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%10%30%40%139720/ 9/ 30حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضی هبیتات  و شاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد ناحیه سروی شدهمنابع مالی ناحیه10 خانه خانه  در 246,090سروی و راجستر خانه۱246,090
ایجاد شفافیت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان 

کابل

%10%30%40%139720/ 9/ 30حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیهبیتات  و شاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد ناحیه توزیع شدهمنابع مالی ناحیه17تعرفه  صفایی به امالک سروی شده جدید در 100,000توزیع تعرفه۲100,000
ایجاد شفافیت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان 

کابل

%20%40%30%139710/ 9/ 30 حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیهبیتات  و شاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد ناحیه توزیع شدهمنابع مالی ناحیه17جلدکتابچه صفایی به امالک سروی شده جدید در 40,000توزیع جلدکتابچه۳40,000
ایجاد شفافیت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان 

کابل

--%50%139750/ 3/ 30 حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیهبیتات  و شاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد سیستم ایجاد شدهمنابع مالیایجاد سیستم الکترونیکی جهت جمع آوری محصول صفایی  یک سیستم الکترونیکی۴
ایجاد شفافیت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان 

کابل

ایجاد شفافیت  و عرضه خدمات بهتر به کارمندان شاروالی کابل%30%25%25%139720/ 9/ 30ریاست منابع بشری1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد ریاستمنابع بشریریاست مرکزی و نواحی (10)ثبت دیتابیس کارمندان  ریاست۵10

منابع مالی و تجهیزاتانکشاف حاضری الکترونیکی در ریاست های نواحیپایه۶20
تعداد حاضری الکترونیکی 

انکشاف داده شده
ایجاد شفافیت و دقت در حاضری کارمندان شاروالی کابل%30%25%25%139720/ 9/ 30ریاست منابع بشری1397/ 9/ 139620/ 10/ 1

دو سیستم۷
باقیمانده  ( درصد20)و تکمیل  (PMIS)سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها 

ایجاد سیستم اعتباردهی مدیریت پروژه ها
کنترول بموقع از روند تطبیق پروژه ها%40%40%20%13970/ 9/ 30سکتور خصوصی1397/ 9/ 139620/ 10/ 1ایجاد سیستم در سطح پروژه هامنابع مالی

1397/ 9/ 139620/ 10/ 1سند پالن تهیه شدهمنابع مالیتهیه پالن استراتیژیک برای مدیریت ترافیکیک پالن۸
مدیریت عمومی ترافیک شهرو شاروالی 

کابل
بهبود عرضه خدمات ترافیکی برای شهروندان کابل139730%50%20%0%/ 4/ 31

بهبود عرضه خدمات شهری وتقویت نواحی%10%50%30%139710/ 9/ 30 حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیهبیتات1397/ 9/ 139620/ 10/ 1سند پالن تهیه شدهمنابع مالی ناحیه و گذر۱۳ترتیب پالن استراتیژیک برای ناحیه و گذر13  ۹

بهبود دراجرآت امور%15%15%15%13975/ 9/ 30وزارت محترم عدلیهکمیته قوانین و ریاست های مربوط1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد مقرره ترتیب شدهنیروی بشریترتیب مقرره های امور تنظیفی ، سرسبزی  ، اشتهارات و تنظیم مجدد زمین مقرره۴ ۱۰

%0%0%10%139790/ 3/ 30حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیوشاروالی کابل (CFAبرنامه )هبیتات 1397/ 9/ 139620/ 10/ 1مقدار قیمت هامنابع مالینهایی ساختن قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری ناحیه۱۱22
ازدیاد عواید شاروالی کابل از درک محصول صفایی ، تآمین عدالت در 

پرداخت محصول صفایی و فراهم آوری قناعت مالکین جایدادها

 رهنمود۱۲3
های محصول صفایی ومیتودولوژی قیمت گذاری  (رهنمود)نهایی ساختن منول 

زمین و ساختمان
%0%0%10%139790/ 3/ 30 حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیوشاروالی کابل (CFAبرنامه )هبیتات 1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد رهنمود های نهایی شدهمنابع مالی

ازدیاد عواید شاروالی کابل از درک قیمت زمین ، تآمین عدالت در پرداخت 

محصول قیمت زمین و فراهم آوری قناعت مالکین جایدادها

ریاست منابع بشری1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد افراداعزام شده بورسیه کارمند واجد شرایط به کشورهای هند و جاپان به برنامه های ماستری8اعزام  تن۱۳8

وزارت های محترم تحصیالت عالی 

وخارجه ، اداره محترم خدمات ملکی  و 

تمویل کننده گان بورسیه ها

30 /9 /139725%25%25%25%
ارتقای ظرفیت کاری ، بلند رفتن مهارت های مسلکی وفنی  و بلند بردن 

ارایه کیفیت کاری

%20%35%35%139710/ 9/ 30تدویر کننده گان برنامهریاست منابع بشری1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد افراد آموزش دیدهتدویر برنامه نفر از کارکنان در برنامه های مختلف داخلی100ارتقای ظرفیت تن۱۴100
ارتقای ظرفیت کاری ، بلند رفتن مهارت های مسلکی وفنی  و بلند بردن 

ارایه کیفیت کاری

1/4/139730/9/1397تعداد افراد آموزش دیدهمنابع مالیتن از منسوبین ترافیک کابل1,457 ارتقا  ظرفیت تن۱۵1,457
شاروالی / مدیریت عمومی ترافیک شهر

کابل
رشد و ارتفای ظرفیت منسوبین پولیس ترافیک%25%25%0%13970/ 9/ 30ریاست منابع بشری

منابع مالی17آگاهی دهی عامه جهت تشویق پرداخت محصول صفایی در ناحیه  ناحیه17 ۱۶
تعداد نواحیه که مردم در آنجا 

آگاهی یده اند
%40%40%20%13970/ 9/ 30هبیتات وشاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1

آگاهی دهی شهروندان جهت مسولیت پذیری درقسمت پرداخت محصول 

صفایی و ازدیاد عواید شاروالی کابل

139730/9/1397/ 1/ 1بلند بردن سطح آگاهی مردممنابع مالیکمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و مقررات ترافیکی در شهر کابلیک شهر۱۷
ریاست های آگاهی عامه ، خدمات 

کلتوری ، منابع بشری و نشرات
آگاه سازی شهروندان  در مورد قوانین و مقررات ترافیکی%30%30%10%13970/ 9/ 30مدیریت عمومی ترافیک

یک سالون و یک احاطه۱۸
امور باقیمانده ساختمان صالون فاتحه خوانی زنانه واقع  ( در صد57)تکمیل 

واحاطه بیز ترانسپورت ریاست حفظ مراقبت و کار  (16)بنی حصار، ناحیه 
139730/9/1397/ 1/ 1فیصدی پیشرفتمنابع مالی

سکتور خصوصی وریاست حفظ مراقبت 

وکار
30 /9 /13970%30%27%0%

ایجاد سهولت در اجرای مراسم فاتحه خوانی شهروندان و کاهش مشکالت 

ترانسپورتی ریاست حفظ مراقبت وکار

هبیتات  وشاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد ناحیهمنابع مالی ناحیه شهر کابل6تطبیق پروژه آدرس دهی در  ناحیه۱۹6
  حوزه های امنیتی پولیس و اداره 

اراضی
30 /9 /13975%35%30%10%

سهولت در یافتن آدرس های اماکن در سطح شهر کابل و کمک در بهبود 

امنیت شهر

%20%30%40%139710/ 9/ 30 حوزه های امنیتی پولیس و اداره اراضیهبیتات  وشاروالی کابل1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد نقشه آدرس یابیمنابع مالی ناحیه شهر کابل11تهیه نقشه های ابتدایی آدرس یابی در  ناحیه11 ۲۰
سهولت در یافتن آدرس های اماکن در سطح شهر کابل و کمک در بهبود 

امنیت شهر

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری1397/ 9/ 139620/ 10/ 1تعداد پالن تنظیم شدهمنابع بشری و تجهیزاتترتیب پالنهای تنظیم مجدد زمین در نواحی چهارم و پانزدهم ناحیه۲۱2

 حوزه های امنیتی پولیس ،  پولیس 

ترافیک ، آبرسانی ، اطفاییه ، مخابرات 

وبرق

30 /9 /13975%5%5%5%
فراهم ساختن زمینه تطبیق برنامه تنظیم مجددد زمین و معیاری سازی 

ساحات غیر پالنی شهر کابل

 مترمربع9530 ۲۲
 مترمربع واقع پنجصد فامیلی 9530 تطبیق پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه 

ناحیه پانزدهم
ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری1397/ 9/ 139630 /10/ 1مقدار زمین تنظیم شدهمنابع مالی و تجهیزات

 پولیس ترافیک ، آبرسانی ، اطفاییه ، 

مخابرات وبرق
30 /9 /13972%3%5%5%

تبدیل ساحات غیر پالنی به پالنی و دسترسی ساکنین محل به خدمات اولیه 

شهری

بهبود امور خدمات تنظیفی شهر وایجاد شهرپاک%0%0%10%139790/ 1/ 11ریاست تنظیف139611/1/1397 /10/ 1تعداد واسطه خریداری شدهمنابع مالی(کثافات) عراده واسطه جهت انتقال مواد فاضله 50خریداری  عراده۲۳50

کمک در پروسه تنظیف وصفایی شهر وجلوگیری از آلوده گی هوا%0%0%10%139790/ 1/ 11ریاست تنظیف139611/1/1397 /10/ 1تعداد زباله دانی خریداری شدهمنابع مالی مترمکعب ویک متر مکعب7 زباله دانی به ظرفیت 2000تهیه وخریداری  پایه۲۴2,000

تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست%25%25%25%139725/ 9/ 30  حوزه های امنیتی پولیسریاست تنظیف1397/ 9/ 139630 /10/ 1مقدار کثافات انتقال داده شدهمنابع بشری و تجهیزات مترمکعب کثافات جامد از نواحی شهر800,000جمع آوری وانتقال ۲۵

تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست%25%25%25%139725/ 9/ 30 ادارات ذیربط و حوزه های امنیتیریاست تنظیف1397/ 9/ 139630 /10/ 1مقدار کثافات انتقال داده شدهمنابع بشری و تجهیزات مترمکعب کثافات مایع از نواحی  شهر60,000جمع آوری وانتقال ۲۶

 تن۲۷35,540
 وکانال رحمن مینه مربوط 13 تن لوش از دو کانال در ناحیه 35,540 انتقال 

8ناحیه 
بهبود در جریان آبهای سطح االرضی وجلوگیری از تجمع آبها%25%25%25%139725/ 9/ 30ریاست تنظیف1397/ 9/ 139630 /10/ 1مقدار لوش انتقال داده شدهمنابع بشری و تجهیزات

 هبیتات  و شاروالی کابل1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد پارک بازسازی شدهمنابع مالی و بشری پارک و ساحات سبز در نواحی مختلف شهر12بازسازی و سرسبزی  پارک و ساحات سبز۲۸12
  حوزه های امنیتی پولیس ، ریاست 

برق کابل
ایجاد محیط  سبز و تفریحگاه ها برای شهروندان کابل1397-59%35%5%/ 9/ 30

منابع بشری و تجهیزات پارک از جنراتور به برق شهری ویا سولر20تغیر منبع انرژی سیستم  آبیاری  پارک۲۹20
تعداد پارک که منبع انرژی شان 

تغییر کرده
صرفه جوئی در مصرف انرژی برق و بهبود محیط زیست%25%30%30%13975/ 9/ 30ریاست برق کابلریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1

منابع بشری و تجهیزات هکتار زمین برای غرس نهال و قلمه در نواحی  شهر30آماده سازی  ناحیه۳۰22
موازی زمین آماده شده برای 

غرس
توسعه ساحات سبز وبهبود محیط زیست%15%10%30%139745/ 9/ 30ریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1

سرسبزی

ارتقا ظرفیت سازمانی

تطبیق برنامه آگاهی دهی 

و تهیه مواد تبلیغاتی

تنظیف

حکومت داری الکترونیکی

ترتیب و تطبیق پالنهای 

شهری

 ناحیه22

شاروالی کابل 

 به اساس نتایج1397پالن سال مالی 

 تدوین قوانین و 

طرزالعمل ها
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 ناحیه۳۱22
 اصله نهال در پارکها و 21,000  قلمه و دیوار بید و غرس  20,000غرس 

ساحات سبز در نواحی شهر
منابع بشری و تجهیزات

تعداد قلمه ها و نهال های غرس 

شده
شهر سبز و پاک%0%0%70%139730/ 3/ 30 وزارت زراعتریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1

شهر سبز و پاک%0%0%70%139730/ 3/ 30 وزارت زراعتریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد نهال انتقال و توزیع شدهمنابع بشری و تجهیزات اصله نهال از قوریه به شهروندان50,000انتقال و توزیع  اصله نهال۳۲50,000

حفظ ،نگهداری و بهبود ساحات  سبز%10%45%40%13975/ 9/ 30ریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد نهال ابیاری شدهتجهیزاتمیلیون اصله نهال ، گل بته و ساحه سبز بشکل دوامدار1.8آبیاری میلیون۳۳1.8

توسعه ساحات سبزو شهر پاک%30%30%40%13970/ 9/ 30ریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1موازی زمین چمن سازی شدهمنابع مالی و تجهیزات هکتار  در نواحی مختلف شهر3چمن سازی  هکتار۳۴3

 هکتار زمین۳۵3
 هکتار قوریه در ساحات تپه های پغمان وبگرامی ، باغ خواجه اسحق 3احداث 

و پارک آزادی
تهیه نهالها برای توسعه ساحات سز%10%10%60%139720/ 9/ 30 وزارت زراعتریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1موازی قوریه احداث شدهمنابع مالی و تجهیزات

 کیلومتر۳۶5.6
کیلومتر و حفر چاه عمیق در گلدان سرک چهار قلعه چهاردهی 4.5پایپ دوانی 

 کیلومتر1.1و پایپ دوانی سرک بین چهار راهی بره کی الی پروان سوم بطول 
جلوگیری از ضایعات آب و بهبود سیستم آبیاری گلدانها%0%22%48%139730/ 3/ 30ریاست برق کابلریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد کیلومتر پایپ دوانی شدهمنابع مالی و تجهیزات

جلوگیری از آفات زراعتی%10%50%30%139710/ 9/ 30 وزارت زراعتریاست سرسبزی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد ناحیهمنابع بشری و تجهیزاتاستعمال ادویه ضد امراض و آفات در ساحات سبز نواحی شهر ناحیه۳۷22

 صنف مختلف۳۸17600

خبازیها ، کلچه پزیها، قنادیها  ) صنف مختلف شامل 8800کنترول و بررسی 

، مالگدام مواد غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، 

مواد آرایشی و شوینده  ها ، سوپر مارکیت ها ، خوراکه فروشی ها ، لبنیات 

در نواحی مختلف شهر و کنترول و بررسی محیط  (فروشی ها و سایر اصناف 

سرای ها ، بلند منزلهای رهایشی ، موتر شویی ها ، حمام ها )  8800زیستی 

و اماکن عامه(و غیره اصناف 

%25%25%25%139725/ 9/ 30  حوزه های امنیتی پولیسریاست صحت محیطی و محیط زیستی1397/ 9/ 139630 /10/ 12تعداد صنف بررسی شدهمنابع بشری و تجهیزات
بهبود حفظ الصحه محیطی وجلوگیری از امراض مختلف ناشی از عدم 

مراعات حفظ الصحه

 کیلوو لیتر۳۹60,000
 کیلو و لیتر شلمل مواد غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر 60,000جمع آوری 

.الکولی تاریخ گذشته 
%25%25%25%139725/ 9/ 30 حوزه های امنیتی پولیسریاست صحت محیطی و محیط زیستی1397/ 9/ 139630 /10/ 12مقدار مواد تاریخ تیر شدهمنابع بشری و تجهیزات

جلوگیری از فروش مواد غذایی تاریخ تیرشده بمنظور بهبود صحت 

شهروندان

 مرتبه۴۰2
دواپاشی جویهای کنار سرکها ، محالت تجمع کثافات ، سواحل دریای کابل ، و 

.سایر ساحات از قبل تعین شده در سال دو مرتبه
ریاست صحت محیطی و محیط زیستی1397/ 7/ 13971/ 3/ 1موازی ساحات دواپاشی شدهمنابع بشری و تجهیزات

  حوزه های امنیتی پولیس واداره محیط 

زیست
جلوگیری از امراض ساری و ازبین بردن حشرات مضره1/7/13970%50%50%0%

 ناحیه۴۱22
سمپل گیری مواد غذایی ومشروبات غیر الکولی تولیدی و توریدی مشکوک 

جهت تثبیت کیفیت بطور دوامدار در نواحی شهر
جلوگیری و کاهش  فروش مواد بی کیفیت و غیر صحی%25%25%25%139725/ 9/ 30وزارت های صحت عامه و زراعتریاست صحت محیطی و محیط زیستی1397/ 9/ 139630 /10/ 12تعداد سمپل گیری موادمنابع مالی و بشری

 نفر۴۲79,200
 نفر صنف مختلفه و اماکن عامه که در شهر فعالیت 79,200آگاهی دهی برای 

.مینمایند
بلند رفتن سطح آگاهی اصناف در مورد صحت محیطی ومحیط زیستی%25%25%25%139725/ 9/ 30ریاست صحت محیطی و محیط زیستی1397/ 9/ 139630 /10/ 12تعداد افراد آگاهی دیدهمنابع مالی و بشری

%25%25%25%139725/ 9/ 30کمپنی موظفریاست تنظیف1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد واکسین تطبیق شدهمنابع بشری واکسین برای کلب های ولگرد5000 تطبیق  کلب۴۳5,000
جلوگیری از تکثیر کلب های ولگرد ، کاهش امراض ناشی از گزیدن  کلب 

ها و بهبود محیط زیست

۴۴
مدیریت دارایی های  

بخش های زیربنایی
منابع مالی و بشریتکمیل ثبت و راجستر سرکهای شهری به تفکیک حالت آنها در سطح شهر کابلتعداد کیلومتر

تعداد کیلومتر سرک های ثبت 

شده
ریاست حفظ مراقبت وکار1397/ 9/ 139630 /10/ 1

مدیریت عمومی ترافیک ، حوزه های 

امنیتی ، ریاست برق کابل و ریاست 

آبرسانی

30 /9 /139725%25%25%25%
داشتن معلومات در رابطه به حالت ووضعیت سرکهای شهری و تشخیص  و 

رسیده گی بموقع  به ترمیمات آنها

منابع مالی و بشری کیلومتر جاده هفت متره421 کیلومتر سرک معادل به 200سروی و دیزاین  کیلومتر۴۵200
تعداد کیلومتر سروی و دیزاین 

شده
1 /10/ 139630 /9 /1397

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری 

 و KMDP، KUITE،دفاتر 

سکتورخصوصی

مدیریت عمومی ترافیک ، حوزه های 

امنیتی ، ریاست برق کابل و ریاست 

آبرسانی

فراهم سازی  زمینه تطبیق پروژه های ستندرد و معیاری13977%25%35%33%/ 9/ 30

 کیلومتر۴۶216
 کیلومتر جاده هفت متره  سرکهای اساسی 303 کیلومتر معادل به 216احداث 

وفرعی
1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد کیلومتر احداث شدهمنابع مالی و بشری

ریاست حفظ مرافیت وکار ، ،دفاتر 

KMDP، KUITEو سکتور خصوصی  

 پولیس ترافیک و حوزه های امنیتی 

پولیس
30 /9 /13970%28%37%35%

دسترسی به سیستم ترانسپورت معیاری ، کاهش ازدحام ترافیکی و بهبود 

محیط زیست

%30%36%34%13970/ 9/ 30  پولیس ترافیکریاست حفظ مراقبت وکار1397/ 9/ 4/1/139730مساحت سنگ فرش شدهمنابع بشری و تجهیزات متر مربع پیاده رو ها درنواحی مختلف از نوع انتر الک60000سنگ فرش  متر مربع۴۷60,000
ایجاد سهولت برای عبور ومرور شهروندان ، زیبایی شهر و بهبود محیط 

زیست

%50%40%10%13970/ 9/ 30  پولیس ترافیکسکتور خصوصی1397/ 9/ 4/1/139730تعداد جاده تزئین شدهمنابع مالیزیبا سازی جاده های شهر کابلکیلومتر۴۸31
ایجاد سهولت برای عبور ومرور شهروندان ، زیبایی شهر و بهبود محیط 

زیست

جلوگیری از مصارف گزاف جهت ساختمان مجدد و مداومت سرکها%26%44%30%13970/ 9/ 30  پولیس ترافیکریاست حفظ مراقبت وکار1397/ 9/ 139630 /10/ 1مساحت اسفالت شدهمنابع بشری و تجهیزات مترمربع  اسفالت سرکها70,000ترمیم  مترمربع۴۹70,000

%25%25%5%13970/ 9/ 30 پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس  سکتور خصوصی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد پل ساخته شدهمنابع مالی پل واقع منطقه شینه و پاچا2ساختمان  پل۵۰2
اتصال مرکز شهر با نواحی شرقی ، ایجاد تسهیالت در جریان ترافیک  

وکمک به رشد اقتصاد شهروندان

%40%45%15%13970/ 9/ 30 پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس سکتور خصوصی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد پالن ساخته شدهمنابع مالیاعمار پل های هوایی پیاده رو پایه8 ۵۱
ایجاد سهولت ومصوونیت برای شهروندان در جاده ها  وکاهش ازدحام  

ترافیکی

ایجاد سهولت برای شهروندان، تنظیم جریان ترافیک وتوقفگاه ها%0%60%40%13970/ 5/ 30 پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس سکتور خصوصی1397/ 9/ 139730/ 2/ 1تعداد ایستگاه بس ساخته شدهمنابع مالی و بشری مسیر شهر9  ایستگاه بس های شهری  در 264ساخت  باب۵۲264

%40%20%20%139720/ 9/ 30 سکتور خصوصی1397/ 9/ 139630/ 9/ 1تعداد مسیر دیزاین شدهمنابع مالی و بشری مسیر شهر کایل4امور دیزاین مترو بس در  مسیر۵۳4
فراهم سازی زمینه تطبیق پروژه های میتروبس بشکل  ستندرد و معیاری 

در سطح شهر کابل

%60%20%0%13970/ 9/ 30 پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس سکتور خصوصی1397/ 9/ 01/06/139730تعداد کیلومتر احداث شدهمنابع مالی و بشری کیلومتر8احداث متروبس از ده افغانان الی سرای شمالی به طول  کیلومتر۵۴8
ایجاد سهولت در حمل ونقل و جلوگیری از ایتالف وقت شهروندان و بهبود 

نظم ترافیک

%0%0%50%139750/ 12/ 30 سکتور خصوصی1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد پالن تهیه شدهمنابع مالی و بشری ایجادماستر پالن ترانسپورت عامه شهرییک پالن۵۵
فراهم سازی زمینه تطبیق پروژه های میتروبس بشکل  ستندرد و معیاری آن 

در سطح شهر کابل

%40%40%20%13970/ 9/ 30 پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس سکتور خصوصی1397/ 9/ 139730/ 2/ 1تعداد دیزاین تهیه شدهمنابع مالی و بشریدیزاین تفصیلی بهبود جاده های شهرکیلومتر۵۶76
فراهم سازی زمینه تطبیق پروژه ها  بشکل  ستندرد و معیاری آن در سطح 

شهر کابل

1397/ 9/ 139630/ 12/ 1تعداد عالیم نصب شده ترافیکیمنابع مالی و بشری عالیم ترافیکی در سطح شهر کابل3,900تهیه ، تدارک ونصب  عالیم ترافیکی۵۷3,900
مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی 

کابل
جلوگیری از حوادت ترافیکی و تنظیم جریان ترافیک13975%35%35%25%/ 8/ 30

1397/ 9/ 139630/ 12/ 1تعداد متر خط اندازی شدهمنابع مالی و بشری متر مربع30000خط اندازی روی جاده درسطح شهر کابل به طول مترمربع ۵۸30,000
مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی 

کابل
 تنظیم جریان ترافیک وزیبایی جاده ها13975%35%35%25%/ 8/ 30

1397/ 9/ 139730/ 2/ 1نعداد سیگنال های نصب شدهمنابع مالی و بشری سیگنال  ترافیکی در سطح شهر کابل250تهیه ، تدارک ونصب   سیگنال۵۹250
مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی 

کابل
کاهش ازدحام ترافیکی ، جلوگیری  از حوادت و تنظیم جریان ترافیک13970%20%40%40%/ 9/ 30

سرسبزی

صحت محیطی و محیط 

زیستی

بهبود زیربناهای 

ترانسپورتی

کنترول  ومدیریت موثر 

ترافیک

بهبود ترانسپورت عامه 

شهری
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نتایج متوقعه

 متر۶۰25,000
 متر  کتاره های کنار پیاده رو در سطح شهر 25,000تهیه ، تدارک ونصب  

کابل
1397/ 9/ 139630/ 12/ 1تعداد متر کتاره نصب شدهمنابع مالی و بشری

مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی 

کابل
30 /8 /13975%35%30%30%

ایجاد سهولت برای عابرین پیاده  ، کاهش ازدحام ترافیکی ، جلوگیری از 

حوادت ترافیکی ، تنظیم جریان ترافیک و زیبایی شهر

1397/ 9/ 139730/ 2/ 1سند دیزاین شدهمنابع مالیدیزاین مرکز کنترول ترافیک و سیستم های نظارتی و ارتباطی آنیک  ساختمان۶۱
مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی 

کابل
30 /8 /13970%20%60%20%

بهبود وضعیت عرضه خدمات ترافیکی ، کنترول جریان ترافیک وجلوگیری 

از تخلفات و  حوادث ترافیکی

1397/ 9/ 139730/ 4/ 1تعداد مرکز معیاری ساخته شدهمنابع مالیساخت مرکز معیاری معاینه تخنیکی وسایط نقلیه در شهر کابلیک  ساختمان۶۲
مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی 

کابل
ایجاد سهولت برای مالکین وسایط نقلیه وراجستر منظم آنها13970%0%40%60%/ 9/ 30

1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد کیلومتر کانال رد آبهامنابع مالی و بشری کیلو متر کانال جهت رد آبهای سطح االرضی12اعمار  کیلومتر۶۳12

ریاست های حفظ ، مراقبت وکار، سکتور 

 KUITEخصوصی  و دفاتر 

unhabitatو

30 /9 /13970%20%43%37%
تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت 

برای شاملین ترافیک

 کیلومتر5 ۶۴
 16و 9 کیلو متر سواحل دریا واقع قلعه زمانخان سمت نواحی 5تحکیم کاری 

7 و پل حسن خان واقع ناحیه 13 و 5، قافله باشی سمت نواحی 
%40%40%20%13970/ 9/ 30ریاست حفظ ، مراقبت وکار1397/ 9/ 139730/ 1/ 4تعداد کیلومتر تحکیم کاری شدهمنابع مالی و بشری

جلوگیری از خطرات ناشی از آب خیزی ، تعین حریم دریا و جلوگیری از 

غصب ساحات مسیردریا

منابع بشریثبت و راجستر دست فروشان در نواحی شهر کابل ناحیه۶۵22
تعداد دست فروشان ثیت و 

راجستر شده
1 /10/ 139630 /9 /1397

ریاست های تنظیم مارکیت ها ونواحی 

مربوطه
%25%25%25%139725/ 9/ 30 حوزه های امنیتی پولیس

جلوگیری از ازدحام و تنظیم دست فروشان در محالت معینه بمنظور ایجاد 

نظم شهری

1397/ 9/ 139630 /10/ 1تعداد بلبورد ثبت شدهمنابع بشریتثبیت آمار اشتهارات و بلبوردها در سطح شهر ناحیه۶۶23
ریاست های کلتوری ، عواید ونواحی 

مربوطه
تنظیم اشتهارات وبلبورد ها مطابق به نورم وفرهنگ شهری%25%25%25%139725/ 9/ 30 حوزه های امنیتی پولیس

۶۷
  افغانی 4,860,993,526

عواید
%25%25%25%139725/ 9/ 30ریاست های ذیربط1397/ 9/ 139630 /10/ 1آوری شده مقداد عواید جمعمنابع بشریجمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل

  افغانی عواید از چشمه های عوایدی 4,860,993,526جمع آوری 

شاروالی کابل جهت عرضه خدمات بهتر شهری

 2,180.920           بودجه انکشافی وزارت مالیه

 4,707.743           بودجه شاروالی کابل

عادیفیصدی پالن شدۀ تطبییقانکشافی
فیصدی پیشرفت ی پالن شدۀ 

تطبیق

0%5 109.05                        ربع اول

0%35 763.32                        ربع دوم

0%30 654.28                        ربع سوم

0%30 654.28                        ربع چهارم

0%100 2,180.92                     مجموع

انکشافیفیصدی پالن شدۀ تطبییقعادی
فیصدی پیشرفت ی پالن شدۀ 

تطبیق

%5 235.39                         %549.710525  ربع اول

%30 1,412.32                      %549.710525  ربع دوم

%35 1,647.71                      %549.710525  ربع سوم

%30 1,412.32                      %549.710525  ربع چهارم

%4707.743100%2198.842100  مجموع

کنترول  ومدیریت موثر 

ترافیک

مدیریت آبهای سطحی

 فیصد آنرا به عادی اختصاص میدهند و برعالوه آن یک مقدار بودیجه را بنام بودیجه انکشافی از وزارت محترم مالیه نیز بدست میآورند که هر کدام طی 45 فیصد عواید خویشرا به بخش انکشافی و 55شاروالی کابل بودیجه عوایدی خویشرا بدو بخش انکشافی وعوایدی تقسیم مینماید که  :نوت 

.جداول جداگانه شامل پالن گردیده است  

****************************************************************************************************************************

 4,707.743            2,198.842                    بودجه عادی شاروالی

بودجه به میلون افغانی. 1

مجموع بودجه منظور 

1397شده سال  مالی 
بودجه عادی 9,087.505                 

خود کفای و توسعه 

اقتصادی شهر

2198.842

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

بودجه به میلون افغانی. 1

مجموع بودجه منظور 

1397شده سال  مالی 
بودجه انکشافی  شاروالی 6,906.585                 


