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 شاروالی کابل: 1398پالن سال مالی 

شاروالی کابل منحیث یک ارگان خدماتی عامه در عرصه خدمات شهری ، با در نظرداشت پالن چهارچوب طراحی شهری و در روشنایی 

در  هر سال مالی پالنگذاری مین�ید.برنامه ها و پروژه های خویش را برای پالن اسرتاتیژیک،  مطابق تقاضای شهروندان و امکانات مالی، 

طرح پالن ها و برنامه های ساالنه این اداره اصل چارچوپ ملی صلح و انکشاف افغانستان نیز در نظرگرفته شده و پروژه های شامل پالن، 

 ) را نیز تعقیب و تطبیق می �اید. ANDSانکشاف افغانستان  () واسرتاتیژی ملی ANPDFاهداف برنامه  ملی صلح و انکشاف افغانستان (

میلیون نفوس و  موجودیت حدود هفتاد فیصد ساحات غیر پالنی، به کمبود زیربناها و غیره سهولت ها  5.18شهر کابل با داشنت حدود 

تا طبق مکلفیت های وظیفوی این اداره، مواجه میباشد. شاروالی کابل با امکانات دست داشته مالی ومنابع برشی خویش کوشیده است 

با تطبیق پروژه های انکشافی زیربنائی و خدماتی را در نواحی مختلف شهر، نیازمندی ها را تا حدودی مرفوع �وده و درسی�ی شهر 

 تغیرات مثبت وقابل دید بوجود آید. 

میباشد روی دست گرفته بود. پروژه های یاد  پروژه انکشافی) ۲۲۵( فعالیت عمده را که شامل 68 ) به تعداد۱۳۹۸شاروالی کابل در سال (

از طریق بودجه انکشافی داخلی، بودجه اختیاری و غیر اختیاری وزارت محرتم مالیه و بودجه نهاد های بین املللی (خارج از بودجه شده 

کومتداری خوب، احداث زیربناها، بهبود . فعالیت ها و دست آورد های این اداره در بخش های اصالحات و حگردیده استملی) متویل 

وضیعت ترانسپورت و ترافیک، رسسبزی، صحت محیطی و محیط زیست، بهبود و ضیعت تنظیفی و تطبیق چارچوب طراحی شهر کابل ذیالً 

 ارایه میگردد:
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 1398سال طی وردهای عمده شاروالی کابل آ خالصۀ دست

 رشح فعالیت ها برنامه ها ش�ره

 

1 

 

 

در اجراات 

بخش اصالحات و 

 حکومتداری خوب

  شفافیتایجاد  •

 سازی پروسه هاده سا •

 )یپارمتنت های مورد نیازدایزاد (ساختار صالح ا •

 اروی اولویت هکز متر  •

 از نزدیک با شهروندان شهر کابل  و کارمشوره  •

   و درک متقابل بین اداره و مردم تا جاییکه دیدگاه مردم هیچوقت اینقدر سازنده نبوده روابط  •

 است

 موثریت در روابط کاریایجاد  •

که در حدود  افغانی عواید از چشمه های عوایدی مختلف 4,021,402,315.00آوری جمع  •

 مبرصف رسیده است.  1398فیصد آن در سال  87.7

  ناحیه شهر کابل 10ملکیت در   131,774 ی و ثبتو رس  •

 ناحیه شهر  22بچه صفایی به امالک راجسرت شده جدید در کتا 181,050توزیع بیش از •

( ناحیه اول، چهارم، ناحیه هارچ ایجاد سیستم الکرتونیکی جمعآوری محصول صفائی در •

  پنجم و ششم)

 ساخنت جمع آوری عوایدمیکانیزه  •

 گانه 22ر نواحی یه نقشه های ابتدائی آدرس یابی دته •

 اول پروژه آدرس یابی( آدرسنگ) ازفتطبیق آغاز  •

 در خانه) ی آدرس یابی( نصب پلیت هافاز دوم پروژه آدرس یابی فیصد 80در حدود  تطبیق •

 ترتیب پالن عمل مبارزه با فساد اداری شاروالی  •

اتیژیک ) وتصویب پالن اسرت 22الی 18رتیب  پالن های اسرتاتیژیک برای پنج ناحیه (ت •

 ) 17الی 1نواحی (

 )PMIS(ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان •

 ونیک پروژه هاتکمیل امور باقی�نده سیستم الکرت  •

 اخالقی حقوق ووظایف متقابل مراجعین وکارمندان درمتامی دفاتر  منشور نصب  •

کاری توسط واحد جندر  ) درباره مشکالت زنان درفضایbase lineرسوی خط مبنا یا ( •

 شاروالی

تیاترخیابانی درمکاتب وسایر محالت تجمع مردم حهت رسانیدن پیام آگاهی دهی  60تدویر •

 پیرامون فرهنگ شهری

جلد کتاب جهت آگاهی دهی اقشار مختلف پیرامون فرهنگ شهری ولوایح   20,000چاپ   •

 شاروالی

 ختلف داخلی وخارجیکارمند دربرنامه های م 117ارتقای ظرفیت  •

 اعزام هشت کارمند واجد رشایط به کشورهای هند وجاپان به برنامه های ماسرتی ودوکتورا •

 نرم افزار شاروالی کابل ایجاد  •
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اجراات 

دربخش احداث 

 زیربناها

ساخت�ن (

 رسک ها،پل ها،

و غیره  کانال ها

 )زیربناها

 ها و کوچه ها در سطح شهر کیلومرت رسک 137رسوی ودیزاین  •

 ها در نواحی مختلف کیلومرت رسک و کوچه  155.5اسفلت و کانکریت ریزی  •

آغاز کارساخت�ن  پلهای موتررو (پل پاچا وشینه )درمسیر رسک قلعه زمانخان باالی دریای  •

 کابل ولوگر

 آغاز کار پل موتر در ساحه مکرویان کهنه باالی دریایی کابل •

 مرت مربع پیاده روهای شهراز نوع انرت الک  88,085سنگفرش  •

 های اسفالتی(کرک سیلنگ)مرت طول درزهای رسک  146,998ترمیم  •

 مرت کانال برای مدیریت آبهای سطحی درنواحی دوم،چهارم،نهم وشانزدهم 4,920اع�ر  •

 مرت سواحل دریا واقع پل حسن خان درناحیه هفتم 935تحکیم کاری  •

3 

در اجراات 

 بخش

بهبود وضعیت 

ترافیک 

 وترانسپورت

 نواحی مختلف پل هوایی عابر پیاده رو در ساحات مزدحم 10تکمیل ونصب  •

 ایستگاه بسهای شهری در نومسیر مختلف شهرکه کار آن جریان دارد.  264ساخت  •

و آغاز نصب سیگنال ها در  پروسه تدارکاتی نصب زیگنالهای ترافیکی درسطح شهر کمیلت •

 1399مل سال ماه ح

 مرت 2000بطول   7و 6, 3اع�ر مسیر های بایسکل رو درنواحی •

 عالیم ترافیکی 448نصب  •

( خط اندازی جاده ها در نقاط مختلف شهر جاده های مختلفمرت  4200خط اندازی حدود  •

 خواهد داشت)ادامه 

و متباقی  چهارراهی تکمیل گردیده 11 ادچهارراهی که ازجمله به تعد 33غازبهسازی آ  •

 تجهت تدارک سگنال های ترافیکی معطل شده اس

 مرت کتاره کنارپیاده رو ها درسطح شهر 11,988ساخت�ن  •

 ترافیک انسجام قطعه ایجاد  •

 ر مرکز واحد صدور جواز سیایجاد  •

4 

در اجراات 

 بخش امور

 تنظیف

 تن کثافات جامد از سطح شهر  450,000جمع آوری و انتقال  •

 مرت مکعب کثافات مایع از سطح شهر  34,240و انتقال بیش از  جمع آوری •

 مرت مکعب ابهای اضافی کنار جاده  ها 37,608جمع آوری و انتقال حدود  •

 مدیریت زباله ها مدت و دراز مدت سطو پالن کوتاه مدت، ترتیب  •

قالده کلب های ولگرد   12,000تطبیق واکسین ضد کابیزیا مرض سگ دیوانه باالی  •

 14به استثنای ناحیه  17الی1درنواحی 

5 

در اجراات 

 بخش امور

 زیرسسب

 رشید ساحات سبزدرنواحی مختلف پارک و 27بازسازی  •

 مرتمربع درگلدانهای بین وکنار جاده های مهم شهری 20,000چمن سازی  •

نصب پایپ های مخصوص برای آبیاری ساحات سبز برای اولین بار در شهر کابل به طول  •

 مرت  20,000

 تور به برق شهریساحه و پارک ازج�ا 15تغیر منبع انرژی سیستم آبیاری وتنویر  •

 حفر هفت حلقه چاه در پارکهای محالت مختلف شهرکابل •

اصله نهال از قوریه به  20,000اصله نهال و  قلمه دیوار بید و 200,000غرس و توزیع  •

 شهروندان

 آبیاری دو ملیون نهال و گلبته در پارکها، جاده ها و سایر فضاهای سبز شهری •
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 یروزمره مردم عاد یدستاوردها و پروژه ها بر زندگاثیرات ت

ارایه پالنگذاری شهری،  ش های اصالحات و حکومت داری خوب،در بخ 1398سال  شاروالی کابل در و دست آورد های هات فعالی

که . ل از نتایج آن مستفید گردیده اندتاثیرات ملموس داشته که شهروندان شهر کاب و رشد اقتصاد شهری هازیربنا احداث خدمات شهری،

تامین سهولت  هتجایجاد سیستم منظم پذیرش  ،سیستم از طریق الکرتونیک سازی شفافیت در جمع آوری عوایدجاد ایاز جمله میتوان از 

، رافیکیش آلودگی، کاهش ازدحام تکاه ،اخذ مجوز ساخت�نیقسمت ایجاد سهولت در  شهر، و رسسبزی بهبود وضیعت تنظیفی مراجعین،

 نامربد. و ایجاد نرم افزار شاروالی کابل آگاهی دهی عامه

 باالیاسفلت وکانکریت ریزی رسکها وکوچه ها، ساخت�ن پل های بزرگ موتر رو  زیربنائی بخصوص ی انکشافی تطبیق پروژه ها مچنانه

بلند بردن کیفیت  دریا ها، اع�ر کانالها و احداث و بازسازی پارکها، درقسمت حل مشکالت مردم، تامین دسرتسی بهرت، کاهش ازدحام،

6 

در اجراات 

 بخش

صحت محیطی 

 یستیومحیط ز

بلند منزل های  اماکن عامه، دوکان از اصناف مختلف، 7400بررسی و کنرتول بیش از  •

 محیط زیستی در سطح شهر از نظر حفظ الصحه محیطی وح�مها رستورانت ها وغیره  رهایشی،

 کنرتول بلند منزل ها از نظر تسخین برای جلو گیری از آلودگی هوا  •

ی ایستاده و سایر نقاط آسیب پذیر برای جلوگیری دواپاشی جوی های کنار جاده ها، آبها •

 از تکرث حرشات مرضه 

کیلو و لیرت مواد غذایی و آرایشی بی کیفیت و مرشوبات غیر  60,000جمع آوری و محو  •

 الکهولی تاریخ گذشته 

نفر از کارمندان اصناف مختلف در مورد رعایت استندردهای  42768آگاهی دهی به بیش از  •

 گام کار کاری شان در هن

 پالن ایجاد حضیره ها در زون جنوب، رشق و ش�لترتیب  •

7 

اجراات 

نکشاف ادربخش 

شهر طبق دیدگاه 

چارچوب طراحی 

 شهری

 7و 6, 3حیااخت�ن مسیربایسکل رو درنو س •

 ساخت�ن حدودبیست وهفت پارک درساحات مختلف •

 ساخت�ن دوبالک رهایشی درناحیه پانزدهم به منظور تطبیق پروژه تنظیم مجدد زمین •

 ساخت�ن هفت کانال جهت مدیریت آبهای سطحی درنواحی مختلف •

 اغاز کار مرحله اول پروژه آدرس یابی درشهر •

 اع�ر مسیر های بایسکل رو  •

 نصب عالیم ترافیکی •

 خط اندازی جاده ها •

 نصب کتاره های کنار رسکها •

در بخش صدور مجوز ساخت�ن و جلوگیری از تخلفات شهری و بی پیشینه اقدامات  •

 ساخت�نی

کنرتول وجلوگیری از تخلفات ساخت�نی، وظایف وصالحیتهای وکالی ( مقرره هایترتیب  •

 تخلفات ترافیکی) گذر،استفاده از زمین واجاره دهی ملکیتهای شاروالی و

 و دیزاین مسیر های عمده شهری ی طراح •

 و لوگر) -( کابلرسک کابل جنوب مانند ای کلیدی اما پرچالش در شهر کابلپروژه هآغاز  •

 عرفانی

 ش�ل( رسک کوتل خیرخانه) -امورات تدارکاتی رسک کابلآغاز  •
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ت های شغلی، بهبود محیط زیست، زیبائی شهر وتوسعه شهر ایجاد فرصت های رسمایه گذاری، بهبود وضعیت امنیتی، ایجاد فرصزندگی، 

 پایدار و با استطاعت نقش موثر داشته واز مزایای آن همه شهروندان مستفید گردیده اند. 

 :یاقدامات در امر مبارزه با فساد و اصالحات ادار 

 12 ل،سا لطو. در بود دهنمو نپالرا  فعالیت 21 رك،بنچما 5 تحت ،خویش 1398 مالی لسااداري  دفسا با رزهمبا عمل نپالاداره در  ینا

 پیشرفت تجزئیا. ستا جرا گردیدها قسماً یگرد فعالیت 6و  اشتهد ارقر اجرا نهایی حلامردر  یگرد فعالیت 3 ،ستا هشد تکمیل فعالیت

 .ستا هشد یهارا یلاداره، در ذ يها فعالیتدر  هاوردستآو د

 

 ضمیمه میباشد.  اجراات شاروالی کابل در قسمت مبارزه با فساد اداری بهجزییات 

 شکالت و چالشها:م

 مسیر تطبیق پروژه ها قرارمیگیرد پروسه استمالک ساحات که در بودنطویل  •

 استمالک، تنظیف و حفظ و مراقبت ساحات عامهعدم همکاری شهروندان در قسمت امورات  •

 محدودامکانات  •
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 1399پالن سال مالی معرفی 

خویش را که از بودجه عواید داخلی وبودجه ملی متویل میگردد با  1399شاروالی کابل پالن پروژه های انکشافی سال مالی     

درنظرداشت پالن چارچوب طراحی شهری، پالن اسرتاتیژیک، اسناد اسرتاتیژی ملی انکشاف افغانستان، اسناد چارچوب ملی صلح 

گانه ترتیب �وده که کار تطبیق آن وانکشاف افغانستان،  امکانات بودجوی، اصل رشد متوازن و نیازمندی های جدی نواحی بیست ودو 

 .آغاز گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 ها: فرصت

 دیت ظرفیت تخنیکی درشاروالی کابلموجو  •

 بخشهای رسسبزی، تنظیفی وزیربنائیگذاری مشرتک در ساخنت زمینه رسمایه مساعد  •

 ی تطبیق برنامه های شاروالی کابلتعهد متویل کننده ها برا •

 )KUDFطبق ( ی کابل درآیندهموجودیت دیدگاه برای انکشاف شهر  •

 انکشافیق پروژه های بیشرت ییستم الکرتونیکی و فراهم شدن زمنیه تطبرفنت عواید با ایجاد سبلند  •
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 1399های سال مالی  پالن فعالیت

 رشح فعالیت ها برنامه ها ش�ره

 

1 

 

 

دربخش احداث 

 زیربناها

(رسک ها،پلها و 

 کانال ها)

(اسفالت ریزی وکانکریت  روژه های جدید ساخت�ن رسکهاتکمیل امور باقی�نده وتطبیق پ •

 ریزی)

نواحی مختلف بخصوص درنواحی کمرت انکشاف یافته مانند  ساخت�ن سی کیلومرت رسک در •

 22و  21، 20 ،19، 18، 17 نواحی

 در نواحی مختلف شهر کابل Cobble Stone)کیلومرت سنگفرش جاده ها از نوع ( 50احداث  •

  اندازی رسک های قسمت فاز دوم پدوله هموار کاری و جغل •

 بهبود زیربناهای ترانسپورت عامه شامل پروژه های مختلف •

 مدیریت آبهای سطحی شامل ساخت�ن کانالهاودیوارهای استنادی •

 وتنویر جاده ها رسکها حفظ ومراقبت وترمیم •

 سنگفرش پیاده روها •

2 

 در بخش

بهبود وضعیت 

 ترافیک وترانسپورت

 بنای ترانسپورتترتیب پالن زیر •

 خدمات آگاهی دهی ترافیک •

 امور خط اندازی جاده ها •

 ادامه پروسه نصب عالیم ترافیکی •

 در چهاراهی ها سیگنالهای ترافیکی نصبآغاز  •

 بهسازی چهارراهی هاادامه  •

 آغاز مرحله دوم ساخت�ن پلهای پیاده رو •

 ادامه تطبیق مرحله اول ودوم امور آدرس یابی (پروژه آدرسنگ) •

 کتاره های کنار رسک هانصب  •

 توقف گاه ها توسط مامورین انسجام ترافیک شاروالی کابلمدیریت  •

3 

دربخش تطبیق 

 پالن چارچوب

طراحی شهری(پروژه 

های زیربنائی، 

 رسسبزی و تنظیف)

تطبیق چهارده پروژه مختلف شامل بخش های رسسبزی وبهسازی پارکها، بهسازی زیربناهای  •

 تنظیفی وساخت�ن بازار شبانه دراطراف دریای کابل 

دو ترانسفرستیشن جهت تخلیه زباله های جامد نواحی  اع�ر و ایجاد ساخت�ن معیاری حداقل •

 زون های غرب و رشق    

  درگزکاع�ر دیوارگزک ومطالعه مدیریت زباله ها •

ترمیم و بازسازی گلخانه مربوط ریاست رسسبزی غرض استفاده اعظمی از منابع و خودکفائی  •

 ریاست رسسبزی در عرصه تولید گلهای زینتی و فصلی

بی  سیستم برق سولری برای پنج حلقه چاه عمیق در تپه های بگرامی و  تطبیق پروژه نصب •

 بی مهرو
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) خویرشا جهت تطبیق 1399مالی ( عالوتآ شاروالی کابل با درک مشکالت عدیده ای که در سطح شهر موجود است پالن عمل سال   

برنامه های که در چارچوب طراحی شهر کابل موجود است طرح ریزی �وده است. شاروالی کابل مصمم است تا طرح ها و برنامه ها مهم 

ر سال مالی و ارزنده که در چارچوب طراحی شهر کابل موجود است را عملی سازد. برنامه های که این اداره در تالش تطبیق �ودن آن د

 است قرار ذیل میباشند: 1399

I. :بخش ترانسپورت شهری 

 )کیلومرت 8از چوک جاده میوند الی استگاه تپه کارته نو حدود ) در مسیر زرد ( BRTساخت یک قسمت از خط سوم مرتوبس ( .1

 توسعه شبکه بایسکل در شهر کابل  .2

II. :بهبود وضیعت تنظیفی شهر کابل 

 توسعه وتقویه ریاست تنظیف .1

 ایستگاه انتقال مرکز وایجاد یک ایستگاه انتقال دایمی بهبود .2

 مبنظور دفن زباله های شهری به میتود فوکووکا 2بهبود مرکز تخلیه زباله های شهری گزک .3

 احداث محل دفن جدید زباله های شهری .4

 ایجاد پروژه �ونه وی زیربناهای غیر متمرکز. .5

 برنامه آگاهی دهی سیستم تصفیه فاضالب. .6

 ه خانه فاضالبایجاد تصفی .7

 پارک 10پروژه نصب سیستم سولر و تامین برق برای  •

 گلدان  باالی دیوار دریای کابل از شاه دو شمشیره الی پل خشتی 1532تطبیق پروژه نصب  •

 پارک شهری 21امور بهسازی •

ه ای و بارانی در سه قطار گلدان رسک داراالمان بطول تطبیق پروژه احداث سیستم آبیاری قطر  •

 کیلومرتوآبیاری درختان تپه بگرامی به سیستم قطره ای 15

 آغاز کار اع�ر باغ کابل منحیث بزرگرتین پارک تفریحی در سطح شهر کابل •

 امورپاک کاری کول حشمت خان •

 باغ قلعه فتوحبهسازی  امور •

 ادامه کارپروژه تنظیم مجددزمین  •

 ن منار شهدای رسانه ئیساخت� •

 امور ساخت�ن مسیر های بایسکل رو •

4 
دربخش 

 زیباسازی شهرکابل

 امور تزئینات باغ وحش کابل •

 ترمی�ت زیرزمینی محمد جان خان وات •

 نواحی مختلف زیباسازی شهر در •
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III.  :رسسبزی شهر و ایجاد فضا های تفریحی 

 اع�ر باغ کابل منحیث بزرگرتین پارک تفریحی در سطح شهر کابل .8

 احیا وباز سازی ناحیه کول حشمت خان .9

 برنامه پارکهای �ونه وی کوچک. .10

 پروژه �ونوی در رس تپه ها. .11

کمبود بودجه مواجه بوده و میکوشد تا برای عملی �ودن برنامه های  شاروالی کابل جهت تطبیق برنامه ها و پروژه های فوق الذکر به

 یاد شده، منابع مالی دریافت �اید. 
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لست پروژه های انکشافی تطبیق شده، تحت کار وتحت پالن شاروالی کابل به تفکیک نواحی 

 بیست ودو گانه

 

حالت  موقعیت اسم پروژه ش�ره

 پروژه

 تطبیق کننده

 روژه بهسازی باغ قاضیپ 1

 ناحیه اول

 

 هبیتات تحت کار

 رر رر      رر پروژه کنرتول زباله های خانه های کوهی 2

 رر رر      رر 6و  5کانکریت ریزی کوچه های گذرهای 3

 رر رر      رر پروژه اع�ر پته زینه های کوهی 4

 رر رر      رر پروژه رنگ�لی خانه های کوهی 5

 رر رر      رر بهسازی چوک سپاهی گمنام پروژه 6

 رر رر      رر پروژه اع�ر دیوار استنادی در باال کوه خواجه صفا 7

ساخت�ن بازار شبانه اعتبار از شاه دوشمشیره الی پل باغ  8

 عمومی

تحت 

 دیزاین

سکتور 

 خصوصی

امور ساخت�ن رسک اعتبار از پل باغ عمومی الی پل  9

 خشتی

 ناحیه دوم

 

تحت 

 تدارکات
 رر          رر

امورات ساخت�ن رسک تلویزیون گردنه سخی کارته آریانا  10

 گذرسوم  
 تکمیل

سکتور 

 خصوصی

سه پروژه کانکریت ریزی رسک ،کوچه معه جویچه وپته زینه  11

 در گذر اول
 هبیتات رر

اع�ر کوچه معه جویچه ورسک گذرششم  مربوط وکیل  12

 حیدر
 رر تحت کار

 رر رر      رر کانکریت ریزی رسک،کوچه معه جویچه وپته زینه گذرششم  13

 رر رر      رر اع�ر کانکریت ریزی کوچه معه جویچه در گذر ششم 14

اع�ر کانکریت ریزی کوچه معه جویچه در گذر ششم  15

 وهفتم
 رر تکمیل

تحت  اع�ر تصفیه خانه فاضالب شاروالی کابل 16

 دیزاین

 سکتور

 خصوصی

 ریاست کارح وم تحت کار امور ساخت�ن آرشیف شاروالی کابل 17

 رر تحت کار کانال جوار زیر زمینی الی دریای کابل 18

 رر تحت کار ترمی�ت داخل زیر زمینی واقع محمد جانخان وات 19

 تحکی�ت امنیتی شاروالی کابل 20
 رر      رر

سکتور 

 خصوصی

 ی رسانه ئی ساخت�ن  منار شهدا 21
 رر      رر

سکتور 

 خصوصی
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 پروژه ساخت�نی راه زینه و جویچه 22

 ناحیه سوم

 

 هبیتات رر     رر

 پروژه دو رسک گردنه کارته سخی 23
 رر      رر

سکتور 

 خصوصی

 هبیتات رر      رر اع�ر پته زینه و جویچه های آن عقب وزارت زراعت 24

ر استنادی و جویچه عقب پروژه ساخت�نی رس ک . دیوا 25

 سیلو مرکزی
 رر رر      رر

پروژه ساخت�نی رس ک اسفالت پارک دهبوری شامل  26

 دورسک
 رر رر      رر

 ریاست کارح وم رر      رر امورتزئینات باغ وحش کابل 27

 پروژه کانکریت ریزی رسک و کوچه های گذرششم 28

ناحیه 

 چهارم

 

 هبیتات رر      رر

 رر رر      رر ه کانکریت ریزی رسک و کوچه های گذرهفتمپروژ  29

 رر رر      رر پارک تفریحی ( رشید سبز)  گذردهم 30

 رر رر      رر کانکریت ریزی رس ک و کوچه های گذر سیزدهم  31

تحت  اع�ر کوچه تلویزیون خورشید اسفالت ریزی گذر نزدهم 32

 تدارکات
 رر

 رر رر سبز) سوم ، چهارم و پنجمپارک تفریحی ( رشید  33

ساخت�ن رسک وزارت عدلیه ورسک اداره امورتنظیم ریاست  34

 ها
 سکتورخصوصی تحت کار

تحت  ساخت�ن رسک چمن بربک سمت غرب مارکیت میوه 35

 تدارکات
 رر

تحت  امور ساخت�ن پارک شهر نو 36

 دیزاین
 رر

 رر تحت کار کانکریت ریزی صحن ریاست تنظیف 37

ساخت�ن و اسفلت رسک اعتبار از چهاراهی بره کی الی  38

 رسای ش�لی 
 رر      رر

ریاست کار ح 

 وم

 KMDP رر      رر ) هکتار در گذر کلوله پشته 55.68بهسازی ساحه ( 39

 امور ساخت�ن رسکهای قسمت ج خوشحال مینه 40

 ناحیه پنجم

 

 سکتورخصوصی رر      رر

اسفالت ریزی رسک چوک کمپنی الی پل  امور ساخت�ن و 41

 کمپنی
 ریاست کارح وم رر      رر

رسک اتصالی قرغه الی رسک کابل قندهار ورسک  42

 )12چهارراهی سپین کلی الی رسک سیلو(الت
 KUTEI رر      رر

پروژه ساخت�نی سنگ فروش پیاده رو ها در قسمت الف و  43

 ب پروژه خوشحال مینه
 صیسکتورخصو  تکمیل

 KMDP تحت کار ) هکتار در گذر قلعه وزیر 90بهسازی ساحه ( 44

پروژه ساخت�نی اع�ر پارک واقع قسمت ب پروژه  45

 خوشحال مینه
 هبیتات رر      رر
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تحت  ) هکتار در گذر ریگریشن28.26بهسازی ساحه ( 46

 دیزاین
KMDP 

 رر یلتکم پروژه ساخت�نی کانکریت ریزی رسک خواجه جم ولی 47

 امور ساخت�ن رسک سناتوریم مقابل لوی سارنوالی 48

 ناحیه ششم

 

تحت 

 تدارکات
 سکتورخصوصی

ساخت�ن کوچه مسجد اعلی حیدری (سمت غرب لوی  49

 سارنوالی)
 رر رر

 ریاست کارح وم تحت کار اع�ر پل ودیوار استنادی کانال گلخانه حربی شوونحی 50

تحت  رعمومی جبار خانامور ساخت�ن کانال الی ج 51

 دیزاین
 سکتورخصوصی

سنگفرش کارته سه شامل رسکهای یک، دو، سه، چهار و  52

 پنج

تحت 

 تدارکات
 رر

 KMDP تحت کار پروژه ساخت�نی رسک جبار خان 53

 هبیتات رر      رر 26و25ء24ء22ء19ء17ء14کانکریت کوچه های گذرهای 54

 KMDP تکمیل اع�ر رسک قریه مرزا عبدالقادر 55

، 17، 15، 10، 8، 2پروژه کانکریت ریزی کوچه های گذرهای 56

 35و  31، 29، 23، 21، 19

 ناحیه هفتم

 

 هبیتات تحت کار

 امور ساخت�ن  رسک وتنویر پروژه پدوله 57
 رر      رر

سکتور 

 خصوصی

 امور هموار کاری وجغل اندازی رسکهای  فازدوم پروژه پدوله 58
 رر      رر

سکتور 

 خصوصی

 رر       رر رر      رر امور ساخت�ن  رسک غازی ادی چهلستون 59

 رر       رر رر      رر ساخت�ن کوچه مسجد ابراهیم خلیل الله 60

 ریاست کارح وم رر      رر اع�ر مجدد احاطه وسایر ملحقات باغ قلعه فتوح 61

قلعه غیبی  ساخت�ن دیوار استنادی پل حسن خان الی پل 62

 چهلستون
 سکتورخصوصی تکمیل

تحت  ) هکتار در گذر فامیلی های نوآباد 38.72بهسازی ساحه ( 63

 دیزاین
KMDP 

) هکتار در قسمت دوم گذر 42.25بهسازی ساحۀ ( 64

 چهلستون 
 رر رر      رر

 رحمن مینه Eامور ساخت�ن  رسک قسمت  65

ناحیه 

 هشتم

 

 سکتورخصوصی تحت کار

ورساخت�ن رسک اتصالی رحمن مینه از چهارراهی ام 66

 لوگر-ستانکزی الی رسک کابل

تحت 

 دیزاین
 رر

تحت  امور پاک کاری کول حشمت خان 67

 تدارکات
 رر

 ریاست کارح وم تحت کار امور ساخت�ن یکباب هنگر 68
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 رر     رر رر       رر     رر امور ساخت�ن رسک مقابل نساجی بگرامی الی دریای لوگر 69

تحت  امور الئیتنگ وتنویررسک مقابل نساجی بگرامی 70

 تدارکات
 سکتورخصوصی

 رر رر سنگفرش ساحه فامیلی های نساجی بگرامی 71

 KMDP تحت کار ) هکتار در گذر توسعوی رحمن مینه 28.66بهسازی ساحه ( 72

تحت  بهسازی رسک رس تپۀ کارتۀ نو  73

 تدارکات
 رر

تحت  ) هکتار در گذر نساجی بگرامی 35.00ساحۀ (بهسازی  74

 دیزاین
 رر

 رر رر     رر ) هکتار در گذر عقب آبرسانی 14.42بهسازی ساحۀ ( 75

 سکتورخصوصی تحت کار ایجاد شبکه پیاده رو شاه شهید 76

 هبیتات رر     رر 7و3ء2پروژه کانکریت ریزی کوچه های گذرهای 77

شتم و شانزدهم در گذر های هشتم رسک اتصالی ناحیه ه 78

 ونهم
 رر رر     رر

 رر رر     رر 21و 10پروژه کانکریت ریزی کوچه های گذرهای  79

 رسک ارتباطی جدید ناحیه نهم و پل مربوط آن 80

 ناحیه نهم

 

 سکتورخصوصی رر     رر

 رر رر     رر رسک های حصه اول پارک های صنعتی 81

تحت  ارکیت مکروریان سومامورساخت�ن رسک م 82

 دیزاین
 رر

 رر تحت کار ساخت�ن کانال جوی اجمیر 83

 JICA رر     رر امور ساخت�ن رسک مقابل مسلخ   84

 هبیتات رر     رر 10و 6پروژه کانکریت ریزی کوچه های گذر 85

 امور ساخت�ن رسک شیرپور 86

 ناحیه دهم

 

 سکتورخصوصی رر     رر

تحت  �ن رسک مسجد بی بی روقیهامور ساخت 87

 تدارکات
 رر

تحت  ) هکتار در گذر وزیر آباد قسمت اول28.74بهسازی ساحه ( 88

 دیزاین
KMDP 

تحت  ) هکتار در قسمت دوم گذر وزیر آباد 28.74بهسازی ساحۀ ( 89

 دیزاین
KMDP 

 هبیتات تحت کار پروژه ساخت�نی بهسازی کوچه آستانه 90

 رر رر     رر �نی بهسازی کوچه نارصیانپروژه ساخت 91

پروژه ساخت�نی بهسازی کوچه ج�عت خانه و خلفای  92

 راشدین
 رر رر     رر

 رر رر     رر پروژه ساخت�نی بهسازی کوچه قندهاری ها 93

 رر رر     رر پروژه ساخت�نی بهسازی کوچه چاه رستم وپایکوب وزیرآباد 94

 رر رر     رر کانال فرهنگ و کوچه پنجشیری هاپروژه ساخت�نی  95
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 رر رر     رر پروژه ساخت�نی بهسازی رسک قلعه چمن 96

 رر رر     رر تایمنی 14و 13پروژه ساخت�نی بهسازی رسک  97

ساخت�ن رسک از چهارراهی قلعه نجارها الی چهارراهی  98

 رسورکائینات 

ناحیه 

 یازدهم

 

 KUTEI رر     رر

تحت  ) هکتار در گذر اول 34.44هسازی ساحه (ب 99

 دیزاین

KMDP 

تحت  ) هکتار در گذر قلعۀ نجارها 54.80بهسازی ساحه ( 100

 تدارکات
 رر

 رر رر     رر بهسازی رسک حصۀ اول خیرخانه  101

مرتۀ  80) قسمت دوم غرب رسک 42.20بهسازی ساحه ( 102

 پروژۀ پنجم 
 رر تحت کار

) هکتار در گذر قسمت اول غرب 64.37حه (بهسازی سا 103

 رسک 
 رر رر     رر

 رر تکمیل ساخت�ن پارک رشید سبز حصه سوم 104

امور ساخت�ن رسک مسجد حرضت یعقوب از رسک  105

 میرزاعبدالقادربیدل الی رسک کوتل خیرخانه

تحت 

 دیزاین
 سکتورخصوصی

حلقوی امور ساخت�ن رسک جوار حوزه یازدهم الی رسک  106

 مرزاعبدالقادر بیدل
 رر رر     رر

 رر رر     رر بهسازی رسک از چهارراهی رسای ش�لی الی لب جر 107

پروژه امورساخت�نی رسک، جوی وپیاده  108

 25و23ء21ء20ء19ء14ء13ء5رودرگذرهای
 هبیتات تحت کار

 رر تکمیل ساخت�ن پارک �ربدوم قلعه نجارها 109

 رسکهای نود فامیلی امور ساخت�ن 110

ناحیه 

 دوازدهم

 

 

تحت 

 تدارکات

سکتور 

 خصوصی

 رر رر     رر امور ساخت�ن  رسک شهرک افغان  111

 رر تحت کار امور ساخت�ن کانال بگرامی 112

ساخت�ن رسکهای فرعی پروژه رهایشی محافظین ریاست  113

  34جمهوری واقع بالک
 رر رر     رر

 رر رر     رر ت رسک پروژه امنیت ملی ساخت�ن واسفال 114

تحت  واقع احمدشاه بابا مینه 9و8سنگفرش ساحه بالکهای  115

 تدارکات
 رر

 رر رر     رر 16و13,14,15امورساخت�ن رسکهای بالکهای  116

 KMDP تحت کار ) هکتار در گذر بالک اول 40.83بهسازی ساحه ( 117

 رر تکمیل شاه بابا مینهبهسازی پارک بالک دوم احمد  118

تحت  ) هکتار در گذر بیست چهار 30.93بهسازی ساحه ( 119

 تدارکات
 رر
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تحت  ) هکتار در گذر بالک پنج 40.00بهسازی ساحۀ ( 120

 دیزاین
 رر

 رر تحت کار بهسازی پارک بالک سوم احمد شاه بابامینه 121

 تهبیتا رر     رر پروژه بهسازی پارک بالک نهم 122

 رر رر     رر ۳۵،۳۴،۲۱پروژه ساخت�نی کانال قلعه شانان گذر  123

 رر رر     رر پروژه بهسازی پارک بالک هشتم 124

 رر رر     رر کانکریت ریزی رسک بالک هفتم 125

 بهسازی چهارراهی ماموریت 126
 رر     رر

ریاست کار ح 

 وم

لی رسک کابل مرته دشت برچی ا 40ادامه ساخت�ن  رسک  127

 قندهار-

ناحیه 

 سیزدهم

 

 رر     رر
سکتور 

 خصوصی

 رر رر     رر امورساخت�ن رسک عرفانی 128

تحت  امور ساخت�ن رسک شهرک اتفاق 129

 تدارکات
 رر

 رر تحت کار ساخت�ن رسکهای فرعی دشت برچی  130

تحت  سنگفرش رسک مکتب معرفت ورسک های شهرک عرفانی 131

 دیزاین
 رر

) هکتار در گذر قلعه سلطان قسمت 62بهسازی ساحه ( 132

 سوم 
 KMDP تحت کار

 رر رر     رر ) هکتار در گذر پانزده 52.14بهسازی ساحه ( 133

ناحیه  ) هکتار در گذر شهرک نوین 40.00بهسازی ساحۀ ( 134

 چهاردهم

تحت 

 دیزاین
 رر

 D15-4ساخت�ن  دو بالک  135

ناحیه 

 پانزدهم

 

 سکتورخصوصی ارتحت ک

ساخت�ن رسک ازچهارراهی رسورکائینات الی سه راهی  136

 )11خواجه بغرا(الت 
 KUTEI رر     رر

) هکتار در گذر خواجه بغرا قدیم 38.01بهسازی ساحه ( 137

 قسمت دوم

تحت 

 تدارکات
KMDP 

 رر رر     رر فامیلی  500) هکتار در گذر رشق 52.88بهسازی ساحه ( 138

 سنگ فرش پیاده رو ها 139
 تکمیل

سکتور 

 خصوصی

کانکریت ریزی کوچه هادرگذرخواجه بغرای قدیم قسمت  140

 اول
 KMDP رر

کانکریت ریزی رسک خواجه بغرا جدید شامل  141

 17و16ء15گذرهای
 رر رر

 رر رر ساخت�ن کانال وزیر آباد 142

 KUTEI رر قیر ریزی رسک سه راهی خواجه بغرا الی قلعه نجارا 143

 ریاست کارح وم تحت کار رد آب های سطحی 144
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 هبیتات رر 22و20ء19ء15کانریت ریزی کوچه های گذرهای 145

 رر تکمیل بهسازی پارک بی بی ساره 146

 رر تحت کار بهسازی پارک رشق پنجصد فامیلی قسمت الف وب 147

 رر رر     رر پروژه ساخت�نی پارک رودکی 148

 جامعه اروپا رر     رر گذر هشتم 5و4ء3ء2ء1انکریت ریزی رسکهاوجویچه های ک 149

 AUSPP رر     رر رشید سبز واقع عقب شهری ششم پشتنی بانک فاز دوم 150

 ساخت�ن پارک مکروریان اول 151

ناحیه 

 شانزدهم

 

 سکتورخصوصی تکمیل

 کارح ومریاست  تحت کار ساخت�ن واسفلت  رسک قلعه زمان خان  152

 سکتورخصوصی رر     رر ساخت�ن پل شینه  وپل پاچا 153

تحت  بهسازی رسک قلعۀ احمد خان  154

 دیزاین
KMDP 

تحت  ساخت�ن کانال رد آبهای سطحی قلعه زمانخان 155

 تدارکات
 سکتورخصوصی

تحت  ساخت�ن قسمت باقی�نده کانال قلعه شانان 156

 دیزاین
 رر

 جایکا تحت کار کروریان اول جوارپل فعلی    ساخت�ن پل م 157

امور ساخت�ن رسک الوخیل از رسک قلعه زمانخان الی  159

 رسک کابل جالل آباد

تحت 

 تدارکات
 سکتورخصوصی

 هبیتات تحت کار 21و19ء15ء14ء11کانکریت ریزی کوچه های گذر 160

 رر رر     رر 2پروژه ساخت�نی میدان تینس  گذر 161

 ساخت�ن رسک جنازه جای 162

ناحیه 

 هفدهم

 

تحت 

 تدارکات
 سکتورخصوصی

 رر رر     رر ساخت�ن رسک کوتل خیرخانه مینه 163

تحت  امور ساخت�ن کوچه های رس کوتل خیرخانه 164

 دیزاین
 رر

تحت  امور ساخت�ن پل موتررو واقع چهارراهی ده کیپک 165

 تدارکات
 رر

 KMDP رر     رر هکتار در گذر ذاکرین ) 31.00بهسازی ساحۀ ( 166

اع�ر رسک و جویچه پیاده رو های  167

 30و28ء27ء26ء18گذرهای
 هبیتات تحت کار

امور ساخت�ن  رسک قلعه زرین از رسک بختیاران الی  168

ناحیه  منازل رهایشی ده یحیی

 هژدهم

 

تحت 

 دیزاین

سکتور 

 خصوصی

 رر رر     رر اله ها در گزکاع�ردیوارگزک ومطالعه مدیریت زب 169

 رر رر     رر امور ساخت�ن تعمیر ناحیه هژدهم 170

 رر تحت کار پروژه ساخت�نی سنگ فرش پیاده رو 171
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پروژه اع�ر رسک کانکریتی با جویچه کنار آن در گذر های  172

 8و3ء2ء1
 هبیتات رر     رر

 سکتورخصوصی تکمیل هجدهماع�ر ساخت�ن یک باب تشناب در سطح ناحیه  173

 امور ساخت�ن  رسک های تنگی غارو 174

ناحیه 

 نزدهم

 

تحت 

 دیزاین
 رر

) هکتار در گذر قسمت دوم فامیلی 49.39بهسازی ساحه ( 175

 های پلچرخی 
 KMDP تحت کار

 رر تکمیل بهسازی قسمت اول فامیلی های پلچرخی 176

 ه ایلیاس خیلامورساخت�ن رسک قریه مالبابا و قری 177

ناحیه 

 بیستم

 

تحت 

 تدارکات
 سکتورخصوصی

تحت  بهسازی رسک چهار سو  178

 دیزاین
KMDP 

 هبیتات تحت کار کانکریت ریزی گذر بیست 179

 رر رر     رر کانکریت ریزی رسک شورای غازی آباد 180

امورساخت�ن رسک عمومی شصت مرته از رسک عمومی  181

 جالل آباد-ک اتصالی کابلبگرامی لته بند الی رس 
ناحیه 

 بیست ویکم

 

تحت 

 تدارکات
 سکتورخصوصی

 رر رر     رر امورساخت�ن رسک از پل شاروالی الی پل چینائی ها 182

تحت  21امور ساخت�ن احاطه ناحیه  183

 دیزاین
 رر

 KMDP رر     رر ) هکتار در گذر هفت 50.00بهسازی ساحه ( 184

 ک دوم وسوم حسین خیلامورساخت�ن رس  185

ناحیه 

 بیست ودوم

 

تحت 

 تدارکات
 سکتورخصوصی

تحت  بگرامی Bسنگفرش بالکهای   186

 دیزاین
 رر

 KUTEI رر     رر ساخت�ن رسک شهرک چهل دخرتان 187

) هکتار در قسمت "الف" گذر 40.33بهسازی ساحۀ ( 188

 بگرامی 
 KMDP رر     رر

 هبیتات رر     رر 6و5ء4ء3اع�ر کانال درگذرهای 189

 رر رر     رر اع�ر پارک پروژه الف بگرامی 190

 ریاست کارح وم تحت کار امور احاطه تعمیر ناحیه 191
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