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لنډیز
د خلکو او دولت تر مینځ تړون ) (CCد دولت او کلیو تر مینځ د همکارر یاوو وهادو دوا دا تاړون د دولات د یراختیاری لیاد
بنسټ ګڼل کېږيا دا تړون د دولت د مشروهیت یه ټینګښت ،له یرشل کېدو څخه یه مخنیوي ،او همدارنګه د دولت او ټاولن
ترمینځ د ګډون فضر د رامیانځ تاه کولاو یاه ا رو کا د دولات ټاولیهو هڅاه دوا دا تاړون یاوو همناه دو یا د کلیاو لاه لاوري د
لمړیتوب ورکون یر بنسټ به د افغرنسترن ټولو وګړو ته اسرسا خدمتوناه وړانادړ کاړيا د لماړي اال لیاررو ،د افغرنساترن د
ښرري او کلیوالو ټولنو د یرمختګ یروګرام به تر همدړ یتر اندړ سرو یو اری ش ا د خلکاو او دولات تار میانځ د تاړون د
هنرصرو یروګرام د خلکو او دولت تر مینځ د لوی تاړون د ملا لمړیتوبوناو د یروګارام یاوو برخاه دو یا د افغرنساترن د بیار
رغون د وجه صندوق او نړیوال برنک له لوري به ی مرل مالتړ وش ا
د پروژې موخې
د خلکو او دولت تر مینځ د تړون یروګرام وړاندیه شوړ یراختیری موخه د کل د یراختیری شوراګرنو او کلسترونو د
ییروړي کولو له ارړ د خدمتونو د رسون د بهیر ښه کول ديا
د پروژې عناصر
1ا یه ښرري او کلیوالو سیمو کا د خادمتونو د وړانادړ کولاو لیاررو اارنګړړ شاوړ ییسا
حفظ الصح  ،د دریم درج سړکونو او د نوړ کېدو وړ برېښنر یه ګډون)ا
2ا تشکیالت جوړښت
3ا څررنه او د یوه تر اسه کول
4ا د یروهړ یل کول او مدیریت

د شانو ااریونو ،د اوباو او

د پلي کولو ترتیبات
د کلیو د بیر رغون او یراختیر او وهارت او د سیمه ایهو ارګرنونو خیلواکه ادارو یه ترتیب سرو یه کلیوالو او ښرري سیمو
ک د خلکو او دولت تر مینځ د تړون د هنرصرو یروګرام د یل کولو دوو همدو مسئول بنسټونه ديا
د بیا مېشت کېدو د پالیسۍ د کاري چوکاټ موخې
د خلکو او دولت تر مینځ د تړون یروګرام له لوري د ټولو تمویلېدونکو فره یروهو یراخوال او اری ته یه کتلو سرو د
بیر مېشت کېدو د یرلیسۍ کرري یوکرټ یمتو شوی دی او د هغ کړن د ارهون یر مهرل نه ش یېهندل کېدایا د بیر
مېشت کېدو د یرلیسۍ د کرري یوکرټ همدو موخ د خلکو او دولت تر مینځ د تړون یروګرام یه لړ ک د بیر مېشت کېدو د
کرري یالن  )RPFاو د امک د استمالک د بهیر د یمتو کولو لیررو د ارښودونو وړاندړ کول ديا دافغرنسترن د خلکو او
دولت تر مینځ د تړون یروګرام  CCAPد فعرلیتونو لیررو د یرلیسۍ کرري یوکرټ د بیر مېشت کېدو موخ او اسرسرت،
اداري ترتیبرت ،د استحقرق جدول او د وړتیر معیرر را مینځ ته کوي ی کېدای ش د یروهړ د یل کېدو یر مهرل د بیر
مېشت کېدو د هر ډول یررو لیررو اړین ويا
دا یروهو د امک د هغه استمالک لیررو ی د کورنیو د بیر مېشت کېدو امل ش د دریو سنرریو ګرنو وړاندوینه کوي:
1ا شخص داوطلبرنه مرسته
2ا دولت امک
3ا د شخص امکو استمالک ی د کورنیو بیر مېشت کېدو ته اړتیر لري او /یر د هیرنونو جبران
د بیر مېشت کېدو یرلیس برید له اندړ دوو یرلیسیو سرو همغږړ ولري:
1ا د امکو د استمالک او د هیرنونو د جبران اړوند شته محل قوانین او یرلیسۍ او
2ا د نړیوال برنک 12ا 4هملیرت یرلیس ی یه جبر سرو یه بیر میشت کېدن ټینګرر کويا

د دې چوکاټ الرښودونکي اصول په الندې ډول دي:
1ا د امک د ملکیت او نه ملکیت یه نه یرم ک نیولو سرو ،د یروهړ د یررو له کبله ټول هیرنمن شوي کسرن د
هیرنونو د جبرا ن مستحق ګڼل کېږيا یه دړ توګه ،د امک د استمالک لیررو ،د ملکیت هنوان او یر هر ډول
اسنردو ی د منلو وړ وي شتون به ی اړین ويا
2ا د هر ډول هیرنونو جبران به د تعویض/بدیل یه بڼه ويا
3ا له ټولو ښکېلو اړخونو ،یه ارنګړړ توګه د یروهړ له کبله له هیرنمنو شوو کسرنو سرو به سال مشورو وش او سال
مشورو به د یروهړ د دوامدارو/روانو فعرلیتونو له ډل څخه ويا
د بیا میشت کېدنې قانوني او پالیسي چوکاټ
د امک د استمالک لیررو مل یرلیس او قرنون :یه هېواد ک د بیر مېشت کېدو لیررو ارنګړړ یرلیس شتون نلريا یه 2007
کرل ک د کربین له لوري یوو هراړخیهو یرلیس تصویب شوړ وو که څه هم ا تراوسه یه بشیړو توګه نه دو کررول شوړا
د نړیوال برنک  4.12هملیرت یرلیس  :دا یرلیس د امک /شتمنیو د استمالک اړوند موضوهګرنو او اندېښنو ،د ټولو
کتګوریو درلودونکو اغېهمنو کسرنو او اغېهمنو شتمنیو یروړاندړ د هیرنونو جبران ،بېاریه کېدلو ،بیر مېشت کېدو ،د
معیشت له اسه ورکولو ،اسرس او نورو اړوند موضوهګرنو سرو سروکرر لريا
د دړ یروهړ له امله د هیرنمنو شوو کسرنو بیر مېشت کېدنه او بیر ییروړي کول به د اندړ طریقو یه کررولو سرو تر سرو
ش :

 .1د شونتیا تر بریده د ځمکې له استمالک څخه ډډه کول
 .2د بیا مېشت کېدو د یوې کره طرحې را مینځ ته کول او په کافي اندازه د هغې خپرول
 .3د بیا مېشت کېدو د پالن پلي کول
د ځمکې د استمالک په اړه خبرداری
ورکول

د ادعاؤ ټاکل او د هغې د پیسو ورکړه

د ملکیت اخیستل

د زیانونو د جبران لپاره مستحق کېدل
یه هموم ډول د هیرنونو د جبران لیررو مستحق کېدل داس تعریف کېږي " هغه خلک ی امکه ،کور،
جوړښت/سرختمرن ،ون  ،حرصالت ،سوداګري ،هوائد او نورړ شتمنۍ د یروهړ د یررو د یلی کېدو له امله له اسه
ورکړي ،له یردو شتمنیو څخه د محرومېدو څخه یه رسم ټوګه د ټرکل مودړ څخه وروسته د یروهړ له امله د هیرنمنو
شوو کسرنو) (PAPsیه توګه یه یرم ک نیول کېږيا د بیر مېشت کېدو د یرلیسۍ د یوکرټ د موخ یه توګه ،د هیرنونو د
جبران لیررو " د هموم مسحتق کېدو" مفهوم او دا ی د یروهړ له کبله هیرنمن شوی کس څوک دی ،به یراخه ش تر
څو هغه کس یه کښ شرمل ش کوم ی یه مؤقته توګه بېاریه شوړ وي ،خو ښری ی د یروهو د یررو د یل کېدلو له
کبله د امک د اسه ورکولو له ارړ د هیرن د جبران مستحق ويا

که څه هم لېرړ نه دو ی د یروهړ له کبله ډېر شمېر هیرنمن شوي کسرن به ی د خیل امک یوو برخه ی د یروهړ د
یررو د تطبیق یه یریله ک له اسه ورکړړ دو به د هیرنونو د جبران یر بیرییروړي کولو مستحق وګڼل ش  ،خو ښه به دا وي
ی یورو معلومرت تر اسه کړو ی د یروهړ له کبله یه هیرنمنو شوو کسرنو ک کوم کسرن شرملېږي او دا کسرن د څه
مستحق کېدای ش :




د یروهړ له امله ټول هیرنمن شوي کسرن ی خیله امکه له اسه ورکوي ،د اسنردو درلودونک
درلودونک  ،د امک د کررون د رسم یر هرف حق درلودونک ا
د ودانیو ،کرنیهو حرصالتو ،نبرترتو ،او یر له امک سرو نیښت نور شیرن; او
د پروژې له امله هغه زیانمن شوي کسان چې کسب او کار ،عائد او معاشونه یې له السه ورکړي دي.

او نه

د یروهړ له کبله هیرنمن شوي کسرن به د یروهړ له ییل څخه تر مخه د لږ تر لږو معیررونو له مخ د بېالبېلو ډولونو
جبرانونو د ورکړړ او یه بیر مېشت کېدو ک د مرست مستحق دي ی له دوی سرو به د خیل معیشت یه بېرته اس ته
راوړلو ک مرسته وکړيا د ټولنیهړ او اقتصردي هیرن منن یه ګډون ،د یروهړ له کبله د هیرنمنو شوو کسرنو د اسه وتلو
شتمنیو او اغېهو کی ته یه کتلو سرو به دوی د بېالبېالبیو جبرانونو مستحق وګڼل ش او له دوی سرو به مرسته وش ا
د زیانونو د جبران کچه او بودیجه
د نړیوال برنک د 12ا 4هملیرت یرلیسۍ یه ییروي ،د امکو او شتمنیو یر وړاندړ د هیرنونو د جبران کیه نرخ) برید د
برهار یه اوسن ارهښت د تعویض لګښت یه بڼه وټرکل ش  ،د دړ یرلیسۍ د موخو د تطبیق یه موخه برید د خلکو د معیشت
له بیر رغولو او دا ی له یروهړ څخه هیرنمن شوي کسرن یه خیل حرل نه وي یرت شوي ،ډاډ تراسه ش ا د نړیوال برنک
د 12ا 4هملیرت یرلیسۍ مطربق د "د تعویض لګښت" طریقه شتمنیو ته د ارهښت ورکولو طریقه دو ی د له میناه تلل
شتمن د بدیل د تر اسه کولو او لېږد د منرسب لګښت د کی یه ټرکلو ک مرسته کويا
د امک د اټکل شوي ارهښت د نه شتون یه صورت ک  ،د بیر مېشت کېدو د یرلیسۍ دا یوکرټ یمتو شوی دی ی د
ارهښت ورکولو یر قیمت ټرکن یه برخه ک ارښوونه کوي او د بیر مېشت کېدو کرري یالن ) (RAPبه د فره یروهو د
ودانیهو یررو تر ییل د مخه د هرړ هغ فره یروهړ لیررو یمتو ش ی ښری د امک استمالک له ارن سرو ولريا
بودیجه به د بیر مېشت کېدو د هر کرري یالن ) (RAPیوو برخه وي ی د بیر مېشت کېدو د وروست کرري یالن )RPF
تر منل کېدو او د یروهړ له کبله د هیرنمنو شوو کسرنو تر وروستۍ یېهندن وروسته به مخ ته راش ا

اداري ترتیبات
د امک د استمالک او بیر مېشت کېدو یه بهیر ک ښکیل لومړن بنسټونه یه اندړ ډول دي:
1ا
2ا
3ا
4ا
5ا
6ا
7ا
8ا

د کلیو د بیر رغون او یراختیر وهارت )(MRRD
د سیمه ایهو ارګرنونو خیلواکه ادارو )(IDLG
وایت اداري واحدونه )(PMU
د هونونو دفترونه د هون یه کیه ټول دفترونه)
وایت او د ولسوالۍ دفترونه
یه مرکه ک د یریېریرل او ټولنیه خوندیتوب واحد
د کل یراختیری شوراګرن
د افغرنسترن د اراض خیلواکه ادارو  -اراضی ARAZI

د بیر مېشت کېدو او بیر ییروړي کولو یه یالن جوړونه او یل کولو ک ښکېل اجرائیوي بنسټونه ) (EAsد کلیو د بیر رغون
او یراختیر وهارت او دسیمه ایهو ارګرنونو خیلواکه ادارو دو او د وایت او ولسوالۍ یه کیه دولت بنسټونه له ټرکل شوو
همکررو مؤسسو سرو یو اری یه ښرري سیمو ک د یررو د یل کولو مسئولیت یر غرړو لريا

د کلیو د بیر رغون او یراختیر وهارت او د سیمه ایهو ارګرنونو خیلواکه ادارو د وایت اداري واحد له ارړ د وایت یه
کیه د بیر مېشت کېدو د کرري یالن  )RAPیر د بیر مېشت کېدو د مختصر هملیرت یالن د منظور او یل کولو دندو
یرغرړو لريا
عامه مشورې او ګډون/برخه اخیستنه
د سال مشورړ کولو رسم بهیر به د یروهړ یه اوږدو ک دوام ولري ی د وایت اداري واحد یه واسطه به د کل یه
کیه د نرستو او دولت یررواکو سرو د هرمه سال مشورو د ترسرو کولو له ارړ مدیریت ش ا د کل یه کیه به یو شمېر
نرست تر سرو ش ی یه ترڅ ک به ی د بېاریه شوو کسرنو د سرشمېرن یه هکله توضیحرت وړاندړ ش او یه راتلونک
ک به سرشمېرنه ترسرو ش ا د یروهړ موخ او هدفونه او همدارنګه د بیر مېشت کېدو یر بېاریه کېدن اړتیر ،بهیر او
یریل به تشرېح ش ا وایت اداري واحد به له وایت او اري یررواکو سرو وګوري تر څو یقین کړي ی دوی یه بشیړو
توګه د بیر مېشت کېدو د کرري یالن  ) RAPد یل کولو د جهئیرتو او تدوین یه ګډون د یروهړ یه هکله یه بشیړو توګه
خبر لريا
همدارنګه د یروهړ د یل کېدو له امله د هیرنمنو شوو کسرنو د یوهروي د کی لوړولو یه موخه د بیر مېشت کېدو ،د هیرنونو
د جبران د طریق او شکریتونو د اورېدو د میکرنېهم یه هکله ښوونیه مواد توضیع کړل ش ا
همجنرن برای آگرهی مردم و متضررین اه یروهو مواد آموهندو در ارتبرط به اسکرن مجدد ،روش جبران خسررات و
میکرنیرم سمع شکریرت به توضع میشودا
د بیر مېشت کېدو د یرلیسۍ کرري یوکرټ به د کل د نرستو او د یروهړ له امله د هیرن منو شوو کسرنو او ښکېلو وایت
دفترونو د غیر رسم غونډو له ارړ توضېح ش ا

