شاتوت( ه کولوذیرم د جمع د سطحي اوبو 

 ګټه اخیستلنوره څخه  ځمکې الندې اوبود  سیندد لوګر  ېاو په راتلونكي ك 

د پام وړ  ې د کابل ښار د اوبو رسولو او اوبو ویستنې په ییربناوو کې چ ید ېهغه مهال شون ېیواځ خو دا کار 

په ډیر به څخه  ېد پنجشیر در او تقاضا کې ییاتوالې وهڅول شي سره به د اوبو لپاره پهپدي ، ې وشيپانګون

 . رامنځته شياړتیا  یږد لګښت سره د اوبو ل

وران( ریسایكل )بیاځلي د ېتكنالوجي یعن  او وروست ېباید د نو لپاره اړتیاه اوبو د عینك د مسو كان د تای

څخه جریان  ېبرخ  د لوګر منځن به لومړن  سرچینهد اوبو حد اقل ته راوستل شي.  هپربڼسټ باید تر ممكنه حد

دغه ي . موماو پراختیا به  یږي، پداسي حال كي چي كان به جوړې کیږيمي او د كابل له ښار سره به شریكمو

غې ییرمې د واقعي مقدار او د څاه په بالقوه ساحه څیړنو پوري تړلي چي د اوبو له د تګالره د راتلونكي یو رای

. په اړه په راتلونکي څېړنو اتکا لري خړوبولو په ګډون په ځایي استعمال کونکو د اوبو د استخراج د اغېز کې د
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 ېپه رامنځ ته كولو ك ونګو ته د اضافي ذخیرڅا  ېاو یا د هغ سیندپانګوني باید د لوګر  ېد كانونو سره تړل

مصرفیږي او  ېد كان په استخراج ك طچ ېكارول كیږي كوم ېغه ذخیره به د هغو اوبو په بدل كدولګول شي. 

 جریان تاند ساتي.  سینداوبه د  یادېاین د خرابوالي پر مهال به او یا د اړتیا د تو  همدارنګه د وچكال

ككړتیا ده  ېو رسولو د مركزي جریان ییاتیدونكشي د اوب ېپه فوري ډول حل كړاوضوع چي باید ستره میوه 

اوبو د  له امله  د فاضله اوبو د ټولولو او چانډ ییربناو نه شتون . ه ورکويكابل د اوسیدونكو اكثریت ته اوب چي د

د ځمكني اوبو د  ه اسان  سرهډیر په پراختیا به  ېي د شبكڅښاك د اوبو د نلدوانپه تقاضا کې هر ډول ییاتوالې او 

فاضله  د څښاك اوبو د نلونو شبكي داسي پراختیا چي په معادل ډول دشته سرچینو د چټكي ككړتیا المل وګرځي. 

باید د منلو وړ نه  ،شتون ونلري ېد چانډخون ېك سره خوا ېاو د د ېمتواین پراخوال ېاوبو لپاره د نل لیكو شبك

 وي. 

 ۴۰۰ م چې بودیجه ورته ال ځانګړې شوی نده،اوسني منځ مهاله پروګراد ییربناو لپاره د كابل ښار د څښاك اوبو 

به په بشپړ ډول د كابل دغه پانګونه كلنو كي به بشپړ شي.  ۲په حد اكثر  ېډالرو ته اړتیا لري چ ينه امریكایمیلو

كلنو موده  ۴۲-۴۴چي د پروګرام  طمنځ مهال طد پانګونلري. واتكاء  ېجریان باند پهاوبو   ېالند ېښار د ځمك

لري او د منځ مهالي  ېلپاره د پام وړ پانګونه په برك ی به بشپړشي د فاضله اوبو د ټولولو او چانډ یا تصف ېك

نګونه به د ذیرمو په نوي دغه پاته اړتیا لري.  ېمیلون ډالرو شاه او خواه بودیج ۰۲۰پروګرام د تخمین په شمول 

 منځني او پورتني جریاناتو څخه په اضافي استخراج باندي اتكاء ولري.  یندساو د لوګر  اسانتیاوو

هاله پروګرام )د د كابل ښار د وګرو اكثریت لپاره د څښاك اوبو رسولو او فاضله اوبو د ټولولو او چاڼد یو اوږد م

منځ مهاله پروګرام  چې ډالره وي  ېمیلون امریكای ۴۰۴۴څخه ییات( تخمیني بودیجه به تقریبا  ېكلنو یا له د ۵۴

په اړتیاو  طڅخه د پام وړ لیږدون ېد پنچشیر له حوی ېد اړتیاو وړاندوین شامله ده.  هم پکې او منځ مهاله پانګونه

 داللت كوي.  ېباند

. دغه یشو ای وركړمیلونو امریكایي ډالرو شاه اوخواه بودیجه  ۰ته د  ېپانګون ېد كلیدي څیړنو لپاره لنډ مهال

شته پالنونو او د كافي احصائیو د راټلولو په برخي كي حیاتي دي تر څو د كابل او عینك په برخي كي څیړني د 

 مناسب تصامیم اتخاذ شي. 

  ې تمویلپانګوند 

د تجهیزاتو او عملیاتو په برخه کې د احتمالي پانګونو لپاره د لو برنامو او ېالبېد ب ېچ تر ټولو ییاته مهمه دا دده 

 یكانیزمونه تعریف شي. تمویل م

شي د  یداېدونكي بودیجه كېرو نړیوالو ادارو له الري چمتو كدا باید په پام كي ونیول شي چي د نړیوال بانك یا نو

پوري د اړوندو  بین السرحدي توافق ې دحوی سیند باسینا –افغانستان او پاكستان دولتونو ترمنځ د كابل 

ګډ اقتصادي د د افغانستان او پاكستان رسنیو کې  پهه وځنډول شي. له امل ومالحظاتد موضوعاتو په هكله 

د ناستې او د کابل سیند لپاره د یو نوي توافق په سر د خبرو اترو د ژمنې په اړه خبرونه خپاره شوی دي  كمیسون

د هغه اندېښنو په  توافق دغه. خو یاده موضوع التر اوسه جنجالي پاتې ده ،(۵۵/۴۴/۵۴۴۵) پاكستان ټودي 

د  جاري ساتلو او د دواړو خواوو د شرایطو سره تړاو لري، کېدای شي اباسین ته د اوبو د جریان  اساس چې

 .یو شمیر محدودیتونه رامنځته کړيپه پروژو باندې کابل سیند د حویې په محدوده کې 
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  څارنهلتي مقررات: جواز وركول او دو

 

 (abstraction licensingاوبو کارونې جواز )د 

او اجایه  وجوایون چاپیریالیز. ید جوای په هكله وضعیت نامعلوم د د مرور شویو راپورنو او څیړنو څخه د اوبو

اوبو د جوای وركولو  په هكله د د مسوولیتونو څخه دي، لیكن  ېادار ېد افغانستان د چاپیریال ساتن لیکونو ورکړه

 شي.  یشامل كړا ېوولیتونو په محدوده كس باید د انرژي او اوبو ویارت د مسكوم ماخذ شتون نلري كوم چي او

مدیریت   شي او د اوبو ذیرمو لپاره د سیالڅخه ډډه و کمیدواوبو د ذیرمو غیر پالن شوي د دي لپاره چي د 

د ورکړې  لپاره د جوایونو ټولو عامه، صنعتي ، سوداګریزو او اوبو لګلو )خړوبونكو(دترسره شي، دولت باید 

ې د جوای وركولو یو ادار په تشکیل کې ویارت  اوبود انرژي او   د دې لپاره . ژیم رامنځته کړيیو ر ېڅارن او

ه كوي او چي نوموړي اداره باید د هغو جوړښتونو لپاره چي د اوبو له سرچینو خخه ګټي ترالس جوړونه اړین دي

 میتودولوجي پلي كړي.  یونډي ویشي منل شو ېمجوی

 محصول اوبود 

شتون لري،  ېتعرف لپاره  د محصول  د اوبو او فاضله اوبولخوا  (AUWSSCافغانستان د اوبو رسونې شرکت ) د

له عمومي  اوبو رسونې شرکتوركوي. )سرچینه: د محصول غه خو په واقعیت کې ډیر لږ شمېر مشتریان د

د محصول څخه السته او   ېچوكاټ  ك په قوانینوبه د اوسني  ېتعرف یادې( ۴۰.۴۰.۴۵سره كتنه، كابل  رئیس

تر  .پلي کیدنو ته اړتیا ولري سره په درلودلو میتودولوجي هواضح ېیود راغلیو عواید د حساب ورکونې لپاره 

د  دا امکان هم شتون لري چې کله. له خوا د محصول ورکړې وړتیا وي ټولو ستره ننګونه به د اوبو د مشتریانو

د شخصي څاګانو كارونه جاري  محصول د ورکړې څخه د ژغورنې په خاطر د ،ومومي اوبو عامه شبكه پراختیا

د محصول د اندایې په ټاکلو کې د نفوسو د اکثریت ضعیفه  د دې قوي احتمال شته چې دولت بهشي.   ېوساتل

 . پام وکړياقتصادي شرایطو ته 

 د ككړتيا مخنيوي او ممانعت

ستره اندیښنه ده. د فاضله اوبو له امله د ككړتیا كنټرول  ښار لپارهدونو ككړتیا د كابل سیندد ځمكني اوبو او محلي 

میلونه وګړو  ۰د  ېچ سرچیني ېشته ، كوم لپاره ساده اقداماتو ته اړتیا ېاو ځمكني اوبو د خوندیتوب د هڅون

د خلکو په پراخ مالتړ  ېدي او یواځ رې ورې پرتېپه پراخي كچي خو سرچینياره اوبه برابروي. د ككړتیا لپ

 .شي ېكنټرولیدل سره 

به تر هغه مهاله  خو یاد رژیم  مقرراتو کې باید د تنظیم او تنفیذ یو رژیم شتون ولرينوي لخوا په د دولت 

له ځمكنیو  ې په خوندي ډول چ ګامونو سره خلک د دې وړ کړای شوی نه ويعملي  ې پهچ څوزمند نه وي اغی

 .اد لیرې کړيه موڅخه فاضل تشنابونو 
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Report- Version 4.0   لیوالو کسانو ته د یو خدمت په توګه وړاندی کیږي. د اختالف په صورت کې د دې ژباړه ده چی
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 د عامي روغتيا څارل

چي د اوبو د كیفیت په برخي كي نه د عامه اوبو رسولو او  ی  د بیالبیلو څیړنو څخه ترالسه شوي معلومات دا ښ

داسي . څار ندی شوی  او یا هم ډیر لږ څار ترسره شوی دیهیڅ  چاپیریالي خطراتو د څارني لپاره نه هم د

د دې مناسبو البراتوارنو ، تجهیزاتو او رویل شوي پرسونل نه شتون لپاره دنمونو د تحلیل د ې ښكاري چ

 . ستونزې المل ګرځیدلي

 

د دي . ې په ډاګه کويد كیفیت جدي ستونزتحلیل   (DACAARد اوبو د کیفیت په اړه د ډاکار ) كال كي ۵۴۴۰په 

عامه او خصوصي برخي باید په لپاره چي عامه روغتیا تر ممكنه حده خوندي وساتلي شي، د اوبو رسولو 

 تحلیل كړي.  ېا له امله د خطراتو كچسیستمیك ډول د ككړتی

 

 

 

 


