دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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تعدیل ،ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها

تاریخ نشر )۰۱( :حمل سال  ۰۲۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۰۲۳۰( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل ،ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها
شماره)۲۳۳( :
تاریخ۰۲۳۱/۰۱/۰۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قاانو اساسای اانانساتا

تعادی ،ایازاد و

لنو برخای از ماواد قاانو شااروالی هاا را کاه باه اسااص مصاوبا شامار  )۱۶مارر  ۶۹۳۱/۶۱/۶۱کابیناا جمهاور
اسالمی اانانستا به داخ )۱ ،ماد تصویب گردید است توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیاار عدلیااه و وزیاار دولاات در امااور ارلمااانی مرظااا انااد ای ا ارمااا و تعاادی ،ایاازاد و لنااو برخاای از مااواد قااانو
شاروالی ها را در خال )۹۳ ،روز از تاریخ انعقاد نخستی جلسا شورا ملی به آ شور تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

ای ارما از تاریخ توشیح نااذ و همرا با مصوبا کابینه جمهور اسالمی اانانستا و تعادی ،ایازاد و لناو ماذکور در
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جریدۀ رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

1

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح تعدیل ،ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها
شماره)۱۰( :
تاریخ۰۲۳۱/۰۱/۰۳ :
کابینااا جمهااور اسااالمی اانانسااتا بااه تأساای از حکاام مااادۀ هفتاااد و نهاام قااانو اساساای اانانسااتا در جلسااا ماارر
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱خویش طرح تعدی ،ایزاد و لنو برخی از مواد قانو شاروالی ها را به داخ )۱ ،ماد به حیث ارماا
تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تعدیل ،ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها
مادۀ اول:
اقرۀ  )۱مادۀ شانزدهم ماواد بیسات و هشاتم و چها ،و چهاارم اقارۀ  )۱ماادۀ نجاا و ساوم اقارۀ  )۶۳ماادۀ هفتااد و
انجم جازء  ۶۱اقاارۀ  )۶ماادۀ یکصاد و چهااارم جازء  ۶اقارۀ  )۶مااادۀ یکصاد و نجاا و دوم و مااادۀ دوصاد و هشااتم
قانو شاروالی ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شمار  )۶۹۶۱مرر  ۶۹۳۱/۱/۱۹ذیالً تعدی ،گردد:
تقسیم شاروالی به نواحی
 -۰مادۀ شانزدهم:
 )۱شاروالی مکلا است داتر محلی ناحیه) را جهت اجرا وظایفی که شاروا ،در رابطه به موارد ذی ،دستور مای
دهد ایجاد نماید:
 -۶ادارۀ امور شهر و عرضا خدمات در ساحا مربوط.
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 -۱جمع آور عواید شاروالی.

 -۹نظارت از اجرا امور که به نمایندگی از شاروالی توسط شخص دیگر در ساحا مربوط اجراء می گردد.
پالن گذاری و استفاده از زمین در شاروالی کابل
 -۱مادۀ بیست و هشتم:
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 ) ۶شاااروالی کاباا ،ماسااتر ااال شااهر کاباا ،را مطااابز احکااام اصاا ،یااازدهم ایا قااانو
مربوط را تهیه ترتیب و تطبیز می نماید.

تطبیااز و ااال هااا تفصاایلی

 )۱شاروالی کاب ،مکلا است به منظور تساریع و تساهی ،زمیناه هاا تطبیاز چهاارچوب طراحای شاهر شاهر کابا،
ال ها تفصیلی و انکشاای و رهنمود ها را مطابز معیار ها مندرج ای چهارچوب ترتیب و تطبیز نماید.

 )۹شاروالی کاب ،می تواند در تفاهم باا وزارت هاا ترانسا ورت و شهرسااز و اراضای و ادارۀ ملای ساتندرد جهات
اعمار ساختما ها مسک ها عامه شهرک ها جاد ها عمومی ایجاد شبکه یاد رو ها تنظیم و حفظ و مراقبات
آ ها تنویر جاد ها عمومی شهر

ستندر ها را وضع و تطبیز نماید.

همکاری با وزارت انرژی و آب
 -۲مادۀ چهل و چهارم:
شاروالی مکلا است با وزارت انرژ و آب در اجرا وظایا ذی ،همکار نماید:
 -۶صدور اجاز ناما حفر چا آب مطابز سند تقنینی مربوط.
 -۱نظارت و کنترو ،از حفر چا ها آب در مناطز شهر و جلوگیر از حفر چا ها خود سر.
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 -۹وضع الیسی ها و طرزالعم ،ها جهت اازایش ظرایات توزیاع بارز و اعماار دساتگا هاا تولیاد خطاوط انتقاالی و
شبکه ها توزیع برز در ساحا شاروالی مربوط.
 -۱تقویت استفاد از منابع انرژ قاب ،تجدید جهت عرضا برز در ساحه شاروالی مربوط.
 -۵وضع ستندرد توزیع و استفادۀ انرژ برز در ساحا شاروالی مربوط و نظارت از تطبیز آ ها.
 -۱اجرا سایر وظایا مربوط در صورت ضرورت.
تعیین وکیل گذر
 -۳مادۀ پنجاه و سوم:
 )۱وکی ،گذر وظایا مربوط را مطابز احکام ای قاانو و ساایر اساناد تقنینای در باد ،ایسای کاه ناون و انادازۀ آ در
سند تقنینی مربوط تنظیم می گردد انجام داد و از آ مسرو ،می باشد.
رسیدگی به تخلفات شهری ساختمانی
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 -۳مادۀ هفتاد و پنجم:

 ) ۶۳وزارت شااهر ساااز و اراضاای مکلااا اساات جهاات جلااوگیر از اعمااار ساااختما هااا باادو اجااازۀ ساااختما
استراتیژ مشخص را در تفاهم با شااروالی طارح ترتیاب و از تطبیاز آ نظاارت نماود و سااشنه باه شاورالی عاالی
توسعا شهر گزارش ارائه نماید.

 -۶مادۀ یکصد و چهارم:
 -۶۱ایص تنظیم مارکیت و جواز صنفی.
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انواع عواید شاروالی

مسؤولیت های شاروالی در رابطه به سیستم جمع آوری زباله های شهری
 -۱مادۀ یکصد و پنجاه و دوم:

 )۶شاروالی در رابطه به سیستم جمع آور زباله ها شهر در ساحا مربوط دارا مسرولیت ها ذی ،می باشد:
 -۶کنترو ،و نظارت از سیستم تخلیا ااضالب.
مدیرت و جمع آوری سگ های ولگرد
 -۱مادۀ دو صد و هشتم:
شاروالی مکلا است جهت مدیریت و جمع آور سگ ها ولگرد تدابیر شزم را اتخاذ نماید.
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مادۀ دوم:
اجاازا  ۱۹ ۱۱و  ۱۱در مااادۀ سااوم اقاار هااا

 ۳ ۱و  )۶۳در مااادۀ شصاات و ششاام جاازء  ۵در قثاارۀ  )۹مااادۀ

شصت و نهم جازء  ۱در اقارۀ  )۱ماادۀ هفتااد و هفاتم و اقارۀ  )۱در ماادۀ دو صاد و چهاارم قاانو شااروالی هاا ذیاالً
ایزاد گردد:
اصطالحات
-۰مادۀ سوم:
-۱۱خدمات شهر  :اعالیت ها است که به منظور تأمی نیازمند ها ساکنی شهر مطابز احکاام ایا قاانو

توساط

شاروالی اجراء می گردد.
-۱۹ایص تنظیم مارکیت :مبلنی است که شاروالی از دست اروشا و یشه ورانی که در محادودۀ شااروالی اعالیات مای
نمایند در بد ،عرضا خدمات و صدور اجاز نامه صرا برا یک بار اخذ می نماید.
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 -۱۱ایص تنظیم اصناا :مبلنی است که شاروالی در بد ،صدور جواز صنفی و عرضا خدمات شاهر از اصاناای کاه
در محدودۀ شاروالی اعالیت می نمایند همه ساله اخذ می نماید.
قیمت گذاری ملکیت
 -۱مادۀ شصت و ششم:

 ) ۱شاروالی کاب ،مکلا است زمی و ملکیت ها مربوط را هر ساه ساا ،قیمات گازار نماود و گازارش آ را باه
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شورا عالی توسعا شهر ارائه نماید.

 )۳شیحا قیمت گاذار ساایر ملکیات هاا باه منظاور انتقاا ،ملکیات از طارا هیئات متشاک ،از نماینادگا وزارت هاا
مالیه و عدلیه ادارۀ ارگا ها محلی و شاروالی کاب ،تحت نظر وزارت شهر ساز و اراضی تهیه می گردد.
 )۶۳هیئت مندرج اقرۀ  )۳ای ماد مکلا است شیحا قیمت گذار ملکیت ها را با رعایت موارد ذیا ،بارا مادت
سه سا ،تهیه و غرض منظور به شورا عالی توسعا شهر ارائه نماید:
 -۶قیمت تخمینی ملکیت در بازار مح ،و ساحات همجوار.
 -۱رعایت نوعیت موقعیت درجه و ارزش محراز تجارتی ملکیت.
محتوای ماستر پالن – زون بندی
 -۲مادۀ شصت و نهم:
 )۹استفاد از زمی تجارتی شام ،موارد ذی ،می باشد:
 -۵استفادۀ مختلط تجارتی و رهایشی.
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استراتیژی تنظیم زمین
 -۳مادۀ هفتاد و هفتم:
 )۱شاروالی مکلا است در طرح و ترتیب استراتیژ تنظیم زمی

موارد ذی ،را در نظر گیرد:

 -۱طرح ال ها عواید و وضع ایص ها و اثر ازدیاد ارزش زمی در نتیجا ال گاذار و عرضاا خادمات مطاابز
مقررۀ مربوط.
ایجاد مارکیت ها و بازار های عمومی
 -۳مادۀ دو صد و چهارم:
 ) ۱شاروالی می تواند به منظور تأمی نظم شهر

اماور دسات اروشاا و یشاه ورا را مادیریت و در باد ،عرضاا

خدمات به آ ها ایص تنظیم مارکیت را که اندازۀ آ در سند تقنینی مربوط معی می شود اخذ نماید.
مادۀ سوم:
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-۶حکم مندرج مادۀ دوصد و نهم قانو شاروالی ها لنو گردد.
مادۀ چهارم:

ای تعدی ،ایزاد و لنو از تاریخ توشیح نااذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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