
1تشریح اولویت 

1395-9-25/09/139430 کیلومتر    بودجه، منابع بشری و تجهیزاتکیلومتر سرک (30.4)اسفالت ۱
ریاست های حفظ  مراقبت و کار ، طرح وتطبیق ، پالیسی 

KUITEودفتر
%57%35%7.5%13950.50-9-30پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری

با تکمیل این پروگرام وضعیت ترافیک شهر بهبود یافته و تآثیرات مستقیم 

.آن باالی محیط زیست شهر و اقتصاد باشنده شهر محسوس است 

UNHABITAT و 1395KMDP-9-25/09/139430 کیلومتر   بودجه، منابع بشری و تجهیزات کیلومترکوچه  گذرها145.2کانکریت ریزی ۲
ریاست های محترم شاروالی کابل دفاتر ناحیوی، پولیس ترافیک ،  

آبرسانی، مخابرات و برق شهری
30-9-139512%29%30%29%

تطبیق پروگرام مذکور سهولت برای عابرین و استفاده گننده گان را فراهم 

.ساخته و در بهبود وضعیت محیط زیست تاثیر مستقیم دارد

۳
 کیلومتر سرک چهاراهی ترافیک الی چهار راهی تهیه مسکن  1.9الیتنک 

 عدد پایه های برق موجود1005و ترمیم 
بودیجه انکشافی شاروالی 

  کیلومتر سرک و تعداد 

پایه های قابل ترمیم
%44%44%1395012-9-30پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری  ریاست های حفظ  مراقبت و کار  و پالیسی و انسجام1/1/139530-9-1395

تطبیق این پروگرام در امرجلوگیری در حوادت ترافیکی و سهولت در 

.جریان ترافیک را ببار میآورد 

%20%30%17%139533-9-30پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهریUN HABITAT  ریاست های حفظ  مراقبت و کارو 1395-9-25/9/139430  مترمربعبودیجه انکشافی شاروالی مترمربع سنگفرش پیاده روها۴52117
تطبیق پروگرام مذکور سهولت برای عابرین و استفاده گننده گان را فراهم 

ساخته و در بهبود وضعیت محیط زیست تاثیر خوب و مستقیم داشته و از 

.ضیاع وقت عابرین جلوگیری میگردد 

%0%0%10%05/01/139589پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری  ریاست حفظ مراقبت وکار25/09/139415/02/1395مترمکعب  بودجه، منابع بشری و تجهیزات  مترمکعب جغل اندازی و همواری کاری سطح سرکهای آن۵77725
با تطبیق این پروگرام در رفت وآمد عابرین از گذرهای مذکور سهولت 

.مطلوب بوجود آمده است 

۶
مطالعه ترافیک و بررسی عملکرد کنونی سیستم و پیشنهاد راه حل عملی 

برای بهبود ترافیک
%50%26/10/13950050ترافیک و پولیس کابلمشاوریت تخنیکی ، ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری11/4/139510/10/1395بررسی و مطالعات تعداد بودیجه انکشافی وزارت مالیه 

مشکالت جریان ترافیک مشخص شده و راه های موثر برای جریان بهتر 

.ترافیک در نقاظ مذکور پیشنهاد و عملی میگردد 

%50%26/10/13950050ترافیک و پولیس کابلمشاوریت تخنیکی ، ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری11/4/139510/10/1395کیلومتر تعداد    بودجه، منابع بشری و تجهیزات کیلومتر سرکهای اساسی5مطالعه و  دیزاین ۷
در تطبیق بهتر وخوبتر پروژه کمک نموده واز اثرتطبیق آن  سهولت در 

جریان ترافیک را ببار آورده و باالی اقتصاد و بهبود وضعیت محیط 

.زیست تاثیرات مثبت دارد

%0%00%05/01/1395100ترافیک و پولیس کابل25/9/13945/01/1395UN HABITATپلچک پایه   بودجه، منابع بشری و تجهیزات. شهر17 و 16 ، 11 پایه پلچک در نواحی 90اعمار ۸
 شهر کابل که باعث 17  و16 ، 11 پایه پلچک در نواحی 90اعمار 

.ایجاد سهولت عبور ومرور عابرین و ترافیک گردیده است 

%50%20/10/13950050ترافیک و پولیس کابلمشاوریت تخنیکی ، ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری11/4/139510/10/1395پل پایه   بودجه، منابع بشری و تجهیزاتمطالعه و دیزاین  پلهای پاچا و شینه۹
در تطبیق بهتر وخوبتر پروژه کمک نموده واز اثرتطبیق آن  سهولت در 

جریان ترافیک را ببار آورده و باالی اقتصاد و بهبود وضعیت محیط 

.زیست تاثیرات مثبت دارد

بهبود سیستم رد آب های سطحی۱۰

 بهبود سیستم رد آب های سطحی در 

و 12 ،7 ، 6 ، 4، 2ناحیه ) ناحیه  

8)

1395-9-25/9/139430کیلومتر   بودجه، منابع بشری و تجهیزات کیلومتر جویچه های ردآب کن و کانالها56.834ساختمان و اعمار 
  ریاست های حفظ  مراقبت و کار  و پالیسی و انسجام 

KUTIE و دفتر UN HABITAT
%5.2%22.0%8.8%139564-9-30پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری

مشکالت استفاده کننده حل گردیده و همچنان از نفوذ آب در بستر سرکها 

.و تخریب سرکها جلوگیری میگردد 

عرضه بهتر خدمات شهری و اجتماعی۱۱
اعمار سه تعمیر خدماتی درنواحی 

20 و 19 ، 11

امور ساختمان تعمیر اداری ناحیه بیستم ، تعمیر صالون فاتحه خوانی حصه 

پنجم خیرخانه مینه ، منزل دوم تعمیر ناحیه نزدهم شاروالی
%12%32%1395032-9-30پولیس ترافیکریاست های پالیسی و انسجام و حفظ ، مراقبت وکار1395-9-139430  تعمیر  بودجه، منابع بشری و تجهیزات

در اجرای سریعتر و بموقع  امورات خدمات رسانی برای شهروندان 

.کمک مینماید 

1395275751210000.00240000.00180000.00-9-30 گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1395-9-25/9/139430 متر مکعببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهمترمکعب  کثافات جامد (905751)جمع آوری و انتقال ۱۲
پاکی شهر از اشغال و زباله ها باعث جلوگیری از آلوده شدن محیط 

.زیست میگردد و از بوجود آمدن امراض جلوگیری مینماید 

13951543518000.0021000.0020000.00-9-30 گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1395-9-25/9/139430  مترمکعببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهمترمکعب کثافات مایع (74435  ) انتقال ۱۳
جمع آوری و انتقال کثافات مایع جهت جلوگیری از آلوده شدن محیط 

.زیست میشود 

13953668950000.0035000.0040000.00-9-30 گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1395-9-25/9/139430  مترمکعببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهمترمکعب آبهای سطح االرضی توسط تانکرها ( 161689)انتقال ۱۴
جلوگیری از جمع شدن آبهای سطح االرضی و رفع مشکالت ترافیکی و 

.استفاده کننده گان از این ناحیه میگردد 

139524642500.002500.002500.00-9-30 گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1395-9-25/9/139430  قالده کلببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه قالده کلب های ولگرد9964محو ۱۵
جلوگیری از ازدیاد سگهای ولگرد در شهرو مشکالت شهروندان از این 

.ناحیه مرفوع میگردد 

۱۶
 فامیلی واقع ناحیه یازدهم ، 212امورساختمان ، سنگفرش و احاطه پارک 

کارباقیمانده پارکهای قول آبچکان واقع ناحیه دوم و قلم الدین واقع ناحیه 

.چهارم 

%10%30%1395060-9-30ناحیه مربوطه وپولیس ترافیکریاست های  پالیسی وسرسبزی1395-9-139430تعداد پروسه های ساختمانیبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه
 فامیلی باعث کیفیت پارک 212امورساختمان ، سنگفرش و احاطه پارک 

.میگردد 

00%0100ختم موسوم نهال شانیوزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1/1/139502/1395اصله  نهالبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهگانه شهر22 اصله نهال درنواحی 65477غرس۱۷
اصله نهال در سرسبزی شهر افزود شده و محیط زیست 67000با غرس 

.را بهتر میسازد 

۱۸
گانه 22 اصله نهال و گل بته در نواحی 3700000حفظ  مراقبت وآبیاری 

.شهر کابل
13953700000370000037000003700000-9-30وزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1395-9-25/9/139430اصله  نهال و گل بتهبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه

با حفظ ومراقبت و آبیاری همین تعداد نهالها از خشک شدن نهالها 

.  .جلوگیری بعمل میآید و سرسبزی آنها حفظ میگردد 

.باعث رشد نهالها و گل بته ها میگردد 139501150003800025000-9-30وزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1395-9-01/01/139530مترمربعبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهگانه شهر کابل22 متر مربع  پارکها و گلدانها در نواحی 178000خیشاوه ۱۹

باعث سرسبزی و زیبایی شهر میگردد13950345400-9-30وزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1395-9-01/01/139530مترمربعبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه.گانه شهر کابل22 متر مربع در نواحی 3454چمن سازی ۲۰

وقایه و جلو گیری از امراض و آفات نباتی  میگردد139550000700004000020000-9-30وزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1395-9-25/9/139430اصله  نهال و گل بتهبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه گانه شهر22 اصله نهال وگل بته های نواحی 180000دوا پاشی   ۲۱

.باعث اصالح و رشد ونموی بهتر احجار میگردد 139530000350002000015000-9-30ریاست سرسبزی و نواحیریاست سرسبزی1395-9-25/9/139430اصله  نهال و گل بتهبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه گانه شهر22 اصله نهال وگل بته در نواحی 100000شاخه بری   ۲۲

13951014620000.0020000.0020000.00-9-30قومندانی امنیه والیت کابلریاست صحت محیطی و محیط زیست1395-9-25/9/139430 کیلو و لیتربودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهکیلو و لیتر مواد غذایی تاریخ تیرشده (70146  )جمع آوری ۲۳
جلوگیری از مسمومیت  و اضرار صحی استفاده گننده گان مواد 

.خوراکی مذکور 

۲۴
بررسی اماکن عامه ازنظر حفظ الصحه و توصیه های الزم برای  

صنف3816
.بهبود حفظ الصحه محیطی و صحت شهروندان عزیز 1395936960.00960.00960.00-9-30قومندانی امنیه والیت کابلریاست صحت محیطی و محیط زیست1395-9-25/9/139430  صنف هابودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه

۲۵
 صنف 3633بررسی محیط زیستی و توصیه های الزم محیط زیستی برای 

و دواپاشی برضد حشرات مضره
بهبود حفظ الصحه محیطی1395753960.00960.00960.00-9-30قومندانی امنیه والیت کابلریاست صحت محیطی و محیط زیست1395-9-25/9/139430  صنف هابودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه

۲۶
ثبت جایدادها ، مدیریت زمین و تحرک 

انکشاف اقتصادی شهر کابل

 ، 6، 5، 4، 1نواحی ) ناحیه 7در 

(17 و 16، 11

 خانه ها ، 50000 (راجستر )سروی ونقشه برداری وضعیت فعلی  وثبت 

توزیع کتابجه صفایی ، ایجاد سیستم جمع آوری عواید ، ترتیب پالن 

استراتیژیک نواحی

  (پروگرام حمایت و تقویت نواحی ) K-SMNPبودیجه برنامه 

هبیتات
ایجاد سهولت در امور راجستریشن منازل برای اهالی ساحات مربوطه%30%4/13950020موسسه هبیتاتموسسه هبیتات ملل متحد وشاروالی01/4/139512/1395 جایدادها

. شفافیت و افزایش عواید شاروالی کابل را ببار میآورد 0%31%40%29گانه22ریاست های عواید ، مالی واداری و نواحی 25/9/139420/5/1395KMDP گزارشاتبودیجه انکشافی از بانک جهانیFMISانکشاف و اصالح سیستم مالی و عوایدی شاروالی کابل ۲۷

%0%0%5%05/01/13955ریاست های نواحی و ذیربطریاست های عواید و ملکیت ها13945/01/1395فیصدی پیشرفت کارکارمندان بخش مربوطهریفورم و ساده سازی پروسه های توزیع زمین ،صفایی و انتقال ملکیت۲۸
 فیصد آن در این 10 فیصد قبآل اجرا شده باشد ومتبافی 90پروسه مذکور 

.ربع تکمیل گردیده است 

ریفورم و ساده سازی پروسیجر مجوز ساختمان به همکاری بانک جهانی۲۹
 تمویل USAIDبودیجه غیر اختیاری بانک جهانی که از طریق 

 ، کمیته موظف تخنیکیIFCمیگردد ، کارمندان دفتر 

تعداد ریفورم و پروسیجر 

ها
%10%30%30%139530-9-30ریاست کادستر ، امالک ولسوالی ها ومخزنطرح وتطبیق پالنهای شهری10/139330-9-1395

تطبیق سیستم ریفورم شده اخذ سیستم مجوز ساختمان باعث تسریع پروسه 

.صدور جواز و تشویق شهروندان در امر اخذ جواز کار میگردد 

۳۰
 ، شهرک آریا ناحیه 6شهرک امید سبز ناحیه  )نی ارزیابی شهرک ها ی پال

 و بالکهای 8 ، شهرک طالیی ناحیه 12 ، شهرک سلیم کاروان ناحیه 4

( 5شاداب ظفر ناحیه 

کارمندان بخش مربوط، و متخصصین از سکتور خصوصی 
.در امر معیاری سازی شهرکها کمک مینماید %50%13950050-9-30اداره اراضی، محکمه، کدستر، وزارت داخلهریاست طرح و تطبیق پالنهای شهری1395-9-4/139530  شهرک

%50%13950050-9-30وزارت شهرسازیریاست طرح و تطبیق پالن های شهری1395ختم سال مالی 4/1395  طرح پالیسیکارمندان بخش مربوطهایجاد پالیسی برای دیزاین و اعمار نماهای بیرونی تعمیرات۳۱
تهیه پالیسی برای دیزاین خارجی و نمای تعمیرات باعث زیبایی و نمای 

.شهر میگردد 

%33%21%29%17آخر سال مالیپولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریریاست طرح و تطبیق1395-8-25/9/139430 پالن هااعضای شعبه پال نسازیهفده پالن تفصیلی۳۲
ترتیب  پالنهای تفصیلی باعث عیار شدن شهرک ها مطابق به معیار های 

.ستندرد جهانی میگردد 

%29%30%1625آخر سال مالیپولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریریاست طرح و تطبیق1395-8-25/9/139430  پروژه هااعضای شعبه سرک سازیسی پروژه سرک۳۳
 پروژه سرک پروژه ها را برای تطبیق آماده 30ترتیب اسناد تخنیکی 

میسازد

۳۴
تنظیم مجدد زمین در یک ساحه نمونوی 

%25%10%065آخر سال مالیپولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریریاست طرح و تطبیق1395-8-1/1/139530 برنامه هااعضای شعبه تنظیم مجدد زمین
پروسه مذکور باعث پالنی شدن ساحات غیر پالنی شهر گردیده و 

مشکالت ساکنین از ناحیه غیر پالن بودن ساحات شان را مرفوع شده و 

.بتمام امکانات شهری دسترسی پیدا میکنند 

کمیته تخنیکی موظف1395-9-01/3/139530  طرح پالناعضای تیم تخنیکی موظفدر بخش های حکومت داری خوب ، پالنگذاری و دیزاین و زیربنا و اقتصادطرح یک پالن استراتیژیکترتیب پالن استراتیزیک شاروالی کابل۳۵
پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ، وزارت شهرسازی ، وزارت 

ترانسپورت  ،مخابرات و برق شهری
%45%50%05آخر سال مالی

ترتیب پالن استراتیژیک شاروالی کابل ساختن یک شهر مدرن به اساس 

.یک پالن معیاری  و مطابق به جدول زمانی را میسر میسازد 

مقدار عوایدکارمندان بخش مربوطجمع آوری عواید ازچشمه های عوایدی شاروالی کابل افغانی3807948928جمع آوری جمع آوری عواید۳۶
شروع سال مالی 

1395
 افغانی از چشمه های عوایدی شاروالی کابل3807948928جمع آوری 1395951978232951978232951978232951978232ختم سال مالی ریاست های ذیربط شاروالی کابلریاست عواید و سایر ریاست های ذیربط شاروالی کابل1395ختم سال مالی 

فیصدی پالن شدۀ تطبیقعادیفیصدی پالن شدۀ تطبییقانکشافی

0%952.525  ربع اول

0%952.525  ربع دوم

0%952.525  ربع سوم

0%952.525  ربع چهارم

0%3810100  مجموع

نتایج متوقعه

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال تاریخ ختمتاریخ ختم وزارت ها و ادارات همکار تاریخ آغازتاریخ آغاز

بهبود بخشیدن سیستم ترانسپورت 

شهری در هفده ناحیه شهر 

 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1نواحی )کابل

 ،7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12، 13 

( 18 و 17 ، 16 ، 15، 

منابع مورد نیاز

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال تاریخ تحویل دهی

کنترول محیط زیست و صحت 

 گانه22محیطی  در نواحی  

اجرای پنج برنامه ریفورم و 

اصالحات

پالن تفصیلی و ترسیم تآسیسات و 17

پروژه سرکسازی و 30ساختمانها ، 

یک  برنامه تنظیم مجدد زمین

ترتیب  پالنهای شهری

مقدار هدف

( Target)
مسوول اجرا

ل 
سا

ل 
او

ع 
رب

ی
مال شاخص

م 
ار

چه
ع 

رب

ی
مال

ل 
سا

بودجه به میلون افغانی. 1

کنترول محیط زیست و صحت محیطی

اصالحات و ریفورم

پالن شاروالی کابل به اساس نتایج

هدف اصلی

ره
ما

ش

( 1395سال مالی   ) 

فعالیت عمده

3810

 22امور تنظیف شهر در نواحی 

گانه شهر

بودجه انکشافی وزارت 

مالیه

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

0

 سرسبزی شهر و ایجاد پارکها در 

 گانه شهر22نواحی 

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

بودجه عادی3810

بهبود بخشیدن سیستم ترانسپورت شهری

سرسبزی شهر و ایجاد پارکها

امور تنظیف شهر

مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 

۱۳۹۵
 بدست نیز مالیه محترم وزارت از انکشافی بودیجه بنام را بودیجه مقدار یک آن برعالوه و میدهند اختصاص عادی به آنرا فیصد 45 و انکشافی بخش به خویشرا عواید فیصد 55 که مینماید تقسیم وعوایدی انکشافی بخش بدو خویشرا عوایدی بودیجه کابل شاروالی : نوت

.  است گردیده پالن شامل جداگانه جداول طی کدام هر که میآورند


