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 پس منظر

شاروالی کابل با دیدگاه تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر   

بر طبق پالن استراتیژیک مدرن، پایدار و قابل استطاعت، 

که دارای چهار رکن اساسی ) اصالحات و حکومت داری خوب، 
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اقتصادی (  پالن گذاری وخدمات شهری، زیربنای شهری و رشد

 میباشد فعالیت مینماید.

 :اهداف و مقاصد شاروالی کابل عبارتنداز

o  تبدیل شاروالی کابل به یک نهاد مدرن وخادم مردم 

o نی ومنطقوی در زمینه امور تطبیق استندردهای جها

 پالنگذاری شهری و خدمات شهری 

o  توسعه پایدار شهر کابل بر اساس معیارهای فرهنگی و

 اقتصادی .

o .احداث زیربنا های معیاری و پایدار 

o .توسعه ساحات سبز 
 

  گزارشخالصه 

( فعالیت عمده  22 مجموعًا )  1398درسال مالی  شاروالی کابل 

را تکمیل ( فعالیت  34از جملۀ آن ) را پالن نموده بود که 

( فعالیت درحال اجرا قرار دارد،  27به تعداد ) نموده است. 

ز ولی ( فعالیت آغا  1)    تطبیق ( فعالیت آغاز نشده و  2)

 نسبت مشکالت معطل شده است.

فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به )   اوسط

 ( رسیده است.72.29%

 مجموع فعالیت

 های پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

در حال 

 اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

فعالیت 

 های 

آغاز 

 ناشده

68 34 27 1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 
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 ت عمدهفعالیعنوان   در سال (Targetمقدار هدف ) اصلی هدف

فیصدی 

 پیشرفت

 مطابق پالن

اولویت های 

 مشترک 
   

ایجاد 

سیستم واحد 

و همآهنگ 

معلومات 

 اداره
 

ایجاد و 

انکشاف سیستم 

حاضری 

الکترونیکی 

برای  

 کارمندان
 

در  انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری

ریاست عمومی کار،حفظ ومراقبت 

وریاست های سرسبزی ، تنظیف ، طرح 

شهری و تصدی تدویر  وتطبیق پالنهای

 ومراقبت مکروریانها
 

0  

 سازی فراهم

 رضایت 

 مراجعه

 کنندگان

 

 یک سیستم 
 ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان 

 100% 

 های تابلو

شده نصب منشور  

 وظایف و حقوق اخالقی منشور نصب

 در کارمندان و مراجعین متقابل

دارند مراجعین که دفاتری تمامی . 
100% 

 

د کارمن 29  

آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی 

 در قسمت برخورد مناسب با مراجعین
 

100% 

 سازی مناسب

 کااری فضای

زنان برای  

ترتیب پالیسی 

و پالن عمل 

 وتطبیق آن
 

درباره  (base lineسروی خط مبنا )

مشکالت زنان در فضای کاری توسط 

واحد جندر شاروالی کابل و تدوین 

یافته های پالن عمل خاص بر اساس 

 سروی
 

011% 

 اولویت های اختصاصی 

حکومتداری 

 الکترونیکی

  خانه161,370
 

 23خانه  در  222,373سروی و راجستر 

 ناحیه 
60.88% 

 تعرفه426,000 
 

تعرفااه  صاافایی بااه  922,333توزیاا  

 ناحیه 22امالک سروی شده جدید در 
 

 

5..4% 

یجااد سیساتم ا 

الکترونیکااای 

جمااااا  آوری 

ی محصاول صافای

فیصااد امااور باقیمانااده   23تکمیاال 

 سیسااااتم الکترونیکاااای  جماااا 

 آوری محصول صفایی 
6..8% 
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ناحیااااه   23در

باقیمانااااده 

 شاروالی کابل
 %100 ثبت کارمندان در دیتابیس کارمند 335 

 

فیصد  33تکمیل 

سیستم  

الکترونیک 

مدیریت پروژه 

 ها

تکمیل امورات باقیمانده امور 

یریت ایجاد سیستم الکترونیک مد

که شامل : ماجول (  (PMISپروژه ها )

بودجه سازی ، دیزاین نهایی سیستم 

، ترجمه سیستم به دری و پشتو و 

تطبیق بعضی از درخواست های تغییر 

که در رابطه با ماجول های تکمیل 

شده از طرف کارمندان شاروالی صورت 

 گرفته است میباشد.

100% 

 تدوین

 و قوانین

 طرزالعمل

 ها 

 

 

پااالن  5 ترتیااب

 استراتیژیک 
 

    ترتیب پالن استراتیژیک برای ناواحی 

 (  22الی 22)  
 

011% 

 %011 تعدیل قانون شاروالی ها  یک قانون  

 

 مقرره   5ترتیب 

ترتیب مقرره های کنترول وجلاوگیری 

از تخلفات ساختمانی ،وظایف وصالحیت 

های وکالی گذر ، اساتفاده از زماین  

ای شااروالی و و اجاره دهی ملکیت ه

 تخلفات ترافیکی  

100% 

 0 ترتیب طرزالعمل زوننگ  یک طرزالعمل 

ترتیااب حیحااه  

قیماات زمااین 

 ناحیه 22در

فیصد بااقی ماناده اماور  23تکمیل 

ترتیب حیحه قیمت زمین و زون بنادی 

 جدید برای قیمت گذاری    
90% 

 

 رهنمود 3ترتیب

فیصد بااقی ماناده اماور  23تکمیل 

)رهنماود( هاای محصاول  ترتیب منول

صافایی ومیتودولاوژی قیمات گاذاری 

 زمین و ساختمان 

90% 

 %100کارمند واجد شرایط به  2اعزام  کارمند 2ارتقای 
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ظرفیت 

 سازمانی 

کشورهای هند و جاپان به برنامه 

 های ماستری ودوکتورا

 
 کارمند  227

نفر از کارمندان  227ارتقای ظرفیت 

 %100 ی وخارجیدر برنامه های مختلف داخل

تطبیق 

برنامه های 

 کنفراس 2 آگاهی دهی 

کنفراس بزرگ شهری وملی به  2تدویر 

اشتراک اقشار مختلف جهت بلند بردن 

سطح آگاهی ، جلب مشارکت وهمکاری و 

تبادل افکار بین سکتورهای خدمات 

 رسانی

16.66% 

 
 کمپاین 52

کمپاین آگاهی دهی در  52تدویر 

 % 30 شهر کابلنواحی مختلف و مکاتب 

 

 23 

 تیاترخیابانی

تیاتر خیابانی در مکاتب   23تدویر 

و سایرمحالت تجم  مردم جهت رسانیدن 

پیام و آگاهی دهی پیرامون فرهنگ 

 شهر نشینی 

100% 

 
جلد  23333چاپ 

 کتاب

چاپ کتاب جهت آگاهی دهی اقشار 

مختلف پیرامون فرهنگ شهری ولوایح 

 شاروالی 
100% 

 اعماااااار

نهاساختما  

 

 

فیصد  93تکمیل 

امورباقیمانده 

ساااااااختمان 

تعمیاااارات و 

 دیوارها
 

ساختمان و  9تکمیل امور باقیمانده 

دیوار احاطه که شامل امورات خشت  2

کاری ، پلساتر کااری ، رنگماالی ، 

سیسااتم باارق رسااانی ، آبرسااانی ، 

کانالیزاسیون وسایر امورات مرباو  

 میباشد.
 

52.5% 

 

 طرح و

 تطبیق

 پالنهای

ریشه  

 25و 9نواحی 
فیصد پالنهای تنظیم مجدد  23ترتیب 

محل  در نواحی چهارم و  9زمین در 

 پانزدهم 
48% 

ترتیب پالنهای  

انکشافی و 

تفصیلی جوار 

محل 7سرکها در 

 وشرید های سبز 

ترتیب پالنهای انکشافی و تفصیلی 

محل مربو  نواحی 7جوار سرکها در 

وترتیب پالن پارکها  25و 9،7،23

 گانه 22د های سبز نواحی وشری

96%  
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( 53تطبیق ) 

فیصد پروسه 

تنظیم مجدد 

زمین در ساحه 

( متر 2533)

 مرب  

( فیصد پروسه تنظیم مجدد 53تطبیق )

( متر مرب   2533زمین در ساحه )

 واق  پنجصد فامیلی ناحیه پانزدهم 
100% 

 تنظیف

 
 

 
 
 

 ناحیه 22
تن  953,333جم  آوری وانتقال 

 گانه شهر 22از نواحی کثافات جامد 
100% 

 

 ناحیه 22

مترمکعب  93,333جم  آوری وانتقال 

کثافات مای  )فاضالب( از نواحی  

 شهر
85.62% 

متر  23333 

 مکعب

 انتقال آبهای اضافی کنارجاده ها 

 
62.68%  

 

پارک و  22

 ساحات سبز

فیصد  52تکمیل بازسازی و سرسبزی 

ات سبز  در پارک و ساح 22امور 

چهارم   نواحی

،ششم،هشتم،یازدهم،دوازدهم،پانزدهم 

شهر و احیای مجدد کول    وشانزدهم

حشمت خان  مطابق چارچوب طراحی 

                            شهری

               
 

100% 

نلدوانی  

 کیلومتر 23

کیلومتر گلدانها  23پایپ دوانی 

 % 100 وساحات سبز 

 سرسبزی

 ساحه 25

 25سیستم  آبیاری تغیر منب  انرژی 

ساحه جهت آبیاری وتنویر پارکها و 

 ساحات سبز از جنراتور به برق شهری 
 

100% 

حلقه  25حفر 

 چاه

حلقه چاه در پارکهای محالت  25حفر 

 %100 مختلف شهر کابل
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برای  GISنقشه  

تمام ساحات 

 سبز شهر کابل
 

ساحات سبز برای  GISتهیه نقشه 

ر تثبیت ساحات سبز ومدیریت بهت

 امور سرسبزی
 

100 % 

اصله  233333 

 اشجار
 

غرس و توزی  نهالهای درختان ، گل 

بته ها ودیوار بید در سرتاسر شهر 

 کابل
100% 

اصله  23,333 

 نهال

اصله نهال  23,333انتقال و توزی  

 %100 از قوریه به شهروندان

 
 میلیون2

میلیون اصله نهال ، گل 2آبیاری 

 %100 مداربته و ساحه سبز بشکل دوا

 
متر  23333

 مرب  

متر مرب  در  23333چمن سازی 

گدانهای بین وکنار جاده های مهم 

 شهری
100% 

احداث و  

بازسازی 

گلخانه ها در 

 تپه پغمان

احداث  وبازسازی گلخانه ها در تپه 

 متر مرب    9333پغمان بمساحت 
0  

 محیطی صحت

 محیط و

 زیستی

صاااااانف  2233

 مختلف

صانف مختلاف  2233کنترول و بررسای 

شاامل ) خبازیهاا ، کل اه پزیهاا، 

قنادیها ، مالگدام ماواد غاذایی و 

نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد 

غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشای و 

شوینده  ها ، ساوپر مارکیات هاا ، 

خوراکه فروشی ها ، لبنیاات فروشای 

ها و سایر اصاناف ( در ناواحی اول 

ایر الای پانجم بطاور دوامادار وسا

 نواحی یک الی دوبار در طول سال. 
 

84.5%  

صنف  2233

 مختلف

  

باب اماکن  2233بررسی محیط زیستی 

عامه شامل سرای ها ، بلند منزلهای 

رهایشی ، موتر شویی ها ، حمام ها 

و غیره اصناف در نواحی اول الی 

پنجم بطور دوامدار وسایر نواحی یک 

71.6% 
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 الی دوبار در طول سال  .
 

اماکن  2233

 عامه
 

هوتل ها  2233کنترول منظم 

،رستورانت ها ،حمام ها و غیره 

اماکن عامه ر نواحی اول الی پنجم 

بطور دوامدار وسایر نواحی یک الی 

 دوبار در طول سال .
 

63.70% 

کیلوو  23,333

 لیتر

کیلو و لیتر شلمل  23,333جم  آوری 

مواد غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر 

 اریخ گذشته .الکولی ت
 

100% 

 

 مرتبه  2

دواپاشی جویهای کنار سرکها ، محالت 

تجم  کثافات ، سواحل دریای کابل ، 

و سایر ساحات از قبل تعین شده در 

 سال دو مرتبه. 
 

50% 

 

 ناحیه 22

سمپل گیری مواد غذایی ومشروبات 

غیر الکولی تولیدی و توریدی مشکوک 

جهت تثبیت کیفیت بطور دوامدار در 

 واحی شهرن
 

0  

 

 نفر  72,233

آگاهی دهی) ارایه تعلیمات صحی ( 

تن از اصناف مختلفه و  72,233برای 

اماکن عامه در مورد حفاظت از محیط 

 زیست و صحت محیطی
 

54 % 

 

 کلب 22,333

کلب  22,333تطبیق واکسین برای   

به  27-2های ولگرد در نواحی  

 . 29استثنا ناحیه 

100 % 

مدیریت 

سطحی  آبهای  9922اعمار  

 کیلومتر کانال 

د کیلو متر کانال جهت ر 9922اعمار 

 22و2,4,9آبهای سطح احرضی در نواحی 

 

100% 
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 39235تحکیم  

کیلومتر سواحل 

 دریا

کیلو متر سواحل  39235تحکیم کاری 

دریا واق   پل حسن خان واق  ناحیه 

7 
100% 

سروی و دیزاین  

 کیلومتر222
کیلومتر سرک در 222سروی و دیزاین 

 22و19,17,15,13,12,11,9,8,7,5,4,3حی نوا
100 % 

 بهبود

 زیربناهای

 ترانسپورتی

 2559522احداث 

 کیلومتر سرک 

کیلومتر سرکهای اساسی 2559522احداث 

 گانه شهر 22و فرعی در نواحی 
011% 

ریخت و نصب  

متر  22,325

 مرب  انترحک 

متر مرب   22325امور ریخت ونصب 

 ک پیاده رو ها درنواحی مختلف انترح
011% 

ترمیم  

متر 232923

 مرب  سرک

متر مرب  سرک های  232923ترمیم

 اسفالتی ذریعه رویه کشی
1 

 222233ترمیم  

 متر طول

مترطول درزهای  222233ترمیم 

 سرکهای اسفالتی )کرک سیلینگ(
40% 

 
 33بهسازی 

 چهاراهی 

چهاراهی درنواحی مختلف  33بهسازی 

جهیزآن با سیگنال های شهر وت

 هوشمند

47.87% 

( 2295تکمیل ) 

 پل 2ساختمان 

فیصد ساختمان پل های  2295تکمیل 

 شینه و پاچا 
46.5% 

بهبود 

ترانسپورت 

 عامه شهری
 

ساخت دو پل 

هوایی پیاده 

 رو

پل هوایی پیاده رو در  2ساخت 

فیصد  23) تکمیل  27و  2نواحی 

 پل هوایی پیاده 23باقیمانده ساخت 

 رو(.

011% 

پایه  23ساخت   

پل هوایی 

 پیاده رو

  %011 ساختمان پل های هوایی پیاده رو

 229ساخت  

ایستگاه بس 

 های شهری

ایستگاه بس های شهری در  229ساخت 

 نواحی مختلف 
64% 
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 23تدارک  

عرداده 

 میتروبس شهری 

فیصد امور تدارک و  53پیشبرد 

 عراده میتروبس شهری  23خریداری 
.% 

 23اعمااااااار  

کیلومترمساایر 

 های بایسکل رو

ن مسیر های بایساکل رو امور ساختما

 7و3,6در نواحی 
20% 

 

 7احاااااااداث 
 کیلومتر

فیصد امور احداث متروبس  33پیشبرد 

در مساایر زرد)درمساایر ساارک هااا  

ازکوتل خیرخانه الای ارزان قیمات( 

 بطول هفت کیلومتر 

4% 

کنتاااارول  

ومااادیریت 

مااااااوثر 

 ترافیک
 

یم عال 2,253

 ترافیکی 

تهیه، تدارک ونصب عالیم ترافیکی در 

 سطح شهر کابل
 23% 

خط اندازی  

مترمرب  25,333

 جاده  

خط اندازی روی جاده درسطح شهر 

 کابل 
.6% 

سیگنال   232 

 ترافیکی

تهیه، تدارک ونصب  سیگنال های  

 ترافیکی در سطح شهر کابل 
01% 

 
متر  23,793

 کتاره 

 23,793 تهیه ، تدارک ونصب 

مترکتاره های کنار پیاده رو در 

 سطح شهر کابل 

41.4% 

تهیه نقشه های  

 5آدرس یابی 
ناحیه و 

آدرسنگ جاده 

 ها

تطبیق فاز اول پروژه آدرس دهی و 

تهیه نقشه های ابتدایی آدرس یابی 

  ناحیه شهر کابل5در  
011% 

 عواید
 

9,252,552,529  

 افغانی عواید
 

ه هااای جماا  آوری عوایااد از چشاام

 عوایدی شاروالی کابل 
 
 
 
 

86.32% 
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

2 

ایجاد سیستم  

ثبت مراجعه 

 کنندگان 
 

مراجعاااه  رضاااایت

کنناااده افااازایش 

 فته است. یا

 

 منشور نصب عرضه خدمات

 و حقوق اخالقی

 متقابل وظایف

 و مراجعین

 در کارمندان

 دفاتری تمامی

 مراجعین که

 .دارند

مراجعه  رضایت

کننده افزایش 

 یافته است.

 

آموزش کارکنان  

بخش معلومات و 

تالشی در قسمت 

برخورد مناسب 

 با مراجعین
 

رضااایت شااهروندان 

افااازایش یافتاااه 

اعتماااد  ودرنتیجااه

مردم بااحی حکومات 

 بیشتر گردیده است 

پیشاارفت مجمااوعی  اوسااط 

 فعالیت ها

22 
72.29% 
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

2 

سروی خط مبنا 

(base line)  درباره

مشکالت زنان در 

فضای کاری توسط 

واحد جندر 

شاروالی کابل و 

تدوین پالن عمل 

خاص بر اساس 

 یافته های سروی
 

مشکالت کارمندان زن 

 کابل شاروالی در

 وبررسی گردیده 

 جهت رف  مشکالت و

نان آبود وضیعت به

 ترتیبپالن عمل 

 گردیده است.

 

 355ثبت  

کارمندان در 

 دیتابیس

ثباات کارمناادان در 

بیس باعااا  دیتاااا

 ایجاااد شاافافیت در

عرصه ارائه خادمات 

 ،سوانحمانند سجل، 

تقاعااد  ترفیعااات و

 .گردیده است

 

 

3 

حکومتداری 

 الکترونیکی 

تکمیل امور 

باقیمانده 

ایجاد سیستم 

الکترونیک 

مدیریت پروژه 

که  (PMIS) ) ها

شامل : ماجول 

بودجه سازی، 

دیزاین نهایی 

سیستم،ترجمه 

سیستم به دری و 

پشتو و تطبیق 

بعضی از 

درخواست های 

تغییر که در 

رابطه با ماجول 

های تکمیل شده 

از طرف 

 فعال سازی و با
تطبیق سیستم 

الکترونیک مدیریت 

پروسه  ،پروژه ها

 و دقیق گزارشاخذ 

کنترول بموق  

 سرعتپروژه ها 

هماهنگی  و یافته

 های بین تیم

بهتر  تخنیکی

 گردیده است.
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

کارمندان 

 کابل شاروالی

 صورت گرفته

 

 و قااوانین تاادوین

 طرزالعمل

 

  

ترتیاااب پاااالن 

اساااااتراتیژیک 

باارای نااواحی )  

 (  22الی 22
 

پالنهای استراتیژیک 

نااااواحی      دور 

  نمااای پیشاارفت هاار

ناحیه درقسمت عرضه 

مشاااخ   راخااادمات 

 .است تهساخ
 

9 

 مقارره 5ترتیب  

 مقااررهشااامل )

 و کنتاارول هااای

 از جلاااااوگیری

 تخلفاااااااااات

 ساااااااختمانی،

 صالحیت و  وظایف

 گاذر، وکالی های

 از اساااااتفاده

 اجااره و  زمین

 هاای ملکیت دهی

 و کابل شاروالی

 تخلفاااتمقاارره 

     (ترافیکی

  مقرره ها درترتیب 

های مختلاف پروسه  

ایاان اداره کاااری 

سااهولت  شاافافیت و

 ایجاد نموده است.
 

 

 

تعاادیل قااانون 

 شاروالی ها 

قااانون  تعاادیل در

 شااااروالی هاااا در

 اجرای فعالیات هاا

مطااابق شاارایط روز 

 ایااان اداره باااه 

سهولت ایجاد نموده 

 است.

 

 

ارتقای ظرفیت 

 سازمانی

کارمند  2اعزام 

واجد شرایط به 

کشورهای هند و 

جاپان به 

برنامه های 

به  نداناعزام کارم

غرض  خارج از کشور

ارتقای ظرفیت 

مسلکی شان در قسمت 

بهبود اجراات 
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

ماستری 

 ودوکتورا

ومسلکی شدن سیستم 

تاثیر مثبت اداره 

 ایجاد نموده است.
 

5 

 

ارتقای ظرفیت 

نفر از  227

کارمندان در 

برنامه های 

مختلف داخلی 

 وخارجی

اشتراک  معرفی و

کارمندان بخشهای 

مختلف  در برنامه 

ارتقای ظرفیت های 

بلند رفتن  در

 مهارت های مسلکی و

فنی  و بلند بردن 

 ارایه کیفیت کاری

ریاست های ذیربط 

 موثر بوده است.

2 

 های برنامه تطبیق

دهی آگاهی   
تیاتر   23تدویر 

خیابانی در 

مکاتب و 

سایرمحالت تجم  

مردم جهت 

رسانیدن پیام و 

آگاهی دهی 

پیرامون فرهنگ 

 شهر نشینی 

آگاه سازی 

رقبال د شهروندان

 مکلفیت وجایب و

های شان پیرامون 

 درشهر نشینی  امور

قسمت جلب همکاری 

 در بخصوص نهاآهای 

 بخشهای تنظیفی،

بهبود  سرسبزی و

محیط زیستی مهم 

بوده اثرات مثبت 

در عرصه های یاد 

  داشته است.شده 

 

 

چاپ کتاب جهت 

آگاهی دهی 

اقشار مختلف 

پیرامون فرهنگ 

لوایح  شهری و

 شاروالی 

توزیا   چاپ کتاب و

آن بااه شااهروندان 

بخصوص طاالب معااارف 

 های شان در مکلفیت

بااا  قساامت شااهروند

 مسااوولیت تشااویق و

واز  یااب نمااودهغتر

فرهنگ شاهری اگااه 

 استساخته 

 تطبیق طرح و 7

شهری پالنهای  

تطبیق این  با( فیصد 53تطبیق )

پروسه ساحات غیر 
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

پروسه تنظیم 

مجدد زمین در 

  (2533) ساحه

متر مرب   واق  

پنجصد فامیلی 

 انزدهمناحیه پ

پالنی به ساحات 

پالنی تبدیل گردیده 

 دسترسی مردم به و

خدمات اولیه شهری 

 .بهتر شده است

2 

 تنظیف

 

 جم  آوری و

 (953,333)انتقال 

تن کثافات جامد 

 از نواحی شهر

انتقال  جم  آوری و

زباله ها  کثافات و

در بهبود محیط 

سیمای شهری  زیست و

نقش کلیدی داشته 

 است.

2 

 

 

 

 

 

 سرسبزی

بازسازی و 

 ( 22سرسبزی )

پارک و ساحات 

 سبز

نسبت کمبود ساحات 

سبز با تطبیق این 

فعالیت دسترسی 

شهروندان به فضای 

مناسب جهت تفریح 

 بیشتر گردیده است.

تغیر منب  

انرژی سیستم  

آبیاری ساحه  

به   از جنراتور

 برق شهری 

این سیستم تطبیق 

قسمت کاهش  در

گازات مضره که از 

اثر استفاده 

جنراتور بوجود 

آمده  موثر بوده 

 است.

حلقه چاه  25حفر 

در پارکهای 

محالت مختلف شهر 

 کابل

با حفر چاه ها 

درمحالت سبز از 

مصارف 

 )تانکر ها(روغنیات

 و شدهصرفه جوئی 

 معینهبیاری بوقت آ

که  گردیدهن اجرا آ

شتن در قسمت نگهدا

محالت سبز موثر 

  است. شدهواق  

ها به توزی  نهالانتقال و توزی  
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

اصله نهال  23,333

از قوریه به 

 شهروندان

شهروندان باع  

در  آنها تشویق

قبال سرسبزی شهر 

ساحات  گردیده و

 یافتهسبز انکشاف 

 .است 

 

 

میلیون 2آبیاری 

اصله نهال ، گل 

بته و ساحه سبز 

 بشکل دوامدار

 ها و نهال بیاریآ

 مداومت اشجار در

سرسبزی  نهال و عمر

شهر مفید بوده که 

با اجرای این 

خشک شدن  از فعالیت

ها تا حدی نهال

زیاد جلوگیری شده 

 است

 

 23333چمن سازی  

متر مرب  

دانهای بین لگ

وکنار جاده های 

 مهم شهری

این فعالیت در 

 قسمت سرسبزی و

زیبائی شهر نقش 

 مفید داشته است

 

 23یپ دوانی پا 

کیلومتر 

گلدانها وساحات 

 سبز

سیستم پایپ دوانی  

برای  در گلدانها

جلوگیری از ضایعات 

ب بهبود ساحات آ

صرفه جوئی  سبز و

در وقت، بسیار 

موثر واق  شده 

 است.

 

 

برای  GISنقشه 

تمام ساحات سبز 

 شهر کابل
 

ترتیب نقشه های 

GIS  معلوماتی

ساحات سبز شهری 

،آگاهی از ساحات 

سبز وداشتن سایر 

معلومات مرتبط را 

ارا ئه داشه بهتر 

 است.
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

 

غرس و توزی   

اصله  233333

 اشجار
 

غرس و توزی  نهال 

قسمت سرسبزی  ها در

زیبائی شهر نقش  و

 مفید داشته است

23 

 

 صحت محیطی

 23,333جماا  آوری 

کیلو و لیتر شا 

مل مواد غاذایی 

، آرایشااااااای 

ومشااروبات غیاار 

الکااولی تاااریخ 

 . گذشته

جم  آوری مواد 

غذائی ،ارایشی 

وغیر الکولی تاریخ 

تیر شده دربهبود 

صحت شهروندان 

.کاهش امراض موثر 

 بوده است.

تطبیق واکسین 

کلب  22,333برای  

 های ولگرد

تطبیق واکسین 

جلوگیری از درقسمت 

تکثیر کلب های 

ظور ولگرد بمن

ایجاد حفظ الصحه 

محیطی بهترموثر 

 واق  شده است. 

 

 
کیلو  9922عمار ا

متر کانال جهت 

رد آبهای سطح 

احرضی در نواحی 

 22و9,4,2

ی ساختمان کانالها 

باارای رد متااذکره 

ابهاااای ساااطحی در 

جلااوگیری ازتجماا  

و کاهش مشکالت ابها 

ماااوثر شاااهروندان 

 بوده است.

22 

مدیریت آبهای 

 سطحی
تحکیم کاری 

کیلو متر  39235

سواحل دریا 

واق   پل حسن 

یه خان واق  ناح

7 

ساختمان دیوار های 

 استنادی 
از خطرات ناشی از 

آب خیزی ، تعین 

حریم دریا و غصب 

 ساحات مسیردریا

جلوگیری نموده 

 است.

 
 

سروی و دیزاین 

کیلومتر سرک 222

دیزاین در بخشهای 

زیربنائی بخصوص 

سرکها باع  گردید 
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

که ساختمان سرکها  در نواحی

به شکل استندرد 

 .تطبیق گردد 

22 

 زیربناهای ودبهب

 ترانسپورتی
احداث 

کیلومتر 2559522

سرکهای اساسی و 

فرعی در نواحی 

 گانه شهر 22

ساختمان سرکهای 

 اساسی وفرعی 

دربهتر شدن سیستم 

ترانسپورت شهر 

،کاهش الودگی هوا 

وبهبود حمل ونقل 

مردم موثر بوده 

  است.
 

 

 

امور ریخت ونصب 

متر مرب   22325

انترحک پیاده 

واحی رو ها درن

 مختلف 

پیاده ساختمان 

روها برای مردم 

کرده  دسهولت ایجا

در جلوگیری از  و

حادثات ترافیکی 

تاحدی زیاد 

  موثربوده است.
 

23 

بهبود ترانسپورت 

 عامه شهری
 

پل  2ساخت 

هوایی پیاده رو 

 27و  2در نواحی 

فیصد  23) تکمیل 

باقیمانده ساخت 

پل هوایی  23

 پیاده رو(.

 پل هایساختمان 

 هوائی پیاده رو

برای مردم سهولت 

ایجا دکرده ودر 

جلوگیری از حادثات 

ترافیکی تاحدی 

زیاد موثربوده 

 است. 

پایه  23ساخت  

پل هوایی پیاده 

 رو

پل های ساختمان 

 هوائی پیاده رو

مردم سهولت  برای

در  کرده و دایجا

جلوگیری از حادثات 

ترافیکی تاحدی 

زیاد موثربوده 

 است. 
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شمار

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
فعالیت های تکمیل 

 شده
 نتایج

29 

ول  ومادیریت کنتر

 موثر ترافیک
 

تطبیق فاز اول 

پروژه آدرس دهی 

و تهیه نقشه 

های ابتدایی 

آدرس یابی در  

ناحیه شهر 5

 کابل

این مرحله اول 

پروژه در قسمت 

تامین امنیت 

،دریافت آدرسها به 

صورت ساده  واسان 

مفید واق  گردیده 

 است.

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

رش چگونگی تحقق گزا شماره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت 

دالیل عدم تکمیل 

فعالیت مطابق 

 پالن

2 

 222,373 راجستر و سروی

 ناحیه 23 در  خانه
6.% 

غیاباات مااالکین 

 بعضاای منااازل
اجااازه ناادادن 

بعضااای اشاااخاص 

بعضاای  و مقتاادر

  ارگانهای امنیتی

2 
  تعرفه 922,333 توزی 

 شده سروی امالک به صفایی

 یهناح 22 در جدید

5..4% 

زمااانگیر بااودن 

بررساای باقیااات 

ملکیتها نسبت به 

 دیتا های موجوده

فیصااد باااقی  23تکمیاال  3

مانده امور ترتیب حیحاه 

قیمت زماین و زون بنادی 

 جدید برای قیمت گذاری    

90% 

تاخیر درمنظاوری 

زونبنادی وقیمات 

 گزاری زمین

فیصااد باااقی  23تکمیاال  9

مانده امور ترتیب مناول 

ای محصااول )رهنمااود( هاا

صفایی ومیتودولوژی قیمت 

90%  

تاخیر در منظوری 

حیحه قیمت گزاری 

 زمین وساختمان
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 گذاری زمین و ساختمان 

5 
کمپاین آگاهی  52تدویر 

دهی در نواحی مختلف و 

 مکاتب شهر کابل
30%   

تاخیر در تهیه و 

تااادارک ماااواد 

ضرورت برنامه ها 

نسبت طویال شادن 

 پروسه

2 
رگ کنفراس بز 2تدویر 

شهری وملی به اشتراک 

اقشار مختلف جهت بلند 

بردن سطح آگاهی ، جلب 

مشارکت وهمکاری و تبادل 

افکار بین سکتورهای 

 خدمات رسانی

16.66% 

از اینکاه قارار 

اسات برناماه در 

مشارکت با پروژه 

هبیتاات برگازار 

گااردد ، تاااریخ 

برگاازرای آن در 

رباا  اول سااال 

پااالن  2322مااالی 

 گردید ه است . 

 2ساختمان و  9تکمیل 7
 دیوار احاطه

ممانعااااااااات      52.5%

در دوکانااداران 

قسااامت اعماااار 

 دیااوار احاطااه

، مارکیت خربوزه 

 طویل شدن پروساه 

خریااداری مااواد 

   ساختمانی . 

فیصد پالنهای  23ترتیب  2

 9تنظیم مجدد زمین در 
محل  در نواحی چهارم و 

 پانزدهم

48%  

عدم تثبیت ملکیت 

توساااااط اداره 

 م اراضی محتر

ترتیب پالنهای انکشافی و   2

ر سرکها در تفصیلی جوا

 10,7,4محل مربو  نواحی  7

وترتیب پالن پارکها  25و

 22وشرید های سبز نواحی 

 گانه

96 %  

باه  تکمیل و عدم

دساااترس قااارار 

 گرفتن پالن امالکی

 ساحات
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 93,333جم  آوری وانتقال   23

مترمکعب کثافات مای  

 شهر  )فاضالب( از نواحی
85.62%  

عوارض وسایط و 

 کپ شدن تانکرها

انتقال آبهای اضافی  22

متر  23333کنارجاده ها 

 مکعب 
62.68%  

نسبت عدم تجم  

آب های کنار 

 جاده ها

صنف  2233کنترول و بررسی  22

مختلف شامل ) خبازیها ، 

کل ه پزیها، قنادیها ، 

مالگدام مواد غذایی و 

نوشیدنی ها ، فابریکات 

د مواد غذایی و تولی

نوشیدنی ، مواد آرایشی 

و شوینده  ها ، سوپر 

مارکیت ها ، خوراکه 

فروشی ها ، لبنیات 

فروشی ها و سایر اصناف 

 ( در نواحی مختلف شهر 

84.5%  

 کمبود پرسونل

هوتل  2233کنترول منظم  23

ها ،رستورانت ها ،حمام 

ها و غیره اماکن عامه ر 

نواحی اول الی پنجم 

مدار وسایر بطور دوا

نواحی یک الی دوبار در 

 طول سال .
 

63.70% 

. 
 کمبود پرسونل

 

 2233بررسی محیط زیستی   29

باب  شامل سرای ها ، 

بلند منزلهای رهایشی ، 

موتر شویی ها ، حمام ها 

و غیره اصناف و اماکن 

 عامه 

71.6% 

 کمبود پرسونل

دواپاشی جویهای کنار  25

سرکها ، محالت تجم  

سواحل دریای  کثافات ،

کابل ، و سایر ساحات از 

50 % 

 کمبود پرسونل
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قبل تعین شده در سال دو 

 مرتبه. 

آگاهی دهی) ارایه   22

تعلیمات صحی ( برای 

تن از اصناف  72,233

مختلفه و اماکن عامه در 

مورد حفاظت از محیط 

 زیست و صحت محیطی

54% 

 کمبود پرسونل

مترطول  222233ترمیم  27

     ای اسفالتیدرزهای سرکه
 )کرک سیلینگ(      

40% 
باران های موسمی 

در اوایل ساال و 

 نبودن قیر مای  

22  

چهاراهی  33بهسازی 

درنواحی مختلف شهر 

آن با سیگنال  وتجهیز

 های هوشمند

54.64% 

چهار  33از جمله 

 23راهی ساختمان 

چهار راهی تکمیل 

چهااار راهاای  9،

تحت کار و چهاار 

راهااای ساااپاهی 

نسااابت  گمناااام

مانعااات دسااات م

فروشان کار نشده 

اسات و سااختمان 

چهار راهای هاای 

باقیمانده نسابت 

حجم کااری زیااد 

بااه سااال بعاادی 

موکااول گردیااده 

  .است

22 
فیصد ساختمان  2295تکمیل 

 پل های شینه و پاچا 
46.5% 

پرداخاات نشاادن 

انوایس قراردادی 

توساااااط وزارت 

 مالیه 

23 

ایستگاه بس های  229ساخت 

 نواحی مختلف شهری در
64% 

ساردی  باه دلیال

هوا در کار قرار 

دادی ، در قسامت 

خط اندازی نواق  

بوجود آماده کاه 

غاارض تصااحیح آن 
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مجااددآ اقاادام 

  صورت گرفته 

امور ساختمان مسیر هاای  22

 7و3,2بایسکل رو در نواحی 
نسبت عدم ماشاین   20%

 آحت

فیصد امور  33پیشبرد  22

احداث متروبس در مسیر 

مسیر سرک ها  زرد)در

ازکوتل خیرخانه الی 

 ارزان قیمت

4%  
تحااات پروساااه 

تاادارکات قاارار 

 دارد 

 ونصب تدارک ،تهیه  23

 سطح در ترافیکی عالیم1,950

 کابل عالیم ترافیکی  شهر
 

طویل شدن پروساه  4%.

 تدارکات 

29 

خط اندازی روی جاده 

 درسطح شهر کابل 
.6% 

طویل شده پروساه 

تااااادارکاتی ، 

ین خریاداری ماشا

 خط اندازیآحت 

25 

 %10 سیگنال ترافیکی  232

قاارارداد عقااد 

ودرطاای ششااماه 

آینااده تطبیااق 

 یگرددم

22 
تهیه ، تدارک ونصب  

مترکتاره های کنار  23,793

پیاده رو در سطح شهر 

 کابل 

41.4 

نسااابت بررسااای 

تعاادیالت بوجااود 

آمااده از طاارف 

هییت موظاف کاار 

به تاخیر مواجاه 

 گردید . 

27  

 چشمه از عواید آوری جم 

 شاااروالی عوایاادی هااای

 کابل

86.32286997 
 

عدم تحویلی هاای 

نماارات پااروژه 

شاایرپور ،شاارکت 

اونکس،لیگوگلوبل 

،گلبهااار ساانتر 

وشااااااارکتهای 

عدم    تبلیغاتی.

محصااول  انتقااال 

خدمات شهری چهار 

وزارت  دروازه از

بابت رب   مالیه 

اخیر ساال ماالی 

 222که حدود  2322
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میلیاون افغاانی 

 اشد میب

 

 شده معطل فعالیت های ب: 

گزارش چگونگی تحقق  شماره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت

دالیل معطل شدن 

 فعالیت

فیصد امور  53پیشبرد  2

 23تدارک و خریداری 

 عراده میتروبس شهری 

طویاال شاادن پروسااه  %.

 تدارکاتی 

 

 

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

دالیل عدم آغاز  عنوان فعالیت شماره

 فعالیت

ایجاد و انکشاف سیستم حاضری  2

 الکترونیکی برای  کارمندان
 

عدم بدساترس به نسبت 

لوازم مورد  قراردادن

ایاان فعالیاات  ضاارورت

آغاز نگردید و قارار 

اساات در سااال بعاادی 

مااورد تطبیااق قاارار 

 گیرد . 

باقیمانده  امور فیصد 23 تکمیل 2

 الکترونیکی جم  آوری سیستم

   صفایی محصول

های دفتر کارتوقف در 

 هبیتات 

3 

 ترتیب طرزالعمل زوننگ 

از اینکااه در قساامت 

رهبااااری وتشااااکیالت 

شاااروالی کاباال یااک 

سلسله تغیرات بوجاود 

آمااد کااه یااک تعااداد 

ریاساات هااای جدیااد 

ایجاد گردیده است که 
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تااا اکنااون مسااولیت 

ترتیب وارایه گازارش 

فعالیاات متااذکره بااه 

کاادام ریاساات مشااخ  

واگذار وروی آن کاار 

 ته است .صورت نگرف

9 
احداث  وبازسازی گلخانه ها در 

متر  9333تپه پغمان بمساحت 

 مرب   

نسبت طویل شدن پروسه 

تدارکاتی امور احداث 

گلخانه های متذکره 

به تآخیر مواجه 

           گردید.

سمپل گیری مواد غذایی  5

ومشروبات غیر الکولی تولیدی و 

توریدی مشکوک جهت تثبیت کیفیت 

 ار در نواحی شهربطور دوامد

نظر به کمبود پرسونل 

این فعالیت تطبیق 

 نگردیده است

2 

متر مرب  سرک های  232923ترمیم

 اسفالتی ذریعه رویه کشی

نسبت طویل شدن پروسه 

تدارکاتی خریداری 

مواد ساختمانی وقیر 

 وماشین میلینگ امور

سرکها صورت رویه کشی 

  نگرفت

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی شکالت عمدهم

عدم همکاری بعضی ارگان های 

ذیربط دولتی در قسمت تطبیق 

 بعضی فعالیت ها ی این اداره 

ایجاد هماهنگی بیشتر و تامین 

 روابط کاری خوب 

تاخیر در منظوری بعضی لوایح 

 مرتبه به اجراات این اداره 

تسری  روند طی مراحل پروسه 

در  منظوری قوانین و مقررات

 ادارات ذیربط 

 

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

دالیل عدم  نتایجعنوان فعالیت  شماره



27 
 

تکمیل شده خارج 

 از پالن

ت در یشمول

 پالن

ساختن ناصف سرک  2

سمت جنوبی 

 کابل  یوم استد

از اینکه  کاهش ازدحام ترافیکی 

در این 

ساحه 

استدیوم 

ملی قرار 

دارد و 

مسابقات 

مختلف 

در  ورزشی

آن جا دایر 

و باع  

ایجاد 

ازدحام 

میگردید ، 

بنآ ضرورت 

به این 

 پروسه شد . 

ساختن کانا ل رد  2

آب های سطحی چهار 

تنظیم بهتر رد آبهای  راهی میدان 

سطحی و جلوگیری از 

تخریب سرکها و ایجاد 

سهولت برای شاملین 

 ترافیک  
 

بااه نساابت 

مشااااااکالت 

عایاااده از 

تجماااا  آب 

خیااااااازی 

موساااااومی 

ل کانااااااا

متاااااذکره 

اعمااااااار 

 گردید . 

ساختن کانال چوک  3

 چهار راهی مزاری 
تنظیم بهتر رد آبهای 

سطحی و جلوگیری از 

تخریب سرکها و ایجاد 

سهولت برای شاملین 

 ترافیک  
 

به نسبت 

مشکالت 

عایده از 

تجم  آب 

خیزی 

موسومی 

کانال 
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متذکره 

اعمار 

 گردید .

ساختن کانال سرک  9

متره میدان  23

مقابل هوایی 

 وزارت داخله 

تنظیم بهتر رد آبهای 

سطحی و جلوگیری از 

تخریب سرکها و ایجاد 

سهولت برای شاملین 

 ترافیک  
 

به نسبت 

مشکالت 

عایده از 

تجم  آب 

خیزی 

موسومی 

کانال 

متذکره 

اعمار 

 گردید .

 

  1399مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

پالن شده برای سال  های عنوان برنامه ها و یا فعالیت شماره

 1399مالی

  2322سال مالی  تکمیل امور باقیمانده پروژه های  2

 امور تطبیق پالن چار چوب طراحی شهری  2

 و کوچه ها  ها  اسفالت و کانکریت ریزی سرک 3

 امور زیبا سازی شهر کابل  9

 تحکیم سواحل دریای کابل  5

 اعمار و ساختمان کانال ها  2
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 یمضما

 ) به افغانی(1398عواید  سال مالی:  (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی 

 شده به افغانی

عواید خالص بدست 

 آمده به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

 122,106,731  1,321,184,434 1,443,291,165 نواحی  2

 236,179,408 1,954,979,408 1,718,800,000 ریاست عواید  2
 

 

 441,409,518  264,240,482 705,650,000 ریاست ملکیت ها  3

 29,824,399  38,705,601 68,530,000 ریاست کلتور ی  4

ریاست تنظیم مارکیت  5

 ها 

35,000,000 24,470,340  10,529,660 

 16,609,328  9,900,672 26,510,000 ریاست طرح و تطبیق  6

 9,426,780  11,873,220 21,300,000 ریاست تنظیف  7

 243,430,241  396,048,158 639,478,399 ترافیک کابل  8

 4,021,402,315 9,252,552,529 مجموع عواید به افغانی
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 1398 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2ضمیمه شماره )
 

 بودجه به میلون افغانی

 لمجموع بودجه منظور شده سا

 1398مالی  
 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 1+2

میلیون   2,700    میلیون افغانی5,800  میلیون افغانی  8,676

 افغانی

 میلیون افغانی 3,100  

ششصد و  هزار و هشت 

 هفتادو شش میلیون افغانی 

پنج 

هزارهشتصد 

میلیون 

 افغانی

دوهزارهفتصد  

میلیون 

 افغانی

سه هزاریکصد  

میلیون 

 غانیاف

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

3,586   6853   32%  2457   86%    

و پنچ صدو هشتاد و  هزارسه 

 شش میلیون افغانی 
و پنچ  هزارسه  

صدو هشتاد و شش 

 انیمیلیون افغ

هزار وچهار دو  شصت و دو فیصد 

صدو  پنجاه هفت 

 افغانی 

   هشتاد و شش فیصد  
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۳ضمیمه شماره )
 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد 

نمایندگی های 

 خارجی 

تعداد 

نمایندگی های 

 والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد 

 معینیت ها

 

 بست مافوق
معینیت پالن 

گذاری انکشاف 

شهری در سال 

تزیید  7931

.شده است  

    2 
 اول بست 93

2 بست 37 و  
9 

تشکیل 

سال 

۷۳۳۱ 

     
رسمی و  1

قرار 

 دادی 

بست اول  21

بست  35و 

 دوم 

5 

تشکیل 

سال 

۷۳۳۱ 

 



32 
 

 

مرکزی بخش کارکنان   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش کارکنان والیتی: 

تشکیل 

منظور 

شده 

۷۳۳۱ 

  ینمامور
و 

 استادان 

 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

کارکنان 

 والیتی
 مجموع

  

کارکنان 

نمایندگی های 

 خارجی 

 مجموع

  

سیستم کارکنان شامل 

 رتب و معاش 
 مجموع

  

اصل 

 تشکیل
6633 6820    6883 

/ مامور

 استاد
 نظامی اجیر 

 
ما

مو

 ر

اح

یر 

  

 
نظام

  ی
 اجیر مامور

نظا

  می
 یاتوح مرکز

 

            
  

      

 موجود

 زن مرد زن مرد
مر

 د
   نظامی اجیر مامور زن مرد زن

ما

مو

 ر

اج

 یر
نظام

 ی
 اجیر مامور  

نظا

 می
  

 مرکز

 
   وحیات

 زن مرد زن مرد زن مرد 383 3116 0 0 301 3316 361 3066

مجمو

مر ع

 د
 مرد زن

ز

 ن
مر

 د
ز

 ن

مج

مو

 ع

م

ر

 د

ز

 ن

م

ر

 د
 زن

مر

 د
 زن

مجم

 وع

م

ر

 د
 زن

م

ر

 د
 زن

مجمو

 ع

         3066 361 3316 301  3811 

                      

33 3 

        

36 
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ت
ی
ع
ق
و
م

 

 تعداد کارکنان

ع
و
م
ج
م

ت 
ی
ع
ق
و
م

 

 تعداد کارکنان

ع
و
م
ج
م

ت 
ی
ع
ق
و
م

 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور
 نظامیان اجیر مامور

ع
و
م
ج
م

 زن مرد زن مرد زن مرد 
  

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

میدان         بامیان        کابل

 وردک
       

        پکتیا        تخار        بلخ

        پنجشیر        جوزجان        کندهار

        سرپل        کاپیسا        هرات

        بادغیس        اکپکتی        ننگرهار

        ارزگان        خوست        کندز

        زابل        کنر        بغالن

        دایکندي        نیمروز        بدخشان

        فاریاب        هلمند        لوگر

        نورستان        فراه        غزني

        سمنگان        پروان

        غور        لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

  زنان زن مرد زن مرد زن مرد

  مردان      

 


