
په ښارونو کې د ښاري ونډۍ تړون 

د ښاري پیوستون )USP( د وړاندیز شوې  پروګرام حالت
د USP برنامــه د ښــاري لومړیتوبونــو د مــي  پروګــرام )U-NPP( د یــو مهــم فعالیت 
ــږي. دا  پروګــرام د مــي وحــدت د حکومــت موخــه د ښــارونو/  ــه توګــه ګڼــل ګی پ
ښــاروالیو د اوســیدونکو ترمنــځ د  تشــې د ډکولــو لپــاره د ســیمه ییــزې حکومتوالــۍ 
میکانیزمونــو تــه د رســمیت ورکولــو پــه وســیله لکــه کلیــوايل پرمختیايــي شــوراګانۍ 
ــه  ــو پ ــه کول ــا د ښ ــو او پرمختی ــاروالۍ د خدمتون ــوراګانې، د ښ ــزې ش ــیمه یی او س

موخــه څرګنــدوي. 

د USP برنامــه یــوه نــوې نظریــه نــه ده. دا برنامــه پــه کلیــوايل ســیمو کــې د مــي 
پیوســتون لــه برنامــې څخــه د تــر الســه شــویو تجربــو پــر بنســټ رامنځتــه شــوې ده. 
د  تیــرې لســیزې پــه جریــان کــې USP تــه ورتــه برنامــې پــه بیالبیلــو ښــارونو کــې 
تطبیــق شــوې دي، دې تجربــې تــه د اجــايل کتنــې پــه موخــه د )ښــاري پيوســتون( 

د لومــړۍ لــړۍ دویمــې ګڼــې مقالــې تــه مراجعــه وکــړئ. 
لــه دې املــه، د دې برنامــې د پراختیــا لپــاره وړاندیــز یــو نــوی کار نــه دی بلکــې پــه 

النــدې څــو ســاحو کــې د دقیقــې څپړنــې غوښــتنه کــوي: 

)USP(د ښاري  پیوستون د مي  پروګرام پرمختګ
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دا لیکنــه د ښــاري پیوســتون  د مــي برنامــې )USP( یــوه انګیرنــه ده چــې د ښــار ونــډۍ لــه تــړون رسه همغــږي لــري او د ښــاري لومړيتوبونــو د مــي 
برنامــې )U-NPP( یــو مهــم وړاندیــز شــوی فعالیــت، وړانــدې کــوي. دا ســند د هغــو موخــو پــه اړه چــې لــه USP  څخــه ترالســه  کیــږي او د هغــه د 
تطبیقولــو د تــګالرې او ځــای یــوه اجــايل کتنــه وړانــدې کــوي. همــداراز دا ســند د ښــارونډۍ د تــړون لــه برنامــې رسه د همغــږۍ د زیاتولــو پــه موخــه 
لــه دې څخــه د ډاډ تــر الســه کولــو لپــاره چــې ټــول افغانــان )پــه کلیــوايل او ښــاري ســیمو کــې( د ټولنــې د ګــډون پــر بنســټ پــه حکومتولــۍ، دولــت 

جوړولــو او د کــورين انډولیــزې پرمختیــا پــه موخــه د خدمتونــو پــه غــوره وړانــدې کولــو کــې ونــډه ولــري، مالتــړ جلبــوي.

ــاروالیو  ــیدونکو او ښ ــره د اوس ــوي، همغوم ــګ ک ــارونه پرمخت ــی ښ ــره چ څوم
ــی  ــه د خلکــو انتخاب ــږ ب ــه داده چــې مون ــږ ژمن ــږي. زمون ــری کی ــن ل ــځ واټ ترمن
شــوراګانې ټاکــو ... لکــه د ملــی پیوســتون پروګــرام پــه شــان، مونــږ بــه د ښــاري 
ــن  ــاره اړی ــډون لپ ــال ګ ــو د فع ــی د خلک ــوم چ ــوړوو، ک ــرام ج ــتون پروګ پیوس

ــدزې ــي احم ــد ارشف غِن ــړي.  محم ــه ک ــه رامنخت فرصتون

USP اوسنۍ اړتياوې اوننګونې

مايل او اقتصادي خنډونه
د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د ښاروالۍ د پوره عوايدو نه شتون

له ښارواليو څخه د مي بوديجې نشتوالی
د ښارونو د اقتصادي پراختيا لپاره د پالنونو نشتوالی

د ښاري پانګونې او د دندو رامنځته کولو لپاره بيړنی اړتياوې 

په ښارونو کې د دولت، ټولنو او ښاريانو د ګډون ترمنځ
 کمزورې اړيکې

پر ښاروالۍ باندې د خلکو د نه باورۍ له امله د ښاريانو د مالې او نورو ښارواليو 
مطالباتو نه ورکول

د ښاروالۍ په حکومتوالۍ کې د ګډون نشتوالی
د ښځو او ځوانانو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې او د هغوی استازي ګډون نه لري

)Spatial( غیر رسمي استوګنې او درې اړخيز نابرابرۍ
د ښارونو ډېری برخه ) ۷۰ سلنه( نارسمي دي او په هغو سيمو کې

 محدود خدمتونو موجود دي.
په غري رسمي سيمو کې د اوسيدونکو لپاره د تصدۍ محدود امنيت

د ښارونو د پراخېدو نه کابو کېدل، د نا پالن شويو سيمو او ځمکو غصب 

په ښارواليو کې کمزوري حکومتوايل او حاکميت
د پراختيايي سيمه ييزو شوراګانو، ګذرونو، ناحيو او ښارونو لپاره د ټاکلو

 پولو نشتوالی
د پالن جوړونې لپاره د ښاري رقمونه نشتوالی

د ښار ميشتو ترمنځ د ښار اوسېدنې فرهنگ، حقونو او مسوليتونو په اړه ناخربي 
د ښاري اړوندو مراجعو ترمنځ د نه همغږۍ شتون

د USP او ښاري ونډۍ د تړون  پروګرام ترمنځ دقیقه اړیکه څه شی ده؟	 
 »ښــاري« څــوک او »کلیــوال« څــوک دی، لــه دې املــه کومــه برنامــه بایــد کــوم 	 

ځــای کــې تطبیــق يش؟
 د کلیــوايل او ښــاري ټولنــو ترمنــځ لــوی توپیرونــه کــوم دي، دا برنامــه بــه څــه ډول 	 

دې توپیرونــو تــه رســیدنه وکړي؟
 دې تــه پــه پاملرنــې رسه چــې د محــدودو رسچینــو د شــتون لــه املــه پــه بشــپړه 	 

توګــه تــر پوښــښ النــدې نیــول شــونې نــه دي، کــوم ښــارونو تــه بایــد لومړیتــوب 
ورکــړل يش؟

ــه یــوې برنامــې څخــه 	  ــر بنســټ د مرســتو ل څرنګــه USP کــوالی يش د ټولنــې پ
ــو او د  ــاوړي کول ــۍ د پی ــاروالۍ د حکومتول ــه د ښ ــړې توګ ــه ځانګ ــوړه وي، پ ل

ــه موخــه؟ ــو پ ــدو د ښــه کول ښــاروالۍ د عوای
 د برنامــې د پراخــه تطبیــق لپــاره د ښــاروالیو او ټولنــو د اوســني جــذب وړتیــا تــر 	 

کومــې کچــې پــورې ده؟
د راتلونکــو بیالبیلــو برنامــو ترمنــځ د همغــږۍ د ښــه کولــو پــه اړه مثبــت پرمختګونــه 
تــر الســه شــوي دي. تــر ټولــو د نویــو معلوماتــو پــر بنســټ USP د ښــارونډو د مــي 
چارټــر د برنامــې تــر پوښــښ النــدې متویلیــږي، رسه لــه دې چــې تــر اوســه د U-NPP   د 
برنامــې تــر پوښــښ النــدې ده. دا یــو منطقــي تصمیــم دی ځکــه دا کار د مــي پرمختیــا 
لپــاره د یــوې همغــږې تــګالرې د رامنځتــه کولــو پــه موخــه زمینــه برابــروي او د ټولــو 
IDLG/( ــو لپــاره انډولیــزه ده او د ښــاروالیو معینیــت افغانانــو د اړتیــاوو د پــوره کول
DMM( او ښــاروالۍ۱ بــراليس کــوي څــو د NSP د برنامــې د تجربــو لویــې برخــې، پــه 
ــه اړه دا  ــې پ ــې او ارزون ــو، څارن ــدې کول ــې، وړان ــالن جوړون ــايل، پ ــه د م ځانګــړې توګ

برنامــه وکاروي.

1Formerly the General Directorate of Municipal Affairs (GDMA)4More consideration in programme design will need to be given to how to deal with 
previous-funded CDCs and USP work. A vulnerability criteria and transparent selection 
process will need to be established to ensure USP meets the needs of the most vulnera-
ble neighbourhoods.



د مباحثی 8مه پاڼه، دوهم جلد

USP  څه شی ده؟ 
لکــه څرنګــه چــې اوســمهال لیــدل  کیــږي، USP  بــه یــو مــي برنامــه وي چــې د دولــت 

د بودیجــې لــه الرې د مرســتندوی مــايل تخصیــص د لګښــت د میکانیزمونــو پــه وســیله 

د  ښــاروالیو معینیــت ))DMM، کابــل ښــاروالۍ او نــورو ښــاروالیو لــه لــوري متویلیــږي. 

لــه هغــه څخــه د عمومــي هیلــو اغیــزې عبــارت دي لــه: »د ســیمه ییــزې حکومتوالــۍ 

پیاوړتیــا او د افغانســتان پــه لویــو ښــارونو کــې اقتصــادي پرمختیــا«. د دې برنامــې څلــور 

متوقعــه پایلــې پــه النــدې توګــه دي:

د ښاروالیو د وړتیاوو لوړېدل او د ټولنې د ګډون پر بنسټ حکومتوايل.	 

په ښاري سیمو کې د ژوند د رشایطو ښه  کیدل.	 

ــې 	  ــې د پانګون ــکتور ک ــويص س ــه خص ــه او پ ــه کچ ــو پ ــې د کورنی ــارونو ک ــه ښ پ

ــدل. ــه  کی ــو رامنځت ــدل او د کاري فرصتون زیاتی

 د خدمتونــو د وړانــدې کولــو پــه موخــه د ښــاروالیو لپــاره د دوامــداره عوایــدو  	 

زیاتیــدل.

USP د پنځو الندې لویو برخو لپاره طرحه شوې ده:

لومــړۍ برخــه: د کلیــو د پرمختیايــي شــوراګانو او د ســیمه ییــزو شــوراګانو لــه الرې د 

ښــار ونــډو ځواکمنــول؛

دا برخــه د ښــار ونــډو پــر ګــډون چــې د ښــاري پرمختیايــي شــوراګانو لــه الرې جــوړې 

شــوي دي، څرخیــږي. یــوه کلیوالــه پرمختیايــي شــورا لــه ۲۵۰ کورنیــو څخــه جوړه شــوې 

او یــوه ســیمه ییــزه پرمختیايــي شــورا لــه څلــورو څخــه تــر پنځــو کلیــوايل شــوراګانو )لــه 

۱۲۵۰ کورنیــو( څخــه جــوړه شــوې ده3. د دې برخــې پــه فعالیتونــو کــې 

د ښاري پیوستون د پروګرام وضعیت

د ناحیه، ګذرونو او محلی شوراګانو درې اړخیزه تړون

د ښارې ښکیلتیا جوړښت

CDCNahia
نـــواحی/ناحیه 

Gozer
گـذر/ګذر شورای انکشافی مردمی

د خلکو انکشافی شورا

د سیمه ییزو ارګانونو څپلواک اداره

د ښــــاروالی معینیت

والیتی ښــــــاروالی

نــاحیه

گــــذر 

د خــلکو انکشافی شورا

2UN-Habitat (2014) Urban Solidarity. Discussion Paper #2. <ADD WEB LINK>



په ښارونو کې د ښاري ونډۍ تړون 

ــو ځانګــړي کــول  ــه د افــرادو تنظیمــول، د شــوراګانو دیموکراتیکــې ټاکنــې، د پول ب

لــه مــدين تعلیاتــو او د ښــاروالیو لــه مشــوريت بــورډ رسه د اړیکــو پیــاوړي کــول او 

د شــوراګانو غــړو او اوســیدونکو تــه د پوهــاوي ورکــول شــامل وي. 

دویمــه برخــه: د ســیمه ییــزې پــان جوړونــې لــه الرې د اســتوګنې د ســیمو لــوړول 

او د خدمتونــو وړانــدې کــول لــه قیــد او رشط څخــه پرتــه مــايل بــاور او د ټولنــو او 

ښــاروالیو ونــډه اخیســتنه؛

ــه دې کــې  ــري او پ ــی ل ــه وال ــر ورت ــه برنامــې رسه ډی دا برخــه د مــي پیوســتون ل

د ســیمې د پرمختیايــي شــوراګانو او د کلیــو د شــوراګانو پــه کچــه ګــډ کاري پــالن؛ 

د فرعــي پــروژو پیژنــدل او د  پیشــنهاد لیکونــو )Proposal( جــوړول؛ د یــوې 

مــايل ســراتیژۍ ترتیبــول )لکــه د پیســو ونډه/پــه مــايل مرســتو د پــروژو متویــل او 

تطبیقــول چــې لــه قیــد او رشط څخــه پرتــه د مــايل بــاور لــه الرې ورکــول کیــږي(؛ 

ــه  ــوري څارن ــه ل ــو او شــوراګانو ل ــو د دفرون ــول، د ناحی ــروژو تطبیق ــي پ او د فرع

ــول، د  ــو تنظیم ــدای يش د کثافات ــې کی ــروژو ک ــي پ ــه فرع ــامل دي. پ ــه ش او ارزون

ــو روښــانول او  ــو شــبکې، د واټون ــه اوب ــو رغــاول، د فاضل ــول، د واټون ســیمو زرغون

پــر کورونــو د  شــمیرو د لیکلــو برخــې شــاملې وي او د تصــدۍ د اهمیــت لــه ښــه 

ــالن  ــر رســمي/ ناپ ــه ځانګــړې توګــه د اســتوګنو د غی ــو رسه، پ ــوين کول ــو او قان کول

شــویو ســیمو رسه همغــږي وي.  برســیره پــردې د ناحیــو پــه کچــه پــالن جوړونــه 

کــې بــه هڅــه ويش څــو د ښــاري هــر اړخیــزې پرمختیــا لپــاره د دې فرعــي پــروژو 

ترمنــځ ګــډې هڅــې او اړیکــې ځانګــړې کــړي. 

څلورمه برخه: د ښاروالیو د برشي او  ادارې وړتیاوو لوړول؛

 پــه یــوه ښــاروالۍ کــې د حکومتوالــۍ بریــا او مــايل اصالحــات تــر زیاتــه حــده د هغــو

 د تطبیــق لپــاره د ښــاروالۍ د کارکوونکــو لــه وړتیــاوو رسه تــړاو لــري. لــه همــدې املــه،

 د دې برخــې موخــه پــه ښــاروالیو کــې بــري او  اداري لویــو نیمګړتیــاوو تــه رســید نــه

 ده3. د دې برخــې پــه فعالیتونــو کــې بــه د کار پــه جریــان کــې د روزنیــزو برنامــو لــه

 الرې د ښــاروالیو د کارکوونکــو د وړتیــاوو لــوړول او د مهارتونــو ښــه کــول؛ د ښــاروالیو

ــوړول؛ د ښــاروالیو د ــاوو ل ــالرو د  ادارې وړتی ــه کچــه د سیســتمونو او کړن ــو پ  او ناحی

 مشــوريت بورډونــو پیاوړتیــا؛ پــه ناحیــو کــې تشــکیاليت اصالحــات او د تشــکیل بیاکتنــه؛

 د ښــاروالیو د کارکوونکــو پــه منــځ کــې د جنــدر انــډول پراخــول؛ او د ســیمې پــه کچــه

.لــه اړونــدو ریاســتونو رسه د همغــږۍ ښــه کــول شــامل وي

 پنځمــه برخــه: د ځواکمــن ملــی  مناســب چاپیریــال او د ښــاروالیو د چــارو د معینیــت

(DMM) پیــاوړي کــول؛

 د پورتــه ذکــر شــویو برخــو د اغیــزو لیدنــه پــه مــي کچــه د یــوې ځواکمنونکــې فضــا

 او د ښــاروالیو د چــارو د معینیــت پیــاوړي کولــو تــه اړتیــا لــري. لــه دې املــه، پنځمــه

 برخــه بــه پــر هغــو فعالیتونــو لکــه د اړتیــا وړ قوانینــو او پالیســیو  څیــړل یــا تدوینــول،

ــي؛ د ښــاروالۍ ــو پالی ــر رســمي ســیمو د لوړول ــه: د اســتوګنې د غی ــه توګ ــه پ  د بیلګ

 قانــون؛ د ښــاري خدمتونــو قانــون؛ د ښــاروالۍ د پرمختیايــي صنــدوق یــا ښــاروالیو تــه

 لــه مرکــزي دولــت څخــه د پیســو  لیږدونــې د صنــدوق رامنځتــه کــول او د ښــاروالۍ د

.چــارو د معینیــت د کاري وړتیــاوو لــوړول  شــامل وي

 پــه برنامــه کــې بــه څــو اړخیــزې موضوعګانــې لکــه جنــدر، ځوانــان، د ژونــد USP د

 چاپیریــال، بــري حقونــه او پــه پورتــه فعالیتونــو او برخــو کــې د ســولې تامینــول شــامل

ــوالی يش د ــان ک ــه دې اړه چــې څــه ډول ځوان ــه موخــه پ ــو پ  وي. د بشــپړو معلومات

 ځوانانــو د پرمختیايــي شــوراګانو لــه الرې یــا د ځوانانــو لــه اســتازو رسه پــه ســیمه ییــزو

 پرمختیايــي شــوراګانو کــې ونــډه واخــي، پنځمــې ګڼــې ســند تــه، او پــه دې اړه چــې

ــي ــزو پرمختیاي ــیمه یی ــا د س ــه الرې ی ــځو ل ــو د ښ ــې يش څ ــځې ځواکمن ــه ډول ښ  څ

 شــوراګانو لــه الرې پــه فعالیتونــو کــې ونــډه واخــي، پــه ســیمه ییــزو الرښــوونکو بدلــې

ــه ــند ت ــې س ــې ګڼ ــړۍ دویم ــړۍ ل ــري. د لوم ــې رول ول ــو ک ــم نیول ــه تصمی  يش او پ

.مراجعــه وکــړئ

USP  له  NSP څخه څه توپیر لري؟ 

ــرام ــتون پروګ ــي پیوس ــزې  )NSP( د م ــیمه یی ــې س ــې ی ــیمو ک ــوايل س ــه کلی ــې پ  چ

 پرمختیايــي شــوراګانې رامنځتــه کــړي دي او پــه ښــاروالیو کــې د ســیمه ییــزو پرمختیايــي

ــه د ــه موخ ــو پ ــه کول ــوراګانو د رامنځت ــځ، د USP ش ــې ترمن ــوې طرح ــدې ش  د وړان

 کتنــې وړ توپیرونــه شــتون لــري. ښــاري ســیمې د کلیــوايل ســیمو پــه  پرتلــه لــه ټولنــې

ــو د ــاره د مراتب ــوراګانو لپ ــاري ش ــري. د ښ ــا ل ــه اړتی ــتازیتوب ت ــي اس ــوه پیچ ــه ی  څخ

ــر ــې پ ــې ټولن ــې لوی ــه ی ــه چــې بریدون ــاوو ت ــو اړتی ــه هغ ــي جوړښــت ت ــړۍ لرونک  ل

ــري. د ــړاو ل ــل رسه ت ــه ب ــو ل ــي، ی ــټونو وی ــو بنس ــاروالۍ د USP کوچنی ــه د ښ  برنام

 حکومتوالــۍ اصالحــات او طرحــه شــوي مــايل اصالحــات د ښــاروالیو د مــايل، پــر ځــان

ــه ــه همــدې امل ــر بنســټ والړ وي. ل ــاره بشــپړوي او د هغــه پ ــو لپ  بســیاینې د لوړول

USP د ټولنــې لــه قیــد او رشط څخــه پرتــه پــر مــايل عوایــدو لــږه تکیــه لــري. د ټولنــې 

 ونــډه اخیســتنه پــه کلیوالــو ســیمو کــې د کتنــې ونــډه زیاتــه ده )پــه ښــاري ســیمو

ــتونو ــس او لګښ ــه فی ــاروالیو پ ــې د ښ ــدا راز ټولن ــلنه( او هم ــااوخوا 3۰-40 س ــې ش  ک

 کــې د دوام د زیاتولــو لپــاره شــاملې وي. دا کار پــه ځانګــړې توګــه د اســتوګنې پــه غیــر

 رســمي ســیمو کــې چــې تــر اوســه د ښــاروالۍ لــه خدمتونــو څخــه بــې برخــې دي د

ــه پروســې څخــه چــې ــدو ل ــوين  کی ــر اهمیــت وړ دي؛ دا ســیمې د کتنــې وړ د قان  ډی

 د تصــدۍ امنیــت بــه افــرادو تــه زیــات تامیــن کــړي، ګټــه اخــي. چــې دا پــه خپلــه د

 »د ژونــد نــاوړه رشایطــو« د ښــه کولــو او د ښــاروالۍ د عوایــدو د بنســټ د پراخولــو

ــاره یــو فرصــت دی .لپ

درېیمــه برخــه: د ښــاروالۍ د عوایــدو دوامــداره  زیاتیــدل، اقتصــادي پرمختیــا او د 

کاري فرصتونــو رامنځتــه  کیــدل؛

ــو او  ــو د ناحی ــر زیاتیدل ــدو پ ــاروالیو د عوای ــو او د ښ ــايل اصالحات ــر م ــه پ دا برخ

ښــارونو پــه کچــه، د عوایــدو د زیاتولــو، د روڼټیــا د ښــه کولــو او پــه ښــاروالیو کــې 

د حســاب ورکولــو پــه موخــه څرخیــږي. پــه دې برخــه کــې بــه د کاري اجرآتــو پــر 

بنســټ پــه بودجــه کــې بدلــون، د ناحیــو پــه ټولــو برخــو کــې د منابعــو ځانګــړي 

ــس، د ســوداګرۍ جــواز او  ــو فی ــې لکــه د پاکول ــداره رسچین ــدو دوام ــول؛ د عوای ک

ــا لپــاره د الکرونیکــي سیســتم رامنځتــه  ــو او  روڼټی نــور؛ او د مــايل حســاب ورکول

ــي  ــو کــې د اقتصــادي پرمختیاي ــه فعالیتون ــا پ کــول شــامل وي. د اقتصــادي پرمختی

ــې  ــې د پانګون ــو ک ــاري خدمتون ــانتیاوو او ښ ــول او اس ــوړول او تطبیق ــو ج پالنون

 PPPs(( ــو رسه د شــخصی او عامــه همــکاري ــه هڅول ــاره د خصــويص ســکتور ل لپ

ښــه کــول، شــامل دي.

ــویو  ــدې ش ــدو او وړان ــویو عوای ــو ش ــده: د راټول ــډو قاع ــویو ګ ــه ش ــر الس ــارې د ت ــايل چ ــاروالیو م د ښ

خدمتونــو ترمنــځ څرګنــدې اړیکــې او هغــه وخــت چــې عوایــد لــه فیســونو او لګښــتونو څخــه لوړیــږي، 

خدمتونــه ښــه کیــږي.

السته راغلی اصلی عواید

خــدمات 

حق الزحمه او
مصارف

3See an overview of these challenges in Chapter Two of: GoIRA (2015) The State of Afghan 
Cities 2015. GoIRA; Kabul, Afghanistan.



د افغانستان د ښارونو راتلونکی پروګرام د ښاری لومړیتوب د ملی پروګرام په انکشاف کی کمک کوی  چی دا به را روانه لسیزه  کی د 

افغانستان د ښاری لومړیتوب برخه وی  دی لومړیتوبونو کی به د افغانستان د ښارونو راتلونکی پروګرام ۵ ښاری زونونو او ۲۰ سراتیژیکو 

ولسوالیو ښاروالی تحلیل او تجزیه کیژی  چی مهم معلومات  او دقیق ارقام به الس ته راشی اود موثری  پالیي او ملی پروګرامونو په 

ترتیبولو کی به وړاندیزونه وشی  . 

© ۲۰۱۶ دغه مباحثي پاڼه یوازی د غیر تجارتی موخه لپاره د ملګرو ملتونو د بر د میشته کیدنی پروګرام په لیکل شوی ژمنی رسه امکان لری چی تکثیر، انتقال او یا د بیا پیدا کیدو سیستم کی وساتل شی. کوم 

تعریفات، څیړنه، نتیجه ګیری او سفارشونه په دی نریه کی د ملګرو ملتونود میشته کیدنی پروګرام د الرښوونی شورا ، د دی پروګرام د غړو هیوادونو او یا د افغانستان، اسرلیا او انګلستان حکومتونو د نظریاتو 

ښکارندونی نه دي. 

په ښارونو کې د ښاري ونډۍ تړون 

 د USP د  پروګــرام د ځواکمنولــو پــه برخــه کــې، هغــو لنــډ مهالــو او اوږدمهالــو ننګونــو تــه د رســیدنې پــه موخــه چــې افغانســتان وررسه مــخ دی، 	 

د دولــت، خصــويص ســکتور او نړیوالــې ټولنــې ترمنــځ د نظــر یووالــی؛

د ښارونډۍ، کلیوايل او USP ترمنځ د تړون د برنامې د طرحې په اړه د پرمختګ دوام؛	 

د نظرونو د راټولولو او د پروپوزل د اصالح کولو لپاره د ښارونډو او ښاروالیو د ځواکمنولو په موخه په ګډه تګالره د USP مستندول؛	 

د USP د حقوقــي او قانــوين بنســټ لــوړول، د مثــال پــه توګــه د SNG پــه پالیســۍ کــې د کلیــوايل پرمختیايــي شــوراګانو او د ســیمه ییــزو شــوراګانو 	 

قانــوين کــول؛ 

د دې ســکتورونو د بــا مفهومــه ګــډون د تامینولــو پــه موخــه د برنامــو د جوړولــو لــه طرحــې څخــه د ډاډ تــر الســه کولــو لپــاره د جنــدر او ځوانانــو 	 

د اړونــدو اړخونــو ښــه کــول.

راتلونکې ته لیکنه:

څه ډول او چیرته؟ 
دا ډول وړاندوینــه شــوې چــې USP یــوه پړاویــزه تــګالره غــوره کــړې ده لــه کابــل څخــه 

پیــل او پــه دوه لومړیــو کلونــو کــې بــه څلــورو ښــارونو؛ هــرات، مــزار رشیــف، کندهــار 

او جــالل آبــاد تــه چــې ســیمه ییــز مرکزونــه دي، پراختیــا ومومــي. پــه دې پنځــو ښــارونو 

ــوايل شــوراګانې او ۶۰۰ د ســیمې  ــر بشــپړ پوښــښ النــدې شــا او خــوا 3۰۰۰ کلی کــې ت

ــوايل  ــه کلی ــه دې چــې د دې شــوراګانو دقیقــه  شــمیره ل شــوراګانې شــاملې وي. رسه ل

او ســیمه ییــزو پرمختیايــي شــوراګانو رسه چــې مخکــې رامنځتــه شــوي دي، تــړاو لــري. 

ــه  ــې د 3۵ ســلنې ل ــه شــوې چــې د ټولن ــه مراجعــه وکړئ(4وړاندوین ــدې جــدول ت )الن

ــرو څخــه  ــه ډال ــه ۷۰ میلیون ــاره ل ــق لپ ــروژې د تطبی ــډې اخیســتنې رسه، د فرعــي پ ون

ــه  ــې دا برنام ــای ک ــه پ ــی يش. پ ــه اوســیدونکو څخــه راټولیدل ــه ښــارونوکې ل ــې پ زیات

ــراتیژیکو  ــدز او د س ــان، کن ــکر ګاه، تالق ــه لښ ــارونه لک ــه ښ ــه درج ــږي او دویم پراخی

ولســوالیو ښــاروالۍ لکــه ســپین بولــدک، انجیــل او اندخــوی بــه هــم را ونغــاړي. لکــه 

څرنګــه چــې پورتــه ذکــر شــوه  USP یــوه  on- budget )پیســی بــه لــه دولــت څخــه 

ــه  ــاروالۍ پ ــل ښ ــت او کاب ــارو د معینی ــاروالیو د چ ــرام دی او د ښ ــږی(  پروګ کنرولی

وســیله بــه پــه مرکــز او د ښــاروالیو د چــارو د معینیــت تــر څارنــې النــدې بــه د ســیمو 

پــه کچــه هــم تطبیــق يش. 

په ۲۰۱۶+ کال کې سټراټیژیک تغیرات د USP  تیری تجربی

د لومړنیو حکومتي واحدونو په توګه د ګذرونو تقویه ) په اوسط ډول ۱۰۰۰ کورنۍ(  د لومړين حکومتي واحد په توګه سیمیزه پراختیايي شورا

دښارونو، د ګذر پالنونه د  بیا تنظیم/ پرمختیا په خاطر د ښارونو او ناحیو له 
پراختیايی پالنونو تړاو نلري.

د پراختیا په حال کې نه ده او په ناحیو او ښاري پالنونو پورې  تړيل نه دي.

د ناحیو دفرونه او سکتوري ریاستونه خپل خدمتونه د ګذر او ناحیې له پالنونو رسه 
سم وړاندې کوي.

د ناحیو پراختیایي شوراګانو له الرې د خدمتونو وړاندې کول

د ښاري برنامو متویل په الندې توګه ویشل شوي دي:
متویل کوونکې مراجع ۵۰ سلنه	 
د ټولنې ونډه )3۰ سلنه(	 

د ټولنې ونډه )3۰ سلنه(، متویل کوونکې مراجع )۷۰ سلنه(

د اقتصادي پرمختیا په خاطر د سوداګریزو او اقتصادي ساحو لپاره د سوداګرې د 
پرمختیايي کمیټو)BDC( رامنځته کول 

یوازې استوګنیزې ساحې


