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 وزارت ها و ادارات 

همکار

۱
وسایط مورد نیاز ریاست انسجام امور 

(مطابق ضمیمه)ترافیک 

:تهیه و تدارک وسایط

( عراده10)موتر تیز رفتار . 1

( عراده1 تن 16کرین . 2

( عراده1)لفت کرین . 3

( عراده1)تخته فرش کرین دار . 4

ریاست انسجام امور ترافیک1399جوزا 1398قوس عراده 26,000,000                                   

۲

تجهیز مامورین ترافیک کابل با امکانات 

مطابق ) (اداری و تخنیکی)روز،  تجهیزات 

(ضمیمه

:تهیه و تدارک تجهیزات تخنیکی

مخابره. 1

دنده دستی. 2

عالیم توقف دستی. 3

ویسل. 4

البسه برای مامورین ترافیک. 5

کمره سر جیبی. 6

ماشین چاپ تکت جریمه برای مامورین. 7

ریاست انسجام امور ترافیک1399حمل 1398قوس پایه، عدد و عراده 21,000,000                                   

۳
تجهیز ترافیک کابل با امکانات روز،  

(اداری و تخنیکی)تجهیزات 

خریداری یک عراده موتر خط اندازی با تمامی 

تجهیزات ملحقه آن و مواد خط اندازی
ریاست انسجام امور ترافیک1398دلو 1398عقرب عدد 25,000,000                                   

۴
تهیه، تدارک، و نصب عالیم ترافیکی در 

سطح شهر کابل

 عالیم ترافیکی در 5000تهیه ، تدارک و نصب 

نواحی مرکزی شهر
ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها1399اسد 1399حمل عدد 25,000,000                                   

۵
تهیه، تدارک، و نصب سگنال های ترافیکی 

در سطح شهر کابل

 35تهیه، تدارک، و نصب سگنال های ترافیکی برای 

چهاراهی مزدحم در سطح شهر کابل
ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها1399ثور 1398عقرب عدد 200,000,000                                 

۷
کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی 

قوانین و مقررات ترافیکی در شهر کابل

کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و 

مقررات ترافیکی در شهر کابل
ریاست انسجام امور ترافیک1399ثور 1398ثور دوره 40,000,000                                   

ریاست های نشرات و آگاهی

عامه، خدمات کلتوری، منابع

بشری

۸
 تن مامورین ترافیک 300 ارتقای ظرفیت 

شاروالی کابل

تقویت ظرفیتی مامورین ترافیک ترافیک توسط 

برگذاری سمینار ها، ورکشاپ ها و کورس های 

اختصاصی

ریاست انسجام امور ترافیک1398حوت 1398جدی نفر 5,000,000                                     
ریاست منابع بشری شاروالی

کابل

۹
 پل هوایی عابر پیاده در 10ساخت و نصب 

شهر کابل
ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها1399سرطان 1398میزان متر 46,000,000                                   ساخت پل های عابر پیاده در سطح شهر کابل

۱۲
حفظ و مراقبت سگنال های ترافیکی در 

شهر کابل

حفظ و مراقبت سگنال های ترافیکی در تمامی 

چهاراهی های شهر کابل
ریاست انسجام امور ترافیک1399قوس 1398قوس پروژه 20,000,000                                   

۱۳
ساخت مرکز کوچک کنترول ترافیک در 

شهر کابل

ساخت مرکز کوچک کنترول ترافیک به ظرفیت 

 چهاراهی در شهر10کنترول حد اقل 
ریاست انسجام امور ترافیک1399حمل 1398جدی پروژه 15,000,000                                   

1399سال مالی 

پالن پروژه ها

جمهوری اسالمی افغانستان

شاروالی کابل

معینیت ترانسپورت و ترافیک
ریاست انسجام امور ترافیک



خریداری نرم افزار های شبیه سازی ترافیک۱۴

:خریداری نرم افزار های شبیه سازی ترافیک شامل

1 .PTV  Viss im

2 .PTV  Vis tro

3 .PTV  Visum

ریاست انسجام امور ترافیک1399جوزا 1398حوت  10,000,000                                   

(افغانی)مجموع پول                             433,000,000


