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AC 
 متناوب جريان

AC-DC 
 مستقيم جريان  –متناوب جريان 

ADB 
  ی بانکيپرمختياد آسيا  

ARAMS 
   هو د مديريت مطالعه او ارزونونالوتونکيو د خطرد 

AusAID 
 ادارهړيواله پرمختيايي  د استراليا ن

CAF 
  مسير   پرواز د  الوتونکيود 

CAREC 
 ځنۍ آسيا سيمه ييزه اقتصادی ھمکاری د من

CASA-1000 
 او سوداګرۍ پروژه . تمديدآسيا ته ديځنۍ آسيا څخه جنوبمنله

CASAREM 
 بازار  بريښناځنۍ آسيا ـــ جنوبی آسيا د سيمه ييزې د من

CGP 
 پالن الرښود د مشورتی 

CoI 
 اغٻزې 

DABS 
شرکتبريښناد افغانستان

DC 
 مستقيم جريان 

DC-AC 
 متناوب جريان  –مستقيم جريان

DfID 
 نړيواله پرمختيايې اداره 

EAEAF 
 مسير  الوتونکيوختيځې افريقا د  __ ځې آسيا د ختي

EPC 
 ونه او تدارکات اانجينری رغ

EMP 
 پالن مديريت  چاپيرياليد 

EA 
پيلایر ساتنې ارزونهد چا

EIA 
 پر چاپيلایر د اغٻزو ارزونه . 

ESIA 
 ولنيزه ارزونه ټاو  چاپيريالي

ESIA Consultant 
او ټولنيزو اغٻزو ارزونه  چاپيرياليځانګړي سالکاران چې په ھٻواد پورې اړوند د 

 کوي. 
ESMF 

 او ټولنيز مديريت چوکات  چاپيرياليد 
ESMP 

پالن مديريتټولنيزاوچاپيرياليد
E&S 

 ټولنيز او چاپيريالي
FATA 

 قبايلی سيمی چې د فدرالی نظام له خوا اداره کٻږي . 
FS 

 مطالعه . له پاره واليد ممکن 
GWh 

 ا وات ھاورګيم
HVAC 

 ولتاژ ړمتناوب جريان لود 
HVDC 

 ولتاژ  ړمستقيم جريان لود 
IBA 

عمده ساحيالوتونکيود
IEL 

 د چابيلایر مدغم شوی شرکت 
IEMC 

 ځانګړی سالکار  څارنېپيلایر د د چا
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IGC 
وېبين الحکومتی شورا

IFI 
 ړيوال مالي سازمانونه ن

IsDB 
 پرمختيايې بانک اسالمی 

Km 
 کٻلومتر

kV 
 ټکٻلو وا

kWh 
 ھاور ټکٻلو وا

LARPF 
 ځمکې د السته راوړلو او د ځايونو د نوي کولو د پاليسی چوکاټ د 

M 
متر

MW 
 اواتګمي

NESK 
 ملی شرکت  بريښناد قرغزستان د 

NGO 
 غيرحکومتی سازمان 

NTC 
ملی شرکتتمديدد

NTDC 
 ږدونې ملی شرکت او لي تمديدد 

OJSHC 
 د ګډو ګټو خالص شرکت 

OP 
 نړيوال بانک عملياتی پاليسی د 

PAC 
 پروژې په پايله کې اغٻزمنې شوې ټولنې د 

PAP 
 پروژې په پايله کې اغٻزمن شوي خلک . د 

PCR 
 سرچينېی ګفزيکې او فرھن

pESIA 
اغٻزو ابتدايی ارزونهټولنٻزواوچاپيرياليد

REA 
 ييزه ارزونه ه او سيم چاپيريالي

RoW 
 حق العبور

SEA 
 پيلایر ستراتيژيکه ارزونه د چا

TL 
 لين يتمديد

ToR 
 د دندو اليحه

SIA 
 ټولنيزو اغٻزو ارزونه د 

US 
متحده اياالت

USAID 
 ړيواله پرمختيايې اداره د امريکا ن

UXO 
  يغير چاوديدونکې توک

 

  د پالنونو ليسټ
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AEMP پالنښکال او ايکولوژي د مديريتد

APP  د ساتنی پالن  الوتونکيود 

CIMP نيزو اغٻزو د مديريت پالن  اد رغ 

CMP ارزونې پالن  ېنيزاد رغ 

CSP پالن  څارنې ېنيزاد رغ 

CRHMP پالن ټولنو د اړيکو او روغتيا د مديريت  د 

EMP  مديريت پالن چاپيرياليد 

ESMP پالنټولنيز مديريتاوچاپيرياليد 

LAP  پالن ځمکو د السته راوړلو د  

PCP-CF MP  پالن فزيکي مالکٻت د فرصت د پيداکولو ـ  د فرھنګی 

PMP د مديريت پالن  ۍد ناپاک 

SaMP د مصوونيت د مديريت پالن

SMP  پالن ټولنيز مديريت د 

SPRMP  پالنځای د نوي کولو د مديريت د تياری نيولو او د 

RAP  پالن ځايونو د نوي کولو کاري د 

WMP  د ضايعاتو د مديريت پالن 

WSIMP  لومولو د مديريت پالن عکار د قوي او ساحو د مد 
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 پٻژندنه 1

  ې قرينهپروژ د 1.1

وړاندې کوي چې په يوه جال بڼه ترتيب شوی دی . ترڅو په  (REA)ارزونه  چاپيريالي) پروژې   CASA-1000( تمديدد  بريښنادا سند د 
  ملي ژبو وژباړل شي او له ښکٻلو اړخونو سره شريک شي . 

  

)، د بنسټيزو زيربناوو او پرمختګونو د يوه پړاو حيثيت (REA)( ښنا له پاره د بازار پرمختيا يجنوبي آسيا د سيمه يٻزې  برځني آسياــ د من
وګرځوي . دا کار به يا يې د ګټې وړ لري . ترڅو په منځنۍ آسيا کې يو شمٻر داسې سرچٻنې د اړتيا پر بنسټ له جنوبي آسيا سره ونښلوي او 

او په افغانستان  ه منځه وړلو کې ډٻره مرسته وکړيمو کې ( د تاجکستان ، پاکستان او افغانستان سرحدي سيمې ) د فقر په لد نړۍ په ځينو سي
  په يادو ھٻوادونو کې به داسې اسانتياوې برابرې کړي چې پر يو بل به متکي وي .  نې المل وګرځي . ھمدارنګهکې به د پرمختيا او رغاو

ه مرسته وکړي چې د انرژيو په سرچٻنو ، کانونو ، زير بناوو او ټرانسپورټي بھزده کړل شوي درسونه  ېځينبه  څخهله لومړنيو پړاوونو 
  ي . او په پايله کې د سوداګرۍ په برخه کې د خلکو پام ځان ته راواړوي . خصوصي پانګونه  راجلبولو شبرخو کې 

پروژه به د اوړي په موسم کې د  اضافي اوبو په پايله  وړاندٻز شوې تمديدد  ابريښند  CASA-1000ترمنځ د د منځنۍ آسياــ جنوبي آسيا 
قرغزستان او تاجکستان په به زمينه برابره کړي، چې له جنوبي آسيا څخه د توليدو  بريښنا  MWميګاواټ  ١٣٠٠سيمو ترمنځ د   وکې د دو

ي .  ددې پروژې له پاره د تياري نيولو پړاوونه د پرمختګ په حال ومل کې شامل دي ، او له جنوبي آسيا څخه ورکې پاکستان او افغانستان شا
د څلور ھٻوادونو وزيرانو او د سيمه يٻزې  د الرښوونو پر اساس جوړ شو چې ميالدي کال کې  د ھغې ناستې ٢٠١١کې دي .  دغه بنسټ په 

  د پروګرام لسو غړيو په کې ګډون کړی وو.  CAREC)اقتصادي ھمکارۍ ( 

ي . شکې غښتلې په  به چارې تمديدد  بريښنااو د  ھٻوادونو کې زيربناوې ورغاول شي کې ده چې په دې پروژه کې په يادو څلورو په پام 
، مشترکې ګټې پورته کړي . دا پروژه چارې ورکې بشپړيږي تمديدد  بريښناھمدا راز د پروژې د پلي کولو د جريان پرمھال ھغه سيمې چې د 

د زياتوالي المل شي،  له بل پلوه به په قرغزستان  بريښناره ستراتيژيک ارزښت لري او په افغانستان او پاکستان کې به د د دواړو سيمو له پا
په برخه کې د نويو او بشپړو  بريښنااو تاجکستان ھٻوادونو کې د اقتصادي پرمختيا په برخه کې مھم رول ولوبوي . ( په ټوليزه توګه به ، د 

  ځته کولو کې لوی ځای ولري ) بازارانو په رامن

پروژې له پاره تياری د څو کلونو راھيسې جريان لري ، او په دې اساس دا د  چاپيريالي او ټولنيزو برخو د څٻړنې مھمه  CASA-1000د 
  موضوع ګڼل کٻږي .  

 تر دې مھاله د چاپيريالي ـــ ټولنيزو راپورونو ارزونه .  1.2

 :  په الندې برخو کې رانغښتل شوي دي ) 1- 1( شکل ددې پروژې څٻړنې او مطالعات 

 څيړنه موضوع  ه چاپيريالي ـــ ټولنيز کې د پروژې د مطالعو په لومړنيو 

کاناډا يي شرکت سره  .Integrated Environments (2006) Ltdمبر په مياشت کې له ميالدي کال د دس ٢٠١٠يوال بانک د نړ
 پالن بشپړ کړي .   (ESIA/ESMP)ټولنيزو اغٻزو ارزونه او د چاپيريالي او ټولنې د مديريت  قرارداد وکړ ، ترڅو د چاپيريالی او

په واسطه ددې پروژې شونتيا تجديد شوه . ( پخواني مطالعات د   SNC Lavalinnميالدي کال د فروري په مياشت کې د   2011 د
SNC  ( په واسطه نوي کٻږي 

 مطالعه . ARAMSد مديريت   د خطرونو الوتونکيوپه واسطه د ارزونې او د  Normandeauد نورمانديو 

کال کې ترسره شوې وه ، دې ارزونې د مشخصو مشورو او د ابتدايې کار له الرې د ټولنو  ٢٠١٢ارزونه چې په   SIAد ټولنيزو اغٻزو 
 ترمنځ مشترکې ګټې او معلومات وړاندې کړل . 

ارزونې  چاپيريالي او سيمه يٻزې دغې ريه رامنځته شوه ، يو شمٻر مشورې ترسره شوې . دا مشورې دله کومه وخته چې ددې پروژې نظ
او ددې ارزونې په مصوبه کې به د نورو مشورو په تعقيب بيا يادې شي . ترڅو دا مشورې د چاپيريالي او سيمه په لړ کې يادې شوي دي 

 يٻزې ارزونې په وروستۍ نسخه کې ھم وريوځای شي . 

  

څخه عبارت دی . چې الندې په لنډه توګه وړاندې   ESIAاصلي راپور چې د چاپيريالي او سيمه يٻزې ارزونې په تعقيب تياريږي ، له 
 تشکٻلوي.  ېشوی او ددې پروژې د چاپيريالي ـــ ټولنيزو  اړخونو د څيړنې عمده برخ
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  پروژې مھال ويش دمه د ې تر د : شکل 1 -1

  ټولنيزو اغٻزو ارزونه . د چاپيريالي او  1.2.1

  موخه د دې ممکن والی وو تر څو: د چاپيريالي او ټولنيزو اغٻزو د ارزونې  د پړاو

  : 

 داسې يو سند تيار کړي چې ټول ھغه چاپيريالي او ټولنيز معلومات چې تراوسه شتون لري ، خالصه ، تحليل او و ارزوي . 

يې   ESMPsاو د شونتيا پر مھال نور اضافي معلومات چې د پروژې د پلي کولو پرمھال د اوسنيو ټولنيزو اوچاپيريالي اغٻزو ارزونه 
 راټولولو ته اړتيا ليدل کٻږي ، ھغه به ھم راخالصه شي . 

کليوميټره حق العبور کې ټول شته خنډونه او ګواښونه په ګوته کوي  ١٢٠٠د چاپيريالي او ټولنيزو څيړنو اندازه تشريح کوي ، دا څيړنې په 
 . 

 ھٻوادونو له پاره تياريږي .  ونډه لروونکيو  ھرو څلورو د ESIAs (pESIAs)ګامونه په ھر ھٻواد پورې مشخص لومړني \

  ارزونه .  د خطرونو الوتونکيود  1.2.2

ې غھغه خطرونه چې  په د الوتونکيود  دا وه چي  د نورمانديو په واسطه)قصد (مد مطالعې  ارزونې  دد خطرونو د مديريت  الوتونکيود 
، تيار کړي او په دې برخه کې د ډٻرو څيړنو او مطالعو زمينه برابره کړي او يا يوې ټاکلې پايلې ته ورسيږي . په  اړوند دي پروژه پورې

  د خطرونو کچه روښانه او راټيټه شي .  الوتونکيودې کار سره به د 

 او او د استوګنځايونو  د موقعيت ېغو زيان موندننيولو له امله د  ھ بريښنااو  د ټکرسره  بريښنا، له وډولوند په دغه مطالعه کې د الوتونکيو  
په دې برخه کې کافي معلوماتو په څٻر د شته معلوماتو له سرچينو څخه استفاده شوې ده.   GISد  اړه  د تمديدي لين د مسير د وقعيت په

لکه د تٻرٻږي، په ګوته کړي.  خطرونو د پټۍ موقعيت چې د طبيعي سرچينو د ساتنې له مشخصو سيمو څخه معلومات موجود وو ، ترڅو
عمده او اساسي اغٻزې  تمديدد لين د بريښنا، دا ټول ددې له پاره  تر سره شول ترڅو په دې سيمو کې د  (IBA)عمده ځايونه  الوتونکيو

 . څرګند شي  ESIAsوارزول شي او د نورو مطالعاتو د کارله پاره د تياري په جريان کې اړين مواد 

  

 چاپيلایر د ارزونې موخه د سيمه يٻز  1.3

 پيژندنه 1.3.1

څخه عبارت ده . او د چاپيلایر د ستراتيژيکې ارزونې پر بنسټ په اغٻزو ډٻر تمرکز   (REA)دا ارزونه له چاپيريالي او ټولنيزې ارزونې
کوي . ياده ارزونه له ھغو برخو څخه عبارت ده چې ، چاپيريالي موضوعګانې  او په ستراتيژي پورې اړونده اغٻزې ، پاليسي ، پالن او يا 
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يو ځانګړي سکتور پورې تړاو لري تر څٻړنې او تجربو الندې نيسي .  ( د پروګرام او ھمدارنګه ھغه پروژې چې  پر يوې سيمې او يا په 
  په برخه کې وي )  CASA-1000غزول ، ټاکل شوې ده چې عمده موضوع د  بريښنابيلګې په توګه د 

ٻر مفصل وي . خو د يوې د چاپيريالي ـــ ټولنيزې ارزونې اصلي متن ډ به ، يا چاپيريالي ــ سيمه يٻزې ارزونې په پرتلهد وصفي ستراتيژيکي
پروژې د ارزونې يا د يو ھٻواد د ارزونې په پرتله بيا ډٻر مفصل نه وي . له دې وروستۍ ارزونې څخه چې د چاپيريالي ـــ سيمه يٻزې 

کړي . په  او په عين وخت کې ارزونه نوې ( تجديد ) مطالعاتو ټول عناصر راخالصهارزونې په نامه ياديږي ، ھدف  دادی چې ، د پخوانيو 
او ټولنو پورې اړونده نورې مشورې ، څٻړنې او مطالعات د ارزونې په  الوتونکيو پهھغو ارزونو کې نور اړين ټکي وراضافه  کٻږي.  

 اصلي متن کې ځای پرځای کٻږي . 

وروستی  تمديدکې خالصه کٻږي . د لينونو د  ۍيوه پراخه مسير په دوه کٻلومټر د  د لينونو تِيرو تمديدعمده اغيزي او د  REAو ا ESIAد
اصلي موقعيت ، سب سټيشنونه او د برجونو ځايونه به وروسته د انجينيري  قرارداديانو له  يدومسير او د مستقيم او متناوب جريانونو د تبديل

، تفصيلي سروې په مټ چې د ټولنيزو ـ چاپيرياليزو اغٻزو د ارزونې له الرې د ټولنيزو، (EPC)خوا  د ھر اړخيزې تدارکاتي، رغانيزې 
چاپيرياليزو او سيمه يٻزو اړخونو په پام کې نيولو سره   په ھر ھٻواد کې  د مسير د تمديد په اړه تر سره کٻږي، مشخصٻږي. دغه په 

له خوا تصويبيږي .  نو له دې کبله ھوکړه  WBرزونه، د پور ورکوونکيو او ھٻوادونو پورې ځانګړې شوې د ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو ا
  ي.  ترتيب شوشوه، چې د کاري چوکاټ طرزالعمل به يوه ښه طريقه 

. چې په دې طريقه او پرله پسې طرز العمل ګڼل کٻږي کې وصفی طرزالعمل يو ډول کٻفي ESIAچاپيريالي ــ او ټولنيزو اغٻزو ارزونه  په
ګي ورته آسانه وي . ه يژي او يا د پروژې سيمې ، عناصر او توکي تحليل او وټاکل شي  ترڅو داسې يوه زمينه برابره کړو چې رسيدبه سترات

په ھمدې ترتيب ، دا کار به د ھٻواد يا د ځای په اړه څو ځله تکرار شي چې و به کولی شي ځينې چاپيريالي او يا ټولنيز حساسيتونه ، له 
  نور او ھمدا ډول په طبيعي ځايونو کې رغانيز او عملياتي اړخونه تر څٻړنې الندې ونيسي . داسې نه ، مالکٻت او ځمکې ګټه اخيست

ټرو په اندازه د مسير ټاکنه د منلو مته رسيدګي آسانيږي ، چې د ټولنيز او چاپيريالي اړخونو له پلوه د دوه کٻلو وباآلخره ، په دې پړاو کې پايل
په واسطه په الره اچول شوی دی .    ESIAيو ھٻواد د چاپيريالي او ټولنيزې ارزونې پر بنسټ او د مشورو د ځانګړي ټيم   وړ ده  او دا کارد

په مسير کې د بدلون غوښتونکي شي .  د دغې شونتيا پر  تمديدنو د دې په شتون سره ، دا شونې ده چې يو ، يا ډٻر شريک ھٻوادونه د لين د 
ټولنيزه ارزونه نورې اضافي الرښوونې ھم په الره اچوي ، ترڅو د اړتيا پر مھال د چاپيلایر  او  ټولنې څيړنې ته اجازه بنسټ، چاپيريالي او 

ې ورکړي او په چاپيلایر او ټولنه کې د الډٻرو متضادو اغٻزو د رامنځته کٻدو مخه ونيسي . نو په دې ترتيب د چاپيريالي او ټولنيزې ارزون
  ته راځي او په آسانۍ سره په پروژه کې محسوسيږي . اغٻزې په آسانۍ الس

  :د راپور محدوديتونه 1.3.2

له مطالعې او  ھمدا راز په   IEL ESIAچاپيريالي او سيمه يٻزه ارزونه د شته معلوماتو پر بنسټ تياره شوې ده . ( دغه معلومات د 
پورې اړوند راپورنو څخه عبارت دي ) او پرته له دې چې نور ساحوي کارونه صورت ومومي او يا نوي معلومات  راټول شي .  الوتونکيو

 نو په دې اساس ، د مشورو پايله بايد د چاپيريالي او سيمه يٻزې ارزونې په وروستۍ نسخه کې ضميمه شي . 

اخيستل شوی او د  resolutionپه اندازه  6mيټ د انځور پر بنسټ د اضافي څٻړنې ( د سټال Alignment Sheetsد توازن شيټ 
ESIA  او د ارزونې د غښتلتيا  وموميد ګټې اخيستنې له پاره وړاندې شوې. دا کار په دې موخه ترسره شوی چې ، ال ډٻرې ھڅې صورت

و ډٻر معمولي تفصيالت ھم راښکاره کړل يلونڅيړنو او تحل Alignment Sheetsپه خاطر ال ډٻر معلومات په الس راشي . د توازن شيټ 
  . نيزه ارزونه کې ډٻر ګټور ثابت شيچې کولی شي په چاپيريالي ـــ ټول

دا شونې ده چې د افغانستان او پاکستان په ځينو سيمو کې به نا امني وي ، خو په دې پړاو کې ټاکلي معلومات وجود نه لري  ، ترڅو په 
 . يزيات ش کې ورچاپيريالي او ټولنيزه ارزونه 

IEL ESIA  په مشخصه توګه ټولنيزې اغٻزې په جال توګه تر پوښښ الندې نه دي نيولي ، ددې اساسي المل د ارزونې څرنګوالی دی چې په
لوړه کچه ترسره شوی دی. ټولنيزه او سيمه يٻزه ارزونه عمدتا د تصميم نيونې تشخيص او تر يوې اندازې تفصيل او تفسير په ځان کې 

. دا معلومات دھغو ساحو څخه د ليدنې په پايله کې په الس اخيستنې په تحليل کې په ګوته شوينغاړي چې د سټاليټ له الرې د انځور را
  لين ترې غزيږی .  بريښناراغلي چې د 

پروژه کې له ټولو شاملو  په دغه به نو له دې کبله، يادونه کٻږي چې د بٻلګې په توګه له متراکمو او غير متراکمو سيمو څخه د لين تمديد
  ھٻوادونو څخه تٻرٻږي.

د ځمکې اندازه  يې نه ده مشخصه کړې . او ھمدا راز په موقته او دايمي  چېله دې سره  سره، په ټوليزه توګه څٻړنه ھر اړخيزه نه ده . ځکه 
ره تناسب لري . دې پړاو يوازې مسير مشخص توګه يې د نويو ځايونو ټاکنه ھم نه ده کړې . د تحليل دا پړاو د پروژې د ډيزاين مرحلې س

لين او زيربناوې ورغاول شي . او لکه څنګه چې روښانه شوې ، تمه ده چې ، دا حقيقي مسير کٻدای شي د  تمديدکړی چې په دې کې به د 
. ھغه اغٻزې چې شي وی کٻږي ، له ھغې وروسته مشخصپروسې په جريان کې په مفصله توګه ډيزاين او له رغاونې وړاندې چې کومه سر

 ؟چې ، ددې پروژې په پايله کې څومره خلک اغٻزمن کٻږي ږيد رغاونې په جريان کې تر څٻړنې الندې نيول کٻږي په دې کې رانغښتل کٻ
وړ  د اړتيا؟ ،څومره کسان ورکې په کار ګومارل کٻږي  ؟له لين سره نږدې قرار مومي تمديدد  بريښنااو يا څومره خلک له زيربناوو او د 
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د څومره تاوانونو جبران به  ؟ کوم ځای کې وي په کونو موقعيت او اوږدوالی به څومره اوړد موقتي او دايمي س ،ځمکه به څومره وي
او داسې نور  موضوعات به د چايپريالي او ټولنيزې ارزونې په پايله کې چې په ھر ھٻواد کې صورت مومي ، په الس راشي   ؟ورکړلی شي

 او بيا به تر څٻړنې الندې ونيول شي . 

دغې  ځکه چې د. په چاپيريالي او سيمه يٻزه ارزونه کې دا شونې نه ده چې د ټولنيزو اغٻزو ھراړخيزه ارزونه  يې په ترڅ کې وړاندې شي 
ارزونې په ځينو اړخونو کې ځينې معلومات نه وړاندې کوي . لکه امنيت او دٻته ورته نور موضوعات چې څٻړل او مشخص کول يې اړين 

او  فزيکې او فرھنګي مواردو پورې اړوند ټول معلومات په ځان کې نه رانغاړي  په کار دی . د چاپيريالي او ټولنيزو اغٻزو ارزونه ھمدا راز
ھٻواد پورې مربوط  چاپيريالي او ټولنيزې ارزونې په جريان کې ال زياتې څيړنې او تحليل ته اړتيا لري .  ترڅو د کار د  پهدا معلومات 

مسير نھايی او معلوم شي، ھغه  تمديدلين د  ساحو ، سروی ګانو او ټولنو او سازمانونو پورې اړونده مشورې صورت ومومي .  ھر کله چې د
تي ساحې به چې فرھنګي او کلتوري ارزښت  لري ، ترڅٻړنې الندې ونيول شي او په ھر ھٻواد کې به د چاپيريالي او ټولنيزو اغٻزو د حفاظ
 . ونې په برخه کې په الره واچول شيارز

ه دي تعيين کړي . د لين د سرچٻنې ن PCR)ملي او يا نړيوال  پلوه کومې مھم فزيکې او فرھنګي(  لهد مسير لومړنيو څٻړنو  تمديدد لين د 
شي او د فزيکې او فرھنګي سرچٻنو له تخريب څخه به  نه کې په تفصيل سره  و څيړلمسير به د چاپيريالي او ټولنيزو اغٻزو په ارزو تمديد

  مخنيوی وشي . د چاپيريالي مديريت په اړه به د ھرھٻواد اړوند ځانګړي اقدامات په تفصيلي توګه وړاندې شی . 

  

  يريالي ـ  ټولنيزې ارزونې مشورې او خپرونهد چاپ 1.3.3

د په نورو سيمه ييزو ژبو کې شتون لري، د بيلګې په ډول ی، چې په انګليسي او د ھٻوادا د چاپيريالي ـ  ټولنيزې ارزونې د مصوبې لنډيز د
له څلورو ګډون کوونکو ھٻوادونه پښتو، دري، اردو او روسي. اصلی ارزونه په انګليسی او روسي ژبو کې ده. له دې وروسته به ھر يو 

پروژې ته په اسانې  PAPڅخه د ھيواد په مختلفو برخو کې د چاپيريالی ـ ټولنزي ارزونې لنډيزعملی کوي، څو خلک تری اغٻزمن شی او د 
رې تنظيموي او په يزو رسنيو له خوا خپره شی، چې اړوند  دولتونه به عامه مشويسره السرسی ولری، نوموړې ارزونه به د ھٻواد د سيمه 

په ټولو موقيعتونو کې  ي توګهبيا ځل په او اصلی ارزونه به يو ځای شی، نوی شوی راپور به نډيز متن به د نوې شوې ارزونې د پايله کې 
  خپور شی.

  : د پروژې تشريح٢

  مطالعهد پروژي    ٢٫١

  .څخه عبارت دی  HVDCاو د مستقيم لوړ ولټيژ جريان  HVAC، چې د متناوب لوړ ولټيژ جريان برخې لري دوه  نوموړي پروژه

 جريان لين د ژ اد متناوب لوړ ولټHVAC ۵کيلو متر)  دی چې له قرغستان  ۴٧٧( ېله اټکه تر خجند پور  بهکيلو واټ  ٠٠
پورې  نګوده کٻلو واټ په ظرفيت يو لين له ريګار څخه تر س ۵٠٠جمھوريت څخه اضافی بريښنا تاجکستان ته وليږدول شی، او د 

شبکې تشی پوره کړي.  له ګڼ ميشتو سيمو څخه به د امکان تر بريده ډډه وشی، لکه  د ازبکستان او  بريښناد تاجکستان د به 
  تاجکستان بندری سيمی ، چې د قرغستان جمھوريت پولو ته څيرمه موقيعت لری.

  په لوړ ولټاژ سيستمHVDC   ميګا واټه به يې له  ١٣٠٠چې  تپه ظرفي بريښناليو واټ ک ۵٠٠سمبال يو مستقيم تمديدی لين سره د
د متناوب جريان سيستم په مستقيم  به ميګا واټه ١٣٠٠کٻلو متره) يو بدلونکې  ٧۵٠سنګودي څخه د کابل له الری تر پيښوره (

ان سره په پيښور جري   DC – ACمتناوب  په ميګا واټه مستقيم جريان به ١٣٠٠په سنګوده کې، يو بدلونکې  AC – DCجريان 
پر  تمديد. د لين د وي به کابل کيسره   DC- ACمتناوب جريان په  ميګا واټه بدلونکې مستقيم جريان سټيشن به  ٣٠٠او يو د 
خمری، راقی، متھرالم او جالل اباد شتون لری، چې د ګڼ ميشتو سيمو څخه ځينی ګڼ ميشتی سيمی لکه کابل،  کندز، پل کې مسير

  حده ډډه وشی.به د امکان تر 

ورکول شوی او  ميليونو امريکايی ډالر ١٠٠٠کابو کټه ګوري په موخه  Aد نړيوال بانک له لوری د چاپيريالی ارزونې د  ې تهپروژغې د
وی. عملياتی رژيم به  په کي شامل نه ډول اضافی توليدی ظرفيت او يا  يوازی د شته بريښنا څخه د استفادی له پاره  به وکارول شی، او ھيڅ

  ھيڅ اغيز ونه کړي.باندې  و ھيوادونو يله دی مخی به د اوبو د سرچٻنو مديريت به  په ګډون کوونک

  

  غوښتنه:/د ھٻوادونو د بريښنا د توليدی ظرفيت .  ٢. ٢

   

  د قرغستان جمھوريت 1.3.4

لرونکې ده، چې په  MW ٧١۶  % 19او يو څه د  حرارتی دستګا   MW ٠٣٠،٣%  81بريښنا ډٻره برخه د اوبو  د قرغستان جمھوريت د
  وچو موسمونو کې يې د بريښنا توليد لوړيږي.
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په يو کال کې) د اوبو د بريښناکوټونو د بھرنی  MW, 5,110GWh 1,200د اوبو سيستم يې د توکتو ګول د بريښنا پر زيرمي متکې دی. ( 
  د پام وړ انرژي توليدوي. GWh ٧٢٣۵ه کال کې جريانونو څخه يو منظم داخلی جريان توکتوګول توربين ته برابريږی، او په يو

 تاجکستان 1.3.5

ميليارد کٻلو واټ اټکل شوی ده.  دا  ۵٢٧تاجکستان د اوبو د ډيری انرژی لرونکې دی، چي د ھٻواد په سويل کي د يوه کال  په ترڅ کې تر 
 کړي.شميره د پام وړ ده ، چې کولی شی ويی پلوری او په بريښنا پوری تړلی صنعتونو ته وده ور

 افغانستان 1.3.6

ليد دا مھال افغانستان له شمالی ګاونډيو (په منځنی آسيا کې له تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان) کي نښتی دی. د افغانستان د بريښنا د تو
  يی ډيزلی ده.  ۶٣ميګا واټه يی حرارتی او  ١۵١يی له اوبو،  ٢۶١ميګا واټو ته رسيږي چې  ۴٧۵مجموعه 

سره مخ  ېعرض ېله غير منظم بريښنايو ته رسيږی، د ميليونو وګړ ۵څخه تر  ۴سره مخ پر زياتيدو دی، چې له  ټکېچد کابل نفوس په 
  چې د زيربناوو د نه پرمختګ له امله له ډٻرو ستونزو سره مخ شو. يد ېجګړ ېمود ېد اوږد ې، چې المل يیشو

  

 پاکستان   1.1.5

مالی کلونو په پای کې د  ٢٠٠٩او  ٢٠٠٨پارچاوي ته اړ کٻږي، د  بريښناچې تر ډٻره د د پاکستان د بريښنا سکتور له کمښت سره مخ دی، 
و  MW ،6,474 MW 13,370اوبو او ھسته يي توليد په ترتيب سره ي، دحرارت بريښناوه.  د  MW ٢٠٣٠۶مجموعه  بريښناپاکستان د 

462 MW  .دی  

 ته غوښتنه مخ په زياتيدو ده ، چې المل يی د نفوسو زياتيدل دی. بريښناپه پاکستان کې 

  د پروژي د اجزاو تشريح : 1.4

  او ټولنيزو مطالعو پر اساس ترتيب شوی دی. چاپيرياليد لين د تمديد وړانيز شوی مسير د سيمی د عمده 

سب سټيشن به  پر يل شی او د تاجکستان د خخجندظرفيت سره د قرغستان د داکټی له سټيشن څخه پ  500HVACد لين د تمديد مسير به په  
کٻلو متره به يې د قرغستان له سويل لويديځ او پاتی   ۴۵٢کيلومټره مجموعی اوږدوالی ولری، چې   ۴٧٧پای ته ورسيږی. تمديدی لين به 

  ی شبکې ته پياوړتيا وروبښي.کٻلوواټه لين له ريګار څخه د تاجکستان د  سنګود ۵٠٠کٻلومتره به له تاجکستان څخه تيريږی. يو  ٢۵

نا کوټ (تاجکستان) څخه پيل او د جنوب په لور به  ادامه ولری او نژنۍ ته نږدی به ښد سنګودی له بري 500HVDCد لين د تمديد مسير 
ديد لين به له کابل ه رسيږی. د بريښنا د تمت چاريکار څخه کابل لهاو  ېالر يېبه بريښنا د سالنګ د لو ېسيم ېله د ي. افغانستان ته تير ش

ته ورسيږی، ګڼ ميشتی سمی د کابل او ھمداراز کندز، بغالن، بلخمری، رقی، مھترالم او جالل  ه لوری جالل اباد او بيا پيښور څخه د ختيځ پ
  اباد ګڼل کٻږی. 

 د وړانديز شوی دی. دا مسير به (1300MW)او پيښور  (300MW)، کابل 500HVDCد بدلوونکې سټيشن  (1300MW) 1د سنګودی
  تيريږی. کېپاکستان په کٻلو متره به  ٧١کيلومټره په افغانستان او په پای کې   ۵۶٢تاجکستان، په  کٻلو متره په اوږدوالی  ١١٧

ی خط لوريو د مرکز ٣٠نه تر  ٢٠منځنی حد ( ۶٠او  ۵٠د ځمکې د حق العبور خالی کول به دواړو مرکزی لوريو ته روان وی.  معموال د 
نباتاتو کرلو ته اجازه نشته، چې تر څلورو مترو لوړه وده وکړي. ھمداراز په مسير کې بايد د دايمی استوګنی له پاره ھغو ته ) په الره کې د 
  کٻلو متره ليری وی. ۵بايد سټيشن ته نږدی وي، خو لږ تر لږه بايد  شی. د ځمکې د الکترود له پاره  ودانی ھم جوړی نه

  کې ښودل شوی دی. عکسونو  ٢-٢او  ١-٢ه مسير پ

د  CIGREيا  IEEE ،IECپه دغه پروژه کې به نړيوال منل شوی معيارونه وکارول شی او به ھمدی ډول به معيارونه او الروښوونی د  
  . يغوره صنعتی کړنو پواسطه ډيزاين ش

، ېزاويه، منځنی زاوي او کوچنۍTangent Suspensionتعليق ددی لين له پاره لږ تر لږه پنځه ډوله برجونو ته اړتيا ده چې د تاجينټ 
  او د برج ترمنيل  په کې شامل دي. ېسقبله زاوب

  اړخونه:رغانيز  1.5

څو پيچليو او مغلقو ھٻوادونو له امله،  دپه يوې بې ثباته او نا امنه سيمه کې په دې پروژه کې له خصوصی سکتور سره د کمي ليوالتيا له امله  
نړيوالو  وګه  د داخلی تمديدي شرکتونو او د دولتي سکتور  د پروژي په  ت پروژه CASA-1000دغو څلورو ھٻوادونو تصميم ونيوه چې د 

  تطبيق کړي. په مالتړ او نورو تمويلوونکيو   IFIمالي سازمانونو 
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د   (i)څخه عبارت دي چې مسؤوليتونه يې عبارت دي NTCsو کې  له څلورو داخلی شرکتونو تطبيقوونکي شرکتونه په اړوندو ھٻوادون 
CASA-1000پروژې له پاره  د تمديدي زيربناوو رامنځته کول ،(ii) د متناوب جريان سيسټم حفظ او فعالول او(iii)  د متناوب جريان سيسټم

  .  يليز سيسټم مناسب فعاليت پرغاړه ولرپروژې د ټو CASA-1000 له فعالوونکيو سره ھمغږي تر څو د 

د امکان په صورت کې به د سيمی اوسيدونکې په دی پروژه کې و ګمارل شي، او د تګ راتګ له پاره به يې د ليږد راليږد سيستم ھم برابر 
 m x 2.5 2.5به يې   او اندازه  pad and chimneyشی. د برجونو بنستونه د قوي کانکريټ پواسطه جوړيږي، چې د بنسټ ډول به يې 

m x 2.5 m  وي. دStringing   کانډکټورونه او ھوايې لينونو له پاره  به له فشاري ميتودTension .څخه کار واخيستل شی  

به  فيصده  ٣٠څخه تر  ٢٠ن، له اکارپوھکار کارکوونکې به  بھرنی  فيصده ١٠د کارکوونکيو  شمير به د کار په جريان کې يو ډول نه وي، 
يز کارپوھان ، او پاتی به يې عام کارکوونکې وی. عملياتي انسجامات او عامه حافظتي ترميم چې  د لين د تمديد له پاره اړين دی، يه سيم

  عبارت دی له:  

په پايله کې له حده ډير بوټی، د عايق ماتيدل،  د برجونو له السه ورکول او  د مرکز د حفاري سيمې ورستيدل د تمديدی لين د فعاليت د جريان 
  د پٻښو او توپانونو له پاره عاجل ترميم ته اړتيا ده.

، افغانستان ۶١٠، تاجکستان ١٠۵٠چې تمه ده ھر ھٻواد  به ورته اړتيا ولری، په الندی ډول وي. د قرغستان جمھويت  به د برجونو شمير
يارونه وکارل شي او عامه خونديتوب به يقينی کوي. د صنعت غوره معبھ، د قراردادونو په   ټولو پړاوونو  کې ١۵٠او پاکستان  ١٢٠٠

 مرسته وشی.  تمديدی لين به ھر کال تفتيش کٻږی، څو د ترميم په برخه کې  يې
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  چاپيلایر ارزونه:  سيمه ييزد 

  لنډيز

  د پروژې د تطبيق په برخه کې د وړانديزونو د تفصيل لنډيز:  ۵،٢

ک ددې له پاره چې دا پروژه په يو حقيقت بدله شي، د قرغزستان ، تاجکستان ، افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ يو ھوکړه ليک السلي
چې د قرغزستان په مرکز الماتا کې وجود لري. ددې  شوې چې له مخې  يې يوه بين الحکومتي شورا د يو سکتريت په ملتيا جوړه کړې

به د نړيوال بانک او اسالمي پرمختيايي بانک او  ې سرهپروژ  CASA-1000 لهڅلورو ھٻوادونو پر ژمنو سربٻره وړانديز شوی چې 
ريکا د بھرنيو چارو وزارت ، د ) د امUSIADنورو مرستندويه سازمانونو لکه د امريکا متحده اياالتو پرمختيايې اداره ( ه ھمداراز ممکن

  مالي برخو  کې مرسته کوي. په  ) AusAID( ه) د استرليا د پرمختګ نړيوالې ادارDfIDانګلستان د نړيوال پرمختيايې اداره (

د کلونو په موده کې بشپړه شي. ددې پروژې د رغاونې قرارداديان او   ۵٨د يادې پروژې څٻړنې ښودلې چې دا پروژه به کولی شي د 
تدارکاتو انجينران ددې پروژې د پرمختګ په موخه لګيا دي ترڅو  چې د پروژې ډيزاين، د ساختماني موادو تدارکات  او داسې نورې  برخې 

د ھٻواد به ) مشاورينو په مرسته پر الره اچول شوي چې په زيات احتمال سره ESIAپوره کړي.ددې ترڅنګ د چاپيلایر د اغٻزو ارزونه د (
  تر سره شي.  موقعيت په برخو کې و د پروژې د په کچه  ا

او ټولنيز مسئوليت پر غاړه لري، ددې ترڅنګ د پروژې څارنه ،د ټولو تياريو او  چاپيرياليد ھر ھٻواد داخلي شرکتونه ددې پروژې 
د تطبيق پر د يادې پروژې  ساختماني چارو څارل، له محلي چارواکيو سره ھمغږي، ترڅو محلي ټولنه په دې کې را داخله او ھغه خلک چې

او دا يقيني کړي چې د نړيوال بانک او نورو لويو پور ورکوونکو غوښتنې او پاليسي په پام کې نيول شوي، او  مھال اغٻزمن شوي راضي
و اړونده سندونه اغٻزې ا ټولنيزېاو  چاپيريالياو د پروژې يتي پالن کې په پام کې نيول شوي ھمداراز ټول ھغه تدابير چې د پروژې په مدير

  تطبيق شوي دي. 

پروژې د غځونې له  CASA-1000) د ١مسئوليت لري : ( و ھٻوادونو کې دي،) چې په اړوندNTCs(هداخلي شرکتون څلورتطبيقوونکي
) او ھمداراز له فعالوونکيو سره ھمغږي تر څو ھغه کسان ٣)د متناوب سيستم فعالول، ساتل او جريان ورکول، (٢پاره د زيربنا جوړول،  (

  په پروژه کې مستقيم دخيل دي او دا مسئوليت پر غاړه لري: دا شرکتونه عبارت دي له :  CASA-1000چې د 
   ملي شرکت ( تمديداو د پاکستان د انتقالNTDC( 
 )د تاجکستان تاجک برٻښناOjSHC ( 
 ) د افغانستان برٻښنا شرکتDABS( 
 ) د قرغزستان د ملي برٻښنا شبکهNESK( 

کٻلو واټه لين له نوريک سيمې څخه تر پلخمري پورې  ٢٢٠تاجک برٻښنا شرکت ھوکړه کړې چې د آسيا د پرمختيايی بانک په مالي مرسته 
  به د رشت په سيمه کې د اسالمي پرمختيايې بانک په مرسته عملي کوي.  لين تمديدکٻلو واټه برٻښنا  ٢٢٠او ھمداراز د 

  

کٻلو واټه لين به  ۵٠٠تر سمات پورې غزوي، او يو بل څخه تش  ـ ايګول له کٻلو واټه لين ٢٢٠به  NESKد قرغزستان اسالمي جمھوريت 
له يو سب سټيشن  کٻلوواټه لين به  ۵٠٠پرمختيايې بانک په مالي مرسته تطبيق کړی او ھمداراز به يو له يو اړوند سب سټيشن سره د اسالمي 

  تر کٻمين او له کٻمين څخه تر وش  پورې تطبيق کړی دی.  څخه له داکتاسره 

NTDC او پراختيا او  ، تطبيق تمديدد پروژې د تطبيق   بريښناد اوبو د  پاليسي په چوکاټ کې په پاکستان کېمحافظتي د نړيوال بانک د
  محافظتي ارزونې په حال کې ده.  

DABS  ،د چې په ھغه کې شرکت په افغانستان کې اوس مھال د دوو پروژو د تيارولو په حال کې دی، چې د نړيوال بانک له خوا تمويليږي
  . مل ديھم په کې شا لوړول مطابقې وړتيا کټګوري د پروژې رغاونه او د ھغېAابو د برٻښنا د 

او اجتماعي اغٻزو د ارزونې په جريان کې  چاپيريالييادونه وشوه ، د پروژې د يې د ھغو شرکتونو ظرفيت چې وړاندې  تمديدد پروژې د 
 به د اړوندته مراجعه وکړئ. )د اړتيا په صورت کې  ۴٫٠١البته د اړوند ھٻواد تر ال زياتې څٻړنې الندې ونيول شي، (د عملياتي پاليسي بحث 

  زيات کړای شي.  ھم مديريتي پالن کې چاپيرياليپه  ھٻواد د ظرفيت لوړل

  ، اداري او حقوقي چوکاټ:يوړ پاليس تطبيق د  ٣

  پٻژندنه:  ٣،١
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 پرحقوقي چوکاټ ھٻوادونو له پاره  اړه ونډه لروونکيود څلوروچې تر دې مھاله ترسره شوې، کې زو ارزونه او ټولنيزو اغٻ چاپيرياليد 
ھمدارنګه د  هارزون ټولنيزهچاپيريالي او  .وړاندې شوهھر ھٻواد ته ارزونې د يو برخې په توګه  ټولنيزې د چاپيريالي اوشوې او کتنه بيا

د وروستي محافظتي معلوماتي شيت  پروژې په اړه  CASA-1000د  نړيوال بانګ د غوښتنو او الرښودونو په اړه معلومات وړاندې کوي.
   پر اساس چې د نړيوال بانک له خوا خپور شوی، الندې پاليسي رامنځته کوي:

  د چاپيرال ارزونه.–نړيوال بانک  ۴،٠١عملياتي پاليسي 
  عي استوګن ځايونه . يطب ۴،٠۴عملياتي پاليسي 
  نګلونه .ځ ۴،٣۶عملياتي پاليسي 
  تجديد. ارادي سيمو غير  د  ۴،١٢عملياتي پاليسي 

دغې سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې ھر ونډه لروونکي ھٻواد ته ھغه اړوند حقوقي موضوعات تفصيل کړل، چې په سيمه ييزو دفترونو کې د 
د نړيوال بانک د ټولو نورو پروژو په څٻر ، ھغه ئ) نړيوال بانک د کارکوونکيو له خوا چمتو شوي وو. ( الندې متن ته مراجعه وکړ

افظتي معيارونه چې تطبيقٻږي، د دغه بانک معيارونه دی چې تر ډٻره د ھٻواد له معيارونو څخه ډٻر مشخص دي. د دغو دو ډوله مح
په بشپړ ډول معيارونو تر منځ ھر ډول تناقض او نيمګړتيا به په ھر ھٻواد پورې مختص چاپيريالي ـ ټوليزو اغٻزو په وروستۍ اروزنه کې 

انيزمونه شته دي چې يقيني کوي يې چې  معيارونه  ال ډٻر دقيق او شديد عملي شي. دغه موضوع تر ډٻره د سيمې د تشريح شي او داسې ميک
تجديد او عامه مشورو له اړخونو سره صدق کوي چې کولی شي د سيمې د اوسيدونکيو حقيقي تجديد وي او يا په احتمالي ډول د خسارې 

  و له پاره  تدابير وي. جبران او د کرنيزو زيانونو د نورو خسار

  ملي قوانين او اصول.   ٣،٢

  د قرغزستان جمھوريت :   ٣،٢،١

 چاپيريالي منعکس شوي چې په اغٻزناک ډول يې ) کې NEAPکې په ملي عملياتي پالن ( ١٩٩۵پاليسي په کال  چاپيرياليد قرغزستان  
مه )او د  ١۶کال د جون مياشتې په  ١٩٩٩شمٻره  ۵٣تنې قانون، (لکه د چاپيلایر سا رخېب ېاو اصول ځای پر ځای کړي او دوه مھم قوانين

  مه . ) ١۶کال د جون د مياشتې  ١٩٩٩شمٻره د  ۵۴ايکولوژي د کارپوھانو د بيا کتنې قانون(

 د چاپيلایر ساتنې قانون ددې درلودونکي دي چې د پروسې ډيزاين، نصبول، بيارغاونه، د مرکزونو فعالول، او نور فعاليتونه چې پر چاپيلایر
باندې مستقيمه او يا غير مستقيمه اغيز کوي، حفاظتي فعاليتونه ، او طبعي سرچٻنې بايد مشخصې او د ايکولوژيک نورمونو سره سم تر سره 

 ماده) ١٧اغٻزو ارزونه ترتيب شي. ( چاپيرياليا قانون ھمداراز ددې مستلزم دی چې د پالن شويو فعاليتونو له پاره بايد د شي، د

  

) د تشخيصولو، تحليل، ارزونې او د انکشافي EIAاغٻزو ارزونه ( چاپيرياليد مطالعې  کارپوھان ليکي  چې د   د ايکولوژيکي قانون
اغٻزو   چاپيرياليمه ماده  ھغه فعاليتونه تعريفوي چې د  ١٠ماده) ددې قانون  ١پام کې نيولو په معنې ده. ( د پهفعاليتونو د ممکنه اغٻزو 

  ارزونې ته اړ دي او د دغې ارزونې تر سره کولو ته اړتيا لري. 

اغٻزو ارزونه تياره شي، د يو دولتي با صالحيته ارګان په واسطه يې د چاپيلایر ساتنې په برخه  کې بيا کتنه کيږي، (د  چاپيرياليکله چې د 
اغٻزو نھايې ارزونه بايد د پروژې د ايکولوژيکو پايلو،  چاپيرياليچاپيلایر ساتنې ، ځنګلونه ادار ، او د ايکولوژيکي کارپٻژندنې رياست) د 

تونو او د ھغو فعاليتونو د منلو د تضمين په اړه يوه بيانيه وي چې  د پالن شويو فعاليتونو يا د پروژې د تطبيق له الرې د پالن شويو فعالي
  ي.  وايکولوژيک محافظت او چاپيلایر ساتنه يقيني ک

کړي، او يا د ھغه تصميم په اړه ددې دواړو قوانينو پر بنسټ ، خلک حق لري چې  په خپله د پروژې ايکولوژيکه مطالعه تنظيم او تر سره 
 چې د ايکولوژيکي کارپٻژندنې رياست له خوا نيول کيږي،  تبصيره وکړي. 

د تخنيکي او چاپيلایر ساتنې په برخه کې د دولتي تفتيش  دنده او مسئوليت دی،  تطبيق او څارنه د قرغزستان د جمھوريتارزونې  چاپيرياليد 
ځمکې او استخراج،  چاپيلایر ساتنې او  ې برخو کې په کارګرانو ، رغاونې، د کاني سرچٻنو ددا بنسټ ساحوي څانګې لري، په الند

  بيالوژيکي منابعو  باندې د دولت د کنټرول مسؤوليت لري. 

  تاجکستان ٣،٢،٢  

 چاپيرياليلی کولو او ) يو مھم بنسټ دی  چې په تاجيکستان کې د منطقوی پاليسۍ د  ترتيب او پ SECيا محيطي کميټه(دولتی چاپيريالي 
کې د چاپيريالي اغٻزو د ارزونې مقررات او »  د ايکولوژيک کارپيژندنې قانون « او » چاپيلایر ساتنی قانوند  «ارزونې مسؤوليت لري. د 

بيا کتنه ور  . د چاپيريالي اغٻزو د ارزونې  مطالعات بايد د دولتی ايکولوژيکو کارپوھانو په مرسته تصويب او يد ياصول  په ګوته شو
کميټې چاپيريالي دولتي پياوړتيا او څارنه  د اغٻزو  ې يوه برخه جوړوي.  د چاپيرياليکميټچاپيريالي دولتي . چې دغه کارپوھان د  باندې وشی

  سيمه ييزو څانګو مسؤوليت دی. ھغې د او د 
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) چې په ھغی کې د تطبيق ګڼه ٢٠٨مه،   ٢١ال د جوالیميالدی ک ٢٠١١) ميالدی کال کې تصويب شو. (د ٢٠١١د چاپيلایر ساتنی قانون په (
کميټه ، سيمه ييزچارواکي، عامه بنسټونه او خلک چاپيريالي وړ حقوقی اصول ، د ساتنی وړ شيان ، د حکومت صالحيت او اصول ، دولتي 

  تعريف شوی دی.

د ايکولوژيک چې پر ساتنې  ټينګار کوي   او الزمه ګڼی  دغه قانون ھمدارنګه  په يوه خوندي او صحي چاپيلایر کې د عامه حقوقو او افرادو
ي. د وکپه چاپيلایر باندې منفي اغٻز  کار پوھانو او چاپيريالي ارزونی د اغٻزو  يو ترکيبي سيسټم دې د ھغه فعاليت په اړه تصميم ونيسي چې

او د چاپيلایر له منفي اغٻزو څخه خوندي  يې غواړي  کې ژوند وکړي، چې زړهقانون مطابق ښاريان (اوسيدونکې ) حق لري په ھغه چاپيلایر
او په ترتيب  د چاپيريالي اغٻزو اړوند تصميمونو په  يواوسي. اوسيدونکې ھمدارنګه حق لری چې چاپيريالي معلوماتو ته الس رسی ولر

  ترتيب، تطبيق او تصويب کې برخه واخلي. 

د ايکولوژيک کارپٻژندنې قانون د دولتی کارپوھانو د مطالعې له پاره (په حقيقت کې د دولتی ايکولوژيک کارپوھانو بنسټ) اصول او 
 پرويسجرونه تياروی .چې د ھغوی مسؤوليت  د چاپيريالي قوانينو او د ټولنې د ايکولوژيک خونديتوب له معيارونو او مقتضياتو سره د پروژو

بين السکتوري څرنګوالي تصريح کوي، چې بايد په عمده توګه  قانون د دولتي کارپوھانو د بنسټ مطابقت بررسي کوي. دغه  د فعاليتونو
نفی مستدلل، ټوليز او عيني وي. د دولتي ايډيالوژيک کارپوھانو ټولنه د کړنو په اړه تصميم نيونه تعقبوي،چې کٻدای شی په چاپيلایر باندې م

يا ھغه وخت  په صورت کې يوازې د دولتې ايډيالوژيکو کارپوھانو د مثبتو السته راوړنو ،ګرامونو او پروژې مالې تمويلپرورد  تاثير وکړي،
  چې نتيجه ګيرۍ يې خپره شي، تر سره کٻږي. 

  افغانستان ٣، ٢،٣

  

کال  ٢٠٠٧په چاپيلایر ساتنې قانون ( د په افغانستان کې د چاپيريالي اغٻزو د تطبيق د بياناتو په اړه پروسيجرونه او فعلي حقوقي چوکاټ 
 ٢٠٠٨ کال نوامبر ) او د چاپيريالي اغٻزو  د ارزونې لنډمھاله مقرراتو ( د ٢٠٠٧جنوري)، د چاپيريالي اغٻزو د ارزونې ملي پاليسي ( د 

  ې څخه مالتړ دی. ، چې ھدف يې د چاپيريالي اغٻزو د ارزونې د لنډمھاله پروسې له الرې له پروژکال مارچ ) کې موندلی شو

کال  ٢٠١٣)  په  NEPAد چاپيريالي اغٻزو د ارزونې لنډمھاله اصول، اوس مھال د تطبيق وړ دي، خو د چاپيريالي اغٻزو ملي ارزونې  (
نه به پراخ بحثوکې د چاپيريالي اغٻزو د اروزنې پروسه  د ھغې له ښکيلو اړخونو سره يو ځای  پر غاړه واخيسته چې له ښکيلو اړخونو سره 

  مرسته وکړي چې د پرمختګ دغه اصول پياوړي شي. 

  

» د ھغو فعاليتونو مديريت چې چاپيلایر ستاتنه اغٻزمنوي« د چاپيريالي اغٻزو د ارزونې اړوند قوانين د چاپيلایر ساتنې قانون په درٻيم څپرکي 
  ځای شوي دي.

  

ين المللي اصولو موفقانه تطبيق، ستونزمن ښکاري چې المل يې داخلي امنيت، په ټوليزه توګه، د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو په ارزونه کې د ب
  په خپل ذات کې د قانون حاکميت او نور فکتورونه  دي.  ،جګړې روانې ديچې قومي عنعنات، د ځمکو مالکين،  او په ھغو سيمو کې 

 پاکستان 1.5.1

تصويب کړ. چې  (PEPA)ومت د پاکستان د چاپيلایر ساتنې قانون ستان په اساسي قانون کې تر اتلس ځلو اصالحاتو مخکې، فدرال حکپاکد 
باندې د تطبيق ککړتياوو  په ھر ډولکال قانون  ١٩٩٧چوکاټ رامنځته کړ. د دغه قانون د چاپيلایر ساتنې د مديريت له پاره يو ټوليز يا جامع 

 کال ١٩٩٧اره اصول رامنځته او عملي يې کړي.  د پاکستان د وړ دي او د پاکستان حکومت ته يې دا وړتيا ورکړه چې د چاپيلایر ساتنې له پ
دايمي واليتي پرمختيايي مقررات، د چاپيريالي محاکمو رامنځته کول او د چاپيريالي اغٻزو د ارزونې سيسټم  د چاپيلایر ساتنې  په قانون کې 

 رامنځته کول شامل دي. 

چې د ټولو پروژو له پاره د چاپيلایر د ارزونې د  هد هشامل )مطالعه IEE/EIA(د عمده بنسټونو په اصولو کې د چاپيلایر ساتنې کال  ٢٠٠٠د 
  راپورونو تصويب، بررسي، تياری او کټګوري په بر کې نيسي. 

د اقليمي  لایر ساتنې بنسټ پاکستان د چاپيې د چاپيريالي پاليسۍ د رامنځته کولو او تطبيق مسؤوليت لري، د کھغه مھم بنسټ چې په پاکستان 
 څخه عبارت دي  او  د چاپيلایر ساتنې له واليتي ادارو  تغييراتو له يوې څانګې

 د نړيوال بانک د تطبيق وړ پاليسو د مقتضياتو لنډٻز 1.6

 پروژې له پاره په پام کې نيول شوي، په الندې توګه خالصه کٻږي:  CASA-1000د نړيوال بانک د عملياتي پاليسو عمده مقتضيات چې د 
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 چاپيريالي پاليسۍ 1.6.1

 BP 4.01/د چاپيريالي ارزونې عملياتي پاليسۍ 

چې يوه برخه يې په ډٻره دی کټګورۍ کې درجه بندي شوې ده ځکه چې په ھغې کې د ډٻر لوړ ولتاژ لين تمديد ھم شامل   Aدغه پروژه په 
  تٻرٻږي. حساسه سيمه کې 

له پيل مخکې، د چاپيريالي اغٻزو يوه ارزونه چې د پروژې د ټولو  (i)نھايي بسته، بايد الندې موضوعات ولري:  ود چاپيريالي ارزونې اسناد
او په ھٻوادونو پورې مختص ټولنيزو ـ چاپيرياليزو اغٻزو د ارزونې له پاره  پورې اړوند پالنونو   برخو له پاره عمومي معلومات او په محل

د تطبيق په جريان کې،  د ھر ھٻواد له پاره په ھر ھٻواد پورې مختص د چاپيريالي مديريت پالن  (ii)د الرښوودنې يو چوکاټ وړاندې کوي. 
غاونې ن چې بايد د انجينري تدارکاتو د رمديريت پال مختص د چاپيريالي په ساحې پورې (iii)/ د ټولنيزو ـ چاپيرياليزو اغٻزو ارزونه او 

EPC ملي بنسټونو او نړيوال بانک له خوا تصويب شي.  وداخلي تمديدی شرکت، اړوند د  قرارداديانو له خوا چمتو شي او 

شي او د دندو د اليحې وارزونې پر اساس  رياليرې مختصې سيمه ييزه ـ چاپيبايد په ھٻواد پو ESIAsد چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو ارزونه 
د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د ارزونې د تياري له پاره بايد عامه مشورې تر سره شي. سربيره پر دې، پر اساس په څلور واړه ھٻوادونو کې 

کې له بشپړٻدو وروسته په ھر اړوند ھٻواد او  کتګوري کې قرار لري، چاپيريالي ـ سيمه ييزه ارزونه بايد په ھر ھٻواد Aدا چې دغه پروژه په 
  بورد ته وړاندې شي.  به يې اجرائيوي خالصه  د نړيوال بانک په معلوماتي برخه کې خپره شي  او په ھم مھاله توګه  د پروژې له پيل مخکې

معياري مقتضيات او په  ساحې پورې مختص د  لوکې په ھٻواد پورې مختص مشورو د خپرو ESIAsپه  به پروژې د تطبيق په جريان کېد 
او اړوندو ھٻوادونو کې د  Infoshopور زيات شي چې په ھغه کې د نړيوال بانک په معلوماتي برخه   EMPsچاپيريالي مديريت پالنونه 
  ھغو نشرول ھم شامل دي. 

په پام کې نيول کٻږي چې  په  ه اړه ټولې اړتياوې ، خپرولو او تيارو پغانيزو چارو له پيل مخکې د مشورېپر اساس د ر ESIAs/EMPsد 
  . ھغو پورې اړه ولري

درملو  په اړوند ھٻواد کې د اړوندو تأسيساتو او د لين د تمديد د حق العبور د ساتنې له پاره جاري فعاليتونه، د کيمياوي توکيو او حشراتو ضد
 نو تصديق کړې ده چې په دې ھدف به ھيڅ ډول کيمياوي توکي او حشرهد کارونې په پام کې نيولو سره بررسي کٻږي. څلور واړه ھٻوادو

  استعمال نه شي.  ضد درمل  

فرھنګي سرچينې نه دي روښانه د لين د تمديد په مسير کې لومړنۍ پلټنې او بررسي  ھيڅ ډول فزيکي ـ له ملي او نړيوال ليدلوري 
 ب.  او د فزيکي ـ چاپيريالي سرچينو له تخريبيانويختطه او په تفصيلي بڼه م پورې د تمديدي لين مسير او نقشه په ھر ھٻواد ESIAsکړي.

عملياتي پاليسۍ  د   4.01د  ځانکړي تدابير،  په ھر ھٻواد پورې مختص کې ESIAsاو ھغو ته له محدود السرسي څخه مخنيوی کوي. په 
له تدابير او مقرراتو سره راغلي تر څو له پروسيجرونو څخه د استفادې چانس برابر کړي چې د اړتيا په صورت کې په  يوې برخې په توګه

  . تفصيل سره ور څخه يادونه وشي

 

 BP 4.04/د طبيعي چاپيلایر عملياتي پاليسي

او د پانګونې مطابق، تمه  نه کٻږي، چې دغه پروژه به په طبيعي او  په پام کې نيولو سره  ايلوپد ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو د ارزونې د 
او الوتونکيو د خطرونو ارزونې او د  الوتونکيود د پروژې په مسير کې عمده چاپيلایر باندې د پام وړ اغٻز وکړي. له دې سره سره، 

د تفصيلي ډيزاين په پړاو کې چې په ھٻواد پورې  سيمو د مديريت مطالعې مشخصې شوې دي چې بايدمرغانو او څو عمده آبي  الوتونکيو
د رغاونې په پړاو کې ( په ، په پام کې ونيول شي. سربيره پر دې، ارزونې د يوې برخې په توګه چمتو کٻږي مختص ټولنيزې ـ چاپيريالي

د سړکونو د السرسي له پاره د نباتاتو قطع  ته سيساتو  او ساحېأعمده توګه د تطبيق په پړاو کې ) به د حق العبور مسير د ساتنې او اړوندو ت
څارنيزو  هکولو ته اړتيا وي. په ھمدې ترتيب سره، رغاونه او عمليات به ښايي په ژويو باندې زيات فشار او اختالل راولي. ټول دغه فعاليتون

 او   ESIAsاو ھمدارنګه په  ارزونې د تياري د سيمه ييزې ـ چاپيريالي د چاپيريالي مديريت په پالنونو کې فعاليتونو ته اړتيا لري چې بايد
عملياتي پاليسۍ په چوکاټ کې په پام کې ونيول شي. ځانګړي تدابير به ښايي  له طبيعي چاپيريالونو څخه د مخنيوي، له کيبلونو او  4.01د

او لينونو د ترميم او عملياتو څخه پر چاپيلایر د  وبرجونو څخه د الوتونکيو د ساتنې، د وحشي ژويو له ښکار څخه د مخنيوي، د عمده تدابير
 برخو کې شامل وي.  په راکمولو د اغٻزو 

  

  BP 4.36/ د ځنګلونو عملياتي پاليسي

پروژه په کرنيزو فعاليتونو،  سوداګريزه  اغٻز وکړي.ځکه چې ياده  د پامځايونو  تمه نه کٻږي چې دغه پروژه به پر مھمو ځنګلونو او طبيعي
نه شاملٻږي. نو له دې کبله اړتيا ده  تر سره کٻږيستنه يا ھغه حاصل اخٻستنه چې د کوچنيو ځمکه لروونکيو او محلي ټولنو له خوا حاصل اخٻ

عملياتي پالن په قرينه کې د ځنګلونو په شتون کې  د  4.01د پروژې په کچه د يم او غارونې په ترڅ کې ونې قطع شي. ټچې د حق العبور د 
او د چاپيريالي مديريت پالنونه تر ډٻره په سيمه   ESIAsسيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې له پاره تياری  د ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو ارزونه 
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تر څو د امکان تر حده پر ځنګلونو باندې د  ې شاملٻږي، مديريت په پالنونو کييزه کچه په پام کې نيول شوي دي. دغه تدابير د چاپيريالي 
  پروژې اغٻزې راکمې او يا يې له منځه يوسي. 

 ټولنيزې پاليسي ګانې 1.6.2

 Indigenous / د اصلي خلکو عملياټي پاليسي

ه چې په څلور نه ده روښانه شوې. ځک  BP 4.10/  پاليسي کې د سيمې د اصلي اوسيدونکيو له پاره عملياتيپروژه   CASA-1000په 
د اصلي خلکو تر تعريف واړه ھٻوادونو کې د پروژې د سيمې اوسيدونکي چې د تمديدي لين په مسير او يا ھم داخل کې پراته دي، د سيمې 

 عملياتي پاليسۍ کې له ھغو څخه يادونه نه ده شوې. سره له دې ھم د پروژې په سيمه په تٻره بيا په 4.10 الندې نه راځي، څنګه چې په 
افغانستان او پاکستان کې د قبيلوي ټولنو د قومي ګروپونو د ځانګړيو مشخصاتو له پاره د غير ساحوي څٻړنو پروژه او تر يوه حده ساحوي 

فرھنګي سيسټمونو باندې پوه  وـ اقتصادي او ځانګړي وټولنيز پر ټولنې مشخصې کړي او د ھغوی روې ګانې تر سره شوي، تر څو  دغهس
ھٻوادونه به  په خپلو ھٻوادونو کې د  ي دي. ښکيلاو  ساحوي راپورنو کې خالصه شوه ارزونپه چاپيريالي اغٻزو د شي. دغه موضوعات  

د پروژې په ډيزاين  بٻالبٻلو قومي ټولنو سره اغٻزمنې مشورې يقينې کړې او له فرھنګي  پلوه به دغو ټولنو ته  د منلو وړ ګټې ډاډمنې کړي.
ي تر څو پر ھغوی باندې د ھر ډول ناوړه اغٻزو راکمول او ګډون او ھمدارنګه په دغه شکې به په حتمي توګه تدابير او ميکانيزمونه څرګند 

  پروژه کې د ګټو تشريک يقيني کړي.  

 

 BP 4.12/ کورونو د جبري تغيير عملياتي پاليسياستوګنې د 

د پام وړ اړتيا چې د تمديد سيسټم پر بٻالبٻلو اجزاوو پورې  له پاره  روښانه کوي چې د ځمکې د تر السه کولوعملياتي پاليسي  4.12   
به اغٻزمن شي؛ په ھمدې علت  بايد په  استوګنځايونه شي او د دغه احتمال له کبله چې  اړونده ده، د ھغو فزيکي تأسيساتو شتون چې بايد لٻرې

  فزيکي بڼه تغيير ومومي. 

چې تر اوسه د برجونو شمٻر او د لينونو ھمترازي نه ده مشخص شوی، د تخنيکي ډيزاين تر بشپړٻدو پورې د دقيقو اغٻزو محدوده نه شي  دا
ټاکل کيدی. په ھمدې ترتيب، دا چې اړوندې ملي پاليسي ګانې، قوانين، بنسټونه او شرايط په ھر ھٻواد کې توپير لري، د بيا ميشتيدو 

)(LARPF  د بيا ميشتيدنې او د ځمکې د حصول د پالن جوړونې پروسې د الرښود په  او ځمکې د حصول د جال پاليسيو د چوکاټ په توګه
بڼه چمتو شوی. د دغو چوکاټونو پر اساس، د څلور واړه ونډه لروونکيو ھٻوادونو څخه ھر يوه ته د ځمکې د حصول او بيا ميشتيدنې پالنونه 

 وموقعيت، سب ستيشنونه، او نور تأسيسات ) ھغ،  د پايلو ( ھمترازي به ي لين د دقيق موقعيت له تفصيالتو وروستهچمتو کٻږي چې د تمديد
 ته اړتيا وي.  
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 معلومات ياساس 2

 پٻژندنه 2.1

کې  SIA په ارزونه اوپه د الوتونکيو د خطرونو  ،ESIAپه اساسي معلوماتو کې ھغه معلومات راځي چې د پروژې د ممکن والي په مطالعه 
د  ، pESIAsوړاندې او د سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې په ترڅ کې د انټرنيټي څٻړنو پر مټ بشپړ شول. ډٻری اساسي معلومات په 

ضميمې په ټولو شته مؤخذونو کې   ٣او د ټولنيزې ـ چاپيريالي ارزونې د   SIAضميمه) او په ھمدې ترتيب په  ٢الوتونکيو په مطالعه ( 
ربيره پر دې ډٻری زيربنايي عناصر لکه د تمديدي لين دقيقه ھمترازي، د برجونو موقعيت او بنسټونه به د ټولنيزې ـ چاپيريالي شامل دي. س

او انجينري تدارکاتو او رغاونې د قراردادياتو د استخدام او ګمارنې په تعقيب د تفصيلي ډيزاين په پړاو  اغٻزو د ارزونې په اړه د ملي مشورو
د داخلي  نېشي.  د دغې پروژې د تطبيقوونکيو  بنسټونو ( داخلي تمديدي شرکتونه )، د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د ارزوکې تنظيم 

، د برجونو په ډيزاين او سالکارانو او د انجينري تدارکاتو او رغاونې د قرارداديانو مسؤوليت او رول د دغه تمديدي لين د مسير په بشپړيدو 
ـ ټولنيزو اغٻزو په ارزونه کې روښانه شوی دی.  د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو موجوده اروزنه چې له مخکې څخه په ھر چاپيريالي نورو 

، د ھغو ارزونه د زيربناوو د پرمختيا کچه چې دغهکې شامله شوې،   pESIAsھٻواد پورې مختصو ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو په ارزونه 
چاپيريالي ـ ټوليزو معلوماتو له مخې چې له سپوږمکۍ څخه اخٻستل شوي، د تر اوسه تر سره شوي او  چې معلوموي تفصيالتو پر اساس

نه  ځمکنيو حقايقو، سروې ګانو او ھغو مشورو پر اساس په ھر ھٻواد کې تر سره شوي. سره له دې ھم ، دغه بٻالبٻله ټولنيزه ـ چاپيريالي ارزو
چې ښايي د چاپيريالي ـ تر اوسه تر السه شوي او ھغه او نيمګړتياوې به په ګوته کړي  چېې کړي وړاندمعلومات  هد اساسي ډيټا په اړه ھغ

 . رو جامع بررسيو پر مھال رامنځته شيټولنيزو اغٻزو  په اړه د ال ډٻ

 د چمتو شوه، تر څو ھغه موجوده کار چې SIAشرکتونو له خوا د ټولنيزو اغٻزو ارزونه  په تعقيب، د داخلي تمديد ESIAو ا pESIAsد 
مطالعو له الرې  تر السه شوي، بشپړ کړي. د پروژې په سيمه کې لومړنۍ ساحوې مشورې تر سره شوې تر څو د پروژې په اړه جال جال 

او  ې، ننګونېظريجامع برداشت څرګند شي او د دې له پاره چې پروژه د ساحوي پراختيا له پلوه  ھغوی ته څه تر سره کوي، د ھغوی ن
او د ګټو د تشريک ھغه نوښتونه کې د عمده اغٻزو لومړنۍ بررسي  زو  د ارزونې په لومړنيو پړاوونود ټولنيزو اغٻوړاندٻزونه روښانه کړي. 

 د ټولنو د پرمختيا او له پروژې سره د اړٻکو د پياوړتيا المل کٻږي.شامل دي چې 

الرښود سره يو ځای د ھغه چې له  تر السه شوي  د تشو او خالوو د تحليل پر اساس نه ديچې  دي  کې ھغه معلومات شامل IEL ESIAپه 
EMP، لکه د تمديدي لين له پاره د نھايي مسير د مشخصولو اړتيا، نھايي کوي کې روښانه شوی،  نيمګړتياچې په عمده  ھغه معلومات په اړه

ميشتيدنې او مشورې په پالن  اې  د بٻچاو مکالماتو يوه بشپړه سطح  ون او د معلوماتد برجونو د بڼې او موقعيت ټاکل، د نباتاتو پاک کولو پال
  . وې برخې په توګه ورته اړتيا دهجوړونه کې د ټولنيزو عناصرو د ي

د  لکه اړخونو  له نورو سالکاران  خپلواک په دغه پړاو کې دې ته په پام سره چې د لين د تمديد مسير په عمومي صورت سره رامنځته شي،
تر سره کوي او دا ښايي د   ESIAsکاتو  له قرارداديانو سره يو ځای د ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو  ارزونه رغاونې او انجينري تدار

ESIAs يو بديل تحليل کړي.  کې د شته معلوماتو  تشې ډکې کړی او د اړتيا په صورت کې د ډيزاين په مشوره کې په  وروستي جريان 

 روژې پراخوالید پ 2.2

ډٻری برخه  په غرنيو سراشيبو قطعو باندې پوښل شوې چې ډٻری يې نيم وچي شرايط لري او کرنيز ه عمومي توګه، د پروژې د مسير پ
نشت حساب دي.  په افغانستان کې د تمديدي لين مسير ډٻر لٻرې پروت دی او تيت پرک نفوس په کې شتون په فعاليتونه په کې محدود او يا 

له نظامي ارزښت څخه  چې متراکم نفوسه دي، په ځانګړې توکه ھغه سيمې ې د تمديدي لين مسير ډٻری سيمي ، خو په پاکستان کلري
 پراخې کرنيزې ځمکې شتون لري او ګن نفوس په کې ژوند کوي. برخمنې دي. لکه پيښور او ماچي. ھمدارنګه د لين د تمديد مسير ته نٻږدې 

د  کې ې له ھغو څخه د مھاجرت په موسمچد مسير له دوو بين المللي سيمو څخه تٻرٻږي  وتونکيو له پلوه، د الوتونېد ال د لين د تمديد مسير
 4- 1(الوتونکيو مختلف ډولونه تٻرٻږي. سره له دې ھم، د پروژې مسير د دغې متقاطع سيمې يوه ډٻره کمه فيصدي تر پوښښ الندې نيسي

دغه نتيجه ګيري د الوتونکيو په راپور  تمال سره منفي اغٻزې درلودلی شي.د بٻلګې په توګه، د دغې پروژې موجوديت په ډٻر کم اح )عکس
کې د الوتونکيو د کارپوھانو له خوا وړاندې شوې ده، چې د ھغې اساس يو لړ فکتورونه دي چې په ھغه مسير کې د الوتونکيو تګ راتګ په 

ې يوه براخه ساحه ده چې الوتونکيو د مھاجرت پر مھال ور څخه تٻرٻږي او د تمديدي لين پروژه د چتعريف شوی  دقيقه توګه نه دي
 مسير يوه ډٻره کمه ساحه په بر کې نيسي.  الوتونکيو د تګ راتک
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عکسونه:  د ختيځې افريقا ـ ختيځې آسيا، منځنۍ آسيا  ۴ـ ١
پروژې  CASA-1000مسير، او  د  تونکيو د تٻرٻدود الو

 اړٻکو نقشه.   ھغو د  تر منځ د حېد مطالعې شوې سا

 

عکس: د افغانستان ـ تاجکستان سرحدي سيمې، مرطوبې سيمې، د  ۴ـ  ٢
 الوتونکيو عمده سيمې.

سيمه ييزې  پهپنځه عمده ساحې او مرطوبې ساحې شتون لري چې د شته معلوماتو مطابق،   (IBAs)، د الوتونکيو کې د پروژې په ټول مسير
په تفصيلي  کې به ESIAsچاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د اروزنې  واب وويل شي او د ھر ھٻواد مختص ځ تهـ چاپيريالي ارزونه کې به ور

الوتونکيو سيمې ښيي. د الوتونکيو نورې عمده د عکس د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سيمو کې مرطوبې او  ۴ـ  ٢توګه وڅٻړل شي. 
  بحث ور باندې وشي.  به چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د اروزنې په برخه کې دې د مسير اغٻزو ته نٻږدې موقعيت لري او سيم

  

 (CAF)د مرکزي آسيا د الوتونکيو د تٻريدو مسير

 وړ ګرځي چې له ھغو د استفادې، ډوله دي، ١٨٩ګروپه آبي الوتونکيو له خوا چې   ٢٧٩په مرکزي آسيا کې د الوتونکيو د تيريدو مسير د 
ډوله يې ھغه الوتونکي دي چې په نړيواله کچه د نابودي له خطر سره مخ دي او يا د نابودۍ په حال کې دي.چې دغه ډولونه په دغه  ٢٩ څخه

له چې  Sociable Lapwingموسم ( ژمی ) په کې تٻروي. ھغه ډولونه لکه:  يسيمه کې  نسل  توليدوي او مھاجرت کوي او غير توليد
، چې د نابودي له خطر سره مخ دي White-bellied Heron (Ardea insignis)، (Vanellus gregarius) نابودۍ سره مخ دي.

Black-necked Crane (Grus nigricollis) هآسيب پذير ،andIndian Skimmer(Rynchops albicollis) ترتيب  دېه ھمپو ا 
Barheaded(Anserindicus)  ،Ibisbill  قازې (Ibidorhyncha struthersii) و اBrownheadedGull (Larus 

brunnicephalus)   الوتونکيو د مسير په ساحه پورې محدود شوي دي. شپړ ډول ( په عمده توګه ) د مھاجروچې په ب 

 د جنوبي افريقا ـ ختيځې آسيا د الوتونکيو مسير

ډوله يې په  ٢٠ډوله الوتونکيو له خوا کارول کٻږي چې له ھغو څخه  ٣٣٠د  له ختيځې آسيا څخه ختيځې افريقا ته د الوتونکيو د پرواز مسير 
د نابودۍ خطر ته نٻږدې دي.  ډوله نور يې  ١٣سربيره پر دې،  ژوند کوي. په دغه سيمه کې نړيواله کچه د نابودۍ له خطر سره مخ دي،

يو شمٻر ھغه ډولونه چې پورته ور نه يادونه وشوه او د الوتونکيو  د مسير له سيمې څخه استفاده کوي، له نړيوال پلوه د نابودي له ھمدارنګه 
 Northern BaldIbis(Geronticusآسيا له مسير څخه استفاده کوي، چې په ھغو کې  نۍځمنخطر سره مخ دي  او د ختيځې آسيا ـ 

eremita)  .ھم شامل دي 

 :استګنځايونهپٻژندل شوي نړيوال 

 دوه ھغه کټګورۍ چې په نړيواله توګه د الوتونکيو د استفادې وړ ساحې پٻژندل شوي، شتون لري چې په الندې توګه دي:

 د الوتونکيو عمده سيمې)ABI(.  د ساتنې له پاره د الوتونکيو له کليدي سيمو څخه عبارت دي چې کولی شي په بشپړه دغه سيمې
زياتو ځانګړنو لروونکي وي:  له يوې څخه يا هالندې يو يمې په توګه د ساتنې وړ ګرځي او شبکې د عمده س شوې يوې ساتلتوګه د 
انقراض سره مخ ډولونه ځان ته راجلب کړي، يوه له ھغو سيمو څخه وي چې له نورو  له يا له يوه څخه زيات معروض اويو ډول 
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ډولونه ولري. د الوتونکيو د نړيوال  عموميولونه ولري او يا يو زيات شمٻر مھاجر يا سيمو څخه يو ځای محدود او نيمه محدود ډ
 پيل شوی دی.د دغه ډول سيمو د تشخيص له پاره پروګرام په مټ   BirdLifeInternationalژوند 

   کو د ميثاق په له ھغو سيمو څخه عبارت دي چې نړيوال ارزښت ولري د نړيوال ارزښت لروونکيو مرطوبو ځممرطوبې سيمې
تصويب شوي وي. دغه سيمې د رامسار يا نړيوال ارزښت لروونکيو مرطوبو چوکاټ کې ( د رامسار يا مرطوبو سيمو ميثاق ) 

سيمو يوه يا له يوې څخه زياتې ځانګړنې لري. رامسار ميثاق  يوازينې بين المللي چاپيريالي پيمان دی چې له يوه ځانګړي ايکو 
 ي ( لکه مرطوبې سيمې )سيسټم سره سروکار لر

 جمھوريت: قرغزستان د 2.3

قزاقستان، لويديز ته يې يې شمال ته  ،قرغزستان جمھوريت يو غرنی او وچې ته محدود ھٻواد دی چې په مرکزي آسيا کې موقعيت لري
کال په دسمبر  ١٩٩١وه خو د  ازبکستان، جنوب لويديز ته يې تاجکستان  او ختيځ ته يې د چين ھٻواد موقعيت لري. پخوا د شوري اتحاد برخه

د قرغزستان په  نوم يې په رسمي توګه خپل کۍ کال ١٩٩٣مياشت کې يې د قرغزستان جمھوريت په نوم خپله خپلواکي واخٻسته او په 
تړلی دی. عوايد لري چې په عمده توګه په کرنې پورې  ټٻټ ٻر ميليونه وو. دغه ھٻواد ډ  ۵٫۵کال کې  ٢٠١١په  يې نفوسجمھوريت بدل کړ. 

چې د ازبکستان او کمزوري دي. قرغزستان ھٻواد داسې سيمې لري  يې ھمدارنګه د فقر کچه په کې لوړه ده او د بشري پرمختيا شاخصونه 
 مسير څخه ډډه وشي.  وژې د مسير په ټاکلو کې به له دغهتاجکستان ھٻوادونو له خوا محاصره دي چې د پر

کيلومټره  ۴۵٢کيلوواټه لين شامل دی. له دغې ټولګې څخه  ۴٧٧ ته مھوريت له جنوب څخه تاجکستاند پروژې په ډيزاين کې د قرغزستان ج
يې د قرغزستان په جمھوريت کې غزيږي. دغه مسير په عمده توګه د اوش، جالل آباد او باتکن درٻيو واليتونو تيت پرک نفوسه سيمو څخه 

  ډٻره ټٻټې وي.يې  ٻزېتٻرٻږي نو له دې کبله تمه کٻږي چې عمده ټولنيزې اغ

خه د کټګورۍ له پلوه، دغه مسير له غرنيو سيمو څخه چې نباتي بوټي او غونډۍ په کې دي، سراشيب او بې حاصله څمکې او له ځمکې ځد 
 ځمکو، سيندونو او کرنيزو ځمکو څخه تٻرٻږي. 

  تاجکستان 2.4

  

په جنوب کې له افغانستان او په ختيځ کې له چين سره ګډه پوله تاجکستان په شمال کې له قرغزستان جمھوريت، په لويديز کې له ازبکستان، 
او ګلګيت  ـ بالتستان په مټ د واخان له يوه نري مسير څخه بيل شوی دی. ھمدارنګه ياد  لري. دغه ھٻواد د پاکستان له خيبر پښتونخواه ايالت

ميليونه نفوس لري چې ډٻری يې  ٧٫٣واد په وچه پورې محدود او تر ډٻره غرنی دی. او د منځنۍ آسيا تر ټولو بې وزله ھٻواد ګڼل کٻږي. ھٻ
د خپلواکۍ تر اخٻستو وروسته په کورنيو جګړو کې  ښکيل وو . له ھغه و روسته  سياسي څخه له شوري اتحاد  کال کې  ١٩٩١تاجک دي. په 
  و مرستو د دغه ھٻواد په اقتصادي وده کې لويه ونډه اداء کړه.ثبات او بھرني

  جکستان دننه، يوه د الوتونکيو عمده سيمه او يوه ھم رامسار عمده سيمه موقعيت لري.د تا

 (68º 26.52'E 37º19.16'N)ساتل شوې طبيعي سيمهروايا بالکا ګتيد الوتونکيو مھمه سيمه ـ د 

جنوب ختيځ نٻږدې څنګوري ( د ھغې په دوه کيلومتري اتل شوې سيمې څخه او يا ھم د ھغې له دغې س دعکس ښيي چې د اغٻزو مسير  ۴ـ ٢
سيند له چاپيلایر او مرطوبې سيمې ( رامسار)  سره مخ کٻږي.  ويل کٻږي  پيانج پايينکې ) څخه تٻرٻږي. دغه ساتل شوې سيمه ھمدارنګه د 

يې  بريښناسيب منوونکيو ډولونو څخه دي او چې له آ  (Falcocherrug) کر بازونه سا چې دغه سيمه مھم الوتونکي لري چې په ھغو کې
کوي، ژمني  ټکرھغه ډول له يوبل سره  Grus grus)کرين( (Eurasian)نيولی شي، ياد شوي دي. له دغه مسير څخه ھمدارنګه معمولي 

او ھغه الوتونکي  Red-crested Pochard (Netta rufina)  ،PygmyCormorant (Phalacrocoraxpygmeus) الوتونکي
شامل دي. دغه سيمه د افغانستان په سرحد کې د الوتونکيو مھمه سيمه  Pallid Scops-owl (Otus brucei) چې دلته نسل توليدوي لکه

 ده  او په امام صاحب کې د الوتونکيو له مھمې سيمې سره چې د افغانستان د تمديدي لين په مسير کې موقعيت لري، مخ ده.

   68º 30’8.107 E 37º 10’ 30’.436 N)وروستۍ برخه( پيانج سيندد ، 1084- مرطوبه سيمه

دغه سيمه کې د الوتونکيو د ډولونو د شتون په اړه معلومات نه شته خو د يوې مرطوبې سيمې په توګه د ارزښت وړ ګڼل کٻږي. تمديدي په 
موقعيت لري، ځکه  برخه کې مرکزي پهکيلومټرۍ څخه تٻرٻږي چې د دغې سيمې  ١٠سيند له  پيانجلين د جي پي ايس کوارديناتو له مخې د 

دغه سيمه بيل سرحد نه لري او د الوتونکيو د اوسيدو له اصلي ځای سره  په مستقيمه توګه  د تمديدي لين  نښلول چې له دغې سيمې څخه چې 
ي. د الوتونکيو د مھمې او ښکيليدو له خطر سره مخ کړ ټکرد cranesتٻرٻږي،  کولی شي بٻالبٻلې مرطوبې سيمې لکه ھيلۍ، قازې او 

چې پورته ورنه يادونه وشوه، د الوتونکيو د اوسيدو ځايونه ھم شامل دي، ھغه د يوه احتمال په توګه درلودلی شي.  و کېاتسيمې په اړه معلوم
کې د الوتونکيو د مھمې سيمې په ګډون د اوسيدو  ياد ھٻواد  د افغانستان په سرحد کې موقعيت لري او په  چې سيمې دغه مرطوبې يا رامسار

  عکس ) ۴ـ  ٢فغانستان په مسير کې موقعيت لري ( ځای ھم لري چې د ايو 
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د قرغزستان په جمھوريت کې دغه مسير، له غرنيو سيمو څخه تٻرٻږي چې ډٻری برخه يې په نباتي بوټو، سراشيبه  بې حاصله ځمکو، 
څٻړنيزو کارونو له مخې ښکاري شوې ده. د نقشه يي معلوماتو او ټولنيزو اغٻزو د  لسيندونو او يوه محدوده سيمه يې په کرنيزو ځمکو پوښ

چې په تاجکستان کې وړاندٻز شوي تمديدي لين له ھغو سيمو څخه تٻرٻږي چې پراګنده او تيت پرک نفوس لري، نو له دې امله تمه کٻږي چې  
 عمده ټولنيزې اغٻزې به يې ډٻرې کمې وي. 

 افغانستان 2.5

او ھم په جنوبي آسيا کې موقعيت لري ( او تر يوه حده په لويديزه آسيا کې ) .  افغانستان په وچه پورې محدود ھٻواد دی چې ھم په منځنۍ آسيا
وب په شمال کې له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ھٻوادونو سره، په لويدٻز کې له ايران سره، په جنوب او ختيځ کې له پاکستان او په جن

لري خو د څو لسيزو جګړو له امله تر ډٻره له پرمختيا څخه پاتې دی او د نړۍ  ميليونه نفوس ٣٠ختيځ کې له چين ھٻواد سره ګډه پوله لري. 
  له ډٻرو بې وزلو ھٻوادونو څخه شمٻرل کٻږي.

د ھغه تمديدي لين د مسير يوه برخه چې له افغانستان څخه تٻرٻږي، د الوتونکيو څلورې مھمې سيمې تر پوښښ الندې راولي، چې له شمال 
 . وشو يي رديف کې ور باندې بحثپه جغرافيا ته څخه جنوب

 

 چې د اغٻزو په رديف کې واقع دي.شکل: د افغانستان د الوتونکيو مھمې سيمې  ۴ـ  ٢

 امام صاحب  – د الوتونکيو مھمې سيمه

(68º 49′21.183 E 37º 15′ 15.42 N) ) :معلومه شوه چې دغه سيمې ). ئعکس ته مراجعه وکړ  4-2 پورته
ھيلۍ ( مرغاوۍ ) لري. يو زيات شمٻر نا پيژانده ډولونه ھم د مھاجرت پر مھال له دغې  Marmaronetta angustirostris)ماربل(

سيمې څخه استفاده کوي. يو شمٻر د اوسيدو مشخص ځايونه چې د ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو د ارزونې د سالکارانو له خوا ټاکل شوي، د 
  ين وي.برجونو د موقعيتونو د ټاکلو له پاره به اړ

 

 ګکوتل سالن – د الوتونکيو مھمه سيمه

(68º 59′17.601 E 35º 25′ 50.412 N) . او د عمومي کرين لوړې سيمې لري  و په ارتفاع  پورې متر 3658الی  1500 چې د 
)Eurasian(  د  د تمديدي لين دغه مسير بريښناد تيريدو ساحه بلل کٻږي.  دHimalayan Vulture (Gyps himalayensis)   د

ھم  Lesser Kestrel (Falco naumanni) ،Siberian Crane (Grus leucogeranus)زٻږيدو ځای دی  او له دغه مسير څخه 
د الوتونکيو له سيمې څخه د لين تمديد ښيي  کې عکسونه په سالنګ ۴ـ  ۴او  ۴ـ  ٢چې په شديده توګه د انقراض له خطر سره مخ دي.   تٻرٻږي
معلومات روښانه کوي. تر السه شوي معلومات ښيي چې د سالنګ دره د مھاجرو الوتونکيو د مھمې سيمې په توګه رول لوبوي. د  او اړوند

ان د تمديدي لينونو د تثبيت او د ھمترازي ( ليول ) او د انقراض په حال کې  د مختلفو ډولونو د پام وړ زيان د مخنيوي په موخه د مناسب ډيز
 له خوا د ځمکې  بررسي اړينه ده وچاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د ارزونې سالکاران بديل له پاره د

 قول حشمت خان – د الوتونکيو مھمه سيمه
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(69º 12’10.337E 34º 30’2.265 N) . په ختيځ کې د الوتونکيو مھمه سيمه قول حشمت خان او د جالل د نيمه وچې درې د شاوخوا
متره لوړ والی يا ارتفاع لري او يو زيات شمٻر آبي  نسل توليدونکي عبوري او  ٢۵٠ھغه جھيلي سيمه ده چې  ځای . دغهغونډۍ بلل کٻږي

 د ھمترازۍ د تدابيرو سپارښتنه کوي. بررسيژمني  الوتونکي  لري. د الوتونکيو دغه مھمه سيمه د جالل آباد له درې سره نښتې ده، د ځمکې 

 دره بادجالل آد  – د الوتونکيو مھمه سيمه

(70º 24′7.039 E 34º27′43.167 N).لين مسير چې نسل توليدونکي الوتونکي د دغه درې په امتداد د تمديدي Laggar Falcon 
(Falco jugger)  نٻږدې ډول کې کټګوري شوي،  پهپه کې اوسي چې انقراض ته )Egyptian Vulture (Neophron 

percnopterus   ترڅو لريډول کې درجه بندي شوي، دي. تر يوې کچې د اوسيدو د ځای ځمکو بررسي ته اړتيا  له خطر سره مخ چې ،
عکس کې ښودل شوی. دره په  ۴ـ ۵د برجونو له پاره دقيق موقعيت وړاندې شي. د دغې سيند لروونکې درې په ځنګ کې تمديدي لين په 

 نارنجي رنګ سره ښودل شوې ده.

 

سالنګ کوتل داو  مسير وړاندٻز شوي عکس: د  تمديدي لين ۴ـ  ۴
 ( د الوتونکيو مھمه سيمه) تر منځ اړٻکه ښيي.

 

تمديدي لين او د جالل آباد درې (  CASA-1000عکس: د  ۵ـ  ۴
 د الوتونکيو مھمه سيمه) تر منځ اړٻکه ښيي.

 

مو څخه تٻرٻږي چې نباتات په کې کمه وده کوي اره غرنيو او کم کښت لروونکيو سيخپه عمومي توګه، د وړاندٻز شوي تمديدي لين مسير له 
په کې دي. او په يو شمٻر سيمو کې له کرنيزو ځمکو، د اوبو له جريان او ولسي زيربناوو څخه تٻرٻږي. نو له  استوګنځايونهاو ډٻر کم کلي / 

 دې کبله تمه نه کٻږي چې د پروژې احتمالي اغٻزې به د پام وړ وي. 

 پاکستان 2.6

ه يې پاکستان په رسمي بڼه د پاکستان د اسالمي جمھوريت په نوم يادٻږي. لويديز ته يې ايران، لويديز او شمال ته يې افغانستان، شمال ختيځ ت
ميليونو څخه زيات نفوس لري او د نړۍ په کچه شپږم ډٻر نفوس لروونکی ھٻواد دی. له  ١٨٠له چين او ختيځ ته يې ھندوستان موقعيت لري. 

اتيژيک پلوه د مرکزي، جنوبي او لوٻدٻزې آسيا په منځ کې موقعيت لري او په سيمه کې تر ټولو له تاوتريخوالو ډک ھٻواد دی چې له ستر
  جدي امنيتي او پراختيايي ننګونو سره مخ دی. 

، تانداداميس تر  ٩٨مرطوبه سيمه په پاکستان کې د تمديدي لين په مسير کې ھيڅ د الوتونکيو مھمه سيمه او مرطوبه ساحه موقعيت نه لري. 
کيلو متره لٻرې موقعيت لري. سره  ۴٠دغه سيمه له تمديدي لين څخه   (71º 21′22.499E 33º 35′5.452N)ټولو نٻږدې مرطوبه سيمه 

ه ټوليزه توګه پ . دغې سيمې نه تٻرٻږي  او په مني کې ھلته مھاجر کٻږي له په پسرلي موسم کې ھم،  يو زيات شمٻر آبي الوتونکي له دې
د تمديدي لين په مسير کې ھيڅ مرطوبه سيمه کې  ډوله آبی الوتونکي ژمی د بند په سيمه کې تٻروي. داسې ښکاري چې په پاکستان ۵٠٠

 لري.  شتون و ټکر تمديدي لين او دغو الوتونکيو تر منځ تقابل او CASA-1000د شتون نه لري نو له دې کبله تمه نه کٻږي چې 
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د ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو ارزونه، د بديل يو ټوليز تحليل تر سره کړي چې د تمديدي لين ھمترازي،  هچې ھر ھٻواد ته مختصاړتيا ده 
په کې د انقراض په په ځانګړې توګه په ھغو سيمو کې چې الوتونکي شامل دي، په کې موقعيت په ګډون عمده تغييرات د ډيزاين او د برجونو 

  . حال کې دي

 تحليل لونو د بدي 3

 پٻژندنه 3.1

ته اړتيا لري. يوازې د  ې پر چاپيلایر د اغٻزو د ارزونې معيارونه،  د پروژې د طرحې او تطبيق د اجراء وړ ټولو بدليلونو ارزونې او پٻژندن
ی ، بيل منفي عواقب ولري )  بلکې د پروژې د پرمختيا په وااني بايد په پام کې ونه نيول شي ( که چٻرې دغه غوررزپروژې آساني او آ

  جريان کې  د ھغې چاپيريالي او ټولنيز اړخونه ھم بايد په پام کې وي. 

په واسطه تعريفيدلی شي (  البته  بديلونو  ، ځکه چې د اجراء وړتعريف شوي نه دي( اصول ) د بديلونو  د په پام کې نيولو له پاره ھيڅ ډول 
بديل بررسي او رامنځته کولو ته اړتيا نه شته چې له عملي پلوه د اجراء  ېتعريف د پروژې له صحنې پرته تر سره کٻږي ) د داسدغه ډول 

د پروژې د پر مخ بيولو يو لړ عوامل شتون لري چې د پروژې بالقوه صحنې او وړ او د لګښټ له پلوه مناسب نه وي.  په دې برخه کې 
  ی اغٻزمنوي. اوغور

  

 ( په قرغزستان کې شبکه او په پاکستان کې وروستنی تحويل ) به په ثابته بڼه وي او د ھغو د اړٻکو له  ېربناوو کليدي اجزاود زي
توګه ګډې او  هد ممکن والي مطالعه چې د ټولنې او چاپيلایر په پام کې نيولو سره په مشخص ه محدودې الرې شتون لري.پار

توګه ھغه الرې تعقيبوي، چې په اوسني جوړښت کې شتون لري. په  ګندهلوي نه،  خو په څرمشترکې ځانګړنې سره پرتله او تحلي
د اغٻزو دھليز ( ممکن  کې کليدي تصممونه نيول شوي، چې په ھغهکې   SNCال د مخه د  ممکن والي په مطالعه دې برخه کې 

د دغو دوو کيلو مترو په واټن کې د  او  کې واقع شيمنل شو  څو تمديدي لين په واو عملي ) د دوو کيلو متره په پراخوالي سره 
 بالقوه عوارض د امکان تر حده راکم شي.  او له حساسو اجزاوو څخه مخنيوی وکړي  چې انعطاف اجازه شتون ولري 

 ا کې  چېپه داسې حال کې چې اساسي اړٻکې د ممکن والي په لومړنۍ مطالعه کې وپٻژندل شوې، د خطي زيربناوو په پرمختي 
، دقيقې اړٻکې بررسي شي به دقيقې طرحې په جريان کېد  د پروژې  ، لينونه او پايپ لينونه په کې  معمول دي بريښناسړکونه، د 

د جيولوژي، د خاورې کار او له رغاونې مخکې سروې ګانې چې د رغانيزو انجينرانو او آمرانو له خوا شوې، تعقيب شي. دغه 
ي د تنظيماتو  او د ھغو احتمالي فعاليتونو د تر سره کولو په شمول چې د ھر ھٻواد د ټولنيزو او ډول، د رغانې امکان او د السرس

. نو د دې له پاره ھغه تعديالت چې په دھليز کې وپٻژندل یچاپيريالي ارزونې سره په موازي توګه تر سره کٻږي،   عبارت د
ې د الرې واو په دې ډول سره دغه ډول حساسې اجزا ښکيلٻږيره شول، تر السه کيدی شی چې له چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې س

 د نھايي کولو په جريان کې په پام کې نيول کٻږي؛ او 

  د بديل يوازينۍ مالحظه (د ممکن واليSNC  په برخه کې د په مطالعه کې ښودل شوې ) د سالنګ له الرې او د کابل ـ پيښور
لين ته د السرسي په مسير  و مالحظاتو لکهي وضعيت او نوراساس وٻشل کٻږي. د امنيتپر اساس ده چې د تمديدي لين پر ارتباط 

، د دغه مسير  په اصلي مطالعه کې د بيا رغاونې او مراقبت سره او عملياتو  په پام کې نيولو  اد مراقبت اړتي شتون کې د ماينونو 
چې د سالنګ له احتباس څخه په امن کې وو، د شيبر کوتل وړاندٻز شوی وو. چې مناسب ھم دی. سربيره پر دې، يو بديل مسير 

ميليونو ډالرو د   ۶۵ـ  ۵٠کيلو متره زياتوي چې د پروژې په اډانه کې د  ١۵٠ـ  ٢٠٠تر  او واټن  دی. دغه مسير اوږدوالی
 زياتوالي المل کٻږي. 

  ړخونو باندې  بالقوه بديلونه محدود دي:اپه الندې  پروژه  CASA-1000 په طبعي توګه د  پورتنيو فکتورنو ته په پام سره

 د پروژې د غواري نشتوالي

 د پروژې بديل

 د ترانسمشن يا تمديد له پاره بٻالبٻلې اړٻکې او د اړٻکو بٻالبٻلې څانګې؛

 د برجونو مختلف موقعيتونه او د عملياتي خنډونو په چوکاټ کې نورې کليدي زيربناوې؛ او 

 .وند تعديالترغاونې اړ دپه شمول   غاونې د بٻالبٻلو وختونو او طريقوراوو په ګډون چې خطرونه راکموي، د د ھغو اړتي

او بٻالبٻلې  تخنيکي، اقتصادي او مالي   وارزولېی او انتخاب او بديلې پروژې اونه غور ريالي ارزونې په چټکۍ سره د پروژېټولنيزه او چاپي
  اغٻزې يې نا ممکنه ونه ګڼلې. 
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خه مالتړ څد اغٻزو او بديلونو اړوند موضوعات بررسي کوي او په عمومي توګه د ارزونې فعاليتونو له بھير سيمه ييزه ـ چاپيريالي ارزونه 
کوي. خو،  لکه څنګه چې مخکې يادونه وشوه، د تمديد ملي شرکت د پروژې په جريان کې د  بديلو اړٻکو ( د برجونو د طرحې او موقعيتونو 

او نړيوال بانک له کاري ټيمونو  EPC ن ) وړاندٻز وکړ. دغه تصميم به د چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې له سالکارانو او قراردادي ټيمپه ګډو
اغٻزې سره په مشوره  ونيول شي.  تر څو له نظامي سيمو ( په تٻره بيا په افغانستان کې ) مخنيوی وشي او په ټولنه او چاپيلایر باندې بالقوه 

مې کړي او په نورو ډولونو باندې  ناوړه اغٻزې له منځنه يوسي. د دغه وضعيت په رڼا کې، دلته د غوښتل شوې  ارزونې له پاره  راک
  برخه ) ٨ځانګړی الرښود شامل دی ( 

ونه وشوه، د له پاره ھيڅ ډول قاطع عامل نه دی موجود، لکه چې ياد لکه څنګه چې په نورو برخو کې توضيح شوه، د کټګوريو د اړٻکو 
زيربناوې بايد تر  بريښناتمديدي لين او د اوسيدو سيمو او کرنيزو ځمکو تر منځ  واټن بايد وټاکل شي، خو عمومي درک شتون لري چې د 

ممکن حده له حساسي ټولنيزو مسکوني ساحو، ښوونځيو، روغتونونو او کرنيز ارزښت لروونکيو ځمکو څخه لٻرې وي؛ ځکه چې د عملياتي 
  ي. ٻږد ونو وده محدود تر لين الندې  بريښناالملونو له کبله ،د 

 و کې ونيول شي، د خاورې ډول، د بالقوه فرسايش  امکان  او ھغنور ھغه فکتورنه چې بايد سيمو ته د السرسي په جريان کې په پام 
ونه او حساسې ملي او دودٻزې ساحې.د تمديدي لين د چې په ارزښت ناکو سيمو کې موقعيت لري لکه ملي پارک و څخه عبارت ديزيربناو

وي، د لين تمديد ، د پروژې په اړه د خلکو د  يې کمه وي او يا يې ولتاژ ټيټ بريښناالرو  يو بل اړخ به دا وي چې په ھغو سيمو کې چې 
  غوسې المل کيدی شي، ځکه چې په ټوليزه توګه په داخل کې د دغې پروژې له لوړ ولتاژ څخه استفاده نه شي کيدی. 

   د لين د تمديد په مسير کې به په قرغزستان ھٻواد کې د تاجکستان او ازبکستان ھٻوادونو له  مقتاطع سيمو کې مخنيوی وشي.

تر د بديلونو له پاره به نور مالحظات په متممه توګه د چاپيريالي ـ تولنيزې ارزونې له پاره تر سره شي چې په اړونده ھٻوادونو کې د ھغې 
الي او نړيوال بانک له معيارونو سره مطابقت ولري ( د چاپيري غٻزو د ارزونې له قوانينو او د سره کولو ته اړتيا ده تر څو د ملي چاپيلایر د ا

   ئ )مه برخه وګورنھ رپورټټولنيزې ارزونې الرښود او د اصلي 

 د پروژې د بديل نشتوالی 3.2

ي. داسې اټکل کٻږي چې د توليد وړتيا ډٻره کمه ده او نه شي کولی چې د ھٻواد اوسنۍ او راتلوونکې اړتياوې پوره کړ بريښناد پاکستان د 
ې زيات فشار، د په ناکافي وړتيا باند بريښناته السرسی لري. د  بريښناميليون وګړيو څخه يوازې نيمايي يې  ١۴١د پاکستان له  اوس مھال 

له  بريښناميګاواټه  ٣٠٠٠٠، د ښاري ژوند د زياتوالی او د صنعت پرمختګ له امله واردٻږي. پاکستان اوس مھال کابو نفوسو د زياتوالي
  راکمه کړي.  نيمګړتياد دغه ھٻواد حکومت غواړي چې په فعاالنه توګه دغه  کمښت سره مخ دی چې

له کمښت سره مخ دی. د ښاري  بريښناد  ھم کمښت د پاکستان په څٻر زيات نه دی، خو افغانستان بريښناپه افغانستان کې د  ھم که څه
ته  بريښناه د صنعت وده د دې المل شوې چې په ھٻواد کې شته مرکزونو پراختيا او په نړيوال عصري اقتصاد کې د دغه ھٻواد ادغام له پار

   اړتيا زياته شي. 

په خپلو سرحدونو کې دننه د زياتو سرچينو وړتياوې زياتې کړي او يا د پروژې د بديل نشتوالی به د دې المل شي چې پاکستان او افغانستان 
وارده کړي افغانستان او پاکستان دواړه ھڅه کوي چې د  بريښناھم د تاجکستان او قرغزستان ھٻوادونو په استثناء له نورو ھٻوادونو څخه  

قرغزستان او تاجکستان په  دپوره کيدی.غه اړتياوې نه شي پروژې په نه موجوديت کې د بريښناخو د سيمه ييز توليد وړتيا زياته کړي. 
واردول  بريښناپاکستان ته به له نورو ھٻوادونو څخه د  لري.وواردول به ، زيات کلني لګښت ته اړتيا  بريښنااستثناء له نورو ھٻوادونو څخه د 

وي. دغه موضوع د آسيا پراختيايي بانک په ماسټر پالن کې  ډٻر وخت ته ھم اړتيا ولري او ھمدارنګه به افغانستان ھم زياتې پانګونې ته اړ
  توضيح شوې ده.

اره بل د خرڅالو له پ بريښناخپلې اضافي  د بديلې پروژې نشتوالی به ھمدارنګه د دې المل شي چې د تاجکستان او قرغزستان ھٻوادونه د
ړي. څرنګه چې د پروژې په لنډيز کې ور څخه يادونه وشوه، بازار پيدا کړي، له ھغه پرته به خپله دغه وړتيا او ظرفيت له السه ورک
څخه توليدٻږي، د خلکو او ھٻواد پر اقتصاد به  CASA-1000تاجکستان او قرغزستان ھٻوادونه بې وزلې دي او ھغه بالقوه عوايد چې له 

  مثبتې اغٻزې وکړي.

نشتوالی،  ړتيا وړتيا لري. د بديلې پروژې د سيمه ييزې ھمکارۍ د پياو (CASAREM)سيمه ييز بازار بريښناد جنوبي آسيا ـ منځنۍ آسيا د 
ي او وده به ورکړي. دغه کار به په ولھمکارۍ پياوړې کييزه سيمه  ھغه څه دي چې ھمدارنګه ھغه ګټې چې له ھغې څخه تر السه کٻږي 

ی په دغه تحليل کې په پام کې نه دی نيول ود نشتوالي غورا ي. د پروژېشټوليزه توګه د مرکزي آسيا او جنوبي آسيا د سيمو د ضايعاتو المل 
  شوی. 
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  پروژې ېبديل 3.3

 نوي مرکزونه اوبو ستيشنونهد  3.3.1

د پاکستان په شمالي سيمو کې د ھايدرو پاور يو شمٻر مرکزونه پالن شوي چې کولی شي د دغه پروژې له پاره بالقوه بديلونه وي. خو د دغو 
لوړ لګښت المل کٻږي. پراخو تخنيکي، جيولوژيکي، چاپيريالي او ټولنيزو مطالعو ته اړتيا ده تر څو  د  مرکزونو جوړول وخت غواړي او د

ي. ډٻر کم احتمال شتون لري چې په پاکستان کې په  چټکۍ يول شيو مرکز د ممکن والي او له اقتصادي پلوه د مناسب والي په اړه تصميم ون
چې د دغه ھٻواد مخ پر زياتيدو اړتياوې پوره کړي، نو له دې کبله ده چې د دغې پروژې له پاره  سره په داسې وړتيا ھايدروپاور توليد شي

  مناسب بديل نه شي کيدی. 

 نوي مرکزونه بريښناد حرارتي   3.3.2

دوراني دستګاوې په لوړه کچه اوبو  بريښناډولونه د بديل په توګه په پام کې نيول شوي. د عادي حرارت توليد او د  بٻالبٻل بريښناد حرارتي 
د مرکزونو د فعاليت لګښت د تيلو او ګازو  بريښنااو د سونګ توکيو ته اړتيا لري او په چاپيلایر کې تودې اوبه او کثافات توليدوي. د حرارتي 

   د قيمت په پام کې نيولو سره ډٻر لوړ پرٻوزي او ښايي د تمديدي لين له پاره امکان منوونکي نه وي. 

 :مسيرونو موندل وبديلد  3.4

پټۍ په پٻژندنه کې چې د تمديدي لين دننه او يا د تعمير په اساسي زيربناوو کې دي، مرسته کوي. د اغٻزو دغه  د ممکن والي مطالعه د اغٻزو
ونښلوي او د زيربناوو  ناوې سرهاوسنۍ زيرب بريښناشي، څو د کيدی د اجراء وړ وګڼل  ټوليز غوراوي له بررسۍ وروسته  د الرو د پټۍ 

اوسني محالت سره په ارتباط کې کړي او ھغه د پام  بريښناورسٻږي. په بله وينا، ممکنه محدودې الرې شتون لري چې د يې نھايي ټکي ته 
  شبکوي اړٻکې.د ھغو وړ زيربناوو سره وښلوي. لکه فرعي مرکزونه او 

له ټولو ارزانه پريوزي، ځکه چې کم مواد په کې کارول کٻږي، نو ويلی شو   رښې،يي کبريښناد مستقيم واټن  له الرې په خطي پروژو کې، 
ٻږو او خاورې تد مستقيم لګښت له امله )  چې توپوګرافي، د  (چې د توکيو او موادو د کارونې تر منځ يو مصلحت آميزه توازن تر سره کٻږي

نٻږدې والی ھم شامل دی. ( لکه د  اختيا چې په ھغو کې د فعلي زيربناوو او د نورو عواملو پرډولونه ( چې رغاونه او السرسی محدودوي ) 
  اورګاډي پټلۍ، مخابرات چې ناوړه اغٻز ھم درلودلی شي ) او ھمدارنګه په چاپيريالي او ټولنيزو الملونو ھم اغٻز کوي. 

( د  څو د ھغې مراقبت او انعطاف منل ممکن شيد امکان منلو مطالعه د اغٻزې پتۍ المل شوه چې د اوسنۍ زيربنا د مسير مطابق ده  تر 
حساسو اجزاوو  تر څو پهاو تمديد شوي لين سره ارتباط ورکړل شوي  وو له تعديل شويو زيربنا اودھليز دننه د دوو کيلو مټرو په اندازه ) 

لي ارزونې پايلې، چې د مدغم شوي ـ چاپيريا ېټولنيز د باندې د بالقوه اغٻزو څخه مخنيوی وشي او يا راکم کړای شي. دغه طريقه او
له  ، د مالتړ وړ وګرځيدې چې په دغه ارزونه کې د چاپيلایر او ټولنې  فزيکي اجزاوې د سپوږمکۍ ېچاپيريالي شرکت له خوا تر سره شو

  عکسونو او د ځمکې د ارزونې او تر ځمکې الندې فعاليتونو په مټ تحليل شوې.الرې د اخٻستل شويو 

چې د ھر سھم لروونکي ھٻواد له پاره په پام کې نيول شوي او دغه کار څرګند کړل ټولنيزه او چاپيريالي ارزونه د سيمې ځانګړي مشخصات 
يې تر ممکن حده د ھغو محدوديتونو په شتون کې چې په افغانستان کې ځانګړيو سيمو ته د مستقيم السرسي په برخه کې شتون لري، سم 

  ترسره کړ. 

يزه او چاپيريالي ارزونې ھغه مھم ټکي چې په ليتراتورونو کې ياد شوي وو، په پام کې ونيول او د ھغو اطالعاتو پر اساس يې چې په ټولن
په پام کې ونيولې.  کې يې  د الوتونکيو عمده سيمو په څٻر سيمېويب سايټونو کې موجود وو، کليدي سيمې وپٻژندلې او د ارزونې په جريان 

له الرې حل کړل او  واکمولو د تدابيرچاپيريالي ارزونې د الوتونکيو د عمده سيمو پورې اړوند مسايل د پرمختيايي خطرونو د راو  ېټولنيز
ورته او مشابې سيمې وړاندې کړې او خپله  رپورټ. د الوتونکيو ځانګړی لھغه يې د  يو پراخ چاپيريالي مديريتي پالن په مټ وړاندې کړ

  د مديريتي پالنونو  د يو لړ ارزونو او ال زياتې څارنې وړاندٻز ھم وکړ. ه او ھمدارنګه يې ه کړارزونه يې تر سر

شوې، وښودله چې ټوليزې ټولنيزې  او چاپيريالي اغٻزې السه او چاپيريالي ارزونې څخه مخکې تر  ېټولنيز له چېله امله  وپايل وپراخ وھغد 
او په عمومي توګه له ګڼ ميشته سيمو او ټولنو څخه مخنيوی  ې وندي سيمې نه وې موجودپه ټٻټه کچه په پام کې نيول شوې وې، ځکه چې خ

د ښايي چې  شتون درلود  وربناوو له پاره د کافي انعطاف منلشوی او د حساسو اجزاوو د مخنيوي له پاره د تمديدي لين تعديل او زي
دا مھمه ده چې د تفصيلي طرحې په پړاو کې د ھر ھٻواد په ټولنيزه او چاپيريالي   راتلوونکيو تحليلونو په جريان کې به ور سره مخ شي .

ارزونه کې حساسې اجزاوې د لين د تمديد له مسير څخه لٻرې شي تر څو د مسير د تغيير امکان تر السه شي. مشخصې کاري سيمې چې حل 
توګه ھغه سيمې چې الوتونکيو ته مھمې دي. دغه موضوع ګانې بايد د ته اړتيا لري، له کليدي چاپيريالي سيمو څخه عبارت دي، په ځانګړې 

نيول چې ښايي د تمديدي لين د پروژې د  بريښناسروې ګانو او سيمه ييزو فعاليتونو په مټ حل شي، تر څو بالقوه خطرونه لکه د الوتونکيو 
   واټن اړتيا . اجزاوو  تر منځ د  د و اړتيا اوبرجون بريښناطرحې د مخنيوي او يا کمښت المل شي، له منځه يوسي ھمدارنګه د 
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 د زيربناوو له پاره بديل موقعيتونه   3.5

 ه طرحهبديل  3.5.1

 ماډلونه د پروژې له الرې سره نښلوي او د پام وړ وروستي ټکي ته  بريښناپه تيوري کې زيات شمٻر انتخابونه او غوراوي موجود دي چې د 
 بل  وي او ترتيبات يې مختلف وي، حتی کيدی شي چې کيبلونه تر ځمکې الندې او يا په غزوي. چې کيدای شي ھغه بٻالبٻل برجونهيې 

معينې طريقې شتون لري. چې د لګښت پر اساس، پر  تصويب  له پارهلويو زيربنايي پروژو  پروژې په څٻر ېد دغ. خو وي ترتيب سره
فرعي  او ي. لکه ځانګړي برجونه، کيبلب السته راوړنې تشخيص کړبنايي انتخاشويو طريقو او نورو فکتورونو پورې اړه لري تر څو د زير

ټولنيزې غې پروژې له پاره په شي  له معيارونو سره توپير د  د مرکزونه. په عملي توګه کولی شو چې دغه بالقوه انتخاب له پامه وغورځول
   ندې د لين د يوې برخې تمديد. بررسي کولی شو. لکه د لوړ لين تغيير او يا تر ځمکې الکې  او چاپيريالي ارزونه

ترانسميشن د تمديد يو بديل  kV HVAC 500لين رغاونه، تر څو  kV HVAC 500د تاجکستان له جنوب څخه تر پاکستان پورې  د 
په عمومي  HVDCڅخه لوړ دی، بلکې دا ھم وموندل شوه چې ناثابته ھم دی  HVDCتخميني لګښت له  HVACواوسي. نه يوازې داچې د 

کم دی او د ھغه د حق العبور لګښت ھم لږ دی. او د لين د تمديد کوچنيو برجونو ته اړتيا لري. د ھغو داليلو پر اساس چې پورته ور نه ګه تو
  تمديد غوره شو.  kV HVDC 500ه د يادونه وشو

  رپورټد امکان منلو  3.6

ټولنيز او چاپيريالي موضوعات په خاصه توګه نه دي حل کړي تر څو اساسي معلومات را ټول او بالقوه   رپورټد امکان منلو د مطالعې نوی 
خوندي تطبيق عملي کړي. داسې معلومات تر السه شول  چې د  د پروژې   روژې د تخميني لګښت په استثناءد پ  چې اغٻزې تحليل کړي 

، چې پخوا به د زيربناوو په توګه ور څخه استفاده کيده مطالعې مخکي او وروسته پړاوونه په اصل کې د ھغو الروغوراوی وو تر امکان منلو
تطابق او سمون له پاره،  چاپيريالي او ټولنيزه ارزونه بايد د يوه د له پاليسي سره  ه وې. په ھر صورت، د نړيوال بانکاو سمسورې سيمې ن
خوا تر سره شي، چې پخوا يې د امکان منلو مطالعه تر سره  کړې وه  چې په دې توګه  مدغم شوي چاپيريالي شرکت ته خپلواک سازمان له 

  دغه دنده وسپارل شوه.  

 د بالقوه پروژې د اغٻزو ارزونه 4

 پٻژندنه 4.1

د نوعيت او ډول پر اساس د پروژې او  له پروژې سره ملتيا لري چې کوي بحث  ارزونې په اړه بالقوه اغٻزو ( مثبتې او منفي ) دغه برخه د 
د ، خو، د ھٻواد له ځينو سيمو څخه ځانګړي اطالعات، پراخو موضوع ګانو په ھکله  په چاپيريالي ـ سيمه ييزې ارزونې باندې تمرکز لريد 
تحليل  په پام کې نيولو  سره، چې مخکې تر سره شوي وو، د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو په لومړنۍ ارزونه کې وړاندې کٻږي. د  هھغ

ولنيزې چاپيريالي ـ تولنيزو اغٻزو دغه لومړنۍ انفرادي ارزونه به، په بشپړه توګه وارزول شي او بيا کتنه به ور باندې وشي او د ھر ھٻواد د ټ
مختصو ټولنيزو ـ  د به تر سره شي چې په  ھر ھٻواد پورېخصوصي سالکارانو له خوا  الي ارزونې يوه برخه به وي، چې دـ چاپيري

  چاپيريالي اغٻزو ارزونه کوي. 

يدي لکه چې مخکې ور څخه يادونه وشوه، ھغه فعاليتونه چې د ممکن والي مطالعې په جريان کې ترسره شول، يو دھليز يې فلتر او د ھغه تمد
ھغه فعاليتونه چې د ھر ھٻواد له  اوشي، چې جوړٻږي.  چاپيريالي او ټولنيزه ارزونه د دغه فعاليت متمم اړخ دی غوره به لين په چوکاټ کې 

ل شول تعقپبي فعاليتونه د يو لړ فعاليتونو د پرمختيا الم نه لري. دغهپاره تر سره کٻږي، ښيي چې د حساسيتونو له امله کوم  ښکاره خنډ شتون 
  ختيا ورکول کٻږي.  ايوه برخه ده چې پر ESMPد  فعاليتونه دغه  ي او د پروژې تطبيق  اداره کوي. چې بالقوه منفي اغٻزې راکمو

ھغه تعقيبي فعاليتونه ( خپلواک ) چې په الوتونکيو باندې متمرکز وو، ښيي چې الوتونکيو ته يو لړ ارثي خطرونه متوجه دي چې په ټوليزه 
ٻږدې يو زيات لين ته ن يتمديد فعاليت ھمدارنګه روښانه کړه چې  ه ييز دي، خو په سيمه ييزه کچه زياتې ارزونې ته اړتيا لري. دغهتوګه سيم

د چاپيريالي او  کې په ھر ھٻواد يژيک ارزښت لري. نو له ھمدې املهچې د ځينو الوتونکيو د استوګنې له پاره سترات شمٻر سيمې شتون لري
د له خوا  ټولنيزې ارزونې له پاره په انفرادي توګه زياتو او تفصيلي فعاليتونو ته اړتيا ده چې د ټولنيزې او چاپيريالي ارزونې د ملي سالکارانو

   چمتو شوي مھال ويش پر اساس تر سره کيدی شي. 

تر السه شوه او ھمدارنګه يې څرګنده کړه د اغٻزو پټۍ، حظو وروسته د امکان منلو مطالعې د پورتنيو فکتورونو له ارزونې او اړوندو مال
زيربنايي  ر دھليز په دوه کيلو متري کې ) پام سره ( د ھ په چې منفي چاپيريالي او ټولنيزې اغٻزې ډٻرې پراخې نه دي. انعطاف منلو ته

ھغه  اسو اجزاوو څخه مخنيوی وشي. دغه طريقه او پايلې ، تر څو له حسارتباط ورکړل شيسيمې بايد تعديل شي او د لين له تمديد سره 
چې ټولنه او چاپيلایر او د ھغو فزيکي اجزاوې اپيريالي شرکت له خوا تر سره شوه. چې د مدغم شوي چ تاييد کړه هارزون هچاپيريالي او ټولنيز

  ټ تحليل شوي دي. عکسونو، د ځمکې ارزونې او ځمکنيو فعاليتونو په ماخٻستل شويو د سپوږمکۍ له الرې 
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ټوليزې چاپيريالي او ټولنيزې اغٻزې په ټٻټه کچه  ولنيزې ارزونې مخکې تر السه شوي،چاپيريالي ـ ټتر چې  ته په کتو سره ھغو  پراخو پايلو
کافي د او  سيمو او ټولنو څخه  مخنيوی شوی وو ود او په عمومي توګه له ګڼ ميشتهپه پام کې نيول شوي، ځکه چې خوندي سيمې نه وې موج

له ممکنه حساسو سيمو څخه  د مخنيوي په موخه زيربناوې او تمديدي لين تعديل شي، چې ښايي د راتلوونکيو  څو انعطاف منلو امکان وو تر 
  تحليلونو په جريان کې ور سره مخ شو. 

ام کې ونيول او دغه کار يې د شته چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې د ھر ونډه لروونکي ھٻواد له پاره د ځانګړيو سيمو مشخصات په پ
د مستقيم السرسي په برخه کې شتون در لود په سمه توګه تر سره  ته ځانګړيو سيمو يې محدوديتونو په پام کې نيولو سره چې په افغانستان کې

  کړ. د بالقوه اغٻزو لنډيز الندې تر بحث الندې نيول کٻږي. 

 نشتوالي  د ھايدرولوژيک د کموالي د اغٻزو د توقع  4.2

زې کموالی وړاندې کوي او دې پايلې ته رسٻږي چې پروژه کې د ھايدرولوژيک اغٻ CASA-1000چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې تحليل په د
 هد پروژې د اغٻزو کومه تمه نه کٻږي دغه معلومات د امکان منلو د مطالعو او په سيمه کې د نورو موجودسيمو کې په ھايدرولوژيک الندې 

  عامه معلومات راټولوي.  عمومي عو پر اساس تر السه شوي او ھمدارنګهمطال

  

 اړوندې ټوليزې اغٻزېپه رغاونه پورې د پروژې  4.3

د پروژې اړوند پراخ موضوعات  شامل دي چې د پروژې په رغاونه پورې تړلي او د ھغې په اوسني جوړښت  کې د ريپورت په دې برخه
  ي.ياد شوي ديات په تفصيل سره ئڅلور واړه ھٻوادونو په اړونده برخه کې نور جز د، وروسته دي  کې ځای شوي

  د ټولو سھم لروونکيو ھٻوادونو په اړه ګډ رغانيز عناصر شتون لري، لکه: 

 د رغانيزو کمپونو فعاليت، تأسيس او موقعيت؛

 ؛په شاوخوا کې د برجونو د جوړولو اړتيا ٣٠١٠د تمديدي لين د مالتړ له پاره د 

 اود السرسي له پاره په څو برخو کې د سړکونو او الرو جوړولو ته اړتيا ده؛کې د پروژې په اوږدو 

   د سرچينو مديريت او د خاورې د فرسايش او ورستيدو د کنټرول اړتيا؛ ود خاور 

ً د حساسو فرھنګي او ټولنيزو سيمو شد بٻالبٻلو دليلونو له کبله  تون لکه ديني کړنې، ټولنٻز او قومي په يو زيات شمٻر سيمو کې تقريبا
 ؛ اواجتماعيات چې په لٻرې پرتو سيمو کې ژوند کوي

يو  يو لړ امنيتي موضوعات ( تر ځمکې الندې ماينونه او ناچاودې توکي ) په تٻره بيا په افغانستان کې د پرپله پسې تاوتريخوالو له کبله او
 ٻلو سيمو کې شتون لري.  شمٻر نورو امنيتي موضوعات چې د پاکستان په بٻالب

   
  کيلو مټره  د اغٻزو پټۍ باندې  د الندې دليلونو له کبله  بالقوه عمده اغٻزې په پام کې نيول شوي دي:  ۴٧٧په شمال کې د 

 

 د الوتونکيو د يو شمٻر محدودو ساحو او د مھاجرت مسيرونو پٻژندل.

 محدودو استوګنځايونو شتون.د مسير په ډٻری برخو باندې د کوچنيو کرنيزو سيمو او 

 د مسير ډٻری برخه د  خلکو له خوا نه کارول شوې. 

 :کيلو مترو په واټن  مشابه شرايط  شتون لري    HVDC 750 په  جنوبي دھليز کې چې د تاجکستان شبکه پياوړي کوي د

ځايونه  او يا ھم د ژوند د تنوع له پاره مھم په تاجکستان او قرغزستان ھٻوادونو کې ھيڅ ساتل شوي ساحې، د معيشت له پاره طبيعي 
 ساحات شتون نه لري چې منفي اغٻز وکړي، البته د انعطاف منلو مطالعې او ھغو طرحو ته په پام سره چې د تطبيق له پاره تکرار کٻږي

 تنوع څخه ډٻر کم مالتړ لري ژوند له برخه په افغانستان کې شنډه او په کمزورو ګياھي بوټيو پوښښ شوي او د ډٻری د اغٻزو د پټلۍ 

په تاجکستان کې يوه د الوتونکيو سيمو او يوه رامسار سيمه شتون لري. په افغانستان کې د الوتونکيو څلور عمده ساحې شتون لري چې ھلته 
عې او بررسي بشپړې بايد د الوتونکيو د تحفظ له پاره ځانګړي تدابير ونيول شي  او تطبيق شي. البته وروسته له ھغه چې الزياتې مطال

 شي،  د الوتونکيو د ساتنې يو پالن ھم جوړٻږي. 

دوه ډوله الوتونکيو، مصري کرګس، ( د خطر په معرض کې ) او بلوچي شاھين ( د خطر له ګواښ سره مخ ) په جالباد دره کې د 
کې بايد له لومړنۍ ارزونې په جريان د غٻزو د چاپيريالي ـ ټولنيزو اپه ھٻواد پورې مختص الوتونکيو په عمده سيمه کې موندل کٻږي او 

 دغې الرې څخه مسير موندنه په احتياط سره وسنجول شي. 
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 عمده عملياتي اړخونه عبارت دي:

 د مراقبتي اړتيا د موندلو له پاره ھر کال له ټولو برجونو او تمديدی لينونو څخه ليدنه.

 توپانونه، او داسې نورو الملونو له کبله،  بيړني ترميم ته اړتيا پيدا شي.ښايي د لين د تمديد د عملياتو په جريان کې حادثې، 

او د  WD 4کارکوونکيو ته اړتيا پيدا کيدی شي. د سطل د لٻږد له پاره  يوې واسطې، يوه يا دوو  ١٠ـ  ۶د تمديدي لين د مراقبت له پاره 
 عام وګړي ور څخه تګ راتګ و نه کړي. لين نور وسايط ھم اړين دي. سړکونه بايد کنټرول شي چې ھغه مھال 

 سربيره پر دې، بياکتنه، مراقبتونه او ترميمونه کوچني کارونه بلل شي چې د لين د تمديد پر مھال تر سره کٻږي. 

سيرونو ( په تعقيب، د الوتونکيو د خطرونو مطالعې ھم ښودلې  چې د پرواز په ستراتيژيک م د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونې
 د الوتونکيو د مھاجرت سيمه ييز او نړيوال مسيرونه ) کې او ھمدارنګه د الوتونکيو په عمده سيمو کې د استوګنې انفرادي ساحې او رامسار
ساحې چې الوتونکيو ته ارزښت لري، ټوليز خطرونه شتون لري.  ھغه ساحوي کار چې د الوتونکيو د مطالعې په پروګرام  کې وړاندٻز 

د تکميلي پروګرام د يوې برخې په  د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونېپه پام کې نيول شوی دی او په ھٻواد پورې مختص  شوی،
  توګه  تطبقٻږي.  

ٻزو د د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغشوی چې د چاپيلایر او ټولنې جانبي اغٻزې، دی  له تطبيق شوې ارزونې څخه تر نن پورې، ھيڅ وړاندٻز نه 
  د نه مخنيوي او نه کموالي  وړ  وګڼي.  مديريت دغه اغٻزې او يا اړونده څارنه او  ې کړيله الرې مشخص لومړنۍ ارزونې

 

 جمھوريت قرغزستاند  4.3.1

ډٻری ھغه ستونزې چې له دغې پروژې څخه زٻږي، په عمده توګه سيند ته د ټولنو له نٻږدې موجوديت څخه دي چې په کرنيزو ځمکو، د 
سيمه ييزو زيربناوو باندې د بالقوه اغٻزو المل کٻږي. د شيب لروونکيو ځمکو يوه برخه په شيب لروونکيو ځمکو او د او  د ګودرونوسيند 

خاورې د فرسياش او ورستيدو  په سيمو کې د کار پر وړاندې ستونزې زٻږوي.  شته صف بندي بايد د ناوړه اغٻزو المل نه شي. چې د 
  ٻرو مطالعو له الرې د راکمولو وړتيا ونه لري. خو ښايي ھٻوادونه صف بندي تغيير او يا اصالح کړي. دوامداره ارزونې او ډ

ې د تمديدي لين وړاندٻز شوی مسير، ډٻر کم نفوسه دی، چې له لسو کمو کليو او ښارګوتيو څخه تٻرٻږي. په ځٻنو کروندو باندې به ناوړه  لوي
په جريان کې به سيمه ييز ټولنو ته بزيان ورسٻږي. د مثال په توګه: د ځمکې فعاليتونه، له  ټولنيزې اغٻزې وکړي. خو د رغاونې پړاو

سړکونو څخه استفاده او داسې نور. په ټٻټه کچه بيا ميشتيدنه او د ځمکې  دايمي کسب ھم ھغه مسايل دي چې وړاندوينه يې کٻږي. نو له دې 
 او کوچنۍ وي او د طرحه شويو مداخلو په مټ راکميدی شي. کبله به ښايي ټوليزې ټولنيزې اغٻزې به لنډمھاله 

 تاجکستان  4.3.2

په څو سيمو کې د اوسني صف بندۍ په څنګ کې کرنيزې ځمکې، ټولنيزې زيربناوې او استوګنځايونه شتون لري چې ځانګړې پاملرنې ته 
کې. ځينې د سيند ګودرونه، شيب لروونکې سيمې  او  هلومړنۍ ارزونپه چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو په راتلوونکې  اړتيا لري په تٻره بيا

ه کې ځانګړې لومړنۍ ارزون و په چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻز د  ھمدارنګھ ذخيره)سيند پياندج او (تايگروويا باکا  الوتونکيو استوګنځايونه
  پاملرنې ته اړتيا لري. 

د وړاندٻز شوي تمديدي لين په مسير کې لږ نفوس ته پام سره، يوازې يو کم شمٻر کرنيزې ځمکې به ( د ميوې او پنبې کروندې ) په مستقيمه 
توګه تر لين الندې راشي او ھيڅ زيربنا / ټوليزې صنايع د اغٻزو په پټۍ کې نه شاملٻږي. نو له دې کبله به د دغې پروژې ناوړه ټولنيزې 

به ډٻرې کمې وي. اغٻزې   

 افغانستان 4.3.3

خو ځينې ذينفع سيمې شي.  منې په نسبي توګه يو محدود شمٻر زيربناوې او استوګنځايونه شتون لري چې ښايي د مسير موندنې له امله اغٻز
مسأله چې ځينې يې  ھم شتون لري چې حتی بايد د پټۍ له موجوده اغٻزو څخه يې بايد مخنيوی وشي. د اوبو د جريان او شيب لروونکيو ساحو 

ته اړتيا لري. د الوتونکيو استوګنځايونه ښايي په   د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو لومړنۍ ارزونېکرنيزې ځمکې او ميوه لروونکي ونې لري 
مسير موندنې،  کې ال زياتې ارزونې ته اړتيا ولري. تر څو  د مجددې لومړنۍ ارزونېپه د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو ھر ھٻواد پورې مختص 

اړتيا پيدا شي. د مسير په جريان کې، ټوليزې زيربناوې، لکه راډيويي شبکه، د نظامي زده کړو ساحې ته د راکمولو تدابير او د تفتيش مديريت 
او الزم  او د تمديد ملي شرکت به بالقوه اغٻزې سالکاران  د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونېاو نظامي سيمې شتون لري. 

پروګرامونو  له مديريت وټاکي. د کمزورې خاورې د فرسايش موندلو اوږدوالی ، دقيقې ارزونې ته اړتيا لري  او د چاپيريالي مديريت پالن  
که  زيات کار او د تفصيلي پالنونو په  برخه کې د رغاونې او  لومړنۍ ارزونې پهد چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو سره د کار تطابق او سمون، 

 تدارکاتي انجينري  د قرارداديانو  تر څنګ  کار د دغه ډول مثمرو ساحو  له پاره اغٻزمن واقع کيدی شي. 
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و، کروندو، د اوبو له له يو شمٻر استوګنځايونو / کليو او په ځينو سيمو کې له کرنيزو ځمک به ښايي د تمديدي لين وړاندٻز شوی مسير
. ناوړه احتمالي ټولنيزې اغٻزې،د ځمکې له کسب، لنډمھاله اجارې او د ټوليزو زيربناوو له خلل جريان او ټولنيزو زيربناوو څخه تير شي

  سره اړٻکه نيسي. 

امنيتي ستونزو پورې اړه پيدا  نورې ستونزې د بالقوه ناچادو توکيو، تر ځمکې الندې ماينونو او په قبايلي سيمو کې  په کار او مشخصو
 کوي. 

 عامه مشورې 5

 پٻژندنه 5.1

د عمومي مشورې اصول، د پروژې په نتيجه کې د  اغٻزمن شويو ټولنو او  خلکو  ته  د پروژې په اړه په عمومي تصميم نيولو کې 
ير کې  د خلکو د ګډون مقررات موجود استازيتوب ورکول دي خو لکه څنګه چې پخوا د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونې په بھ

وو، خو اوس مھال کوم د ګډون کوم قاطع قانون شتون نه لري. د سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې په اړه د ارزونې د لوړې درجې په علت، په 
پيريالي اغٻزو په لومړنۍ طبيعي توګه د عمومي مشورې اړخونه محدود دي. خو د ملي تمديد شرکت بايد په ھر ھٻواد کې  د ټولنيزو ـ چا

 انفرادي  ارزونه کې  په ټولنې پورې اړوند او مرتبط د ټولو ذينفع اړخونو مشارکت او ښکيلتيا په غاړه واخلي. د سيمه ييزې ـ چاپيريالي
شي. ارزونې په دغه ريپورت کې د مشورې پايلې به وروسته  د سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې په وروستۍ مسوده کې وړاندې   

 چې مشورې چې تر اوسه ترسره شوي دي  5.2

تر اوسه پورې يو لړ مشورې چې تر اوسه ترسره شوي،  چې په ھغوږ د پروژې له پٻژندنې څخه تر امکان منلو تر  مطالعاتو پورې  شاملي 
يب، مدغم شوي چاپيريالي شرکت، دي او په دغه بھير کې د چاپيلایر لومړنۍ مطالعې  په اړوندو مشورو  ھم  دوام وړکړ. د دغه پړاو په تعق

ه چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونې په دنده وګمارل شو، د مشورې دغه پړاو پيل شو. د څلور واړه ھٻوادونوملي شرکتونو  ته بلن
ر سره کولو کې ور سره ورکړل شوه، او د چاپيريالي ـ  ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونې په اړه د کاري شرايطو په ھکله د مشورو په ت

  مرسته وشوه. په لومړۍ ضميمه کې د دغو مشورو لنديز شامل دی.

 

انټرنيتي پاڼه د مشورو له پاره تأسيس شوه او د غړيو ھٻوادونو په ګوټ ګوټ کې د انټرنيټ    org-http://www.casa.1000دغه
 کاروونکيو په واک کې ورکړل شوه. دغه کار د مشورې له پاره يو ګټور ميکانيزم وو. خو يوازې انټرنيټ کاروونکيو ته. 

  

م شوي چاپيريالي شرکت او نړيوال بانک  دپروژې په څلور واړه د دې په تعقيب  دچاپيريالي  ـ  ټولنيزو اغٻزو د لومړنۍ ارزونې مدغ
ه ګډونوالو ھٻوادونو کې د ټولنيز ګډون د غوراوي په اړه  مطالعې پيل کړې او له خلکو او ټولنو سره  انتخابي شراکت اغٻزمن او د پروژې پ

  پايله کې شامل شو. د مشورې وضعيت او د راتلوونکي په لور الر. 

مسير کې، د ښکيلو خواوو د شراکت او له ټولنو سره د مشورې جامع طريقې شتون لري او په دې اړه طريقي د مشورې په د پرمختګ په 
  الرښود کې ځای شوي دي. 

ې ھدف دا دی چې مشوره له  اړوندو وزارتونو، دولتي ډيپارتمنونو، سيمه ييزو او محلي چارواکيو، د نادولتي بنسټونو له سکتور، په پروژه ک
انک غٻزمن شوٻو ټولنو او خلک واو نورو ډلو سره وشي. د ملي تمديد شرکتونه بايد  د نړيوالو مالي سازمانونو او  سالکارانو  لکه  نړيوال با

پر طريقو او استازيتوب بحث وکړي.  تر څو ډاډ تر السه شي  چې اړخونه د فرھنګ او ساتنې پاليسۍ  او د مشاورې جوړجاړی  سره توافق 
د چاپيريالي ـ سيمه ييزې ارزونې په اړه د مشورې په تعقيب،  بايد ترالسه شوې پايلې د چاپيريالي ـ ټولنيزو  د اغٻزو  په لومړنۍ  لري.  

اتفرادي ارزونه کې واردې شي.  داسې چې د ټولنيزو ـ چاپيريالي اغٻزو د لومړنۍ اروزنې سالکاران  وکولی شي  له راتلوونکي مشارکت 
کړي  او د ځمکې د ترالسه کولو، بالقوه بيا ميشتيندنه، ناړوه اقتصادي ـ ټولنيزې اغٻزې، د کار سيمې ته السرسی، د استخدام  څخه ګټه پورته

  چارې او داسې مسايل نور حل کړي. 

 

  د راتلوونکيو پالونو او مشورو وضعيت 5.3

طريقې او مناسبې مشورې  جامعاو د ھغو د ُبعدونو په اړه    ښکيلولوپه راتلوونکي کې بايد د مشورې په الرښود کې د ښکيلو خواوو د 
  وړاندې شي.
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مشورې ټول اړخونه تر پوښښ الندې ونيسي او په ھغو کې اړوند وزارتونه، رياستونه، سيمه ييز او محلي مسؤوالن او د  ھدف دا دی چې
د به   NTCي او موضوع ته ليواله ګروپونه ښکيل شي. غير دولتي بنسټونو سکتور او ھغه ټولنې او خلک چې له پروژې څخه اغٻزمن کٻږ

، تر څو دا ډاډمنه کړي چې د مشورې لکه نړيوال بانک سره تر بحث الندې نيسي نومشوره کيدونکيو استازيتوب او طريقې له مالي سازمانو
چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې په تعقيب، تر  په اړه ټول ګروپونه توافق لري او د مناسب فرھنګ او پاليسيو د تطابق په اړه ھم نظره دي.  د

ی السه شوې پايلې به په داخلي ټولنيز او چاپيريالي انفرادي ارزونه کې وپلټل شي، چې دغه ډول د چاپيريالي او ټولنيزې ارزونې مشورې کول
د ځمکې حصول، بالقوه بيا ميشتيدنه،  له پاره چې په ھغو کې تشکيل  دشي چې د دخليل کيدو او ښکيلتيا بھير او د مشخصو ٌبعدونو د حب 

  حل کړي.  شامل دي،  اقتصادي اغٻزې، د کار سيمې ته السرسی، د استخدام ٌبعدونه او داسې نور - ټولنيزې

 د چاپيريالي مديريت پالنونه 6

 پٻژندنه 6.1

ٌبعد اداره کړي.  د سيمه ييزې ـ  ي اړخ ياتطبيقدغه برخه د چاپيريالي مديريت د پالنونو په اړه بحث کوي، تر څو د پروژې چاپيريالي ـ ټولنيز 
څانګې د الرښودونو په حکمونو باندې تمرکز کوي چې په اړوندو ھٻوادونو  EMP چاپيريالي ارزونې د ستراتيژي وضعيت ته په کتو سره د 

  ي. کود غوښتنې په اساس تر سره  EMPکې چاپيريالي ـ ټولنيزه ارزونه د 

 د يات شامل دي  چېئارزونې په دغه برخه کې د ھر اړوند ھٻواد له پاره د سيمې او ميتودلوژۍ په اړه جزد سيمه ييزې ـ چاپيريالي 
له سازماني او چاپيريالي مديريت له اړوندو عناصرو او په پروسه کې د سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې د سالکارانو د ښکيلولو او د فعاليت 

محتويات شامل دي  رپورټ د . د سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې له پاره الرښود کې پريزنتيشنونه اويو ځای دي سره کاري شرايطو لهپاره 
د پاليسو او معيارونو تطبيق، بديل توضيحات،  ومعلومات، قانوني چوکاټ، د  تمويلوونکي تطبيقی او حقوقي مخکينيد پروژې چې په ھغو کې 

  د خطرونو راکمول او ارزونه شامله ده. چاپيريالي مبادي، د اغٻزو د ارزونې طريقې، 

EMP  د چاپيريالي او ټولنيزو سالکارانو، قرارداديانو EPC او دEMP  د نورو سازمانونو  په مټ د راتلونکي له پاره د پالن جوړونې او
د پروژې له رغاونې مخکې او د رغاونې په جريان کې د پروژې د اړتياوو  EMP .  1 يو چوکاټ جوړوي.   EMPفرعي پالن جوړونې 

ورکونې او اړٻکو د  رپورټد قرارداديانو، فرعي قرارداديانو او ټول پرسونل د تفتيش او پلټنې  له پاره د پالن، څارنې، روزنې، پر اساس 
 يو عملياتي پړاو  NTCشي، د راتلوونکي پرمختيا په جريان کې به اساسات لري.  کله چې د رغاونې پروژه بشپړه  دالرښوود  بھير له پاره

EMP رغاونې د قرارداد په حکمونو کې د خه د ي. د پروژې د اجراأتو يوه کليدي برته پرمختيا ورکړEMP  .د مشخص ٌبعد شاملول دي  

تخمين شوې ده. دغه تشخيص شوی لګښت له ھغه لګښت څخه مستثنی دی چې د قراردادي    3,300,000$ 2لومړنۍ بودجه   EMPد 
EPC چې په بدل کې يې د پروژې له رغاونې مخکې او په جريان کې پرسونل  ید یله خوا چاپيريالي کارکوونکيو ته په پام کې نيول شو

  تيار کړي. 

ارداد په فورمه کې منعکس صالحيت، د مجازاتو سيسټم او داسې نور ٌبعدونه بايد د قردا الزمه ده چې د کنټرول کليدي اجزاوې لکه د موقفونو 
کې مشخص شوي، د فعاليت اجازه ور نه کړل شي،  EMPچې په  ه يو زيات شمٻر ميکانيزمونو ته ي. کنه له ھغه پرته بشي او ځای کړل ش

  دغه سنده له ھمدغو ٌبعدونو څخه بحث کوي. 

  

 وضعيتEMPد  6.2

اساسات وړاندې کوي چې له ھغو څخه د چاپيريالي او  برخه د چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې د طريقې، بھير او ميټودونو د الرښود EMPد 
چاپيريالي ـ ټولنيزې ټولنيزو اغٻزو د کنټرول او راکمولو له پاره استفاده کٻږي. دغه الرښود په اړوند ھٻواد کې د ھرې پروژې له پاره  په 

چاپيريالي ـ ټولنيزه  ارزونه کې د بالقوه اغٻزو د چاپيلایر او ټولنې د مديريت د پرمختيا له پاره په الر اچول کٻږي.  په ھره کې  ارزونې
له خوا اداره کٻږي، شاملٻږي. لکه څنګه چې  EMPانفرادي ارزونه، د ھغو د اغٻزو راکمول  او د بالقوه موضوع ګانو مديريت چې د 

ارزونه په ستراتيژيکه کچه  ( په ځانګړې توګه پر چاپيلایر د اغٻزو د ارزونې له نظره ) کوم حساسيت او محدوديت نه  چاپيريالي ـ ټولنيزه 

                                                     

 دغه چاپيريالي ـ سيمه ييزه ارزونه په چاپيريال باندې تمرکز لري، ځکه چې د چاپيريال ستراتيژيکه ارزونه په جريان کې ده، چې د ټولنيز  1
د مأخذ په توګه کارول شوې، سره له دې چې تمه ده   EMPمديريت د پالن د حصول سبب کېږي. د چاپيريالي ـ سيمه ييزې ارزونې له پاره،  

 په فعاليت پيل وکړي. ESMPې راتلوونکې کې به په نېږد

\  
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لري، ځکه چې د الرښود په دې برخه کې تر ډٻره د فعاليتونو ارزونه ځای کړل شوې او د مديريت د بالقوه موضوع ګانو او اغٻزو په اړه 
  . دی بحث شوی

 الرښود له پاره  يراتود اړٻکو د تغي 6.3

کيلومټرۍ پټۍ تأسيس شوې چې وروسته  د  ٢تر اوسه د پروژې په پرمختيا کې چې د ممکن والي له مطالعې څخه پيل شوې، د اغٻزو 
 سالکارانو له خوا چاپيريالي ـاو  EPCچاپيريالي ـ ټولنيزې اروزنې په جريان کې بررسي کٻږي. خو، په دغو اړٻکو کې د قرارداديانو 

د فزيکي ئ ) خطرونه راکم کړي ( مخکيني بحثونه وګور تولنيزه ارزونه تر سره کٻږي، تر څو په مختلفو ډولونو باندې بالقوه اغٻزې او
منابعو، امنيتي موضوعاتو، نظامي اډو او فرھنګي موضوعاتو لکه له بٻالبٻلو قومونو څخه د نفوسو تقاطع او ھغو سيمو کې چې ملي 

  ي، د موقعيت پر اساس تاريخي ستونزې دي.  سرحدونه موقعيت لر

په تيورۍ کې به دا ډٻره ګټوره وي چې ټولې حساسې اجزاوې وپٻژندل شي او په يوه پراخه سيمه کې د ھغو نقشه ترسيم شي، ترڅو وکولی 
ر لګښت وغواړي او شو د الرې بالقوه تغييرات وارزوو. په عمل کې دغه کار د اجراء وړ نه ګڼل کٻږي، ځکه چې دغسې ھڅې به ډٻ

داسې الرښودونه ياد شوي چې  کې ھمدارنګه ښايي ھغه الر چې په پراخ مسير کې موقعيت لري، بھر ھم ووځي. نو له دې کبله په دې برخه 
  . کٻږي يې نه ي او ارزوٻږپر مټ يې د الرې او مسير تغيير بررسي ک

ارزونې له پاره طريقه بايد په فلتر کې شامله شي تر څو د ھغو سيمو  له پاره چې خوندي شوي، لکه پارکونه، د تغييراتو د  رتباطد ا
 به وارزول شي. چې په ملی او بين المللي کچه قيمتي ډولونه ساتي،  د اغٻزو پټۍ  ھم پربھارامسارونو او د استوګنې  خوندي سيمې او يا 

  ارزونې د ملي سالکارانو له پاره د کاري شرايطو مسوده چمتو کوي. رزونه  د ټولنيزې ـ چاپيريالي  سيمه ييزه ـ چاپيريالي ا

 او مسؤليتونه نقش  EMPد 6.4

کې د چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې له پاره د مطالبو د فھرست يو جدول شامل دی، چې ور ته اړتيا ليدل کٻږي. او په پروژه کې د  EMPپه 
سازمان  EMPھر شامل ھٻواد له پاره د چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې د تر سره کولو  ميتودولوژي او الرښود چمتو کوي. ھمدارنګه 

يات وړاندې کوي چې په ھغو کې د ھر پست له پاره د وړتيا او رول توضيحات شامل دي ئجز کې ړاندٻزونو په برخهورکونې د ترتيباتو د و
له خوا   NTCپه ھغه کې د پروژې چاپيريالي آمران چې د  اود تطبيق له پاره په پآم کې نيول شوي دي.  EMPچې په سازمان کې د 

شکل  ٨ـ  ١له خوا استخدامٻږي او خپلواک څارنيز ترتيبات شامل دي. ( EPCارداديانو استخدامٻږي، د چاپيريالي څارنې رول چې د قر
  ئ )وګور

  

 

د ملي تمديد 
)مشتری(شرکت

دپروژې چاپيريالي آمر  
)PEO(

EPC او چاپيريالی

فرعي /قرارداديان
قرارداديان

بشري ځواک

د چاپيريالي ساتنې 
)IEMC(خپلواک سالکار
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  پروژې له پاره څارنيز جوړښت CASA-1000شکل: د    6-1

 ي پالنونهمديريت 6.5

 

( چې باالخره د تمديد د ملي شرکت مسؤوليت دی ) په الندې بٻالبٻلو برخو وٻشل  مديريتي پالنونه د چاپيريالي ـ ټولنٻزې اروزنې پر اساس
له  ي. ھمدارنګه  د انجينري تدارکاتو د رغاونې مديريتي پالن له پاره چې د قرارداديانو له خوا د ھغو موضوع ګانو د مديريت او کنټرولږکٻ

 له پاره د چاپيريالي او ټولنيز مديريت د رغاونې په جريان کې تشريح شوي چې  هچې ور باندې کنټرول لري، چمتو کٻږي. يو لړ پالنون پاره 
  څخه استفاده کٻږي.  موخه ورورکونې او څارنې په  رپورټد 

ه د سيمه ييزې ـ چاپيريالي ارزونې د مديريتي پالن الرښود چې د چاپيريالي ـ ټولنيزې ارزونې د مشورو په پايله کې د تمديد د ملي شرکت ل
  ا جوړ شوی دی. دغه پالن الندې موارد لري:خو

  (WSIMP) کې د نصب او کاري ځواک مديريتی پالن هپه سيم -

   (SPRMP) مديريتی پالند ساحې د تثبيت او تياري  -

   (CIMP) د رغانيزو اغٻزو مديريتي پالن -

  (WMP) مديريتی پالند ضايعاتو  -

  (PMP) و مديريتی پالنکثافاتد    -

  (AEMP)  ين مديريتی پالنئاو تز ايکولوژيکد -

  (SaMP) مديريتی پالند خونديتوب  -

  (PCP-CFMP) ـ د ملکيتونو فزيکي او فرھنګي مديريتی پالند فرصتونو د موندلو  -

 (CRHMP) مديريتی پالند روغتيا او ټولنيزو اړٻکو  -

 (IEMC)مشورو  وچاپيريالي څارنيز واو خپلواک  (CSP)څارنيز پالنونه ونې مديريتی پالنونه، د رغا EPCسربيره پر دې د قرارداديانو 
  پالن ته به ھم پرمختيا ورکړل شي.  .(CMPې څارنېاو ھمدارنګه د رغانيز

 ټولنيزې مداخلې 7

طرحې پر اساس، د ترانسميشن لين له پاره يو پراخ دھليز تأسيس کٻږي او د مسير دقيق ارتباط به يې وروسته د تفصيلي د اوسنۍ  ۍ انجينرد 
انجينري طرحې  په جريان کې تعيين او تفريق شي. نو له دې کبله به ممکنه نه وي چې د پروژې د اغٻزو حدود د نړيوال بانک له خوا د 

. د څلور واړه ھٻوادونو له پآره  د ځمکې د حصول او د سيمو د تجديد او بياکتنې پاليسي چوکاټ عملي پروژې له بررسي مخکې وټاکل شي
کٻږي چې د اړوندو ھٻوادونو د قوانينو او د نړيوال بانک  له پاليسۍ سره سم پرمختيآ ورکړل شوې ده. د سيمو د تجديد او د ځمکې د حصول 

د سيمې د تجديد کاري پالن د سيمې د تجديد او ځمکې  پاليسۍ او پالن جوړونې پړاوونه / يا  د پاليسۍ چوکاټ، اساسات،  د ځمکې حصول د
  د حصول اغٻزې حل کوي او ھمدارنګه بنسټيز تنظيمات، د غرامت ميکانيزمونه، او د څارنې تنظيمات ھم په دغه چوکاټ کې شامل دي. 

ھليز په مسير کې دي، مشورې وشوې، تر څو  د پروژې په اړه  د ھغوی  د پروژې په اړه له ھغو ټولنو سره چې د ترانسميشن لين د د
 نظريات، غوښتنې او  ھيلې  واخٻستل شي.  مشورو وښوده چې د متقابلو ګټو د نوښتونو د پيل له پاره پياوړې اړتيا او غوښتنه شتون لري چې

ره وارزوله او بررسي يې وو او توقعاتو پرمختيآ ډٻنو کې د اړتيا. دغو مشورو  په ټولد ھغو په مټ د ټولنو له پرمختيا څخه مالتړ کيدی شي
د ھغو ټولنو له پاره يې د متقابلو ګټو د پروګرامونو يوه ټولګه  وړاندې کړه چې د پروژې په دھليز کې موقعيت لري. دغه پروګرامونه کړه  او

 له خوا بيا کتل کٻږي.  ې  د ښکيلو ھٻوادونو د حکومتونوپه پروژه ک
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د مشورو لنډٻز -لومړۍ ضميمه  

 

 ېتبصر ګډونوال نٻټه مشوره 

    افغانستان 

  وزارت بريښناد اوبو او  - 2007  لومړنۍ مشورې SNC د  1

  د ښارواليو، وزارتونو / نورو رياستونو او حکومتي چارواکيو استازی

 ، وشی، خانجاند، و کلیعمر خيل د ،ې سيمهمدرسد شيرخان بندر، د مسير د  تمديد موقعيتونه: 
، وريښمين تنګیی، ، سروبکلی مال عمر د ، ده سبز، ګجبل السراج، قره باغ، قلعه مرادبي

  و شاحيل مول.ا ردی غوث، واکه ګ، مارکو، کلی مشعل الکمر،کاکس، عزيز خانکا، بيله

 

 

د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د  2
ارزونې له پاره د دندو د اليحو 

 مشوره

الندې بنسټونو ته بلنليکونه 
 : واستول شول

 د افغانستان مدني ټولنه
(ACSF) 

  ACTEDاکتيد  -

  GRSPجی آر ايس پی  -

 د آغاخان پراختيايي شبکه -
AKDN  

د ملګرو ملتونو د ھبيتات   -
  UN-Habitatدفتر 

  DACCARداکار  -

  SDOايس دی او  -

کال د  ٢٠١٠د 
په مه،  ٨دسمبر 

کابل کې د نړيوال 
 بانک دفتر

 

  حاضرٻږي FPs ډٻری اوړند

  د انرژي وزارت استازي

  د مدني ټولنې د بنسټونو استازي

 

CASA لوړې کچې ته پام سره تمه کٻږي، چې  اد ليوالتي
  تبصرې د اوبو وزارت ته واستول شي

ې د دندو د اليحې  له ند ټولنٻزو ـ چاپيريالي اغٻزو ارزو
 پاره نظريې نه دي تر السه کړي. 
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 ېتبصر ګډونوال نٻټه مشوره 

  ACTION AIDاکشن ايد  -

  MADERAمديرا  -

  BRACبرک  -

 IRCآی آر سی  -

د ګتو د شريکولو په اړه  3
مشورې او له کليدي معلومات 

سره مرکې   (KII)ورکوونکيو 
چې د ملګرو ملتونو د ھبيتات 

 دفتر له خوا ترسره شوې. 

کال  ٢٠١٢د 
 دسمبر

فيصده  اوسيدونکيو سره تر  ١٠بحث په سيمه کې کم تر کمه له   (FGD)د فوکس ګروپ 
   سره شو:

ی، القی ھوليا، قزل سای، قرم ړالکوزی، قصاب مدرسه، باجوی مال، شيرخان بندر، ګبرزن -
ق، چھل ، شمرو، زمان خيلويانيګ، خووودانګندھاری ھای سه، کقولی، مير شيخ، غالم بای، 

زان، منجانا، دروازه، نوچ پايين، کلتک، ليوان، تاخمه، ګ، ګ، اوغورسنورانګغوری پايان، آھن
ار نو، فتح خان خيل، ميالن شيخ، دوالن، ده ګکامانميرخان باال، قاضی خانيا، ملک جان خيل، 

ر، باغ علم، آقا سرای، ده يحی کلی، ګپشه ييان، شاھی ده مال، توغچی، ده دولت، شاھی، لن
، مال خيل، لوی کلی، پاس کاکس، منصور کلی، کوز شھيدان، قلعه جانان کلي شاه محمد خيل

ان، چھاردھی ګمکتب کلی، آخوندزاد ،بخان، بر دامان، نوآباد، بيله ياری، خالصه، باريکا
  حسين خيل، کوز سربند، زيارت کلی، اکازو 

 

ندې بحثونه راټول او په ھغو کې ال ۵٧د فوکس ګروپ 
ييزې )  د سيمه اشخاص سره راټول شوي وو: الف

پراختيايي شوراګانو منتخب استازي، ب) د آسيب منوونکيو 
ځايه شوي، تانه شوي کډوال، بې ګرويونو په شمول ( راس

ج)  ، ښځينه غړياو  سيمه ييز خلک معلولين او ښځې )
سيمه ييز بنسټونه ( ښوونځي، کلينکونه او داسې نور) ، د) د 

سيمه ييز رياستونه،  د غير دولتي سازمانونو  بريښنا
او ولسواالنو په څٻر سيمه ييز  DDAپروژې، ھـ ) د  

 چارواکي.

ې په ھغو کې د سيمه ييزو مشورو په  دويم پړاو کې چ
 والندې شخصيتونو ګډون کړی وو: الف ) د سيمه ييز

انکشافي شوراګانو يو تن استازي، ب) د سيمه ييزو ښځو 
دوه غړې، ج) د ښوونځي يو تن استازی، د ) د روغتيا يو 
تن استازی. د فوکس د دويم پړاو اساسي ھدف دا وو  چې د 

وم کړي انرژي د ذخيرې په اړه  شته سيمه ييز نظريات معل
د د ھغوی   راتلوونکيو مداخلو څخه د استفادې په اړه او د

 ليوالتيا په اړه وپوھٻږي. 

    جمھوريت قرغزستان د 

  د دغو مشورو په اړه محدود معلومات په الس کې دي.  2007 (SCN) لومړنۍ مشورې 1
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د دندو د اليحې د مصوبې په  2
 ESIA اړه مشوره

 

کال د  ٢٠١٠د 
 مه ١۴اکتوبر 

 

  او نوښت رييس  د پراختيا ای آر تيومنبايف،  ښاغلی -

  PIUآر آيس اوروساليف،  ښاغلی -

 -رييس  ”Aleine“په قرغزستان کې د ايکولوژيک حرکت   ای دی جی شکوروف، ښاغلی -
  انجنير د مناس ھوايي ډګر د پروازونو د خونديتوب  ای ای شکوروف،  ښاغلی

  کارپوهصندوق د عامه وجھې کمپ االتو،  د عيساووف ، ښاغلی -

 د نړيوال بانک د عامه معلوماتو مرستيال. اويسپنکوف،اين  ښاغلی -

ته په پام سره ھوکړه  و د نظريو تبادلې او د بحثونو پايل
وشوه چې ښکيل نا دولتي سازمانونه دې د دندو د اليحې په 

 شرٻکې کړي.  سره اړه خپل نظريې چمتو او ھغه دې

 

د قرغزستان:  « عامه بحث  3
CASA-1000  د ګټو او

د انرژۍ د  او  نيمګړتيا 
 » خونديتوب په اړه 

کال د  ٢٠١١د 
مه،  ١۶مارچ 

بشکک، د 
قرغزستان 

جمھوريت:  د تازه  
طبعيت د بيرو او 
بشري حقونو له 
 . خوا تنظيم شوې

  غړيو ګډون کړی وو.د مدني ټولنې بنسټونه: د قرغزستان د مدنې ټولنې د بنسټونو يو شمٻر 

  په قرغزستان کې د نړيوال بانک آمر الکس کريمر،  نړيوال بانک:

  

 

 

د قرغزستان او قزاقستان   4
سره  BICانرژي له سيال 

و ا CAEWDP د خبرې (
CASA-1000 په اړه( 

  
کال د مي  ٢٠١١د 
  مه،  ٢

واشنګټن ډي سي، 
 نړيوال بانک

)، د قرغزستان جموريت د شفافې بودجې اتحاد،   ريتا کاراسارتوف د مدني ټولنې بنسټونه:
و سارا بيدی ا  (BIC)، قزاقستان)، آينه بای يايليموف فعاله ځوان nkaد ی بيلوف (ګسر

(BIC)  

  

 داريل فيلدز، رنجيت المچ، مھرناز تيموريان، الينا کارابان نړيوال بانک:

 

په اړه عامه  CASA-1000 د 5
 نظر

کال د  ٢٠١١د 
  مه ٢٨جون 

بشکک، د 
قرغزستان 

جموريت، د اوبو 

 حکومت:

( د تيلو د سرچينو اتحاديه،   ايبک کيلوفد قرغزستان د جمھوريت حکومت دفتر  -
( د انرژۍ وزارت  اوتانديل کالمامبيتوف دقرغزستان کاني توکي او انرژي ـ

)، تمديد او توليد د اتحاديې رييس  بريښناد )، الماس بيک ستاماليف (مرستيال،)
د پروژو د )، آر اوروزاليف (د بھرنيو اړٻکو د اتحاديې رييس  ولوف ( ګانارا جوما
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 باتيرکانوف و دولتوف يون ھر او کارپوھا)، تطبيق د اتحاديې رييس  وزارت بريښنااو 
 ، عظمت الماکونوفمدير  سوربيکوفد  - د بھرنيو چارو وزارت قرغزستان د -
 د پروژو  د تطبيق او بھرنيو اړٻکو اتحاديه   . دوکبيف، ندب بريښناد  -OJSC د  -
)، کی رييس ايم ايتکولف (عمومی –OJSC ملي شبکه بريښناد قرغزستان د  -

ا مد پايتخت د رغاونې او دورن)، ايل پاپوف (مرستيالرييس  عمومید اسماعيلوف (
 )انکشاف د اتحاديې رييس

-  

 : تمويلوونکي بنسټونه

 ای بردی بيکوف - بانکد آسيا پراختيايي  -
 جی سويناليفا -د جاپان د بين المللي پراختيا اداره -
او  - پروژه RESET د امريکا د متحده ايالتونو د بين المللي پراختيا ادارې  -

 ينوفګتيرانتيوا، زی چار
 بايدولتوا، نتاليا لوسيپينکوفژانيتا  - نړيوال بانک -

 ونهسفارت

 نسيواورخوال . کی - سفارت فدراسيون  ېروسي د -
 تنوير اختر ھاسکيلی، ايم . کالينا - سفارت د ياکستان د اسالمي جمھوريت  -
 خاميدولو غنی - سفارت د ياکستان د اسالمي جمھوريت  -

  د مدني ټولنې بنسټونه او د انرژي وزارت د څارنې بورد

د حقونو د ساتنې ، USTIN د داخلي مصروفوونکيو د اتحاديې اين. کراوتسوف،  -
 رييس

 رييس UNISON د اين. عبدالرسولوف،  -
انجينري د کارپوھانو د اتحاديې  بريښناجمھوريت د  قرغزستان دوی. قاسموف،  -

 کارپوه
 د شفافې بودجې اتحاديه، کارپوه آر. کاراساراتووا، مالی -
 د بشري حقونو بيرومراتووا،  -
 د فساد پر ضد د مبارزې کميسيون  عامه اتحاديهجی. تومينبيف،  -
-  
 د ښځو د بحثونو کلپشيوا، توکتومو -

 ټوليزې رسنۍ

 Akipress ايس. احمد شينا، اکی پرس -
  24kgوای. کيستونکو،-
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 5امان کولوا، چينل  -

6  

CASA-1000په  اړه د  د  
قرغزستان د مدني ټولنې له 
 بنسټونو سره خبرې 

کال د  ٢٠١١د 
  مه٧سپتمبر 

بشکک، د 
قرغزستان 

جموريت، د مدني 
ټولنې د بنسټونو 

 دفتر

 ( )، فريده عبدالديوا،ښاريان د فساد پر وړاندې: توليکان اسماعيلوف ( د مدني ټولنې بنسټونه
جمھوريت د انرژي وزارت د عامه څارنيزې  قرغزستاناو د  )ښاريان د فساد پر وړاندې

  نيکوالی کراوتسوف، نورزات عبدالرسولوف.—شورا غړی

  د قرغزستان جمھوريټ د اوبو او انرژۍ وزارت مرستيال کيرات جميلوفحکومت: 

)، جلديز جاکيپووا و نتالييا کې د نړيوال بانک آمر قرغزستان په: الکس کريمير ( نړيوال بانک
 لوزيپينکو. 

 

په  اړه د  CASA-1000د  7
قرغزستان د مدني ټولنې له 

 بنسټونو سره خبرې

کال د  ٢٠١١د 
  مه٢٠سپتمبر 

بشکک، د 
قرغزستان 

جموريت، د مدني 
ټولنې د بنسټونو 

 دفتر

جمھوريت د انرژي وزارت د عامه څارنيزې شورا غړي  قرغزستاند : :د مدني ټولنې بنسټونه
او د بشري يشيوا، ريتا کاراسارتوا ګاکبا نيکوالی کراوتسوف، والنتينا قاسموف، زميره—

  زلفيا ماراتحقونو د بيرو استازی 

 )، جلديز جاکيپووارييس ECA د ستراتيژۍ او عملياتواھلرز (  : تيودورنړيوال بانک

 

و ا ISN قرغزستاند  8
CASA-1000  په اړه  د

قرغزستان جمھوريت د مدني 
 BICټولنې له بنسټونو او 

  خبرې

  

 

د  لکا ٢٠١١د 
  مه ٢٢سپتمبر 

واشنګټن ډي سي، 
د نړيوال بانک 

 دفتر

 قرغزستان د،ښاريان د فساد پر وړاندې : توليکان اسماعيلوف ( د مدني ټولنې بنسټونه
  (BIC))، اينابات يايالموا تجمھوري

 : داريل فيلدز، رنجيت المچ، مھرناز تيموريان، الکس کريمير، الينا کاراباننړيوال بانک

 

    پاکستان 

له خوا لومړنۍ  SNC د  1
 مشورې

  څانګې رييسدپښور د کرنې پوھنتون د اګرونومي د زرشاد خان،  ښاغلی - 2007

  Wildlifeرياست NWFP،  رييس سرپرست Wildlife د محمد ممتاز ملک، ښاغلی -

د ځنګلونو رياست، د خيبر څانکې د فرعي ځنګلونو د  NWFP د فضل الھی،  ښاغلی -
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 څانګې مدير

  ور د لويې الرې د رياست مرستيالښـ پي  تورخم دحميد حسين،  ښاغلی -

  ورسک رودIPD، رييس  پرويز خان جدون، انجنيری ښاغلی -

  ور يښ، پد چاپيلایر ساتنې ادارې مرستيال رييسلياقت،  ښاغلی -

له پاره  د دندو د  ESIA د  2
 اليحې د مصوبې په اړه مشوره

په ويب  NTDCد 
سايټ کې په  

انګليسي، اردو او 
پښتو ژبو خپره 

شوې. د تبصرو له 
پاره اطالعيه: د 

کال د  ٢٠١٠
 مه نٻټه ١۴دسمبر 

  

مصوبې په اړه د   ESIA د 3
نړيوال بانک د کارپوھانو 

 مشورتي ناستې 

د کلي پياوړتيا  ،  د تل پاتي پراختيا پاليسۍ انستيتوت،IUCNوزارت،  بريښناد اوبو او  کال می ٢٠١١د 
چاپيلایر له پاره د آغاخان ادارې  د پروګرام د پياوړي کوونکيو ګډونوالو بنسټونو او پراختيآ او

 مشورتي خبرې اترېله رھبري سره 

 

 يوه برخه په   ESIA د 4
 بوژاو سيمه ييزو ليسی ګان

 تو) ښو پا(اردو 

اجرايوي مصوبې لنډيز په  انګليسي، پښتو او اردو د چاپيريالي ـ ټولنيزو اغٻزو د ارزونې د  کال جون ٢٠١١د 
چاپيريالي ـ ټولنيزو دد او  د   CASA 1000پرله پسې توګه د   په ژبو چمتو شوې چې

ده معلوماتو پر اساس اغٻزو د ارزونې په اړه پوښتنې، تخنيکي پوښتنې  مطرح کوي او د عم
 ه پريزنتيشن وړاندې کوي.، واليتی حکومتونو او غير دولتي سازمانونو تفدرال حکومت

 

  ESIAله خوا د   IELد  5
 مصوبې په اړه مشوره

ھغه تبصرې چې د 
NTDC  له خوا

تر السه شوي ( د 
کال د  ٢٠١١

 ) ٢٨سپټمبر 

  

د ګتو د شريکولو په اړه  6
او له کليدي  معلومات  ېمشور

سره مرکې  (KII)ورکوونکيو (
چې  د سباوون له خوا تر سره 

کال  ٢٠١٢د 
 فبروي

  بحث په الندې سيمو کې تر سره شو: (FGD)د فوکس ګروپ 

   ګډونوال اوو روپ مردانه):ګمشترزی (  -
 ګډونوال 8شيخ محمدی:  -
 ګډونوال 12مشه خيل:  -

د ګټو د تشريک مطالعې په جريان، د مطالعې ټيم، د مطالعې 
څخه زياتو کسانو سره مستقيمې او  ۵۶٠٠له  کې په ساحه

د  ونو کېبحث ٩٣غير مستقيمې مشورې وکړې چې په 
 غير حکومتي سازمانونه شامل وو ١۵او  KII 13فوکس، 
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  ګډونوال 9شيخان کلی: - شوې 

  ګډونوال 10سليمانخيل:  -

  ګډونوال 10شيخ:  -

  ګډونوال 10): ښځينه ګروپمشترزی (  -

  ښځينه ګروپ 10): ښځينه ګروپشيخ محمدی ( -

  ښځينه ګروپ 9شاھکس:  -

  ښځينه ګروپ 9تورخم:  -

 ښځينه ګروپ 9ره: ګاګ -

    تاجکستان 

له خوا لومړنۍ  SNC د  1
 مشورې

  ايالت رييس خاتلون د ولماتوف،ګايم جی.   - 2007

 ايالت ) خاتلون و دھقان فارما د اوبو د تمديد(  مرستيلعبدالرحمنوف،  ښاغلی -

  د حکومت د اقتصادي مديريت رييسدی ميرزوف،  -

  د ايالت د احصايې ادارې رييسشاکروف شادمن شوکيروويچ،   -

  اروالښسربند  د فضل الدينوويچ، رادژوبوف حکومتولو -

  حکومت د ادارې رييس، سربلند ښآر دمخسيدينوف زين الدين،  -

  د حکومت د ادارې رييس، سربلند ښآرهحکيموف قربان،  -

 ښار سربند ،د کارګرانو د ډيپارتمنت رييسنظراليف قربان،  -

  رييس لستان قشالق بترابادګد ليام رسولوويچ، ګکندژيوف  -

  کميټې رييس مخاليند اليف ايمومالی، ګسن -

  کميټې رييس مخاليند ژوراھونو ھمزی ھوژموراد،  -

  ، وخشرييس  رايون د ستاروف عالوالدين ميرزاويچ، -

 لومړی مرستيالرييس  د حسينوف سيد ژولول رحمتوويچ،  -
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  رييس د انجپنري   رايوندولتوف شيرعلی، -

  د  ځمکې د مديريت د عالي کميټې کارپوهعلی ھونوف ژوراھون  -

  سکرتر جی کيرو د مدموسوف نوسيردژون، -

  رييس جی. مارشالد شريپوف محمدی،  -

 لوی کارپوهرحمانوف امونولو،  -

  د ولسوالۍ ډيپارتمنټ د چاپيريالي کميټې رييسقادروف مانون،  -

  د ولسوالۍ ډيپارتمنټ د چاپيريالي کميټې لوی کارپوهخولبوف علی محمد  -

  د نباتانو او الوتونکيو ډيپارتمنت لوی کاريوهشوموردوف ھوجاموراد،  -

  ، رومیرييس  رايون د سادولوف حبيبولو نيماويچ، -

  ، رومیلومړی مرستيال رييس د ناژمادينوف مقيم پيروويچ،  -

 اداره ېحصاياد ھامروف اوليمبودژا،  -

  د ځمکې د مديريت کميټهھالو، محمد شريف،  -

  پر طبعي سرچينو د دولتي څارنې ډيپارتمنت مرستيال رييسمحمدوف سيد علی،  -

 مرستيال رييس لستانګجی. صمدوف عبدالرحمن،  -

  سکرتر، قشالق تشراباد د ميرزوف شوھرشو، -

  اداری رييس يرګکومسان د عمراتولوف اجنولو،  -

  رييس جموات، پيانجد برھانوف مرتضی،  -

  رييس دوستیجموات،  د بددژانوف شريف، -

  رييس جموات، کروپوسکای داشھامدوف رحيم، -

  رييس جموات، ياکاديند انوف کوچر، ګکو -

 رييس يرګجموات، کومسان د بايوماتوف توير -

 

کال د  ٢٠١٠د    2
مه،١۴اکتوبر

 : ليسټ چې بلنه ورکړل شوې د ھغو کسانو او بنسټونود تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت لومړی –محی الدينوف پی ايم.  -
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د چاپيريالي ـ ټولنيزو  اغٻزو د 
 ارزونې د دندو د اليحې په اړه

 مشوره

دوشنبه، 
تاجکستان، د اوبو 

 وزارت. بريښنااو 

  مرستيال

  

 بريښناد تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د –خولنظروف اين.  -
 انرژي د ډيپارتمنت رييس

د تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د –زاده تی جی.  –والمت  -
  انرژي ډيپارتمنټ لوی کارپوه

د تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د انرژي  - صالح الدينوف کی. -
 ډيپارتمنټ لوی کارپو

ھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د انرژي د تاجکستان جم –عزيزوا تی.  -
  سکرترمطبوعاتی ډيپارتمنټ 

د تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د رغانيزو  –سميعيف  ايف.  -
 چارو  لوی کارپوه

د تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د بين المللي  –زردووا  ايم.  -
  ډيپارتمنټ لوی کارپوهاړٻکو 

د تاجکستان جمھوريت  د صنايعو او انرژي او اوبو وزارت د بين المللي  –دامانوف  ايف.  -
  اړٻکو ډيپارتمنټ لوی کارپوه 

  " بريښنا" تاجک  د لوی انجينر مرستيال OJHC د –لوف  آر آر. ګ -

 "  بريښنا " تاجکرياست لومړی مرستيال OJHC د  –عظيموف  بی آر.  -

د تاجکستان جمھوريت د صنايعو او انرژي او اوبو د پانګونې ډيپارتمنت –حکيموف  ای.  -
  رييس

د چاپيريالي د تاجکستان جمھوريت د چاپيريالي کميټې تر اثر الندې  –عبدالرحيموف  بی .  -
   دولتی کارپوه ازمايښتونو 

انکشافي بانک تر اثر  د. رييس و قانون) ( جامعه  د غير حکومتي سازمان–حبيبوف  ايم.  -
  الندې د انجيوګانو د ټولنې شبکه

  د تاجکستان جمھوريت د علومو اکاډمۍ  د مرکز رييس–کبوتوف  کی.  -  

  مرکز ومعلومات عمومید . رييس ېد پروژو د وړاندوين–اصل الدينوف  اين بی .  -

  نړيوال بانک( ناظر).  کارپوه –زويرووا  دی.  -

  د سيمه ييزو معلوماتو مرکز -

- Renascence  

  زمراد -

  اورورا -

  د انټرنيټ چمتو کوونکي بنسټونه -

 زدوروف -

  د بانکونو بنسټونه تاجکستاند 

  جيپالريا 
 مشارکت د پراختيآ له پاره   -
 شھروند -
 سرخوب -
 بختاور -
 ځانګړی المپيک تاجکستان د  -
 اورزو -
 پيړۍ ځوانان  20 د -

  ايمون -

  و نړيواله ادارهروانشناسان د  -

  ي ټولنې پراختيايي مرکزمدن د -

  تاراکيوت -

  و ملي بنسټد ارزونې د کاپوھانو او مديران -

  دھقان فارمونو ملي بنسټ د تاجکستاند  -

  ھمغږي بين المللی  -

  بنسټ وانګاھن پيشد تاجکستان د  -

 منيژه -

  و قانوناه ټولن -

  د غيرسوداګريز قانون بين المللي مرکز -
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  مودار -

  آفتاب -

- HelpAge International  

  مرستې مرکز د ومعلولينله  -

  فھميده -

 طبيعت تازه  -

   ه او ټولنيزه اتحاديهايکولوژيکتاجک  -

  اداره اقتصادد   -

  نونھال -

  د غرونو اتحاديه -

  چشمه -

  د لوړو زده کړو لرونکې ښځې -

  ھستی -

 ل اميدګ -

  د سياسي پوھانو اتحاديه -

  سامو -

  سازنده ګانو اتحاديه تاجکستاند  -

  ځوانان قرن جديد د -

  د ځوانانو ايکوأوژيک مرکز -

  روغتيايي خدمتونه –مد سرويس  -

  وطنم -

   وحدت -

  مشارکت  عدلی تاجکستاند -
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  پاناروما -

 ناوستريچو ژيزنی -

 

په اړه  د  CASA-1000د  3
بحث په موخه د مدني ټولنې له 

 بنسټونو سره خبرې

کال د  ٢٠١٣د 
 مه ٢۶اپريل 

  ايتالف "د پراختيا له پاره شفافيتميخايل پيتروشکوف، "  -

  بريښنا ، تاجکلوی انجينرلوف، ګرشيد  -

  مرکز و ناروی ا تاجک د فرقت قادروف، -

  د انرژي اداره تاجکستان درفيقه موسايفا و بی. سيروجف،  -

 " شرق" مرکز ايم. ای.  اوليموف، معلوماتی -

  الندې GoT   تر"  لٻږد جيوفزيک جنوب د" UEتی. شکيبوف و ای. وی. زاسيپکين،  -

  تاجکستان ، اداره رافيکګتلی  د يلينا شيربکووا، -

  يوډرا عبدالو اشوروف، " آزادی" -

  پلس" -" ايشيا اداره پايراف چھارشنبه وف، معلوماتی -

  "خاور"NIATکريستينا ايرلی،  -

  ينه اليوا، تلويزيون " جھان نما" ګپی. امينوف و ن -

  نړيوال بانکو تھمينه محمدوف،  ينه اليواګن -

 

 

 کال اګست  2013 د ، نړيوال بانک: سرچينه
 


