دافغانستان اسالمي جمھوريت
د سيمه اييزو اورګانونو خپلواکه اداره
دننګرھار واليت
دجالل اباد ښاروالي
نيټه١٣٩٠ / ۶/ ٣ :
ګرانو ھمکارانو او لوستونکو!
دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن د  ١٣٩٠څخه تر  ١٣٩۴کال لپاره د افغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ -دملګرو
ملتونو دپراختيايي پروګرام په تخنيکي مالتړ دښاروالۍ ظرفيتي پراختيا اړتياوو ته د سيستماتيک او ھراړخيزې رسيدګۍ په
موخه ترتيب شوی او په اداري ،سازماني او فردي کچو د ظرفيت په لوړوالي متمرکز دی .دغه سند زموږ ھمکارانو ته
دظرفيتي پانګې او ظرفيتي اړتياوو يو انځور او چوکاټ وړاندی کوي.
دظرفيت دپراختيا پالن دښاروالۍ دکارکونکواو دځينو دوستانو داستازو لکه دواليت مقام ،واليتي شورا ،دښځو دچارو
رياست په بشپړې او فعاله ونډې او زما ترڅارنې الندې دالندی ليدلورې د ترالسه کولو لپاره ترتيب شوی:
“ غواړم چې د ښې حکومتولۍ له ليارې دجالل اباد داوسيدونکو په ژوند کې بدلون راولم .په دې اړه ،ژمنه کوم چې
پرانيستې ،شفافه ،حساب ورکونکي ،اشتراکي ،اغيزمنه ،منسجمه او ھراړخيزه حکومتولي چې د اجماع ،دقانون حاکميت او
جنسي برابروالي پر آرونو والړه وي رامينځته کړم ترڅو دښار داوسيدونکو عمومي ھوساينه تامين شي”
دا يو پايداره سند دی او د اړتيا په صورت کې دتعديل وړ دی
په دی توګه دتمويل کونکې ټولنې څخه غواړم ترڅو د ظرفيت دپراختيا ددې پالن دپلې کولو لپاره کافي مالي امکانات په
واک کې راکړي او ددې پروسې څخه مالتړ وکړي.
ددې پالن دپلي کولو په برخه کې به دسيمه اييزو اورګانونو دخپلواکې ادارې له مالتړ څخه ھم مننه کيږي.
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الف .سريزه
داساسي قانون او نورو قوانينو له نظره په افغانستان کې ښاروالۍ دښاري چارو په اداره او دښار داوسيدونکو دعمومي
اړتياوو د پوره کولو او دھوساينې په راوستلو مکلف دي .ددې برسيره دسيمه اييزو ادارو په اډانه کې غير بودجوي ادارې
دی چې دبيالبيلو سرچينو لکه محصوالتو ،فيسونو ،کرايو يا اجارو له ليارې دخدمت رسولو اوښاري پراختيا په برخه کې
دخپلو پروګرامونه دتمويل په موخه عوايد ترالسه کوي.
په ښارونو کې خدمتونه له دوو الرو عرضه کيږي :ښاروالۍ او سکتوري ادارې .دښارواليو خدمتونه عبارت دي له :دکثافاتو
او فاضله اوبو مديريت ،دپارکونو جوړونه ،ساتنه او څارنه ،زرغونتيا او اوسيدو دچاپيريال ساتنه ،د سړکونو قير ،دښار
روښانول ،د ښاري پتو تنظيم ،دمارکيټونو او نورو عامه ځايونو ودانول او پراخول ،دويالو ،پياده رونو ،دموټرتمځايونو ،په
تمځايونو کې دسوريو جوړول او کلتوري خدمتونه .خو له بلې خوا دسکتوري وزارتخونو خدمتونه ښوونه اوروزنه ،روغتيا،
ترانسپورت ،امنيت ،مخابرات ،بريښنا ،اوبه ،ورزش ،احصاييه او ترافيک رانغاړي.
په ھر صورت ،دتيرو څو لسيزو جنګ او کړکيچ ته په پام سره په ښارواليو کې ګڼ شمير ظرفيتي ګواښونه شته چې دعامو
خلکو دناخوښۍ المل شوی او دخلکو په پام کې دښاروالۍ باور زيانمن کړی .له ھمدی امله بايد اوږد مزل ووھو ترڅو
ښاروالۍ دحکومتولۍ  ،خدمت رسونې او پراختيا له اړخه اغيزمنتوب او سازماني وړتيا پيدا کړي او له دی الرې پرحکومت
دخلکو باور پيدا شي.
په دې وروستيو کلونو کې دنوي حکومت په راتګ سره ګڼ شمير ھلې ځلې رواني دي ترڅو  (١د پاليسيو او تګالرو له
الرې دښارواليو وړتيا او واکونه وده وکړي ) دافغانستان دملي پراختيا ستراتيژی ،دسيمه اييزو اورګانونو دخپلواکې ادارې
ستراتيژيک چوکاټ او د سيمه اييزې ادارې پاليسي( او  (٢دزياتو عوايدو دپيداکولو او دخدمتونو دښه والي په موخه
دښارواليو ظرفيت پراختيا ومومي.
ښارواليو سره دخلکو نږدی اړيکو ته او باکيفيته او پراخه خدمتونو ته دټولنې اړتيا ته په پام سره او داچې اوس افغانستان
دولت او نړيوالې ټولنې دواک دليږد لپاره نيټه ټاکلې او پريکړه شوی چې د  ٢٠١۴کال ترپايه به دامنيتي چارو او پراختيا
مديريت دنړيوالې ټولنې څخه يو پياوړي ،مشروع او واکمن افغانستان ته په ملي او سيمه اييزه کچه ليږدول کيږي
نوستراتيژيکو ،متمرکزو او پراړتيا والړو ھڅو ته غوڅه اړتيا شته ترڅو ښاروالۍ دافغانستان دملي پراختيا دستراتيژۍ او
سيمه اييزې ادارې دپاليسۍ په رڼا کې دپالن جوړونې ،دخدمتونو مديريت او پراختيا په برخه کې اغيزمنه وده وکړي .په
ھمدې بنسټ ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ پروګرام -دملګرو ملتونو پرمختيايي پروګرام ددغې نوښت څخه
دظرفيتونو دسنجش اودظرفيت دپراختيا دپالن دتھيه کولو لپاره ديو پرمختللی ښاروالۍ چې په بشري ځواک او بھرنيو مرستو
څخه دګټې اخستنې په موخه په سازماني او اداري بنسټونو سمباله وي مالتړ وکړ.
دغه پالن په بيالبيلو کچو کې ظرفيتي ستونزو ته رسيدګي کوي اودظرفيت دسنجش او پراختيا په برخه کې دملګرو ملتونو
دپراختيايي پروګرام دپاليسۍ او کاري چوکاټ سره سم تھيه شوی.
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دجالل اباد ښاروالۍ شريکان دوستان زيات دي چې نوملړ يې په الندی توګه وړاندی کيږي:
 .1دښارواليو دچارو عمومي رياست ،دسيمه اييزو اورګانونو خپلواکه اداره
 .2دننګرھار واليت مقام
 .3دننګرھار واليتي شورا
 .4دواليتي پراختيا کميټه
 .5دښارواليو ناحيې
 .6سکتوري ادارې
 .7مدني اوټولنه او رسنۍ
 .8پوھنتونونه او انستيتيوتونه
 .9ښاري خلک او ځايونه
 .10خصوصي سکتور
 .11تمويل کونکي او ناحکومتي موسسې

ب .د جالل اباد انځور
جالل اباد دننګرھار واليت مرکز “ لومړی درجه واليت
دی ” دافغانستان په ختيځ کې دپاکستان په پوله پروت دی.
دغه ښار دافغانستان يو له پنځو لويو ښارونو څخه شميرل
کيږي )کابل ،ھرات ،کندھار او مزارشريف( او ګڼ نفوس
لري .دغه ښار دګرمې ھوا او زياتې زرغونتيا له امله په
ھميشه بھار نومول شوی .دجالل اباد ښاروالي په کال
 ١٣٢٧لمريز کې جوړه شوی او دنواحيو دمديريتونو
داټکل پربنسټ نفوس يې  ٨٣٢٠٢٢نفرو ته رسيږي او
شپږ ناحيې او  ٧۶ګذره لري .دنفوسو اټکل او جزييا ت يې په لومړۍ شميره جدول کې وړاندی شوی .د ناحيو ددفترويو
دشميرو پر بنسټ څلورمه ،دويمه او لومړۍ ناحيه تر ټولو زيات نفوسر لرونکي ناحيې دی.
ددې ښار زيات اوسيدونکي په پښتو او دري غږيږي او ورپسې پشه يی راځي .ھندي په دې ښار کې دلږکيو ژبه ده.
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جالل اباد دننګرھار په شمالي برخه کې پروت دی او  ٢٧کيلو متره مربع مساحت لري .ديادولو وړ ده چې دجالل اباد ښار
له څلورو خواوو څخه  ١٣کيلو متره مربع غير پالني پراختيا کړې او ماستر پالن يې يواځي  ٧٠٪پلی شوی.
دجالل اباد ښار جالل اباد ښار ) ١۴٢کيلومتره( او دتورخم دپولې ) ٧۵کيلومتره( په عمومي الره پروت دی .په تيرو اوس
وخت کې جالل اباد يو لوی سوداګريز ښار دی او دمربا ،غير الکولي مشروباتو ،دشړشم تيلو ،دزيتون غوړيو ،المونيمو،
مرمر تيږو ،المونيمي لوښو ،څپليو ګڼډلو ،بوټ ګنډلو ،قالين بافۍ او کنجد په توليد کې شھرت لري .خو دجنګ او کورنيو
شخړو کلونو او ھمداډول څو کلنې وچکالۍ دښار په اقتصادي وضعيت خپل منفې اغيز ښندلی .مالداري ،کرنه ،سوداګري،
خدمات او دکوچنيو السي صنايعو صنعت دښاريانو دژوندانه دتيرولو اصلي سرچينې تشکيلوي.
جالل اباد يوه ښه کرنيزه سيمه ده او په افغانستان کې دمالداۍ يو مھم مرکز دی خو خلک او په ځآنګړي توګه ځوانان له
بيکارۍ څخه سر ټکوي .پر ھمدی بنسټ زيات شمير ځوانان د دندې په لټه ګاونډيو ھيوادونو په ځانګړي توګه پاکستان

جالل اباد يو ھوايي ډګر لري چې دافغانستان دلويو
ډګرونو له جملې څخه شميرل کيږي چې امريکايی

شميره

مھاجر کيږي .نورو والياتو ته د تګ کچه يې ھم دپام وړ زياته ده.

ځواکونه په کې ميشت دي.

اداري واحد

لومړۍ

 162,680نفر
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دويمه

153,910
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دريمه

115,280
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څلورمه

172,240
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پنځمه

105,000
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شپږمه

122,912
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دښاروالۍ ناحيه

دنفوسو شمير

دشپږګونو ناحيو مجموعه

832,022

دجالل اباد ښاروالي
دجالل اباد دښاروالۍ پالن په  ١٣٢٧کال کې تھيه شوی او دھغې ترڅنګ څلور ويشت تفصيلي پالنونه شتون لري چې
عبارت دي له علي خيلو ،بابړيانو ،اربابانو ،مکروريان الف ،دريم مکروريان ،څلورم مکروريان ،پنځم مکروريان ،ختيځ
اربابان ،اوومه وياله ،پنجصد نمره ،عبدالحق مينه ،دريګ شامردخان لومړۍ او دويمه برخه ،دريګ شامرد خان نوی او
دريمه برخه ،انګور باغ ،دانګور باغ دويمه برخه ،دمال بازار ،دزون شاته ،ځنګل ،دجالل اباد سوداګريزه سيمه ،دجال اباد
پارک ،داحمد علي داوسيدو ځای ،دجالل اباد ښار شپږمه ناحيه او دملنګ جان مينه )قاسم اباد( څخه .ددې پالن د تھيه کولو
تروخته د ماستر پالن  ٧٠٪راپور ورکړشوی .دنورو ښارونو په څير جالل اباد ھم دشمال خواته د  ٢کيلو مترو په اندازه،
سھيل خواته ديو کيلومتر په اندازه ،ختيز لور ته د ۵کيلومترو په اندازه او لويديځ لور ته د  ۵کيلومترو په اندازه غير پالني
پراختيا موندلی.
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دښاروالۍ اداره
په  ١٣٩٠لمريز ھجري کال کې ښاروالۍ له  ٣٨اداري واحدونو څخه تشکيل شوی چې د  ١۴٩مامورينو او  ۴٠۶اجيرانو
لخوا اداره کيږي .د تحصيل له اړخه زياتره کارکونکي د  ١٢ټولګي فارغين دي ،په داسی حال کې چې  ٢٢نفره ليسانسه او
يو نفر ماسټر ھم لري .يواځي يوه ښځه داجيرانو په جمله کې لري .شکل  ١د بستونو دجدول په شمول د جالل اباد ښاروالۍ
اوسنی تشکيالتي ساختار دی.
دښاروالۍ ادراي شورا فعاله نه ده .دعامه ادارې اصالح په ښارواليو کې نه دی پلی شوه نو له ھمدی امله دښاروالۍ اداره
اوس ھم يو ناانډوله تشکيالتي ساختار او ناکافي بشري ځواک لري.
دجالل اباد ښاروالي شپږ فعاله ناحيې لري او ھره ناحيه د يومديريت څښتنه ده چې يو مدير ،مرستيال او دوه مامورين لري.

دښاروالۍ دندې
د ښارواليو د قانون  ١٦ماده د ښاروالۍ دندې په الندې ډول تعريفوي:
-

دخدمت رسونې دندې

-

اداري دندې

-

دھمغږۍ دندې

-

انتظامي )تنظيمولو(دندې

د خدمت رسولو دندې
-

دښار داوسيدونکو لپاره د ژوندانه داسانتياوو د برابولو د تابياوو نيول.

-

د اړوندو مراجعو له ليارې د څاګانو  ،کارٻزونو ،ډنډونو او د څښلو د اوبو د زٻرمو د جوړولو او د ھغې د ساتلو
لپاره دتابياوو نيول.

-

د ښارونو او ناحيو د شنه ځايونو د جوړولو او د دغو ځايونو د پراختياپه موخه پالن نيول او په چاپيريال کې د
پاکيو او نظافت تامينول.

-

د خصوصي پانګې اچونې له الرې د سرکونو  ،دسپورتي لوبغالو ،عمومي تشنابونو  ،حمامونو  ،خرڅالو ځايونو،
مارکيټونو ،کلتوري او مدني مرکزونو په ممکنه پالني سيمو کې د احداث او جوړولو په موخه پالن نيول.

-

د اړونده ادارو په مرسته د حمامونو  ،رستورانټونو  ،ھوټلونو  ،سماوارونو  ،د المبو وھلو ډنډونو ،تاالرونو او د
خوراکي توکو د خرڅالو ځايونو د پاک ساتلو په موخه الزم تدابير نيول.

-

د اړوندې مقررې له مخې د استوګنځايونواو سوداګريزو مرکزونو د ودانولو لپاره د ځمکې د ورکړې پالن نيول،

-

د استوګنې د مرکزونو په ودانولو کې د سړکونو  ،کوڅو او د استوګنې د سيمو په ساتلو کې د ونډې اخيستلو په
موخه تدابير نيول.

-

اړونده ادارې لخوا د ښار د موټرونو د سالمې ودې لپاره پالن نيول.

-

په تنظيفي فعاليتونو کې او د ښار په نورو ګټورو خدمتونو کې په رضاکارانه ډول د خلکو د ملتيا جلبول.

-

د ښار دننه د عامه ويالو او لښتيو جوړول  ،بيا رغونه او پاکونه
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
-

د ھديرو لپاره د ځايونو معلومول

-

د سرې مياشتې په مرسته د ال وارثه او ناپيژندل شوو مړو لپاره په وړيا توګه د تکفين او تدفين د چارو برابرول.

اداري دندې:
-

ددې قانون احکامو ته په پاملرنه د لوايحو تصويبول

-

د الس الندې ادارو او شعبو رھبري کول

-

د ښار د خدمت په اړوند د غونډو او کتنو رابلل او دايرول

-

د بوديجوي پالن او د عوايدو او لګښتونو کلنى پالن د پلي کولو الرښوونه کول او په لګښتونو کې د سپما په اړه
پالن نيول

-

د اداري شورا د تصميمونو د پلي کولو څخه څارنه او کنټرول

-

د مراجيعينو تنظيمول او په موقع يې د ښاريانو د ستونزو حل په عادالنه توګه سرته رسول او د صالحيت په شتون
کې د پرٻکړو د پلي کولو څارنه.

-

د ښاروالۍ په استازيتوب د چندو او اعانو قبلول او په دفتر کې د ھغې ثبتول.

-

د ودونو  ،مړينې ،زيږٻدنې او د استوګنځي د بدلون په ھکله کره معلومات راټول او اړندو ادارو ته د ھغې وړاندې
کول

د ھمغږۍ دندې:
-

د روغتيايي ادارو سره دناروغيو دمخنيوي او دژوند دچاپيريال دخونديتوب په اړه د تدابيرو په پلي کولو کې
مرسته

-

د معيشتي خدمتونو د ښه والي او د خوراکي توکو د برابرولو او وٻشلو په برخه کې دمرستې لپاره الزم تدابير
نيول.

-

اسالمي روحيې سره د سپورت د پرمختګ لپاره د مرستو کولو لپاره دتابياوو نيول

-

د اړندو ادارو د پاملرنې په جلبولو سره د پخوانيو تاريخي او کلتوري اثارو د بيا رغونې او ساتلو په ھکله تدابير
نيول

-

د احصاييوي ارقامو راټولولو او ديموګرافيکي څيړنو په برخه کې د مرستې لپاره دتابياوو نيول

-

د اسالمي موازينو سره سم په اړوندو سيمو کې د نا لوستيتوب سره د مبارزې په موخه ،د عمومي او کلتوري زده
کړو د کچې د لوړولو لپاره د خلکو مسلکي روزنه د ټولنيزو خدمتونو د شبکو د پرمختګ او د عمومي او مسلکي
زده کړومدرسواو کتابتونونو لپاره د اغيزمنو مرستو لپاره پالن نيول.

-

په ښار کې د ترافيکي حوزو د تاسيساتو په ھکله نظر څرګندول

-

په سيمه کې د اړوندو ادارو په مرسته د اقتصادي او ټولنيزو لومړنيو اړتياوو پوره کول .

-

د امنيت د تامين ،د قانونيت د ټينګولو د ټولنيز نظم او د ټولنې د سوکالۍ لپاره مرستې کول

-

د سيمې د اوسيدونکود قانوني ګټو څخه د دفاع په موخه مرسته کول

-

د ټولنې د جوړولو او اسالمي حاکميت د ټينګولو په موخه مرستې کول
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
انتظامي دندې:

-

د مقررې له مخې د ځايونو )مکانونو( د بيې ټاکل.

-

د مقررې مطابق د ښاروالۍ د ملکيتونو د کرايې معلومول او ثبتول

-

د استمالک د قانون له مخې ځمکې استمالکول

-

په اړوندو سيمو کې د ميتريک سيستم تنظيمول او د بيو او اندازه کولو سامانونو څارنه او کنټرول

-

د قانون په رڼا کې د ښاري خدمتونو د محصول حاصلول.

-

د مسلخونو تثبيت او قصابانو د روغتيايي چارو غوره تنظيم او د ھغې څخه څارنه

-

دنرخنامو ويشل ) د ولسمشر د فرمان پر بنسټ  ،اوسمھال ښاروالۍ د نرخنامو د توزٻع واک نه لري(

-

د ښاروالۍ د شرطپاڼو ،ھوډليکونو ،قراردادونو ،او د ملکيتونو د اجارې څيړنه

-

د مسلکي ھييت د نظر په بنسټ د ھغو ودانيو د ويجاړولو پريکړه کول چې د غورځيدو خطر لري.

-

د اړوندې امنيتي حوزې موظفينو په مرسته د خپل سري ودانيو مخنيوى

-

د ښار اتحاديو ته د ادتحاديې د جواز نامو ورکړه

-

بھرنيو موسساتو خدمتي کارکوونکو ته د جوازنامو ورکړه

د بيو د پلي کولو په اړه جديت )د ولسمشر د فرمان په اساس ،اوسمھال ښاروالۍ د بيو د لستونو د توزيع واک نه لري(.

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
جدول  .1بستونه ) 555بست(
معاونيت

درياست مقام

اداری مديريت

ساختمان آمريت

خدماتو اوجنسي

عوايدو مديريت

دمارکيټونو دتنظيم مديريت

ناحيې مديريت

مديريت
ښاروال

)(1

مرستيال

)(1

مدير

)(1

دتحريراتو مدير)(1

دتحريراتو مامور )(1

آرشيف مديريت

خدماتی کارکونکی

خدماتی کارکونکی )(1

استخدام مديريت

امالکو مدير

)(1

مدير جنسی )(1

مرستيال

توزيع اواستمالک مديريت

امالکو مامور

)(1

مامور جنسی

)(1

مامورين

)(22

مامورين

)(3

جواز مدير

)(1

ترانسپورت مدير )(1

نشراتو مدير )(1

دقيرريزی مديريت

جواز مامور

)(1

ترانسپورت مامور )(1

اداری مامورين )(2

)(1

دعوايدو مامورين

) (2
) (1

)(6

برآورد مديريت
ټولټال

)(3

ټولټال

)(3

ټولټال

محاسبې مديريت

)(5

)(10

سرسبزی

خدماتو مامور

)(1
)(1
)(8

)(1

)(2
ټولټال

ټولټال

داسنادو دکنترول

)(9
)(9

)(3

مھندسۍ مديريت

)(1

مدير

مدير
مرستيال

حفظيه مدير

)(1

آمر

)(1

مدير

)(1

مدير

)تفتيش(

)(7

ټولټال

)(6

ټولټال

)(40

ټولټال

)(10

)(16

پالن مديريت

تخنيک مديريت

ماموريت تحصيلی

تنظيف مديريت

مديريت

دبنادرو او تمځايونو
دمحصول اخستنې مديريت

مدير

)(1

مدير

مامور

)(1

تادياتو مديريت )(2

ټولټال

)(2

)(1

تصفيې مديريت

)(2

مدير

مدير

)(1

مامور

)(2

مرستيال

باغوان

)(43

)(1

)(1

مديريت دفتر داری )(2
حواله جاتو مديريت )(2
ټولټال

مديريت

مدير

ټولټال
ټولټال

)(46

ټولټال

)(2

)(2

)(1

)(9

)(1

مامور

)(3

مامورين
)(20

مامورين

)(5

دتنظيف کارکونکي
دډريورانو سره )(307
ټولټال
)(314

ياداښت:دجالل اباد ښاروالي په پورتني جدول کې ديادو کارکونکو او اجيرانو ترڅنګ دڅانګو لپاره  ٢۴نفره امر وړونکي او  ٣٠ښاري پوليس ھم لري.
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مدير

)(1

مديران

)(8

ټولټال

)(4

ټولټال

)(28

ج .دجالل اباد ښاروالي د پيرودونکو )ښاريانو په ګډون د واليت مقام ،واليتي شورا او دښځو دچارو
رياست( له نظره
د ځواب ويونکي او په پيرودونکو متمرکزې خدمت رسونې په موخه ،د ښاروالۍ دبيالبيلو اړخونو په اړه د افغانستان دسيمه
اييزې حکومتولۍ دپروګرام -دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مرسته په پنځو ناحيو کې دپيرودونکو دخوښۍ يوه
چټکه سروی ترسره شوه ترڅو دظرفيت دپراختيا پالن دښاريانو اړتياوو او انديښنو ته غښتلی ځواب ووايي.
ديادې سروی په ترڅ کې د  ۵٠نفرو سره خبری وشوي چې دښاروالۍ کړنې يې په الندی توګه بيان کړي
دنورو ښارواليو په څير د جالل اباد ښاروالي ښاريانو ته د  ٢۵ډوله خدمتونو په عرضه کولو مکلفه ده .دسروی ګډونوالو په
جالل اباد کې د خدمتونو کيفيت ته له  ١څخه تر  ۵پورې
نمبر ورکړی ) :١بد او  :۵ډير ښه( چې جزييا ت يې په
جدول  ٢کې شته.
پايلې ښايې چې د  ٢۵ډوله خدمت له جملې څخه يواځي ٧
ډوله خدمت ښه او لوړ کيفيت لري په داسې حال کې چې
پاتې  ١٨ډوله خدمت د ښه څخه ټيټ دی .که په سلنې سره
يې وښايو ددويم شکل په بنسټ  ۶٠٪خدمتونو ښه او دھغې
څخه لوړ کيفيت لري.

د خدمتونو دکيفيت او شتون په اړه دښه پوھيدو او وضاحت لپاره دنورو جزياتو لپاره الندی جدول ته مراجعه وکړئ
جدول :٢دښاروالۍ دخدمتونو دکيفيت درجه بندي ) ۵٠نفره ځواب ويونکي(

کيفيت
خدمت

بد

ډير

ښه

دخدمتونو دشتون
ډير ښه

عالی

سلنه

کمزوری

دودانيزو چارو څخه څارنه او د خپل سرو ودانيو له مينځه
وړل

0%

20%

60%

0%

20%

80%

دمايع او جامدو کثافاتو راټولول

0%

0%

60%

20%

20%

100%

دويالو او پياده رونو جوړول ،پاکول او خالي کول

20

دزينتي بوټو کينول او دزرغونو سيمو ساتنه او څارنه

%

20%

40%

0%

20%

100%

20

40%

20%

0%

20%

100%

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
%
باغونو او عمومي پارکونو ته د اوبو ورکول او دھغې

40

ښايسته کول

%

دترافيکي څراغونو څارنه او ساتنه

60
%

دعامه تشنابونو او کنارابونو جوړول او څارل

20%

20%

20%

0%

80%

40
%

دسړکونو قير ريزي او جغل اندازې

40%

0%

0%

20%

60%

40
%

دموټرو په تمځايونو کې د سيورو جوړول او څارل

40%

0%

0%

40%

80%

40
%

دپل او پلچکونو جوړول او رغول

40%

20%

0%

0%

60%

20
%

پر سړکونو اوبو شيندل او جارو کول

20%

0%

20%

0%

60%

40
%

ناپيژاندو کسانو ته کفن ورکول او خښول

0%

40%

0%

0%

60%

60
%

دعامه حمامونو جوړول او دھغې څخه څارنه کول

0%

40%

0%

20%

60%

60%

0%

0%

0%

20%

40
%

20%

40%

0%

0%

60%

دسړکونو دروښانولو دسيستم تنظيمول او څارل

0%

80%

0%

0%

20%

40%

دمارکيټونو دچارو سمبالول

0%

60%

0%

0%

40%

80%

دکرايي دوکانونو ويش

0%

40%

40%

0%

20%

80%

دمړو دپريمنځلو دځايونو ودانول

40
%

د فاتحې د تاالرونو ودانول

60
%

دتمځايونو ودانول او څارل

کلتوري خدمتونه

40%

20%

0%

0%

20%

40
%

د دندې موندنې خدمتونه

20%

0%

0%

100%

20%

40
%

د عامه تفريحي ځايونو ودانول او څارل

40%

0%

0%

0%

0%

60
%

دورزشي لوبغالي ودانول او څارل

40%

20%

0%

0%

0%

40%

0%

20%

0%

40%

60
%

40%

0%

0%

0%

80%

20

40%

40%

0%

0%

60%
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
%
دځمکې ويش

40

دجواز ويش

%

20%

40%

0%

0%

20%

0%

20%

0%

0%

80%

50%

پيرودونکي په دی باور دي چې دخدمتونو دکيفيت او پوښښ اړونده ستونزې دالندې الملونو زيږنده دي:
-

ناکافي عوايد

-

دکافي او الزمو شرايطو لرونکو کارکونکو نشتوالی

-

ناکافي ماشين آالت ،وسايط او تجھيزات

-

نااغيزمن مديريتي ظرفيتونه

-

د قانون دحاکميت اړونده ستونزې

-

اړيکو ته داصولو پر سر لومړيتوب ورکول

د ښاروالۍ دمالي ظرفيت دلوړوالی لپاره ښاريان خوښ وه ترڅو تعرفې او ټکسونه تر  ۵٠٪پورې لوړ شي .په زړه پوری ده
چې اوسمھال خلک دخپلو ځانونو لپاره د خدمتونو په عرضه کولو کې ونډه لري .الندی جدول دخدمت رسولو په برخه کې
دخلکو ونډه ښايي:
جدول  :٣دخدمت رسولو په پروسه کې د خلکو ونډه
خدمت

دخلکو دونډې سلنه
) ۵٠نفره ځواب ويونکي(

دکثافاتو را ټولول

60%

د ويالو پاکونه او رغنه

20%

دتشنابونوپاکونه

60%

دنيالګيو کينول او دزرغونو سيمو څارنه

20%

پر سړکونو د اوبو پاشل

10%

د سړکونو جارو کول

10%

دمارکيټونو ودانول

20%

ښاروالي يوه وګړيزه اداره ده چې دښاريانو دعمومي اړتياوو دپوره کولو لپاره فعاليت کوي نو له ھمدې امله دځينو ځانګړو
ډلو لکه دښځو ،ماشومانو ،ځوانانو ،سپين ږيرو او معيوبينو ګټې د خدمت رسونې په پروسو او پروژو کې د توان ترکچې په
پام کې وساتي.
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د خدمت رسونې په پروسو او پروژو کې د ځانګړو ډلو د ګټو درجه

ډير زيات

زيات

تر يوې اندازې

لږ

ھيڅ
ښځې
کوچنيان او ځوانان

سپين ږيري
معلولين

د خلکو دګډون او روڼوالي )شفافيت( په اړه دسروی) ۵٠نفرو ځواب ويونکو( پايلې څرګندوي چې دښاروالۍ  ٢٠٪کړنې په
بشپړه توګه غير شفاف دي ٣٠٪ ،کړنې يې يو څه شفاف دي او  ۵٠٪کړنې يې په بشپړه توګه شفافې دي .د خلکو دګډون په
اړه بايد ووايو چې  ٣٠٪پوښتل شوو خلکو دښاروالۍ په پروسو کې نه ګډون ته اشاره کړی ٣٠ ،سلنې نسبي ګډون کړی او
پاتی  ۴٠سلنې بشپړ ګډون کړی .د خلکو  ۴٠سلنه ګډون په دی دليل دی چې ښاروالۍ دتمويل کونکو په مرسته دمشورې او
حساب ورکونې ګڼ شمير پروګرامونه داير کړي او ددې ترڅنګ دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام -دملګرو
ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مرسته يې دښوونځيو دښاروالۍ
شوراګانې داير کړي.
دسروی پوښتنې د ډيرو مشخصو موضوعګانو څخه دعمومي
موضوعاتو په لور وه .ځواب ورکونکو دښاروالۍ کړنې په
دوو مثبتو ) ګټورتوب او کارايی( او دريو منفي
صفتونو)بروکراسی ،فساد او دښاريانو اړتياوو ته نه پاملرنې(
سره يادې کړی.
دجالل اباد ښاروالۍ دکړنو دڅرګندولو لپاره پنځوس سلنه مثبت او
پنځوس سلنه منفي ځانګړنې ټاکل شوی وی.
شکل  :۴د جالل اباد دښاروالۍ ځانګړتياوی
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دويم څپرکى
د ظرفيت سنجش
د ظرفيت د سنجولو پروسه د ملګرو ملتونو د پرمختيايي پروګرام په مرسته ترسره شوی ،چې پر بيال بيلو برخو لکه
اداري ،سازماني او فردي کچو متمرکزه وه .د ظرفيت سنجونې موخه د شته ظرفيتونو اودھغو تشو اوکمبوديو پيژندل وه
چې ودانيزو اقداماتو په سرته رسولو دھغې پوره کول اړين دي.دا کار د ښاروالۍ مقام د پوره سال مشورو او د واليت د مقام
او د ښځو چارو د رياست نظرياتو ته په پاملرنې سره تر سره شو.د افغانستان د سيمه اييزې حکومتولۍ پروګرام-د ملګرو
ملتوپرمختيايي پروګرام د څيړنې څخه چې په څو کلونو کې يې د جالل اباد ښاراوالۍ د وضعيت په اړه کړى  ،ھم ګټه پورته
شوې ده.
د ظرفيت د سنجولو دپايلو مھم ټکي په الندې ډول دي:
شته ظرفيتونه او ستونزې
.1اداري

 1.1د ښاروالۍ قوانين او مقررات:
په افغانستان کې د ښارواليو قوانين او مقررات پخواني او زاړه دي  ،او د وخت د غوښتنو سره برابر نه دي ،او له ھمدې
کبله تعديل ته اړتيا لري .په دې سربيره بايد بيالبيلې اليحې طرح او جوړې شي تر څو د سيمه اييزې ادارې نوې پاليسي او
تګ الره پلې شي.
د ښارواليو په چارو کې حاکم قوانين او مقررې عبارت دې له  :د ښارواليو قانون ،د ښاري خدمتونو د محصول قانون ،د
صفايي د محصول مقرره ،دسرسبزۍ او تنظيف مقرره ،د استمالک قانون او د ملکيتونو د کرايې د معلومولو مقرره چې په
 ٧٩٤ګڼه جريده کې نشر ته سپارل شوي اوھمدارنګه د تدارکاتو قانون  ،د کار قانون ،او د وزيرانو شورا ځينې مصوبې دي
چې د ښارواليو په چارو کې اغيزې لري.
په اوسني وخت کې په عامه توګه ټولې ښاروالۍ او په ځانګړي توګه د جالل اباد ښاروالي د خپلو سيمه اييزو کړنالرو او
پاليسيو د جوړولو صالحيت نه لري ،او ھغه څه پلي کوي چې د مرکزي حکومت له خوا جوړ شوي د ي ،د سيمه اييزو
ادارو په نوې پاليسۍ کې ښارواليو لپاره د ملي اليحو پر بنسټ د سيمه اييزو چارو د سمبالښت په اړه له مھم رول څخه
تصريح شوى ده.
 1.2د ښاروالۍ پالنونه او ستراتيژي
د مديريتونو په سطحه کې پالنونه شته چې ډٻرې کوچنۍ کړنې په کې رانغښتې او ستراتيژيک او څرګند ليد لورى نه لري.
تر اوسه يو واحد او ھراړخيزه ليد لورى نشته چې د اداري واحدونو کړنو ته لورى ورکړي.
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يواځي د عوايدو د چارو پالن او ليد لورى شتون لري چې د افغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ د پروګرام په مالتړ جوړ
شوى دى ،او په نورو برخو او خدمتونو کې ھيڅ ستراتيژي او تګ الره شتون نه لري.
ښاروالۍ تر اوسه دا وړتيا نلري چې د نورو ھغو سيمه اييزو ادارو پروګرامونو ته پخپلو پرګرامونو کې انعکاس ورکړي
چې دښاروالۍ په اداري قلمرو کې فعاليت کوی او ښاريانو ته دښار يو ھر اړخيزه انځور وړاندی کړی.
 1.3د ښاروالۍ اړيکې او ارتباطات د خپلو شريکانو يا ملګرو سره:
په بيال بيلو کچو کې اړيکې او ارتباطات شته ،د واليت مقام سره مضبوطې اړيکې شتون لري ،او د نورو شريکانو او
ملګرو سره لکه واليتي شورا ،سکتوري ادارې ،مدني ټولنې ،رسنۍ ،شوراګانې ،مال امامان ،خصوصي سکتور ،د سيمې
خلکو ،تمويل کوونک او انسټيټيوټونو سره کمزوری اړيکې شتون لري .تر اوسه په ښاروالۍ کې د عامه مشارکت او اړيکو
ستراتيژى نشته ،تر څو يو ِغښتلی او ثابته حرکت د يوليد لوري په لور منځ ته راوړي ،نو ځکه خو داړيکو د تامينولو داليل
بيروني دي او په ښاروالۍ کې يې کوښښ روان دى تر څو دا اړيکې ورځ په ورځ قوي او سره نږدې شي ،د زيربنايي
پروژو ،خدمتونو او عوايدو پرمختيا په اړه د خلکو )کالنترانو ،اتحاديو  ،علماوو( ونډه د مياشتنيو غونډو او مشورو له
الرې ورځ په ورځ غښتلي کيږي .په ښاروالۍ کې مشارکت اوس يواځې د ښاريانو سره د سال مشورو په سطحه کې دى...
له دې سربيره د افغانستان د سيمه اييزې حکومتولۍ پروګرام له خوا د حکومتي ادارو تر منځ د اړيکو په موخه د ښاروالۍ
او د پوھنې رياست تر منځ او ښاروالۍ او ننګرھار پوھنتون ترمينځ د مرستو او غوره ښاري ژوند د رواجولو په موخه
شراکتونه رامينځته شوي.
 1.4د ښاروالۍ پاليسۍ او سيستمونه:
د جنسي چارو دمديريت سيستمونه ،محاسبې او بوديجې جوړولو سيستمونه شته خو ډٻر ابتدايي دى .د پرمختيايي
لومړيتوبونو ټاکل ،د سرپنا د چارو او غير پالني پراختيا د ستونزو د رفع کولو په اړه ھيڅ ډول پاليسي په الس کې نشته او
يواځی واکمنو چارواکود اوامرو او غوراويو پر بنسټ پرمختيايي پريکړی کيږي.
د کړنو د سنجش سيستم وجود نه لري ،د کړنو په ھکله کلنۍ موخې نه ټاکل کيږي چې د ھغې پر بنسټ سنجش وشي او
کړنې بھتره شي شي ،لکه څرنګه چې څرګنده ده چې د مکافاتو او مجازاتو سيستم د ښه کړنو په تشويق او پرمختګ کې مھم
رول لري خو دې سيستم ته پاملرنه نه کيږي ،يواځې او يواځې د کثافاتو چارو د تنظيم لپاره د کړنو د سنجش پروګرام چې د
افغانستان د سيمه اييزې حکومتولۍ د پروګرام لخوا ور پيژندل شوى چې جدي څارنې او تعقيب ته اړتيا لري.
د اطالعاتو مديريت په السي ډول تر سره کيږي او ډير کمزوری دى چې تر اوسه په دې اړه ھيڅ ډول کوم ښه او بھتره
سيستم معرفي شوى نه دى.
په اوسني وضعيت کې يو شمير فعاالن چې د حکومت د دايرې ،نړيوالې ټولنې ،د مدني ټولنې او خصوصي سکتور پورې
تړلي دي ،په بيال بيلو برخو کې کار کوي خو ښاروالۍ د مرستو د ھمغږي سيستم نه لري تر څو دې زيربنايي او پرمختيايي
مرستو ته د ښاري ليد لوري په لور جھت ورکړي او د سرچينو د ضايع کيدو او تکرار څخه مخنيوى وشي.
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1.5د مشتري پلوه خدمتونو دود يا کلتور:
د مشتري پلوه خدمتونو اصول او په بيال بيلو سکتورونو کې د ھغې اھميت تر اوسه پورې ښاروالۍ ته نه دي پيژندل شوي .د
څو لسيزو حاکمانه چلند او ذھنيت مونږ ته د يوې جدي مبارزې کول په ګوته کوي تر څو په مشتري پلوه جلند او خدمتونو
کې بدلون راشي .په ساده عبارت ،ويالى شو چې د ښاروالۍ کارکوونکي او د عامه خدمتونو چارواکي چې د خلکو د خدمت
لپاره ګمارل شوي اوس ځان د حاکميت په چوکۍ کې ويني.
د عامه سوکالۍ لکه د مشتريانو د خدمتونو او يا د مشتريانو د الرښوونې د تامين ھيڅ ډول پالن او اسانتياوې شتون نه لري،
ھمدارنګه عامه شکايتونو ته درسيدلو ميکانيزم ھم شتون نه لري ،خو ښاروالۍ په پام کې لري چې د تمويل کوونکو په مالتړ
دا سيستم د ښاريانو لپاره جوړ کړي.
 1.6روڼتيا ا و حساب ورکول:
ښاروالۍ د سيمه اييزو ارګانونو رياست او واليت مقام ته خپل کلنى راپور وړاندې کړى او ھمدارنګه د مرکزي حکومت له
خوا تفتيش کيږي .ددې ترڅنګ ښاروالي دجالل اباد په نامه يوه ربعواره مجله چاپوي او ښاريانو ته يې په واک کې ورکوي.
په مجله کې ھڅه کيږي ترڅو دبيالبيلو موضوعګانو لکه السته راوړنې ،دپرمختيايي پروګرامونو پلي کول ،دتنظيف دچارو
تنظيم ،دخلکو دنظرياتو اخستل ،د خځلو دزياتيدو زيانونه او ترالسه شويو عوايدو په اړه وي .دکال په پای کې دالسته راغلو
عوايدو ارقام ھم په کې خپريږي .ددې اړتيا ليدل کيږي ترڅو دمجلې کيفيت او منځپانګې ته ال نوره پاملرنه وشي.
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 .2سازمانی:
دظرفيت ددې کچې په اړه ترالسه شوی پايلې په الندې ډول ويشل شوي.
 2.1تشکيالتي جوړښت ،بشري سرچينې او پوھه:
ښاروالۍ تشکيالتي جوړښت لري ،خو نامناسبه دى ،او بشري سرچينې د ښارواليو چارو د ښه پرمختګ لپاره مديرتي او
تخنيکي اساسي وړتياوې نه لري .کارکوونکي د اھليت پر اساس نه دي ګمارل شوي او ښاروالۍ تر اوسه د بشري سرچينو د
پرمختيا لپاره کوم ليد لورى نه لري.
د جالل اباد ښاروالۍ د بشري سرچينو د تنظيمولو لپاره يو ځانګړى اداري واحد لري چې يواځی دبشري سرچينو پر مديريت
تاکيد کوي خو دبشري سرچينو دپراختيا دھغوی موخه او دتمرکز ټکې نه دی .نو په ھمدې بنسټ د بشري سرچينو دپراختيا
پالن شتون نلري.
د کړنو دارزونې ميکانيزم نشته اود پوھې د شريکولو وسايل بايد تازه ښاروالۍ ته وروپيژندلی شي ،ښاروالۍ د کنفرانسونو
او غونډو يو لوی تاالر لري چې د ظرفيت دلوړوالي ورکشاپونو او روزنيزو کورسونو په برخه کې ورڅخه ګټه اخستل
کيږي.
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
د ښځو ګمارل په دندو کې د تمرکز وړ موضوع ده ،خو د جالل اباد په ښاروالۍ کې يواځی يوه ښځه داجيرې په توګه کار
کوي.
په جالل اباد ښاروالۍ کې يواځی دآمريت ،مديريت او نواحيو بستونه کاري اليحې لري چې ھغه ھم ډيرې پخوانۍ دي او
داوسني تشکيل او اړتياوو سره سمون نه لري .نو دکاري اليحې دنشتوالي پربنسټ په نقشونو اومسوليتونو کې ابھام يوه بله
ستونزه او انديښنه ده.
 2.2اداري کړنالرې ،دکارونو څرنګوالی او کاري پروسې :
داداري کړنالرو اړونده مسايل په الندی ډول دي:
-

د دفتر د مديريت په برخه کې دښاروالۍ د الرښوونې لپاره ليکلې الرښود نشته

-

غونډې په نامنظم ډول او کله ناکله او ياھم دعاجلې اړتيا په صورت کې نيول کيږي

-

د کارکوونکو لخوا نه داوونيز ،او ربعوار راپور ورکولو اونه ھم د نظر ورکولو ميکانيزم وجود لري

-

مکتوبونه او مراسالت ثبتيږي خودمراسالتو پر بنسټ کړنې نه تعقيبيږي.

-

د دوسيو او آرشيف مديريت سيستم ډير کمزوری او کالسيک دى.

ناحيه د ښاروالۍ يواداري واحد دى چې په يوې ځانګړې سيمه کې د ښاروالۍ شتون تمثيلوي خو د ناحيو په اړه يو څه
ستونزې شته چې په الندې ډول ورڅخه يادونه کيږي:
-

دلومړۍ،دريمې ،څلورمې ،پنځمې او شپږمې ناحيو دفترونه د په خپلو ساحو کې دي خو ددويمې ناحيې مديريت
دښاروالۍ دمرکزي ودانۍ دننه دی او له ھمدې ځايه فعاليت کوي چې بايد په سيمه کې وي او په سيمه کې د
ښاروالۍ شتون تمثيل کړي.

-

دعوايدو دټولو په برخه کې دنواحيو دفترونه يواځی داوسيدو دکورونو ،مراکيټونو او دکانونو دصفايی دمحصول
دنده په غاړه لري او دخدمتونو دليږد په برخه کې ھيڅ ډول نقش نه لري او يواځی دھمغږۍ فعاليتونه دلته اوھلته
ترسره کوي.

-

په ھره ناحيه کې يواځې يو مدير ،يو مرستيال  ٣ ،مامورين  ٣تر څلور اجيران او کارکونکي دی ،او خدماتي
پرسونل نلري.

د خدمتونو الرښود ياد کاري پروسو چاپ شوی چارت وجود نه لري اوددې برسيره اوسنۍ کړنالرې ډيرې اوږدې او
سختې دي .
 2.3د کارکوونکو انګيرنه:
کارکونکي يواځی  ۵٠سلنه دخپلو دندو څخه خوښ دي ھغه ھم دالندی داليلو له امله:
-

مھارتونو سره د دندې مطابقت کمزوری دى

-

دکارکونکو دښوکړنو څخه ستاينه نه کيږي او پاداش يې نه ورکول کيږي.

-

مسلکي پرمختګ سست دى
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
-

تنخواوې ډيرې کمې دي ،اودرتب او معاش نوى سيستم تر اوسه نه دى پلي شوى.

-

د کارکوونکو تر منځ د زده کړې فرصتونه په برابره توګه نه ويشل کيږي

 2.4د ښاروالۍ د بيال بيلو واحدونو تر منځ اړيکې او ھمغږي:
د ښاروالۍ د داخلي واحدونو تر منځ ھمغږي او اړيکې کمزوری دي او ډيرى کړنې د مديريتونو د اجندا پر بنسټ تر سره
کيږي چې بايد د حکومتولۍ او پرمختګ د سازماني اجندا پر بنسټ صورت ومومي .د ښاروالۍ اداري شورا د واحدونو تر
منځ د ښه اړيکو او ھمغږۍ يوه ښه وسيله ده خو ددې شورا غونډې په منظمه توګه نه جوړيږي  ،دداخلي مکالماتو لپاره
آسانتياوې لکه انټرنيټ،تليفون او داسې نور شتون نه لري او سر بيره پر دې ،ښاروالۍ تر اوسه پورې د انټر نيټ سره نه ده
نښلول شوې
 2.5مديريتي او رھبري کړنالرې
رھبري ھم د ښارواليو او ھم د مديريتونو په کچه جدي ښه والي ته اړتيا لري تر څو مشارکتي شي او د دپريکړو په نيولو کې
نورواړخونو ونډې ته الره ھواره کړي ،مديريتي کړنالرې تر ډيرې کچې د غبرګون پر بنسټ دي او د ټولو ګډون په کې
نشته .د ښاروالۍ رھبري به په دې اړه د اصالحاتو ھڅې وکړي.
 2.6سرچينې)د بشري سرچينو پرته(:
دفتري تجھيزات:
اوسني دفتري تجھيزات چې يواځې  %٥٠اړتياوې پوره کوي ،تمويل کوونکى د  ASGPپه شمول د يو شمير تجھيزاتو
مرستې کړي دي ،اوسمھال النديني تجھيزات د ښاروالۍ په اختيار کې دي:
-

 ١لپ ټاپ کمپيوټرونه

-

 ١٢ډيسک ټاپ کمپيوټرونه

-

 ٢پرنټر ماشينونه

-

 ٢يو پی اس

-

 ٢اسټپاليزرونه

-

١فکس

-

 ١فلش ميموري

فزيکی منابع:
د جالل اباد ښاروالۍ د ملکيتونو لرونکې ده چې کوالى شو په الندې ډول د يو څو نومونه يې واخلو:
-

د ښاروالۍ د دفتر ودانۍ

-

د لومړۍ ،دريمې ،څلورمې ،پنځمې او شپږمې ناحيو ودانۍ
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
-

يو ميلمستون

-

مارکيټونه

-

منډيې ګانې

ددې سره سره ښاروالۍ ددويمې ناحيې ددفتر ودانۍ ته اړتيا لري
موټرې او ماشينونه
وسايط او موټرې بسنه نه کوي چې دا د خدمت رسولو په الره کې يوه لويه ستونزه ده په اوسني وخت کې الندې اسانتياوې
او امکانات د ښاروالۍ په واک کې دي:

ګڼه

حالت

دموټر ډول

شمير

فعال

١

تيوتا صرف فرونر

١

١

٢

تيوتا کروال سراچه

۵

۵

٣

ټيوټا فالنکوچ Ambulance

١

١

۴

داوبو بنز ټانکر

۴

۴

۵

ذيل  ١٣٠داوبو ټانکر

١

١

۶

څلور سلنډره مازدا

١

١

٧

ګريدر

١

١

٨

لودر

٣

٢

٩

تراکتور

۴
٢١

ټول

غير فعال

١
۴

١۶

۵

مالي سرچينې :
ښاروالۍ د مالي سرچينو د راټولولو او ښه والي لپاره  ،بھرنيو سرچينو لکه تمويل کوونکي او مرکزي حکومت ته اړتيا
لري ،په دې وروستيو کلونو کې زياتې زيربنيايي پرمختيايي مرستې د جالل اباد لپاره د واليت مقام او دجالل اباد ښاروالۍ
رياست په ھڅو برابريږي.
اوسني عوايد ناکافي دي ،او نشي کوالى چې د خدمتونو او پرمختيا په برخه کې د خلکو د اړتياوو ځواب ورکوونکي
اووسي ،د عوايدو د مديريت وړتيا د افغانستان د سيمه ايزې حکومتولۍ د مرستو په پايله کې د پخوا په پرتله ښه شوې خو
الزيات مالتړ ته اړتيا لري ،برسيره په تخنيکي مرستو اړينه ده تر څو د اقتصادي تشبثاتو له الرې عايداتي سرچينې او منابع
پرمختيا ومومي.
د بودجې جوړولو پروسه ابتدايي او غير مشارکتي ده .پرمختيايي بودجه د يو اوږدمھالې او يامينځمھالې ليد لورې پر بنسټ
نه برابريږي .په دې برخه کې ښاروالي مرستې ته اړتيا لري ترڅو دغه پروسه بھتره ،رڼه او حساب ورکونکي شي .دجالل
ابادښاروالي د نورو ښارواليو په څير د بودجې دبرابرولو صالحيت لري مګر دبودجې دمنظورولو صالحيت نه لري.
بله موضوع چې کوالى شي ښارواليو سره د ښاري چارو پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي د پرمختيايي پروژو د پلي
کولو لپاره د پورونه تر السه کول دي ،د مالي چارو او عامه لګښتونو د قانون له مخې ښاروالۍ کوالى شي چې د مرکزي
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
حکومت څخه پورونه واخلي خو د جالل اباد ښاروالۍ تر اوسه دې راز پورونو ته السرسى نه لري ،له بانکونو او نورو
مراجعو څخه پور اخستنه د ښارواليو په قانون او مقرراتو کې صراحت نه لري ،او تر اوسه دا کار نه دى شوی.

شته ظرفيتونه او ستونزې
 . ٣فردي
د ښاروالۍ کارکونکي دھيواد دننه او بھر پرمختللو او بنسټيزو زده کړو ته د قانون ،مديريت او تخنيکي برخو کې اړتيا لري.
د  ۶٠٪څخه لږ مامورين دښاروالۍ په ماموريت باندی پوھيږي ،يواځی  ۵کارکونکي دکمپيوټر زده کړې لري او دنورو
لپاره دکمپيوټر ،انټرنټ او انګليسي ژبې زده کړې يوه اړتيا ده او په پالن کې نيول شوی.
تراوسه پورې يو لړ روزنيز پروګرامونه د افغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ د پروګرام پر مټ داير شوي چې په الندې
توګه ورڅخه يادونه کيږي.
شميره

دګډونوالو شمير

دپروګرام سرليک

نارينه
1

دسازماني دندو تحليل

2

پالن جوړونه ،مديريت او دعوايدو لوړوالی -لومړۍ 3

پلی کونکی

ښځينه
UNDP/ASGP

11

UNDP/ASGP

دوره
3

پالنگ پالن جوړونه ،مديريت او دعوايدو لوړوالی3 -

UNDP/ASGP

دويمه دوره
4

دټولنيز السرسي په توګه دښوونځيو دښارواليو دکميټو 11

3

UNDP/ASGP

جوړول
5

دصفايی دمحصول مديريت او نقشه جوړونه

14

UNDP/ASGP

6

دعوايدو او کړنو دسنجش د ډييتابيزونو معرفي

2

UNDP/ASGP/GDMA
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دريم څپرکې
دظرفيت دپراختيا لپاره داقداماتو جدول
لنډمھاله
شميره

وسايل

2011-12

)د(

دپراختيا

مسووله اداره

2013

اوږدمھاله

دظرفيت

متوقعه پايلې

2014

ظرفيتي اړتياوې

فعاليتونه

),ک(

کالونه

شاخصونه

لګښت په
اوسنی وضعيت( :

امريکايی

)ھدف

ډالر

اداري

1

ښاروالي او

دظرفيت دپراختيا دپالن

ديو ليد لورې په لور

دپلي کولو په لور منظم

دټولو شريکانو

خوځښت

خوځښت

دظرفيت دپراختيا

دټولو شريکانو سره د ظرفيت دپراختيا

دپالن په اړه د

دپالن سره دھغوی دظرفيت دپراختيا

دافغانستان دسيمه

ښاروالۍ

دپالنونو په موخه دناستو تنظيمول

اييزې حکومتولۍ

ک

ناسته او سال

دکارکونکو او

پروګرام

)ھيڅ :ترسره دی شي(

شريکانو حساسول
ستراتيژۍ او

دټيم رامينځته کول او دوضعيت

پالنونه

دمشارکتي څيړنې ترسره کول

ک

سال ،زده کړه،

ښاروالي او
دافغانستان دسيمه
اييزې حکومتولۍ
پروګرام

سال او ھمغږي

ښاروالي او
دافغانستان دسيمه
اييزې حکومتولۍ
پروګرام

ھمغږي،
ورکشاپ

دحکومتولۍ ،پراختيااوخدمت رسونې،
2

دفساد پروړاندی مبارزې اوجنډر پالنونو
او ستراتيژيو برابرول او پلي کول

د

اټکل شوی

دښار انځور او دوضعيت

دښار انځور او

پيژندنې ټيم

دوضعيت پيژندنې ټيم
)ھيڅ :يو(

ستراتيژۍ او پالنونه تھيه

دستراتيژيو او پالنونو

کيږي

شتون )ھيڅ :څلور(

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
لنډمھاله
شميره

د

وسايل

2011-12

پاليسۍ

جنسي ،محاسبې او بودجې جوړولو

)د(

دپراختيا

مسووله اداره

2013

غوره سيستمونه او

دسيمه اييزې ادارې دپاليسۍ په رڼا کې د

اوږدمھاله

دظرفيت

2014

ظرفيتي اړتياوې

فعاليتونه

),ک(

کالونه
متوقعه پايلې

شاخصونه

اټکل شوی

اوسنی وضعيت( :

لګښت په

)ھدف

امريکايی ډالر

سال ،زده کړه او

ښاروالي،

دجنسي مديريت ،محاسبې

دجنسي مديريت،

تخنيکي مرسته

ډونران ،سيمه

او بودجې جوړولو

محاسبې او بودجې

اييزاورګانونه او

سيستمونه بھتره کيږي

جوړولو لپاره بھتره

دمديريت دسيستمونو بيا کتل او بھترول

سيستمونه

دماليې وزارت

)ابتدايی او ناليکل شوي:

پرمختللي او ليکل شوي(
د پراختيايي لومړيتوبونو دټاکلو لپاره

ک

دپاليسيو برابرول او پلي کول ،د ځمکو

سال ،زده کړه او

ښاروالی

پاليسۍ او دخدمتونو ځواب

تخنيکي مرسته

دويش لپاره دضوابطو رامينځته کول او

3

دلومړيتوبونو دټاکلو لپاره
وينه تھيه او برابريږي

دپاليسيو شتون /
دلومړيتوبونو دټاکلو
لپاره ضوابط ،دځمکې

دځانګړو ټولنيزو ډلو ته دخدمتونو

ويش او دخدمتونو

ځوابوينه

ځوابوينه

)نه:

بلی -دری(
دکارکونکو او مديريتونولپاره دکړنو

د

زده کړه ،

ښاروالی ،دونر

تخنيکي مرسته

دمديريت دپالن برابرول او پلي کول

دکړنو دمديريت پالن

دکړنو دمديريت

برابر او پلي کيږي

دميکانيزم شتون )نه:
بلی(

او ورکشاپ
دمحصول ورکونکو او دمديريتونو او

د

نواحيود کارکونکو دکړنو لپاره دمکافاتو

سال ،زده کړه

ښاروالی

او ھمغږي

دمکافاتو او مجازاتو

دمکافاتو اومجازاتو

ميکانيزم رامينځته کيږي

شتون او پلي کول )نه:

او مجازاتو طرح او پلي کول
داطالعاتو دمديريت د بھتر والي لپاره
دپالن تھيه او پلي کول

بلی(
ک

سال ،زده کړه

ښاروالی ،دونر

ورکشاپ

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

داطالعاتو دبھتر والي

دپالن شتون او داطالعاتو

پالن برابريږي

بھتر مديريت )نه :بلی(

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
لنډمھاله
شميره

دشريکانو سره
اړيکې او ارتباطات

دمشارکت او عامه اړيکو دپالن او

وسايل

2011-12

)د(

دپراختيا

مسووله اداره

2013

اوږدمھاله

دظرفيت

متوقعه پايلې

2014

ظرفيتي اړتياوې

فعاليتونه

),ک(

کالونه

شاخصونه
اوسنی وضعيت( :

لګښت په

)ھدف

امريکايی ډالر

سال ،زده کړه،

ښاروالي ،ډونر،

دمشارکت او عامه اړيکو

دمشارکت او عامه

تخنيکي مرسته

اطالعات او

پالن او ستراتيژۍ ترتيب

اړيکو پالن او

او ورکشاپ

کلتور او رسنۍ

او پلي کيږي

ستراتيژۍ شتون )نه:

مشوره

ښاروالی ،ډونر،

دنواحيو دفترونه جوړ او

دناحيې ددفتر شمير چې

جوړول او غښتلي کول

سيمه اييز

پياوړي کيږي

رامينځته او غښتلي

) دصالحيت سپارل او تجھيزات (

اورګانونه

د

ستراتيژۍ برابرول او پلي کول

ھو– يو(
په خپله سيمه کې دنواحيو ددفترونو

دګذر ،ناحيو اوښاروالۍ دحکومتولۍ او

د

ک

پراختيا دشورا رامينځته کول
4

کيږي )پنځه  :يو(

ناسته ،سال،

ښاروالي ،ډونر،

دګذر ،ناحيې او ښاروالۍ

دګذر ،ناحيو او

تخنيکي مرسته،

ناحيې

شوراګانې رامينځته کيږي

ښاروالۍ شوراګانې

ھمغږي او

چې جوړيږي به )ھيځ:

ورکشاپ

 76گذر او  6ناحيه،
يوه مرکزي شورا(

دشبکو ،غړيتوب ،مجتمعو او دعامه-

د

ناسته ،سال،

خصوصي په شمول دنورو شراکتونو

تخنيکي مرسته،

رامينځته کول او پياوړي کول

ھمغږي او

ښاروالي ،ډونر او
بيالبيلې ادارې

شبکې ،غړيتوبونه او

دشبکو ،غړيتوبونو او

مشارکتونه رامينځته کيږي

مشارکتونو شمير ) يو:
پنځه(

ورکشاپ
تخنيکي مرسته،

ښاروالي ،سيمه

مشارکتي ميکانيزم

دپالن ،بودجې او

کولو او څارنې اوارزونې د مشارکتي

سال ،ھمغږي او

اييز اورګانونه او

رامينځته کيږي اوعملي

څارنې او ارزونې لپاره

ميکانيزم رامينځته کول

ورکشاپ

بيالبيلې ادارې

کيږي

دمشارکتي پالن شتون

دپالن جوړونې ،بودجې جوړونې ،پلي

د

) نه :ھو(

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

اټکل شوی

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
لنډمھاله
شميره

وسايل

)د(
دارتباطاتو او دظرفيت دپراختيا د څانګې

ک

رامينځته کول

2011-12

دپراختيا

مسووله اداره

2013

ظرفيتي اړتياوې

اوږدمھاله

دظرفيت

2014

فعاليتونه

),ک(

کالونه
متوقعه پايلې

شاخصونه

اټکل شوی

اوسنی وضعيت( :

لګښت په

)ھدف

امريکايی ډالر

سال ،زده کړه او

ښاروالی ،سيمه

دارتباطاتو او دظرفيت

دارتباطاتو او دظرفيت

ت.م

اييز اورګانونه،

دپراختيا د وڅانګې

دپراختيا د څانګې

داداري اصالحاتو

رامينځته کيږي

شتون )نه :ھو(

او ملکي خدمتونو
کميسيون
د  ICTدزيربنا دامکاناتو لوړول؛

ک

دارتباطاتو داسانتياوو درامينځته کولو په

سال ،ت.م

ښاروالی ،دونر

ورکشاپ

د  ICTدزيربنا دامکاناتو

دويبپاڼې شتون

لوړيږي ،ويبپاڼه فعاليږي

)نه :ھو(

موخه د ويبپاڼې جوړول او مديريت

دحساب ورکونې دکلتور رواجول او

د

پياوړی کول او دښاروالۍ اطالعاتو ته
دخلکو دالسرسي تامينول

دمرستو دھمغږي کولو ميکانيزم

سال ،زده کړه ،

ښاروالی،

حساب ورکنه وده کوي او

په ښاروالۍ کې

ت.م

اطالعات او

اطالعاتو ته خلک

اطالعاتو ته دخلکو

کلتور ،رسنۍ،

السرسې پيدا کوي

السرسې )ډير ټيټ :

ورکشاپ
ک

زيات(

دونر

سال ،زده کړه ،

ښاروالی ،دونر،

دمرستو دھمغږي کولو

دمرستو دھمغږي کولو

ت.م

دولتی ادارې

ميکانيزم رامينځته کيږي

ميکانيزم شتونه )نه:
ھو(

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن

لنډمھاله
شميره

ظرفيتي اړتياوې

),ک(

دظرفيت دپراختيا

اوږدمھاله

وسايل

مسووله اداره

)د(

2014
2013
2011-12

فعاليتونه

کالونه
شاخصونه
متوقعه پايلې

لګښت په
)اوسنی وضعيت :ھدف( امريکايی ډالر

ښاريانو لپاره دخدمتونو دکيفيت څخه دډاډ د

سال ،زده کړه،

ښاروالی ،سيمه اييز

دخدمتونو لپاره دحداقل

دمعيارونو شتون او ھغو

خدمتونو د دود

په موخه دخدمتونو لپاره د حد اقل معيار

م.ت ھمغږي

اورګانونه ،اداري

معيار ټاکل کيږي

خدمتونو شمير چې حد اقل

رواجول

ټاکل

ورکشاپ

دولتي او واليتي شورا

سال ،ت .م

ښاروالی ،دونر

 5د مشتري پلوه

معيار ورته ټاکل شوی )
نه :ھو  -ھيڅ(5 :

دپيرودونکو د چوپړ دمرکز رامينځته

ک

کول

دپيرودونکو )مراجعينو(

دپيرودونو دچوپړ دمرکز

دچوپړ مرکز رامينځته

شتون او فعاليت ) ھيڅ :يو(

کيږي

دټيليفوني خدمتونو او عامه شکايتونو د

ک

سال

ښاروالی ،دونر

ميکانيزم رامينځته کول

ټيليفوني خدمتونه

دټيليفوني خدمتونو او عامه

رامينځته کيږي

شکايتونو د ميکانيزم
شتونه )نه :ھو(

دپيريدونکو دخوښۍ دسروی ترسره

د

کول
کارکونکو ته دمشتري پلوه خدمتونو

سال ،زده کړه،

ښاروالی ،دونر ،ناحيې

ت.م
د

مشوره ،ورکشاپ

ښاروالی ،دونر

دمھارتونو ورزده کول

دپيريدونکو دخوښۍ

دسروی ګانو شمير )ھيڅ:

سروی ترسره کيږي

يو سروی په ھرکال کې(

مشتري پلوه چلند او ليد

دھغو کارکونکو شمير چې

لورې به رامينځته شي

دمشتري پلوه چلند څښتنان
کيږي
)ھيڅ :ټول

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

اټکل شوی

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
کالونه

لنډمھاله

شميره

ظرفيتي اړتياوې

اوږدمھاله

وسايل

مسووله اداره

)د(

لګښت په

متوقعه پايلې

2014
2013
2011-12

فعاليتونه

),ک(

دظرفيت دپراختيا

شاخصونه

اټکل شوی

)اوسنی وضعيت :ھدف(

امريکايی ډالر

سازمانی

1

ک

دښاروالۍ اداري

دتصميم نيونکي په توګه دښاروالۍ داداري

شورا

شورا دناستو بيرته فعالول او منظمول

دساختاربياجوړول

د سازمان دڅيړنې په موخه د دندو څيړل او

او د وړتيا پر بنسټ

دتشکيالتي جوړښت ،ددندو دچارټ ،دبستونو

دکارکونکو ټاکل

دجدول او دھر بست لپاره د دندو داليحې

اصالحاتو او ملکي

برابرول

خدمتونو کميسيون

ک

دتصميم نيونکي په توګه

دښاروالۍ داداري شورا

سال ،زده کړه

ښاروالی

دښاروالۍ داداري شورابيرته

دناستو ځلې او

فعاليږي

منظموالی)نامنظم :منظم(

سال ،م.ت،

ښاروالی ،سميه اييز

د دندو څيړل ترسره کيږي

دتشکيالتي جوړښت،

ورکشاپ ،ھمغږي

اورګانونه ،داداري

اوورسره يوځای دتشکيالتي

ددندو دچارټ ،دبستونو

جوړښت ،ددندو دچارټ،

دجدول او دټولو لپاره د

دبستونو دجدول او دھر بست

دندو اليحې شتون

لپاره د دندو اليحې برابريږي

)دمديريتونو لپاره ددندو
اليحې  :دټولو لپاره (
نور)زاړه :نوي(

دنوي چارت او دندو داليحو په اړه

2

ښاروالی ،سميه اييز

دنوي چارت او دندو داليحو په

دمديريتونو او کارکونکو

ک

زده کړه

دمديريتونو او کارکونکو الرښوونه چې په

اورګانونه ،داداري

اړه مديريتونو او کارکونکو ته

شمير چې الرښوونه

ښکاره توګه مسوليتونه او دارتباطاتو کرښې

اصالحاتو او ملکي

الرښوونه کيږي

ورته کيږي او دنوي

څرګندوي

خدمتونو کميسيون دونر

چارټ او ددندو داليحې
باندې پوھيږي )ھيڅ :ټول
(

دپستونو اعالنول او دوړتيا پربنسټ ګمارل

ک

سال ،ھمغږي

ښاروالی ،سميه اييز

پستونه اعالنيږي او دوړتيا

داعالن شوو پستونو او

اورګانونه ،داداري

پربنسټ خلک ګمارل کيږي

وړتيا پر بنسټ ګمارل
شويو شمير )ھيڅ :ټول(

اصالحاتو او ملکي
خدمتونو کميسيون

يره

شم

ظرفيتي اړتياوې

فعاليتونه

لنډمھاله

دظرفيت دپراختيا

مسووله اداره

کالونه

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

متوقعه پايلې

شاخصونه

اټکل شوی

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
),ک(

2014
2013
2011-12

وسايل

اوږدمھاله
)د(

اوسنی وضعيت( :

لګښت په

)ھدف

امريکايي
ډالرو

دځوانو مسلکي افرادو ګمارل

ک

سال  ،ھمغږي

په ښاروالۍ کې په ملکي خدمتونو کې د ښځو

د

سال  ،ھمغږي

ښاروالی ،سيمه اييز

مسلکي ځوانان به په کار

دپه دنده ګمارل شوو

اورګانونه ،ک.ا.ا

وګمارل شي

مسلکي ځوانانو شمير

ښاروالی ،سيمه اييز

په ښاروالۍ کې په ملکي خدمت

دګمارل شوو ښځو

اورګانونه ،ک.ا.ا

کې دښځو زياتوالی

سلنه

)دری نفره 15 :نفره(

دګډون ھڅول

)(%8 :%0

دښځوچارو رياست
دمسلکي پرمختګ جدي څارنه ،ددندې سره

د

سال  ،ھمغږي

ښاروالی

مسلکي پرمختګ رامينځته کيږي دھغو کارکونکو شمير

دمھارت يووالی او دزده کړې مساوي

؛ مھارت ددندې سره سمون

چې پرمختګ کوي،

فرصتونه ترڅو کارکونکي زړه ماتې نه شي

خوري او دټولو لپاره دزده کړې

دمھارت سره سمه دنده

مساوي فرصتونه پيدا کيږي

اخلي او د زده کړې
دفرصتونو څخه
برخمن کيږي )ھيځ:
اکثريت(

د رتب ومعاش د نوي سيستم پلي کول

ک

سال  ،ھمغږي

دکارکونکو

دھرکارکونکي دکړنو لپاره دکلني ھدف ټاکل

د

سال ،ورکشاپ ،زده

دکړنوارزونه

؛ دکړنو ارزونه او دبھتروالي دپروګرامونو

ښاروالی ،سيمه اييز

درتب ومعاش نوی سيستم پلي

دھغو کارکونکو شمير

اورګانونه ،ک.ا.ا

کيږي

چې له نوي سيستم

شاروالی

دکړنو کلني ھدفونه ټاکل کيږي،

دکړنو دمديريت

ارزول کيږي او دبھترۍ لپاره

دسيستم شتون )نه :ھو(

څخه تنخوا اخلي
)ھيڅ :ټول مامورين (

3

کړه

پلي کول

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

پروګرامونه پلي کيږي

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
لنډمھاله
شميره

ظرفيتي اړتياوې

),ک(

دظرفيت دپراختيا

اوږدمھاله

وسايل

مسووله اداره

)د(
دزده کړی

دنورو څانګو دکارونو په اړه د عملي

مديريت

زده کړو معرفي کول

ک

سال ،ھمغږي

متوقعه پايلې

2014
2013
2011-12

فعاليتونه

کالونه

شاخصونه

ښاروالی ،دونر

اوسنی وضعيت( :
)ھدف

دنورو څانګو دکارونو په اړه

دھغو کارکونکو شمير

د عملي زده کړې ورکول

چې په نورو دندو کې

کيږي

زده کړې ترالسه کوي
)ھيڅ :نيم کارکونکي (

په فزيکي او اليکترونيکي ډول د زده

ک

کړې دمرکز رامينځته کول

سال ،ھمغږي،

ښاروالی ،دونر

ورکشاپ

دزده کړو دسرچينو مرکز

دزده کړو دسرچينو د

رامينځته کيږي

مرکز شتون )ھيځ :
يو (

4

کنفرانسونه ،سيمينارونه،

دداير شوو

د زده کړو د تبادلې لپاره دکنفرانسونو،
سيمينارونو ،مياشتتنيو ناستواو مطالعاتي

ناستې او سفرونه ترسره

پروګرامونو شمير

سفرونو ترسره کول

کيږي

)ھيڅ :مياشت کې

ک

سال ،ھمغږي

ښاروالی ،دونر

يوځل(
دبشري سرچينو دپراختيا داوږدمھاله او

د

يو ليدلرونکي پالن جوړول

سال ،ورکشاپ

ښاروالی ،دونر ،ک.ا.ا

يوځای والی

دبشري سرچينو د پراختيا

دبشري سرچينو د

پالن تھيه او پلي کيږي

پراختيا دپالن شتون
)نه :ھو-ھيڅ :يو(

دښاروالۍ دڅانګو دښارواليو دڅانګو ترمينځ دارتباطاتو او
5

6

ترمينځ ارتباطات

ھمغږۍ لپاره د اغيزمنو وسيلو په کار

او ھمغږي

اچول

دمديريت روشونه

دمشارکتي او ھمه شموله مديريتي روشونو

او رھبري

ھڅول او په کار اچول

د

سال ،زده کړه او

ښاروالی ،دونر

ھمغږي

دارتباطاتو او ھمغږې

د ارتباطاتو او ھمغږۍ

ميکانيزم رامينځته او پلي

دميکانيزم شتون

کيږي
د

سال ،زده کړه او

ښاروالی

ھمغږي

) نه :ھو (

مشارکتي او ھمه شموله مديريتي

دمشارکتي او ھمه شموله

روشونه په کار اچول کيږي

مديريتي روشونو شتون
)نه :ھو(

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

اټکل شوی
لګښت په
امريکايي ډالرو

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
لنډمھاله
شميره

ظرفيتي اړتياوې

),ک(

دظرفيت دپراختيا

اوږدمھاله

وسايل

مسووله اداره

)د(
کاري کړنالرې

داداري کړنالرو تھيه او پلي کول )د

او پروسې

راپور ورکونې او نظر څرګندونې

ھمغږي او

دميکانيزم رامينځته کول ،د فايلونو

ورکشاپ

د

ت.م  ،سال،

ښاروالی ،سيمه اييز
اورګنونه ،ک.ا.ا ،دونر

2014
2013
2011-12

فعاليتونه

کالونه

شاخصونه
متوقعه پايلې

اداري کړنالره تھيه کيږي

لګښت په
اوسنی وضعيت( :

امريکايي

)ھدف

ډالرو

داداري کړنالرو شتون
او پلي کول
)نه :ھو(

مديريت او ناستې ،دآرشيف مديريت،
دمراسالتو مديريت او تعقيب (
7

دکاري او خدمت رسونې دپروسو څيړنه ،ک

ت.م سال،

ښاروالی ،سميه اييز

کاري پروسې ثبت او بيا

دبيا انجنيري شوو

ثبتول او بياانجينيري کول

ورکشاپ

اورګانونه ،دونر

انجنيري کيږي

پروسو شتون او په

دخدمتونو دالرښود تھيه او ويشل

ک

سال

ښاروالی

دخدمتونو دالرښود تھيه کول

کپمپيوتري شوې

دښاروالۍ ددندو او اطالعاتو دمديريت

د

سال ،زده کړه،

ښاروالي ،سيمه اييز

داطالعاتو مديريت او

دکمپيوټري شوو دندو

دندې

کمپيوټري کول

ورکشاپ ،ت.م

اورګانونه او ډونر

دښاروالۍ دندې کمپيوتري

شمير او دنصب شويو

جوړيږي

ډيټابيزونو شمير )ھيڅ:

سال او ھمغږي

ښاروالی

کار وړل ) نه :ھو
دخدمتونو دالرښود
شتون )نه :ھو(
8

 5دندې (
دکارکونکو بانکي حسابونو ته دھغوی

ک

دمعاشونو ليږل

تنخواګانې بانکي حسابونو ته

بانکي حسابونو ته د

ليږدول کيږي

تنخواګانو دليږد
دسيستم شتون
)نه :ھو(

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

اټکل شوی

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
لنډمھاله
شميره

),ک(

دظرفيت دپراختيا

اوږدمھاله

وسايل

مسووله اداره

)د(
دنواحيو ددفترونو لپاره د ځمکو رانيول

سرچينې:
زيربنا ،عراده

د

ھمغږي ،سال

ښاروالی ،دونر

او دفترونو ودانول

جات ،تجھيزات

دخدمتونو دعرضې لپاره د وسايطو او

او مالي امکانات

ماشين آالتو رانيول

د

ھمغږي ،سال

ښاروالی ،دونر

لګښت په

متوقعه پايلې

2014
2013
2011-12

ظرفيتي اړتياوې

فعاليتونه

کالونه

شاخصونه
اوسنی وضعيت( :

امريکايي

)ھدف

ډالرو

ځمکه رانيول کيږي او دناحيو دھغو ودانيو شمير چې
ددفتر ودانۍ به جوړيږي

جوړيږي ) پنځه (1 :

وسايط او ماشينونه تھيه

دھغو ماشينونو او

کيږي

وسايطو شمير چې
رانيول کيږي ): 16

9

(7
دښاروالۍ دعوايدو دلوړوالي لپاره

د

ھمغږي ،سال ښاروالی ،دونر،
مرکزی حکومت ،

داقتصادي تشبثاتو رامينځته کول

نوي اقتصادي تشبثونه

داقتصادي تشبثاتو

رامينځته کيږي

شمير چې رامينځته
کيږي )ھوټل او درې

سکتور خصوصی

مارکيټونه 6 :اضافي
تشبثونه(
دکثافاتو څخه دسرې جوړولو مرکز

د

سال ،ت.م ،ھمغږي ښاروالی ،دونر

پراخه او غوره

دکثافاتو دچارو ،سرسبزۍ ،اوبو رسولو،

د

سال ،ت.م ،ھمغږي ښاروالی ،دونر،

خدمتونه

ويالو جوړولو ،عامه تاالرونو ،حمامونو،

مرکزي حکومت،

تشنابونو ،پارکونو او دسړکونو دجارو

سکتور خصوصی

دسرې جوړولو مرکز به

دسرې دجوړولو

رامينځته کيږي

دمرکز شتون )ھيڅ :يو
(

10

کولو او اوبو پاشلو دتنظيم لپاره د
پروګرامونو طرح او پلي کول

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

کليدي خدمتونه بھتروالی
مومي

اټکل شوی

دغوره خدمتونو شمير
)ھيڅ 8 :خدمتونه(

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
کالونه

لنډمھاله
شميره

ظرفيتي اړتياوې

اوږدمھاله

وسايل

)د(

شاخصونه

لګښت په

)اوسنی وضعيت :ھدف(

امريکايي

متوقعه پايلې

2014
2013
2011-12

فعاليتونه

),ک(

دظرفيت دپراختيا

مسووله اداره

اټکل شوی

ډالرو

فردی

ددندو اړونده

صورت مومي

شتون ) نه :ھو(

د انګليسي ژبې او معلوماتي تکنالوژۍ په ک

زده کړه ،سال،

ښاروالی ،دونر ،ک .ا.ا.

کارکونکي غوره مديريتې او

دھغو کارکونکو شمير

ګډون دبنسټيزو او پرمختلوو ښوونيزو

ھمغږي

پوھنتون

ددندو اړونده وړتياوې ترالسه

چې غوره مديريتي

کوي

وړتياوې ترالسه کوي

د ښوونيزو اړتياوو سنجش

ک

ظرفيت لوړوالی
)مديريتي (
1

سال ،ورکشاپ،

دښوونيزړ اړتياوو سنجش

داړتياوو دسنجش دراپور

ښاروالی ،دونر

ناستې

پروګرامونو طرح او پلي کول

) :2ټول مامورين(

دتخنيکي ظرفيت

دښوونيزو اړتياوو سنجش

ک

سال ،ورکشاپ،

ښاروالی ،دونر

ناستې

وده
2

د ښوونيزو او پرمختللو تخنيکي زده کړو ک

زده کړه ،سال،

طرح او تطبيق

ھمغږي

ښاروالی ،دونر ،پوھنتون

دښوونيزو اړتياوو سنجش

داړتياوو دسنجش دراپور

صورت مومي

شتون ) نه :ھو(

کارکونکي غوره تخنيکي

دھغو کارکونکو شمير

وړتياوې ترالسه کوي

چې غوره تخنيکي
وړتياوې ترالسه کوي

توأميت)يوځای

)ھيڅ :ټول مامورين(

والی(
دسال کارانو په کار ګمارل

سالکاران

ښاروالی ،دونر

د

سالکاران په دندو ګمارل کيږي

دھغو سالکارانو شمير
چې په دنده ګمارل کيږي

3

)(4 : 0

)يوځای والی(
4

توأميت

په يو ګاونډي ھيواد کې ديوې ښاروالۍ
او يا انسټيټيوټ سره دتواميت رامينځته

د

ھمغږي ،سال

ښاروالی ،دونر ،سيمه
اييز اورګانونه  ،ک.ا.ا

کول

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

توأميت رامينځته کيږي

د توأميت شتون )نه:ھو(

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
پلې کول
ددغې پالن دپلي کولو مشري به د ښاروالۍ په غاړه وي او دښاروالۍ پياوړی مشرتابه او دتمويل کونکو مالتړ ته اړتيا لري تر څو ټاکل شوي دتمې سره سم په ټاکلي زماني چوکاټ کې
ترالسه شي .دتمويل کونکو مالتړ به دتخنيکي مرستې او دتجيھيزاتو او ماشين آالتو درانيولو څخه دسالکارانو تر ګمارلو پورې وي.
دظرفيت دپراختيا دغه پالن د څرګندو او دندازه ګيرۍ وړ موخو سره په اداري ،سازماني او فردي کچو ظرفيتي موضوعګانو ته رسيدګي کوي .لکه څرنګه چې په پالن کې وړانديز
شوي دظرفيت دپراختيا دفعاليتونو څخه دڅارنې او ھمغږۍ په موخه بايد دارتباطاتو او دظرفيت دپراختيا واحد رامينځته شي .د افغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ پروګرام -دملګرو
ملتونو پرمختيايي پروګرام به دپالن دتطبيق څخه دڅارنې او دظرفيت دپراختيا د پرمختګ راپور دتيارولو په برخه کې خپل مالتړ ته دوام ورکوي.
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دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن

ضميمه 1

دزده کړې پالن
2011
زده کړه

شميره

3

ددندې اړوند/مديريتي زده کړې
1

دمديريت زده کړه ،برخه )1سنجش ،پالن جوړونه،بودجه جوړونه ،رھبری ،ھمغږي ،ټيم جوړونه(

2

دمديريت زده کړه  ،برخه )2څارنه او ارزونه ،راپور ورکونه(

3

اغيزمن ارتباطات ،داړيکو تامينول

4

پروپوزل ليکنه

5

دمنابعو په کار اچول او مرستو ھمغږي

6

دپروژې مديريت

7

ددفتر مديريت

8

نيټورک اوشراکت جوړونه

اختصاصي زده کړې
1

اداري او سازماني پراختيا

2

دبشري سرچينو مديريت او پراختيا

3

دشتمنيو مديريت

4

مديريت مالی ،محاسبه ا و تفتيش

5

دښاري پراختيا پالن جوړونه او مديريت

6

ټولنيزه پراختيا

7

اقتصادي پرمختيا ،داقتصادي تشبثاتو مديريت او پراختيا

8

دعامه خدمتونو بھتروالی

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

4

2012
1

2

3

2013
4

1

2

3

2014
4

1

3 2

4

دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت دپراختيا پالن
9

داطالعاتو مديريت

10

دخدمتونو دمعيار ټاکل او دکيفيت څخه دډاډ ترالسه کول

11

داوسيدو ځای ،پاکوالې او داوبو رسولو سيستم

12

دژوند دچاپيريال ساتنه

13

دخځلو پروسس او دسرو جوړول

نور
1

انگليسی

2

کمپيوټر دتخنيکي سافټ ويرونو په ګډون لکه اټو کيډ او فري انډ

3

حقوقي او قانوني پوھاوې

4

دسيمه اييزې ادارې څخه پوھاوې

5

د GISزده کړه

6

دجنډر مساوات

7

ديتابيز جوړونه

8

ښه حکومتولي
-

سنبله )وږی( ،دافغانستان دسيمه اييزې حکومتولۍ دپروګرام ،دملګرو ملتونو دپرمختيايي پروګرام په مالتړ

