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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 مقرره ارزيابی اثرات محيط زيستی
 

 فصل اول
 احکام عمومی

 مبنی
 : ماده اول

 
رات  تنظيم امورمربوط به   به منظو ر قانون محيط زيستبيست ودوم  بتاسی ازحکم مادۀ اين مقرره  ارزيابی اث

 . وضع گرديده استمحيط زيستی 
 

   ساحه  تطبيق
                     

  : دومماده 
 

رۀ   با  اين مقررهاحکام     ست،      ) 1(درنظرداشتحکم فق انون محيط زي اده سيزدهم ق االی فعاليت های ممنوعه     م ب
 :ميباشدتطبيق  قابل ذيل

 
 ..اين مقرره) 1(ضميمه شماره  اول کتگوری مندرجفعاليت های -1
 . اين مقرره)1( شمارهضميمۀ   دوم کتگوری مندرج  فعاليت های-2
  يک ساحه  باالیعمده سوء   احتمالی  دارای اثرات به تشخيص ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست    که هایليت فعا -3

  . شودتثبيت  به حيث يک ساحه حساس ،محيط زيست
ه   های     فعاليت ساير  -4 ی حفاظت محيط زيست              ک شخيص ادارۀ مل ه ت الی       ب رات  احتم االی محيط زيست  اث   ب

 .منوعه تثبيت گرددبه حيث فعاليت م ، داشتهسوء عمده 
 
 
 

 فصل دوم
 

  های درخواستطی مراحل
 صدوراجازه نامه

 
 : سوممادۀ

 
ۀ   )1( ادۀ      ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست يگانه مرجع صدوراجازه نام درج م ن   دوم فعاليت های ممنوعۀ من اي

درج های ممنوعه   فعاليت    ۀ، اجازه نام  نميتوانند ادارات دولتی وغيردولتی وزارتها  و     ساير مقرره ميباشد،    من
 . را صادرنماينداين مقرره 

 



 2

د،   اين ماده)  1( مندرج فقره هایخواست دهنده  قصد انجام فعاليت درهرگاه )2(   را طبق احکام اين مقرره نماي
ۀ  ا ر ب درخواست دهنده مکلف است عالوه     رره       جازه نام ن مق درج اي ه را        ۀاجازه نام    ،من دا گان ام    ج غرض انج

 .بدست آورد   مقررۀ مربوطه  طبق احکامده کننده آلو های فعاليت
 
ده  هرگاه )3( ام   درخواست دهن ه دريافت          مطابق احک ی حفاظت محيط زيست ب رره، از طرف اداره مل ن مق  اي

  درخواست  است       مکلف گردد، اداره ملی حفاظت محيط زيست مکلف            مقررۀ ديگری  طبق احکام اجازه نامۀ     
 . و تصميم الزم اتخاذ نمايد نموده نها بررسیرا با درنظرداشت مندرجات آها 
 
 درخواستی ها  
 

  : چهارمماده 
 

 درخواستی را  فورم  اندمکلف،  درخواست مينمايند  رااين مقرره  دوم مندرج  ماده های انجام فعاليت کهاشخاص  
 .يندنماارايه به اداره ملی حفاظت محيط زيست اين مقرره  ) 2( شمارهضميمه مطابق  

 
 يننگسکر 
 

 :  پنجمماده
 
ه درخواست    مکلف است قبل    درخواست دهنده   ) 1( ل   سکريننگ را   مراحل   ،از ارائ ا        تکمي ه ب را ک  وگزارش آن

 اداره ملی حفاظت محيط زيست         به  باشد،      اين مقرره  ) 3(  شماره ضميمه مطابق  بين المللی     معيارهایبهترين  
 .تصميم ارايه نمايد اتخاذ غرض

ه                   سکريننگ به مفهوم اي    ودن ضرورت ب وم نم ن مقرره عبارت از ارزيابی اثرات احتمالی سوء عمده جهت معل
 .، به منظور اتخاذ تصميم می باشد روندتحقيق بيشتر و يا اکتفا به معلومات فراهم شده ازطريق اين 

 
ه و ترتي                     ) 2( ی را تهي ين الملل و  بادارۀ ملی حفاظت محيط زيست مکلف است لست بهترين معيار های ب ده و  نم

 .بدسترس درخواست دهندگان قرار دهد
 
 

 رسيدگی به درخواست بعد از سکريننگ
 

 :   ششمماده
 
ارده مدت    خالل اداره ملی حفاظت محيط زيست مکلف است در           ) 1( د از دريافت درخواست       روز چه  ضم   ،بع

رای  شد، مطالب آتی باحاویکه  ،  سکريننگ اثرات محيط زيستی، اطالعيه عمومی را مراحلگزارش مستدل     ب
اَال از فعاليت               روژ  مالکين زمين، اجاره داران و بزرگان محلی که احتم أثر می شوند،          ۀپ درج درخواست مت  من

 :نمايد نشر اعالن و
 
 . فعاليت و اثرات محيط زيستی و اجتماعی  درمورد قابل فهم   همه جانبه  توضيحات-1
ه  جهت   متأثرشده   اشخاص   نمودن مطلع   -2 ه       اراي ی حفاظت مح      درخواست  ب ام    اداره مل يط زيست مطابق احک

 .اين مقرره
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ودن اشخاص    مطلع  -3 ی براينکه خود    متأثرشده  نم اريخ پخش   7  مدت  خالل  دررا مبن ه  روز از ت ه  اطالعي  ب
 :  دن نمايثبت يکی از طرق ذيل

 .ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست کتبی به يکی از دفاتر درخواست  ارسال -
 . ملی حفاظت محيط زيست ۀادار يکی از دفاتر در نام ثبت  مراجعه و-
 
ست  )2(  يط زي ی حفاظت مح ف اداره مل تمکل اتاس ره معلوم درج فق اده را) 1( من ن م ت واي وده  ثب ظ نم  حف

 . ،عندالضرورت به آگاهی عامه برساند
 
ه  روز بعد از پخش     )21 (خالل مدت ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست مکلف است  در          ) 3( اآت  ذيال اجر  اطالعي

 :نمايد
 مشروط يا غير مشروط       اجازه نامۀ   معلومات مندرج گزارش سکريننگ  برای صدور       درمورد تصميم    اتخاذ -1

 . اين مقرره  نهممطابق حکم مادۀ
 .اتخاذ تصميم به اقدام  معلومات اضافی يا تحقيقات  قبل از مبنی برارايه به مالک پروژه  توصيه -2
  .اين مقرره هفتم مادۀ   حکم رعايتی برمبندرخواست دهنده  توصيه به -3
 

 ارزيابی اثرات محيط زيستی مراحل 
 

 :  هفتمماده
  

روژه را    هرگاه ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست      ادۀ                 مالک پ رۀ سوم م رر    ششم    مطابق حکم جزدوم فق ن مق  هاي
ه  مکلف ه تهي رين ب ستی باساس بهت رات محيط زي ابی اث زارش ارزي ای  گ ی معياره ين الملل د  ب  ارشزگ ،نماي
  اداره ملی حفاظت محيط زيست          که اين مقرره  هشتم ماده     مندرج معلومات   شامل مطالب آتی، عالوه بر مذکور
 .می باشد نيز،داندمي الزم  آنرا  اتخاذ  تصميمجهت

 
 . آنمفيديت و نيازمندی به فعاليت، مکملشرح  -1
داد   -2 ورد جاي يحات در م ا    ،توض ل انج وار مح يط همج ی و مح م    دارائ صوصيات مه مول خ ه ش ت، ب م فعالي

 .جغرافيايی، فزيکی، اجتماعی و فرهنگی
 :آتی مواردتشخيص، تشريح و ارزيابی  -3
 
ات،                احتمالیفوايد و اثرات    - ات و نبات سان، حيوان يم، صحت ان وا، جنگل، اقل االی خاک، آب، ه  محيط زيستی ب

اعی،   باستانی، ميراث های فرهنگی، ارزش های فرهنگی، ر         آثار مناظر، اه اجتم شتی، اسکان        ف اقتصادی و معي
 .بشری و تعامالت فی مابين آنها

رات  و فوايد  - الی اث ديل     احتم ايل ب ستی وس ی  محيط زي ديل عدم          عمل ايل مرجح وب ه شمول وس ت، ب ام فعالي انج
 .توسل به فعاليت

االی يک فعاليت   قابل تطبيقاثرات ممکنه محيط زيستی بديل های    - ه ازآن    و ب ديل های ک ه     ب  عين هدف متوقع
 .ازفعاليت مذکور بدست می آيد

ه      -  دامات مربوطه ک ام اق ۀ ناشی از           غرض تم اگوار ممکن ده ن رات عم وع اث ا کاهش هرن وگيری، عالج  ي  جل
 .آيدمی فعاليت بعمل 

ن فعاليت      احتمالیمکن است جهت نظارت بر اثرات متمام اقدامات مربوط که    - د تطبيق اي ستی و فواي  محيط زي
 . اشخاص متأثرشده  به عمل آيدباالی
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اير ادارات و اشخاصی                -  تشخيص  ادارات دولتی وغيردولتی، مراجع، جوانب ذيربط، سازمان ها، جوامع و س
 .جدا گانه مقتضی بوده يا احتماال درنتيجه تطبيق اين فعاليت اثرپذيرمی شوند ۀنام که از آنها اجازه 

 . اين مقرره تجويز گردد مطابق احکامت محيط زيست که ازطرف اداره ملی حفاظی معلوماتساير -
 
ام شده               مراحلشرح   -4 ا       م مشارکت عامه که در جريان ارزيابی اثرات محيط زيستی انج خصوصَا در رابطه ب

درج د     د    ثبت فتراشخاص متأثرشدۀ من سايل عم ه      ؛ م ه حين مرحل چگونگی شمول     مشاورت مشخص شده، و         ۀ ک
 . مرحلۀ ارزيابیدرمسايل مذکور

 
 يدگی به درخواست ها بعد از ارزيابی اثرات محيط زيستیرس

 
 :   هشتمماده

 
رات محيط          بعدروز )45( خالل مدت  در اداره ملی حفاظت محيط زيست    .)1(  از تحويل دهی گزارش ارزيابی اث

 : ميباشدذيلمکلف به اجراات  ،زيستی
 
 .هم اين مقرره نمطابق حکم ماده  طور مشروط يا غير مشروط   اجازه نامۀ فعاليت صدور -1
 
ی  -2 ده صدورهدايت کتب ه در خواست دهن ی بر ب د نظربرگمبن ا   زتجدي ده ي ه ش ی اراي ات تخنيک ارش ومعلوم

شان    بايد گزارش مجدد .  بين المللی معيارهای   بهترين   با تمغاير  درصورت مراحل طی شده   دۀ چگونگی        ن دهن
 .باشدط زيست رسيدگی درخواست دهنده  به نگرانی های اداره ملی حفاظت محي

 
درج          )30(خالل مدت   در   ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست     )2(  ) 2  جز   روز بعد از تحويل دهی گزارش مجدد من

 : ميباشدذيل مکلف به اجراآت  مادهاين () 1 (فقره
 
 .اين مقرره  نهمماده مطابق حکم  طورمشروط يا غير مشروط فعاليت ۀ اجازه نامصدور -1
 .ل کتبی با ارائه داليرد درخواست -2
 
 

 فصل سوم
 احکام متفرقه

 اجازه نامه 
 

 : نهم ماده
   
ل   موارددرصورت حصول اطمينان از تحقق       را    نامه اجازه  می تواند    ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست      )1( ذي

 : مطابق فورم ضميمه شماره چهارم اين مقرره، صادرنمايد
 
 .توسط درخواست دهنده احکام اين مقرره مطابق رعايت طرزالعمل های مربوط -1
ی حفاظت محيط زيست                      -2 ه اداره مل ام    مطابقت متن گزارش های تخنيکی و معلومات ارائه شده ب  مطابق احک

 .بين المللی معيار های اين مقرره، و مراحل طی شده  با بهترين 
 .  و رسيدگی مناسب به نگرانی های آنها مشوره درخواست دهنده با اشخاص متأثرشده انجام-3
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 . نامه عالوه نمايداجازه در شرايطی را  درصورت لزوم ميتواندادارۀ ملی حفاظت محيط زيست  )2(
 
ده را           )3(  روژه درخالل مدت        ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست مکلفيت درخواست دهن االی پ ی برآغازکارب  مبن

 .تصريح مينمايداجازه نامه  سال بعد ازامضاء درسه
 
يط زي    )4( ت مح ی حفاظ د اداره مل درج     ست ميتوان رايط من ت ش دم رعاي ورت ع ازه در ص ط  اج ه  توس  نام

 .نمايد را ملغی مذکور اجازه نامۀ درخواست دهنده، 
 

 اعتراض
 

 : دهم ماده
 

دهم      ،درخواست دهنده ميتواند درمورد تصاميمی که مطابق احکام اين مقرره صورت ميگيرد             طبق حکم مادۀ هف
 .قانون محيط زيست اعتراض نمايد

 
 فيس

 
 :   يازدهم ماده

 
ی و خارجی          حکمی خارجی   اشخاص حقيقی و     د  و تشبثات مختلط داخل ام   اخذ جواز   حين  مکلف ان  مطابق احک

 . حساب واردات دولت تحويل بانک نمايند به را افغانی100.000 اين مقرره مبلغ 
 
 انفاذ

 
 :    دوازدهم ماده

 
 .ردد نافذ ودرجريدۀ رسمی نشرگازتاريخ تصويباين مقرره  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1( ضميمۀ شماره
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 فعاليت ها) يابیرزا (سکريننگ
 : فعاليت های کتگوری اول 

        
اده  عبارت  :قابل مالحظه  سوء احتمالیاثرات دارایفعاليت های  ازفعاليت های است که اثرات احتمالی فوق الع

اگوار، ارفزيکی فعا  ن يعترازمحل ک احۀ وس ته ويک س ابقه داش ی س ذکورحساس وب ای م ت ه اخته را متاثر لي س
 :از تندوعبار

 
 :ذيلاعمار، نصب يا توسعۀ تأسيسات  : برق يا انرژیساحۀ -1

 
 .ميگاوات)MW) 50دستگاه توليد برق آبی بيشتر از  -
 .ميگاوات) MW)  200دستگاه توليد برق حرارتی بيشتر از  -
 .ستيشن های توزيع برق به يک ساحۀ وسيعو ا) وبيشتر ازآن ولتکيلو  KV 11( انتقال ) لين های(سيم ها  -
 .دستگاه های انرژی هستوی -
 .تصفيه خانه های نفت خام -
 
 :ذيلاعمار يا توسعۀ تأسيسات :تصنيع واستحصال،  توليد ساحۀ-2
 
 .فابريکات  سمنت -
 .فابريکات توليد مواد کيمياوی -
 .فابريکات کود کيمياوی -
ا    فابريکات پروسس مواد غذايی به شمو      - ر الکولی    ل شکر، نوشابه ه ا          ی غي ی ب  سرمايۀ ، شير ومحصوالت لبن

 . يا بيشترازآنهفتاد وپنج ميليون افغانیمجموعی 
 .)به شمول زون های پروسس صادرات( امالک صنعتی  -
 . يا بيشترازآنهفتادوپنج مليون افغانی  مجموعیسرمايهفابريکات توليد فايبرهای مصنوعی وصمغ با  -
 .)ساخت وترکيب آن(وليد مواد حشره کش فابريکات  ت -
 .فابريکات توليد مرکبات پطروشيمی -
ر                             - ه های کاغذی، خمي د صمغ های مصنوعی ، پالستيک  و فايبرهای مصنوعی، کاغذ وتخت فابريکات تولي

تثنای رخت    (کاغذ، توليد پالستيک، منسوجات      روژه                ) به اس زی، پ الی و رنگ آمي ای رنگم ع، رنگه چاپ و طب
 .هفت ميليون وپنجصد هزارافغانی مجموعی بيشتر ازسرمايه با ،غن وچربيهاهای رو

 .فابريکات دباغی وچرمگری -
 
  :استخراج واستحصال معادن ذيل : معادن استخراج واستحصالساحۀ    -3
 
 .استخراج معادن و پروسس ذغال سنگ، طال، مس، سلفر و احجار کريمه -
 .غيرآهنی، تخته های آهن و فوالداستخراج معادن و پروسس اکثرفلزات  -
 . يا بيشتر ازآنچهل ميليون افغانی مجموعی  سرمايۀاعمار يا توسعۀ دستگاه های ذوب با  .1
 :اعمار يا توسعۀ زيربنا های ذيل : ترانسپورتساحۀ  -4
 .ميدان های هوايی -
ون     مجموعی  سرمايۀشاهراه های مرکزی يا واليات يا سرک های بزرگ با     - انی چهل ميلي شترازآن  افغ ا بي ،  ي

  .  موجود ازقبل سرک هایترميمبه استثنای حفظ ومراقبت، بازسازی  يا 
 .)ريل(پروژه های خط آهن  -
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 :ذيل اعمار و يا توسعۀ تأسيسات  :سيالب دربرابر تنظيم آب، بند ها، آبياری و محافظت ساحۀ    -5
ا اضافه       هشت  ميليون متر مکعب يا بيشتر از آن يا ساحه    پنجاهبند ها و ذخاير آب با ظرفيت         - ع ي ومتر مرب کيل

 .تر از آن
 . از آنبيشترهکتار يا ) 015.00(پروژه های آبياری وزهکشی با کاربرد -
 
 : تهيه وتنظيم آبساحۀ -6

ون    اعمار، توسعه امکانات يا انکشاف شبکه های آبرسانی و دستگاه های تصفيه با               انی    سرمايۀ بيست ميلي ا   افغ ي
 .تر از آنبيش

 
 : اعمار يا توسعۀ تأسيسات برای : تخليه زباله هاساحۀ -7
 
ن و به شمول محل انبار زباله ها و(تخليه زباله ويا ذخيره زباله های زيانبار يا سمی   - ه های     دف  سوزاندن  زبال

 .)سمی شفاخانه ها
 .متر مکعب) 10.000(ه بيشتر از يا صنعتی با ظرفيت ساالناهلی تسهيالت تخليه زباله های  -
 
 :انکشاف شهری وتوريزمساحۀ  -8
 
 .مطالعات استفاده از زمين وپالن های بزرگ شهری -
 .ميليون افغانیچهل  بيشتراز سرمايۀپروژه های انکشافی وسيع توريزم با -
 
 :  ساحات حساس از لحاظ محيط زيستی -9َ

 .ظ محيط زيستی در ساحات حساس واقع شده اندتمامی فعاليت های معينه در مقررات  که از لحا
 

  :دوم های کتگوری فعاليت
اگوار       که فعاليتهای  ساحۀ   ه ن وده   حاوی اثرات ممکن االی محيط زيست                  ، ب ه ب ارت ازفعاليت های است ک عب

ساس،      احات ح ستی س يط زي اظ مح ا ازلح سان وي وری      ان ای کتگ ت ه ه فعالي سبت ب ته  ) 1(ن رات کمترداش اث
 :                                           از  ندعبارت و  قابل برگشت باشد بوده ووارد مختص به ساحهودربسياری م

 
 :اعمار وتوسعه تأسيسات برای :  زراعت، مالداری و ماهيگيری ساحۀ-1
 
  مجموعی بيشتر سرمايهمرغداری، مالداری وفارم های ماهی پروری واصالح نسل حيوانات با -

 .يون وپنجصد هزارافغانیهفت ميلاز 
 .امور مربوط به بسته بندی مجدد، تنظيم يا ذخيره محصوالت زراعتی  -
 
 :اعمار، نصب، يا توسعه  امکانات برای : برق يا انرژیساحۀ -2
 
 .ميگاوات) MW 50 (دستگاه توليد برق آبی کمتر از -
  .ميگاوات) MW  200 (دستگاه توليد برق حرارتی کمتر از -
 . وپروژه های بزرگ توزيع برق به يک ساحۀ وسيع،تلکيلوو )KV11( انتقال ) لين های(ا سيم ه -
 .سيستم های انتقال تيل وگاز -
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 پروژه های استخراج تيل وگازبه شمول سيستم های تفحص، توليد، جمع آوری، جدا سازی وذخيره  -
 .زباله ها يا پروژه های توليد انرژی از ضايعات -
 
 :، نصب يا توسعۀ امکانات برایاعمار:و پروسس توليد ساحۀ -3
 
 .چهل ميليون افغانی مجموعی بيشتر از سرمايهبا )  سفالی(دستگاه های شيشه و سراميک  - 
ر از       فابريکات پروسس مواد غذايی به شمول شکر، نوشابه، شير ومحصوالت لبنی با              -  سرمايه  مجموعی کمت

 .هفتادوپنج مليون افغانی
 . هفتادوپنج مليون افغانی مجموعی کمتر ازسرمايۀيبر وصمغ مصنوعی با پروژه های فا -
 .بيست وپنج ميليون افغانی مجموعی بيشتر ازسرمايهفابريکات توليد رخت به شمول رنگ آميزی وچاپ با  -
 .بيست ميليون افغانی مجموعی بيشتر از سرمايۀفابريکات توليد چوب با  -
 
 : منرالها استخراج معادن و پروسسساحۀ -4
 
ه در کتگوری                                - ا ک اير منراله لفر و س ه، خاک، س ا چون ل، سنگ آهک  ي  "ولا"استخراج تجارتی ريگ، جغ

 . هفتادوپنج مليون افغانی مجموعی کمتر ازسرمايهمشخص نگرديده، با 
ا و سنگ های                - دا کردن منراله اعمار يا توسعه امکانات  در دستگاه های پروسس، شکستاندن،خرد کردن وج

  .معدنی
 .چهل ميليون افغانی مجموعی کمتر از سرمايه اعمار و يا توسعۀ دستگاه های ذوب با  -
 

 :  ترانسپورتساحۀ -5
 

زرگ          ار مجدد سرک های          ( شاهراه های ملی  يا واليات يا سرک های ب ا اعم تثنای حفظ و مراقبت و ي ه اس ب
 .چهل ميليون افغانی مجموعی کمتر از سرمايهبا )  خامه کنونی

 
 :اعمار، يا توسعه  تأسيسات برای :ها تنظيم آب، بند ها، آبياری و حفاظت در برابر سيالبساحۀ  -6 
  
 .کيلومتر مربع هشت   کمتراز ميليون مترمکعب يا ساحهپنجاه  کمترازبند ها و ذخايرآب با ظرفيت - 
 .هکتارزمينپانزده هزار  کمترازپروژه های آبياری وزهکشی با کاربرد -
 .  چهل ميليون افغانی مجموعی کمتر از سرمايهتم های کوچک آبياری با سيس -
 
 :  تهيه و تصفيۀ آبساحۀ  -7

 
 .بيست ميليون افغانی کمتر از سرمايهاعمار يا  توسعۀ  پروژه های آبی و دستگاه های تصفيه آب با 

 
 : تخليه زباله ها ساحۀ -8

 . متر مکعبده هزار يا صنعتی با ظرفيت  کمتر از  لیای اهاعمار و يا توسعۀ دستگاه ها برای تخليه زباله ه
 
 : انکشاف شهری و توريزمساحۀ   -9
 
 .توسعه پالن های خانه سازی -
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 .) زباله های شفاخانه ها،مثَال( اعمار يا توسعۀ تسهيالت عامه با تأثيرات عمده غير محسوس  -
 .توسعه پروژه های انکشاف شهری -
 
 
 
 
 
 
 

 )2 (ضميمه شماره
 فورمه درخواستی

 :تيلفون  :اسم وآدرس درخواست دهنده و مرجع تماس .1
 :ای ميل

 :شرح و تعريف فعاليت .2
 
 

 

 :کتگوری فعاليت . 3
 

        ديگر            2                           1 

  :موقعيت فعاليت .4
  :اهداف فعاليت .5
 آيا گزارش سکريننگ ضميمه است؟ .6

 
 ی                                 نخيربل

رات را      . 7 الی اث ع احتم کريننگ منب زارش س ا گ آي
 مشخص ميسازد؟

 

 بلی                                 نخير

رات را   .8 اهش اث دامات ک زارش سکريننگ اق ا گ آي
 تجويز مينمايد؟

 

 بلی                                 نخير

اح 9 ا س زارش   آي امل گ وده  و ش د نظرب ديل م ات ب
 شده است؟

 

 بلی                                 نخير

ده و            .10 آيا به اشخاص متأثر از فعاليت اطالع داده ش
 با آنها مشوره صورت گرفته است؟

 

 بلی                                 نخير

وری    .11 ای  کتگ ت ه اير فعالي ا س ا اول آي ر  ددوم ي
د شد؟        ه خواه راه انداخت نتيجه تطبيق اين فعاليت ب

 .اگر چنين باشد، جزئيات آنرا ارائه نماييد
 

 بلی                                 نخير

ا و       .12 ه جزئيات ساير اجازه نامه ه ه    جوازنام   های ک
 . استدرخواست دهنده مکلف به حصول آن 

 

 
وده، و        تصديق و تعهد (             )اينجانب   اور من درست وصحيح  ب  می نمايم که همه معلومات مندرج اين درخواستی به اساس درک  و ب

 .ترتيب گرديده استدر مطابقت با احکام مقرره ارزيابی اثرات محيط زيستی 
 

  -----------------------------------------:      تاريخ---------------------------------------------:امضأ
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 )3 (ضميمۀ شمار

 راهنمای تخنيکی برای پروسۀ سکريننگ
 

ی حفاظت محيط زيست        د، اداره مل ابی مراحل هرگاه درخواست دهنده معلومات ناکافی ارائه نماي رات    ارزي اث
ل                    نمی نمايد، محيط زيستی را آغاز    وارد ذي ا نظرداشت م ده مکلف است ب ت آاجرا درينصورت درخواست دهن

   :ل نمايدالزمه را تکمي
 .مالکين پروژه ها می توانند معلومات بيشتری را پيرامون نوع فعاليت ارائه نمايند

 
اد              :درخواست دهنده   -1 ا نه شتر توسط اشخاص و ي   اسم، آدرس، تيلفون، ايميل و محل تماس برای سؤاالت بي

 .پيشنهاد کنندۀ فعاليت
 
ا         صورت ، توضيح مختصر درباره نوعيت و هدف فعاليت       :فعاليت -2 شه ه ا و نق  حدود فعاليت   ،اجمالی پالن ه

ان   سرمايه ،  بازدهساحه، اندازه ساختمان ها، حاصل کار، درونگذاشت و          ۀاز لحاظ انداز   ق،      ، و زم ه  تطبي  برنام
تفاده بعدی              دازۀ مقتضی فعاليت       ،به شمول کارساختمان، مزد کار، عمليات اداری، تعطيل، استقرار مجدد، اس  ان

 . آنمثال واهای ساختمانی
 
 نقشه و شرح مختصر ساحه و ماحول آن که نمايانگر مشخصات  فزيکی، طبيعی و مصنوعی از                      :موقعيت -3

به شمول ساحات حساس مانند  منازل، مکاتب، و ساحات    (  و استفاده از زمين      ی  قبيل  توپوگرافی، پوشش زمين    
دی؛ ساح         / ؛ پاليسی های پالنگذاری فزيکی       )تفريحی ا زون بن رای تحفظ           فضايی  ي ا مناظرمشخص شده ب ات ي
ت ر      اصلیماهي مول آب زي ه ش ی ب ی، خصوصيات آب ا زراعت ی ي اريخی، فرهنگ ره  ای، ت ت منظ ا، اهمي  آنه

 .زمينی، زون های حفاظت از سيالب؛ و انکشافات مورد نظر درآينده باشد
 
الی     -4 د                :منابع اثرات احتم ستی باي ابی سريع محيط زي ل يک ارزي الی        را معلومات  تکمي ابع احتم ورد من  درم

ازد  راهم س رات ف د     . اث د، مفي راهم نماي ات را ف ل جزئي ای ذي ورد فکتوره ه در م ات اضافی ک وع  معلوم ر ن ه
 : ميباشد

ه   مجاز   ناشی  از ساختمان ها و فعاليتها و ميتود های              یانتشارات به هوَا، آب  يا زمين، يا هر نوع ته نشين             تخلي
ره           سازی،  صدا، اهتزاز يا حرارت     ا ذخي ه ي ام بکاررفت واد خ ا م اک ي ه های خطرن  بدست آمده از فعاليت، زبال

 .شده در ساحه و پروسيجر های مصؤن مديريت ومقتضيات برای مواد خام و انرژی و منابع احتمالی آنها
 
ا                        :کاهش اثرات  -5 وگيری و ي اهش، جل را درجهت ک ده  آن  يک گزارش مختصر از هر اقدام که درخواست دهن

 .ن بردن اثرات سوء قابل مالحظه تجويز نمايد، مفيد خواهد بوداز بي
 
ا اشخاص و            :  مشارکت عامه  -6 روه های   گزارش مختصر از چگونگی و اندازه مشوره ب أثر شده      گ آسيب  ( مت

 ).رسيده
 :معلومات اضافی مفيد يکه شامل مطالب آتی باشد

 .شناسايی ساير جوازنامه های ضروری برای فعاليت -
 .اين فعاليت با ساير فعاليت های موجوده يا پالن شده ارتباط  -
د آب          ( ساير فعاليت های محتمل الزمه  يا ناشی از فعاليت ديگر             - ره جدي ا، ذخي ثَال استخراج منراله ا     ،م د ي  تولي

 .)انتقال برق، احداث سرک، خانه سازی، انکشاف اقتصادی
 . آنپروژهای انکشافی پالن شدۀ آينده، در  ساحه يا اطراف -
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ن    - ه توسط اي ا ک ه ه ه زبال ع آوری و تخلي ا جم صفيه فاضآلب ي د ت شتر مانن دمات بي رای خ تقاضای اضافی ب
 .فعاليت به وجود می آيد

 .تصاوير ساحه و چار اطراف آن -
 .ساحات بديل، مراحل يا اقدامات کاهش اثرات محيط زيستی  ازطرف درخواست دهنده  -
 
 
 
 
 
 

 )4( ضميمۀ شماره
 متصميثبت 
 .............................................................................................................................: وآدرس درخواست دهندهنام

                                 ............................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................:           توضيحات فعاليت 

 ..............................................................................................................................                           ـ     
 

 ..............................................................................................................................:              موقعيت فعاليت
                                ................................................................................................................................. 

 
 .....................................................................................................................................:تاريخ ارائه درخواست

 
ق  مفوضه  درخواست  و به تأسی از صالحيت  باالی بعد ازتجديد نظر دقيق  اده    حکم طب م   م ستی، ادارۀ       نه رات محيط زي ابی اث رره ارزي مق

 :ر می دهدمورد تأييد قرا شرايط ذيل مطابق را درخواست   ملی حفاظت محيط زيست
 
 
 
 
 .ميباشدارزيابی اثرات محيط زيستی مقرره  هفنم گزارش اثرات محيط زيستی مطابق ماده به ارايه درخواست دهنده مکلف  -
 
 :گردد داليل ذيل رد ميمطابقدرخواست  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ :تاريخ

                                                         ــــــــــــ:تماسشماره 
                                                                                                 

 )با مهر رسمیامضاء                                                                                            (     
 
 
 
 
 

 


