خالصه معرفی پروگرام انکشافی شهر کابل
برنامه انکشافی شهر کابل ) )KMDPدر ماه قوس سال  1931در چوکات شاروالی کابل داخل گردیده و با رویدست گرفتن
مرحله آماده گی شروع به فعالیت نموده است .این برنامه از طـریـق صنـدوق وجهـی برای بـازسـازی افـغـانـستـان
 )RTF)Aبه مدیریت بانک جهانی در دو مرحله آماده گی ) )PPGو تطـبیـق اصل بـرنامـه ( ۵۲حمل  )1939آغاز گردیده
و بـا تعهـد مـبلغ مـجـموعـی  111ملیون دالر امـریکایی الی سرطان سال  1011ادامه خواهد داشت.
اهداف برنام ٔه انکشافی شهر کابل عبارت اند از:
( )1افزایش دسترسی به خدمات اولیه شهری در مناطق مسکونی انتخاب شده در شهر کابل؛
( ) ۵بهبود سیستم مدیریت مالی شاروالی کابل برای تامین هزینه به ارائه خدمات شهری بهتر ،پس از آنکه اصالحات تطبیق
شدند؛ و
( )9تهیهٔ امکانات به منظور واکنش به موقع و عاجل در صورت وقوع بحرانهای واجد شرایط و یا حالت غیر متوقعه
خطرناک (اضطراری).

دست آورد های الی اخیر سال مالی ۶۹۳۱
پروگرام انکشافی شهر کابل الی اخیر سال مالی  193۱به مقدار  5006۵۵75دالر امریکایی تعهد داشته و مبلغ
 79756۵59دالر امریکایی را که  5۵فیصد تعهد میشود به مصرف رسانیده است.
در بخش بهسازی ساحات در شهر کابل:
این پروگرام از بدو آغاز الی اخیر ساال مالی  ،1936در بخش بهسازی ساحات مسکونی در شهر کابل به تعداد  59پروژه
را رویدست داشته که از جمله  61پروژه را موفقانه تکمیل نموده و کار عملی  1۵پروژه آن به فیصدی های مختلف در
حال جریان قرار دارد.
 oساحه  ۵177هکتار محالت مسکونی پالنی و غیرپالنی در شهر کابل بهسازی گردیده است.
 oدر مجموع تا الحال امور پروژه سازی ( سروی تخنیکی و اجتماعی ،دیزاین ،برآورد ،قیمت گذاری ،طی مراحل
تدارکاتی) تعداد  55پروژه به وجه احسن تکمیل گردیده است و همچنان از امور تطبیق  61پروژه نظارت و
وارسی صورت گرفته است و هکذا نظارت از  1۵پروژه جاری جریان دارد.
 oدر مجموع به طول  011035کیلومتر سرک های داخل گذر ها پخته کاری گردیده است که عمدتا ً از کانکریت
بدون سیخ استفاده شده است همچنان  036015کیلومتر آبرو و سایر ساختمانهای مورد نیاز چون پلچک و غیره
در محالتی که در طول سرک های فوق الزم بوده اعمار گردیده است.
 ۵5056 oکیلومتر پیاده رو با استفاده از کانکریت بدون سیخ ،کانکریت قبال ً ریخت شده یا انترالک و سنگ های
طبیعی ساختمان گردیده است.
 oسرک های دسته دوم یا عمومی  Trunk Roadبطول  ۵6011کیلومتر با  90075کیلومتر آبرو و ساختمانهای
مرتبط به آن ساختمان گردیده است .هکذا  7035کیلومتر پیاده رو برای سرک های فوق اعمار گردیده است.
 oدر  3گذر شبکات آبرسانی بهسازی گردیده و بطول  ۵6073کیلومتر پایپ آبرسانی تمدید گردیده است.
 oبه تعداد مجموعی  1۴۵شورا همکاری گذر ایجاد گردیده است ( 55شورای مردانه ۱۲/شورای زنانه)٬

 ۲5 oسیستم مدیریت ذباله های جامد در  ۲5گذر ایجاد گردیده است( ،ذباله ها به مصرف خود مردم محل از عقب
دروازه ها جمع آوری و به ذباله دانی های شاروالی کابل انتقال داده میشود.
 oبه  91۴شکایت که عمدتا ً از جانب مردم محل بوده رسیده گی صورت گرفته است.

