دسيمه اييزو اورګانونو خپلواکه اداره
دانسجام او پاليسۍ معينيت
دښارواليو دچارو عمومي امريت

جالل اباد ښاروالي

کال 1390

Afghanistan

د  UNDP-ASGPپه تخنيکي مالتړ

سريزه
دافغانستان په اسالمي جمھوريت کې ښاروالۍ د ښاري چارو دسمبالښت او د ښاري اوسيدونکو دعمومي اړتياوو د پوره کولو په موخه تشکيليږي .خو د ښار او
ښاريانو په وړاندی ددغه لوی مسوليت سره سره بيا ھم ښاروالۍ غير بودجوي واحدونه دي او په خپله د عوايدو د پيداکولو صالحيت لري .دغې حقيقت ته په پام سره
دې پايلې ته رسيږو چې دښارونو پرمختګ او انکشاف او يا ھم د ښاريانو دژوندانه دکچې لوړوالی د ښارواليو دعوايدو دپيداکولو پوری تړلي .نو په ھمدی بنسټ
ښاروالۍ قانونا مکلفي دي چې ددوامداره خدمتونو دعرضې په منظور دعوايدو دلوړوالي او دمنابعو څخه دغوره ګټې اخستنې لپاره ھلې ځلې وکړي .ھمدغې اصل ته
په پام سره د جالل اباد ښاروالۍ د افغانستان دمحلي حاکميت د پروګرام په مرسته دھمدغو اھدافو دالسته راوړلو په موخه دعوايدو دلوړوالي يوه ستراتيژي برابره
کړي چې دھغې په پلی کولو سره به ښاروالي د ښوخدمتونو دليږد په موخه دعوايدو دپيداکولو له ليارې په ځان بسيا کړي.
دغه پروګرام او ستراتيژي نه يواځي د جالل اباد دښاروالۍ او دافغانستان دمحلي حاکميت د پروګرام پيداوار وو بلکې دخلکواواصنافو داستازو دګډو ھلو ځلو په پايله
کې ترتيب او جوړه شوی .دجالل اباد دښاروالۍ ددغه مشارکتي کړنالرې څخه موخه دحکومتدارۍ او ښاري پراختيا په لړ کې ديو غښتلي او پراخه وګړيز-دولتي
خوځښت رامينځته کول وو.
دغه پروګرام او ستراتيژي له دريو کليدي برخو څخه چې الندی ورڅخه يادونه شوی جوړه شوی ده چې په ھره برخه کې به د ښاروالۍ دکارکونکو او ادارې ظرفيت
لوړولو ته ځانګړی پاملر نه کيږي.
دجالل اباد ښاروالي ژمنه ده چې ددغې ستراتيژۍ په پلې کولو کې به دخپلو داخلي منابعو څخه ګټه اخلي خو دډونرانو او خلکو مالتړ ته اړتيا لري ترڅو دپلي کولو
جريان يې تيز شي او په لنډه موده کې ښاري رفاه ته السرسې پيدا کړي.
ددغې پروګرام اوستراتيژۍ له پلې کولو او پرمختګ څخه څارنه او ارزونه به دښاروالۍ دعوايدو دلوړوالي ترنامه الندی ديوې ځانګړی کميټي په غاړه وي.

دجالل اباد انځور:
دجالل اباد ښار دننګرھار واليت مرکز دی چې دافغانستان په ختيځ کې موقعيت لري .دجالل اباد ښار دافغانستان دختيځې پولې تورخم څخه نږدی د  ٧٨کيلومترو په
واټن کې پروت دی .او دپالزمينې کابل څخه د نږدی د  ١٨٢کيلومتره واټن لري .دجالل اباد ښار مديترانه يي اقليم لري او داوسني ښار مساحت يې  27کيلومتره
مربع دی .دجالل اباد زياتره خلک په دوکاندارۍ ،باغدارۍ ،مالدارۍ ،او کرنې کې بوخت دي او دھمدې ليارې خپل ژوند تيروي.
دجالل اباد زياتره ښاريان په پښتو ژبه غږيږي .ځينې اوسيدونکي په پشه ايی او دري ژبو ھم غږيږي .دجالل اباد په ښارکې د مسلمانانو ترڅنګ سکھان ھم ژوند
کوي او دخپلو مذھبي مراسمو لپاره يو درمسال ھم لري.
جالل اباد د افغانستان دپاچا امير حبيب ﷲ ژمنی پايتخت وو .ده په جالل اباد کې د سراج العمارت ،باغ کوکب او باغ شاھي په نومونو خورا ښه باغونه جوړ کړي
وه .پخپله اميراودھغه زوی غازي امان ﷲ خان او دپاچاھي کورنۍ ځينې نور مړي په باغ امير شھيد کې دفن دي.
دجالل اباد دښاروالۍ دبنسټ ډبره په  ١٣١٢ھجری لمريز کال کې ايښودل شوی .لومړی ښاروالی يې سيدحب علي شاه خان وو .دجالل اباد ښاروالۍ اوسمھال
دشپږو ناحيو درلودونکی دی او دالندې مديريتونو له الرې خپلې چارې سنبالوي :دښاروالۍ درياست مقام ،معاونيت ،اداري مديريت ،دمحاسبې مديريت ،دعوايدو
مديريت ،دتنظيفاتو مديريت ،دخدماتو مديريت ،دساختمان مديريت ،دتفتيش مديريت ،دتوزيع او استمالک مديريت ،دکنټرول مديريت ،او دتحصيلي مديريت.

دجالل اباد دښاروالۍ دعوايدي چارو اوسنی وضعيت
.

دعوايدو او اقتصادي پرمختيا په برخو کې دپرمختګونو دڅارنې او ارزونې لپاره ديو روښانه ميکانيزم درامينځته کولو په موخه لومړی اړين دی چې داوسني وضعيت
په اړه يو لنډ انځور تاسو ښاغليو دجالل اباد دښاروالۍ مينه والو ،چارواکو او تمويل کونکو ته وړاندی کړو.
په اوسني وخت کې دجالل اباد دښاروالۍ عوايدي چارې د عوايدو دلوی مديريت لخوا اداره کيږي چې ترچتر الندی يې يو دعوايدو عمومي مدير ،دوه مامورين ،او
ھمدارنګه دامالکو او جواز مديران کارکوي .شپږ ګونې ناحيې پخپلو ساحو کې د عوايدو دراټولولو مسوليت په غاړه لري چې په لومړۍ ناحيه کې پنځه نفره دايمي
او څلور نفره خدمتي ،په دويمه ناحيه کې پنځه نفره دايمي او دری نفره خدمتي ،په دريمه ناحيه کې پنخه نفره دايمی او شپږ نفره خدمتي ،په څلورمه ناحيه کې کې
پنځه نفره دايمی او دری نفره خدمتی ،په پنخه ناحيه کې څلور نفره دايمی او اووه نفره خدمتي او په شپږمه ناحيه کې څلور نفره دايمي پرسونل دنورو دندو ترڅنګ
دعوايدو په راټولولو بوخت دي .ددی ترڅنګ دجال ل اباد ښاروالي  ٣٠نفره تحصيلي پوليس ھم لري.
بست

دايمی /قراردادی

دمامور/اجير نوم

مدير عمومي عوايد بست ٣

دايمی

محمد آصف

مامور عوايد بست ۶

دايمی

ميرويس

مامور عوايد بست ۶

دايمی

نقيب 

اجير
مدير امالک بست ۴

دايمی
دايمی

اجمل
غالم حسين

مدير جواز بست ۴

خدمتي

انجنير شيرجان

دجالل اباد ښاروالۍ په  ١٣٨٩او  ١٣٨٨کلونو کې دبيالبيلو ثابتو اوغير ثابتو سرچينو څخه په الندی ډول عوايد ترالسه کړي .دعوايدو دغه انځور به په راتلونکي کې دھر ډول بدلون په اړه
دقضاوت بنسټ تشکيلوي
دعايداتي سرچينې ډول

په  ١٣٨٨کال کې په  ١٣٨٩کال کې ترالسه
ترالسه شوی عوايد شوي عوايد

ثابت عوايد -مجموعه

د  ١٣٨٨په پرتله
زياتوالی

دھرې سرچينې لپاره دليل

118815963

جواز
دسړک دغاړې ټکس
)تھجايی(
ددولتي ځمکو اجاره

896330

دمارکيټونو کرايه

22178442

ددوکانونو صفايي

4739457

1195880
1713649

دکورونو صفايي
دڅلوروبندرونو محصول

•

6514980
81577225

غير ثابت عوايد -مجموعه

98572988

دنقشو خرڅالو او دځمکې
محصول
جريمې

11615270
1388431

متفرقه عوايد

54781020

دباقياتو ترالسه کيدل

676527

د اوسيدلود نمرو ويش
مجوعي عوايد

•

30111740
191284459

217388951

26104492

د جالل اباد ښاروالۍ په  ١٣٨٩کال کې دراپور
ورکولو نوی سيستم په کار اچولې چې پر بنسټ يې
عوايد په منظمو جدولونو کې د ھغوسرچينو پر
بنسټ تنظيميږي چې عوايد ورڅخه السته راځي.
ددې څخه دمخه عوايد په اړه منظم راپورونه نه
جوړيدل بلکې د ھغو څانګو پر بنسټ تنظيميدل چې
عوايد يې راټولول چې په دی سره دعوايدو ديوې
سرچينې څخه دالسته راغلو عوايدو دکچې معلومول
خورا ستونزمن کار وو.
د  ١٣٨٩کال څخه دمخه دجالل اباد ښاروالۍ دټول
واليت په کچه ښارونه تنظيمول او دواليت دټولو
ښارونو څخه يې عوايد راټولول خو د ياد کال څخه
وروسته دولسواليو ښاروالۍ دجالل اباد د ښاروالۍ
څخه جال شوي او ھغوی خپلې عوايدي چارې په
خپله تنظيموي.

بله مھمه موضوع داقتصادي تشبثاتوموضوع ده چې دجالل اباد ښاروالۍ تر اوسه په دی برخه کې ډيرمحدود فعاليت لري.

دجالل اباد دښاروالۍ ليدلورې
دجالل اباد ښاروالي به تر  ١٣٩۴کاله پورې يوه مسلکي او مسوليت منونکي ادره اودغوره مالي ظرفيت او شفاف اوحساب ورکونکو کړنالرو څښتنه وي .او
ھمدارنګه دخلکو اوخصوصی سکتور په ملګرتيا به يې نوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي وي تر څو لوړکيفيت لرونکي اومتوازن خدمتونه ټولو ښاريانو ته
وړاندی کړي.
لکه څرنګه چې ورڅخه مخکې يادونه شوی دغه ستراتيژي په بيالبيلو کچو او بيالبيلو اړخونو کې داقداماتووړاندوينه کوي ترڅو په ښه توګه ټول لومړيتوبونه تر
پوښښ الندی راشي .ددې ستراتيژۍ درې مھمې برخي عبارت دي له:
• دعوايدي چارو مديريت اود عوايدو لوړوالی
• داقتصادي تشبثاتو پراختيا
• دعوايدو پييش بيني
 .1دعوايدي چارو مديريت اودعوايدو لوړوالی
دعوايدو په برخه کې دوه موضوعګانی د ځانګړي اھميت درلودونکي دي:
• په عوايدو کې دثبات دراوستلو په موخه د يو سالم مديريت له الرې د شته منابعو څخه اعظمي ګټه اخستنه
• د اقتصادي تشبثاتو له ليارې دعوايدو پراختيا

په لومړي سرکې غوره به وي چې خپلې پراختيايي او اصالحي کړنې په شته سرچينو او دھغې څخه په غوره ګټه اخستنې متمرکزې کړو.
دعوايدو ديو ھراړخيزه پروګرام او کړنالرې لپاره دا ډيره اړينه وي چې بيالبيلې تخنيکي او اداري برخې ترپوښښ الندی ونيسي ترڅو په عوايدو کې ھر مثبت
بدلون څرګند او دعوايدو دثبات لپاره زمينه برابره شي .ھمدې موضوع ته په پام سره دعوايدي چارو دمديريت په برخه کې مو په الندی برخو تمرکز کړی:
أ .دعوايدو مديريت
ب .داطالعاتو مديريت
ت .عامه پوھاوی
ث .ھمغږي او ھمکاري
ج .مکافات او مجازات
ح .د فساد پروړاندی مبارزه
خ .دخدمتونو وده
جزئيات يې په الندی ډول دي:
دغوره پايلو په موخه ،مقصد ،اھداف او ټاکلي فعاليتونه په پام کې نيول شوي چې ٍ
مقصد:
دښاروالۍ دعوايدو ثابتې سرچينې به دپام وړوده وکړي
اھداف:
 دعوايدو اغيزمن ،روڼ او حساب ورکونکی سيستم رامينځته کول دجالل اباد ښاروالۍ دظرفيت لوړول -دښاريانو لخوا دخپلو مالي مسوليتونو په رضاکارانه او منظمه توګه تاديه کول

 دنورو ادارو سره دښاروالۍ داړيکو غښتلي کول داقتصادي تشبثاتو له ليارې ښاريانو ته دکاري فرصتونو برابرولفعاليتونه :الف او ب  :دعوايدي چارو او اطالعاتو مديريت

شميره وړانديز شوي فعاليتونه

دتطبيق
نيټه

دتطبيق لګښتونه  1000افغانۍ(
94 93 92 91 90

مجموعه

تطبيق کونکی

دڅارنې شاخصونه

دساختمان تحصيلی او
نواحيو مديريتونه دتمويل
کونکي په مرسته

دثبت شوو تابعينو شمير
او د  ٩١کال ترپايه
پورې ددغې پروسې
بشپړول

د عوايدو او جواز
مديريتونه دتمويل کونکي
په مرسته

دثبت شوو اصنافو شمير
او د  ١٣٩٠کال ترپايه
پورې د سروی بشپړيدل

1
دصفايي دمحصول دتابعينو دپيدا کولو په
موخه د منظمو سروی ګانو ترسره کول) .
دمحصول لپاره د ښاري نقشو دبرابرولو
دپروسې له ليارې(

1390

300 150

100 50

2
په ښارکې دټولو روانو کاروبارونو سروی،
ثبتول او داصنافو دډيټابيس فعالول

دروان کال
60
څلورمه
ربعه

د ملکيتونو او ھمدارنګه د محصوالتو او
فيسونو د تابعينو ددفاترو ،دوسيو او
ډيټابيزونو برابرول او له ھغې څخه څارنه
کول

د  ٩٠کال
څلورمه
ربعه او
دوامدار

100

160

3
دعوايدو لوی مديريت

د  ١٣٩٠کال د حوت
ترپايه پورې دبشپړو
دفاترو او ډيټابيز شتون
او په دوامدراه توګه د
اطالعاتو تازه کول

4
د ساختمانونو اومکيتونو د جوړيدو څخه
څارنه اوپروخت دھغوی قيمت ګذاري

دوامدار

دساختمان آمريت

په منظمه توګه او پرخپل
وخت قيمت ګذاري

5
اد ښاروالۍ دملکتيونو د حد اقل ارزښت د
ټاکلو څخه وروسته په شفافه توګه دھغې په
کرايه او يا اجاره ورکول.

7

8

9

10

11

د ټولو نواحيو فعالول او دعوايدودټولولو
ديوې برخې دصالحيتونو ھغوي ته سپارل
دعوايدو دټولو او دښاريانو لخوا دمالي
مسوليتونو)صفايي ،جواز(....دتاديه کولو
لپاره د ټاکلې مودې ټاکل

د ھر کال
دحوت
مياشت

20

له
منظورۍ
څخه
وروسته

20

50

20

20

50

20

50

100

150

ربع دوم
سال
1390

وروسته له
منظورۍ
د عوايدو دراټولو او مديريت لپاره دنورو
څخه
کارکونکو په کار ګمارل
دھرکال
وروستۍ
په جدی توګه د باقياتو راټولول
شپږ
مياشتې
د پيشه ور د انځورد نصبولو سره يوځای په دھرکال
دويمه
 A 4اندازې سره دجوازنامې برابرول او
10
ربعه
ويشل

132 132 132 132

10

10

10

10

660

50

د حداقل ارزښت تعيينول
دساختمان آمريت
او دھغې پربنياد د
ملکيتونو په اجاره او يا
کرايه ورکول.
د  ١٣٩٠کال ترپايه په
خپلو سيمو کې دټولو
نواحيو موجوديت او
د ښاروالۍ رياست
دعوايدو په راټولو کې
دھغوی صالحيت
د  ١٣٩٠کال ترپايه
پورې دعوايدي سرچينو
دښاروالۍ رياست دواليت
لپاره د ټاکلې مودی ټاکل
مقام په مرسته

اداري مديريت د محاسبې
دمديريت په مرسته
دعوايدو مديريت دامنيه
قوماندانۍ په مرسته

مديريت عوايد

دعوايدو دکارکونکو په
شمير کې زياتوالی
دباقياتو دسلنې کموالی

دويشل شوو جوازونو
شمير او دھرکال ددويمې
ربعې پای ته رسيدو
پورې دجوازونو دويش
بشپړيدل

ج  .عامه پوھاوی
وړانديز شوي فعاليتونه

دتطبيق
نيټه

1

دمدني ښوونو په موخه د ښوونځيو دښارواليو دکميټو جوړول او
پياوړي کول

2

دښار دبيالبيو اصنافو د کالنترانو او دګذرانو دوکيالنو سره دمنظمو
غونډو دايرول

3

دښاروالۍ د مجلې ترتيب او نشر

4

دښاريانو دمالي او مدني مسوليتونو په اړه ځانګړي راديويي او
تلويزيني خپرونو جوړول او نشرول.

5

دښاروالۍ دپروګرامونو په اړه دحساب ورکوني اومشورې دعامه
غونډو برابرول

شميره

6

دنشراتي اوعامه پوھاوي دفعاليتونو په موخه د ځوانانو درضاکارانه
ټولنې جوړول او پياوړي کول

7

دښار او ښاري په اړه د ھنري نندارتونو جوړول

دتطبيق لګښتونه ) په  1000افغانی(
90

91

92

93

94

مجموعه

دريمه ربعه دو
دوامدار

90

30

30

30

30

210

مياشتنی

10

24

24

24

24

106

دوه مياشتنۍ

120

360

360

360

360

1560

50

50

50

50

200

40

40

40

40

190

 1391او
دوامدار
ددويمې ربعې
څخه

30

دوامدار

دھر کال پای

200

200

200

200

800

تطبيق کونکی
دپالن مديريت دښوونې او
رزونې او اطالعاتو او کلتور
د رياستونو اودونرانو په
مرسته
دعوايدو مديريت دښاروالۍ
درياست اونورو مديريتونو په
مرسته

دڅآرنې شاخصونه
دکميټو شتون او دھغوی
دوامداره فعاليت
دمنظمو غونډو دايرول

دنشراتو مديريت د نورو
مديريتونو او دونرانو په مرسته

دمجلې نشر او په منظمه توګه
دھغې ويشل

دنشراتو مديريت د ښاروالۍ
دنورو مديريتونو او اطالعاتو
او کلتور درياست په مرسته

دځانګړو راديوي او تلويزيوني
خپرونو شتون

دښاروالۍ رياست د ډونرانو
په مرسته

دمنظمو ناستو برابرول

دپالن مديريت د ځوانانو
دآمريت په مرسته

د رضاکارانو فعاليتونو ٪

دښاروالۍ رياست دځوانانو
امريت ،دښځودچارو ،پوھنې
اواطالعاتو اوکلتور
درياستونو او ډونرانو په

دھرکال په پای کې دنندارتون
جوړول

مرسته

8

دتجربو دالسته راوړلو په موخه دنورو ښارواليو څخه دليدنو تنظيم او
ترسره کول

9

دمسجدونو له ليارې د عامه پوھاوي دپروګرامونو په کار اچول

10

د ننګرھار پوھنتون سره دښاروالۍ دشراکت جوړول او پياوړی کول

په کال کې يو
ځل

50

50

50

50

50

250

دوامدار
دريمه ربع او
دوامدار

150

150

دښاروالۍ رياست د ډونرانو
په مرسته

دنورو له تجربو څخه دپوھې
دکچې لوړيدل

دښاروالۍ رياست دحج او
اوقافو په مرسته

دعامه پوھاوي دکچې لوړيدل

دښاروالۍ رياست دډونرانو په
مرسته

د  ١٣٩٠کال ترپايه پورې
دشراکت شتون

د .ھمغږي او ھمکاري

شميره وړانديز شوي فعاليتونه
1

ددولتي ادارو ،مدني ټولنو ،انجوګانو
اوخلکو په ملتيا دحکومتدارۍ اوښاري
پراختيا دکميسيون رامينځته کول

2

دحکومتدارۍ اوښاري پراختيا دکميسيون
غونډې

3

4

دښاري چارو او دمنابعو دلګولو دڅارنې او
ارزونې لپاره پروګرام جوړونه او مشترکه
څارنه او ارزونه
دبيالبيلو ادارو اوسازمانونو ترمينځ
داطالعاتو دشريکولو دکلتور رايجول

دتطبيق نيټه

دتطبيق لګښتونه )په  ١٠٠٠افغانۍ(
 94 93 92 91 90مجموعه

تطبيق کونکی

دڅارنې شاخصونه

دښاروالۍ رياست دنورو
ادراو په مرسته

دکميسيون شتون او منظم
فعاليت

دھرې ربعې پای

5

20

20

20

20

85

دښاروالۍ رياست

دمنظمونو غونډو دايرول

د اړتيا پر مھال

10

10

10

10

10

50

دښاروالۍ رياست دنورو
ادارو اوسازمانونو په
مرسته

دخدماتو او سرچينو ګډ
پروګرام

ټولې ادارې

بيالبيلو ادارو کې اطالعاتو ته
دالسرسي کچه

د ريمه ربع 1390

دوامداره

دعوايدي شعبو او دساختمان او آبرسانې
مديريتونو ترمينځ دھمغږۍ رامينځته کول

5

دعوايدو ،ساختمان او اوبو
رسولو مديريتونو

دوامداره

دھمکارۍ دکچې پياوړتيا

ه .مکافات او مجازات

شميره وړانديز شوي فعاليتونه

دتطبيق نيټه

دتطبيق لګښت )په  ١٠٠٠افغانۍ(
90

1

دکارکونکو دکړنو او دښاري مکلفيتونو
دترسره کولو څخه دڅارنې او ارزونې
دميکانيزم رامينځته کول

د  ٩٠کال وروستۍ
ربع

2

دښو کارکونکو پيژندنه او ھڅونه

کال کې يوځل

20

3

دھمکارو ،پوھو او مسوليت منونکو ښاريانو
پيژندنه او ھڅونه

سال يک مرتبه

20

تطبيق کونکی

دڅارنې شاخصونه

دښاروالۍ رياست

دڅارنې اوارزونې دميکانيزم
اوالرښود موجوديت

20

20

20

20

100

اداري مديريت دنورو
مديريتونو په مرسته

دھڅول شوو کارکونکو شمير

20

20

20

20

100

اداري مديريت دنورو
مديريتونو په مرسته

دھڅول شوو ښاريانو شمير

91

92

93

94

مجموعه

4

پرمتخلفو کارکونکو ته دال جدي مجازات
ورکول

اداري مديريت دنورو
مديريتونو په مرسته

داړتيا په صورت کې

دمجازات شوو کارکونکو
شمير

و .دفساد پروړاندی مبارزه
شميره

وړانديز شوي فعاليتونه

دتطبيق لګښت )په  ١٠٠٠افغانۍ(

دتطبيق نيټه
90

1

دعامه شکايتونو دصندوق جوړول

2

عامه شکايتونو ته درسيدلو دميکانيزم
رامينځته کول

3

دساحوي تفتيش ترسره کول او دعوايدو
ددفاترو سره تعرفو ته دمطابقت ورکول

4

5

په ښاروالۍ کې دننه د پيرودونکو دھرکلي
مرکز
پيرودونکو ته دتيليفوني خدمتونو رامينځته
کول

91

92

93

تطبيق کونکی

94

مجموعه

20

60

دڅارنې شاخصونه

دښاروالۍ رياست

دعامه شکايتونو دصندوق
شتون

دريمه ربعه

دښاروالۍ رياست د واليتي
شورا په مرسته

دميکانيز موجوديت او دفساد
دکميدو سلنه

داړتيا په صورت کې

دښاروالۍ رياست ديوې
ځانګړی کميټې په مرسته

دفساد دکموالي سلنه

400

دښاروالۍ رياست

دپيرودونکو دھرکلي دمرکز
موجوديت او عملي فعاليت

58

ادراي مديريت

دتيليفوني خدمتونو شتون

دريمه ربعه ١٣٩٠

15

ځلورمه ربعه

د  ١٣٩٠کال ترپايه

25

400

10

12

12

12

12

ز :دخدمتونو وده

شميره
1

وړانديز شوي فعاليتونه
دتنظيف داستراتيژيک پالن برابرول اودھغې پلي کول
دھرې ناحيې لپاره دتنظيف ددوه موټرونو پيرودل

2

دتطبيق نيټه
د  ١٣٩٠کال
ترپايه
د  ١٣٩٠کال
ترپايه

دتطبيق لګښتونه
90
500
600
0

)په  ١٠٠٠افغانۍ(

91

92

93

94

مجموعه

500

500

500

500

2500

1200
0

600
0

تطبيق کونکی
دتنظيف مديريت دنورو
مديريتونو او ډونرانو په مرسته
دجالل اباد ښاروالۍ د ډونرانو
په مرسته

دڅارنې شاخصونه
د کثافاتو دکموالي سلنه او
دښاري پاکوالي دکچې
لوړوالی
د  ١٣٩١کال ترپايه پورې
دھرې ناحيې لپاره ددوه
موټرونو شتون

د  ١٣٩٠کال
ترپايه پورې

دمارکيټونو دتنظيم مديريت
دنورو مديريتونو په مرسته

داصنافو منظم فعاليتونه

دوامدار

دتنظيف او ناحيو مديريتونه

دښاري پاکوالي دکچې
لوړوالی

دښاروالۍ رياست دډونرانو په
مرسته

دمطالعاتو ترسره کول

3

دښار دننه داصنافو تنظيم

4

دښاردپاکوالي څخه جدي کنټرول او څارنه

5

دزيربناوو د پراختيا په موخه دعامه خصوصي شراکت
دامکان پذيرۍ مطالعه

6

دسرسبزۍ د ستراتيژيک پالن جوړول

7

دتنظيف دوسايلو پيرودل

8

دتنظيف او سرسبزۍ لپاره د 50نورو کارکونکو په کار ګمارل لومړۍ ربع 91

د  ١٣٩٠کال
ترپايه
د  ١٣٩٠کال
ترپايه پورې
١٣٩١

200

200

5000

500
0

دتنظيف او سرسبزۍ مديريتونه
دډونرانو په مرسته
دمحاسبې مديريت د ډونرانو په
مرسته

دستراتيژيک پالن شتون
دوسايلو شتون

اداري او محاسبې مديريتونه

دکارکونکو په ګمارل او عملي
فعاليت

9

دپلچکونو جوړول

١٣٩٠

200

200

دساختمان مديريت

دجوړ شوو پلچکونو شمير

10

دښار دننه د  ۵کيلومتره سړکونو جغل اندازي

1390

2000
0

2000
0

دساختمان مديريت دډونر په
مرسته

دجغل اندازي شوو سړکونو اندازه
په کيلو مټر

2400

2400

2400

2400

9600

دويمه برخه  :داقتصادي تشبثاتو دپراختيا له ليارې دعوايدو زياتوالی
دستراتيژۍ په لومړۍ برخه کې دشته سرچينو څخه اعظمي ګټې اخستنې لپاره فعاليتونه وړانديز شوه خو په دی برخه کې دعوايدو دنويو سرچينو دپيداکولو په موخه
نوي روشونه تر څيړنې الندی نيسو .دنړۍ او افغانستان ښارواليو په يو ډول نه يو ډول په دی برخه کې اقدامات کړي چې ښې پايلې يې له ځانه سره درلودلې .دغو
السته راوړنو ته په پام سره ،دجالل اباد ښاروالي ھم پريکړه کړی چې په الندی توګه په دی برخه کې کار وکړي.
مقصد:
دښاروالۍ په واک کې به اضافي او ثابت عوايد راشي او ښاريان به ال زياتو اسانتياوو ته السرسې پيدا کړي
اھداف:
 داقتصاد او زيربنا په برخه کې دخصوصي سکتور دمشارکت ترويج او پياوړی کيدل داقتصادي تشبثاتو دمديريت په برخه کې به دښاروالۍ د توانايي لوړول -دخلکو لپاره دکاري زمينو رامينځته کول

پروژې:
دجالل اباد ښاروالۍ داقتصادي تشبثاتو په برخه کې الندی پروګرامونه او پروژې په پام کې لري ترڅو دداخلي منابعو او تمويل کونکو په مرسته پلي شي.

شميره
1
2

پروژه

ځانګړتياوي

تخميني لګښتونه

تخميني کلنی عايد

دپارکينګ جوړول

ځای :عبدالحق بڼ

 ٣مليون افغانۍ

دری سوه زره افغانۍ

دمارکيټ ددويم او دريم پوړ ودانول

ځای :دوچ ډنډ غاړه

 ١٠مليونه افغانۍ

اووه سوه زره افغانۍ

 ١۵مليونه افغانۍ

يومليون افغانۍ

 ٩مليونه افغانۍ

يو مليون افغانۍ

 ٨مليونه افغانۍ

اته سوه زره افغانۍ

 ١٧مليونه افغانۍ

دری مليونه افغانۍ

 ۴٠مليونه افغانۍ

پنځه مليونه افغانۍ

 ٢٠مليونه افغانۍ

 ۵مليونه افغانۍ

۴٠مليونه افغانۍ
 ٣سوه زره افغانۍ

پنځه مليونه افغانۍ
 ٢سوه او پنځوس زره افغانۍ

3

دکاسه برج ھوټل رغول

4

دښاروالۍ دودانۍ ترڅيرمه مارکيټونو
ددريم او څلورم پوړ جوړول

5

دچپلکو دکوڅې د دوکانونو جوړول

6

سرای سرويس مارکيټ

7

د لومړۍ ناحيې په ودانۍ کې دمارکيټ
جوړول
دسبزۍ دمنډۍ جوړول

9

دښاروالۍ مخامخ مارکيټ

10

دسراج العمارت پارک د المبلو د حوض
رغول

8

څلورمه ناحيه

دريمه برخه :دراتلونکو  ۵کلونو لپاره د عوايدو پيش بيني
په راتلونکو  ۵کلونو کې دعوايدو پيش بيني )په افغانيو(
شميره
1
1.1
1.2
1.3
1.4

عايداتي سرچينه/کال
ثابت عوايد -مجموعه

156718984,5 184377475,3

1030779,5

دمارکيټونو کرايه

26614130,4

64975904,3

5450375,55

12263344,99

7492227
89734947,5
106924700

8990672,4 10788806,88 12946568,26 16183210,32
103195189,6 118674468,1 136475638,3
156946984
117654378,8 130165330,8 144088414,1 159544709,1

1.5
1.6
1.7

دکورونو صفايي
محصول

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

133497053

217682099 258141106,3

1394

جواز
دسړک دغاړې ټکس
)تھجايی(
ددولتي ځمکو اجاره

ددوکانونو صفايي

2

1390

1391

1392

1393

غيرثابت عوايد -مجموعه
دنقشو خرڅالو او دځمکې
محصول
جريمې
متفرقه عوايد
دباقياتو ترالسه کول
د اوسيدلود نمرو ويش

1375262
1799331,45

12776797
1527274,1
60259122
744179,7
31617327

3094339,5

2475471,6

1980377,28

1650314,4

1889298,023 2078227,825 2286050,607 2628958,198
1422475,71 1706970,852 2048365,022

21375102,25
2236082,01
88225380,52
1417215,821
46290928,46

1185396,425

33267663 41584578,75 51980723,44
9810675,99

18587045,44
2032801,827
80204891,38
1181013,184
42082662,24

7848540,792

16162648,21
1848001,661
72913537,62
984177,6533
38256965,67

مجموعه

6540450,66

14054476,7
1680001,51
66285034,2
855806,655
34779059,7

950416718,6
10575764,78
10681866,1
7393987,509
218422999,9
41913387,98

56401484,86
605027227,5
658377532,5
82956069,59
9324161,108
367887965,7
5182393,013
193026943,1

په پای کې يو ځل بيا ھم د  UNDP-ASGPڅخه مننه چې ددې ستراتيژۍ په ترتيب کې يې مرسته کړی.
په درنښت
الحاج لعل آغا کاکړ
دجالل اباد ښاروال

