
تشکیل، وظایف و صالحیت های ریاست انسجام امور ترافیک؛ -۱  

شاروالی کابل فعالیت معینیت ترانسپورت و ترافیک ریاست انسجام امور ترافیک یکی از ریاست های است که در چوکات 

 می نماید. 

 کارکن بوده که 450مجموعًا دارای  1398سال  معینیت ترانسپورت و ترافیک برای در تشکیل منظور شدۀیاست راین 

  .اجیر میگردد 304مامور و  146 شامل

 امور ترافیکالیحه وظایف ریاست انسجام 

ترتیب اهداف اسرتاتیژیک و برنامه ها مبنظور بهبود مصئونیت و ظرفیت و تنظیم بهرت امور ترافیک شهر کابل مطابق به  .1

 پالیسی های شاروالی کابل،

 وتجهیزاتی ترافیک کابل وطرح وجوه مورد نیاز غرض عملی منودن پروژه های متذکره،اولویت بندی پروژه های تاسیساتی  .2

 تطبیق پالن عادی و انکشافی ساالنه و پالن اسرتاتیژیک شاروالی کابل مرتبط به الیحه وظایف، .3

 ،انکشاف ظرفیت سازمانی بخش ترافیکتشخیص و پیشنهاد نیازهای آموزشی مبنظور ایجاد ظرفیت نیروی برشی و  .4

 مطالعه وتحلیل سیستم های تطبیق قانون وعملی منودن سیستم جدید مطابق به تجارب موفق سایر کشورها، .5

 ایجاد سیستم سمعی و برصی مبنظور رسیده گی به شکایات بشکل حضوری و تلیفونی، .6

 ل،و احداث مرکز مدیریت ترافیک در شهر کاب ITSزمینه سازی برای استفاده از سیستم هوشمند ترانسپورت  .7

 مطالعه وتحلیل دوامدار سیستم مدیریت ترافیک شهر کابل مبنظور ارایه خدمات بهرت ترافیکی درشهرکابل، .8

ترتیب پالن مشرتک نظارتی درهآمهنگی با سایر نهادهای ذیدخل دولتی از جمله وزارت امور داخله مبنظور کاهش ازدحام  .9

 ترافیکی و تطبیق قانون ترافیک جاده در شهر کابل،

آزمایش راننده گان وتهیه نصاب درسی، مواد  روگرام ایجاد پارکهای آموزشی ترافیک برای اطفال، مرکز آموزش وتهیه پ .10

 آموزشی برای راننده ها، مربیان، میخانیک های وسایط پولیس ترافیک،

 مدیریت آمار و نقشه ها و آرشیف و نگهداری آن به شکل درست، .11

 نامه ها و مدیریت بهرت امور،ترتیب طرزالعمل های کاری برای تطبیق بر  .12

 رشیک ساخنت دانش و معلومات با سایر ادارات مبنظور تسهیل روند کاری و انکشاف ظرفیت سازمانی اداره، .13

 تشخیص و عملی منودن برنامه های آموزش فرهنگ ترافیکی در سطح شهر کابل، .14

کابل و سایر نهاد های ذیربط مبنظور تهیه و تأمین ارتباطات ، هآمهنگی میان حوزات پولیس امنی، ترافیک، نواحی شهر  .15

 اجرای برنامه ها غرض بهبود وضعیت ترافیک شهر کابل،

 ،شاروالی کابلو ترافیک م معینیت ترانسپورت گزارش دهی منظم از اجراات به مقا .16

 کنرتول و مدیریت اشارات، عالیم، و خطوط روی جاده در شهر کابل، .17

 ترافیک" در شهر کابل،کنرتول و مدیریت "مرکز مدیریت  .18

 )شامل تخلفات پارکینگ( نظارت و کنرتول از سیر و حرکت وسایط روی جاده، مطالبه اسناد و تثبیت و تشخیص تخلفات ترافیکی

مقررات مربوطه،قوانین و مطابق  ،وطهتنبیه و مؤاخذه نقدی متخلفین ترافیکی مطابق مقررات مرب   

 



؛مربوط ر والیتی و ساحویمعلومات در مورد بخش های فرعی،دفات -۲  

وی خویش مامورین ترافیک را استخدام نموده است؛ که تعدادی از ریاست انسجام امور ترافیک در بخش های ساح

متذکره به پنج این کارکنان از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده اند و استخدام تعدادی هم جریان دارد. کارکنان 

زون اداره می  که توسط یک نفر مدیر افیک فعالیت می نمایدمامورتر 60 در هر زون به تعداد که زون تقسم گردیده

 شوند.

غرفه جابجا گردیده است و  5برای مامورین ترافیک)کارمندان ساحوی( در پنج نقطۀ شهر کابل به تعداد طبق ضرورت 

انان، غرفه سر زیر زمینی، غرفه چهاراهی غرفه ده افغغرفه پشتونستان وات،  :بارتند ازموقیعت غرفه های آنها ع

)چوک( و با استخدام مامورین جدید ترافیک تعداد این غرفه ها نیز در نقاط  تایمنی، غرفه چهاراهی سپاهی گمنام

 مختلف شهر کابل افزایش خواهد یافت.

     شماره تماس، ایمیل آدرس و ساعات کاری؛ -۳

کار، کارمندان ملکی دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت ارائه خدمات ریاست انسجام امور ترافیک مطابق رژیم 

 برای همشهریان عزیز شهرکابل مصروف فعالیت می باشد.

رسمی دفتر  ( و ایمیل آدرس 2207448702تماس ) تماس همشریان محترم می توانند با شمارهجهت 

Ssiddiqui@km.gov.af 

ت شان تماس حاصل نمایند.یا نظریا با ما جهت شریک ساختن مشکالت و   

؛ وضیعت مالی -۴   

فعالیت می نماید و بودیجۀ کابل ترافیک یکی از ریاست های خدماتی است که در تشکیل شاروالی امورریاست انسجام 

میگردد. اجراشاروالی کابل  مقام ساالنۀ آن نیز از طرف  

ئه میگردد؛خدمات مستقیم که به مردم ارا -۵  

ریاست برای همشهریان عزیز ارائه می گردد در بخش های خط اندازی جاده ها، نصب اشارات خدمات که از طرف این 

از قوانین و مقررات  ترافیکی و مراقبت از آنها، برداشتن موانع از جاده های عمومی،تدویر برنامه های آگاهی دهی

از طریق صفحات اجتماعی، رسانه  یاطالعات و  پیام های مربوط به مسائل ترافیک نشرترافیکی برای همشهریان کابل،

رابطه به مسایل مربوط به  و همچنان اخذ نظریات،انتقادات و سواالت همشهریان کابل در های دیداری و شنیداری

 ترافیک شهر کابل و حل آنها.

؛میکانیزم ها و طرز العمل ها جهت مشارکت شهروندان در مجالس استماعیه ومشورتی اداره -۶  

تا اکنون کدام طرز العمل خاص در این مورد و جود ندارد و صرف در آیندۀ نزدیک برنامه های آگاهی دهی از قوانین و 

در مجالس یاد شده نظریات و مشوره و مکاتب شهر کابل آغاز میگردد، مقررات ترافیکی در سطح نواحی، پوهنتونها 



همچنان جهت اخذ نظریات و مشوره های پرداخته میشود، ع گردیده و بدانها های سود مند همشهریان عزیز استما

ریان عزیز شهر کابل در رابطه به مسایل مربوط به ترافیک یک مرکز تماس )کال سنتر( و صفحات اجتماعی ههمش

ویدیو های آگاهی دهی از قوانین ترافیکی در یوتیوب چینل نیز  بر عالوه ،، انستگرام فعال می گرددمانند فیسبوک

خته میشود.شریک سا  

گی به تقاضای اطالعات و شکایت مستقم مردم؛طرز رسید -۷  

ریاست انسجام امور ترافیک در تشکیل خویش یک مرکز تماس )کال سنتر( دارد که پروسه فعال سازی آن در حال 

 بهریان عزیز شهر کابل در رابطه هجریان می باشد که عنقریب جهت رسیدگی به شکایات، سواالت و مشکالت همش

مسائل مربوط به ترافیک شهر کابل  فعال گردیده و از طریق کود مشخص در خدمت همشهریان عزیز ما قرار خواهد 

 گرفت.

برعالوه همشهریان عزیز ما می توانند از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و انستگرام که عنقریب فعال می گردد 

با ما شریک ساخته و در قسمت حل مشکالت شان یا الیف  مشکالت و شکایات شان را هم بگونه پیام و هم بگونۀ زنده

 انشاءهلل کوشش های همه جانبه صورت خواهد گرفت.

همچنان همشهریان عزیز مان می توانند سواالت و شکایات شان را در برنامه های آگاهی دهی که بصورت مستقم در 

نۀ رو در رو و حضوری با ما مطرح نمایند.گانۀ شهر کابل،پوهنتونهای و مکاتب دایر میگردد بگو 22سطح نواحی   

اسناد تقنینی مربوط؛ -۸  

ریاست انسجام امور ترافیک شاروالی کابل فعالیت هایش را در مطابقت با مادۀ یکصدو چهل و سوم قانون شاروالی ها 

میکند. شهریان عزیز شهر کابل خدمات ارائهبه پیش برده و به هم  

 از طرف مجلس اداریدر شهر کابل مدیریت پارکینگ های کنار جاده حداث و اهمچنان در حال حاضر مقررۀ جدید 

ارت محترم عدلیه فرستاده شده است و تحت کار می به وز شاروالی کابل منظور گردیده و جهت طی مراحل بعدی

 باشد.

میباشند. اسناد تقینینی ایکه در آینده از طرف ریاست انسجام امور ترافیک تهیه و ترتیب میگردد قرار ذیل  

،نوع فعالیت،طرزسلوک )ساعات فعالیترافیک شاروالی کابلتهیه و ترتیب طرز العمل کاری فعالیت مامورین ت .1

 .(و برخورد

 تهیه و ترتیب رهنمود دیزاین،نصب، تنظیم و مراقبت چراغ های ترافیکی. .2

 یابی.تهیه و ترتیب رهنمود دیزاین، نصب، تنظیم و مراقبت عالیم ترافیکی و لوایح آدرس  .3

 تهیه و ترتیب رهنمود استفاده از سیستم های ترانسپورت هوشمند. .4

 تهیه و ترتیب رهنمود بررسی ایمنی جاده ها. .5

 تهیه و ترتیب رهنمود جمع آوری آمار واطالعات ترافیکی. .6



 تهیه وترتیب رهنمود دیزاین و مراقبت خط اندازی روی جاده. .7

 تجهیزات جهت شناسائی تخلفات ترافیکی.اقبت تهیه و ترتیب رهنمود دیزاین، نصب، تنظیم و مر .8

 .Traffic Impact Assessment تهیه و ترتیب رهنمود بررسی تاثیرات ترافیکی  .9

 تهیه و ترتیب رهنمود فعالیت مراکز معاینه تخنیکی. .10

 تهیه و ترتیب طرز العمل برداشتن موانع از جاده های عمومی در شهر کابل. .11

 ارتباطات بخش ترافیک شاروالی کابل.تهیه و ترتیب استراتیژی  .12

 لوایح طرز العمل ها و رهنمود های مربوط؛ -۹ 

در رابطه به وظایف، صالحیت ها و مسوولیت های ریاست انسجام امور ترافیک شاروالی کابل فصل بیست سوم مادۀ 

 که تحت کار قرار دارد و یاو رهنمود های طرز العمل ها، مقرره ها انون شاروالی ها صراحت دارد؛یکم قیکصدو چهل و 

هم در آینده از طرف این ریاست تهیه و ترتیب میگردد عبارتند از: در حال حاضر مقررۀ جدید احداث و مدیریت 

پارکینگ های کنار جاده در شهر کابل از طرف مجلس اداری شاروالی کابل پاس گردیده و جهت تائید به وزارت محترم 

کار می باشد.عدلیه فرستاده شده است و تحت   

 اسناد تقینینی ایکه در آینده از طرف ریاست انسجام امور ترافیک تهیه و ترتیب میگردد قرار ذیل میباشند.

،نوع فعالیت،طرزسلوک تهیه و ترتیب طرز العمل کاری فعالیت مامورین ترافیک شاروالی کابل)ساعات فعالیت .1

 و برخورد(.

 مراقبت چراغ های ترافیکی. تهیه و ترتیب رهنمود دیزاین،نصب، تنظیم و .2

 تهیه و ترتیب رهنمود دیزاین، نصب، تنظیم و مراقبت عالیم ترافیکی و لوایح آدرس یابی. .3

 تهیه و ترتیب رهنمود استفاده از سیستم های ترانسپورت هوشمند. .4

 تهیه و ترتیب رهنمود بررسی ایمنی جاده ها. .5

 ی.تهیه و ترتیب رهنمود جمع آوری آمار واطالعات ترافیک .6

 تهیه وترتیب رهنمود دیزاین و مراقبت خط اندازی روی جاده. .7

 تهیه و ترتیب رهنمود دیزاین، نصب، تنظیم و مراقبت تجهیزات جهت شناسائی تخلفات ترافیکی. .8

 .Traffic Impact Assessmentتهیه و ترتیب رهنمود بررسی تاثیرات ترافیکی   .9

 تخنیکی.تهیه و ترتیب رهنمود فعالیت مراکز معاینه  .10

 تهیه و ترتیب طرز العمل برداشتن موانع از جاده های عمومی در شهر کابل. .11

 تهیه و ترتیب استراتیژی ارتباطات بخش ترافیک شاروالی کابل. .12

 

، طرزالعمل ها وسایر اسناد مقررده ها ،نتایج جلسات مشارکتی شهروندان به شمول مشوره در مورد طرح قوانین -۱۰

 تقنینی؛



ت نگرفته است.تا اکنون صور  

، پروتو کول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین المللی مربوط؛قرار داد ها -۱۱  

 از طریق ریاست تدارکات شاروالی کابل صورت میگیرد.

، اسناد ارزیابی آفر ها، قرار داد های تدارکاتی، پیشرفت اجرای قرار داد ها، گزارش تکمیلی قرار داوطلبیت اعالنا -۱۲

گزارش تفتیش از تطبیق قرار داد و سایر موارد مربوط قرار داد های تدارکاتی؛داد ها،   

به مقام شاروالی کابل  و از طریق ریاست محترم  ارائه پیشنهاد این ریاست بصورت عموم با تجهیزات و مواد مورد نیاز

 تدارکات تهیه و تدارک میگردد.

موجود می باشد. شاروالی کابل ست محترم تدارکاتاسناد تمامی قرار داد های این ریاست در دفاتر  ریا  

پالیسی، استراتیژی و پالن های کار مربوط؛ -۱۳  

ورق   4در قید   1399ست بابت سال مالی پالیسی ها، استراتیژی ها، پالن های کاری ساالنه و پالن پروژه های این ریا

 خدمت ریاست محترم تقدیم و ارسال است.

؛انواع اطال عات که در اختیار دارندلست طبقه بندی و  -۱۴  

ماً پیامهای تما اطالعات ایرا که ریاست انسجام امور ترافیک برای همشهریان عزیز شهر کابل پخش و یا نشر می نماید

 شهروندا در قبال ترافیک شهر،مسوولیت  رعایت قوانین و مقررات ترافیک،قوانین و مقررات ترافیکی،  مربوط به

صوتی، بوکلیت ها،بروشور ها،پوستر  وگیری از حوادث ترافیکی در قالب پیام های تصویری،جل کاهش ازدحام،

و دیگر مواد مزین به پیام های مربوط به ترافیک مانند: ها،بنرها، بلبورد ها،کتابچه های رهنمائی از عالیم ترافیکی 

غیره را احتوا می نماید.و... جنتری،قلم،   

،شماره تماس، ایمیل و آدرس دفتر؛اطالع رسانی به شمول ناممسول معلومات در مورد  -۱۵  

  محترم محمد علم شریفی با شماره تماسل اطالع رسانی ریاست انسجام امور ترافیک شهر کابل مسو

آدرس دفتر ریاست .می باشند mohammadalam123sharify@gmail.com ایمیل آدرس  (0797604249)

 ارم، تعمیر ناحیه نهم.مکروریان چهانسجام امور ترافیک؛ 

گزارش ساالنه از تطبیق احکام این قانون )قانون دسترسی به اطالعات(؛ -۱۶  

ریاست انسجام امور ترافیک شاروالی کابل جهت ارائه اطالعات به موقع،شفاف و واضح در مطابقت به قانون در هر  

فعالً از طریق این ریاست برای همشهریان ما  زمان حاضر به ارائه معلومات بوده و جهت ارائه گزارش از فعالیت های

ن عزیز همشهریاو اطالعات را برای بطور منظم گزارش ها   کابل و صفحه فیسبوک شاروالی کابل ویب سایت شاروالی

 ما نشر و پخش می نماید.



؛خیص کمیسیونسایر اطالعات به تش -۱۷  

ریاست انسجام امور ترافیک در آینده نزدیک فورم های درج شکایات را از طریق ویب سایت شاروالی کابل و بشکل 

در برنامه های اجتماعی خویش جهت اخذ شکایات همشهریان عزیز شهر کابل و رسیدگی به مشکالت حضوری نیز 

 آنها بدسترس ایشان قرار خواهد داد.

 


