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 طــرح بهبـود وضعیـت تصــدی مســـافربری ملی بـس

  
 

 تاریخـچه: 
 

 

م یدو   411بنام سرویس توسط حفیظ هللا و مهتاب الدیی  و باکدم م دا بدا سدرماید ابتدیا ا  شرکت 0431در سال         

کا تاسیس گردیدی  اید  شدرکت بادی ا  ندا  ندیی  سدال ورشیددت گردیدی و م درو  باکدم م دا گردیدی و در سدال افغا

ندا فرمدا  شدوار   0431بد تصیی دولتا مبیل و در  وکات و ارت مالید شروع بد فاالیدت کودودو و در سدال  0433

 مدئولیت رهبری آ  بیوش و ارت تراکدپورت تا ق گرفت   40/3/0431مؤرخ  0531

بدس بریدا  یوسد واکیایا  (18)بدس هدای ایراکدا داشدت و بادیا  و  عراد  بس تاتا هنییو 0311ای  تصیی ا  آ   ما  

و دیپدو هدای آ  در کتیجد جنگ هدای دال دا تودام وسدایط  (51)شروع بد فاالیت کوود کد متاسفاکد در دهد  و اضافد کیز

عراد  تاتای کهند هندیی  (13)ا آ  کیز تخریب گردیی کد تنها تخریب و بد تاراج رفتو و توام تاسیدات اداری و تخنیی

 بجا ماکی 

 

 وضعیـت موجـود:
 

 ری:ــــابع بشنـــونل و مـــسپر  0
 

( کفدر اجیدرو 014( کفدر مدامورو )051( کفر مامور و اجیدر فاالیدت مینوایدی کدد ا  جو دد )413در تصیی م ا بس )

فدار  ندن  ر کگرا  کار میینی کد اکثریدت کارمندیا  تصدیی ( کف015( کفر دریور و )410( کفر میخاکیمو )84)

کد با شیو  و روش های کهند کار میینی و تا اکنو  کیام ریفورم در جهت بهبود وضدایت مندابب بیدری  میباشی 01

 آ  بوجود کیامی  است 
 

 

 :کی آنــت تخنیـایط و وضعیــوس  1

 

ی لددورد و بددزر  ا  ندرر کیددورهای مخت دد  ( عددراد  بدس بددد سددایز هدا430ا  شدروع دولددت مویددت تدا اکنددو  )

 ( عراد  بس ا  سابق باییواکی  کد لدت آ  یرار ذیل است:13کوم گردیی  و بد تایاد )
 

شماره 
 

 مالحظات داد ــتع دل آن ــایط و مـــوع وسـن

  عراد   151 هنیی بس  0404تاتا میل  0

  عراد   000 شوک لیالکی هنیی بس آ 1

  عراد   31 اکا بس شهاب لودروی ایر 4

  عراد   14 514کاستر مینا بس هنیی  3

 تا ـــاسالمى افغاکد جوهوری

 وهواکوردی و ارت تراکدپورت

 

 شوار  :                           

 تاریخ :                              

 ضویود :                          

 

No: …………………. 

Date: ……………….. 

Ref: …………………  

 جوهوریت اسالمى غاکدتا افد

 د تراکدپورت اوهوا ا   نی و ارت
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شماره 
 

 مالحظات داد ــتع دل آن ــایط و مـــوع وسـن

  عراد   011   804کاستر مینا بس هنیی  3

  عراد   011 بس هینوی پاکدتاکا  8

  عراد   04 کاستر جاپاکا  5

  عراد   43 بس ایدو وی جاپاکا  1

  عراد   43 بس ایتالیوی  4

  اد  عر 13 وسایط تاتا ساب د بای ا  جنگها 01

  عراده  0136 دی ـــایط در تصــوع وســــمجم 

 

والیددددت کیددددور  15( بددددس در 311ابددددل و )( عددددراد  در شددددهر ک803یابددددل ذکددددر اسددددت کددددد ا  جو ددددد بددددس هددددا ) 

 توظی  میباشی کد حالت موجود آ  یرار ذیل است 

 

 جــدول وســــایط فعــال و غیــر فعـال مرکــز )کابل(

شماره 
 

 مالحظات داد ـتع ابل(ایط مرکز )کـــوس

  عراد   008 وسایط کد عوال  فاالیت دارکی 0

  عراد   130 وسایط کد کدبت عوار  جارید متوی  است 1

4 
وسددایط کددد کددورم اسددتهالک لددوی  را تیویددل و اکجدد  آ  بددد 

 ترمیم اساسا ضرورت دارد
  عراد   048

  عراد   35 استهالک شی وسایط تاتا کهند  3

3 
کدبت اضافد مصرفا مواد سدولت کدد بدد تصدیی وسایط کد 

 غیر ایتصادی است
  عرا   53

  عراده 606 مجمـــوع وســــایط در مرکــــز

 

 جــدول وســــایط فعــال و غیــر فعـال والیات 

شماره 
 

 مالحظات تعـداد  والیاتوســـایط 

  عراد  034 وسایط کد عوال  فاالیت دارکی 0

  عراد   85 ر  جارید متوی  استوسایط کد کدبت عوا 1

4 
وسددایط کددد کددورم اسددتهالک لددوی  را تیویددل و اکجدد  آ  بددد 

 ترمیم اساسا ضرورت دارد
  عراد   081

  عراد  41 وسایط تاتا ساب د استهالک شی   3

3 
وسایط کد کدبت اضافد مصرفا مواد سدولت کدد بدد تصدیی 

 غیر ایتصادی است
1  

  عراده 644 مجموع وسایط در والیات 
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 کیــماتی و تخنیـین آالت ترمیــداد ماشــتع

 دادـــتع کیــین آالت تخنیــماش شماره

 پاید 13 مجووع ماشی  آالت تخنییا در مرکز 0

 پاید 81 ماشی  آالت فاال ترمیواتا 1

 پاید 13 ماشی  آالت غیر فاال 4
 

 

 لهر کابــس در شـدی ملی بـول تصـر منقـایداد غیـدول جــج  4

شماره 
 

 مالحظات تحت دعوا غضب شده موقعیت جایداد مساحت جایداد ایدادــم جــاس

  تحت دعوا   کی  باکا  متر مربب 11111 مرکز تصیی م ا بس 0

    سیا  سنگ متر مربب 11134 سیا  سنگ 1

    لوشحال لا  متر مربب 31111 لوشحال لا  4

   متر مربب 1341 لاکدلواجد بغرا لیر متر مربب 81311 حو   سوم 3

    کارتد کو بدو  4 جیی  بدهای بریا 3

    ع ب و یر اکبر لا  بدو  4 جیی  برق شیرپور 8

     هارراها دهوزکگ بدو  4 دهوزکگ 5

    کاحید دوم بدو  3 کارتد پروا  1

    کاحید سوم بدو  3 دهبوری 4

   شی  غصب  کاحید شاکزدهم  بدو   3 ع ب غا ی استییوم  01

     متر مربع  419262 جمله جایداد ملی بس

 

 س در والیاتـدی ملی بــول تصـر منقـدول جایداد های غیــج

شماره
 

 مالحظات تحت دعوا غصب شده موقعیت جایداد مساحت جایداد ایدادــم جــاس

  می  بیو  احاند و تاویر    جریب  می   3 مریت م ا بس هراتآ 0

1 
 نیهارآمریت م ا بس ی

متدددددددددددددر  41111

 مربب
  می  بیو  احاند و تاویر   

  می  بیو  احاند و تاویر    متر مربب  4111 آمریت م ا ب خ 4

3 
 آمریت م ا بس لغوا 

 03جریدددددددب و  4

 بدو   می 
   

دارای احاندددددو تاویددددر دفدددداتر 

 اداری و پارک وسایط

آمریت م ا بس مییا   3

 وردک
 ند می  دارای احا    متر مربب 5131

8 
    جریب  می  1 آمریت م ا بس پیتیا

دارای احاندددددو تاویددددر دفدددداتر 

 اداری و پارک وسایط

5 
    متر مربب 4111 آمریت م ا بس لوگر

تاویددددر دفدددداتر  دارای احاندددددو

 اداریو و پارک وسایط

  می  بیو  احاند    متر مربب 1111 آمریت م ا بس پنجییر 1
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 :یــت مالــوضعی  3
 

وسدایط کدد در شدهر کابدل و والیدات جودب س ا  لحاظ مالا در وضایت لود کفایا یدرار کدیارد  کرایدد تصیی م ا ب

و  افغدداکا میباشددیومی ددو  ( 32,105)( مالیددد مب دد  1باددی ا  وضددب )  0443در  هددار ربددب سددال کددد  گردیددی آوری 

عوایی اساسا و مصارر با در کظر داشت ( افغاکا میگردد کد   65,543مب   ) گرفتدمصارر کد نورت مجووع 

 م یو  افغاکا بد تصیی ضرر عایی گردیی  است (  33,438) نورت گرفتد مب   کد 

( م یددو  افغدداکا 22,102( مالیددد مب دد  )3نریددق کرایددد جایددیاد هددای تصددیی باددی ا  وضددب ) عوایددی غیددر اساسددا ا  

 ردیی  است ـر مواجد گـو  افغاکا بد کدـ( م ی11,34جد تصیی مب   )ـکد در کتیمیباشیو 

 
 

 

 :نهاداتــش ها و پیشـــچال
 

 

 

  ا  اینید تصیی لود کفا کوا باشی و بد ضرر فاالیت مینوایی بنا  دو را  حل پیینهاد میگردد 

 ا  نرر دولت سبداییی شود   0

در غیددر آ  در مددورد شخصددیت ح ددویا آ  تجییددی کظددر و بددد شددرکت تبددییل و سددرماید گدد اری سددیتور   1

 لصونا ج ب گردد 

  های کد کدبت عوار  تخنییا و کبود پر   جات متوی  است بدرای یدم مراتبدد الدا فادال شدی  تودام بد بس

( عدراد  و بودجدد 801عیار تصیی ا  بودجد دولتا ترمیم گردد  تایاد بس های کد بد تدرمیم ضدرورت دارد )

 ( م یو  دالر میباشیو1,5مورد کیا  حیود )

 اد بایی و تطبیق پال  های اکییافا بیوول ایجاد ظرفیدت تخنییدا م کد توسیا  م ام عالا نالب هیایت میباش

( جریدب  42( عراد  بس جییی تصیی م ا بس را در مویایت فا ا وایب  کی  باکا  کد موا ی ) 0111برای )

 می  میباشیو در کظدر گرفتدد شدود و یدا اینیدد جدای مناسدب دیگدر را هدیایت میفرمایندی در آ  ندورت اعودار 

 م ا بس شامل پال  اکییافا دولت گردد تاسیدات جییی 

  ا  اینید  ال  اساسا در فاالیت رو مر  م ا بس و عدیم شدفافیت در تهیدد تیدل و روغنیدات تصدیی ا  بدا ار

آ اد میباشی پیینهاد مینوایم کد تیل و روغنیات مدورد کیدا  تصدیی توسدط تصدیی )شدرکت( مدواد کفتدا و ارت 

 محترم تجارت تهید گردد 

 ش رتبوی برای کارمندیا  و دریدورا  مطدابق یداکو  تصدیی هدا موجدب کداه  ظرفیدت تصدیی موجودیت ماا

 پیینهاد مینوایم کد برای کارمنیا  تخنییا و دریورا  مااش مناسب هیایت داد  شود گردیی  بنا  

 ب بد منظور تجهیز ورکیاپ ها با ماشی  آالت و وسایل ترمیواتا و تهید پر   جات مورد کیا  ا  نریق مراج

دیپ وماتیددم بددا کیددور هنیوسددتا  پروسددد تدددریب گددردد )یددبال  ا  نریددق و ارت تراکدددپورت لدددت پددر   جددات 

 هنیوستا  فرستاد  شی  است (کیور مورد کیا  بد جاکب 

   جیاگاکد بد منظور تنظیم لیمات مایاری م ا بس در شهر کابل لی(BRT )لط اکیا ی گدردد در اید   میندد 

( می دو  افغداکا ا  تنظددیم تدوکس هدا در شددهر کابدل جودب آوری و بددد 03الا کابدل مب دد  )یدبال  در تفداهم بددا شدارو

تدا  یییدفرما تیکابدل هدیا میو تراف اکد بد شاروال مینوایم ینهادیبنا  پحداب شاروالا کابل اکت ال گردیی  است  

  نییپول فوق ال کر مطابق یاکو  استفاد  کوا  یو ا  ا میا تنظ( رBRT)جیاگاکد   یل
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  استیید  هددای لدی  هددای ت ددانب در ک دان مرکددزی شددهر کابدل کددد در گ شدتد کیددز موجددود بدود )د  افغاکددا و سددینوا

پددامیرو جددوار بددا  وحدد و مرادلدداکا(  و در مویایددت هددای لددتم لددی  هددا بددا اسددتنیرد هددای پییددنهادی و ارت 

تصدیی م دا بدس یدرار  تراکدپورت احیاث آ  بد شاروالا محتدرم هدیایت داد  شدود و جهدت اسدتفاد  در التیدار

 داد  شود 

  سدیتور لصوندا  کدددر لی  های مخت   شدهر کابدل کهایدت ضدروری بدود   ها ساید با  واحیاث ایدتگا  ها

عالیوندیی دارکدیو نبدق دیدزای  واحدی ترتیدب شدی  ا  رماید گ اری در بخد  اشدتهارات کیزساعوار آ  و جهت 

 م داد  شود جاکب و ارت تراکدپورت بد شاروالا محترم هیایت ال 

  ایجاد تاسیدات م ا بس در شهرهای پرکفوس کیور در سال مالا آینی  شامل پال  اکییافا دولت گردد 

  ظرفیت سا ی و مد یا سا ی در تراکدپورت بدیو  ایجداد یدم اکددتیتوت تراکددپورتا کدد متیدیل ا  مرکدز

اکدپورتا و راکندی  گدا  بایدی بدد آمو شا کوتا  میت برای کارمنیا  تراکدپورتو شرکت ها و اتحادید های تر

بنددا  پییددنهاد میگددردد تددا تیددییل اکدددتیتوت را در  وکددات و ارت تراکدددپورت منظددور فرمددود  و   کظددر میرسددی

جای مناسب در محوند ریاست تنظیم تراکدپورت  میندا موجدود  واحیاث تاسیدات آ  شامل پال  دولت گردد

 میباشی 

 سدتفاد  ا  خنییا و مایاری سا ی لدیمات م دا بدس ضدرورت بدد ابد منظور بهبود سطح مییریت و رهبری ت

و سددایر وسددایل  GPS)دیجیت ددا سددا ی بهددر  بددرداری ا  وسددایط بددا کصددب سیدددتم  تینددالو ی ماانددر میباشددی

بندا  پییدنهاد میگدردد کدد بدد و ارت محتدرم  تخنییا بخانر کظارت ا  پروسد شفار گردش و مصدارر مدالا(

رماینی تا در  میند و ارت تراکدپورت را هویاری کواینیو یابل ذکر میباشدی کدد مخابرات هیایت ال م عنایت ف

 ( در ای  مورد تربید شی  است USAID( کفر بد کوم )35نا سال جاری بد تایاد )

 (   افغاکا بود  و ییا ا  دالیل اساسا کد تاحال اید  ییودت حفدظ گردیدی  ج دوگیری 3کراید فا ا م ا بس مب )

کرایدد ( افغداکا میباشدیو اگدر 7,5س های لصونا میباشی  در حالیید یویت توام شدی کرایدد )بکراید ا  ساود 

باال برود در آ  نورت ییوت کراید سیتورلصونا کیز بدد شدیل اتوماتیدم بداال میدرود در  میندد م ا بس 

 م ینالب هیایت میباش

 

 اســـتهدا:

در  (Trolley bus)هددا  فاددال سددا ی نددا پییددنهاد بددد و ارت تراکدددپورت مراجاددد و لوا SKODAکوپنددا 

 کوپنا م کور سد امیا  توویل را ذکر کوود  اکی:افغاکدتا  میباشی 

 اسیودا مدت یوا  ا  اتحادید اروپا پول درلواست میینی و آکها توام پرو   را توویل میینی   0

 اسیودا بد لود یم شریم پییا میینی و با هم ای  پرو   را توویل میینی   1

 پورت و دولت افغاکدتا  در توویل مالا پرو   سهم میگیرد و ارت تراکد  4

 یم ـــتهیا و نالب هیایت میباشــالا اسوع بد م ام عــموض

       

 رامــبااحت                        

 

 


