

فساد او بډې اخيستنه
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د پانګونې كليدي موارد:
 د ترمينل سايز او دهغې مغلق والې ،بايد د محلي اړتيا و پربڼسټ وي نه ملي بلندپروازي.
 د تدارك پروسې .د محصول د هارډوير د مشخصاتو پرځای چې كېدای شي په افغانستان كې قيمتونه په زياته اندازه
لوړ كړي ،د عمومي كاركرده ګی له مشخصاتو څخه استفاده وشي.
 د منظوری پروسې .د مسوولينو ذيدخل والې بايد مخكې تر دې چې ترمينل امتياز او يا ودانيز كار پيل شي بايد بشپړ
كړای شي.
 امنيت او بيمه .د بيمې مقتضيات په شرايطو د نه پوره او ضعيفه قرارداديانو په ويستلو سره لګښتونه راكموي .په
افغانستان كي امنيتي وضعيت ،كيدای شي د بيمې قيمتونه ډير جيګ کړي ،او د بيمې دغه ډول شرايط کيدای شي
زيانمن تمام شي.
 ټولنيز پروګرامونه .كېدای شي قيمتونه لوړ يوسي ،اكثرا منع كونكي كچو ته.
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د ګدام يا ډيپو /عمومي ليږدونو يا حمل كولو ترمينلونه او كانټينر /د لويو الرو ټيلرونه /د وچي ترمينلونه لپاره د پانګونې
معمول عناصر:
 د پيل او كار كولو پانګه چې پلورنې او بازار موندنې پروګرام په بركې لري
 د ترمينل لپاره د ځمكې اجاره يا اخيستل ،او تر څنګ يې د حمايي خدماتو لكه د الريو لپاره د تيلو او ترميم ځايونه يا
سټيشنونه ،رستورانتونه ،هوټلونه ،جومات او داسې نورو لپاره ځمکه.
 د ساحې اماده کول
 د اورګاډي د پټلی زيربناوې .د اورګاډي پټليو سره اتصال كېدای شي د ټرافيكي كنټرول اشارو او يا متبادلو پټړيو او
همدارنګه د ترمينل دننه به قيمتي سويچونو او اصلې پټړيو ته اړتيا ولري.
 د لويو الرو او سړكونو زيربناوې .د ترمينل په محدوده كې قير كړای شوی ساحې بايد نه يواځې د زيات وزن لرونكو
الريو لپاره بلكه د بارلرنكو كرينونو په وړاندې مقاومت ولري.
 د ګدامونو يا ډيپوګانو تعمير يا جوړول.
 ماشين االت ،تجهيزات او د هغوي اضافي پرزه جات.
 سافټ ويرونه او ټيلفوني خدمات.
 امنيتي زيربناوې او تجهيزات.
 عامه خدمات او دفترونه ،او نور عمومي ودانی.
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ترمينلونه هغه ځايونه دي چې په هغې كې الری توكي يا بار د اورګاډي واګونونو ته ليږدوي يا د هغوي څخه بارګيري تر
سره كوي ،په وصفي ډول د الندې اجزاو درلودونكې وي:
 د اورګاډي يوې يا زياتو پټليو سره د اړيكې يا اتصال درلودل
 د عموي لوی الرې له شبكې سره د اتصال درلودل
 د بارګيری او بارد تخليې بيالبيل وسايل ،لكه رمپونه ،پليټ فارم (د اورګاډي په تم ځايونو كې لوړځای چې د هغې له
الرې خلك اورګاډي ته پورته كيږي) ،د تخليې او بارونې ماشينونه ( ، )Forkliftكرينونه ،پمپونه ،پايپونه ،او د
موټرونو د تګ راتګ لپاره الرې.
 د اجناسو د موقتي ساتنې لپاره ځايونه لكه ګدام يا ډيپوګاني ،سرخالصي ذخيري ،پاخه يا قير كړای شوي د موټرو تم
ځايونه ،او ټانكونه.
 امنيتي چارې ،لكه روښنايي ،ازغي لرونكي سيسمونه (موانع) ،په وسله سمبال ساتونكي ،اطفائيه ،او ډريناژ.
 په منظم ډول د کارګو د نښه کيدنې لپاره طرزالعملونه چې بايد اتومات وي
 رامنځ ته شوی تعرفې او يا د هغې بديل ،په كافي اندازه حق العمل ،تر څو د كارونكو يا ګټي اخيستونكو د معامالتو
لګښتونه يا قيمتونه راكم كړي.
 ضميموي خدمات ،لكه ګمركات ،د وزن معلومولو لپاره ترازوګان ،او حفظ و مراقبت.
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اورګاډي – په افغانستان كې د الريو ترمينلونه يا تم ځايونه
لنډيز

د عملياتي لګښتونو كليدي موارد:
 د اورګاډي د پټليو تعرفې (د واګون د اجارې ،د ليږدونې لګښتونه ،او د تعرفو ويش په بركې لري) بايد مخكې تر دې
چې ترمينل ډيزاين شي ،د قرار داد پر بڼسټ تعين شوی وي.
 د دقيقې پالن جوړونې د كوښښونو د يو برخې په ډول بايد د اورګاډي د پټړی د فعاليت په پالن کې دا شامله وي چې
كله او په څه ډول بايد اتصالي پټلی ترمينل ته ورسيږي يا ترمينل ګوري.

د دولت دنده يا رول:
 کارونکو ته نږدې باکيفيته او له شخړو څخه پاکه ځمکه برابرول
 سړكونو ته الس رسې برابرول او د ځمكې زون بندي او يا د هغې څخه د ګټې اخيستنې اغيزمند كنټرول تر څو د







ترمينل چارچاپيره فرعي پراختياو ته اجازه وركړي.
د باور وړ بريښنا ،اوبو او فاضله اوبو چانډ او ټيليفوني خدماتو رسول.
د ترمينل په ساحې كې د امنيت څخه ډاډ.
د كاركونكو او پانګوالو سره مرسته تر څو د قدرت د محلي جوړښتونو په هكله پوهاوې ترالسه کړي او غير رسمي
محلي منافعو ته پام وکړي.
د جواز ،د كار جواز  ،ويزو او ودانيزو چارو لپاره د اړينو اجازو او منظوريو اخيستنه کې مرسته کول.
كچيرې د اورګاډي د ليكو مالك دولت وي او يا د دولت لخواه فعاليت كوي ،نو اورګاډي ته دي د الس رسي كرښه ،د
الريو لپاره په داخل كې تم ځای او ذخيرې بايد ودانې كړي.
د باور وړ محاكمو رامنځ ته كول تر څو تنازعات په سم او د سوداګری په شرايطو برابر حل او فصل كړي.

عامې خطاوې:
 ډير مجلل لومړنې ديزاين .د تعمير كوچنيتوب دا معنا نلري چې اهميت يې كم دی.
 د جوړونې يا د امتياز په قراردادونو کې د شفافيت نه شتون او يا د نورو ګټو د ساتلو لپاره د سيالي څخه مخنيوی لكه
شته ترمينلونه او يا د ليږدولو انحصار.
 د سترو غير منقولو امالكو په برخې كې پانګونه.
 د ورستنيو مصرف كونكو ته د نږدې والي څخه پرته د بل ميعار پر بڼسټ د موقيعت ټاكل.
 په نابشپړ ډول د پروسيجرونو ساده كول.
 په محلي سړكونو او لويو الرو كې ناکافي عامه پانګونه.
 نابشپړ ډيزاين .د پروسو جريان بايد د ودانيز انجينري شركت پرځاي د يوي تجربه لرونكي لوجستيكي شركت په
وسيله جوړه شي.
 د دولتي ادارې په وسيله مديريت .كامياب ترمينلونه په پراخ ډول د خصوصي لوجستيكي شركتونو او ريلوې ګانو
لخواه ډيزاين ،جوړ او فعال كړی شوی دي.
 د پيل ناكافي سرمايه .يو كامياب پيل بايد د اساسي تجهيزاتو د پيردولو  ،پراخو روزنو ،د انرجيټيك پلور كوښښ او
مشهورتيا ،د پرزه جاتواو وسايلو د پراخو موجوديګانو او عمليات د ضايعاتو د جبران لپاره تر هغه چي حجم زيات
شي ،بوديجه يا پانګه ولري.
 د اورګاډي ضعيف او راكم شوي خدمات .دا مهمه نده چي ترمينل څومره اغيزمند دی ،عملياتي كړني او د ريلوي
زيربناوې چې ترمينلونه سره وصلوي د ترمينل كاميابي او يا ناكامي ټاكي.

دا سند د  Executive Summary - Rail-Truck Terminals in Afghanistanده چی ليوالو کسانو ته د
يو خدمت په توګه وړاندی کيږي .د اختالف په صورت کې د دې سند انګليسې متن ته غوره توب ورکول کيږي.

