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 شاروالی کابل

واحد )آمریت صدور مجوز  دفتریک طرزالعمل صدور مجوز ساختمان از 

 ساختمان(
 

، بهبود شفافیت، مسئولیت فعالیت های کاری یتو موثربهبود  ،با کیفیتشاروالی کابل بمنظور عرضه خدمات 

به در محدوده ماستر پالن شهر کابل مجوز ساختمان الزم برای متقاضیان  ارایه تسهیالت پذیری، جوابدهی و

 قانون شاروالی هامقرره تطبیق ماستر پالن شهر کابل مندرج محتویات  و ماده نزدهم مقرره توزیع زمین اساس 

 طرز العمل صدور مجوز ساختمان از یک ،وزارت عدلیه 1741سال رتبه م 497جریده رسمی شماره مندرج 

 .مینماید تاجرامرجع واحد را ترتیب نموده و مطابق آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات ذیل در فعالیت ها و اجراات دفتر صدور مجوز ساختمان از یک مرجع واحد در نظر گرفته میشود:

 

در تحت یک سقف دفتر صدور مجوز ساختمان از یک مرجع واحد . غرض نیل به اهداف فوق، و اجرات 1

و کاهش معیاد منظور تامین ارتباطات موثر گردیده و ب شهری( ایجادسپورت تخنیکی )ترانفنی و معینیت  چوکات

از یک طوالنی موجود برای طی مراحل صدور مجوز ساختمان متقاضیان آمریت صدور مجوز ساختمان  زمان

 میدهد.پورت شهری( شاروالی کابل گذارش )ترانسمستقیمآ به معینیت فنی مرجع واحد 

 

صدور مجوز، از جانب پروسه و کاهش مدت زمان به متقاضیان با در نظرداشت هدف اساسی ایجاد تسهیالت . 4

اسناد مشخص در هفته برای مالحظه و تایید  روز های کاریپورت شهری( )ترانستخنیکی فنی و مقام معینیت 

  .شودمیدر نظر گرفته مربوط مجوز ساختمان 

 

از یک مرجع واحد شامل تشکیل آمریت صدور مجوز ساختمان شاروالی کابل ذیربط کارکنان بخش های . 3

هماهنگ نموده و با آگاهی و مطابق به لوایح وظیفه وظایف شان را در قبال طی مراحل اسناد مجوز ساختمان 

و در امر تطبیق پالن های همکاری کامل اسناد متقاضیان را طی مراحل نموده، از ضیاع وقت جلوگیری نموده 

 .همکاری مینمایندشهری 

 

از یک مرجع واحد بعد از تاییدی دفتر صدور مجوز ساختمان الیحه وظایف و  تشکیلپروسه کاری،  ،طرزالعمل اجرآت. 7

 .قابل تطبیق میباشدشاروالی کابل مقامات صالحه جلس اداری و م
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ریاست ایفای وظیفه مینمایند با از یک مرجع واحد صدور مجوز ساختمان دفتر که در شاروالی کابل بخش های مختلف . 5

 .در امر ارتباطات تشریک مساعی مینمایدسایر ادارات ذیربط و  مربوطهها ومدیریت های 

 

از یک برای کارمندان دفتر صدور مجوز ساختمان وقت کافی اختصاص و بمنظور فراهم آوری محیط کاری مناسب . 6

یافته و همچنان اجرآت کاری دفتر صدور  کاهشمتقاضیان مجوز ساختمان با  مذکورکارمندان دفتر تماس  ،مرجع واحد

متقاضیان و حاضر بودن که بدون قدمه های مشخص، موجودیت  طوری تنظیم میگردداز یک مرجع واحد مجوز ساختمان 

 .در امر طی مراحل اسناد شان کدام رول را نخواهد داشت

 

زمان ن آ وابسته به انکشاف یک سیستم است که دراز یک مرجع واحد دفتر صدور مجوز ساختمان  در ماهیت انجام کار. 4

صورت مطابق آن اجرآت ، نظر به نوعیت ساختمان مشخص گردیدهصدور مجوز ساختمان قدمه پروسه هر برای اجرات 

 یان مجوز به ایشان ابالغ میگرددگرفته و موعد مراجعه متقاض

 

ر مجوز ومتقاضیان صدبه روی صدور مجوز ساختمان  واحدبا ایجاد دفتر ترحمایوی داخلی شاروالی ادروازه های دف. 8

ان غیر ذیربط کارمندمداخالت متقاضیان و یا  تا از مزاحمت و سوء استفاده ها جلوگیری بعمل آید.ساختمان مسدود بوده 

 صدور مجوز گرددروسه پو یا تخلف ازطرزالعمل های سوء استفاده میتواند سبب بروز 

 

مجوز امور اجرا و طی مراحل  که دریفعالیت های عمده و تسهیالتاز یک مرجع واحد دفتر صدور مجوز ساختمان . 9

 ، ویب سایت شاروالی کابلجزوه های چاپی و کلیپ های رادیوی و تلویزیونی تبلیغاتیز طریق ساختمان ایجاد نموده است ا

 سترس قرار میدهدو همچنان عندالمراجعه متقاضیان بد

 

  صدور مجوز ساختمان واحدبخش معلومات دفتر جوز ساختمان درمپاسخ به سواالت و وضاحت درمورد پروسه صدور. 11

 ارایه میگردد.

 

به شیوه نموده تا  تعینو با تجربه را در بخش های مختلف دفتر صدور مجوز ساختمان ارمندان شایسته کشاروالی کابل . 11

قوانین وطرزالعمل در وضاحت ، ارایه مجوز ساختمان طی مراحل اسنادمعلومات،  دریافتدر موارد  متقاضیانمسلکی با 

 .نمایندهمکاری  ی نافذهها

 

ایجاد از یک مرجع واحد در داخل دفتر صدور مجوز ساختمان  ی مجازدر صورت امکان نمایندگی یکی از بانکها. 14

. انتخاب بعدی در صورت امکان تادیات ر دفتر صدور مجوز صورت گیرددنیز  گردیده تا تادیات مربوط مجوز ساختمان

مربوط مجوز ساختمان از حساب بانکی متقاضی به اساس یک موافقتنامه سه جانبه بین متقاضی، شاروالی کابل و بانک 

اتوماتیک مقدار تادیات بطور  واحداز یک مرجع صدور مجوز ساختمان دفتر . درینصورت کارمندان صورت خواهد گرفت

 .مربوط مجوز ساختمان را از حساب متقاضی به حساب شاروالی کابل منتقل خواهد ساخت

 

از به عموم باشندگان شهر کابل  را در عرصه های مختلفشاروالی کابل میتواند در آینده سایر فعالیت های مشابه . 13

 .هدانجام داز یک مرجع واحد طریق دفتر صدور مجوز ساختمان 

 

یکه متقاضیان صدور مجوز ساختمان و ارایه خدمات عامه در شاروالی کابل رو به افزایش میباشد، با ایجابات ئاز آنجا. 17

و مجهز با زمان جهت فراهم آوری تسهیالت و سایر خدمات از یک مرجع واحد ایجاب مینماید تا یک ساختمان مستقل 

 .گرددسیستم تکنالوژی معلوماتی پیشرفته ایجاد 
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مجوز صدور کاری های تعدیالت در پروسه ، آن بمنظور بهبود اجرآتو صدور مجوزساختمان واحد با انکشاف دفتر . 15

 ساختمان نظر به انکشافات و نیازمندی های زمان ارایه و در نظر گرفته خواهد شد.

 

واحد رول به سزا  مرجعاستفاده از تکنالوژی معلوماتی در اجرآ و تسریع امور صدور مجوز ساختمان از یک . 16

الزم است تا دفتر صدور مجوز با  تامین ارتباطات بشکل موثر آن صورت خواهد گرفت.به کمک آن داشته و 

نیز تبی از سافت ویر صدور مجوز تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مجهز و تمام کارمندان برعالوه سیستم اسناد ک

 استفاده نمایند

 

غرض بهبود اعتبار، ایجاد شفافیت، تطبیق قانون و جلوگیری از جعل و تذویر و سرعت عمل در تصمیم . 14

گیری مربوط تثبیت ملکیت متقاضیان، شاروالی کابل با ادارات ذیربط تثبیت ملکیت بطور رسمی در ارتباط شده و 

ربوط چگونگی ملکیت درخواست باالی یک سیستم کاری موافقه خواهد نمود که نه تنها تصادیق و تفصیالت م

دهنده بطور کتبی طی مراحل گردیده بلکه ادارات ذیربط در پروسه تثبیت ملکیت بطور انالین و یا ایمیل موضوع 

 شاروالی کابل اطالع خواهند داد.  دفتر صدور مجوز ساختمان از یک مرجع واحد را رسمآ به 

 

حد اقل  مجوز ساختمان متقاضیان رطی مراحل اسناد صدوبرای کسب اطمینان از موثریت و سرعت عمل در . 18

تخنیکی )ترانسپورت شهری( فنی و هفته، یک روز کاری و ساعات مشخص توسط معینیت محترم هر در جریان 

تعین از یک مرجع واحد مجلس کاری با مسولین آمریت صدور مجوز ساختمان تدویر اروالی کابل بمنظور ش

 اسناد متقاضیان و حل مشکالت مستقیمآ افهام و تفهیم صورت گیرد.گردیده تا در قسمت منظوری 

 

گراف های کاری قبآل را با استفاده از جوز ساختمان اسناد متقاضیان مآمریت عمومی صدور مجوز ساختمان . 19

 نماید:میطی مراحل ترسیم یافته ذیل 

 

 )باالی جایداد(بالک های تجارتی، رهایشی وغیره ساحات شامل پالن طی مراحل چارت  -

 بالک های تجارتی، رهایشی وغیره ساحات شامل پالن )باالی ملکیت دولتی(طی مراحل  چارت -

 اعمار مجدد ساختمان های کم منزل پالنیطی مراحل  چارت -

 

پول تضمین ساختمان  %41از یک مرجع واحد، در قسمت تعین و اخذ آمریت عمومی صدور مجوز ساختمان . 41

 استفاده مینمایداز الیحه سنجش قیمت زمین غرض محاسبه و تحصیل عواید امالکی 

 

حین مواجه شدن با معضالت تخنیکی مانند انقسام بالک از یک مرجع واحد آمریت صدور مجوز ساختمان . 41

ی بالک ها ، تعین تعداد منازل، نمره گذاریتغیر نوع فعالیت ،ها، تغیر شیما، تعین فیصدی ساحه تحت ساختمان

با در جهت دریافت راه حل و سایر موضوعات تخنیکی در پرتو قوانین و مقررات نافذه شاروالی کابل  بدون نمره

  نظرداشت نورمهای شهر سازی و ضروریات و ظرفیت منطقوی داخل اقدام شده میتواند

 

مشورتی برای حل کمیته تخنیکی اصالح پروسه صدور مجوز ساختمان شاروالی کابل بصفت یک نهاد . 44

 تخنیکی همکاری مینماید فنی و مشکالت تخنیکی در امور پروسه صدور مجوز ساختمان تحت نظر مقام معینیت 
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بین  (کتبیرسمی )به اساس مکاتبه از یک مرجع واحد ساختمان  دفتر صدور مجوزجرات اشیوه در ابتدا . 43

تکنالوژی معلوماتی تجهیزات و نصب تدارک از ادارات داخل شاروالی و دوایر بیرونی صورت گرفته و بعد 

 میگیردمعرفی و مورد استفاده قرار بشکل انالین نیز پروسه صدور مجوز ساختمان 

 

مجوز های ساختمانی ترتیب گردیده و بعد عمده پروسه طی مراحل هر سه برای چک لست اسناد مورد نیاز . 47

از در دفتر صدور مجوز ساختمان از حصول اطمینان از تکمیل بودن اسناد، پروسه طی مراحل اسناد متقاضی 

 آغاز میگرددیک مرجع واحد 

 

د. آما مالکین آن قباله و سایر اسناد بدست دارن وساحات بالک های تجارتی که قبآل به متقاضیان توزیع گردیده . 45

در صورت مراجعه مالکین آن برای  ،تخریب گردیده ی شانساختمان هاو یا سایر عوامل به اثر جنگ های داخلی 

مقرره اسکان طی  14مطابق ماده  موجودیت اسناد و سوابق شان در شاروالی کابلدر نظرداشت بازسازی، با 

 مراحل میگردد و گراف کاری مشخص برای آنها ترتیب میگردد

 

استفاده از فورم متذکره ارسال ترتیب گردیده است. که فورم تثبیت ملکیت جایداد متقاضی توسط کمیته تخنیکی . 46

مکاتیب متعدد را کاهش داده و همچنان در قسمت اخیر فورم متذکره معلومات واصله مورد تحلیل قرار گرفته و 

و اخذ فورم متذکره بشکل رسمی صورت  میگردد. قابل ذکر است که ارسالفورم متذکره نتیجه گیری آن درج 

خواهد گرفت. متوقع است که ادارات کدستر، مخزن و امالک برعالوه ارایه معلومات کتبی در فورم متذکره سکن 

فورم را به آدرس دفتر صدور مجوز ساختمان با ذکر شماره و سایر مشخصات عمده مجوز ارسال داشته تا از 

 سناد جلوگیری بعمل آید. تذویر در اسوء استفاده و هرنوع 

 

 ضمایم طرزالعمل صدور مجوز ساختمان از یک دفتر واحد )آمریت صدور مجوز ساختمان(:

 

 آمریت صدور مجوز ساختمان چارت تشکیالتی .1

 گیری هاشامل تمام قدمه ها و تصمیم  برای سه نوع عمده صدور مجوز ساختمان پروسه کاریتشریح  .2

 مجوز ساختمانلوایح وظیفه کارکنان دفتر صدور  .3

 چارت نیازمندی های تکنالوژی معلوماتی کارمندان دفتر صدور مجوز ساختمان .4

 فورمه تثبیت ملکیت  .5


