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نتایج متوقعه

۱
ایجاد سیستم واحد و همآهنگ 

ه معلومات ادار

 22ایجاد و انکشاف سیستم حاضری الکترونیکی  در نواحی 

گانه
فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر اساس معلومات دقیق، و یا پابندی کارکنان به وظایف شان%25%25%25%۱۴۰۰25/ 9/30ریاست های مربوطریاست منابع بشری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1سیستم الکترونیکی حاضریمنابع مالی ونیروی بشری گانه22انکشاف حاضری الکترونیکی برای کارمندان  نواحی 

توانمند سازی زنان%40%20%20%۱۴۰۰20/ 9/30وازرت امور زنان و ریاست مربوطهآمریت جندر۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1معرفی خانم هاتعیین بودجهمعرفی پنج خانم  به پوهنتون های خصوصی، به دوره لیسانس و ماستری به هزینه شاروالی کابل نفر۵معرفی ۲

توانمند سازی زنان و ارتقای ظرفیت%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست مالی واداریآمریت جندر13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1ورکشاپمنابع مالی ونیروی بشریتدویر ورکشاپ های آگاهی دهی ، آموزشی و ارتقای ظرفیت ورکشاپ۳8

توانمند سازی زنان%۱۴۰۰100/ 9/30ریاست های مربوطآمریت جندر13۹۹۱۳۹۹/۱۲/۳۰/ 10/ 1تهیه اکشن پالننیروی بشریتهیه پالن عمل برای پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکییک پالن۴

ایجاد سهولت برای کارمندان و اجرای معاشات در زمان معینه%50%۱۴۰۰50/ 9/30ریاست منابع بشریریاست مالی و اداری۱۴۰۰/ ۱۴۰۰/۴/۱9/30ایجاد سیستممنابع مالی ونیروی بشری بانکنگ برای پرسونل شاروالیSMSایجاد سیستم یک سیستم۵

صرفه جویی در مصارفات%20%20%30%۱۴۰۰30/ 9/30ریاست های مربوطریاست مالی و اداری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1ایجاد سیستممنابع مالی ونیروی بشری ونصب آن در وسایط جدیدGPS عدد ۲۵تهیه یک سیستم۶

ایجاد شفافیت  و عرضه خدمات بهتر به کارمندان شاروالی کابل%25%25%25%۱۴۰۰25/ 9/30ریاست های مربوطریاست منابع بشری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1انکشاف سیستممنابع مالی ونیروی بشریکارمند به داخل دیتابیس(۲۷۵۷)معلومات امور ذاتی   (اپدیت)ثبت و بروز رسانی  کارمند۷2757

 تیلفون۸30
 22 برای دفاتر شاروالی کابل و نواحی VoIP  تیلفون های سیسکو 30تهیه ، نصب و عیار سازی 

گانه  جهت مکالمات صوتی و تصویری
جهت سهولت ارتباطات برای دفاتر شاروالی کابل%25%25%25%۱۴۰۰25/ 9/30 گانه شاروالی کابل۲۲تدارکات و نواحی ریاست تکنالوژی معلوماتی۱۴۰۰/ 1399/10/19/30تیلفون سیسسکومنابع مالی ونیروی بشری

%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1سیستم الکترونیکیمنابع مالی ونیروی بشریایجاد سیستم الکترونیکی با نصب سیستم تکتینگ جهت ثبت و تنظیم مراجعین سیستم الکترونیکی۱ایجاد ۹
شناسایی و تشخیص هویت مراجعین و سهولت در آدرس یابی شعبات مرکزی هم چنان تعداد 

ارقام مراجعه کننده گان

 کمره۱۰230
 گانه بمنظور نظارت و مسایل 22 کمره های امنیتی در مرکز شاروالی کابل و نواحی 230نصب  

.امنیتی
ریاست تکنالوژی معلوماتی۱۴۰۰/ 1399/10/019/30کمرهمنابع مالی ونیروی بشری

 گانه ریاست های تنظیف، حفظ مراقبت 22نواحی 

کار و سرسبزی
نظارت بهتر از موجودیت کارمندان در نواحی ، حاضری و غیره مسایل امنیتی1400/09/3025%25%25%25%

 سیستم الکترونیکی۱ایجاد ۱۱

 ، این سیستم معلوماتی؛ برای ثبت CONSTRUCTIONAL CONTROLایجاد سیستم 

ساختمان های خودسر یا تخلفات ساختمانی  شاروالی کابل ، شفافیت در روند وهمچنان امکان 

.دریافت گزارشات متنوعی از اطالعات ثبت شده، می باشد

%25%25%25%۱۴۰۰25/ 9/30 گانه22ریاست کنترول ساختمان ها و نواحی ریاست تکنالوژی معلوماتی۱۴۰۰/ 1399/10/19/30سیستم/دیتابیسمنابع مالی ونیروی بشری
اصالحات در ثبت ساختمان های خودسر یا تخلفات ساختمانی شاروالی کابل و آرشیف دقیق از 

تمام تخلفات ثبت شده

ریاست تکنالوژی معلوماتی۱۴۰۰/ 1399/10/19/30ایجاد سیستممنابع مالی ونیروی بشریایجاد سیستم برای راجستریشن دستفروشانیک سیستم۱۲
 گانه وریاست تنظیم مارکیت ها،شاروالی 22نواحی 

کابل
تنظیم دستفروشان و  بهبود عواید۱۴۰۰25%25%25%25%/ 9/30

مشخص شدن یک دیدگاه واضح برای آینده شهر کابل%40%30%1400/6/3030کمیته تعین شدهریاست پالن،پالیسی، نظارت وارزیابی۱۳۹۹/۱0/۱1400/6/30ترتیب پالنمنابع مالی ونیروی بشریترتیب پالن استراتیژیک شاروالی کابل ترتیب پالن استراتیژیک۱۳

 چهار طرزالعمل۱۴
مسؤده طرزالعمل سیستم اوزان , مسوده الیحه تثبیت جرایم, ترتیب مسؤده طرزالعمل اصناف

متریک و مسؤده طرزالعمل کنترول اصناف شهرکابل
داشتن مجموعه طرزالعمل ها برای اجرای بهتر امور%۱۳۹۹/۱۲/۳۰100ریاست حقوقیریاست تنظیم مارکیت ها1399/10/01۱۳۹۹/۱۲/۳۰تعداد طرزالعملمنابع مالی ونیروی بشری

ایجاد سهولت در امور کاری%20%30%30%1400/9/3020ریاست های ذیربط و وزارت عدلیهریاست امور حقوقی۱۳۹۹/۱0/۱1400/9/30تعداد طرزالعمل هامنابع مالی ونیروی بشری طرزالعمل جدید شاروالی کابل16ترتیب طرزالعمل۱۶ترتیب ۱۵

ریاست منابع بشری۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۳/۳۰ بورسیهمنابع مالی ونیروی بشری کشور هندوستانICCR تن کارمند به بورسیه 16 معرفی  نفر۱۶۱۶
وزارت های  تحصیالت عالی، امور خارجه ،  و 

تمویل کننده گان بورسیه ها
ارتقای ظرفیت کاری ، بلند رفتن مهارت های مسلکی وفنی و بلند بردن ارایه کیفیت کاری۱۴۰۰/۳/۳۰50%50%

سهولت دراجرای کار وکاریابی برای فارغین پوهنتون ها%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست های مرکزی و نواحیریاست منابع بشری۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۳۰تعداد کارمندان استخدام شدهمنابع مالی ونیروی بشری بست کمبود شاروالی1000اکمال نفر۱۰۰۰ ۱۷

ارتقاء ظرفیت کارمندان%50%۱۴۰۰/۳/۳۰50کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکیریاست منابع بشری۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۳/۳۰برنامه آموزشیمنابع مالی ونیروی بشری تن کارمند به برنامه های کوتاه مدت خارجی16معرفی  نفر۱۸۱۶

ریاست منابع بشری۱۴۰۰/۱/۱۱۴۰۰/۶/۳۰ بورسیهمنابع مالی ونیروی بشری  کشور جاپانpeace تن کارمند به بورسیه  9معرفی نفر۱۹۹
وزارت های تحصیالت عالی، امور خارجه و تمویل 

کننده گان بورسیه ها
ارتقای ظرفیت کاری ، بلند رفتن مهارت های مسلکی وفنی و بلند بردن ارایه کیفیت کاری۱۴۰۰/۶/۳۰50%50%

آگاهی مردم از اصول شهر نشینی و کارکرد های شاروالی کابل غرض بدست آوردن رضایت شان%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25وزارت اطالعات وفرهنگریاست نشرات وآگاهی عامه۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۳۰تعداد مستند های تصویریمنابع مالی ونیروی بشری فلم کوتاه ومستند از کار کرد های شاروالی کابل160ساخت فلم۱۶۰ساخت ۲۰

اطالع رسانی موضوعات تازه شهری در اسرع وقت به شهروندان%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1ایجاد رادیومنابع مالی ونیروی بشریایجاد رادیوی شاروالی کابلایجاد یک رادیو۲۱

بلند بردن ظرفیت سیستم جهت بهبود ارائه معلومات و رسیدگی به شکایت شهروندان عزیز%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1انکشاف سیستممنابع مالی ونیروی بشری155توسعه سیستم کال سنترتوسعه یک سیستم۲۲

شاروالی کابل 

 به اساس نتایج1400 پالن سال مالی 

عمل ها  تدوین قوانین و طرزال

انی قاء ظرفیت سازم ارت

ان مناسب سازی فضای کاری برای زن

اولویت های مشترک

ی کابل ویت های اختصاصی شاروال اول

حکومت داری الکترونیکی

تطبیق برنامه های آگاهی دهی
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آگاهی مردم از اصول شهر نشینی و کارکرد های شاروالی کابل غرض بدست آوردن رضایت شان%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1تعداد کلپمنابع مالی کلپ ویدیویی در رسانه ها400تهیه و نشر کلپ  ویدیویی۲۳۴۰۰

%24%24%26%۱۴۰۰/۹/۳۰26 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1تعداد شماره های نشریهمنابع مالی ونیروی بشری شماره نشریه پامیر50چاپ   نشریه۲۴50
در جریان قرار دادن شهروندان و نهادهای دولتی و خصوصی از جزئیات کار کرد ها و دست 

آورد های شاروالی کابل

%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1تعداد جلدمنابع مالی ونیروی بشریچاپ مجله شاروالی کابل جلد۲۵4
با تأسیس و چاپ مجله دریچه تازه بروی عالقه مندان مسایل اجتماعی، هنری وفرهنگ شهری 

باز میگردد

 بروشر و اوراق اگاهی دهی12,000تهیه ۲۶
 بروشر و اوراق آگاهی دهی از کار کرد های شاروالی کابل و سایر مسایل فرهنگ 12000تهیه 

شهری
رسانیدن پیام های شاروالی به شهروندان%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1تعداد بروشرمنابع مالی ونیروی بشری

ارائه معلومات به شهروندان%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 ریاست تدارکات، مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1تعداد پیاممنابع مالی ونیروی بشری پیام  روی بنر و فلکس در بیلبورد های مربوط240دیزاین، چاپ  و نصب  پیام240دیزاین و چاپ ۲۷

کمپاین12تدویر۲۸
 کمپاین در مورد سرسبزی، فرهنگ شهر نشینی، محیط زیست و تنظیف در موقعیت 12تدویر 

های مختلف شهرکابل از جمله مکاتب
تشویق مردم غرض همکاری در امور سرسبزی، محیط زیست و تنظیف شهر%40%30%۱۴۰۰/۹/۳۰30 ریاست های نواحی، تدارکات و  مالی واداریریاست نشرات و آگاهی عامه۱۴۰۰/ 14009/30/ 1/ 3 تعداد کمپاین های برگزار شدهمنابع مالی ونیروی بشری

ریاست تدارکات، مالی و اداری، طرح و پروژه حمایت از شاروالی کابل13۹۹۱۴۰۰/۳/۱/ 10/ 1اعمارمنابع مالی ونیروی بشری باب تشناب شهری4اعمار  باب تشناب۴اعمار ۲۹

تطبیق، صدور مجوز ساختمان
بهبود خدمات بهداشتی۱۴۰۰/۳/۱30%70%

ریاست تدارکات، مالی و اداری، طرح و پروژه حمایت از شاروالی کابل13۹۹۱۴۰۰/۳/۱/ 10/ 1اعمار تعمیرمنابع مالی ونیروی بشریاعمار یک باب مارکیت زنانه شش طبقه یی در ناحیه هشتم شاروالی کابلاعمار یک ساختمان۳۰

تطبیق، صدور مجوز ساختمان
ایجاد زمینه اشتغال برای زنان۱۴۰۰/۳/۱30%70%

ریاست های  تدارکات، مالی و اداری، نشرات پروژه حمایت از شاروالی کابل13۹۹۱۴۰۰/۳/۱/ 10/ 1پایهمنابع مالی ونیروی بشری پایه بلبورد100تهیه و نصب  پایه۳۱100

و عواید
ارتقای فرهنگ شهرنشینی  ۱۴۰۰/۳/۱20%80%

ارتقای فرهنگ شهرنشینی  %60%۱۴۰۰/۳/۱40ریاست های  تدارکات، مالی و اداری و نشراتپروژه حمایت از شاروالی کابل13۹۹۱۴۰۰/۳/۱/ 10/ 1نصب منابع مالی ونیروی بشری دیجیتال اسکرین 4خریداری و نصب  اسکرین۳۲4

جهت تنظیم بهتررد آبهای سطحی%30%52%۱۴۰۰18/ 9/30ریاست مالی واداریریاست کار،حفظ ومراقبت۱۴۰۰/ ۱۴۰۰/۱/۴9/30تعدادمنابع مالی کلورد مختلف السایز400ریخت  عدد۳۳400

جهت تنظیم بهتر جریان ترافیک%30%52%۱۴۰۰18/ 9/30ریاست مالی واداریریاست کار،حفظ ومراقبت۱۴۰۰/ ۱۴۰۰/۱/۴9/30تعدادمنابع مالی ونیروی بشری کرب ستون70000ریخت  عدد۳۴70000

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1مساحت ساحات پالن شدهمنابع بشری و تجهیزات گانه شهر کابل22ترتیب پالن های زوننگ نواحی بیست ودو ناحیه شهر۳۵
وزارت های شهر سازی و اراضی ، مخابرات ،پولیس 

ترافیک، آبرسانی، اطفائیه و برق کابل
تکمیل زونینگ پالن جهت تطبیق پروژه ها۱۴۰۰25%25%25%25%/ 9/30

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1ترتیب پالنمنابع بشری و تجهیزات گانه شهر کابل22ترتیب پالن ها ودیزاین تفصیلی پارک های شهر وشرید های سبز در نواحی یک پالن۳۶
وزارت های شهر سازی و اراضی ، مخابرات ،پولیس 

ترافیک، آبرسانی، اطفائیه و برق کابل
داشتن ساحات تفریحی و باز و بهبود بخشیدن محیط زیست برای شهروندان۱۴۰۰25%25%25%25%/ 9/30

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1ترتیب پالنمنابع بشری و تجهیزاتطراحی شبکه ساحات سبز در شهر کابلطراحی  یک شبکه سبز۳۷
وزارت های شهر سازی و اراضی ، مخابرات ،پولیس 

ترافیک، آبرسانی، اطفائیه و برق کابل
داشتن ساحات تفریحی و باز و بهبود بخشیدن محیط زیست برای شهروندان۱۴۰۰20%30%30%20%/ 9/30

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1ترتیب پالنکارمندان مسلکی و تجهیزاتپالنهای اصالحی پروژه احمد شاه بابا مینه,ترتیب پالنهای اصالحی ساحه چهل دختران   هشت پالن۳۸
وزارت های شهر سازی و اراضی ، مخابرات ،پولیس 

ترافیک، آبرسانی، اطفائیه و برق کابل
مشخص شدن زمین های غصب شده و رفع مشکالت تخنیکی۱۴۰۰20%30%30%20%/ 9/30

ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1ترتیب پالنکارمندان مسلکی و تجهیزاتتکمیل پالنهای کوریدور ساحات کوته سنگی الی کمپنی و کوته سنگی الی داراالماندو پالن۳۹
وزارت های شهر سازی و اراضی ، مخابرات ،پولیس 

ترافیک، آبرسانی، اطفائیه و برق کابل
پالنی شدن ساحات مورد نظر و بهبود یافتن وضعیت فضاهای شهری۱۴۰۰25%25%25%25%/ 9/30

سهولت در امورات صدور مجوز%25%25%25%۱۴۰۰25/ 9/30ریاست تکنالوژی معلوماتیریاست صدور مجوز ساختمان۱۴۰۰/ 13۹۹9/30/ 10/ 1سیستممنابع مالی صدور مجوز ساختمان تحت یک چتر واحدONE- STOP SHOP ایجاد سیستم یک سیستم۴۰

تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست%25%25%25%140025/ 9/30ریاست های نواحی وادارات ذیربطریاست تنظیف1400/ 13999/30/ 10/ 1مقدار کثافات منتقل شدهمنابع بشری و وسایط تن زباله های جامد شهری به محل تخلیه عمومی زباله ها510,000انتقال  تن کثافات جامد۵۱۰،۰۰۰ ۴۱

تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست%25%25%25%140025/ 9/30ریاست های نواحی وادارات ذیربطریاست تنظیف1400/ 13999/30/ 10/ 1مقدار کثافات منتقل شدهمنابع بشری و وسایط متر مکعب فاضالب چاه های سپتیک به تصفیه خانه های قلعه زمان خان42,000انتقال  مترمکعب فاضالب42,000 ۴۲

سهولت  جریان آب های سطحی و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست%20%20%30%140030/ 9/30ریاست های نواحی وادارات ذیربطریاست تنظیف1400/ 13999/30/ 10/ 1حجم آب های منتقل شدهمنابع بشری و تجهیزات متر مکعب آبهای اضافی کناره جاده ها60,000بارگیری و انتقال  متر مکعب آب۴۳۶۰،۰۰۰

تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست%25%25%25%140025/ 9/30ریاست های نواحی وادارات ذیربطریاست تنظیف1400/ 13999/30/ 10/ 1بابمنابع بشری و تجهیزاتساخت لند فیل معیاری جهت دفن زباله های جامد شهر  واقع ساحه ریشخورساخت یک باب لند فیل۴۴

ترتیب وتطبیق پالنهای شهری

تطبیق برنامه های آگاهی دهی

تنظیف

ی کابل  حمایت از شاروال

عناصر پیش ساخت شده 
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بهبود در توسعه سرسبزی شهر و محیط زیست%20%30%۱۴۰۰/۵/۱۵50ریاست تدارکاتریاست سرسبزی1399/11/5۱۴۰۰/۵/۱۵مترمربعمنابع مالی،  بشری و تجهیزات  متر مربع پارک حصه اول خیرخانه98064.3پروژه بازسازی و ترمیمات متر مربع۴۵98064.3

بهبود در توسعه سرسبزی شهر و محیط زیست%50%۱۴۰۰/۲/۳۰50وزارت زراعتریاست سرسبزی۱۳۹۹/12/۱۲۱۴۰۰/۲/۳۰اصلهمنابع بشری و تجهیزات ایجادکمربند سبز شهری چارچوب طراحی شهری اصله نهال۴۶50000

ریاست سرسبزی و نهاد های همکار1400/ 1399۳/30/ 10/ 1اصلهمنابع مالی ونیروی بشری۱۴۰۰ اصله نهال در بهار سال 165,000تهیه و تدارک، غرس و توزیع  اصله نهال۴۷165000
 گانه و 22تمویل کننده گان، ریاست های نواحی 

وزارت زراعت
بهبود در توسعه سرسبزی و زیبای شهر140080%20%/ ۳/30

بهبود و ازدیاد درتولید گل های فصلی%60%۱۴۰۰/۲/۳۰40ریاست تدارکاتریاست سرسبزی139۹/1۲/1۱۴۰۰/۲/۳۰بابمنابع بشری و تجهیزات گلخانه عصری جدید برای تولید گل های فصلی۲۱تطبیق پروژه احداث  گلخانه۴۸21

بهبود در پیشرفت فعالیت سرسبزی%50%1399/3/3050ریاست تدارکاتریاست سرسبزی1400/1/1۱۴۰۰/۳/۳۰بتهمنابع بشری و تجهیزات میلیون گونه های نباتی1تولید میلیون  گونه نباتی۱ ۴۹

بهبود درتوسعه سرسبزی%50%۱۴۰۰/3/۳۰50 گانه22نواحی ریاست سرسبزی۱۴۰۰/۱/۱۱۴۰۰/3/۳۰مترمربعمنابع بشری و تجهیزات متر مربع150,000کشت چمن در پارک ها و گلدانها به مساحت  مترمربع۵۰150000

جلوگیری از آفات نباتی و بهبود در زیباسازی شهر کابل%۱۴۰۰/3/۳۰100 گانه22نواحی ریاست سرسبزی۱۴۰۰/۳/1۱۴۰۰/3/۳۰اصلهمنابع مالی ونیروی بشری درخت و استعمال ادویه ضدآفات و امراض500,000چونه کاری  درخت۵۱500000

 پارک۱۴احداث ۵۲

پارک چهل دختران ، :  پارک در  نواحی مختلف شهرکابل از جمله14تکمیل امور باقیمانده احداث 

 فامیلی، 212 ، پارک سپورتی بگرامی ، پارک نساجی، پارک 22،  پارک متصل ناحیه ۳پارک بالک 

 ،پارک تفریحی شهرک 12 پارک جهان، پارک قلعه زمان خان ، پارک متصل مکتب دخترانه ناحیه 

 ،  پارک خوشحال خان مینه ،  پارک زنانه سر تپه کارته نو15خراسان ،پارک مکتب سنگی ناحیه 

بهبود درتوسعه سرسبزی وایجاد فضای مصؤن جهت تفریح شهریان%50%۱۴۰۰/۶/۳۰50 گانه22نواحی ریاست سرسبزی۱۴۰۰/۱/۱۱۴۰۰/۶/۳۰احداث پارکمنابع بشری و تجهیزات

بهبود در توسعه سرسبزی و زیبای شهر%70%5۱۴۰۰/۱/۳۰30و 12ریاست تدارکات و نواحی ریاست سرسبزی۱۳۹۹/۱۲/۱۵۱۴۰۰/۱/۳۰سرسبزیمنابع مالی ونیروی بشریسرسبزی بیست چهارراهی در ساحات مختلف شهر کابل چهارراهی20سرسبزی ۵۳

 متر طول۵۴91,926

نصب سیستم قطره یی آبیاری در گلدانهای وسط سرک از ده افغانان الی دهن باغ ،برکی الی پروان 

, چوک شهید مزاری الی چهارراهی شهداء , سوم ،پروان سوم الی تهیه مسکن وسرک مطبعه 

سرک کمپنی, قسمت از ساحه بند قرغه

تیم تخنیکی و تجهیزات وسایل 

الکترونیکی
ریاست سرسبزی۱۴۰۰/۲/۱۱۴۰۰/۶/۳۰مترطول

ریاست های تدارکات، مالی و اداری و  نواحی 

مربوطه
 سیستم های آبیاری زراعتی عصری وجلوگیری از ضایعات آب۱۴۰۰/۶/۳۰60%40%

 صنف۵۵4,000

کنترو ل و بررسی اصناف تولید، عرضه و فروش مواد غذایی، خبازی ها،کلچه پزی ها و قنادی، 

مالگدام ها، نوشیدنی ها،مواد آرایشی و شوینده، سوپرمارکیت ها، خوراکه فروشی ها، لبنیات فروشی 

و غیره

بهبود حفظ الصحه محیطی و جلوگیری از امراض ساری%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست تنظیم مارکیت هاریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30 صنفمنابع بشری وسایط نقلیه

جلوگیری از فروش مواد غذایی تاریخ تیرشده بمنظور بهبود صحت شهروندان%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست تنظیم مارکیت هاریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30کیلوگراممنابع بشری وسایط نقلیهجمع آوری  مواد غذایی، آرایشی ومشروبات غیر الکولی تاریخ گذشته از نواحی کیلوگرام۵۶80,000

ریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30سمپلمنابع بشری وسایط نقلیهاخذ سمپل مواد غذایی نظر به تقاضای مدیریت کنترول مواد غذایی و ارسال آن به البراتوار ناحیه۵۷22
وزارت های صحت عامه، زراعت و اداره ملی نورم و 

استندرد
جلوگیری و کاهش فروش مواد بی کیفیت و غیر صحی۱۴۰۰/۹/۳۰25%25%25%25%

 کارکن۵۸10,000
ارایه تعلیمات و تبلیغات صحی برای کارکنان اصناف در مورد حفاظت از محیط زیست و صحت 

محیطی
بلند رفتن آگاهی اصناف در مورد حفاظت از محیط زیست و حفظ الصحه محیطی%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25 اداره ملی محیط زیست و وزارت داخلهریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30تعداد افراد آگاهی دیدهمنابع بشری وسایط نقلیه

 صنف۵۹4,000
کنترول و بررسی محیط زیستی، سرای ها، بلند منزل های رهایشی، موتر شویی ها، حمام ها وسایر 

اصناف و اماکن عامه که سبب آلودگی محیط می گردد
کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیستی%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست تنظیم مارکیت هاریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30 صنفمنابع بشری وسایط نقلیه

بهبود حفظ الصحه شخصی و محیطی و جلوگیری از سرایت و انتشار امراض%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست تنظیم مارکیت هاریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30 اماکننیروی بشری وسایط نقلیهکنترول منظم  هوتل ها ،رستورانت ها ،حمام ها و غیره اماکن عامه اماکن عامه۶۰4,000

 ناحیه۶۱22
دواپاشی بر ضد حشرات در جوی های کنار سرک، محالت تجمع کثافات، سواحل دریای کابل و 

ساحات از قبل تعین شده توسط مسئولین نواحی
بهبود حفظ الصحه شخصی و محیطی و جلوگیری از سرایت و انتشار امراض%15%35%35%۱۴۰۰/۹/۳۰15ریاست تنظیفریاست صحت محیطی و محیط زیست1399/10/11400/9/30هکتارمنابع بشری وسایط نقلیه

%30%40%۱۴۰۰/۹/۳۰30ریاست زیربناهای ترانسپورتی ونواحی مربوطهریاست  کار ،حفظ و مراقبت و سکتور خصوصی۱۴۰۰/۱/۲1400/9/30طول کانال اعمار شدهمنابع مالی ونیروی بشری گانه شهر22متر کانال  وجوی جهت رد آبهای سطح االرضی در نواحی 28,190اعمار متر۶۲28,190
تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت برای شاملین 

ترافیک

%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست زیربناهای ترانسپورتی ونواحی مربوطهریاست  کار ،حفظ و مراقبت ، سکتور خصوصی1399/10/11400/9/30پاک کاریمنابع مالی ونیروی بشریامور پاک کاری کانالها در نواحی مختلف متر۶۳101,580
تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت برای شاملین 

ترافیک

صحت محیطی ومحیط زیستی

مدیریت آبهای سطحی

سرسبزی
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نتایج متوقعه

KMDPریاست زیربناهای ترانسپورتی و دفتر 1399/10/11400/1/30طول مترسرک های سروی و دیزاین شدهمنابع مالی ونیروی بشریسروی و دیزاین سرکهای اساسی، فرعی وکوچه ها جهت اسفالت وکانکریت ریزی کیلومتر200سروی و دیزاین۶۴
پولیس ترافیک ، حوزه های امنیتی ، ریاست برق 

کابل و ریاست آبرسانی
فراهم سازی  زمینه تطبیق پروژه های ستندرد و معیاری۱۴۰۰/1/۳۰70%30%

۱۴۰۰/1/21400/9/30طول متر سرک های احداث شدهمنابع مالی ونیروی بشریساختمان ،اسفالت وکانکریت ریزی سرکها وکوچه هادرنواحی مختلف شهر کابل کیلومتر سرک240احداث۶۵
ریاست  کار ،حفظ و مراقبت ،ریاست تنظیم برنامه 

،KMDPها و پروژه ها و دفتر  

 پولیس ترافیک،برق کابل ،آبرسانی کابل و حوزه 

های امنیتی پولیس
دسترسی به سیستم ترانسپورت معیاری ، کاهش ازدحام ترافیکی و بهبود محیط زیست1400/9/3030%30%40%

جلوگیری از مصارف گزاف جهت ساختمان مجدد و مداومت سرکها%20%50%1400/9/3030  پولیس ترافیکریاست  کار ،حفظ و مراقبت۱۴۰۰/1/21400/9/30متر مربعمنابع بشری و تجهیزاتترمیم ورویه کشی سرک مترمربع۶۶۱۰۳،۰۰۰

ریاست کار، حفظ ومراقبت۱۴۰۰/1/21400/9/30تعدادمنابع مالی ونیروی بشری چهاراهی درنواحی مختلف شهر وتجهیزآن با سیگنال های هوشمند20بهسازی چهاراهی۲0بهسازی ۶۷
 پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست آبرسانی کابل و 

حوزه های امنیتی پولیس
بهبود وضعیت سیستم ترافیک شهر و کاهش ازدحام ترافیکی1400/9/3015%40%45%

تآمین نظافت و زیبا سازی صحن مرکز شارولی%1399/12/30100ریاست تدارکاتریاست مالی و اداری13۹۹1399/12/30/ 10/ 1مترمربعتجهیزات و منابع بشری هزار مترمربع صحن شاروالی کابل۲،۰۰۰سنگفرش مترمربع۲،۰۰۰ ۶۸

13۹۹1400/9/30/ 10/ 1متربعمنابع مالیدر نواحی مختلف (انترالک)نصب سنگ فرش پیاده رو ها  متر مربع۶۹55,000
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه 

شهری
جهت سهولت  استفاد شهروندان از پیاده روها%15%35%35%1400/9/3015مدیریت عمومی ترافیک کابل

جلوگیری بیشتر از تخریبات%32%55%۱۴۰۰/۹/۳۰13ریاست مالی واداریریاست  کار ،حفظ و مراقبت۱۴۰۰/۲/۱۱۴۰۰/۹/۳۰تعداد  پلمنابع مالیترمیم پل های موجوده موتر رو در نواحی مختلف پل۷۰۷

 تعمیر۲۶سروی ۷۱
, (D7-3) سروی پالن امالکی و توپوگرافی پروژه ٫سروی پالن امالکی و توپوگرافی پروژه  نخاس

(D13-10)سروی پالن امالکی و توپوگرافی پروژه  
ریاست بهسازی1399/10/11400/9/30رسوی تعمیر منابع مالی

ریاست های ملکیت ها، استمالک،  ناحیه مربوطه و 

وکالی گذر
سهولت در تطبیق پروژه های تحت کار1400/9/3012.50%12.50%12.50%12.50%

13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1 تعداد پل پیاده رومنابع مالی ونیروی بشری آغاز ساختمان پروژه فاز دوم پل عابر پیاده رو ها عدد۷۲۱۰
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه  

شهری
جهت کاهش ازدحام و ایجاد سهولت برای عابرین پیاده رو%30%20%30%۱۴۰۰/۹/۳۰20مدیریت عمومی ترافیک کابل

جابجائی متضررین ساحات استمالک شده مسیر سرکها%20%10%۱۴۰۰/۹/۳۰10ریاست صدور مجوز ساختمانریاست بهسازی۱۴۰۰/۱/۲۱۴۰۰/۹/۳۰تعداد بالکمنابع مالی ونیروی بشری واقع پنجصد فامیلی فیز اول4 و 3تکمیل ساختمان  دو بالکدوبالک۷۳

جلوگیری از تخریب ومداومت ساختمانها%20%55%۱۴۰۰25/ 9/30ریاست صدور مجوز ساختمانریاست کار،حفظ ومراقبت۱۴۰۰/ ۱۴۰۰/۱/۴9/30تعداد مندوی هامنابع مالی ونیروی بشری(مندوی ها)ترمیمات چهاردروازه دخولی شهرچهارساختمان۷۴

جلوگیری از تخریبات ساختمان ها و تاسیسات عامه%20%55%۱۴۰۰25/ 9/30ریاست صدور مجوز ساختمانریاست کار،حفظ ومراقبت۱۴۰۰/ 1400/1/49/30ترمیماتمنابع مالی ونیروی بشریترمیمات تعمیر های نواحی و ریاست های مرکزیپنج ناحیه  وریاست ها۷۵

1400/1/1/1400/3/31کیلومترمنابع مالی ونیروی بشری.دیزاین دوباره و یا ویرایش دیزاین خط اندازی جاده های شهر کابل کیلومتر خط اندازی۷۶۲۵
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه  

شهری
 بهبود نظم ترافیک، کاهش حادثات ترافیکی%1400/3/31100مدیریت عمومی ترافیک کابل

13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1تهیه سیستممنابع مالی ونیروی بشریسیستم ثبت و مدیریت تخلفات ترافیکی, تهیه سیستم مدیریت دارایی های تأسیسات ترافیکی سیستم۷۷2
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه 

شهری
سیستم سازی ، شفافیت%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25مدیریت عمومی ترافیک کابل

۱۴۰۰/1/2۱۴۰۰/6/۳۰تهیه استراتیژیمنابع مالی ونیروی بشریتهیه استراتیژی ارتباطات بخش ترافیک شاروالی کابلاستراتیژی۷۸
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه 

شهری
آگاهی دهی  و ارتباطات%50%۱۴۰۰/6/۳۰50مدیریت عمومی ترافیک کابل

 سیستم۷۹2
تهیه سیستم احداث و مدیریت ,تهیه سیستم جمع آوری و تحلیل آمار و اطالعات ترافیکی

پارکینگ های شهر کابل
13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1ایجاد  سیستممنابع مالی ونیروی بشری

ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه 

شهری
سیستم سازی ، شفافیت%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25مدیریت عمومی ترافیک کابل

13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1کیلومترمنابع مالی ونیروی بشریسروی و دیزاین، برداشتن موانع از مسیر ها، ساخت موانع فاصل کیلومتر۸۰۱۰۰
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه 

شهری
مشخص نمودن مسیرهای مناسب برای بایسکیل%25%30%30%۱۴۰۰/۹/۳۰15مدیریت عمومی ترافیک کابل

13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1 تعداد ایستگاهمنابع مالی ونیروی بشریمشخص نمودن ایستگاه برای تکسی ایستگاه۸۱۵۰
ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه 

شهری
کاهش ازدحام و ازبین بردن بینظمی در شهر%30%30%20%۱۴۰۰/۹/۳۰20مدیریت عمومی ترافیک کابل

%25%25%25%۱۴۰۰/۹/۳۰25ریاست های ذیربط13۹۹۱۴۰۰/۹/۳۰/ 10/ 1آوری شده مبلغ عواید جمعنیروی بشریجمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابلملیارد افغانی (هفت عشاریه هشت ) ۷,۸ جمع آوری عواید۸۲
 افغانی عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل جهت عرضه ۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰جمع آوری  

خدمات بهتر شهری

 1,442.0                        بودجه انکشافی وزارت مالیه

ی کابل  5,075                           بودجه انکشافی شاروال

فیصدی پیشرفت  پالن شدۀ تطبیقعادیفیصدی پالن شدۀ تطبییقانکشافی

%681.0025%10 507.50                                                        ربع اول

%25 681.00                               %15 761.25                                                        ربع دوم

%25 681.00                               %35 1,776.25                                                     ربع سوم

%25 681.00                               %40 2,030.00                                                     ربع چهارم

%100 2,724.00                          %100 5,075.00                                                 مجموع

 میلفیصدی پیشرفت پالن شدۀ تطبیقانکشافی داخلیفیصدی پالن شدۀ تطبییقعادی
ی

انکشاف

فت  فیصدی پیشر

پالن شدۀ تطبیق

%55 786,919.0                       %10 507.50                               %25 681.0                                                          ربع اول

%27 383,291.0                       %15 761.25                               %25 681.0                                                          ربع دوم

%18 263,458.0                       %35 1,776.25                             %25 681.0                                                          ربع سوم

%1 9,249.9                           %40 2,030.00                            %25 681.0                                                          ربع چهارم

%100 1,442,917.9                  %100 5,075.00                          %100 2,724.00                                                 مجموع

:تائید کننده

                           6,602 

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

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

مجموع بودجه منظور شده سال 

1399 مالی 
                                                   9,718 

اعمار ساحتمانها

ابی (جالل زی)محمد اصف رئیس پالن، پالیسی، نظارت وارزی

ترتیب کننده                                                                                                                                                                  

بودجه به میلون افغانی. 1

بودجه به میلون افغانی. 1

(                                        )      محل امضآ

منظور کننده                                              

.اداره مهر شود/تمام صفحات پالن از جانب ریاست محترم دفتر وزارت: نوت                          (                                           )محل امضآ (انجنیر محمود امر پالن وپروژه سازی       )نام و موقف وظیفوی 

                                                   9,241 

(                                                          )              محمد داود سلطان زوی شاروال کابل       محل امضآ 

بودجه عادی

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

                              2,724 

کنترول  ومدیریت موثر ترافیک و 

ترانسپورت عامه شهری

                              3,115 

مجموع بودجه منظور شده سال 

۱۴۰۰ مالی 

ی ی بودجه عادی شاروال بودجه انکشافی  شاروال

احداث وحفظ ومراقبت زیربناهای 

ترانسپورتی


