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 مقدمه

بادرک این واقعیت که مبارزه علیه فساد اداری درادارات 

ازآنجمله شاروالی کابل یک پروسه طوالنی ودوامدار میباشد،بنآ 

به این اداره  7931ه فساد اداری سال مالی پالن عمل مبارزه علی

ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، مصوبه های اتاسی از 

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و احکام 

وتحلیل همه جانبه از  مقام عالی ریاست جمهوری و بعداز مطالعه

های مرتبط به  ریاستشیوه های معروض به فساد اداری مراجع و کار

 ، ترتیب ودرجهت تحقق آن پرداخته شود.شاروالی کابل

ستراتیژی ملی ا عالوه از موارد مندرج در ،درکارتدوین اینپالن

نظریات وسفارشات کمیته  ،مبارزه علیه فساد اداری دولت ج.ا.ا

رهبری این ،تشکلیل شده مبارزه علیه فساد اداری در شاروالی کابل

ومخاطبین نیز مدنظر بوده  نواحی کزی وریاست های مراداره، 

فساد شاروالی کابل همیشه در امر مبارزه با پدیده شوم .است

اما با روی کار امدن تیم جدید،  اداری تالش همه جانبه نموده

بوده و  یر بی سابقهیمتعهد و متخصص، شاروالی کابل شاهد یک تغ

برداشته  دو سال اخیر گام های ارزنده وموثری را دراین راستادر

اداری انتخاب فسادوابزارهای مختلفی را تحت عنوان مبارزه با

نموده است. شاروالی کابل مصمم و متعهد به محو فساد در این 

پالن عمل سال روان مالی را  ،اداره میباشد که روی این ملحوظ

 ترتیب نموده است. 

 جدیدًا پالن شده وقابل ذکر است که فعالیت های شامل پالن هذا 

 کدام فعالیت که قبالً انجام یافته است شامل این پالن نمی باشد.

 

 وظایف اساسی شاروالی کابل

. وظایف اساسی مکلف به خدمات رسانی شهری میباشد شاروالی کابل

 :از اند این نهاد عبارت

، ترانسپورت، اعمار و احداث سرکها، عرضه خدمات با کیفیت .7

 تنظیف،تسهیالت کلتوری، ،، مارکیت هاهاکانالیزاسیون، زیربنا

 میباشد. ، مسکن صفائی و سرسبزی شهر

لیه فاضل آب ها و دیزاین شهر خوب، ، تختدارک زمینوظایف  .2

ورهای خصوصی درپروسه های ، تشویق سکتتوسعه وانکشاف شهر

، ترانسپورت و زیر بنا سرکسازی، انکشاف تجارت، ایجاد شغل

 .را نیز بعهده دارد ها

تشکیالتی مدرن عملی ساختن یک ساختار  افزایش سطح عواید،  .9

انکشاف ملی  های استراتیژی، حمایت از مطابق نیازمندی ها

 افغانستان

در اولویت های کاری قرار انکشاف یک پالن استراتیژیکی مثمر   .4

مکلف است که کمک های مالی ادارات بین  ،بر این همیدهد. عالو

جلب و هماهنگ نموده و تمویل کننده گان را از  را المللی

موثریت وشفافیت آن قناعت داده تا امکانات مالی بیشتر برای 

 شهر کابل اختصاص دهند. 
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 شناسایی خطرات و آسیب پذیری های معروض به فساد

 

شاروالی کابل یک اداره خدماتی و عوایدی میباشد که تقریبًا تمام 

اسیب پذیری فساد قرار دارند. برای شعبات و خدمات آن در معرض 

عمده تقسیم ساحه ل خطرات آسیب پذیری را به سه طرح پالن عم

 میگردد:

 

 ساختمانی و ترانسپورت -7 ساحه 

 خدمات شهری  -2 ساحه 

 وتدارکات مالی و اداری -9 ساحه 

 

بخش ساختمانی نیز فعالیت های وجود دارد که  در:خش ساختمانیب 9.7

باعث فراهم آوری مواقع فساد میشود که کنترول آنها یکی از 

مهم ترین اهداف اداره شاروالی کابل میباشد. طوری مثال: 

قیمت گذاری منازل رهایشی و یا تجارتی از چهارطبقه و سه 

 6 ، 5طبقه صورت گرفته درحالیکه بعد از قیمت گذاری منازل )

( طبقه آن نیز اعمار میگردد، ویا در حال اعمار بوده  1و 

است. قیمت گذاری در تعمیرات نیمه پخته و یا خامه کاری نیز 

گاه گاهی استفاده جوئی صورت میگیرد.عدم جلوگیری از 

ساختمانهای خود سر توسط کارکنان فنی، چه پالنی و چه غیرپالنی 

وسط انجنیران مراقبت درساحات مختلف شهر.عدم مراقبت درست ت

 کننده از ساختمانها و سرکها.

 

طوریکه از نام بخش هویدا است، :وتدارکات بخش مالی و اداری 9.2

است که در آن امکان فساد و  یمالی و اداری از جمله بخش های

چون از یکسو جمع آوری  .استفاده جویی بسیار زیاد میباشد

عواید از وظایف عمده ی این بخش است و از طرف دیگر مصارف و 

طی مراحل پرداخت های تمام بخش از جمله وظایف کلیدی بخش 

مالی و اداری میباشد. فعالیت های که در معرض اسیب پذیری 

فساد قرار دارند خیلی زیاد اند که در دو سال اخیر اکثر آن 

اند که میزان  یانهم یک سلسله فعالیت هایبا کنترول شده ولی 

اسیب پذیری آن بلند میباشد. طور مثال: کندی و موقع دادن در 

. عدم تجارتی( - رهایشیصفائی ملکیت های شخصی ) تحصیل محصوالت

کرایه ملکیت  تعقیب و پیگیری اخذ محصوالت صفائی، جواز صنفی و

کت دخولی در دادن بعضی وسایط بدون ت های شاروالی. اجازه

مسئولین تنظیم مارکیت های  مرکزی و شهر. یدروازه های دخول

، دنجریمه های متخلفین اصناف که منابع عوایدی دار از نواحی

تحویل محصول بعضی از  موجودیت امکان فساد در. گذشت مینمایند

ها در بعضی از محالت شهر یح صنفی. نصب بعضی از بیلبوردلوا
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حصیل باقیات تکس اماکن  سال های بدون اجازه. کندی در ت

 وغیره.  النیگذشته در نواحی. کندی در باقیات قیمت زمین های پ

رسایی ها و در بخش خدمات شهری یک تعداد نا: خدمات شهری 9.9

مشکالت در قوانین، مقررات، طرزالعمل و لوایح وجود دارد که 

طور مثال عدم تثبیت سایز  .باعث زمینه سازی فساد میگردد

ازه لوایح دوکاکین جهت اخذ محصول لوحه ها و یا هم نبود اج

(. عالوه فعالیت در بعضی از دوکاکین )خبازی ها، قصابی ها

براین عدم اخذ جریمه از بعضی پیش برآمدگی های دوکاکین 

درپیاده روها، استمالک بعضی ساحات که درمسیرسرک نبوده و 

ی در استفاده خود مالک قرار داشته و به ملکیت آن تا زمان

 رایش داده میشود. درحالیکه پروسهعوض آن یک نمره زمین هم ب

استمالک درمسیرسرکها و ساحات تحت پالن دولت )شاروالی( 

قرارگیرد. یکی از ساحات دیگری که در معرض اسیب پذیری فساد 

 است که باالی یقرار داشته عبارت از تعویض نمرات زمین های

جایداد آنها نمره جدید واقع نبوده است. در بخش تنظیف بعضی 

از وسایط ایکه کثافات را به محل معینه انتقال میدهند ممکن 

در جریان روز یک و یا زیادتر پیره آن تصدیق گردد و درتخلیه 

چاه های بدرفت توسط  وسایط  کثافات کش نیز اشتباهات وجود 

 .  دارد

 ستراتیژی ملی مبارزه با فسادرج اهمسویی با اهداف مند

 
شاروالی کابل کاماًل متعهد و مصمم به انطباق و همسویی فعالیت 

ها، پالن و اقدامات خویش به استراتیژی ملی مبارزه با فساد و 

 5سایر تعهدات و میثاق های حکومت افغانستان میباشد. طوری که 

مطالعه محور اصلی و اساسی استراتیژی ملی مبارزده با فساد 

گردید، شاروالی کابل در بخش استخدام کدر جوان، متخصص به منظور 

است. در بخش  هرعایت اصل شایسته ساالری اقدامات زیادی انجام داد

د، کنترول مصارف اضافی، صرفه جویی، مدیریت مالی، ازدیاد عوای

سیستم سازی و الکترونیک سازی پروسه ها نیز دستاورد های داشته 

در این اداره حمایت جدی اصالح گرا ها ی کابل نیز ازاست. شاروال

 .نموده است

اهداف و محور های استراتیژی ملی مبارزه با فساد که پالن عمل 

ل با آن همسویی دارد قرار مبارزه علیه فساد اداری شاروالی کاب

 :ذیل اند

حمایت از اصالح گرایان در اداره که به اوردن اصالحات و در  .7

 علیه فساد اداری متعهد باشندامر مبارزه 

استخدام افراد شایسته کار فهم و متخصص در بست های خالی  .2

 شاروالی کابل به منظور سپردن کار به اهل کار
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با در نظر داشت اصل صرفه جویی، مدیریت سالم مالی وبودجوی  .9

اختصاص واجرای بودجه انکشافی متناسب با نیازمندی های 

 نواحی شهر کابل

به منظور معرفی افراد که همکاری با ارگان های مربوطه  .4

 آغشته به فساد باشند.

 

 نظریات مخاطبین  و جوانب ذیدخل 

ین رهبری شاروالی کابل جلسات مشورتی را پیرامون مبارزه اقبلبر

با فساد با جوانب ذیدخل و نهاد های کیلدی شهر مانند ) نهاد 

ی و جلسات وکال در ردمهای خصوصی تعلیمی و تربیتی ،شوراهای م

( انجام داده است مبارزه با فساد از مسایل اساسی گانه 22نواحی 

و محور این گفتگوها  بوده  که نظریات این نهاد ها و شورا ها 

کوشش بعمل میآیـــد تا در طرح و تدوین این پالن گنجانیده شده و 

 .تطبیق آن اقدامات الزم صورت گیرددرقسمت ور حتیالمقد

مخاطبین و جوانب ذیدخل که نظریات آنها پیرامون فعالیت های پالن 

 عمل مبارزه علیه فساد این اداره اخذ گردیده قرار ذیل اند:

 .های مرکزی و نواحی شاروالی کابل ریاست  .7

اهالی و وکالی گذر های نواحی مختلف شهرکابل از طریق مجالس  .2

 .مشورتی رویارویی

 .ات تعلیمی وتحصیلینظریات محصلین و اساتید موسس .9

گنجانیدن نظریات شهروندان که از طریق صفحات اجتماعی و  .4

خدمات مشتریان که به شاروالی کابل مواصلت  755شماره 

 .ورزیده

 

 ثاقهایگراسنادومیدرد تعهدات مندرج بافساد مبارزه اقدامات

شاروالی کابل مشخصًا عضویت و یا مکلفیت در میثاق های ملی یا  

بین المللی نداشته اما چون متعهد به مبارزه علیه فساد بوده و 

این مبارزه جزء محور اصلی پالن استراتیژیک این اداره میباشد. 

بدین لحاظ این اداره خود رامکلف به انجام تمام امور مبارزه 

 علیه فساد میداند.

 

 پروسه تدوین پالن شرح

پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری شاروالی کابل بعد از طی مراحل 

 ذیل ترتیب و تدوین گردیده است:

 الف: تشکیل و توظیف کار گروه داخلی )کمیته(

به منظور رسیده گی به مواردکه درآن موجویت فساد ومبارزه 

علیه فساد اداری مطرح باشد کمیته به رهبری شاروال کابل 

 وروسای مربوطه تعین گردیده است. 

 ب: تحلیل وضعیت و مطالعه منابع و اسناد 

 به منظور مبازره علیه فساداز تمامی ریاست های مرکزی و نواحی

سنادها و منابع که مربوط به فساد اداری اتا تقاضا به عمل امد
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باشد را تحلیل و مطالعه نموده و به مقام شاروالی کابل به 

 ارسال داشته تا در روشناییپالن مبارزه با فساد  منظور ترتیب

آن این پالن عمل مبارزه با فساد ترتیبگردیده و خدمت سکرتریت 

 ویژه مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردید.

 ین پالنج: تدو

از این که مبازره علیه فساد یکی از محور های اساسی شاروالی 

کابل بوده از تمامی ریاست های مرکزی و نواحی تقاضا به عمل 

امده تا پالن مبارزه با فساد ریاست مربوطه خویش را ترتیب و 

به مقام شاروالی کابل ارسال بدارند که بعدًا تمام این پالن ها 

ده که درپرتو آن این پالن عمل مبارزه با مطالعه وبررسی گردی

فساد ترتیبگردیده و خدمت سکرتریت ویژه مقام عالی ریاست 

 جمهوری ارسال گردید.

 

 نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن

شاروالی کابل یک کمیته ی را به منظور تشخیص، رسیدگی و پیگری 

تعیین و توظیف نموده  هتمام موارد مخفی و اشکار فساد در ادار

است. کمیته نیز مکلف است تا از تحقق اهداف پالن عمل مبارزه 

علیه فساد اداری، نظارت و ارزیابی تطبیق پالن حصول اطمینان 

به هر نوع فساد که در نماید.  برعالوه کمیته مسئولیت دارد تا 

موضوعات هر بخش شاروالی کابل بروز میکند، رسیدگی نمائید و 

 ،میابندرسانه ها انعکاس  یا که از طریق مردمرا داری فساد ا

اسرع وقت رهبری اداره را به  مورد بررسی همه جانبه قرار داده و

آگاه سازد. کمیته مذکور نیز مکلف است تا در اسناد  با ارائه ی

مورد پیشرفت و عملی شدن پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری در 

یژه مقام عالی ریاست جمهوری بطور وبه سکرتریت را شاروالی کابل 

منظم طبق جدول و پالن مطروحه گزارش ارائه نموده و تمام هدایات 

که از طرف مقام عالی و سکرتریت ویژه ارسال میگردد، آن را 

 پیگیری نموده و به اسرع وقت اجراأت الزم را بعمل آورند. 

 

 گزارش به سکرتریت ویژه و مرجع واحد گزارش دهی

شاروالی کابل از پیشرفت کار و تطبیق فعالیت های پالن عمل به 

اساس هر ربع )دو هفته قبل از ختم هر ربع( مطابق فارمت از قبل 

تعیین شده به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری  گزارش 

 ارایه مینماید. 

 
 

 خطرات پروسه اصالحات و اقدامات الزم جهت رفع آن

رت طبیعی و قطعی به یک سلسله مقاومت ها و پروسه اصالحات به صو

و آسیب شناسی  انهپیشگیراقدامات خطرات مواجه میباشد که  ایجاب 
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تدابیر بالقطع جهت رفع و کاهش خطرات آن مد  .الزم را می نماید

 نظر گرفته شده که در جدول ذیل ارایه میگردد.
 

 اقداماتپیشگیرانه خطرات شماره

7 

فاش شدن هویت کسانی که 

اشخاص فاسد را معرفی 

 مینمایند 

ایجاد هماهنگی میان ادارات 

شاروالی که هویت اشخاص 

راپوردهنده فساد اداری یکی از 

امور محرم بوده و درین زمینه 

 همکاری الزم باید صورت گیرد

2 

موجودیت افراد که تابع 

و باعث  قانون نیستند

 قانون شکنی میگردند 

شاروالی کابل با ادارات  هماهنگی

تطبیق کننده قانون به منظور 

پیشبرد مساویانه امور شاروالی 

 کابل

9 

ناخوشنودی کارمندان 

شاروالی از نصب کمره 

ها و نظارت دوامدار از 

 آنها

ایجاد جلسات و ورکشاپ ها به 

منظور افهام اهمیت و اولویت 

داشتن مبارزه با فساد اداری در 

 روالی کابلسطح تمام ادارات شا

4 

زمانگیر بودن ایجاد 

تغییر در قوانین، 

مقرره ها و طرزالعمل 

 ها

ایجاد هماهنگی بیشتر میان 

شاروالی کابل و وزارت عدلیه 

 بمنظور تسریع امور تقنینی

 

نکات مورد بحث و تصمیم در شورای عالی حاکمیت قانون و 

 مبارزه علیه فساد اداری:

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه فعالً کدام موضوع که باید به 

علیه فساد اداری راجع گردد، بنظر نمیرسید. در صورتیکه کدام 

موضوع مرتبط مالحظه گردید به سکرتریت محترم ویژه مبارزه علیه 

 هد شد.فساد اداری نگاشته خوا
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 ۷ اولویت اول: اصالحات در بخش های ساختمانی و ترانسپورت

 محور یا ۷۹۳۱سال مالی  خطرات

 تعهد
نتایج  شاخص ها تاثیرات

 متوقعه
فعالیت های 

 اساسی
 شماره

 ۷ربع 8ربع ۹ربع ۴ربع

 فاش شدن

هویت 

کسانی که 

اشخاص 

فاسد را 

معرفی 

 نموده اند

     محور

چهارم 

 استراتیژی

فهم 

کارمندان 

شاروالی 

کابل از 

اراده راسخ 

رهبری 

شاروالی 

کابل در 

قسمت 

مبارزه با 

 فساد اداری

تعداد کسانی 

که با اسناد 

موثق در فساد 

اداری دستگیر 

شدند و از 

اداره منفک 

 گردیده اند

کارمندان 

ده به آلو

فساد 

شناسایی و 

از اداره 

شاروالی 

کابل منفک 

 گردیدند

شناسایی و 

معرفی 

کارمندان 

آلوده به فساد 

 اداری:

شناسایی 

کارمندان 

آلوده به فساد 

اداری در 

ریاست های 

مختلف شاروالی 

کابل و معرفی 

آن کارمندان 

به اداره 

 حارنوالی

7.7 
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 سوم محور 100%

 یژیاسترات

 از استفاده

 اتیتجرب

 یها شهر

 ریسا

 در کشورها

 جادیا قسمت

 یها ستمیس

 یکیالکترون

 برنامه تعداد

 و یآموزش یها

 تیظرف یارتقا

 یشاروال که

 آن در کابل

 یم اشتراک

 دینما

 یشاروال

 در کابل

 حاضر حال

 از یکی

 یاعضا

 نیا یدائم

 سازمان

 تا و بوده

 دو در حال

 برنامه

 و یآموزش

 یارتقا

 تیظرف

 اشتراک

 است نموده

 یشاروال تیعضو

 در کابل

 یجهان یسازمان

 یها شهر

 و هوشمند

 :داریپا

 یشاروال تیعضو

 یکابل برا

بار در  نیاول

 یسازمان جهان

هوشمند  یشهرها

به  داریو پا

 یهمکارمنظور 

 شتریب یها

 نیا انیم

 و سازمان

 کابل یشاروال

 توسعه قسمت در

 حکومت خدمات

 یدار

 یکیالکترون

 شهروندان یبرا

 کابل

7.2 

 تیموجود

افراد که 

تابع 

قانون 

  ستندین

  

%711 

 

 سوم محور

 یژیاسترات

مرتبط  امور

به تخلفات 

 یساختمان

به طور 

 بیمنظم تعق

 ییو شناسا

و  گرددیم

 ییاز خال ها

که قبال 

منجر به 

 یفساد ادار

 دیگردیم

 یریجلوگ

 

 تعداد

 یها ساختمان

 سال یط که

 تخلفات یجار

 و ثبت انها

 دهیگرد فیارش

عکس  یتمام

ها و 

تخلفات 

 یساختمان

انجام شده 

در شهر 

کابل ثبت 

 فیو ارش

 دهیگرد

 است 

 و ستمیس جادیا

 سیتابید

 تخلفات

 :یساختمان

 سیتابید جادیا

تخلفات 

به  یساختمان

 بیمنظور تعق

منظم تخلفات 

انجام شده در 

سطح شهر کابل 

نمودن  فیو ارش

و نوع  عکس

7.9 
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 صورت

 .ردیگیم

 تخلفات

 یساختمان

 شده انجام

   

100% 

 

 سوم محور

 یژیاسترات

 مرتبط امور

 تخلفات به

 یساختمان

 طور به

 بیتعق منظم

 ییشناسا و

 و گرددیم

 ییها خال از

 قبال که

 به منجر

 یادار فساد

 دیگردیم

 یریجلوگ

 صورت

 .ردیگیم

 

 تعداد

 یساختمان ها

سال  یکه ط

تخلفات  یجار

انها ثبت  

شده در 

 سیتابید

عکس  یتمام

ها و 

تخلفات 

 یساختمان

انجام شده 

در شهر 

کابل ثبت  

 سیتابید

به شکل 

 یامتخان

 دیگرد

 ستمیس استفاده

 تخلفات

 به یساختمان

 :یامتحان شکل

 تخلفات ستمیس

 بعد یساختمان

 به جادیا از

 یامتحان شکل

 استفاده مورد

 قرار دیبا

 ردیگ

7.4 

متخلفین 

شناسایی 

 میگردند

     محور سوم

 استراتیژی

تخلفات به 

شکل منظم 

تعقیب و 

مورد 

شناسایی 

قرار گرفته 

و راپور 

 دهی میگردد

تعداد تخلفات 

ثبت شده در 

 دیتابیس

تمامی عکس 

ها و 

تخلفات 

ساختمانی 

انجام شده 

در شهر 

کابل ثبت  

دیتابیس 

 گردید

به کارگیری 

سیستم تخلفات 

 ساختمانی:

سیستم تخلفات 

ساختمانی به 

شکل منظم ان 

به کار گرفته 

میشود تا از 

موارد که 

تخلفات باشد 

ثبت دیتابیس 

شده و منظم 

گزارش دهی 

 گردد

7.5 

 

   

 سوم محور %711

 یژیاسترات

و  سهولت

از  یریجلوگ

وقت  اعیض

مردم و 

امکان اخذ 

جواز 

 یساختمان

به شکل  

 

 ینواح تعداد

 ستمیس که

 جواز صدور

 یط یساختمان

 در  یجار سال

 جواز اخذ

 یساختمان

 نیکمتر در

 یزمان مدت

 ستمیس جادیا

 جواز صدور

 از یساختمان

 :سقف کی ریز

 ستمصدوریس

 یجواز ساختمان

 دیگرد جادیا

 ستمیس نیکه ا

7.6 
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 فعال ان منظم

 دهیگرد

در حال حاضر 

 ینظر به ضرورت

که موجود است 

در حال اجرا  

. همچنان دیایب

 یتمام

کارمندان 

مرتبط به قسمت 

صدور جواز 

 در یساختمان

 ریز حاضر حال

 و امده سقف کی

 را الزم سهولت

 در مردم یبرا

 و طرح استیر

 جادیا قیتطب

. است نموده

 برنامه نیا

 که است قرار

 تعداد کی در

 یشاروال ینواح

 و اجرا کابل

 .گردد یعمل

      محور سوم

 استراتیژی

سهولت و 

جلوگیری از 

ضیاع وقت 

مردم و 

امکان اخذ 

جواز 

ساختمانی 

شکل   به

 منظم

 

تعداد جواز 

صادر شده در 

 ربع 

اخذ جواز 

ساختمانی 

در کمترین 

 مدت زمانی

صدرو جواز زیر 

 یک سقف:

حال جواز از 

شکل پراگنده 

ان به شکل 

منظم از زیر 

یک سقف واحد 

طی مراحل و 

 صادر میشود

7.1 

 9751 9751 9751 9751 

تعداد 

مرجعین 

که در 

یک ربع 

شکایت 

شان 

ثبت 

محور سوم 

 استراتیژی

شرکت نمودن 

مردم در 

قسمت حل 

مشکالتشان 

به شمول 

مشکالت 

مرتبط به 

فساد اداری 

تعدادشکایات  

ثبت شد در 

سیستم ثبت 

 شکایات

 

 

 

 

تماس 

مستقیم 

مردم با 

اداره 

شاروالی و 

امکان اخذ 

شکایات در 

امور 

ایجاد و توسعه 

سیستم اخذ 

شکایات 

 مراجعین:

سیستم اخذ 

شکایات 

شهروندان کابل 

از طریق شماره 

7.8 
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در سطح  میشود.

ادارات 

شاروالی 

 کابل

مختلف به 

شمول 

مشکالت 

موجود در 

ل فساد قبا

 اداری

. شماره 755

شاروالی  755

کابل در سال 

گذشته به 

منظور اخذ 

شکایات مردم 

در قسمت امور 

مربوط به 

شاروالی تهیه 

شده بود اما 

به دلیل اینکه 

مدیریت ترافیک 

شهر کابل نیز 

اروالی به ش

کابل ضرورت به 

توسعه شماره 

برای اخذ  755

شکایات 

ترافیکی نیز 

دیده میشود که 

این جز پالن 

های امسال 

شاروالی کابل 

 می باشد

   

%711 

 

 سوم محور

 یژیاسترات

 تیرضا جلب

 در مردم

 اخذ قسمت

 الزم مبلغ

 قسمت در

 تشبثاتشان

 لیتکم یصدیف

 جادیا و شدن

 دیجد راتییتغ

 ثبت ستمیس در

 انسجام و

 اصناف

 تیقابل

 محاسبه

 یتمام

 یپرداخت

 اصناف یها

 کابل شهر

 شکل به

 کیاتومات

 و

 کیالکترون

 ستمیس جادیا

 انسجام و ثبت

 :اصناف

و  انکشاف

اضافه نمودن 

 یها یژگیو

مانند  دیجد

محاسبه تکس 

 یلوحه ها

به  یتجارت

ثبت و  ستمیس

 انسجام اصناف.  

 

7.3 

 

  

 71 

 هیناح
1 

 هیناح
 سوم محور

 یژیاسترات

 نیب از

 ستمیس رفتن

 ریغ و کهنه

 ینواح تعداد

 و یسرو که

 آن یها تیملک

 محاسبه

 پول قیدق

 ییصفا

 ستمیس جادیا

 محمصول

 شهر امالکییصفا

7.71 
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 قیدق

 پول محاسبه

 ییصفا

 ها تیملک

  7931 سال یط

 ثبت ستمیس در

 دهیگرد

 

 

 ها تیملک

 به نظر

 و نوع

 ساختار

 مواد

 یساختمان

 استفاده

 و شده

 مساحت

 در خانه

 تیملک هر

 :کابل

 ستمیس نیدر ا 

تا به حال به 

 یها تیملک

  دهیگرد ستمیس

 71و بتعداد 

در  گرید هیناح

 7931سال 

 شودکهیافزود م

 هیناح 71 جعا

 نیثبت ا

 تابسید

 یکی. گرددیم

از استفاده 

مهم  اریبس یها

 ستمیس نیا

محاسبه نمودن 

 قیمقدار دق

 یپول پرداخت

هر  ییصفا

باشد  یم تیملک

که بعد از ختم 

تمام  دنیو رس

 تیمعلومات ملک

شهر کابل  یها

تمام  ستمیدر س

 ییصفا یبل ها

ها از  تیملک

 نیا قیطر

محاسبه  ستمیس

 افتیو در

 دیگردخواهد 

  

  

 سوم محور %711

 یژیاسترات

 جادیا

 یهماهنگ

در  شتریب

قسمت اجرا 

و نظارت 

پروژه ها 

در سطح 

 ،یرهبر

 پروژه یصدیف

 شده ثبت یها

 حال در و

 در نظارت

 موجود ستمیس

 

 تمام

 ها پروژه

 قیطر از

 سیتابید

 و بیتعق

 نظارت

 گرددیم

 ستمیس جادیا

 تیریمد نیانال

 یها پروژه

 :کابل یشاروال

 ستمیس جادیا

 تیریمد نیانال

 یپروژه ها

کابل  یشاروال

7.77 
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و  استیر

 22 ینواح

گانه شهر 

 کابل 

 

از  یکی زین

 ستمیس گرید

مهم  یها

کابل  یشاروال

. شکل باشدیم

 نیا ییابتدا

در سال  ستمیس

گذشته در 

کابل  یشاروال

و  دیگرد جادیا

تمام پروژه 

که توسط  ییها

کابل  یشاروال

 ایاجرا و 

 گرددینظارت م

در آن ثبت 

بعدا  دیگرد

پروژها  یتمام

 نیا قیاز طر

به طور  ستمیس

 یروزمره بررس

و نظارت 

. بعد گرددیم

 نیا جادیاز ا

نظارت  ستمیس

از پروژه به 

طور موثر 

و  شودیانجام م

شد که  دهید

هنوز هم ضرورت 

ورژن  کی

تر  شرفتهیپ

 سیتابید نیا

. گرددیاحساس م

 یلذا شاروال

کابل برنامه 

 نیتوسعه ا

را در  سیتابید

نظر گرفت در 

 نیا 7931سال 
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بشکل  ستمیس

مورد  یشیآزما

 قراراستفاده 

 در و گردیم

 ندهیآ سال

 شرفتهیپ ستمیس

 پروژه تیریمد

 یشاروال یها

 اجرا کابل

 که شد خواهد

 از استفاده با

 ستمیس آن

 محاسبه

 یصدیف جه،یبود

 پروژه، یاجرا

 پروژ تعداد

 حال در یها

 حالت اجرا،

 ها، پروژه

 یها راپور

 کی و روزمره

 از گرید تعداد

 به ها یژگیو

 کیستماتیس طور

 کیالکترون و

 خواهد انجام

 شد

 

 



 82از۷5صفحه

 

  

 

%711 

 

 

%51 

 

 

به  %21

شکل 

امتحانی 

مورد 

استفاده 

قرار 

 میگیرد

 

 

%5 

 

 

محور سوم 

 استراتیژی 

 

 

مدیریت 

موثر پروژه 

ها از طریق 

 سیستم

 

 

فیصدی پروژه 

های ثبت شده 

و در حال 

نظارت در 

 سیستم موجود

 

 

 

تمام 

پروژه ها 

از طریق 

دیتابیس 

تعقیب و 

نظارت 

 میگردد

استفاده 

از امتحانی 

سیستم انالین 

مدیریت پروژه 

های شاروالی 

 کابل:

که با استفاده 

از آن سیستم 

محاسبه 

بودیجه، فیصدی 

اجرای پروژه، 

تعداد پروژ 

های در حال 

اجرا، حالت 

پروژه ها، 

راپور های 

روزمره و یک 

تعداد دیگر از 

ویژگی ها به 

طور سیستماتیک 

و الکترونیک 

انجام خواهد 

 شد

 

 

7.72 

 

 یناخوشنود

 کارمندان

 یشاروال

 نصب از

 و ها کمره

 نظارت

 دوامدار

 آنها از

1 1 1 

 

711% 

 

 

 اول محور

 یژیاسترات

 جادیا

 ستمیس

 و ینظارت

 فساد کاهش

 به یادار

 عدم لیدل

 تیموجد

 ستمیس

 ینظارت

 کمره تعداد -

 شده نصب یها

 دفاتر در

 

 تعداد -

 در که دفاتر

 7931 سال

 در ها کمره

 نصب آن

 دهیگرد

 نصب

 دنیگرد

 یها کمره

 در ینظارت

 ادارات

 یشاروال

 کابل

 یها کمره نصب

در  ینظارت

 یمرکز شاروال

 کابل:

نظارت  جهت

بهتر از 

کارکرد 

کارکنان 

کابل  یشاروال

و مشاهده 

نمودن طور 

کارکرد آنها 

به  نیبا مراجع

 یطور امتحان

7.79 
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دفتر  5در 

کابل  یشاروال

 یکمره ها

نصب  یتیامن

صورت گرفت 

استدر صورت 

 نیمراجع تیرضا

دفاتر  ریسا در

کمره ها  زین

نصب خواهد 

 . دیگرد

 

 

 8 اولویت دوم: اصالحات در بخش های مالی، اداری و تدارکات

 محور یا ۷۹۳۱سال مالی  خطرات

 تعهد
نتایج  شاخص ها تاثیرات

 متوقعه
فعالیت های 

 اساسی
 شماره

 ۷ربع 8ربع ۹ربع ۴ربع

زمانگیر 

بودن 

ایجاد 

در تغییر 

قوانین، 

مقرره ها 

و 

طرزالعمل 

 ها

محور سوم  21% 41% 11% 711%

 استراتیژی

کاهش فساد 

اداری، جلب 

رضایت مردم 

و رسیدگی 

به امور 

بیشتر در 

 زمان کمتر

 

تعداد پروسه 

های که طی 

 7931سال 

 ریفورم شده

 

 

پروسه های 

ریفورم 

شده منتج 

به تسریع 

امور کاری 

و جلوگیری 

از اخذ 

رشوت 

 میگردد

ریفورم پروسه 

 ها:

شاروالی کابل 

به دلیل داشتن 

مسئولیت های 

متعدد دارای 

پروسه های 

کاری زیادی 

میباشد که این 

پروسه ها بعضا 

طوالنی بوده و 

منتج به دادن 

رشوت جهت 

تسریع کارها 

میگرید. لذا 

ریفورم پروسه 

ها مانند اخذ 

جواز 

ساختمانی، 

کنترول و 

مراقبت از 

اجرای امور 

ی ساختمان

ساحات رهایشی 

2.7 
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 و تجارتی

ایجاد سیستم 

 معاشات و غیره

سیستم خریداری 

 و سیستم مالی 

    711% 

 مقدار

9511 

 یافغان

 در

 معاشات

 رانیاج

 شیافزا

 افتی

 دوم محور

 یژیاسترات

 شدن قیتشو

 به رانیاج

 کار انجام

 با و شتریب

 تیفیک

 شتریب

 یرانیتعداداج

 معاششان که

 7931 سال یط

 افتهی شیافزا

 رفتن باال

  معاشات

 که رانیاج

 از

 یازیامت

 یکم

 برخوردار

 استند

 بردن باال

 معاشات

 :رانیاج

 کی معاشات

 یریتعداد کث

 یرانیاز اج

 یشاروال یفعل

کابل در حال 

کم  اریحاضر بس

باشد که  یم

امر باعث  نیا

 نیتا ا دهیگرد

سلسله 

 یکارمندان برا

امرار معاش و 

 تنجبران آن 

 یبه فساد ادار

 در لذادهند. 

 معاشات شیافزا

 استیر به شان

 یعال محترم

 یجمهور استیر

 گردد شنهادیپ

2.2 

مرکز  4 2 

در زون 

های 

مختلف 

ایجاد 

 میشود

محور سوم   

 استراتیژی

رسیدگی 

سریع تر به 

مشکالت 

مراجعین و 

کاهش دادن 

حضور کمیشن 

کاران در 

ادراات 

شاروالی 

 کابل

 

تعداد ادارات 

و نواحی که 

مرکز رسیدگی 

به امور 

مراجعین در 

ان طی سال 

ایجاد  7931

 گردیده

ایجاد شدن 

مراکز 

واحد 

رسیدگی به 

شکایات در 

تمام 

ادارات 

مربوطه 

شاروالی 

در  کابل

پنچ زون 

به تعداد 

ایجاد بخش 

رسیدگی به 

امور مراجعین 

و محو شبکه 

های کمیشن 

 کاری:

از  در بسیار

ادارات مربوطه 

شاروالی کابل 

مراجعین مجبور 

استند تا به 

دفاتر به شکل 

2.9 
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مرکز  6

ایجاد 

میشود در 

سال مالی 

7931 

جداگانه رفته 

و مشکالتشان را 

حل نمایند. 

این مسئله 

باعث شده که 

طی مراحل 

نمودن این 

مشکالت بسیار 

طویل شده و 

مراجعین مجبور 

به پرداختن 

پول به کمیشن 

کاران گردند. 

جهت حل این 

مشکل پالن 

الی امسال شارو

کابل این است 

که در تمام 

ادارات 

شاروالی کابل، 

یک مرکز 

رسیدگی و پاسخ 

به مشکالت 

مراجعین زیر 

یک سقف ایجاد 

شده و مشکالت 

خود را بدون 

ضرورت به 

سرگردانی در 

اسرع وقت حل 

 نمایند.  

      محور دوم

 استراتیژی

استفاده 

بهتر از 

منابع، 

استفاده از 

اجناس با 

و کیفیت 

اجرا شدن 

دقیق پروژه 

 ها

 

تعداد  -

قراردادهای 

صورت گرفته 

در  بخش های 

از شاروالی 

که شرطنامه 

به آن طی سال 

ساخته  7931

تسلیم شدن 

تمام 

اجنان و 

پروژه ها 

نظر به 

شرطنامه و 

 قرارداد

اخذ و تسلیم 

ام گیری تم

اجناس نظر به 

قرارداد و 

 شرطنامه:

قبال بنابر 

نبود شرطنامه 

و قرارداد 

مفصل و مشرح 

2.4 
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 میشود

تعداد  -

قراردادهای 

که در مطابقت 

به 

شرطنامهتسلیم 

 شده باشند

 

 

کارمندان 

شاروالی کابل 

مجبور به 

تسلیم گیری 

اجناس بی 

کیفیت 

میگردیدند. 

اکنون 

خوشبختانه به 

دلیل اولویت 

داشتن این 

مسئله، 

شرطنامه های 

شاروالی کابل 

به شکل بسیار 

مشرح و مفصل 

دند. تهیه میگر

همچنان تمامی 

کارمندان موظف 

گردیده اند که 

تمامی تسلیم 

گیری های 

اجناس و پروژه 

ها را به طور 

دقیبق مطابق 

شرطنامه انجام 

داده و از 

اجناس بی 

کیفیت که در 

مطابقت با شرط 

نامه نمی باشد 

خود داری 

نمایند. این 

مسئله به طور 

جدی در سال 

جاری نیز عملی 

خواهد گردید 

های پروژه 

ساختمانی و 

سرکسازی و 
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خدمات مشورتی  

، اجناس و 

خدمات 

 غیرمشورتی 

 

محور سوم  1 %۷4 ۴4% ۷11% 

 استراتیژی

منظم 

گردیدن و 

تسریع 

پروسه های 

کاری مالی 

 و اداری

تعداد بخش 

که از های 

 سیستم 

AFMIS  در

 شاروالی کابل

مورد استفاده 

 قرار میگیرد

مجهز 

گردیدن 

ادارات 

مالی و 

اداری 

شاروالی 

کابل با 

سیستم 

AFMIS 

 های  سیستمنصب 

مالی و اداری 

AFMIS: 

بمنظور مدیریت 

بهتر بخش های 

مختلف مالی و 

اداری مانند: 

خریداری، 

قراردادها و 

تدارکات قرار 

بر این است که 

تا اخر سال 

جاری از تمام 

بخش های موجود 

در سیستم 

AFMIS 

صورت  استفاده

 گیرد

2.5 

 

  

711% 

 

 سوم محور

 یژیاسترات

 سرعت

 دنیبخش

کارها و 

امور 

 روزمره 

 یصدیف

 که یکارمندان

 ستمیس نیا در

 دهیگرد ثبت

 اند

بودن  حاضر

تمام 

کارمندان 

در وقت و 

ساعات 

  یادار

 ستمیس جادیا

 با یحاضر

 از استفاده

در  انگشت اثر

 یمرکز شاروال

 کابل:

از مشکالت  یکی

در  گرید

2.6 
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کابل  یشاروال

توانست  یکه م

منجر به فساد 

گردد  یادار

حاضر نبودن 

 یتمام

کارمندان به 

موقع الزم بوده 

 یاست که برا

از  یریجلوگ

موضوع  نیا

 یاکنون شاروال

 ستمیکابل از س

 دیکامل جد

که با  یحاضر

استفاده از 

اثر انگشت 

 شود،یانجام م

 . ردیگیم صورت

      محور سوم

 استراتیژی

محو فساد 

در قسمت 

شرکت کردن 

تنها یک 

تعداد 

محدودی از 

قراردادی 

 ها

 

فیصدی تعداد 

پروژه های که 

در رسانه ها 

یمتعدد طی 

 7931سال 

 بنشر رسیده

تعداد  -

رسانه های که 

  7931طی سال 

اعالنات 

داوطلبی در 

ان صورت 

 گرفته

 

 

شرکت 

نمودن 

تعداد 

کثیری از 

شرکت های 

واجد 

 الشرایط

اعالن نمودن 

پروژه ها از 

طریق چندین 

 رسانه عمومی:

درگذشته به 

دلیل  اعالن 

ننمودن پروژه 

ها برای 

داوطلبی در 

رسانه های 

عمومی تمامی 

شرکت های 

واجدالشرایط 

برای اجرای 

پروژه ها شرکت 

نمی نمودند. 

حال بمنظور حل 

این معظل 

تمامی پروژه 

های شاروالی 

کابل از طریق 

2.1 
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رسانه:  چندین

وبسایت 

شاروالی کابل، 

وبسایت اداره 

ملی تدارکات، 

فیسبوک و 

نشریه پامیر  

 نشر میگردد

  711% 

کارمندان 

بلند 

رتبه 

دارایی 

های شان 

باید ثبت 

 شود

محور اول  71% 11%

 استراتیژی

تعقیب و 

پیگیری 

دارایی های 

جدید 

کارمندان 

 در آینده 

تعداد و 

فیصدی 

کارمندان که 

شان  دارایی

 7931طی سال 

 ثبت گردیده

ثبت 

گردیدن 

دارایی 

کارمندان 

شاروالی 

 کابل

ثبت دارایی 

کارمندان بلند 

رتبه شاروالی 

 کابل

2.8 

 ۹ اولویت سوم:  تقویت خدمات شهری

 محور یا ۷۹۳۱سال مالی  خطرات

 تعهد
نتایج  شاخص ها تاثیرات

 متوقعه
فعالیت های 

 اساسی
 شماره

 ۷ربع 8ربع ۹ربع ۴ربع

    
 

  محور پنجم

 استراتیژی

استفاده 

بهینه از 

بودیجه 

شاروالی 

 کابل

مقدار فیصدی 

کاهش در 

مصارف ترمیم 

وسایط و 

جلوگیری از 

ضیاع بودیجه 

نسبت به 

مصارف سال 

 قبل

 

 

 

 

کاهش 

مقدار 

مصارف 

شاروالی 

کابل در 

قسمت 

مصارف 

ترمیمات 

 وسایط

نظارت 

متداوممصارف 

انجام شده در 

ترمیم وسایط 

 شاروالی کابل:

میکانیزم 

از نظارت 

 ترمیمات

اول نظارت از  

هئیات خریداری 

که جنس خوب با 

قیمت ارزان 

تهیه بدارند  

دوم نظارت جدی 

از دریوران در 

حصه نگهداری 

درست از وسایط 

سوم تعین 

هئیات خریداری 

و معاینه صادق 

چهارم کنترول 

9.7 
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جدی از بخش 

ترمیمات وسایط 

ترانسپورتی 

پنجم مدیریت 

سالم 

 ترانسپورت

 

   

 پنجم محور 711%

 یژیاسترات

 از یریجلوگ

 هدر به

 رفتن

 جهیبود

 یشاروال

 و کابل

 استفاده

 از بهتر

 منابع

 تعداد

 ترانسفر

 یها شنیاست

 یط شده جادیا

 7931 سال

 جادیا

 ترانسفر

 شنیاست

 دیجد یها

 سطح در

 شهر

 ترانسفر جادیا

 یها شنیاست

و  فیتنظ دیجد

 یشاروال ینواح

 کابل:

 یکار محدوده

 کابل یشاروال

 فیتنظ قسمت در

 یم بزرگ اریبس

 قبال. باشد

 یفیتنظ طیوسا

 زباله کدام هر

 منتقل را ها

 ییتنها به

 یم منتقل

 که نمودند

 لیت حال نیدر

 مصرف یادیز

. دیگردیم

 نیا به برنامه

 که گرفته صورت

 ترانسفر

 ها شنیاست

 دهیگرد جادیا

 طیوسا تمام تا

 به مجبور

 زباله انتقال

 رونیب به جات

 نگردند شهر از

مصارف رفت و 

امد و مانع 

 وقت اعیض

 .  گرددیم

9.2 
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%711 

 

 پنجم محور

 یژیاسترات

 از یریجلوگ

 استفاده سو

 و طیوسا از

 بار کم

 و کردن

 یها رهیپ

 متواتر

 نصب یترازو

 مرکز در شده

 زباله هیتخل

 ها

 نصب

 یترازو

 بلند تناژ

 با

 استفاده

 یانرژ از

 در یافتاب

 هیتخل محل

 یعموم

 ها زباله

 و جادیا

 از استفاده

 یها ترازو

 جهت بالند تناژ

 وزن و دیق

 :ها زباله

 بهتر ها زباله

 و شده تیریمد

 بار کم از

 رهیپ و کردن

 ادیز یها

 صورت یریجلوگ

 ردیگیم

9.9 

      محور سوم

 استراتیژی

جلوگیری از 

غصب ملکیت 

ها و 

افزایش 

عواید 

شاروالی 

 کابل

تعداد  -

کمیته های 

ایجاد شده حل 

معصالت طی سال 

7931 

تعداد معضالت 

 حل شده 

 

 

دایر شدن 

منظم 

جلسات 

کمیته حل 

 معضالت

ایجاد کمیته 

 های حل معضالت:

بمنظور 

جلوگیری از 

فساد اداری 

مشخصا در قسمت 

غصب ملکیت های 

شخصی و دولتی 

و موضوعات 

ضیاع مسائل 

عوایدی، در 

شاروالی کابل 

کمیته حل 

معضالت 

 دهویجادگردیا

تصمیم گرفته 

شده که این 

کمیته به طور 

منظم جلسات 

خود را دایر 

نموده و به 

موضوعات غصب 

ملکیت ها و 

موضوعات 

گی عوایدی رسید

 به عمل آید.

تا به حال به 

9.4 
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جلسه  68تعداد 

این کمیته 

دایر شده و 

این جلسات به 

شکل منظم 

ادامه خواهد 

 یافت 

      محور سوم

 استراتیژی

جلوگیری از 

ضیاع منابع 

و غصب زمین 

 های شهر

 

 

 تعداد جلسات 

موضوعات بحث 

 شده 

و تصامیم 

 اتخاذ شده. 

هماهنگی 

به طور 

 دوامدار

دایر نمودن 

جلسات هماهنگی 

به منظور 

جلوگیری از 

 فساد اداری:

در گذشته به 

علت نبودن 

جلسات هماهنگی 

میان ادارات 

مختلف 

شاروالی، 

خالهایی بسیاری 

پیش آمده بود. 

ولی اکنون 

ایجاد هماهنگی 

میان تمام 

ادارات 

شاروالی کابل 

یکی از 

مهمترین اصول 

رهبری شاروالی 

کابل بوده و 

باعث  این اصل

شد تا خالهای 

پیش آمده ناشی 

از عدم 

هماهنگی رفع 

گردد. از جمله 

دست آوردها می 

توان به تفکیک 

نمودن اسناد و 

امضاهای جعلی 

که می توانست 

9.5 
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به اختالص های 

بزرگ منتجر 

شود، اشاره 

نمود. بنابر 

اهمیت این 

مسئله، این 

جلسات هماهنگی 

به طور 

دوامدار در 

جریان سال 

جاری جریان 

 خواهد داشت

 

  

%711 

 

 سوم محور

 یژیاسترات

 انجام

 امور یتمام

 یشاروال

 داخل کابل

 چوکات

 یقانون

 تهیکم -

 شده جادیا

 یبازنگر

 نیقوان

 تعداد -

 ریدا جلسات

 نیا شده

 و تهیکم

 یایقضا تعداد

 شده بیتعق

 تدوام

جلسات 

 تهیکم

 یبازنگر

  نیاز قوان

 دوام و جادیا

 یبازنگر تهیکم

 :نیقوان

منظور  به

و نظارت  یبررس

از  شتریب

 یتمام نکهیا

امور انجام 

شده در 

 کابل یشاروال

 چوکات داخل

 و باشد قانون

 ان آز یکس

 دیننما یچیسرپ

 تمام تهیکم

 را نیقوان

 ان و یبررس

 که نیقوان

 لیتعد جابیا

 را راتیتغ ای

 یبررس دینمایم

 تهیکم رددیگیم

 یبازنگر

 جادیا نیقوان

شده و به 

 یریمنظور جلوگ

 یاز فساد ادار

 نیجلسات ا

9.6 
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به دور  تهیکم

دامدار ادامه 

 خواهد داشت

      محور سوم

 استراتیژی

کاهش مسائل 

موجود در 

قسمت فساد 

 اداری

کمیته  -

ایجاد شده 

مبارزه با 

 فساد اداری

تعداد  -

جلسات دایر 

شده در قسمت 

مبارزه با 

 فساد اداری

تعداد 

موضوعات که 

به آنها 

رسیدگی شده 

 است.

تداوم 

جلسات 

کمیته 

مبارزه با 

فساد 

اداری به 

ریاست 

شاروالی 

 کابل

ایجاد کمیته 

مبارزه با 

 فساد اداری:

ایجاد کمیته 

مبارزه با 

فساد اداری به 

ریاست شاروال 

کابل در 

شاروالی کابل 

و دایر شدن 

این جلسات به 

طور دوامدار 

به منظور 

 جلوگیری جدی

با 

موضوعاترتبط 

 به فساد اداری

9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


