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خالصه گزارش

راپور فعيل براي سال مايل ١٣٩٦ که شامل جزئيات کامل از سرتاتيژي ها و برنامه هاي سال متذکره با پس منظر، چالش ها، فرصت ها، ديدگاه آينده، دست 
آوردها و نتايج بدست آمده تهيه گرديده است.رکن هاي سال ١٣٩٦ در چهار بخش عمده "حکومت داري خوب"، " پالنگذاري و خدمات شهري"، "زيربنا هاي 

شهري" و "رشد اقتصاد شهري" با اهداف سرتاتيژيک، برنامه ها وپروژه هاي مشخص ترتيب گرديده است.

حکومتداري خوب اولني رکن پالن اسرتاتيژيک شاروايل کابل ميباشد که برمبناي اصول شفافيت، حسابدهي به شهروندان کابل، حاکميت قانون و پاسخدهي 
استوار ميباشد. تحت اين رکن برنامه هاي مبارزه با فساد اداري، ارتقاي ظرفيت سازماين، آگاهي دهي و مشارکت عامه، مديريت منابع عوايدي، طرح قوانني 

و پالييس ها، شهر هوشمند و تقويت و هامهنگي با جوامع بني امللل شامل ميباشند. 

پالنگذاري و ارايۀ خدمات شهري دومني رکن پالن سرتاتيژيک شاروايل کابل بوده که با هدف تبديل کردن شهر از حالت فعيل به يک شهر مدرن و قابل زندگي 
رابطۀ مستقيم دارد. در اين زمينه رضورت است تا ماسرتپالن کابل بر اساس نيازمندي هاي جديد شهر کابل بروز گرديده، که شامل ترتيب منودن پالن هاي 
زيربنايي، زوين، تفصييل وتبديل منودن ساحات غري پالين به پالين ميباشد. تحت اين رکن برنامه هاي زمينه سازي و تطبيق پالن هاي شهري، تنظيم مجدد 
شامل  زيست  محيط  حفظ  و  شهري  سبز  ساحات  توسعه  و  ايجاد  شهر،  صفايئ  ساختامنها،  و  ها  شهرک  سازي  معياري  شهري،  مجدد  انکشاف  و  زمني 

ميباشند.

زيربناهاي شهري رکن سوم پالن سرتاتيژيک شاروايل کابل بشامر ميباشد.  برطبق نيازهاي شهري، اولويت بندي پروژه ها و امکانات بوديجوي، امور بازسازي 
و ساختامن تعداد از رسک ها، پارک ها، پلچک ها وغريه تاسيسات زيربنايي را تحت کار قرارداده است. برنامه هاي مشخص اين رکن عبارتند از بهبود زيربنا هاي 
ترانسپوريت، احداث رسکها، حفظ و مراقبت رسکها، احداث کانال ها و جويچه ها، تنوير جاده ها، احداث تاسيسات ترانسپورت عامه شهري، مديريت انتقال 

ترافيک ميباشد.

رشد اقتصاد شهري چهارمني رکن پالن سرتاتيژيک شاروايل کابل ميباشد. شاروايل کابل پالن دارد تا نخست ظرفيت الزم را ايجاد و با راه اندازي برنامه هاي 
اقتصادي وضعيت اقتصاد شهروندان کابل را بهبود بخشد که زمينه ساز رشد اقتصادي , کاريايب و جلب رسمايه گذاري براي شهروندان کابل ميباشد. از جملۀ 
بر اساس سکتورهاي  بندي شهر کابل  انسجام اصناف شهر کابل، ساحه  ايجاد ميکانيزم مشارکت سکتورهاي عامه و خصويص،  از  توان  اين خدمات مي 

اقتصادي و ارايه خدمات متوازن نام برد.

دست آورد ها و نتایج عمده شاروالی کابل در سال نیمه مالی ١٣٩٦ عبارتند از:



حکومت داري خوب:
IWPR کاهش ٨١٪ فساد درسطح شاروايل، کاهش آمار رشوه بطور قابل مالحظه و تعني جايگاه شاروايل کابل  نظر به راپور  •

 Project Management با اکرثيت معيارات تعني شده و نظارت متداوم مطابق به معيارهاي  ايجاد سيستم مديريت بهرت و تطبيق موثر پروژه ها   •
Institute

معريف حدود دو صد تن افراد افرادمتهم به فساد به ارگان هاي عديل و قضايي جهت پيگرد قانوين   •
تصويب ساختار تشکياليت جديد براي سال ١٣٩٦ نظر به نياز و رضورت امروز شهر و جلب متخصصني با تجربه (٧ ماسرت , ٢٤ ليسانس) نظر به طرزالعمل   •

استخدام از طريق رقابت آزاد.
•  اجراي ١٤ تياتر خياباين و ٦ کمپاين در ٦ مکتب جهت آگاهي عامه در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي

براه انداخنت کمپاين رستارسي آگاهي عامه  در مورد شاروايل کابل و رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل   •
اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري    •

ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت از طريق شامره ١٥٥ و رسيدگي به ٢١٢ آن، وصل منودن ٨ ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان به مرکز شاروايل   •
و تهيه کتاب تصويري براي اطفال در مورد فرهنگ شهرنشيني 

(FMIS)  ايجاد و اغازسيستم انکشاف و اصالح سيستم مايل وعوايدي شاروايل کابل  •
نهايي سازي و تصويب طرزالعمل براي ارزيايب ساختامن ها توسط کابينه محرتم ج.ا.ا. و ترتيب طرزالعمل تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري  •

ادامه پروژه هاي تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري در ١٢ ساحه   •
ساده سازي و ديجيتال سازي پروسه هاي جواز اصناف   •

افتتاح حساب هاي بانکي براي متامي ٨٠٠٠ پرسونل شاروايل و پراداخت معاشات از طريق سيستم بانکي وآغاز تطبيق سيستم اجراي حواله از طريق   •
سيستم انالين Payroll System در همکاري با بانک جهاين و وزارت ماليه

اسرتداد پول ١٥  منره زمني معضله يي وتحصيل مبلغ (٤٠٦٦٨٨٠٩٧) افغاين ( پول خدمات شهري، سهم شاروايل کابل از رشکت ها , اضافه ستاين ها و   •
مقروضيت) 

جلب همکاري و اجراي تفاهم نامه ها با ارگان هاي بني املليل با ارزش تقريباً ٣٫٢ ميليون دالر.  •
 پالن گذاري و خدمات شهري:

تهيه پالنهاي  در سطح ناحيه براي نواحي ١ , ٤ , ٥ , ٦ , ١١ , ١٦ , ١٧، تکميل آدرس يايب ناحيه اول و رشوع آدرس يايب در شش ناحيه ديگر، اجراي ١٧٥٠    •
قطعه قباله جات اول تعدييل در دفاتر اساس ثبت امالک، اجراي ٥٤٠  مکتوب قباله از زمني هاي رهاييش و تجاريت،  ثبت و راجسرت ١٩٥٠٠٠ جايداد در بانک 

معلومايت در هشت ناحيه ١،٤،٥،٦،١١،١٦و١٧ و رشوع ثبت و راجسرت جايداد در ١٠ ناحيه ديگر
ارتقاي مديريت تنظيم مجدد زمني به آمريت تنظيم مجدد زمني در رياست طرح و تطبيق پالنهاي شهري و پالنگذاري و تحليل تخنيکي ١٢ پروژه تنظيم   •

مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري در نواحي مختلف 
ارائه صدور مجوز ساختامن از مرجع واحد براي٣٢٤ ساختامن رهاييش و تجاريت  •

بلند بردن ظرفيت جمع آوري کثافات از ٣٣٪ به ٥٠٪، خريداري٢٦٠ وسايط و تجهيزات براي ارايه خدمات بهرت امور تنظيفي  و واگذاري امور تنظيفي ٥    •
ناحيه به سکتور خصويص و بازسازي گزک براي دفن ذباله ها، استخدام ٢٧٥ بانوان در امورات تنظيفي، تشکيل تيم برريس تخلفات تنظيفي و جلوگیری 

٨٠ تخلف در بخش های رد فاضالب به جوی ها و انبار کردن مواد ساختامنی در مسیر های عامه.
آغاز ساختامن ٤ پارک (شهرنو , قلعه فتوح , عالوالدين و قلعه احمد خان)، غرس ٦٧,٥٥٦ اصله نهال و چمن سازي ١,٥٨٠ مرتمربع پارکها ، حفظ ، مراقبت      •

١,٧٠٠,٠٠٠ اصله نهال بهطور دوامدار
جمعآوري به مقدار ١٩٣١٢٠ کيلوگرام و ليرت مواد غذايي تاريخ تريشده و محو ١٨٧٣٢٧ کيلو گرام و ليرت، انجام يک دور دوا پايش بر ضد افات و حرشات   •

در ٢٢ ناحيه و آغاز برنامه عقيم سازي کلب هاي ولگرد در شهر.
تسهيل بيش از ٢٠٠٠ شاگردان مکاتب غرض سريعلمي باغ وحش کابل، مهيا ساخنت صالون هاي فاتحه خواين براي ١٧٨٧ مراسم فاتحه، فراهم کردن   •

موترهاي جنازه براي ٦٦٠٠ جنازه.
 زیربنا های شهری:

ترتيب اسناد تخنيکي ٢٣٠ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي ( بگونه معياري و با در نظرداشت اهداف ترانسپورت پايدار)  •
تطبيق ٣٠٪ پالن احداث ٢٢٨ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي (معادل ٣٧٥ کيلومرت رسک ٧-مرته)  •

تطبيق ٣٥٪ پالن بهسازي ٨٥٤ هکتار ساحات غريپالين  •
تطبيق ٤٠٪ پالن داغگريي و ترميم ١٠٠٠٠٠ مرت مربع رسک  •

کانکريت ريزي ٣,٨٦١ مرت مربع سطح پياده روها و جغل اندازي ٥٫٦٣ کيلومرت رسک ها و کوچه ها  •
ترميم و فعال سازي  به تعداد ٢٠ برج برق   •

ارتقاي مديريت رسکسازي به آمريت زيربنا ها در تشکيل رياست طرح و تطبيق پالن هاي شهري  •
ايجاد ديپارمتنت مديريت دارايي ها و GIS در تشکيل رياست حفظ مراقبت و کار وايجاد واحد مديريتي جهت نظارت و تضمني کيفيت پروژه هاي رسک   •

GIS و ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل که در ساحات پالين موقعيت دارد و تهيه نقشه هاي آنها به سيستم
ارتقاي ظرفيت ١٦ انجنري مستعد از طريق برنامه ToT در کشورهاي جاپان و هند در بخش رسوي، ديزاين، ساختامن، حفظ مراقبت رسکها، و مديريت   •

قراردادها و آغاز برنامه آموزيش اين بخشها در سطح اداره، به حاميه اداره جايکا جاپان
GIS ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل که در ساحات پالين موقعيت دارد و تهيه نقشه هاي آنها به سيستم  •

آغاز طرح پروژه ماسرت پالن ترانسپورت عامه شهري  •
اغاز ساختامن حدود بیش از ٥٠٠ توقفگاه هاي بس   •

آغاز ساختامن  مسري BRT در دو پروژه رسکهاي اسايس (بره کي ايل رساي شاميل و مکروريان ايل ارزان قيمت)  •
ايجاد بورد مديريت ترافيک به تصويب شوراي عايل توسعه شهري.  •

تسويد طرزالعمل ها مختلف مرتبط به مديريت ترافيک  •
آغاز پروسه تدارکات ساختامن کانال وزيرآباد به عرض ٨ مرت و طول ٧ کيلومرت  •

تطبيق ٢٠٪ از جمله ٢٤ کيلومرت کانال  •
ساختامن  بطول حدود ٢ کيلو مرت ديوار هاي استنادي جهت تحکيم سواحل دريا کابل مبنظور جلوگريي از سيالب ها در ساحات جوار دريا  •



حکومت داري خوب:
IWPR کاهش ٨١٪ فساد درسطح شاروايل، کاهش آمار رشوه بطور قابل مالحظه و تعني جايگاه شاروايل کابل  نظر به راپور  •

 Project Management با اکرثيت معيارات تعني شده و نظارت متداوم مطابق به معيارهاي  ايجاد سيستم مديريت بهرت و تطبيق موثر پروژه ها   •
Institute

معريف حدود دو صد تن افراد افرادمتهم به فساد به ارگان هاي عديل و قضايي جهت پيگرد قانوين   •
تصويب ساختار تشکياليت جديد براي سال ١٣٩٦ نظر به نياز و رضورت امروز شهر و جلب متخصصني با تجربه (٧ ماسرت , ٢٤ ليسانس) نظر به طرزالعمل   •

استخدام از طريق رقابت آزاد.
•  اجراي ١٤ تياتر خياباين و ٦ کمپاين در ٦ مکتب جهت آگاهي عامه در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي

براه انداخنت کمپاين رستارسي آگاهي عامه  در مورد شاروايل کابل و رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل   •
اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري    •

ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت از طريق شامره ١٥٥ و رسيدگي به ٢١٢ آن، وصل منودن ٨ ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان به مرکز شاروايل   •
و تهيه کتاب تصويري براي اطفال در مورد فرهنگ شهرنشيني 

(FMIS)  ايجاد و اغازسيستم انکشاف و اصالح سيستم مايل وعوايدي شاروايل کابل  •
نهايي سازي و تصويب طرزالعمل براي ارزيايب ساختامن ها توسط کابينه محرتم ج.ا.ا. و ترتيب طرزالعمل تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري  •

ادامه پروژه هاي تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري در ١٢ ساحه   •
ساده سازي و ديجيتال سازي پروسه هاي جواز اصناف   •

افتتاح حساب هاي بانکي براي متامي ٨٠٠٠ پرسونل شاروايل و پراداخت معاشات از طريق سيستم بانکي وآغاز تطبيق سيستم اجراي حواله از طريق   •
سيستم انالين Payroll System در همکاري با بانک جهاين و وزارت ماليه

اسرتداد پول ١٥  منره زمني معضله يي وتحصيل مبلغ (٤٠٦٦٨٨٠٩٧) افغاين ( پول خدمات شهري، سهم شاروايل کابل از رشکت ها , اضافه ستاين ها و   •
مقروضيت) 

جلب همکاري و اجراي تفاهم نامه ها با ارگان هاي بني املليل با ارزش تقريباً ٣٫٢ ميليون دالر.  •
 پالن گذاري و خدمات شهري:

تهيه پالنهاي  در سطح ناحيه براي نواحي ١ , ٤ , ٥ , ٦ , ١١ , ١٦ , ١٧، تکميل آدرس يايب ناحيه اول و رشوع آدرس يايب در شش ناحيه ديگر، اجراي ١٧٥٠    •
قطعه قباله جات اول تعدييل در دفاتر اساس ثبت امالک، اجراي ٥٤٠  مکتوب قباله از زمني هاي رهاييش و تجاريت،  ثبت و راجسرت ١٩٥٠٠٠ جايداد در بانک 

معلومايت در هشت ناحيه ١،٤،٥،٦،١١،١٦و١٧ و رشوع ثبت و راجسرت جايداد در ١٠ ناحيه ديگر
ارتقاي مديريت تنظيم مجدد زمني به آمريت تنظيم مجدد زمني در رياست طرح و تطبيق پالنهاي شهري و پالنگذاري و تحليل تخنيکي ١٢ پروژه تنظيم   •

مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري در نواحي مختلف 
ارائه صدور مجوز ساختامن از مرجع واحد براي٣٢٤ ساختامن رهاييش و تجاريت  •

بلند بردن ظرفيت جمع آوري کثافات از ٣٣٪ به ٥٠٪، خريداري٢٦٠ وسايط و تجهيزات براي ارايه خدمات بهرت امور تنظيفي  و واگذاري امور تنظيفي ٥    •
ناحيه به سکتور خصويص و بازسازي گزک براي دفن ذباله ها، استخدام ٢٧٥ بانوان در امورات تنظيفي، تشکيل تيم برريس تخلفات تنظيفي و جلوگیری 

٨٠ تخلف در بخش های رد فاضالب به جوی ها و انبار کردن مواد ساختامنی در مسیر های عامه.
آغاز ساختامن ٤ پارک (شهرنو , قلعه فتوح , عالوالدين و قلعه احمد خان)، غرس ٦٧,٥٥٦ اصله نهال و چمن سازي ١,٥٨٠ مرتمربع پارکها ، حفظ ، مراقبت      •

١,٧٠٠,٠٠٠ اصله نهال بهطور دوامدار
جمعآوري به مقدار ١٩٣١٢٠ کيلوگرام و ليرت مواد غذايي تاريخ تريشده و محو ١٨٧٣٢٧ کيلو گرام و ليرت، انجام يک دور دوا پايش بر ضد افات و حرشات   •

در ٢٢ ناحيه و آغاز برنامه عقيم سازي کلب هاي ولگرد در شهر.
تسهيل بيش از ٢٠٠٠ شاگردان مکاتب غرض سريعلمي باغ وحش کابل، مهيا ساخنت صالون هاي فاتحه خواين براي ١٧٨٧ مراسم فاتحه، فراهم کردن   •

موترهاي جنازه براي ٦٦٠٠ جنازه.
 زیربنا های شهری:

ترتيب اسناد تخنيکي ٢٣٠ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي ( بگونه معياري و با در نظرداشت اهداف ترانسپورت پايدار)  •
تطبيق ٣٠٪ پالن احداث ٢٢٨ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي (معادل ٣٧٥ کيلومرت رسک ٧-مرته)  •

تطبيق ٣٥٪ پالن بهسازي ٨٥٤ هکتار ساحات غريپالين  •
تطبيق ٤٠٪ پالن داغگريي و ترميم ١٠٠٠٠٠ مرت مربع رسک  •

کانکريت ريزي ٣,٨٦١ مرت مربع سطح پياده روها و جغل اندازي ٥٫٦٣ کيلومرت رسک ها و کوچه ها  •
ترميم و فعال سازي  به تعداد ٢٠ برج برق   •

ارتقاي مديريت رسکسازي به آمريت زيربنا ها در تشکيل رياست طرح و تطبيق پالن هاي شهري  •
ايجاد ديپارمتنت مديريت دارايي ها و GIS در تشکيل رياست حفظ مراقبت و کار وايجاد واحد مديريتي جهت نظارت و تضمني کيفيت پروژه هاي رسک   •

GIS و ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل که در ساحات پالين موقعيت دارد و تهيه نقشه هاي آنها به سيستم
ارتقاي ظرفيت ١٦ انجنري مستعد از طريق برنامه ToT در کشورهاي جاپان و هند در بخش رسوي، ديزاين، ساختامن، حفظ مراقبت رسکها، و مديريت   •

قراردادها و آغاز برنامه آموزيش اين بخشها در سطح اداره، به حاميه اداره جايکا جاپان
GIS ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل که در ساحات پالين موقعيت دارد و تهيه نقشه هاي آنها به سيستم  •

آغاز طرح پروژه ماسرت پالن ترانسپورت عامه شهري  •
اغاز ساختامن حدود بیش از ٥٠٠ توقفگاه هاي بس   •

آغاز ساختامن  مسري BRT در دو پروژه رسکهاي اسايس (بره کي ايل رساي شاميل و مکروريان ايل ارزان قيمت)  •
ايجاد بورد مديريت ترافيک به تصويب شوراي عايل توسعه شهري.  •

تسويد طرزالعمل ها مختلف مرتبط به مديريت ترافيک  •
آغاز پروسه تدارکات ساختامن کانال وزيرآباد به عرض ٨ مرت و طول ٧ کيلومرت  •

تطبيق ٢٠٪ از جمله ٢٤ کيلومرت کانال  •
ساختامن  بطول حدود ٢ کيلو مرت ديوار هاي استنادي جهت تحکيم سواحل دريا کابل مبنظور جلوگريي از سيالب ها در ساحات جوار دريا  •



فهرست

ز پس منظر          
۱ ١.  حکومتداری خوب          
۱ ١٫١   مبارزه با فساد اداری         
۲ ١٫٢   ارتقای ظرفیت سازمانی         
۳ ١٫٣   آگاهی دهی و مشارکت عامه        
۵ ١٫٤   مدیریت منابع  عوایدی         
۸ ١٫٥  طرح قوانین و طرزالعمل ها       
۹ ١٫٦  حکومتداری الکرتونیکی        

    ١٠ ١.۷ تقویت و هامهنگی  روابط  با جامعه بین امللل      
١۱ ٢. پالن گذاری و خدمات شهری       
١۱ ٢٫١  ترتیب و  تطبیق پالنهای شهری       
١۳ ٢٫٢  معیاری سازی  شهرک ها و ساختامن ها      
۱۴ ٢.۳ صفای شهر و خدمات تنضیفی       
١۵ ٢٫٤  ایجاد و توسعه ساحات سبز شهری      

۱۷ ٢.۵  حفظ  محیط زیست        
۱۹ ٣.  زیربنا های شهری          
۱۹ ٣٫١  بهبود زیربناها         
۲۲ ٣٫٢  بهبود ترانسپورت عامه        
٢۳ ٣٫٣  انتقال مدیریت ترافیک        
۲۴ ۳.٤ بهبود زیر بنا ها به منظور مدیریت آب های سطحی    



شاروالی کابل در روشنایی پالن سرتاتیژیک ده ساله خویش ١٣٩٥-١٤٠٥ نظر به اولویت بندی و رضوریات نواحی مختلف 
با  نزدیک  هامهنگی  در  مالی  سال  هر  برای  را  خویش  های  پروژه  و  ها   برنامه  ها،  پالیسی  ها،  سرتاتیژی  کابل  شهر 
متخصصین رشته های مختلف ، خربه گان و نخبه گان شهر ، مناینده گان جوامع مدنی، وکالی پارملان  و وکالی نواحی،  
طی مجالس ، ورکشاپ ها و سیمینار های متعددی پالنگذاری و تطبیق مینامید. هر برنامه بر مبنای مطالعات انجام 
شده توسط نهاد های مختلف، پالن های قبلی شاروالی، مطالعات و تحلیل وضعیت فعلی ، تشخیص چالش ها و 

فرصت های موجود در شهر تهیه و تدوین میگردد.

شاروالی کابل با داشنت دیدگاه " تبدیل منودن شهر کابل به یک شهر هوشمند و پایدار " در نظر دارد تا برای داشنت یک 
دراز مدت  در  نیازمندی های شهر  زیربناهایی که جوابگوی  و  پویا، فرهنگ عالی شهری  ،اقتصاد  پایدار  محیط زیست 
باشد،  تالش و فعالیت مناید. ازیرنو برای رسیدن به دیدگاه متذکره شاروالی کابل پالن دارد تا برنامه های سرتاتیژیک 
خویش را به دسته های پایین برنامه ها و در نهایت پروژه ها را از جوانب تخنیکی، اقتصادی ، اجتامعی و محیط زیستی 

بصورت یکپارچه و کلی  مورد بحث و تحلیل قرار دهد.
 

راپور فعلی برای سال مالی ١٣٩٥ که شامل جزئیات کامل از سرتاتیژی ها و برنامه های سال متذکره با پس منظر و دیدگاه 
آینده هر موضوع و دست آوردها و نتایج بدست آمده هر یک تهیه گردیده است.برنامه های سال ١٣٩٦ در سه بخش 
عمده "حکومت داری خوب"، " پالنگذاری و خدمات شهری" و "زیربنا های شهری" با پروژه های مشخص در هر برنامه 

را شامل میباشد که جزئیات هر یک در داخل راپور ذکر گردیده است.

املللی   بین  موسسات  و  ها  دونر  مالی  های  کمک  تا  شده  داده  بخرچ  تالش  بهرت  خدمات  ارایه  منظور  به  همچنان 
بخصوص بانک جهانی در عرصه بهسازی شهر کابل جلب و به منصه اجرا قرار داده شود. نتایج:

- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.
- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  

ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -
وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -

رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -
اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

مقدمه

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل



پس منظر

شاروايل کابل يک اداره حقوقي حکمي عامه است که به منظور تامني خدمات شهري در عرصه هاي طرح وتطبيق پالنهاي شهري ، اعامر و انکشاف شهر 
کابل فعاليت ميناميد .

اين اداره در عرصه هاي خدمات رساين شهر کابل درراستاي تحقق هدايات , اهداف و پالييس هاي دولت ج.ا.ا فعاليت داشته که مجموعا شامل بخش ها ي 
ذيل ميباشد :

خدمات شهري:
محتواي امور خدمات شهري شامل امور رسسبزي (نهال شاين , چمن سازي , آبياري و حفظ و مراقبت پارک ها و ساحات سبز ) , خدمات تنظيفي ( جمع 

آوري و انتقال کثافات , رد آبهاي سطحي , تخليه و انتقال کثافات مايع , مديريت کلب هاي ولگرد, اعامرحفظ ومراقبت تشناب هاي شهري),  مديريت زمني 
هاي شهري , تنظيم مارکيت ها(توزيع جواز صنفي و فعاليت , ايجاد بازار هاي روز , تنظيم دست فروشان ) , خدمات کلتوري و اجتامعي (سالون فاتحه خواين 

, موتر هاي جنازه , تيم باندو موسيقي , تنظيم بيلبورد ها و اشتهارات , نصب بريق ها در روز هاي ميل , تجليل از روز هاي ميل و مذهبي , مديريت سينام ها , 
دفن اموات مجهول الهويه) , خدمات صحت محيطي ( کنرتول مواد غذايي, نظارت حفظ الصحه محيطي ) خدمات اداري براي تصاديق(سکونت , نکاح خط , 

برق , آب , پاسپورت  و غريه ) و آگاهي عامه ( آگاهي دهي شهروندان , چاپ نرشيه ها , برنامه تياير , برنامه هاي آگاهي دهي ) مي شود.
طرح پالن هاي شهري:

 محتواي امور طرح پالن هاي شهري شامل ترتيب پالن تفصييل , تخنيکي , امالکي,  طرح  ديزاين و برآورد نقشه ها ي پروژه هاي عام املنفعه واستمالک 
ساحات , جمع آوري عوايد  را در بر دارد. 

زيربنا شهري
محتواي امور زيربناي شهري شامل  که موضوعات ساختامن جاده ها ، پياده روها ، ايستگاه ها ، پارکينگ ها ، پلها ، ابروها و تنوير جاده هاي شهر ،ايجاد پارک 

ها , امور حفظ و مراقبت تاسيسات زيربنايي و خدمايت را در بر دارد.
شاروايل کابل منحيث واحد بودجوي مستقل از لحاظ تشکياليت داراي سه معينيت (مايل و اداري , خدمات شهري و ترانسپورت ) ١٩ رياست و ٢٢ ناحيه شهري 

و سه واحد مديريتي پروژه ها ميباشد , که با تشکيل مجموعي ١٨١٤ کارمند رسمي و ٦٤٣٠ کارکنان خدمايت در عرصه خدمات شهري مکلفيت هاي وظيفوي 
خويش در مطابقت به قانون اسايس ج.ا.ا و قانون شاروايل ها انجام ميدهد.

شاروايل کابل به اساس ماده ١٤١ قانون اسايس "براي اداره امور شهري , شاروايل تشکيل ميشود : شاروايل و اعضاي مجالس شاروايل از طريق انتخابات 
آزاد عمومي , رسي و مستقيم انتخاب شود. امور مربوط شاروايل ها توسط قانون جداگانه تنظيم ميگردد."

قابل تذکر است که ارايه خدمات با در نظر داشت ظرفيت هاي کاري , امکانات بودجوي که از عوايد داخيل شاروايل کابل، کمکن هاي مايل دونر ها و 
موسسات بني املليل اولويت بندي شده عرضه ميگردد.

 به منظور رفع و کاهش مشکالت شهروندان درموارد فوق اين اداره با درنظر داشت امکانات بودجوي رشد متوازن ساير نواحي بعد از اولويت بندي با طرح 
پالن سرتاتيژيک و پالن انکشايف ساالنه يک تعداد از پروژه ها را شامل برنامه کاري خويش منوده است که اينک فعاليت ها و دست آورد هاي عمده اين اداره 

طي سال مايل ١٣٩٥ قرار ذيل توضيح داده ميشود.

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل



١.  حکومتداری خوب 
اصالحات و حکومتداري خوب يکي از اهداف اسرتاتيژيک پالن اسرتاتيژيک شاروايل کابل ميباشد که برمبناي اصول شفافيت، حسابدهي به شهروندان کابل، 

حاکميت قانون و پاسخدهي استوار بوده  که  مثمريت و موثريت از عنارص محوري اصالحات و حکومتداري خوب ميباشد.   
شاروايل کابل به اساس پالن برنامه ها و پروژه هاي متعدد را شامل منوده  که از جمله ميتوان  معريف سيستم هاي مدرن , ارزيايب و انسجام ساختار 
تشکياليت , شفافيت پروسه  هاي تدارکايت و ايجاد سيستم الکرتونيکي (پرداخت معاشات از طريق بانک, افتتاح حسابات بانکي براي متامي کارکنان، 

محاسبه، بودجه، تدارکات، منابع برشي، مديريت ديپوها، مديريت منابع ترانسپوريت، مديريت پروژه ها)  تذکر داد. 
  

١٫١   مبارزه با فساد اداری 
اين برنامه دربرگرينده موضوعات است که فساد اداري را در شاروايل کابل کاهش و در نهايت ريشه کن سازد.  اجزاي مهم اين برنامه را پروژه هايي چون 

"مشخص ساخنت ساحات آسيب پذير از لحاظ فساد اداري"، " ريشه يايب وجود فساد"، و "استفاده از يافته هاي  اداره مبارزه عليه فساد اداري و تجارب 
شاروايل هاي کشورهاي ديگر"، تشکيل ميدهد. 

قابل تذکر است که مبحث مبارزه با فساد اداري در متام سرتاتيژي ها، برنامه و پروژه هاي شاروايل کابل در نظرگرفته شده ويکي از اجزاي اسايس برنامه ريزي را 
تشکيل ميدهد.

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل

 سطح جوابدهی به
مراجعني

 ١. تدوين پالييس مبارزه عليه فساد اداري
 ٢. اولويت بندي و ريشه يايب ساحات

  آسيب پذير از لحاظ فساد اداري
 ٣. بجا گذاشنت سيستم هاي کنرتويل در

شعبات و ادارت مرصيف و تدارکايت
  ٤. زون بندي نواحي شهر کابل به ٥ زون

 ٥. بلند بردن معاشات کارکنان شاروايل به
حدي مناسب

پائني

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

  اصالح پروسه های
٠ ٪اداری

 سطح رضايت
مردم

 بسيار
پائني

باال

٪ ۱۰

پائني

باال

٪ ۲۰

باال

باالتر

٪ ۴۰

باالتر

باالتر

٪ ۶۰ 

باالتر



نتایج:
-کاهش ٨١٪ فساد در سطح شاروايل کابل به اساس راپور ها 

IWPR
اساس  به  مشرتيان  رضايت  و  اعتامد  مالحظه  قابل  رشد   -

ارزيايب صفحات اجتامعي
-رشد بیش از ٩٠٪ در معياري سازي و  شفافيت پروسه هاي 

تدارکايت
(جزئيات  ,متعهد و شايسته  کارمندان متخصص  استخدام   -

بيشرت در برنامه ١٫٢ )
با  ها  پروژه  موثر  تطبيق  و  بهرت  مديريت  سيستم  ايجاد   -
به  مطابق  متداوم  نظارت  و  شده  تعني  معيارات  اکرثيت 

Project Management Institute  معيارهاي
- معريف حدود دو صد نفر متهم به فساد به ارگان هاي عديل 

و قضايي 

١٫٢   ارتقای ظرفیت سازمانی 
براي بهبود دوامدار خدمات، شاروايل کابل رضورت دارد تا بشکل 
و  عميل  را  جديد  آيدياهاي  جذب،  را  شايسته  کدرهاي  دوامدار 
تغيريات مثبت را به ميان آورد. بناً شاروايل کابل به يک سازمان که 
تسهيل کننده چنني يک محيط باشد، رضورت دارد. ارتقا و توسعه 
ظرفيت سازماين ميتواند در پهلوي ازدياد عوايد در درازمدت براي 
شاروايل کابل رسنوشت ساز باشد. براي رسيدن به برنامه ارتقاي 
هآمهنگي،  ايجاد  زمينه  در  را  متعدد  پروژههاي  سازماين  ظرفيت 
تشبثات،  مرکز  ايجاد  تشکيالت،  تجديد  الکرتونيکي،  حکومتداري 
هاي  برنامه  ايجاد  کاري،  پروسهاي  تجديد  تحقيق،  مرکز  ايجاد 

آموزيش  در داخل و خارج کشور را شامل پالن منوده است. 

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل



نتایج:
- مبنظور ارايه حکومتداري خوب و عرضه خدمات بهرت، جلب متخصصني با تجربه (٧ ماسرت , ٢٤ ليسانس) با درنظرداشت طرزالعمل استخدام و رقابت آزاد 

صورت گرفته است. 
- در بخش  تنظيم مجدد زمني و احياي مجدد شهري ٥ برنامه در جاپان و هندوستان  داير گرديده است و به تعداد ٢٤ نفر جهت کسب آموزش اشرتاک منوده 

اند.
- در بخش مديريت رسک ٦ برنامه در کشور هندوستان و جاپان داير گرديده است و به تعداد  ٢٠ نفر اشرتاک منوده است.

- تصويب ساختار تشکياليت جديد براي سال ١٣٩٦ نظر به نياز و رضورت امروز شهر

١٫٣آگاهی دهی و مشارکت عامه 
منظور از اين برنامه بلند بردن سطح آگاهي شهروندان  از چگونگي ارايۀ خدمات ، کارکرد ها و رشيک ساخنت مردم در اتخاذ تصاميم شاروايل در مرحلۀ پالن 
از داليل عمده ضعف روحيه همکاري ميان مردم و شاروايل کابل عدم مشارکت، سطح پائني آگاهي و نظر دهي  گذاري وتطبيق خدمات مي باشد. يکي 

شهروندان کابل در مرحلۀ پالن گذاري و تصميم گريي برنامه هاي شاروايل کابل بوده که باعث  کاهش عوايد،  بحران اعتامد يبينظمي و عدم رعايت قوانني و 
مقررات ميگردد.  بنآ، برنامۀ آگاهي دهي و مشارکت عامه در مجموع  براي رفع چنني چالش ها به راه انداخته شده است که از جمله ميتوان از افزايش کانال 

هاي نرشايت، آرشيف کامل و معياري نرشايت، ايجاد يک بانک معلومايت، تغذيه به موقع رسانه ها، نظارت از نرشات رسانه ها ياد آوري منود.   

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل

ختم سال
۱۳۹۴

١. بازنگري و ريفورم تشکياليتتشکیل جوابگو مطابق نیاز مندی های اداره
  ٢. استخدام و افزايش کدر هاي مسلکي

 ٣. ارتقاي ظرفيت و مهارتهاي کاري و مسلکي
 کارمندان

٤. بهبود رشايط و محيط کاري
 ٥. ايجاد سيستم اعتباردهي (رستيفکيت) مديريت پروژه

 بسیار
پائین

مبنا
Baseline

فعالیت هاشاخص

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 سطح استخدام با در نظرداشت شایسته ساالری،
٥٠ ٪تحصیل و تخصص

٪ ١٠

٪ ٥

٪ ٢٥

پائین 

٪ ٦٠

٪ ١٥

٪ ٧

٪ ٣٠

متوسط

٪ ٧٠

٪٣٥

٪ ١٧

٪ ٤٠

باال 

٪١٠٠

٪٨٠

٪٢٥

٪٨٠

باالتر

-

٪١٠٠

٪٤٠

٪٩٠

 ارتقای ظرفیت و مهارتهای کاری و مسلکی
مطابق به الیحه وظایف

وضعیت محیط کاری

سیستم مدیریتی معیاری



نتایج:
- مبنظور ارايه حکومتداري خوب و عرضه خدمات بهرت، جلب متخصصني با تجربه (٧ ماسرت , ٢٤ ليسانس) با درنظرداشت طرزالعمل استخدام و رقابت آزاد 

صورت گرفته است. 
- در بخش  تنظيم مجدد زمني و احياي مجدد شهري ٥ برنامه در جاپان و هندوستان  داير گرديده است و به تعداد ٢٤ نفر جهت کسب آموزش اشرتاک منوده 

اند.
- در بخش مديريت رسک ٦ برنامه در کشور هندوستان و جاپان داير گرديده است و به تعداد  ٢٠ نفر اشرتاک منوده است.

- تصويب ساختار تشکياليت جديد براي سال ١٣٩٦ نظر به نياز و رضورت امروز شهر

١٫٣آگاهی دهی و مشارکت عامه 
منظور از اين برنامه بلند بردن سطح آگاهي شهروندان  از چگونگي ارايۀ خدمات ، کارکرد ها و رشيک ساخنت مردم در اتخاذ تصاميم شاروايل در مرحلۀ پالن 
از داليل عمده ضعف روحيه همکاري ميان مردم و شاروايل کابل عدم مشارکت، سطح پائني آگاهي و نظر دهي  گذاري وتطبيق خدمات مي باشد. يکي 

شهروندان کابل در مرحلۀ پالن گذاري و تصميم گريي برنامه هاي شاروايل کابل بوده که باعث  کاهش عوايد،  بحران اعتامد يبينظمي و عدم رعايت قوانني و 
مقررات ميگردد.  بنآ، برنامۀ آگاهي دهي و مشارکت عامه در مجموع  براي رفع چنني چالش ها به راه انداخته شده است که از جمله ميتوان از افزايش کانال 

هاي نرشايت، آرشيف کامل و معياري نرشايت، ايجاد يک بانک معلومايت، تغذيه به موقع رسانه ها، نظارت از نرشات رسانه ها ياد آوري منود.   

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل

 سطح  آگاهی
 شهروندان از برنامه

ها

١. ايجاد آگاهي دهي و مشارکت عامه از طريق اپليکيشن موبايل
٢. معياري سازي  سيستم معلومات دهي

 ٣. جا گزين کردن آموزش فرهنگ شهرنشيني در نصاب دريس
 ٤. آگاهي دهي و مشارکت از طريق نرشات صويت , چاپي , شبکه

 هاي اجتامعي و شورا هاي مردمي
 ٥. فراهم منودن زمينه انتخابات گفتامن شاروايل  با شهروندان

 ٦. تهيه پالييس  وارتباطات و نرشات شاروايل کابل
(٧. افزايش کانال هاي نرشايت (ويب سايت، تلگرام، يوتيوب و غريه

٨.تاسيس و ارتقاي آرشيف نرشايت شاروايل
 ٩. ايجاد سيستم نظارت رسانه اي از طريق تاسيس اسکرين آنالين

سيستم

 بسیار
پائین

 بسیار
پائین

مبنا
Baseline

شاخص
ختم سال

۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 سطح همکاری و
 اشرتاک شهروندان

 دربرنامه ها

 سطح رضایت
 شهروندان از

خدمات شهری

 بسيار
پائني

متوسطپائني

متوسط

متوسط

باالترباال

باالترباالپائني

باالترباالپائني



١٫٤   مدیریت منابع  عوایدی 
با کميت و کيفيت  ازدياد عوايد و مديريت شفاف که متناسب 
کابل  شاروايل  اسرتاتيژيک  اهداف  از  يکي  باشد  شهري  خدمات 
بوده که باعث حاميت متام فعاليت ها و خدمات شاروايل مي 
شود. شاروايل کابل در پالن دارد تا با راه اندازي برنامه هاي ايجاد 
ابعاد جمع آوري عوايد، تطبيق قوانني،  الکرتونيکي در  سيستم 
تطبيق ميکانيزم هاي مبارزه با فساد اداري، خصويص سازي، و 
آيد.  نايل  هدف  اين  تحقق  راستاي  در  ملکيتها  سپردن  اجاره  به 
هاي  بخش  در  جديد  عايدايت  هاي  چشمه  شناسايي  همچنان 
ترافيک, استفاده بهينه زمني هاي شهري,  خريد و فروش زمني 
(شيوه هاي تنظيم مجدد زمني , احياي مجدد شهري) , مديريت 
از  وخصويص  عامه  مشارکت  واحد  مودل  از  استفاده  با  عوايد 

جمله برنامه هاي اين اداره ميباشند.

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل



نتایج:
ازدياد عوايد به اساس تالش شاروايل کابل  در شش ماه اخري سال افزايش داشته است.  -

ترتيب و تدوين پالن عمليايت جمع آوري عوايد براي سال مايل ١٣٩٦   -
تدوير برنامه هاي آموزيش براي متامي کارمندان عوايدي جهت تطبيق پالن هاي عمليايت  -

ترتيب پالن و تدابري جمع آوري طلبات چندين ساله از مقروضني بزرگ به شکل اقساط بر اساس قانون    -
نهايي شدن مسوده جديد قوانني مرتبط به عوايد شاروايل کابل   -

ترتيب پالييس جديد مديريت برريس عوايد و اسرتاتيژي رياست عوايد.  -
اسرتداد پول ١٥  منره زمني معضله يي  -

تحصيل مبلغ (٤٠٦٦٨٨٠٩٧) افغاين ( پول خدمات شهري، سهم شاروايل کابل از رشکت ها , اضافه ستاين ها و مقروضيت)   -

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل

 اصالح شیوه جمع
آوری عواید

 ١. ترتيب مسوده جديد قوانني مرتبط به عوايد
 شاروايل کابل

 ٢. ترتيب پالنهاي ساحوي جمع آوري عوايد
٣. ترتيب پالييس جديد مديريت برريس عوايد

 ٤. ترتيب اسرتاتيژي رياست عوايد
 ٥. ازدياد عوايد

  ٦. ترتيب ديتابيس هاي منابع عوايدي
 ٧. رشوع جمع اوري الکرتونيکي عوايد از مدرک

 صفايي و جواز اصناف
 ٨. منابع جديد عوايد از ترافيک و استفاده بهينه

زمني هاي شهري
 ٩. دريافت ميکانيزم جمع آوري طلبات چندين ساله

از مقروضني بزرگ

٪٠

٪٠

٪٨

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 افتتاح منابع جدید
عوایدی

 سطح ازدیاد عواید
 به استثنای فروش

زمین

٪١٠٠٪٨٠٪٥٠٪٥

٪٨٠٪٤٠٪٠

٪٢٥٠٪٦٠٪٨

٪١٠٠

٪٣٥٠

٪١٣
 تحصيل قرضه

١٠٠٪٧٤٪٤٧٪٢٧٪هاي امالکي





١٫٥  طرح قوانین و طرزالعمل ها

برنامۀ ايجاد سيستم تطبيق , تدوين بهرت قوانني، پالييس ها، مقررات، طرزالعمل و پروسيجرها، شاروايل کابل را قادر ميسازد تا سيستم نظاريت کيل باالي 
کارمندان شاروايل، ادارات مربوطه و مستفيد شوندگان خدمات شاروايل را بصورت متداوم داشته باشد.

نتایج:
تکميل  پالن اسرتاتيژيک ١٠  ساله شاروايل کابل   -

(FMIS)  ايجاد و اغازسيستم انکشاف و اصالح سيستم مايل وعوايدي شاروايل کابل  -
ايجاد و آغاز سيستم مديريت اعتباردهي پروژه ها  -

تهايي سازي و تصويب طرزالعمل براي ارزيايب شهرکها و ساختامن ها  -
تنظيم مجدد زمني در چندين ساحه منونوي و ترتيب طرزالعمل تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري  -

ساده سازي و ديجيتال سازي پروسه هاي جواز اصناف  -
طرح لوايح پالييس محيط زيستي در شهر  -

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

١٫٦ شهر هوشمند
برنامه شهرهوشمند به شکل مشخص به منظور حل يک سلسله از مشکالت فعيل و قسمتي از مشکاليت که در آينده به وجود خواهد آمد، مي باشد. بعد 
از مطالعات و تحقيقات متعدد، شاروايل کابل به اين نتيجه رسيد که  به طور عموم از طريق برنامه شهرهوشمند مشکالت را ميتوان با استفاده از تکنالوژي 
معلومايت و مخابرايت به شکل موثرتر، رسيعرت و با قيمت و زمان کمرت حل منود. اين برنامه داراي شش پروژه اسايس مي باشد عبارت اند از: حکومت داري 
هوشمند، اقتصاد هوشمند، زير بناي هوشمند، زندگي زيست هوشمند، محيط هوشمند و مردم هوشمند ميباشد. در حال حارض، شاروايل کابل بنابر 
رضورت موجود، برنامه شهر هوشمند خود را روي حکومت الکرتونيکي متمرکز ساخته و پروژهاي مرتبط به ساير ارکان را يکي بعد از ديگر عميل خواهد منود.
حکومتداري الکرتونيکي يکي از برنامه هاي عمده شاروايل کابل ميباشد که با تطبيق اين برنامه ميتوان پروسه هاي مايل، اداري، تدارکات و ساير بخش ها را 
تسهيل، ترسيع و شفاف گردانيد و نواحي ٢٢ گانه شهر کابل را با مرکز متصل ميگرداند که به هدف  ترسيع، شفافيت و افزايش کيفيت خدمات، و هامهنگي 

بيشرت بني واحد هاي ذيربط تشکياليت شاروايل کابل ميباشد.

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل  تهیه قوانین , 
  پالیسی ها , لوایح

 و طرزالعمل ها
 مطابق نیاز مندی

 های امروزی

 بازنگری و ترتیب
 قوانین , پالیسی

 ها , لوایح  و
 طرزالعمل ها

 مطابق نیاز مندی
     های امروزی

 ١. تدوين قوانني مطابق نياز مندي
 ٢. تجديد  پالييس ها , لوايح و طرزاالعمل هاي

داخيل شاروايل کابل
٣. تسهيل جذب رسمايه گذاري در اسناد تقنيني

٪۵

٪٠

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

٪٢٠٪١٠٪۴٠٪۵٠

٪٥٠٪٢٠٪١٠٪۷٠



نتایج:
تکميل  پالن اسرتاتيژيک ١٠  ساله شاروايل کابل   -

(FMIS)  ايجاد و اغازسيستم انکشاف و اصالح سيستم مايل وعوايدي شاروايل کابل  -
ايجاد و آغاز سيستم مديريت اعتباردهي پروژه ها  -

تهايي سازي و تصويب طرزالعمل براي ارزيايب شهرکها و ساختامن ها  -
تنظيم مجدد زمني در چندين ساحه منونوي و ترتيب طرزالعمل تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري  -

ساده سازي و ديجيتال سازي پروسه هاي جواز اصناف  -
طرح لوايح پالييس محيط زيستي در شهر  -

نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

١٫٦ شهر هوشمند
برنامه شهرهوشمند به شکل مشخص به منظور حل يک سلسله از مشکالت فعيل و قسمتي از مشکاليت که در آينده به وجود خواهد آمد، مي باشد. بعد 
از مطالعات و تحقيقات متعدد، شاروايل کابل به اين نتيجه رسيد که  به طور عموم از طريق برنامه شهرهوشمند مشکالت را ميتوان با استفاده از تکنالوژي 
معلومايت و مخابرايت به شکل موثرتر، رسيعرت و با قيمت و زمان کمرت حل منود. اين برنامه داراي شش پروژه اسايس مي باشد عبارت اند از: حکومت داري 
هوشمند، اقتصاد هوشمند، زير بناي هوشمند، زندگي زيست هوشمند، محيط هوشمند و مردم هوشمند ميباشد. در حال حارض، شاروايل کابل بنابر 
رضورت موجود، برنامه شهر هوشمند خود را روي حکومت الکرتونيکي متمرکز ساخته و پروژهاي مرتبط به ساير ارکان را يکي بعد از ديگر عميل خواهد منود.

حکومتداري الکرتونيکي يکي از برنامه هاي عمده شاروايل کابل ميباشد که با تطبيق اين برنامه ميتوان پروسه هاي مايل، اداري، تدارکات و ساير بخش ها را 
تسهيل، ترسيع و شفاف گردانيد و نواحي ٢٢ گانه شهر کابل را با مرکز متصل ميگرداند که به هدف  ترسيع، شفافيت و افزايش کيفيت خدمات، و هامهنگي 

بيشرت بني واحد هاي ذيربط تشکياليت شاروايل کابل ميباشد.

نتایج:
(FMIS) طرح نصب سيستم جامع الکرتونيکي مايل  •

الکرتونيک سازي سيستم مجوز ساختامن  •
طرح برنامه هاي آدرس يايب و ثبت جايدادها به شکل الکرتونيک در ناحيه اول  •

ديتابيس ثبت و راجسرت اصناف شهر کابل  •
ديتابيس قواله ها و ملکيت هاي شهر کابل  •

افتتاح حساب هاي بانکي براي متامي ٨٠٠٠ پرسونل شاروايل و پراداخت معاشات از طريق سيستم بانکي  •
پراداخت معاشات از طريق بانک  •

آغاز تطبيق سيستم اجراي حواله از طريق سيستم انالين Payroll System در همکاري با بانک جهاين و وزارت ماليه  •

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل

 الکرتونیک سازی  
 پروسه ها

 ١. ايجاد سيستم الکرتونيکي (پيگريي عرايض , تدارکات,
( مجوزها , ثبت قبالهجات , منابع برشي و کنرتول ساختامنها

٢. ايجاد ديتابيس معلومات شهري
  ٣. تسهيل پروسه هاي کاري با استفاده از تکنالوژي

معلومايت
 ٤. ايجاد تيم کاري متخصص در قسمت الکرتونيک ساخنت

پروسه هاي شاروايل کابل

٪٠

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

٪٨٠٪٥٠٪٢٠٪١٠



نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

١٫٧ تقویت و هامهنگی  روابط  با جامعه بین امللل 
این برنامه  در برگیرنده فعالیت های شاروالی    کابل جهت تامین ارتباط با شهرهای دیگر با قرارمنودن رابطه خواهرشهرا و تقویت روابط می باشد. قایم منودن 

چنین روابط به شهرها اجازه میدهد تا بشکل رسیع تجارب و یافته های خویش را رشیک سازند تا در رشد و تقویت همکاری کند 

نتایج:
- عقد تفاهم نامه به ارزش ٣ ميليون داار در مورد resilience city  با همکاري  UN- Habitat   از سال ٢٠١٧ تا سال ٢٠١٨ 

- عقد پروتوکول به ارزش ١٨٢٤٩٨ دالر در مورد جلوگريي از تکرث کلب هاي ولگرد در شهر کابل از سال ٢٠١٧ ايل ٢٠١٩ 
به کشور هاي هند،  اداره  اين  برنامه هاي آموزيش  سفر مقام شاروايل و کارمندان بخش هاي مربوطه  - بخاطر جلب همکاري ها و مساعدت ها و 

جاپان،چني، ايران تنظيم گرديده است که دست آورد هاي آن در گزارش هاي سفر درج گرديده است.

٢. پالن گذاری و خدمات شهری
پالنگذاري و ارايۀ خدمات شهري با هدف تبديل کردن شهر از حالت فعيل به يک شهر مدرن و قابل زندگي رابطۀ مستقيم دارد. به عبارت ديگر، اسرتاتيژي 
پالنگذاري شهري را مي توان بحيث نخستني گام بسوي تبديل کردن شهر کابل به يک شهر مدرن و قابل زندگي شمرد. که شامل برنامه هاي ترتيب و تطبيق 

پالنهاي شهري، معياري سازي شهرک ها و ساختامنها، خدمات شهري، ايجاد و توسعه ساحات سبزو حفظ محيط زيست ميباشد.

٢٫١  ترتیب و  تطبیق پالنهای شهری

شهري  پالنهاي  ديگر  و  پالن  ماسرت  درست  تطبيق 
يکي از اولويت هاي شاروايل کابل به شامر مي رود. 
کابل  شاروايل  کنار  در  شهري  پالنهاي  تطبيق  براي 
مرکزي،  دولت  اقتصادي  و  سيايس  هاي  حاميت 
همکاري ادارات ذيربط و حاميت مردم رضوري است. 
ازيرنو شاروايل کابل پالن دارد تا بشکل قاطع در اين 
راستا جلب توجه کرده، زمينه هاي فوق الذکر را براي 
تطبيق بهرت و معياري پالنها ايجاد منايد.  ايجاد زمينه 
ترتيب و تطبيق پالنهاي شهري باعث تشويق رسمايه 
گذاري شده و در نتيجه موجب انکشاف اقتصادي و 
شهري مي گردد.البته مرور، ارزيايب و تجديد  ماسرت 
پالن شهر کابل،  ترتيب چوکات قانوين براي زون بندي 
, تنظيم مجدد زمني و احياي مجدد شهري،  مرور و 
جهت  ميکانيزم  ايجاد  تفصييل،  هاي  پالن  تعديل 
کاهش ساحات غريپالين شهر، برنامه زيبا سازي شهر 
کاب، طرح و تطبيق ميتود هاي تنظيم مجدد زمني و 
بردن ظرفيت کارمندان  بلند  انکشاف مجدد شهري، 
مرتبط به تطبيق پالن هاي شهري،  پالنهاي عمل در 
آدرس  تشخيص  و  ,تثبيت  ناحيه  سطح 
ارايۀ سند ملکيت  و  ثبت جايداد ها   ,  Addressing))
براي ناحيه اول ازجمله فعاليت هاي است که در اين 

برنامه صورت ميگريد.

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل  سطح جلب
 همکاری ها و

 کمک های کشور
        های بین املللی

١. امضای تفاهمنامه ها جهت جلب همکاری ها
٢. عقد پروتوکول ها با موسسات بین املللی

 ٣. ایجاد هامهنگی و مدیریت برنامه های
موسسات بین املللی

 ٤. اشرتاک و سهم فعال در برنامه های بین املللی
و آموزشی

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

باالترباالترباالباالپائین 



نتایج:
- حضور دوامدار شاروايل در رسانه ها و پاسخ به موقع به سواالت شهروندان.

- اشرتاک منظم و دوامدار شاروايل در جلسات هامهنگي مرکز رسانه هاي حکومت، و دفرت مطبوعات رياست جمهوري  
ثبت و راجسرت ٢٥٣ شکايت  از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -

رسيده گي به ٢١٢ شکايت از طريق فعال ساخنت شامره ١٥٥  -
نصب ٢١ پايه بلبورد در ساحات مختلف شهر جهت ترويج فرهنگ شهري   -

وصل منودن  ٨ رياست ناحيه از طريق سيستم آنالين خدمات مشرتيان با مرکزي شاروايل کابل به شکل الکرتونيکي  -
رسوي ٢٢ ناحيه  جهت تعني ميزان رضايت شهروندان از خدمات شاروايل کابل  -

اجراي ١٤ منايش تياتر خياباين ىر مكاتب و ساحات مختلف شهر كابل در مورد موضوعات تنظيفي و رسسبزي  -

نتایج:
- عقد تفاهم نامه به ارزش ٣ ميليون داار در مورد resilience city  با همکاري  UN- Habitat   از سال ٢٠١٧ تا سال ٢٠١٨ 

- عقد پروتوکول به ارزش ١٨٢٤٩٨ دالر در مورد جلوگريي از تکرث کلب هاي ولگرد در شهر کابل از سال ٢٠١٧ ايل ٢٠١٩ 
به کشور هاي هند،  اداره  اين  برنامه هاي آموزيش  سفر مقام شاروايل و کارمندان بخش هاي مربوطه  - بخاطر جلب همکاري ها و مساعدت ها و 

جاپان،چني، ايران تنظيم گرديده است که دست آورد هاي آن در گزارش هاي سفر درج گرديده است.

٢. پالن گذاری و خدمات شهری
پالنگذاري و ارايۀ خدمات شهري با هدف تبديل کردن شهر از حالت فعيل به يک شهر مدرن و قابل زندگي رابطۀ مستقيم دارد. به عبارت ديگر، اسرتاتيژي 
پالنگذاري شهري را مي توان بحيث نخستني گام بسوي تبديل کردن شهر کابل به يک شهر مدرن و قابل زندگي شمرد. که شامل برنامه هاي ترتيب و تطبيق 

پالنهاي شهري، معياري سازي شهرک ها و ساختامنها، خدمات شهري، ايجاد و توسعه ساحات سبزو حفظ محيط زيست ميباشد.

٢٫١  ترتیب و  تطبیق پالنهای شهری

شهري  پالنهاي  ديگر  و  پالن  ماسرت  درست  تطبيق 
يکي از اولويت هاي شاروايل کابل به شامر مي رود. 
کابل  شاروايل  کنار  در  شهري  پالنهاي  تطبيق  براي 
مرکزي،  دولت  اقتصادي  و  سيايس  هاي  حاميت 
همکاري ادارات ذيربط و حاميت مردم رضوري است. 
ازيرنو شاروايل کابل پالن دارد تا بشکل قاطع در اين 
راستا جلب توجه کرده، زمينه هاي فوق الذکر را براي 
تطبيق بهرت و معياري پالنها ايجاد منايد.  ايجاد زمينه 
ترتيب و تطبيق پالنهاي شهري باعث تشويق رسمايه 
گذاري شده و در نتيجه موجب انکشاف اقتصادي و 
شهري مي گردد.البته مرور، ارزيايب و تجديد  ماسرت 
پالن شهر کابل،  ترتيب چوکات قانوين براي زون بندي 
, تنظيم مجدد زمني و احياي مجدد شهري،  مرور و 
جهت  ميکانيزم  ايجاد  تفصييل،  هاي  پالن  تعديل 
کاهش ساحات غريپالين شهر، برنامه زيبا سازي شهر 
کاب، طرح و تطبيق ميتود هاي تنظيم مجدد زمني و 
بردن ظرفيت کارمندان  بلند  انکشاف مجدد شهري، 
مرتبط به تطبيق پالن هاي شهري،  پالنهاي عمل در 
آدرس  تشخيص  و  ,تثبيت  ناحيه  سطح 
ارايۀ سند ملکيت  و  ثبت جايداد ها   ,  Addressing))
براي ناحيه اول ازجمله فعاليت هاي است که در اين 

برنامه صورت ميگريد.

نشست هاي رو ى  در رو با اهايل نواحي   -
مورد   در  (معلومات  کابل  شاروايل  رهنامي  کتاب  تهيه   -

شاروايل، رياست هاي مربوطه و نواحي ٢٢ گانه), 
موضوعات  مورد  در  اطفال  براي  تصويري  ب  کتا  تهيه    -

فرهنگ شهر نشيني،
تهيه  پالييس و اسرتاتيژي ارتباطات شاروايل کابل,   -

-  تهيه کلپ هاي مستند تلويزيوين 
تهيه بروشور ها اوراق آگاهي دهي ،  برن ها  ، بل بورد ها   -
و کلپ ها ويديوي در مورد موضوعات توسعه رسسبزي ، 
شهر  فرهنگ   ، زيست  محيط  آلودگي   ، ترافيکي  قوانني 

نشيني،  پيام هاي شاروايل



نتایج:
تهيه پالنهاي  در سطح ناحيه براي نواحي ١ , ٤ , ٥ , ٦ , ١١ , ١٦ , ١٧  -

تکميل آدرس يايب ناحيه اول   -
رشوع آدرس يايب در شش ناحيه ديگر  -

نقشه برداري وضعيت فعيل , رسوي و راجسرت ٥٨,٦٠٠ خانه آن در نواحي ١،٤،٥،٦،١١،١٦و١٧  -
ثبت و راجسرت ١٩٥٠٠٠ جايداد در بانک معلومايت در هفت ناحيه ١،٤،٥،٦،١١،١٦و١٧  -

رشوع ثبت و راجسرت جايداد در ١٠ ناحيه ديگر  -
توزيع ٤٠ منره زمني رهاييش براي افراد و اشخاص عوض جايداد و  باالي جايداد   -

 فیصدی تطبیق ماسرت
پالن شهر کابل

١. مرور، ارزيايب و تجديد  ماسرت پالن شهر کابل
 ٢. ترتيب چوکات قانوين براي زون بندي , تنظيم مجدد زمني و احياي مجدد

 شهري
٣. مرور و تعديل پالن هاي تفصييل

 ٤. ايجاد ميکانيزم جهت کاهش ساحات غريپالين شهر
 ٥. کاهش و اصالح ١٥٪ ساحات غريپالين در شهر به اساس تطبيق برنامه ها

ايل ختم سال ١٣٩٨
 ٦. برنامه زيبا سازي شهر کابل

 ٧. طرح و تطبيق ١٢ پروژه تنظيم مجدد زمني و انکشاف مجدد شهري ايل ختم
سال ١٣٩٨

٨. تکميل سيستم آدرس يايب در شهر کابل ايل ختم سال ١٣٩٨
٩. آغاز پروسه صدور مجوز ساختامن در نواحي ٢٢ گانه ايل ختم سال ١٣٩٨

 ١٠. تکميل ثبت جايداد ها دربانک معلومايت تا ختم سال ١٣٩٨
 ١١. بلند بردن ظرفيت کارمندان مرتبط به تطبيق پالن هاي شهري

١٢. تقويت و بهبود ميکانيزم براي حل معضالت امالکي

٪٩

٪٠

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 ترتیب پالن های شهری با
 استفاده از میتود های

معارص

 ترتیب پالن های شهری
 برای اصالح ساحات غیر

   پالنی
٪٠

٪٢٣٪١٧٪١٢٪١٠

٪٢٥٪١٥٪١١٪١

٪٢٠٪١٠٪٢٪١

 تعداد امالک و جايداد ها
در بانک معلومايت

١٥٥٠١٧٠٠٦٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠٠

 سطح حل معضالت
 امالکي و توزيع بديل

عوض جايداد
٪٧٠٪٥٥٪٤٠٪٢٦٪١٤



اجراي ١٧٥٠  قطعه قباله جات اول تعدييل در دفاتر اساس ثبت امالک     -
اجراي ٥٤٠  مکتوب قباله از زمني هاي رهاييش و تجاريت عنواين مقام محرتم واليت کابل اجرا گرديد است .  -

٢٫٢  معیاری سازی  شهرک ها و ساختامن ها
شاروالی کابل در نظردارد تا شهرک ها و ساختامنهای موجوده و نو ساخت در شهر کابل را از لحاظ امالکی، ابعاد اجتامعی، اقتصادی، شهر سازی، مهندسی 

و انجنیری  ارزیابی منوده و راه های حل مناسب را به شهرک و ساختامن مورد نظر تشخیص و عملی مناید.  
بعد از ارزیابی و مطالعه ی همه جانبه مطابق چک لیست های طرزالعمل های ارزیابی و معیاری سازی شهرک ها و ساختامنها، شهرک یا ساختامن مورد نظر 
به یکی از کتگوری های سبز (قابل قبول)، زرد (قابل اصالح) و رسخ (قابل تخریب) برچسب میگردد.  برای ساختامنهای قابل قبول و اصالح شده، مشوق های 

مشخص از جانب شاروالی کابل در نظر گرفته خواهد شد، در حالیکه تعمیرات قابل تخریب بزودی تخریب خواهد شد.

نتایج:
منظوري طرزالعمل هاي ارزيايب و معياري سازي ساختامن ها توسط کابينه محرتم ج.ا.ا.   -

نهايي ساخنت طرزالعمل ارزيايب و معياري سازي  شهرک ها  -

 تعداد شهرک ها موجوده و جدید
بررسی شده

 ١. تشخيص شهرک ها و ساختامنهاي غري معياري
 ٢. ترتيب و تدوين طرزالعمل هاي براي ارزيايب شهرک ها

٣. ترتيب و تدوين طرزالعمل هاي براي ارزيايب ساختامن ها
 ٤. ايجاد ميکانيزم براي تطبيق موثر طرزالعمل هاي ارزيايب شهرک ها

 ٥. ايجاد ميکانيزم براي تطبيق موثر طرزالعمل ارزيايب شهرک ها
 ٦. دريافت راهکار هاي مشخص براي شهرک ها ارزيايب شده

 ٧. دريافت راهکار هاي مشخص براي ساختامنهاي ارزيايب شده
٨. نظارت از تطبيق طرزالعمل و راهکار هاي پيشنهادي

۰۰۰۵۱۰

۰۰۱۰۰۲۰۰

۰۰۲۴

۰۰۵۰۱۰۰

باالمتوسطپائین پائین 

۰

۰

۰

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 تعداد ساختامن های موجوده و جدید
بررسی شده

تعداد شهرک ها معیاری شده

تعداد ساختامن های معیاری شده

 سطح رضایت شهروندان ازمحیط
پائین زندگی شان در شهرک های مورد نظر



۲.۳ خدمات شهری
 صفائی شهر و خدمات تنظیفی

درکابل حدود پنج ميليون جمعيت زندگي کرده و روزانه در حدود ٥٥٠٠ تن زباله هاي جامد توليد ميشود. مديريت زباله ها در سطح شهر يکي از سنگني ترين 
وظايف است که رياست تنظيف شاروايل بدوش دارد. جمع آوري زباله در شهر به شکل ابتدايي صورت گرفته و بعد از جمع زباله ها به خارج از شهر انتقال داده 
شده و دفن مي گردد. آب هاي سطحي يکي ديگر از معضالت عمدۀ شهر کابل مي باشد. برنامه صفايئ شهر و خدمات تنظيفي پروژه هاي مختلفي را از قبيل 
انکشاف و ايجاد قوانني، مجهز ساخنت عراده ها و وسايط مختلف النوع تنظيفي، سپردن امور تنظيفي نواحي مرکزي به سکتور خصويص، مديريت ساحه   
دفن زباله ها در خارج از شهر توسط سکتور خصويص، ساخت مرکز تخليه موقت جهت مديريت بهرت جمع آوري زباله ها، مديريت معياري کلب هاي ولگرد در 

سطح شهر، آگاهي دهي عامه، مديريت و تنظيم زباله هاي جامد، مديريت و تنظيم فاضالب شهري، کنرتول و تنظيم آب هاي سطحي را در بر دارد.

 جمع آوری و
انتقال کثافات

.١. افزایش میزان انتقال زباله ها از ٪٢٧ به ٪٩٨ درروز الی سال ١٣٩٨
٢. سپردن امورات تنظیفی ٥ ناحیه مرکزی به سکتور خصوصی برای پنج سال

٣. خریداری ٢٦٠ عراده ها و وسایط تنظیفی برای شهر کابل الی سال ١٣٩٧
 ٤. طرح برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت تنظیفی

٥. ایجاد تیم به منظور بررسی تخلفات تنظیفی درسطح شهر
 ٦. ایجاد میکانیزم اشرتاک بانوان در پروسه تنظیف

 ٧. ارزیابی رسیع سیستم مدیریت زباله ها
 (٨. مدیریت ساحه دفن زباله ها (گزک

٩. تهیه و نصب ٢٠٠٠ زباله دانی های شهری در سال ١٣٩٦
 ١٠. مدیریت و طرح عقیم سازی کلب های ولگرد

١١. آگاهی دهی عامه

٪۲۵

۵

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 ساحات جمع آوری
مؤقت زباله ها

 ساحات معیاری
برای دفن زباله ها

 سطح رضایت  
مردم

۱

 بسیار
پائین

٪٧٠٪٣٣٪۹۰٪۹۸

۵۸۱۵۲۵

۱۱٢٢

باالمتوسطپائینبسیار پائین

انتقال  ١١٦٩  مرتیک تن (٢٧٪ تولید روزانه) زباله فی روز در سال ١٣٩٥ (تولید روزانه ٥٥٠٠ مرتیک تن زباله)



نتایج:
بلند بردن ظرفيت جمع آوري کثافات از ٪٣٣ به ٪٧٠   -

-  رسيدگي به امورات اوليه تنظيفي در متام نواحي
خريداري ٢٦٠ واسطه و تجهيزات براي ارايه خدمات بهرت امور تنظيفي    -

واگذاري امور تنظيفي ٥  ناحيه به سکتور خصويص.   -
مساعد ساخنت رشايط  اشرتاک برای ٢٧٥ بانوان در امورات تنظیفی  -

-  ارزيايب رسيع سيستم مديريت مواد زائد جامد 
بازسازي گزک براي دفن ذباله ها   -

آغاز برنامه عقيم سازي کلب هاي ولگرد و واکسین ٦٠٠ کلب در نواحی مختلف  -
جلوگیری ٨٠ تخلف در بخش های رد فاضالب به جوی ها و انبار کردن مواد ساختامنی در مسیر   -

های عامه توسط تیم تخلفات تنظیفی

خدمات کلتوری
خدمات کلتوري شامل تنظيم و تطبيق برنامه هاي فرهنگي و ايجاد تغيري در چهره ظاهري شهر کابل از 
نظر زيبايي بوده که بخش هاي فرنيچر شهري، آرمان هاي شهري، اماکن تفريحي، و خدمات اجتامعي را 
در بردارد. که از جمله ميتوان پروژه هاي مديريت پارکها، باغ وحش، سينامها، بخش هاي ورزيش، ارکسرت 
الهويه و سالون  موسيقي، تنظيم اشتهارات و لوحه هاي سطح شهر، حمل وفيات، اجساد مجهول 

هاي فاتحه خواين را تذکر داد. 



نتایج:
تسهيل ديدار بيش از (٢٠٠٠) شاگردان مکاتب شهرکابل غرض سريعلمي از باغ وحش کابل  -

تسهيل ديدار تعداد (٦٥٠٠٠٠) نفر شهروندان از باغ وحش کابل  -
دفن تعداد (١٠٩) جسد مجهول الهويه   -

به تعداد (١٧٨٧) مراسم فاتحه خواين دردوازده صالون هاي فاتحه خواين زنانه شهرکابل برگذار گرديده است  -
به تعداد (٦٦٠٠) جنازه توسط موترهاي جنازه غرض دفن خاک انتقال گرديده است .  -

اشرتاک ١٢ تيم ورزيش از رشته هاي مختلف که به تعداد (٤) تيم آن از قرش اناث و به تعداد (٨) از قرش ذکور در مسابقات مختلف داخيل  -

٢٫٤  ایجاد و توسعه ساحات سبز شهری 

حفظ و ايجاد پارک هاي سبز در نقاط مختلف شهر کابل يکي از پروژه هاي شاروايل کابل بوده که اين امر ميتواند آلودگي هوا را تا حدي کاهش داده و  باعث . 

 تعداد پارک ها به
 سکتور خصويص

 ١. عياري سازي مديريت پارک ها از طريق مشارکت عامه و خصويص 
 ٢. ايجاد فرصت رسمايه گذاري براي سکتور خصويص 
 ٣. بهبود خدمات کلتوري 
٤. بهبود مديريت بلبورد ها و لوحه ها 
 ٥. ترتيب و اصالح طرزالعمل ها براي خدمات کلتوري 

٢

 بسیار
پائین

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 سطح بلبورد ها و
 لوحه ها

 سطح مديريت خدمات
 اجتامعي و فرهنگي
 (سينام ها ،  صالون
 هاي فاتحه خواين و

(ساير خدمات

 بسیار
پائین

٢٢٤٥

باالمتوسطپائینبسیار پائین

متوسطپائین باالمتوسط



نتایج:
- دیزاین و طرح پارک ناحیه شانزده هم کنار دریای کابل

- ترتیب پالنهای تفصیلی پارکها به شکل معیاری و ستندرد با در نظر داشت متام رضوریات پارک درنقاط مختلف شهر که در مرحله نخست شامل پارک 
شهر نو , پارک عالوالدین , پارک قلعه فتوح , پارک گوالیی حصه اول خیر خانه , پارک ناحیه شانزده هم میباشد

- آغاز ساختامن ٤ پارک (شهرنو , قلعه فتوح , عالوالدین و قلعه احمد خان)
- غرس ٦٧,٥٥٦ اصله نهال و چمن سازی ١,٥٨٠ مرتمربع پارکها 

- حفظ ، مراقبت    ١,٧٠٠,٠٠٠ اصله نهال بهطور دوامدار 

٢٫٥ حفظ  محیط زیست 
حفظ محيط زيست يکي از برنامه هاي شاروايل کابل مي باشد . اين برنامه شامل پروژه هاي انکشاف و ايجاد قوانني، کنرتول آلودگي هوا، کنرتول آلودگي 

آب هاي زير زميني، ايجاد ساحات سبز، جلوگريي از آلودگي آب ها و دفن و استفاده مؤثر از زباله ها (کنرتول آلودگي خاک) مي باشد. 

زيبايي و رس سبزي شهر گردد.
پايني رفنت آب هاي زير زميني بنابر خشک سايل هاي چندين ساله، رشد نفوس، غصب و تخريب ساحات سبز باعث کاهش بيش از حد ساحات سبز در شهر 
کابل گرديده است.ايجاد پارک هاي معياري، ترويج رسسبزي، ايجاد سيستم منظم آبياري ساحات سبز در سطح شهري ازجمله پروژه هاي شاروايل کابل در اين 

بخش ميباشد. 

 ایجاد پارکهای جدید
و رشید های سبز

 ١. بهبود بخشيدن ساحات سبز موجود
 ٢. حفظ مراقبت ومديريت بعيض ازپارکها توسط

 سکتوري خصويص
 ٣. تجهيز سکتور رسسبزي

 ٤. تغريسيستم آبياري عنعنوي گلدانها به سيستم
.قطره ومدرن

.٥. بهبود بخشيدن مديريت پارکها
 ٦. افزايش گلدان ها و رشيد هاي سبز

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

۲۳۴۷۱۰



نتایج:

- آگاهي دهي صحي  براي٧,٦١٥  صنف مختلف.
- جمعآوري به مقدار ١٩٣١٢٠ کيلوگرام و ليرت مواد غذايي تاريخ تريشده و محو ١٨٧٣٢٧ کيلو گرام و ليرت 

- برريس (٢٣٧١) اصناف مختلف در نواحي  ٢٢ گانه از قبيل حامم ها، هوتل ها و رستورانت ها 
آگاهي دهي، رهناميي و ارايه معلومات در مورد اهميت مراعات منودن موضوعات صحت محيطي و محيط زيستي در امور يوميه اصناف براي ٧٣٨٤ تن 

از متشبثني 
- جمع آوري ٣٤١ پايه قيلون از رستورانت هاي شهر

-  انجام يک دور دوا پايش بر ضد افات و حرشات در ٢٢ ناحيه.

 سطح آگاهی
 اصناف و مردم

١. کنرتول کیفیت مواد غذایی
٢.  همکاری در ایجاد کمر بند سبز

٣.  کنرتول آلودگی آب های زیر زمینی
٤.  کنرتول آلودگی هوا , صوتی

٥.  تطبیق قوانین و مقرارت

 بسیار
پائین

 بسیار
پائین

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 سطح رعایت 
 لوایح و مقرارت
 صحت محیط،
 محیط زیستی

 بلند بردن سطح 
 کیفیت زندگی

  وصحتمندی

 بسيار
پائني

باالمتوسطبسیار پائینبسیار پائین

باالمتوسطبسیار پائینبسیار پائین

متوسطمتوسطبسیار پائینبسیار پائین



٣.  زیربنا های شهری 
زيربناهاشامل متام ساختارها، سيستم ها و امکانات ترانسپوريت (مواصالت)، کاناليزاسيون و 
و  تاسيسات  ميباشند.  شان  زندگي  امور  پيشربد  جهت  شهروندان  احتياجات  رفع  براي  انرژي  
تجهيزات زيربنايي، از جمله مهمرتين معيارهاي سنجش توسعه شهرها به شامر مريود . با وجود 
شاهد  کابل  شهر  هم  هنوز  رسکها،  احداث  و  بهسازي  چون  زيربنايي،  مثبت  تحوالت  برخي 
زيربناهاي غري معياري و رسکهاي خامه، موجوديت بيش از حد آبهاي سطحي در رسکها در فصل 
بارندگي، نبود روشنايي در رسکها و محالت عامه در هنگام شب، ميباشد. ازيرنو شهر کابل نياز 
اسايس به بهبود و توسعه زيربناها دارد. در زمينه رفع اين نيازمندي،  شهرداري کابل با چالش هاي 
عمده روبرو است که برخي از آنها عبارت اند از: ، نبود بودجه کايف، برنامه ريزي غري معياري شهري 
در گذشته، کيفيت پايني ساخت و ساز، حفظ و مراقبت نامناسب از دارايي ها، عدم موجوديت 
(آبرساين،  شهري  شبکات  ماسرتپالن  موجوديت  عدم  ها،  دارايي  مديريت  مؤثر  سيستم 
کاناليزاسيون، مخابرات)، نبود پالييس استفاده از منابع انرژي قابل تجديد، کمبود کمي و کيفي 
به  ناموثر و موازي و عدم هامهنگي و همکاري  ظرفيت منابع برشي، ساختار هاي تشکياليت 

موقع ارگان هاي ذيربط.

٣٫١  بهبود زیربنا های ترانسپورتی 
حال  عني  در  دارد.  شهرها  اقتصاد  و  انکشاف  در  را  يي  ارزنده  و  مهم  نقش  شهري  ترانسپورت 
تأثريات منفي باالي محيط زيست را نيز در پي دارد که به توليد کاربن داي اکسايد و امراض نايش 
از  از آلودگي و حوادث ترافيکي منتج مي گردد. ازيرنو نياز به بهبود سيستم ترانسپورت شهري 
براي  تا  ميشود  ديده  مدت  دراز  و  مدت،  ميان  مدت،  کوتاه  هاي  برنامه  تطبيق  و  طرح  طريق 
شهروندان سهولت ايجاد شده، خدمات بهرت ترانسپوريت عرضه گرديده و تاثريات منفي سيستم 
هاي  سيستم  ايجاد  کابل،  شهرداري  پايدار  ترانسپورت  سرتاتيژي  يابند.  کاهش  اقل  حد  به 
ترانسپورت پاک (کم کاربن)، ارزان، مصؤن و امن، قابل دسرتس، و منسجم  را ميرس ميسازد. 
طوريکه ميدانيم اکرث زيربناهاي شهري نسبت بروز مشکالت، عدم حفظ و مراقبت و عدم توجه 
معضل  اين  درک  با  که  دارد  بازسـازي  و  احياء  به  ضـرورت  و  ديده  صـدمه  کابل  شهريان  از  عده 
شاروايل کابل برطبق پالن مرتـبه خويـش و امکانات بودجوي، امور بازسازي و ساختامن تعداد از 
قرارداده  کار  تحت  اسايس  بگونه  را  رسکها  مراقبت  حفظ  و  زيربنايي  الزم  تاسيسات  با  ها  رسک 

است.



نتایج :

ترتيب اسناد تخنيکي ٢٣٠ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي ( بگونه معياري و با در نظرداشت اهداف ترانسپورت پايدار)  -
تطبيق ٣٠٪ پالن احداث ٢٢٨ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي (معادل ٣٧٥ کيلومرت رسک ٧-مرته)  -

تطبيق ٣٥٪ پالن بهسازي ٨٥٤ هکتار ساحات غريپالين  -
تطبيق ٤٠٪ پالن داغگريي و ترميم ١٠٠٠٠٠ مرت مربع رسک  -

کانکريت ريزي ٣,٨٦١ مرت مربع سطح پياده روها   -
جغل اندازي ٥٫٦٣ کيلومرت رسک ها و کوچه ها  -

ترميم و فعال سازي  به تعداد ٢٠ برج برق   -
ارتقاي مديريت رسکسازي به آمريت زيربنا ها در تشکيل رياست طرح و تطبيق پالن هاي شهري  -

ايجاد ديپارمتنت مديريت دارايي ها و GIS در تشکيل رياست حفظ مراقبت و کار  -

ايجاد واحد مديريتي جهت نظارت و تضمني کيفيت پروژه هاي رسک  -
GIS ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل که در ساحات پالين موقعيت دارد و تهيه نقشه هاي آنها به سيستم  -

ارتقاي ظرفيت ١٦ انجنري مستعد از طريق برنامه ToT در کشورهاي جاپان و هند در بخش رسوي، ديزاين، ساختامن، حفظ مراقبت رسکها، و مديريت   -
قراردادها و آغاز برنامه آموزيش اين بخشها در سطح اداره، به حاميه اداره جايکا جاپان

احداث رسکها       
  .١. احداث ١,٣٠٠ کيلومرت رسکهاي پخته در ساحات پالين شهر کابل

 ٢. بهسازي ٣,٥٠٠ هکتار در ساحات غريپالين
 .٣. حفظ و مراقبت  ٣٥٠,٠٠٠ مرتمربع رسکهاي از قبل ساخته شده

.٤. واگذاري يک بخش از حفظ و مراقبت رسکها به سکتور خصويص
 ٥. ارزيايب و ريفورم تشکيل فعيل سکتور ترانسپورت

.٦. معياري سازي ديزاين ها و اسناد تخنيکي
 ٧. ايجاد سيستم مديريت دارايي ها و ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل در

.ديتابيس آنالين
٨. ارتقاي ظرفيت سکتور ترانسپورت

.٩. ايجاد واحد مديريتي براي نظارت از پروژه ها
.١٠. آگاهي دهي عامه براي تطبيق هرچه بهرت پروژه ها

 ٥٠   کيلو
مرت

٢٢٠ هکتار

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 بهسازی ساحات  
 غیرپالنی

 حفظ و مراقبت  
 ٢٠٠٠٠ رسکها

مرتمربع

١٨٤
کیلومرت 

٢٢٨    
کیلومرت

۴۰۰ 
کیلومرت

۴۰۰ 
کیلومرت

١٠٠٠ هکتار١٠٠٠ هکتار٨٥٤ هکتار٤٣٥ هکتار

 ٢٥٠٠٠ مرت
مربع

 ١٠٠٠٠٠مرت
مربع

 ٢٥٠٠٠ مرت
مربع

 ٢٥٠٠٠ مرت
مربع





نتایج :

ترتيب اسناد تخنيکي ٢٣٠ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي ( بگونه معياري و با در نظرداشت اهداف ترانسپورت پايدار)  -
تطبيق ٣٠٪ پالن احداث ٢٢٨ کيلومرت رسکهاي اسايس و فرعي (معادل ٣٧٥ کيلومرت رسک ٧-مرته)  -

تطبيق ٣٥٪ پالن بهسازي ٨٥٤ هکتار ساحات غريپالين  -
تطبيق ٤٠٪ پالن داغگريي و ترميم ١٠٠٠٠٠ مرت مربع رسک  -

کانکريت ريزي ٣,٨٦١ مرت مربع سطح پياده روها   -
جغل اندازي ٥٫٦٣ کيلومرت رسک ها و کوچه ها  -

ترميم و فعال سازي  به تعداد ٢٠ برج برق   -
ارتقاي مديريت رسکسازي به آمريت زيربنا ها در تشکيل رياست طرح و تطبيق پالن هاي شهري  -

ايجاد ديپارمتنت مديريت دارايي ها و GIS در تشکيل رياست حفظ مراقبت و کار  -

ايجاد واحد مديريتي جهت نظارت و تضمني کيفيت پروژه هاي رسک  -
GIS ثبت و راجسرت متام رسکهاي شهر کابل که در ساحات پالين موقعيت دارد و تهيه نقشه هاي آنها به سيستم  -

ارتقاي ظرفيت ١٦ انجنري مستعد از طريق برنامه ToT در کشورهاي جاپان و هند در بخش رسوي، ديزاين، ساختامن، حفظ مراقبت رسکها، و مديريت   -
قراردادها و آغاز برنامه آموزيش اين بخشها در سطح اداره، به حاميه اداره جايکا جاپان

٣٫٢  ترانسپورت عامه
ترانسپورت عامۀ شهري عبارت از سيستم حمل و نقل مشرتک است که در دسرتس عامه مردم قرار ميگريد. بهبود ترانسپورت عامه شهري زمينه ترانسپورت 

قابل دسرتس براي همگان، ارزان و سازگار با محيط زيست را مساعد ميسازد.
شاروايل کابل مصمم است تا ترانسپورت عامۀ شهري با کيفيت عايل ، موثر ، قابل دسرتس و ارزان را براي شهروندان کابل مهيا سازد. يکي از اهداف عمده 
شاروايل کابل در امر بهبود بخشيدن ترانسپورت عامه شهري عبارت از آوردن اصالحات نهادي در قسمت ادارۀ ميل بس شهر کابل ميباشد. شاروايل کابل پالن 
دارد تا متام ترانسپورت شهري کابل زير چرت اين اداره  کار منوده، ماسرت پالن زيربناهاي ترانسپورت عامۀ شهري ساخته شده و  بصورت معياري تطبيق گردد و 

اين زيربنا ها بصورت جدي مديريت، حفظ و مراقبت گردد.

 احداث تاسيسات براي بس هاي
عادي شهري در مسري رسکها

BRT ١. احداث ١١١ کيلومرت زيربناي بس هاي رسيع السري يا
 ٢. احداث ٥٠٠ کيلومرت مسري/لني بايسکل

٣. تهيۀ ماسرت پالن ترانسپورت عامه
٤. نصب سايه بان ها در ايستگاه هاي بس هاي عادي

٥. ترتيب پالييس ها براي تنظيم ترانسپورت عامه شهري

۰

۰

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 احداث مسريهاي مشخص  
 براي بس با تاسيسات الزم

 ٥٠۲۰٠ کیلو مرت۰
کیلو مرت

٢٠٠
کیلو مرت 

 ٤٢۰ کیلو مرت
کیلو مرت

٣۰
کیلو مرت  ۰

۰
 احداث مسري هاي مشخص 

 براي بايسکل با تاسيسات الزم
۲۰

کیلو مرت 
١٠۰ 

کیلو مرت
١٥٠

کیلو مرت  ۰



نتایج :
آغاز طرح پروژه ماسرت پالن ترانسپورت عامه شهري  -

اغاز ساختامن توقفگاه هاي بس  -
آغاز ساختامن  مسري BRT در دو پروژه رسکهاي اسايس (بره کي ايل رساي شاميل و مکروريان ايل ارزان قيمت)  -

٣٫٣  مدیریت ترافیک
در طي چند سال گذشته، ازدحام ترافيکي در شهرکابل بطور يب سابقه افزايش منوده است. داليل عمدۀ ازدحام ترافيکي افزايش نفوس، افزايش وسايط 
شخيص و کمبود رسک هاي کايف در سطح شهر مي باشد. همچنان از ظرفيت جاده هاي فعيل با توجه به پارکينگ هاي غري قانوين اطراف رسک، انواع 
مختلف جرايم ترافيکي و مديريت ضعيف ترافيک به شکل اعظمي آن استفاده منيشود. عدم هامهنگي بني دواير زيربط و تداخل وظيفوي بني ادارات مختلف 
تا حد زياد وابسته به چگونگي مديريت و نگهداري آن ميباشد.  بار آورده است. ظرفيت زيربنا ها  را براي مديريت و کنرتول ترافيک به  نيز يک مشکل عمده 
مديريت بهرت ترافيک ظرفيت فعيل جاده ها را بيشرت منوده و همچنان باعث بهبود اميني، ارايۀ خدمات و و بهبود محيط زيست يک شهر ميشود. همچنني 

ازدياد ظرفيت موجودۀ زيربنا ها متکي به تنظيم بهرتوتطبيق قانون به شکل اسايس آن ميباشد.

 افزايش سطح خدمات 
مديريت ترافيک در شهر

١. انتقال مدیریت ترافیک از وزارت داخله به شاروالی کابل
٢. مدیریت دستفروشان

٣. بهبود تطبیق قانون ترافیک
٤. بهبود مصئونیت و امنیت جاده ها

۳

باال

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 کاهش ازدحام و
 شاخص/اندکس زمان سفر از ٣

به ١٫٥

 کاهش گراف حوادث ترافيکي
از ٧٥٠ کشته و زخمي

عدم تغییر

۳٢٫٥١.۵١٫٥

٥٠٪ کاهش٢٠٪ کاهشآغاز برنامهعدم تغییر

٥٠٪ کاهش٢٠٪ کاهشآغاز برنامه

ضعیف باالمتوسطآغاز برنامه-سطح تطبيق قانون ترافيک

 بسیار
پائین



به اساس یک تخمین ابتدایی شاخص/اندکس سفر در شهر کابل ٣ است.

نتایج :
ايجاد بورد مديريت ترافيک به تصويب شوراي عايل توسعه شهري.  -

تسويد طرزالعمل ها مختلف مرتبط به مديريت ترافيک  -

٣٫٤ بهبود زیربناها مبنظور مدیریت آبهای سطحی
 

ااز آنجاييکه در زمستان شاهد تجمع آبها در سطح رسکها ميباشيم و ميدانيم که موجوديت آبها در سطح رسک از يکسو باعث از بني بردن زيربنا گرديده و از 
سوي ديگر باعث بندش ترافيک و آزار و اذيت عابرين ميگردد. لذا رضورت است تا راه حل مناسب و پايدار براي مديريت آبهاي سطحي دريافت منود. در نظر 
است تا با استفاده از روش هاي ديزاين پايدار، قسمت اعظم از آبهاي بارندگي در خود ساحه با استفاده از ساحات آبگري يا جهيل هاي مصنوعي، ايجاد ساحات 
سبز،  و تاسيسات آب جذبان جذب گردد. و متباقي آبهاي سطحي بايد از طريق احداث تاسيسات رد آبهاي سطحي و کانال ها به مجراهاي خروجي هدايت 

گردد، اين امر مستلزم تهيه ماسرتپالن آبهاي سطحي است.

احداث کانال ها
١. اعامر کانال و سایر تاسیسات آب جذبان در ساحات آبخیز

٢. پاککاری متام کانال های موجوده

۰

۰

مبنا
Baseline

شاخص

ختم سال
۱۳۹۴

فعالیت ها

اهداف سالیانه

۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

 احداث تاسیسات آب جذبان
در مسیر رسکها

پاککاری کانال های موجوده

١
کیلو مرت

٢٤
کیلو مرت

٢۵
کیلو مرت

٢۵
کیلو مرت

۷
کیلو مرت

۱۰
کیلو مرت

۱۰
کیلو مرت

۱۰
کیلو مرت

۸
کیلو مرت

۱۰
کیلو مرت

۱۰
کیلو مرت ۰

٤
کیلو مرت



نتایج  : 
آغاز پروسه تدارکات ساختامن کانال وزيرآباد به عرض ٨ مرت و طول ٧ کيلومرت  -

تطبيق ٢٠٪ از جمله ٢٤ کيلومرت کانال  -
ساختامن  بطول حدود ٢ کيلو مرت ديوار هاي استنادي جهت تحکيم سواحل دريا کابل مبنظور جلوگريي از سيالب ها در ساحات جوار دريا  -


