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 پس منظر

شاروالی کابل با دیدگاه تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر مدرن، پایدار و قابل استطاعت، بر طبق پالن    

یک که دارای چهار رکن اساسی ) اصالحات و حکومت داری خوب، پالن گذاری وخدمات استراتیژ

 شهری، زیربنای شهری و رشداقتصادی ( میباشد فعالیت مینماید.

 :ازاف و مقاصد شاروالی کابل عبارتنداهد

o  تبدیل شاروالی کابل به یک نهاد مدرن وخادم مردم 

o مور پالنگذاری شهری و خدمات شهری تطبیق استندردهای جهانی ومنطقوی در زمینه ا 

o . توسعه پایدار شهر کابل بر اساس معیارهای فرهنگی و اقتصادی 

o .احداث زیربنا های معیاری و پایدار 

o .توسعه ساحات سبز 

3مآخذ: پالن استراتژیک شاروالی کابل صفحه                         
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 خالصه گزارش 

سال  ( برای 67سال و تعداد ) تمامبرای ( فعالیت عمده را 67مجموعاً )  1397درسال مالی  لشاروالی کاب   

اجرا قرار  فعالیت درحال(31)تکمیل شده است.به تعداد ( فعالیت33پالن نموده بود که از جملۀ آن )مالی 

 است. آغاز نشدهآن ( فعالیت 3) و به تعداد شتهدا

 ست.رسیده ا(%69.25به ) 1397سال مالی طی  شاروالی کابلت های فیصدی پیشرفت تمام فعالی اوسط   

  

مجموع فعالیت های 

   پالن شده

فعالیت های 

   تکمیل شده 

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

67 33 31 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش
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 فعالیت عمدهعنوان   سالدر(Targetدار هدف )مق اصلی هدف
 فیصدی پیشرفت

 مطابق پالن

 داری حکومت

 الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 خانه246,090

 
 %50 ناحیه 10 در خانه246،090 راجستر و سروی

 تعرفه100,000
 سروی امالک به صفایی  تعرفه100,000 توزیع

 ناحیه 17 در جدید شده
100% 

 جلدکتابچه40,000
 امالک به صفایی جلدکتابچه 40،000 توزیع

 ناحیه 17 در جدید شده سروی
79 % 

   الکترونیکی سیستم یک
 آوری جمع جهت الکترونیکی سیستم ایجاد

 صفایی محصول
100% 

 ریاست 10
( ریاست مرکزی و 10ثبت دیتابیس کارمندان )

 %90 نواحی

 پایه20
انکشاف حاضری الکترونیکی در ریاست های 

 %100 نواحی 

 دو سیستم

 (PMISسیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها )

درصد( باقیمانده ایجاد سیستم  20وتکمیل )

 اعتباردهی مدیریت پروژه ها
85% 

 و تدوین قوانین

ها طرزالعمل  

 تهیه پالن استراتیژیک برای مدیریت ترافیک  یک پالن 
100% 

28 گذر ناحیه و 13ترتیب پالن استراتیژیک برای  ناحیه و گذر13 % 

 مقرره  4 
ترتیب مقرره های امور تنظیفی ، سرسبزی  ، 

 اشتهارات و تنظیم مجدد زمین 
25%  

 ناحیه 22
 جدید بندی زون و زمین قیمت ساختن نهایی

%90 گذاری قیمت برای  

 رهنمود 3

نهایی ساختن منول )رهنمود( های محصول 

صفایی ومیتودولوژی قیمت گذاری زمین و 

 ساختمان 
90%  

 100% و هند کشورهای به شرایط واجد کارمند 8 اعزام تن 8 ظرفیت ارتقآ
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 ماستری های برنامه به جاپان سازمانی

 تن100
 برنامه در کارکنان از نفر 100 ظرفیت ارتقای

 100% داخلی مختلف های

 تن1،457
 ترافیک منسوبین از تن1،457 ظرفیت  ارتقا

 0 کابل

تطبیق برنامه 

تهیه آگاهی دهی و 

 مواد تبلیغاتی

 

 ناحیه 17
 پرداخت تشویق جهت عامه دهی آگاهی

100%  ناحیه 17در صفایی محصول  

 شهر یک

 و قوانین تبلیغاتی برنامه و عامه آگاهی کمپاین

  در ترافیکی مقررات

 کابل شهر

%100 

 تطبیق و ترتیب

 شهری پالنهای

 یک سالون و یک احاطه

 

 ساختمان هباقیماند امور( صد در 57) تکمیل

 حصار، بنی واقع زنانه خوانی فاتحه صالون

 بیز واحاطه(  16) ناحیه صالون فاتحه خوانی

 کار و مراقبت حفظ ریاست ترانسپورت

62%  

 %5 کابل شهر ناحیه 6 در دهی آدرس پروژه تطبیق ناحیه 6

 ناحیه 11
 11 در یابی آدرس ابتدایی های نقشه تهیه

 %100 کابل شهر ناحیه

 حیهنا 2

 نواحی در زمین مجدد تنظیم پالنهای ترتیب

 پانزدهم و چهارم

 

100% 

 مترمربع 9530

 ساحه در زمین مجدد تنظیم پروسه تطبیق

 ناحیه فامیلی پنجصد واقع مترمربع 9530

 پانزدهم
5% 

 عراده50 امورتنظیف
 مواد انتقال جهت واسطه عراده 50 خریداری

 )کثافات) فاضله
100% 

 %100 7 ظرفیت به دانی زباله2,000 وخریداری هیهت پایه 2،000
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 مکعبه متر ویک مترمکعب

 ناحیه 22

 

 کثافات مترمکعب 800،000 وانتقال آوری جمع

 %100 شهر نواحی از جامد

 کثافات مترمکعب 60،000 وانتقال آوری جمع

 %63 شهر  نواحی از مایع

 تن 35،540
 احیهن در کانال دو از لوش تن 35،540 انتقال

 %100 8 ناحیه مربوط مینه رحمن وکانال 13

 امور سرسبزی

 پارک و ساحات سبز 12
پارک و ساحات سبز  12بازسازی و سرسبزی 

 %75.5 در نواحی مختلف شهر 

 پارک  20
پارک از  20تغیر منبع انرژی سیستم  آبیاری 

 %100 جنراتور به برق شهری ویا سولر 

 ناحیه 22
ر زمین برای غرس نهال و هکتا 30آماده سازی 

 %100 قلمه در نواحی  شهر

 ناحیه 22

قلمه و دیوار بید و غرس    20،000غرس 

اصله نهال در پارکها و ساحات سبز در  21،000

 نواحی شهر
100% 

 اصله نهال 50،000
اصله نهال از قوریه به  50،000انتقال و توزیع 

 %100 شهروندان

 میلیون1.8
اصله نهال ، گل بته و ساحه  میلیون1.8آبیاری 

 %100 سبز بشکل دوامدار

 هکتار  در نواحی مختلف شهر  3چمن سازی  هکتار  3
100% 

 هکتار زمین  3

هکتار قوریه در ساحات تپه های  3احداث 

پغمان وبگرامی ، باغ خواجه اسحق و پارک 

 آزادی
100% 

 %100 در کیلومتر و حفر چاه عمیق 4.5پایپ دوانی  کیلومتر 5.6
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گلدان سرک چهار قلعه چهاردهی و پایپ دوانی 

سرک بین چهار راهی بره کی الی پروان سوم 

 کیلومتر   1.1بطول 

 و محیطی صحت

زیستی محیط  

 ناحیه 22

 

 ساحات در آفات و امراض ضد ادویه استعمال

 %100 شهر نواحی سبز

 صنف مختلف 17600

صنف مختلف شامل )  8800کنترول و بررسی 

 بازیها ، کلچه پزیها، قنادیها ، مالگدام موادخ

غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد 

 غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشی و شوینده  ها ،

سوپر مارکیت ها ، خوراکه فروشی ها ، لبنیات 

فروشی ها و سایر اصناف ( در نواحی مختلف 

  8800شهر و کنترول و بررسی محیط زیستی 

ا ، بلند منزلهای رهایشی ، موتر شویی )سرای ه

 ها ، حمام ها و غیره اصناف (و اماکن عامه 

77.2 
% 

 کیلوو لیتر 60،000

مل مواد کیلو و لیتر شا 60،000جمع آوری 

غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر الکولی تاریخ 

 گذشته .
100% 

 مرتبه  2

دواپاشی جویهای کنار سرکها ، محالت تجمع 

واحل دریای کابل ، و سایر ساحات کثافات ، س

 از قبل تعین شده در سال دو مرتبه. 

100% 

 ناحیه 22

سمپل گیری مواد غذایی ومشروبات غیر الکولی 

تولیدی و توریدی مشکوک جهت تثبیت 

 کیفیت بطور دوامدار در نواحی شهر
0% 

 نفر  79،200
نفر صنف مختلفه و  79،200آگاهی دهی برای 

 64% در شهر فعالیت مینمایند.اماکن عامه که 

100% واکسین برای کلب های ولگرد  5000تطبیق   کلب  5،000  
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مدیریت دارایی 

های بخش 

 زیربنایی

 تعداد کیلومتر
تکمیل ثبت و راجستر سرکهای شهری به 

100% تفکیک حالت آنها در سطح شهر کابل  

 زیربناهای بهبود

 ترانسپورتی

 کیلومتر 200
 به معادل سرک کیلومتر 200 دیزاین و سروی

 %100 .متره هفت جاده کیلومتر 421

 کیلومتر 216
 کیلومتر 303 به معادل کیلومتر 216 احداث

 %59 وفرعی اساسی سرکهای  متره هفت جاده

 مربع متر 60،000
 ها رو پیاده مربع متر 60,000 فرش سنگ

 %31 . الک انتر نوع از مختلف درنواحی

 ازی جاده های شهر کابلزیبا س کیلومتر31
35% 

  سرکها اسفالت مترمربع 70،000 ترمیم مترمربع 70،000
100% 

 %5 پل واقع منطقه شینه و پاچا  2ساختمان  پل 2

 %80 اعمار پل های هوایی پیاده رو پایه 8

 ترانسپورت بهبود

شهری عامه  

 باب 264
 9ایستگاه بس های شهری  در   264ساخت 

 %25 مسیر شهر 

 مسیر شهر کایل 4امور دیزاین مترو بس در  مسیر  4
10% 

 کیلومتر 8
احداث متروبس از ده افغانان الی سرای شمالی 

 کیلومتر 8به طول 
0 
 

 ایجادماستر پالن ترانسپورت عامه شهری   یک پالن 
0 

 دیزاین تفصیلی بهبود جاده های شهر  کیلومتر76
5% 

 مدیریت و کنترول

ترافیک موثر  

 عالیم ترافیکی  3،900
عالیم ترافیکی در  3،900تهیه،تدارک ونصب 

%5 سطح شهر کابل   

 مترمربع 30،000
خط اندازی روی جاده درسطح شهر کابل به 

 %17 متر مربع 30000طول 

 سیگنال  250
سیگنال  ترافیکی در  250تهیه، تدارک ونصب  

 2 سطح شهر کابل 
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 طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

 

 طبقه بندی)عرصه(فعالیت شماره

 ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 متر 25،000
متر  کتاره های  25،000  تهیه ، تدارک ونصب

 %8 کنار پیاده رو در سطح شهر کابل 

 یک ساختمان 
دیزاین مرکز کنترول ترافیک و سیستم های 

 %100 نظارتی و ارتباطی آن 

 ساختمان  یک

ساخت مرکز معیاری معاینه تخنیکی وسایط 

 نقلیه در شهر کابل

 

 
 
2%  

 
 

 آبهای مدیریت

 سطحی

 کیلومتر  12
و متر کانال جهت رد آبهای سطح کیل 12اعمار 

 %100 االرضی

 کیلومتر 5 

کیلو متر سواحل دریا واقع قلعه  5تحکیم کاری 

، قافله باشی  16و 9زمانخان سمت نواحی 

و پل حسن خان واقع  13و  5سمت نواحی 

 7ناحیه 

15.1% 

 و کفایی خود

 اقتصادی توسعه

 شهر

 ناحیه 22
شهر ثبت و راجستر دست فروشان در نواحی 

 %100 کابل

 تثبیت آمار اشتهارات و بلبوردها در سطح شهر ناحیه 22
100% 

 افغانی عواید  4،860،993،526
جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی 

 %83.014 شاروالی کابل 

 %%69.25 فعالیت 67 مجموع
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1 

 الکترونیکی داری حکومت

 به صفایی  تعرفه100،000 توزیع

 17 در جدید شده سروی امالک

 ناحیه

گردیده   شاروالی کابل عوایدفزایش اباعث

 است .

2 
 جمع جهت الکترونیکی سیستم ایجاد

 صفایی محصول آوری

 شفافیت ایجادباعث تطبیق این فعالیت  

جلوگیری از فساد  ، عواید  افزایشو 

گردیده  مربوطه امور تسریعو اداری 

  .است

3 

انکشاف حاضری الکترونیکی در 

 ریاست های نواحی

به اساس پالن مرتبه قرار بود تا طی سال نوت:

حاضری کارمندان ریاست های نواحی  1397مالی 

الکترونیکی گردد ولی نظر به مشکالت عدم 

و برق دوامدار  موجودیت سیستم نیتورکینگ

ترجیح داده شد تا در ابتدا ،درریاست های مذکور 

سیستم حاضری ریاست های مرکزی و بعدآ 

نواحی الیکترونیکی گردد. که نصب  های  ریاست

سیستم در ریاست های مرکزی تکمیل گردیده 

 است .

 حاضری در دقت و شفافیت ایجادسبب 

وجلوگیری از  کابل شاروالی کارمندان

 .است شده در شاروالی خیالی کارمندان 

 ها طرزالعمل و قوانین تدوین 4
 مدیریت برای استراتیژیک پالن تهیه

 ترافیک

 برای ترافیکی خدمات عرضه بهبودباعث 

 میگردد. کابل شهروندان

5 

 سازمانی ظرفیت ارتقآ

 به شرایط واجد کارمند 8 اعزام

 های برنامه به جاپان و هند کشورهای

 ماستری

 وفنی مسلکی های مهارتو یکار ظرفیت

 باعث میگردد تاافزایش یافته و  کارمندان

وباکیفیت تر را خدمات بهتر این اداره

 6 ارایه نماید.برای شهروندان کابل 
 کارکنان از نفر 100 ظرفیت ارتقای

 داخلی مختلف های برنامه در

7 

 تهیه و دهی آگاهی برنامه تطبیق

 تبلیغاتی مواد

 تشویق هتج عامه دهی آگاهی

  ناحیه 17در صفایی محصول پرداخت

سبب میشود  دهی آگاهیتطبیق فعالیت 

 درقسمتشهروندان  پذیری مسولیت  تا

 باعثو بلند رفته صفایی محصول پرداخت

 گردد. شاروالی عواید ازدیاد

8 
 تبلیغاتی برنامه و عامه آگاهی کمپاین

  در شهر ترافیکی مقررات و قوانین

 و قوانیناز  هروندانشدهی آگاهی باعث 

 در امر وگردیده ترافیک  مقررات

جلوگیری از حادثات و ایجاد نظم 
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 کمک مینماید. ترافیکی در شهر کابل

9 

 شهری پالنهای تطبیق و ترتیب

 یابی آدرس ابتدایی های نقشه تهیه

 کابل شهر ناحیه 11 در

 های آدرس یافتن در سهولتباعث ایجاد 

 در مکک و کابل شهر سطح در اماکن

 گردیده است. شهر امنیت بهبود

 

10 
 در زمین مجدد تنظیم پالنهای ترتیب

 پانزدهم و چهارم نواحی

 برنامه تطبیق زمینه ساختن فراهمسبب 

 سازی معیاری و زمین دمجد تنظیم

 مشارکت با کابل شهر پالنی غیر ساحات

 گردیده است. مردم

11 

 یامورتنظیف

 جهت واسطه عراده 50 خریداری

 )کثافات) فاضله مواد تقالان

 در امر وبلند رفته  ظرفیت بخش تنظیفی

 ایجادو شهر تنظیفی خدمات اموری بهبود

 .کمک کرده است شهرپاک

12 

 به دانی زباله2،000 وخریداری تهیه

 مکعبه متر ویک مترمکعب 7 ظرفیت

 بلند رفتن ظرفیت بخش تنظیفیباعث 

 در کمکو  در جهت جمع آوری زباله ها 

 وجلوگیری شهر وصفایی تنظیف سهپرو

 شده است. هوا گی آلوده از

13 

 800،000 وانتقال آوری جمع

 نواحی از جامد کثافات مترمکعب

 شهر

 از جلوگیری و شهر صفایی و در امر پاکی

کمک نموده   زیست محیط گی آلوده

 است.

14 

 کانال دو از لوش تن 35،540 انتقال

 مینه رحمن وکانال 13 ناحیه در

 8 ناحیه مربوط

بهبود یافته  االرضی سطح آبهای جریان

کمک  آبها تجمع از جلوگیریدر و

 مینماید.

15 

 سرسبزی امور

 20 آبیاری  سیستم انرژی منبع تغیر

 ویا شهری برق به جنراتور از پارک

  سولر

 برق، انرژی مصرفاز  جوئی صرفه امر در

 سیستم ایجاد و زیست محیط بهبود

موثریت خوب  اقتصادی و پایدار آبیاری

 .دارد

16 
 برای زمین هکتار 30 سازی آماده

 شهر  نواحی در قلمه و نهال غرس

و قلمه برای غرس نهال هکتار زمین  30

 .آماده گردیده است 

17 

 و بید دیوار و قلمه  20،000 غرس

 پارکها در نهال اصله 21،000  غرس

 شهر نواحی در سبز ساحات و

 توسعهو باعث  غرصدیوار بید اشجار،

 گردیده است. شهرسرسبزی در 



11 
 

18 

 از نهال اصله 50،000 توزیع و انتقال

 شهروندان به قوریه

تشویق توزیع نهالهای مذکور باعث 

غرس اشجار و توسعه شهروندان در 

 شده است. ساحات سبز در شهر

19 
 گل ، نهال اصله میلیون1.8 آبیاری

 دوامدار بشکل سبز ساحه و بته

جلوگیری شدن ساحات سبز  از خشک

 . است گردیده 

20 

 نواحی در  هکتار 3 سازی چمن

  شهر مختلف

 و ساحات سبز در سطح شهرباعث توسعه 

سالم در محالت محیط زیست  ایجاد

 .مربوطه گردیده است

21 

 تپه ساحات در قوریه هکتار 3 احداث

 خواجه باغ ، وبگرامی پغمان های

 آزادی پارک و اسحق

 در شهر زبس ساحات توسعه برای نهالها

 تهیه و غرس گردیده است.

22 

 چاه حفر و کیلومتر4.5 دوانی پایپ

 قلعه چهار سرک گلدان در عمیق

 بین سرک دوانی پایپ و چهاردهی

 سوم پروان الی کی بره راهی چهار

   کیلومتر 1.1 بطول

در  آب ضایعات ازباعث جلوگیری 

ار ایجاد سیستم پایدو پارکهای مذکور 

 آنها شده است. آبیاری

23 

 زیستی محیط و محیطی صحت

 در آفات و امراض ضد ادویه استعمال

 شهر نواحی سبز ساحات

حشرات شده و جلوگیری زراعتی آفات از

 را عندالموقع از بین برده است. مضره

24 

 لیتر و کیلو 60،000 آوری جمع

 آرایشی ، غذایی مواد ملشا

 .گذشته تاریخ الکولی غیر ومشروبات

 تیرشده تاریخ مواد واستفاده فروش از

 بعمل آمده است. جلوگیری

25 

 ، سرکها کنار جویهای دواپاشی

 سواحل ، کثافات تجمع محالت

 قبل از ساحات سایر و ، کابل دریای

 .مرتبه دو سال در شده تعین

شیوع  ازازبین رفته و مضره  حشرات

 جلوگیری حتی االمکان ساری امراض

   . است گردیده

26 
 کلب برای واکسین 5000 تطبیق

 ولگرد های

تطبیق واکسین تا اندازه ای در قسمت 

 ، ولگرد های کلب تکثیر از جلوگیری

 و ها کلب  گزیدن از ناشی امراض کاهش

 .موثر واقع شده است زیست محیط بهبود

 سرکهای راجستر و ثبت تکمیل زیربنایی بخش های دارایی مدیریت 27

 سطح در آنها حالت تفکیک به شهری

به  شهری سرکهایبا تطبیق این فعالیت 

تفکیک حالت آنها ثبت و راجستر شده 

 به  بموقع گی رسیده و  تشخیص که در
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 فوق العاده کمک مینماید. آنها ترمیمات کابل شهر

28 

 ترانسپورتی زیربناهای بهبود

 . سرک کیلومتر 200دیزاین و سروی

 

 و ستندرد های پروژه تطبیق زمینه

 نموده است. فراهمرا  معیاری

29 
 اسفالت مترمربع 70،000 ترمیم

 سرکها

با مصرف بودجه کمتر سرکها ترمیم 

آنها زود هنگام تخریب  ازگردیده و

مشمولین برای جلوگیری بعمل آمده و 

 سهولت ایجاد نموده است. ترافیک

 ترافیک موثر مدیریت و کنترول 30
 و فیکترا کنترول مرکز دیزاین

 آن ارتباطی و نظارتی های سیستم

 ، ترافیکی خدمات عرضه بهبوددر امر 

 از وجلوگیری ترافیک جریان کنترول

موثرواقع  ترافیکی حوادث  و تخلفات

 .میگردد

 سطحی آبهای مدیریت 31
 رد جهت کانال متر کیلو 12 اعمار

 االرضی سطح آبهای

تجمع  وسرکها تخریب درجلوگیری از

در محالت مربوطه رضی آبهای سطح اال

 .کمک نموده است

 

32 

 شهر اقتصادی توسعه و کفایی خود

 در فروشان دست راجستر و ثبت

) درآنعده نواحی که  کابل شهر نواحی

 بیشتر ضرورت احساس میگردید.(

 نظم ایجاد باعث فروشان دست تنظیم

وکاهش نسبی ازدحام در محالت  شهری

 .مربوطه گردیده است

33 
 در بلبوردها و اشتهارات ارآم تثبیت

 شهر سطح

و افزایش در عواید  شفافیت باعث 

 . گردیده است شاروالی کابل

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

 شماره
 گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی 

  پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق 

 پالن

 %50 ناحیه 10 در خانه246،090 راجستر و سروی 1

  اجازه ندادن،غیابت مالکین بعضی منازل

اجازه ندادن و بعضی اشخاص مقتدر

به تیم  رگانهای دولتی وامنیتیبعضی ا

 سروی
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2 

 سروی امالک به صفایی جلدکتابچه 40،000 توزیع

79 ناحیه 17 در جدید شده % 

عدم همآهنگی ناحیه با برنامه در 

سنجش محصول صفایی و تعرفه و 

  برنامهتفاوت دیتا ناحیه و 

 و مرکزی ریاست( 10) کارمندان دیتابیس ثبت 3

 نواحی
90% 

نسبت مشکالت کمبود برق و سیستم 

انترنیت فعالیت طبق پالن ساالنه تکمیل 

 نگردیده است.

4 
 (PMIS) ها پروژه مدیریت الکترونیک سیستم

 سیستم ایجاد باقیمانده( درصد 20) وتکمیل

 ها  پروژه مدیریت اعتباردهی

85% 

 سیستم باقیمانده کار فیصد 20

 تکمیل ها پروژه مدیریت اعتباردهی

 سیستم ایجاد ولی است گردیده

 (PMIS) ها پروژه مدیریت الکترونیک

 پالن مطابق کار آغاز در تآخیر نسبت به

 پیشرفت فیصد 70و نگردیده تطبیق

 .است نموده

%82 گذر و ناحیه 13 برای استراتیژیک پالن ترتیب 5  

فتر نواحی ، شاروالی مشکالت بین د

کابل،وشوراهای مردمی و عدم 

 همآهنگی و ارتباطات

6 
 ،  سرسبزی ، تنظیفی امور های مقرره ترتیب

 زمین مجدد تنظیم و اشتهارات
25% 

مقرره تنظیم مجدد زمین قبآل ترتیب و 

غرض منظوری به وزارت محترم عدلیه 

م که همچنان قرار تفاه وگردیده  رجاعا

مشاوریت محترم  بل وبین شاروالی کا

آقای اجمل دفترریاست جمهوری ا.ا 

مقرره  مسودهاحمدی صورت گرفته،

ترتیب و غرض بازنگری به  متذکره های

 .شده استآن دفتر محترم ارسال 

7 
 برای جدید بندی زون و زمین قیمت ساختن نهایی

 گذاری قیمت
90% 

زمانگیر شدن تعین کمیته از اداره 

 آن . مربوطاراضی و سایر بخش های 

فعآل از طرف مجلس اداری والیت 

محترم کابل منظور گردیده و منتظر 

 تاییدی کابینه میباشد.
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8 
 صفایی محصول های( رهنمود) منول ساختن نهایی

 ساختمان و زمین گذاری قیمت ومیتودولوژی
90% 

منول های مذکور در مرحله بررسی و 

زمانگیر تصویب قرار دارد که به نسبت 

 های فوق الذکر فعالیت هشدن پروس

 مذکور تکمیل نگردید.

9 

 صالون ساختمان باقیمانده امور( صد در 57) تکمیل

 فاتحه صالون حصار، بنی واقع زنانه خوانی فاتحه

 ریاست ترانسپورت بیز واحاطه(  16) ناحیه خوانی

 کار و مراقبت حفظ

62% 

صالون های فاتحه خوانی تکمیل 

ورت ریاست گردیده و احاطه بیز ترانسپ

فیصد پیشرفت  89حفظ مراقبت وکار 

به نسبت کمبود مواد داشته ولی 

تکمیل  در ساحه پروژه ساختمانی

 نگردیده است.

 %5 کابل شهر ناحیه 6 در دهی آدرس پروژه تطبیق 10

طویل شدن پروسه تدارکاتی بدلیل 

  فعالیت مذکور تطبیق نگردیده یعنی

ه گذاشتپروژه متذکره دوبار به اعالن 

شد اما هیچ شرکت واجد شرایط 

اعالن بار سوم برای اشتراک نورزید و

و  هعقد قرارداد گردید که فعآل  گردید

جدیدآ اغاز گردیده پروژه مذکور  کار 

 .است

11 
 9530 ساحه در زمین مجدد تنظیم پروسه تطبیق

%5 پانزدهم ناحیه فامیلی پنجصد واقع مترمربع  

تی به نسبت طویل شدن پروسه تدارکا

پروژه مذکور پالن ساالنه تطبیق 

 نگردیده است.

12 
 مایع کثافات مترمکعب 60،000 وانتقال آوری جمع

%63 شهر  نواحی از  

 کمبود و وسایط تخنیکی عوارض

 .تنظیف خدماتی پرسونل و تشکیل

13 
 در سبز ساحات و پارک 12 سرسبزی و بازسازی

%75.5 شهر مختلف نواحی  

در ساحوی نسبت مشکالت اجتماعی و 

پالن فعالیت مذکور پروژه های پارکها، 

 تطبیق نگردیده است.
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14 

)  شامل مختلف صنف 8،800 بررسی و کنترول

 و ییغذا مواد مالگدام ، قنادیها پزیها، کلچه ، خبازیها

 ، نوشیدنی و غذایی مواد تولید فابریکات ، ها نوشیدنی

 ، ها مارکیت سوپر ، ها  شوینده و آرایشی مواد

 اصناف سایر و ها فروشی لبنیات ، ها فروشی راکهخو

 محیط وبررسی شهروکنترول مختلف نواحی در( 

 ، رهایشی منزلهای بلند ها، سرای) 8،800 زیستی

  .عامه واماکن( اصناف وغیره ها ،حمام ها شویی موتر

84.3 
منابع بشری وتخنیکی باعث  کمبود

 شده تا پالن ساالنه تکمیل نگردد.

15 
 اماکن و مختلفه صنف نفر 79،200 برای هید آگاهی

 %55.4 .مینمایند فعالیت شهر در که عامه
کمبود منابع بشری و تخنیکی باعث 

 عدم تطبیق پالن گردیده است.

16 

 جاده کیلومتر 303 به معادل کیلومتر 216احداث

 وفرعی اساسی سرکهای  متره هفت

 

59% 

،طویل شدن پروسه مشکالت استمالکی

،پایین بودن  هاعضی از پروژه بتدارکاتی 

شرکت های  تعدادی ازظرفیت 

شدن  بیاکمبلند رفتن و و قراردادی

در بازار  در جریان ربع چهارمسمنت 

 .دالیل عدم تطبیق پالن ساالنه میباشد

17 
 درنواحی ها رو پیاده مربع متر 60،000 فرش سنگ

% 31 . الک انتر نوع از مختلف  

ار کافی عدم بدسترس قرار گرفتن مقد

مواد ساختمانی مورد ضرورت پروژه 

، ریزش شدید بارانهای موسومی،ها

موجودیت مشکالت ساحوی و اجتماعی 

باعث عدم تطبیق پالن  پروژه هادر 

 گردیده است.

%35 کابل شهر های جاده سازی زیبا 18  

نسبت تردد ترافیک کار پروژه متذکره 

بطی پیشرفته و پالن تطبیق نگردیده 

 است.

%5 پاچا و شینه منطقه واقع پل 2 ساختمان 19  

پروژه مذکور دوبار به اعالن گداشته شد 

در  ،ولی هیچ شرکت واجد شرایط

 یدند وبار سومداوطلبی اشتراک نورز
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ور جداگانه به اعالن سپرده هردوپل ط

شد که فعآل آفر های شرکت های 

اشتراک کننده تحت پروسه ارزیابی قرار 

  دارد.

 %80 رو پیاده هوایی ایه پل اعمار 20

 دیزایننسبت مشکالت تخنیکی در

ت مطابق پالن یکار این فعال ،پروژه

 پیشرفت ننموده است.

21 
 مسیر 9 در شهری های بس ایستگاه 264 ساخت

 25% شهر

پروژه مذکور به دلیل مشکالت در اسناد 

تخنیکی و سردی هوا مطابق پالن 

 پیشرفت نداشته است.

22 

 روبس در چهار مسیر شهر کابلامور دیزاین میت

10%  

دیزاین آماده و جهت منظوری به 

کمیسیون ارسال گردیده ولی حین 

ارگان  3منظوری جهت بررسی به هیت 

محول و به دلیل زمانگیر شدن پروسه 

مذکور ، فعالیت طبق پالن تطبیق 

 نگردیده است.

23 
  شهری عامه ترانسپورت پالن ایجادماستر 

08%  
ماده و تحت بررسی قرار اسناد مذکور آ

 دارد.

%5  شهر های جاده بهبود تفصیلی دیزاین 24  

قرار داد عقد گردیده ولی نسبت عدم 

توانایی شرکت قراردادی کار صورت 

 .وممکن قرارداد فسخ گردد  نگرفته

25 
 سطح در ترافیکی عالیم 3،900 ونصب تهیه،تدارک

%5  کابل شهر  

 کار قراردادی شرکت ضعف نسبت به

و پالن  گردیده مواجه تآخیر به روژهپ

 .استتطبیق نشده 

26 
 سطح در ترافیکی  سیگنال 250  ونصب تدارک تهیه،

 %2 کابل شهر

 ها چهاراهی نبودن مشخص نسبت به

 طبق فعالیت،ها سیگنال نصب جهت

 بخش در فعآل و نشده تکمیل پالن

 محترم اداره تدارکات تسهیالت

 .دارد قرار ملی تدارکات

27 
 طول به کابل شهر درسطح جاده روی اندازی طخ

 %16.6 مربع متر 30000

 قراردادی شرکت ضعف نسبت به

 مواجه تآخیر به پروژه کار درجریان
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 .است گردیده

28 
 کنار های کتاره  متر 25،000  ونصب تهیه،تدارک

%8  کابل شهر سطح در رو پیاده  

به نسبت ضعف شرکت قراردادی 

تآخیر مواجه درجریان کار پروژه به 

 گردیده است.

29 
 در نقلیه وسایط تخنیکی معاینه معیاری مرکز ساخت

%2 کابل شهر  

پروسه دیزاین مرکز متذکره به نسبت 

عدم دریافت شرکت واجد شرایط دوبار 

به اعالن سپرده شده و فعآل تحت 

 پروسه داوطلبی قرار دارد.

30 

 قلعه واقع دریا سواحل متر کیلو 5 کاری تحکیم

 سمت باشی قافله ، 16 و9 نواحی سمت انخانزم

 7 ناحیه واقع خان حسن پل و 13 و 5 نواحی
15.1%  

 کافی مقدار گرفتن قرار بدسترس عدم

 پروژه ضرورت مورد ساختمانی مواد

موسومی در  بارانهای شدید ها،ریزش

 ساحوی مشکالت موجودیت فصل بهار،

 ها پروژه در اجتماعی و

31 
 شاروالی عوایدی های شمهچ از عواید آوری جمع

 %83.014 کابل

عدم تحویلی پول اجاره مارکیت 

شرکت  خربوزه، عدم پرداخت قروض

اونکس ،گلبهار سنتر ،مقروضیت های 

از جانب  پروژه شیرپورت رهایشی مران

و باقیات شرکت های  مالکین جایدادها

 .هاراتیاشت

 

 

 

 شده معطل فعالیت های ب: 

 معطل شدن فعالیتدالیل  فیصدی پیشرفت فعالیتگزارش چگونگی تحقق  شماره

   وجود ندارد 
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 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 عدم آغاز فعالیتدالیل  عنوان فعالیت شماره

1 
 در داخله امور محترم وزارت همکاری عدم کابل ترافیک منسوبین از تن1،457 ظرفیت  ارتقا

 .مذکور فعالیت تطبیق زمینه

2 
 و تولیدی الکولی غیر ومشروبات ذاییغ مواد گیری سمپل

 نواحی در دوامدار بطور کیفیت تثبیت جهت مشکوک توریدی

 شهر

 مختلف اصناف کنترول و بررسی از بعد

 کیفیت تثبیت جهت مشکوک مواد کدام

 . نیامد بدست

3 
 8 طول به شمالی سرای الی افغانان ده از متروبس احداث

 کیلومتر

ث گردیده تا عدم تکمیل دیزاین پروژه باع

 پروژه مذکور شروع نشود.

 

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده
 ایجاد کمیته مشخص تحت رهبری شاروالی کابل .1 همآهنگی عدم .1

 طویل شدن پروسه تدارکات پروژه های بزرگ.2
بمنظور تسریع امور پروژه های بزرگ ضرورت است تا در  .2

 ت از داوطلبی مقید استفاده گردد.سیستم تدارکا

 

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

 شماره
عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از 

 پالن
 نتایج

دالیل عدم شمولیت در 

 پالن

    

 

 1398برنامه های عمده پالن شده برای سال مالی 
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 1398عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی  شماره

 خانه ها در نواحی باقیمانده شهر  راجستر و سروی 1

 جدید. شده سروی امالک به توزیع کتابچه های صفایی 2

  باقیمانده . نواحی و مرکزی هایریاست کارمندان دیتابیس ثبتحاضری الکترونیکی و  تکمیل سیستم 3

 .گذر های باقیمانده و واحین برای استراتیژیک پالن ترتیب 4

   گذاری قیمت برای جدید بندی زون و زمین قیمت ساختن نهایی  میل امورات باقیمانده تک 5

6 
 ریگذا قیمت ومیتودولوژی صفایی محصول های( رهنمود) منول ساختن نهایی  تکمیل امورات باقیمانده 

      ساختمان و زمین

7 
و تدویر  یماستر های برنامه به جاپان و هند کشورهای به شرایط واجد انکارمند یکتعداد از اعزاممعرفی و

 پروگرامهای ارتقای ظرفیت کارمندان 

  بلکا شهر در و شهری ترافیکی مقررات و قوانین تبلیغاتی برنامه و عامه آگاهی های کمپاینتدویر  8

 کابل شهر در دهی آدرس پروژه تطبیق 9

10 
احه سق پروسه های تنظیم مجدد زمین در در محالت تحت پالن و تطبی ی تنظیم مجدد زمینترتیب پالنها

 پنجصد فامیلی واقع ناحیه پانزدهم. 

 گانه شهر 22جمع آوری و انتقال کثافات جامد ، مایع وآبهای سطح االرضی از نواحی  11

 شهر مختلف نواحی در سبز ساحات و سرسبزی ایجاد وپارکها  بازسازی 12

13 

 وطهدر قوریه های مرب بید دیوار و قلمه غرس 

  توزیع نهالها برای شهروندان 

 شهرمختلف  نواحی در سبز ساحات و پارکها در هانهال غرس 

 ودواپاشی آنها طبق ضرورت. آبیاری پارکها و ساحات سبز 

 اصناف مختلف در شهر و آگاهی دهی بررسیکنترول، 14

 جمع آوری مواد تاریخ تیر شده   15

 امور دیزاین زیربناها 16

 سرکها وترمیم اسفالت تمانساخ،احداث  17

 سنگفرش پیاده روها 18

 زیبا سازی جاده  19
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 ساختمان پلهای موتر رو وپیاده رو برای عابرین 20

  متروبس احداث 21

 ساختمان ایستگاه بس های شهری در نواحی مختلف شهر 22

 ساختمان کانالها 23

 کابل رشه در نقلیه وسایط تخنیکی معاینه معیاری مرکز ساخت 24

 جمع آوری عواید از چشمه های عایداتی شاروالی کابل 25
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 ضمایم

 )به افغانی( 1397( عواید سال مالی 1ضمیمه شماره )

 شماره
 عواید خالص بدست آمده به افغانی شده به افغانی بینی مبلغ عواید پیش منابع عایداتی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

1 

 عوایدی های ازچشمه یدعوا آوری جمع

 ریاست شهر، گانه22 نواحی های ریاست)

 ها، مارکیت تنظیم ها، ملکیت عواید، های

 ( وتطبیق طرح ریاست و تنظیف کلتوری،

 %16.98 ندارد افغانی 4,035,322,798 افغانی 4,860,993,526

 افغانی 4،035،322،798 افغانی 4،860،993،526 مجموع عواید به افغانی
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 1397سال مالی  شاروالی کابل بابت (؛بودجه عادی و انکشافی2ضمیمه شماره)

 بودجه به میلون افغانی

 2 بودجه انکشافی 1 بوجه عادی 1+2 1397 جموع بودجه منظور شده سال مالیم

   4,597.744     2,308.842  6,906.585 به رقم

 به کلمات

 صدو نه و هزار شش

 اعشاریه شش

   پنچ پنجصدوهشتادو

 دوصدو دوهزارو 

 اعشاریه ونه بیست

   ودو هشتصدوچهل

ونود  صدوپنجو هزار چهار 

وهقت اعشاریه هفت صدو 

   چهل وچهار

 مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد

 مصرف بودجه
  مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

  به فیصد به افغانی به فیصد به افغانی

  %40.31 1,853.477 %90.13 2,081.153 به رقم

 به کلمات

 یک و هشتاد دوهزارو

 پنجاه یکصدو اعشاریه

 وسه

 اعشاریه نود

 سیزده

 هشتصدو هزارو یک

 اعشاریه وسه پنجاه

 چهارصدو

 هفتادوهفت

 ویک سی اعشاریه چهل
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 1397 مالی سال انکشافی وزارت مالیه بودجه (؛2ضمیمه شماره)

 بودجه به میلون افغانی

 2 بودجه انکشافی 1 بوجه عادی 1+2 1397 موع بودجه منظور شده سال مالیجم

 2،758.339  0  2,758.339 به رقم

 به کلمات

وهفت صدو  دومیلیارد

پنجاه وهشت اعشاریه 

      سه صدوسی و نه

  صفر 

 صدو وهفت دومیلیارد

 سه اعشاریه وهشت پنجاه

   نه        نه و صدوسی

 ال مالی به مبلغ و فیصدمصرف بودجه به اساس س

 مصرف بودجه
  مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

  به فیصد به افغانی به فیصد به افغانی

  %91.7 2,531.213 - - به رقم

 به کلمات

پنجصدو دوهزارو   

سی ویک اعشاریه 

 دوصدو سیزده

 نود ویک اعشاریه هفت 
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  شاروالی کابل(؛تشکیل 3ضمیمه شماره)

داد معینیت تع 

 ها

تعداد ریاست های 

 2و1مرکزی بست

تعداد مشاوریت 

 ها

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد نمایندگی 

 های خارجی
 تعداد تصدی ها

تعداد شرکت 

 های مختلط
 مالحظات

تشکیل سال 

1396 
3 

بست  51بست اول و  35

2 
2      

تشکیل سال 

1397 
4 

 بست 51 و اول بست 35

2 
2     

 بست مافوق

معینیت پالن 

گذاری انکشاف 

شهری در سال 

تزیید شده  1397

 .است
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                                                               بخش کارکنان مرکزی

 مجموع

 کارکنان شامل رتب و معاش

 مجموع

 کارکنان نمایندگی های خارجی

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

 کارکنان مرکزی

وعمجم  اجیران نظامیان 

 مامورین

 و

 استادان

تشکیل 

منظور 

شده 

1397 

 اجیر نظامی مامور اجیر نظامی مامور اجیر نظامی مرکز والیات
مور/ ما

 استاد

اصل 

 تشکیل
     

      8245 - 6430 1815 
    

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مامور اجیر نظامی  مامور اجیر نظامی  مامور اجیر نظامی  مرکز والیت 

 موجود

 مرد زن مرد زن مرد زن مجموع مرد زن مرد زن مرد زن مجموع مرد زن مرد زن مرد زن مجموع مرد زن مرد زن مجموع
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