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 پس منظر

شاروالی کابل یک اداره حقوقی حکمی عامه است که به منظور تامین خدمات شهری در عرصه های طرح وتطبیق      

 اعمار و انکشاف شهر کابل فعالیت مینماید . ،ای شهری پالنه

این اداره خدماتی عامه در راستای تحقق اهداف و پالیسی های دولت ج.ا.ا در عرصه های خدمات رسانی شهر کابل که 

ویر جاده شامل بخش های زیربنائی همچو ساختمان جاده ها ، پیاده روها ، ایستگاه ها ، پارکینگ ها ، پلها ، ابروها و تن

های شهر ،ایجاد پارک ها ، امور سرسبزی و تنظیف ، امور خدمات مسکن و توزیع نمرات رهایشی و تنظیم مارکیت ها 

  د.فعالیت مینمای

سایر  رشد متوازن رفع و کاهش مشکالت شهروندان درموارد فوق این اداره با درنظر داشت امکانات بودجویبه منظور  

خویش نموده است  از پروژه ها را شامل برنامه کاریبا طرح پالن انکشافی ساالنه یک تعداد  نواحی بعد از اولویت بندی

  توضیح داده میشود.قرار ذیل  9315در طی سال مالی اینک فعالیت ها و دست آورد های عمده این اداره  که

:درسکتور زیربنا  1.1  

کابل  و عدم توجه عده از شهریان، عدم حفظ و مراقبت نسبت بروز مشکالتطوریکه میدانیم اکثر زیربناهای شهری     

و  شـبه خویـکه با درک این معضل شاروالی کابل برطبق پالن مرتازی دارد ـو بازس ءرورت به احیاـو ضدمه دیده ـص

حت تامور بازسازی و ساختمان تعداد از سرک ها، پارک ها، پلچک ها وغیره تاسیسات زیربنایی را  امکانات بودجوی،

ار قرارداده که ذیالً تذکر داده میشود:ک  

اسفالت ریزی و کانکریت ریزی سرکهای اساسی   1.1.1         

شهروندان کابل از بابت کمبود سرکهای اسفالت و ایجاد سهولت به شاروالی کابل به منظور رفع مشکالت 

 9315سال  درو ظرفیت این اداره وی بودج محدودیت  شده، طبق پالن مرتبه با در نظر داشت

را اسفالت ریزی و و کوچه ها  گذر ها سرکهای اساسی، فرعی , KM_LANE (کیلو متر981)جمعاًحدود

 کانکریت ریزی نموده است.
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ترمیم و داغگیری سرکها   1.1.1  

ً تخریب و ضرورت به داغگیری ی شهری به اساس استفاده بیش از حد وسایط از اینکه سرک ها بعضا

طی  بعد از اولویت بندی و با در نظر داشت امکانات تخنیکی  تخریبات سرکهات جلوگیری از جهبناً  دارد،

 (متر مربع سرکها داغگیری و ترمیم گردیده است.05222به مساحت) 9315سال 

 

 

 

 

 

رد آبهای سطحی و جویچه ها جهتانال ها احداث ک  1.1.1  

باعث  یک بودجه هنگفت ساخته میشود،ازآن جائیکه موجودیت آب در باالی سرک ها که با مصرف 

ونیز تجمع آبهای سطحی باعث ایجاد مشکالت برای عبور و مرور وسایط و تخریب سرکها میگردد 

بمنظورجلوگیری از تجمع آبهای سطحی شاروالی کابل برطبق پالن مرتبه طی سال  بناً شهروندان میگردد، 

 است. ودهتکمیل نمرا  آبرو ها(کیلو متر 41احداث حدود ) 9315

بطول حدود دو کیلو   9315سیالب ها در ساحات جوار دریا، طی سال  به منظور جلوگیری از همچنان

نیز در مسیر متر دیوار های استنادی جهت تحکیم سواحل دریا کابل در نواحی مختلف ساخته شده است و 

 .نموده است دآبرسانی را نیز تمدی (کیلومتر شبکه8..9تعداد از سرکها حدود )

ساحات لب جر و  ،در ساحات پروان سوم، وزیرآباد  قابل تذکر است اینکه تجمع آبهای سطحی و موسمی

به منظور باعث ایجاد مشکالت و خرابی سرکهای موجوده ساحات فوق الذکر گردیده بناً چهارراهی تنظیف 

شامل برنامه کاری را  و کندن کاری کانال وزیر آبادپاک کاری  رفع این مشکل شاروالی کابل موضوع 

امور ساختمان  جهت رفع اساسی مشکل موضوع  وکه تا اندازه مشکل موجوده را حل  خویش نموده 

 ساختماناری این اداره گردیده که کار باالی به اساس دیزاین استندرد شامل پالن ککانال وزیرآباد اساسی 

  جریان دارد. آن

تنویر جاده ها   1.1.1  

قتصادی واجتماعی کشورنیاز به کار شبانه روزی داشته که به منظور ایجاد سهولت طوریکه میدانیم رشد ا

هدف جهت تامین یک بخش مهم ی شهر ی را که تنویر جاده هابرای تطبیق این هدف شاروالی کابل امور 

در قسمت عبور و مرور  از طرفیبوده و لزومی امنیت تامین  برای روشنائی فوق بوده و نیز موجودیت 
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از طریق این بر طبق پالن  9315که به این منظور در سال  سهولت ایجاد مینمایدیط از طرف شب وسا

 ترمیم و فعال گردیده است.(عدد پایه تنویر 0553اداره به تعداد )

 

 

 

 ی اداریاحداث ساختمانها   1.1.1

دفاتر خویش را تکمیل ط این اداره ساختمان دو تعمیر اداری مربو , به منظور عرضه خدمات بهتر به شهروندان

ترمیم بخاطر حفظ و مراقبت تعمیرات اداری ، پارک ها و سایر تاسیسات مربوط این اداره از طرفی نموده است.

کتعداد از دفاتر و ترمیمات ی, ساختمان امور رنگمالی برنامه کاری این اداره بوده که بر طبق آن شامل  بعضی دفاتر

 اجرا گردیده است.

 ث ساحات سبزاحدا    1.1.1

 و کمبود پارک های شهری یک چالش بوده و به این منظور  آلوده گی هوا، موجودیت گرد و خاک

 9315شاروالی کابل بخاطر ایجاد یک محیط زیست مناسب و فضای پاک و عاری از آلوده گی طی سال 

واقع دوم و پارک سعادت  هفامیلی واقع ناحیه یازدهم ، پارک قول آبچکان واقع ناحی 090پارک ساختمان 

 و همچنان به منظور ایجاد یک فضای سبز در طی سال  را بر طبق پالن تکمیل نموده است.ناحیه چهارم 

گانه شهر و حفظ، مراقبت و آبیاری  00(اصله نهال در نواحی..451غرس )، 9315

مین چمن سازی متر مربع ز (3.151)و به مساحت  له نهال و گل بته صورت گرفته(اص22.222..3)

 گردیده است.

 

 

 

 

 

 مطالعه و ارزیابی زیربنا ها   1.1.1

ازدحام ترافیکی در چهارراهی های مزدحم شهر به تعداد  کاهششهری و  جهت ایجاد سهولت در ترافیک

( BRT( و )LRTتحت مطالعه و ارزیابی قرارداشته و طرح مطالعات امکان سنجی ) پانزده چهارراهی
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 .چهار نقطه به شکل پروژه نمونه وی تحت کار این اداره قرارداردمدیریت ترافیک در 

 

 خدمات شهریرسکتور د  2.1  

 خدمات تنظیفی    1.1.1

(متر .1558فات جامد، مقدار)کثا(متر مکعب 101153به مقدار)از طریق این اداره  9315طی سال 

ونیز به  گردیدهاننقال  و آبهای سطح االرضی جمع آوری(متر مکعب 85381مکعب کثافات مایع و )

همچنان به منظور  .منظور بررسی تخلفات تنظیفی یک تیم بررسی در سطح شهر ایجاد گردیده است

 پنج ناحیه شهری به سکتور خصوصی واگذار گردد.قرار است امور تنظیف رسیدگی به تنظیف 

تنظیف , ارزیابی سریع  قابل تذکر است که با تشویق و ترغیب و مساعد ساختن اشتراک بانوان در پروسه

سیستم مدیریت مواد زائد جامد , بازسازی گزک برای دفن ذباله ها و طرح برنامه های کوتاه مدت و دراز 

 مدت از جمله کارهای این سال به شمار میرود.
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 محیط زیستی    1.1.1

قابل تذکر  محو گردیده است.معآوری و ج(کیلو و لیتر مواد غذایی تاریخ تیرشده 03191همچنان به مقدار)

(اماکن عامه از قبیل حمام ها، 99541به تعداد) 9315است اینکه بخاطر حفظ محیط زیست بهتر درسال 

به قرارگرفته و توصیه های الزمه جهت حفظ صحت محیطی بهتر مورد بررسی هوتل ها و رستورانت ها 

 ارایه گردیده است.صنوف مربوطه آن 

 ریفورم و اصالحات حکومت داری خوب ,ر در سکتو  2.1

 مبارزه با فساد اداری   1.1.1

 به منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد و عرضه خدمات بهتر در این بخش امور ذیل صورت گرفته است:  

    حفظ، مراقبت و و سرسبزی  ،ملیون افغانی از مصرف سوخت ریاست های تنظیف  04صرفه جویی بیش از

 حفظ خدمات آن.با کار 

  قرارداد   5تجدید نظر در 

  معرفی  یک تعداد افراد متهم به فساد به ارگان های عدلی و قضایی 

  ساده سازی برنامه های کاری جهت تسهیل خدمات بهتر 

  تدویر برنامه های آموزشی جهت آکاهی دهی و جلوگیری از فساد در بخش های تدارکات , نظارت از پروژه ها

  امه ها و سایر بخش ها., مدیریت برن
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 جلب کدر های تخصصی  1.1.1

I.  طرزالعمل استخدام از با تجربه ارایه حکومتداری خوب و عرضه خدمات بهتر و جلب متخصصین به منظور

( فیصد 09کاهش تعداد کارمندان عالیرتبه در سطح بکلوریا از ) و همچنان. استطریق رقابت آزاد ایجاد گردیده 

 . 0و  9در بست های ( فیصد 91به )

                
                 

                 
       

 

 

، و ماستر از %0به  %2افزایش تعداد کارمندان عالیرتبه در سطح ماستر و دکتورا ) دوکتورا از و از طرفی 

 نفر رضا کار را تشکیل میدهد. 02ماستر , و اضافه تر از  95لیسانس ,  922که به تعداد ( %12به  03%
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   عالیرتبه سطح ماستر و دوکتورا کارمندان افزایش فیصدی جدول                      

 

 آگاهی عامه   1.1.1

قابل تذکر است اینکه به منظور تسهیل اجرای امور شهروندان در بخش آگاهی عامه امور ذیل راه اندازی 

 گردیده است:

  955فعال ساختن شماره . 

 کهنه به سیستم آنالین کمپیوتری. تجدید سیستم 

 .ایجاد میکانیزم در یافت عرایض و رسیده گی به آن 

 .تاسیس صندوق شکایات در نواحی 

 جمع آوری عواید   1.1.1

افغانی از چشمه های عوایدی شاروالی کابل پالن گردیده بود اما مبلغ  118.108..3.82جمع آوری 

 .فیصد کسر را نشان میدهد 39که د ( افغانی جمع آوری گردی0.401.858.532)

قابل یاد آوریست که جمع آوری عواید به اساس تالش شاروالی کابل  در شش ماه اخیر سال افزایش داشته و این 

 ناشی از شش ماه اول سال بوده است.کسر 

 طرح پالیسی ها و طرزالعمل ها    1.1.1
لف کار جریان داشته که یک تعداد از این طرح ها آماده گردیده که بمنظور ایجاد یک پالیسی و طرزالعمل کارا در بخش های مخت

 قرارذیل اند:

 ساله شاروالی کابل   10 تهیه و تدوین پالن استراتیژیک 

  طرح ابتکاری جمعآوری فیس صفائی از طریق بل برق شهروندان 
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 ( ایجاد سیستم انکشاف و اصالح سیستم مالی وعوایدی شاروالی کابلFMIS) 

 جاد طرزالعمل برای ارزیابی شهرک ها وتعمیراتطرح ای 

  ایجاد سیستم مدیریت اعتباردهی پروژه ها 

 ایجاد پالیسی برای دیزاین و اعمار نماهای بیرونی تعمیرات 

 و تعمیرات ایجاد طرزالعمل برای ارزیابی شهرکها 

  زمین در یک ساحه نمونوی تنظیم مجدد 

  طرح ایجاد پولیس شهری 

   های صدور مجوز ساختمان ساده سازی پروسه 

   ساده سازی پروسه های جواز اصناف 

  .ریفورم و ساده سازی پروسه های توزیع زمین , صفائی و انتقال ملکیت 

 طرح لوایح پالیسی محیط زیستی در شهر 
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 در سکتور جلب همکاری ها   2.1

 عقد تفاهم نامه ها   1.1.1

مختلف با موسسات  ی ملی و بین المللی تفاهم نامه هایبه منظور جلب همکاری ها و عقد قراردادها

 به امضا رسیده است که قرار ذیل است:بین المللی 

  پیگیری، هماهنگی و اجراات پروژه های سرکسازی، دو پل و یک انتر امضای تفاهمنامه

 با اداره محترم جایکای جاپان ملیون دالر "92"سکشن به ارزش حدود
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 ملیون دالر با موسسه محترم 0.931نه های موثر انرژی به ارزش "تفاهم نامه انکشاف خا "

 جرس فرانسوی

 

 :عقد پروتوکولهای   

 پروژهCGC  (CLEAN GREEN CITY" به ارزش )در بخش های  " ملیون دالر،8

بهبود در مارکیت های عمومی کابل , حفاظت از ساختمان های تاریخی , انکشاف دریای 

 جاده ها , نما جاده ها و تا سیسات عامه کابل , رنگ آمیزی کنار 

 ( پروژهAUPP)  شامل ساختمان سرک ها، جویچه ها، تمدید شبکات آبرسانی و ساختمان

 ." ملیون دالر9.31به ارزش " پارک ناحیه شانزدهم 

 ( پروژهCLUIP" به ارزش )ملیون دالر 01..1 ". 

 (پروژهCity For All)  کابل، پروگرام حمایوی شامل پروگرام تقویت نواحی شاروالی

به ارزش  هلدرسه مرحی شهری، و ثبت جایداد ها به منظور مصوونیت شهروندی حکومتدار

 (صورت گرفته است. UN- habitat"ملیون دالر با دفتر محترم)30.8"

  پروژه استقرارمحلی بیجا شده گان بی بضاعت و محروم افغانستان Live-up    به ارزش

باب سرپناه ,  44ش کانکریت ریزی , اعمارجویچه , اعمار دالر در بخ   2.104.438

 کانکریت پیاده رو ها , اعمار دیوار استنادی, آموزش مهارت ها ی مختلف .

هکذا به منظور ایجاد ساختمان های معیاری و قبول شده توافقنامه همکاری با شرکت محترم خطیب و 

ی تعداد از سرکهای شهر کابل، تهیه ماستر پالن علمی در قسمت دیزاین کانال وزیرآباد، دیزاین معیار

( BRT" کیلو متر مسیر بس های سریع السیر شهری )999ترانسپورت عامه شهری، دیزاین "

 مطالعات ترافیکی و دیزاین مجدد چهار ساحه مزدحم به امضا رسیده است.
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 هماهنگی امور دونر ها  1.1.1

حل و و خارج شاروالی ( با شعبات داخلی KUTIE( و )KMDPهماهنگی و اجراات امور مدیریتی پروژه )     .1

 انتخاب شدن برای میزبانی دوازهمین نشست شاروال های راه ابریشمو  حین تطبیق پروژه ها مشکالت 

 

 تنظیم سفر های خارجی   1.1.1

سفر مقام شاروالی و  95به تعداد  و برنامه های آموزشی و مساعدت ها  بخاطر جلب همکاری ها

ندان بخش های مربوطه این اداره به کشور های هند، جاپان،چین،پاکستان و ایران تنظیم گردیده کارم

 است.

 




