
پورتی وزارت ترانسآوردهادست
1398مالی سال

1398حوت 



(جدید ) معرفی وزارت ترانسپورت

سکتورجداگانهادارهپنجادغامنتیجهدرکهافغانستاناسالمیجمهوریدولت(جدید)ترانسپورتوزارت

یهوانوردادارهافغانستان،آهنخطادارهترانسپورت،وزارتعامه،فوایدوزارتشاملکهترانسپورت

عالیمقام02/10/1397مورخ116شمارهایمادهششفرمانطیمیباشندترافیکریاستوملکی

رموثوبموقعتحققدولتاقداماینازاساسیاهدافوآمدهمیانبهافغانستاناسالمیجمهوریریاست

سازینهادینهخوب،حکومتداریتامینراستایدرافغانستاناسالمیجمهوریهایاولویتواهداف

بهترردپیشبکشور،زیربناهایعرصهدراستراتیژیکگذاریسرمایهروندتسریع،عامهادارهاصالح

دراداریهایساختارتنظیم،شهروندانبهخدماتعرضهسازی،پالیسی،موثرپالنگذاریظایف،

بارتترانسپودرسکتوردخیلخصوصیسکتوررشد،حکومتوظایفاساسبرترانسپورتعرصه

ازگاریسترانسپورت،سکتورعمومیظرفیتارتقاء،افغانستاناسالمیجمهوریدولتتعهداتبهتوجه

کتورسدرهانهادمیانامورانسجامسازیبهترمنطقه،وهمسایههایکشورباکشورترانسپورتسکتور

مصارفردجوییصرفهاصلتحققوالذکرفوقهاینهادمیانوظیفویتداخلرفع،ترانسپورتزیربنا

.میباشد



1399-1398وزارت ترانسپورت جزئیات اصالحات عمده و تشکیالت  ادارات پنج گانه

تعداد پرسونل عنوان بست  بست عنوان جدید اداره  اداره عنوان قبلی شماره 

387 وزیر رتبه خارج (جدید ) وزارت ترانسپورت  1

3107 ادارهرئیس ه مافوق رتب اداره ملی سرکها  وزارت فواید عامه  2

1058 ادارهرئیس ه مافوق رتب اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت 3

326 ادارهرئیس ه مافوق رتب آهن افغانستان اداره خط آهن افغانستان اداره خط 4

1292 ادارهرئیس ه مافوق رتب اداره ملی هوا نوردی ملکی ملی هوا نوردی  ملکیاداره 5

3607 ادارهرئیس پاسوال ریاست ترافیک  ریاست ترافیک   6

9777 (  جدید) تعداد پرسونل وزارت ترانسپورت مجموعه
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1399-1398گراف تشکیالت وزارت ترانسپورت 



1398اهداف اجام شده  توسط وزارت ترانسپورت در سال  مالی 

ریفورم در سکتور ترانسپورت 

:اهداف اساسی ریفورم سکتور ترانسپورت

.وبتحقق بموقع و موثر اهداف و اولویت های جمهوری اسالمی افغانستان در راستای تامین حکومتداری خ•

.نهادینه سازی اصالح اداره عامه•

.تسریع روند سرمایه گذاری استراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور•

.پیشبرد بهتر وظایف، پالنگذاری موثر و پالیسی سازی•

تنظیم موثر سازی ساختار های  اداری در عرصه ترانسپورت بر اساس وظایف حکومت •

انستانرشد سکتور خصوصی دخیل درسکتور ترانسپورت با توجه به تعهدات دولت جمهوری اسالمی افغ•

ارتقاء ظرفیت عمومی سکتور ترانسپورت•

سازگاری سکتور ترانسپورت کشور با کشور های همسایه و منطقه•

بهتر سازی انسجام امور میان نهاد ها در سکتور زیربنا ترانسپورت•

.رفع تداخل وظیفوی میان نهاد های فوق الذکر و تحقق اصل صرفه جویی در مصارف میباشد•



کشوررهبری و انسجام امور سکتور ترانسپورت 

طبیذق وزارت ترانسپورت دولت جمهوری اسالمی افغانستان مسؤل پالنگذذاری ، برنامذه ریذ ی، ت

انسذذپورت اهذذداف اسذذتراتیژیک انکشذذافی، مذذدیریت، کنتذذرول و در کذذل سیاسذذت گذذذاری سذذکتور تر

:کشور که شامل شاخص های مختلف مانند

رکها، پذل ساخت، حفظ و مراقبت و انکشاف شبکه زیربنذای ترانسذپورتی یعنذی  شذاهراه هذا سذ•

هذذا، پلهکهذذا، خطذذوط آهذذن ، میذذادین هذذوائی ، ایسذذتگاه هذذا ، استیشذذن هذذا و مراکذذ   نذذد منظذذوره 

.ترانسپورتی

.بهره برداری ، عرضه خدمات ترانسپورتی و مدیریت شبکه ترانسپورتی کشور•

تور برنامه ری ی، توسعه شبکه عمومی ترانسپورت، هماهنگی با دونر ها ، همذاهنگی بذا سذک•

نذی خصوصی ملی ، هماهنگی با کشور های همسایه و منطقه و ارائه خدمات ترانسپورت زمی

.و هوائی در سطح کشور و منطقه

.حفظ و مراقبت از تاسیسات و زیرساخت های ترانسپورتی•

.قانون گذاری ، ریفورم ، اصالحات پایدار، توسعه و انکشاف سازمانی•

.شناسائی و رفع  الشها در تمامی شاخص های سکتور ترانسپورت•



1398انکشافی در سال مالی تطبیق پروژه های 

:پروژه انکشافی تطبیق و تکمیل نموده که شامل پروژه های77به تعداد 1398وزارت ترانسپورت در سال مالی 

.سروی، دی این ، ساخت و حفظ و مراقبت شاهراه ها، سرکها ، پل ها ، پلهکها و دیوار های استنادی•

.سروی ، دی این ، ساخت،  بهره برداری  و حفظ و مراقبت  خطوط آهن ، استیشن ها و ساختمان های اداری•

.یساخت ، انکشاف، تجهی  و حفظ و مراقبت میادین هوائی ، رنوی ها ، رادارها و غیره تجهی ات میادین هوائ•

.ساخت و حفظ و مراقبت ترمینال ها، دروازه ها و ایستگاه های ترانسپورت جاده ی•

.آغاز روند  دجیتال سازی خدمات ترافیک جاده ای مانند جواز دهی و غیره•

تعداد پروژه های انکشافی تکمیل شدهمربوطهادارهشماره

پروژه  انکشافی52اداره ملی سرکها1

پروژه انکشافی6اداره خط آهن افغانستان2

پروژه انکشافی15اداره هوا نوردی ملکی3

پروژه انکشافی2اداره ترانسپورت جاده4

پروژه انکشافی3اداره ترافیک5

پروژه انکشافی139877مجموعه پروژه های انکشافی تکمیل شده در سال مالی 



1398بودجه وزارت ترانسپورت در سال مالی مصرف 

منظوری بودجه  سال مالی اسم اداره #

به افغانی1398

مصرف بودجه سال مالی 

به افغانی1398

1398مصرف بودجه 

به دالر  آمریکائی

فیصدی 

مصرف

%94میلیون دالر260میلیارد  20میلیارد  21اداره ملی سرکها1

%95میلیون دالر39میلیارد 3میلیارد 3,1اداره خط آهن افغانستان2

%95میلیون دالر56میلیارد 4,3میلیارد 4,5اداره هوا نوردی ملکی3

%90میلیون دالر1میلیون 77میلیون 85اداره  ترانسپورت جاده4

%95میلیون دالر364میلیارد 28میلیارد 29،4مجموعه  

1398عواید وزارت ترانسپورت در سال مالی جمع آوری 

به دالر امریکائی1398عواید در سال مالی به افغانی1398عواید در سال مالی اسم اداره شماره

میلیون 93میلیارد 7.2اداره هوانوردی ملکی1

میلیون 32میلیادر2.5اداره خط آهن افغانستان2

میلیون 27میلیارد2.1اداره ترانسپورت جاده3

میلیون 6.3میلیون488اداره ترافیک4

میلیون0.84میلیون 65اداره ملی سرکها 5

میلیون دالر آمریکائی160میلیارد افغانی139812.3مجموعه  عواید سال 



1398در سال مالی زائیاشتغال 

برویذت بودجذه مصذرف شذده و پذروژه هذای تطبیذق شذده 1398وزارت ترانسپورت در سال مالی 

سذلکی  شغل بطور مسذتقیم کذه شذامل پرسذونل تخنیکذی، مسذلکی و غیذر م23000خویش در حدود 

ر پروژه های انکشذافی کذه توسذط قذراردادی هذای ایذن وزارت اسذتخدام میگردنذد  ایجذاد نمذوده و د

شذذغل در اثذذر تطبیذذق 161000شذذغل بطذذور غیذذر مسذذتقیم  کذذه مجموعذذا  در حذذدود 138000حذذدود 

والیذت ایجذاد گردیذده اسذت کذه عمذدتا  در بخذش هذای سذروی ، 34پروژه هذای انکشذافی در سذطح 

سذاخت دی این، ساختمان ، خدمات بهره برداری، ارائه خدمات ترانسپورتی و حفظ و مراقبذت زیر

.های شبکه ترانسپورتی کشور میباشد

1398سال مالی در مناطقانکشاف شبکه ملی سرک و اتصال 

کیلومتر جغلی 146کیلومتر سرک قیر و 476به طول  1398وزارت ترانسپورت در سال مالی 

گ اعمار نموده که در نتیجه  بر عذالوه انکشذاف شذبکه سذرک بذه منظذور رسذیدن بذه  اهذداف بذ ر

قریه جذات و ولسذوالی 246اقتصادی و استراتیژیک دولت جمهوری اسالمی افغانستان  در حدود 

.ها را نی  با هم وصل نموده است



1398طرح ها ، تفاهم نامه ها ، توافقنامه ها و اسناد تقنینی 

ترتیب مسوده طرح بورد ملی ایمنی ترانسپورت•

ترتیب مسوده طرح ایجاد انستیتوت ترانسپورت•

(OGP)مشارکت برای حکومت داری باز •

(CoST)ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان •

(OTIF)کسب عضویت سازمان همکاری های خط آهن •

طرح مسوده کنترول تناژبلند•

ور هذای موافقت نامه ، تفاهم نامه  و طرزالعمل های تران یتی و ترانسپورتی بذا کشذ9امضاء •

.همسایه و منطقه و سازمان ها و اتحادیه  های ترانسپورتی منطقوی



و مکافاتمجازاتبا فساد اداری و رعایت اصل مبارزه 

هباتوجوزارت،آندرمکافاتومجازاتاصلرعایتواداریفسادبامبارزهتحققجهتترانسپورتوزارت

:استشدهاشارهآنهابهزیردرکهگرفتهدسترویرامناسبیاقداماتموضوعات،ماهیتبه
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.دهدارقام ارایه شده در جدول پائین، تعداد افراد مجازات شده به تفکیک اقدام صورت گرفته را نمایش می



ادارۀ ملی سرکــها
۱۳۹۸سال



اهمفرمنظوربها،.اجمهوریدولتهایپالیسیواهدافتحققراستایدرترانسپورتوزارتسرک هایملیادارۀ

زیــربــــنــــایهایفـــعــــالـیتتحـقــقواندازیراهدرراعــمدهنقشکـشورمواصالتیتسهیالتسازی

درنفر1116جملهازکهداردکشوروالیت34درفعالکارمندنفر3076ادارهاین.داردعهدهبهترانسپورتی

.میباشندخدمتمصروفروزمرهبطوروالیاتدرنفر1960ومرک 

ادارۀ ملی سرک هامعرفی 

کارمند خدمات ملکـــی3076

نفر پرسونل در مرکـــز1116

نفر پرسونل در والیات 1960

کیلومتر مجموعه سرکها23930

(اسفالتی ) کیلومترسرک قیر 10178

کیلو متر سرک جغلی13752

10178

13752

1 2

1960

1116

1 2



گراف سرکهای اسفالتی و جغلی با تفکیک والیات
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گراف تعداد پل ها با تفکیک والیات



اهداف عمده اداره ملی سرک ها 

اهداف

تامین رفاه عامه 

رشد اقتصادی داخلی

اشتغال زائی

بهبود وضع امنیتی

وصل منطقویبهبود کیفیت زندگی

رشد اجتماعی 

رهائی از زندان جغرافیائی

رشد کشاورزی

اتصال داخلی



طی مراحل  پروسه تدارکات پروژه ها

319مراحذذذذل تذذذذدارکاتی اعمذذذذار ،1398در سااااال ادارۀ ملذذذذی سذذذذرک ها 

تمتر پل را در والیات مختــلف تکمــیل نموده اس84کیـــلومتر سرک و 

پروژه های ساختمان سرک

قیری یسرککیلومتر476مجموعا  1398سالدرسرک هاملیادارۀ

استهسپردبرداریبهرهبهوساختمــانراجغلیسرککیلومتر146و

سروی و دیزاین پروژه ها

967بطذذذول ، 1398در سذذذال ادارۀ ملذذذی سذذذرک ها وزارت ترانسذذذپورت 

کیـــلومتر سرک را دی این نموده است781کیلومتر سرک را سروی و 

1399سال مالی پروژه های پالنی

وسرویشاملکهمختلفپروژه24تعدادبهسرک هاملیادارۀ

تحت1399مالیسالبرایرامیشوندبرداریبهرهوساختدی این،

زیربنایوضعیتهاپروژهاینشدنعملیباکهاستنمودهپالن

مینتضدرسرکهایزیرنادرمتوازنانکشافبهیجادهترانسپورت

.شدخواهد

(تخنیکی ) 1398جزئیات پروژه های تکمیل شده  ادارۀ ملی سرک ها سال مالی 



سرک هاپروژه های بزرگ و با ارزش ادارۀ ملی 

اماگردید،آغاز2015سالدرمذکورپروژه

ردپروژهدی این،وامنیتیمشکالتبنابر

اثراز.بودنگردیدهتکمیلآنمعیینزمان

مذکورپروژهترانسپورت،وزارتتالش های

بهوتکمیل2019سالدرکیلومتر50طولبا

.شدسپردهبرداریبهره

(پکتیا)انگور هده -شرنهپروژه سرک 

اماگردید،آغاز2010سالدرمذکورپروژه

ینمعیزماندرپروژهمشکالت،بعضیبنابر

وف یکینظارتاثراز.نگردیدتکمیلآن

مذکورپروژهترانسپورت،وزارتتالش های

وتکمیل2019سالدرکیلومتر22.5طولبا

.شدسپردهبرداریبهرهبه

نجراب-پروژه سرک جبل السراج 

سالدرکیلومتر50بطولمذکورپروژه

ابف یکینظارتاثراز.گردیدآغاز2012

وبدخشانوالیتمحلیادارههمکاری

مذکورپروژهترانسپورت،وزارتتالش های

طتوسسرکاین.گردیدتکمیل2019سالدر

وارنقطعباافغانستاناسالمیجمهوریرئیس

.دشسپردهبرداریبهرهبهوافتتاحرسما  

بهارک-پروژه سرک فیض آباد 

سالدرکیلومتر33بطولمذکورپروژه

درپروژهباالیکاراما.گردیدآغاز2014

اثراز.بودگردیدهمتوقف2018سال

مذکورپروژهترانسپورت،وزارتتالش های

دهسپربرداریبهرهبهوتکمیل2019سالدر

.شد

جالآلباد-پروژه سرک کابل 

سالدرکیلومتر31بطولمذکورپروژه

تمشکالبعضیبنابراماگردید،آغاز2015

تکمیلآنمعیینزماندرپروژهامنیتی،

بامالقاتف یکی،نظارتاثراز.نگردید

28بطولسرکهلمند،محلیادارهمسوولین

.شدهسپردبرداریبهرهبهوتکمیلکیلومتر

گریشک–چا ه انجیرپروژه سرک 

سالاواخردرکیلومتر82طولبهپروژهاین

اجتنابمنظوربه.گردیدآغازمیالدی2018

وژهپرایندی اینتیمتاخیر،نوعهروقوعاز

رکاساحوی،بازدیدانجامومستمرتالشبا

سالدرشدهمشخصمیعاددرراآندی این

.رساندنداکمالپایۀبه2019

المان  -قیصارپروژه دیزاین سرک 



(تخنیکی ) 1401-1399پروژه های بزرگ پالنی اداره ملی سرکها در سه سال آینده 

نوعیت کارکیلومتراسم سرکشماره

و مطالعات تخنیکییسرو488شاهراه کابل قندهارو باز سازی انکشاف1

و مطالعات تخنیکییسرو562هرات شاهراه قندهار2

و مطالعات تخنیکییسرو550(کندهار–یکاولنگ ) شمال جنوب اول دهلی 3

و مطالعات تخنیکییسرو300کنر، لغمان، پنجشیر، بدخشان،شاهراه نورستان4

و مطالعات تخنیکییسرو500(تران یت) والیتی سرکهای5

و مطالعات تخنیکییسرو97کابلسرک حلقوی6

و مطالعات تخنیکییسرو151سرک اتصال منطقوی  قیصار المان 7

و مطالعات تخنیکییسرو460شرق و غربدهلی 8

و مطالعات تخنیکییسرو650جنوب غرب –دوم شمال دهلی 9

کیلو متر سرک پالن سروی و دی این 3758مجموعه 
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(تخنیکی ) 1403-1399پروژه های بزرگ پالنی اداره ملی سرکها در سه سال آینده 

نوعیت کارکیلومتراسم سرکشماره

از سازیب488قندهار -باز سازی شاهراه کابل 1

باز سازی562هرات-باز سازی شاهراه قندهار2

ساختمان151جالل آباد-تکمیل ساختمان لین دوم شاهراه کابل 3

ساختمان75تورخم-تکمیل ساختمان لین دوم شاهراه جالل آباد 4

ساختمان152بامیان–تکمیل ساختمان سرک بغالن 5

ساختمان25جبل ا لسراج–تکمیل لین دوم سرک دوراهی بگرام 6

ساختمان233المان-تکمیل سرک حلقوی قیصار 7

ساختمان114دوشی–سالنگ –ساختمان و بازسازی سرک  جبل السراج 8

ساختمان460گردندیوال-ساختمان سرک  غهران9

ساختمان32 غهران–ساختمان سرک اوبی 10

ساختمان105سپین بولدک–ساختمان لین دوم سرک قندهار 11

ساختمان178دره صوف-یکاولنگ ساختمان شاهراه12

ساختمان108اشکاشم-ساختمان شاهراه بهارک 13

ساختمان30ساختمان سرک ارغستان الی معروف والیت کندهار الت اول14

ساختمان27سرک خوشی الی محمدآغه والیت لوگر ساختمان15



(تخنیکی ) 1403-1399سال آینده 5پروژه های بزرگ پالنی اداره ملی سرکها در 
نوعیت کارکیلومتراسم سرکشماره

ساختمان29)ماورای کوکهه(ینگی قلعه -ساختمان سرک خواجه بهاوالدین 16

ساختمان18ساختمان سرک از احمدخیل  الی سرحد پاکستان  فی  اول17

ساختمان40ساختمان سرک کندهار  اسپین بولدک الت دوم 18

ساختمانترمیم و 3.5کیلومتر 3.5پایه پل به طول مجموعی 50ساختمان و ترمیم 19

2830مجموعه 
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1398حفظ و مراقبت سرکها ، پل ها ،پلچک ها و غیره تاسیسات زیربنای سرک 

ساحات تحت پوشش والیت کشور134

سرک اسفالتی کیلو متر210178

سرک جغلی کیلو متر313752

پل های ب رگ پایه4462

م   جاری. ح  تیکیلو متر اسفال14324

م  دورانی. ح  کیلو متر اسفالتی2105

برف پاکی توسط اداره 35021

م اضطراری. ح  پروژه ب رگ و کو ک4120

کیلو متر جغلی10103

کیلو متر جغلی668

کیلو متر قراردادی2718

پل، پلهک، دیوار استنادی



1398معاونیت حفظ و مراقبت اداره ملی سرکها  سال 

 -
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بودجه حفظ ومراقبت 
% (20)جاری

بودجه حفظ ومراقبت 
% (65)دورانی 

بودجه حفظ ومراقبت 
% 15)عاجل وزمستانی

)

بودجهمقدار تعداد وسایط و ماشینری تعداد پرسونل  ریاست ها شماره 

1,350,000,000 259 1,585 عمومی حفظ و مراقبت سرکهاریاست 1

279,412,963 0 171 کار اداره قوای 2

245,000,000 45 465 ریاست حفظ و مراقبت سالنگها 3

1,874,412,963 304 2,221 مجموعه
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(1398زمستان ) جریان برفپاکی و حفظ و مراقبت زیربنا ها 



(1398زمستان ) جریان برفپاکی و حفظ و مراقبت  زیربنا ها 



1397و 1398مصرف بودجه ادارۀ ملی سرکها در سال مالی 

فیصدی مصرف شده  بودجه منظوری بودجه  سال مالی   #

95% 20,091,948,023 21,302,962,330 1398 1

% 97 20,474,201,136 20,961,573,449 1397 2

 4,373,685,464 4,764,776,975تنظیم پروژه هاریاست 1

2NRAP  3,701,824,292 4,167,738,579اداره

3PMO 8,323,384,887 8,451,131,813اداره 

 1,074,224,650 1,110,642,730حفظ ومراقبت سرکهاریاست 4

 1,327,762,832 1,310,783,461(THRCP)ترانس هندوکش اداره 5

 570,380,852 543,041,257اداره ارملک المان6

 244,808,813 264,303,789پروژه همکاری های تخنیکی واصالحات پایه دار وقوایکار7

 115,854,288 201,466,467حفظ ومراقبت سالنگهاریاست 8

- 50,000,000( کمک کشور ایتالیا ) شریف چشت 9

 364,931,275 371,030,000ریماباراداره 10

 AFG/42053426,067,888 11,097,412قوایکار پروژه 11

 972,630 25,000,000انکشافی اسالمی  سرک حلقوی کابلبانک 12
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انکشاف سازمانی ، ارتقاء ظرفیت ها و تقنین

محصول استفاده از سرک

هایشبکهانکشافومراقبتوحفظمسؤلیتکهسرک هاملیدارۀا

ازکمیفیصدیدیگر،نهادهایبامقایسهدردارد،برعهدهراسرک

ازدهاستفامحصولبر سپ هایتطبیقبا.میکندجمع آوریرامحصول

گردید،خواهدتوزیعوسایطجوازسیرهایصدورباهم مانکهسرک

بودجۀدربایدشودمیجمع آوریبرنامهاینطریقازکهعوایدی

فمصربههاسرکمراقبتوحفظدرتاگردداضافهوزارتانکشافی

.برسد
...

مقرره تناژ بلند

ندبلباربرینقلیۀوسایطابعادووزننمودنمعیاریجهت

لیۀنقوسایطابعادووزنکنترولزمنیۀنمودنفراهمتناژ،

هنگامزودتخریبازجلوگیریجهتتناژبلندباربری

رولکنتعنوانتحتجدیدیمقررهترانسپورتی،زیربنای

ونمودهترتیبراتناژبلندباربرینقلیۀوسایطابعادووزن

.استگردیدهمنظورپرنسیبدر

Weigh in Motionتوزین در حرکت 

حرکتدرتوزین.استنمودهترتیبراحرکتدرتوزینطرحاداره

اراکسل هابینفاصله.مینمایدوزنحرکتحالدرراباربریوسایط

یناشدنعملیبا.میسازدمشخصرااکسلهرباالیوزن.میگیرداندازه

مانعکهدیدگرخواهندکنترولدقیقبطوربلندتناژباربریوسایطپروژه،

.میگرددسرکبهرسیدنآسیب

(HRMIS)سیستم مدیریت معلومات منابع بشری 

بشریمنابعمعلوماتمدیریتسیستمدی اینوطرح

کارکنانازدقیقمعلوماتارائه

کیالکترونیبشکلادارهکارمندانحاضرینمودنتبدیل

ارتقاء ظرفیت کارکنان

کوتاهبورسیه هایبهسرک هاملیادارۀکارمندانمعرفی

خصوصیپوهنتون هایبهومدتدرازومدت



در زمان جراء 1398شهرت پرسونل اداره ملی سرکها که در سال 
وظیفه جان خود را از دست دادند 

سلیمانجنیرمحمد
فوایدعامذذذذذذذذذه رئذذذذذذذذذیس 

توسذذذذط والیذذذذت فذذذذراه 

در مسذذذذذذذذلحمخذذذذذذذذالفین 

زمذذذذان اجذذذذراء وظیفذذذذه 

.گردیدشهید

کریممحمد
تذذذذذذذذذذذرازوی محذذذذذذذذذذذافظ

بذه والیت کابلپلهرخی

دراثرتصذذذذادف وسذذذذایط 

وظیفذذذذذه اجذذذذذرای زمذذذذذان 

.گردیدشهید

بیدار محمد 
والیاات تاارازوی محااافظ 

باااه اصرتفااااد  لغماااان

اجارای زماان دروسایط 

گردیدشهیدوظیفه 

علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم پادشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاه 

لودرکارریاسذذذذذذت حفذذذذذذظ 

بذذذذه ننگرهذذذذار ومراقبذذذذت

ادهکنارجذذاثرانفجارمذذاین 

در زمذذان اجذذرای وظیفذذه 

گردیدشهید

وتأثرمراتبوظیفهانجامجریاندر1398مالیسالدرادارهاینپرسونلازتن4باختنجانازسرکهاملیادارهرهبری

زوآرجمیلصبرشانماندگانبازبرایوبرینبهشتشهدابرایپروردگاردرگاهازنمودهاظهارراخودپایانبیتأسف

بهخدماتارائهمصروفزمینسراینهایدستدوردرروزوشبکهشانهمکارانکشیزحمتازهمهنانو داردمی

.مینمایدامتنانابرازهستندخودهموطنان



ادارۀ خط آهن افغانستان
۱۳۹۸سال



ادارۀ خط  آهن افغانستانمعرفی 

در س اییبهنقشدارایریلیخطوطاز برداریبهرهوتنظیممرجععنوانبه  آهنخطادارۀ

دور،دان ننه آیندۀدرحتیوتجاریاموالانتقاالتتسهیل وسیلهبهاقتصادیرونقبهکمک

جملهآنازکهداردخودتشکیلدربست386دارایادارهاین.می باشدمسافرینانتقال

والیاتدربست188ومرک دربست138

1398اداره خط آهن افغانستان  در سال 

بست 326

خدمات ملکی

1398

بست 63

NTA 
متخصصین

میلیارد2.5

دافغانی عوای

1398

95 %

مصرف 

بودجه

3.4

تن میلیون

انتقاالت

باب 3ساخت 

تعمیر اداری

والیتی



اهداف  ادارۀ خط  آهن افغانستان

اقتصادیبرای اتصال افغانستان به مراکزآهن توسعه سیستم عصری خطو ایجاد

تاسیسات و خطوط آهن در کشوربهره برداری و حفظ و مراقبت از 

چارچوب نظارتی مورد نیازتطرح قانون خط آهن افغانستان و ساخ

توسعه خطوط به منظور اتصال منطقوی از طریق خط آهن

فراههم نمودن خدمات و تسهیالت معیاری انتقاالت توسط خطوط آهن

المللیکسب عضویت اتحادیه های خط آهن بین 

ارتقاء ظرفیت های سازمانی



1398دست آورد های عمده  ادارۀ خط  آهن افغانستان در سال مالی 

ازآغوتدارکاتیپروسهتکمیل
–آقینهآهنخطساختمانکار

مترکیلو35طولبهاندخوی
.1398مالیسالدر

برداریبهرهوساختمانتکمیل

هایقدمهاداریتعمیرهایاز

(بلخوهرات،کندهار)والیتی

1398بودجه در سال مالی % 95مصرف 

1398در سال مالی  عواید میلیارد افغانی 2.5جمعآوری مبلغ 

1398مالی میلیون تن اموال تجارتی  از طریق خطوط آهن در سال 3.4انتقاالت 



1398دست آورد های عمده  ادارۀ خط  آهن افغانستان در سال مالی 

کیلو متر 10غاز بهره برداری آتکمیل ساختمان و 

ی در س  ال م  الانکش  افی در استیش  ن آقین  هوطخط  

1398.

هقطعاولفازوساختماندیزایندیتایلکارآغاز

.مترکیلو43طولبههراتخوافچهارم

1398مالیسالدرافغانستانآهنخطادارهآهنخطقانونانفاذوتصویبترتیب،

سومقطعهباقیماندهامورساختمانیپیشبرد

.مترکیلو62بطولهرات-خواف



1398دست آورد های عمده  ادارۀ خط  آهن افغانستان در سال مالی 

ط اقتص  ادی پ  روژه خ  –تکمی  ل مطالع  ات تخنیک  ی 

کیل  و ) 657( ه  رات ب  ه ط  ول -آه  ن م  زار ش  ریف

.متر

برایظریفتارتقایزمینهساختنمساعد

.افغانستانآهنخطکارمندان

حالدرازبکستانکشوردرمحصیلتن25

ازتن24وهستندآهنخطرشتهآموزش

کسببرایچینکشوربهادارهاینکارمندان

سالدرآهنخطوطبخشدرجدیدهایآموخته

اندنمودهسفر1398مالی

آهنخطهایهمکاریسازمانعضویتکسب

(OTIF)

ر ارس  ال اول  ین محمول  ه ص  ادراتی از افغانس  تان ب  ه کش  و

.های چین و قزاقستان



عواید

خط آهنادارۀعواید

1398سال درافغاستان

.تاسداشتهصعودیسیر

،1397سالبهمقایسهدر

کهاستتوانستهادارۀاین

فیصد2راخویشعواید

.دهداف ایش

1398خط  آهن افغانستان در سال مالی مصرف بودجه و عواید ادارۀ 

فیصدی  مصرف بودجه شدهبودجه منظور نوعیت بودجه شماره

84% 77,976,972 93,190,000 عادی  1

97% 3,010,991,598 3,105,347,252 انکشافی 2

3,088,962,570 3,198,537,252 مجموعه



1398تصاویر دست آورد های سال مالی 



عواید

خط آهنادارۀعواید

1398سال درافغاستان

.تاسداشتهصعودیسیر

،1397سالبهمقایسهدر

کهاستتوانستهادارۀاین

فیصد2راخویشعواید

.دهداف ایش

1398تصاویر 



افغانستان پروژه های ادارۀ خط آهن 

پروژه های تحت سروی و دیزاین

.کیلومتر656بطولهراتالیشریفمزارآهنخطمسیرساختمانودیزایندیتایل 1

. دیزاین و ساختمان ورکشاپ تخنیکی بهره برداری نایب آباد در والیت بلخ 2

.کندز الی مزارشریف-دیتایل دیزاین و ساختمان خط آهن مسیر شیرخان بندر  3

1398مالی پروژه های تکمیل شده سال

(بلخوهراتکندهار،)آهنخطۀاداروالیتیهایقدمهاداریتعمیرهایاعمار 1

مترکیلو(657)بطولهرات-شریفمزارآهنخطپروژهاقتصادیوتخنیکیمطالعات 2

آقینهاستیشندر آهنخطکیلومتر10ساختمانودیزایندیتایل 3



افغانستان پروژه های ادارۀ خط آهن 

پروژه های تحت کار 

حفظ و مراقبت خط  آهن حیرتان  الــــی  م ار شریف 1

.کیلومتر62هرات بطول -ساختمانی باقیمانده قطعه سوم خوافپیشبرد امور 2

هرات–های امنیتی برای قطعه سوم خواف باب پوسته11اعمار  3

کیلومتر30اندخوی بطول -دیتایل دی این و ساخاتمان خط آهن آقینه  4

کیلومتر43بطولهرات-خواف هارمقطعهاولفازساختمانودی ایندیتایل 5

کیلومتر44بطولهرات-خواف هارمقطعهدومفازدی ایندیتایل 6

هراتوبلخآهنخط هایریاستجدیدتعمیر400kVAظرفیتبهبرقبرجاستیشنترانسفارمرنصب 7

.تورغندیآهنخطاستیشنساحهدرآبردجهتهاکانالساختماناعمار 8

.م ارشریف-حیرتانآهنخطوطمراقبتحفظوبرداریبهرهآالتماشینوتجهی اتخریداری 9



ادارۀ هوانوردی ملکی
۱۳۹۸سال



ادارۀ هوانوردی ملکیمعرفی 
بذه یذک ایذن اداره، ارتقذای هوانذوردی افغانسذتاناسذتراتژیک هوانوردی ملکی طبق پذالن ادارۀ اهداف استراتیژیک 

ش همهنذذان مطذذابق بذذه پذذالن اسذذتراژیک، ایذذن اداره مصذذمم اسذذت تذذا نقذذ. منبذذع عایذذداتی بذذ رگ در سذذطح کشذذور اسذذت

گرددو به عنوان نقطه اتصال منطقوی متمرک  برجسته ساخته خویش 

ادارهاستراتژیکاهداف

طبقملکیهوانوردی

اینژیکتاستراپالن

هوانوردیارتقای،اداره

عمنبیکبهافغانستان

سطحدربزرگعایداتی

.استکشور

و ملک  ی اس  تندرد و پاس  خگتوس  عه هوان  وردی 

به نیاز مندی های ملی و منـــــــــطقوی 

سطـ     ـح مصــ     ــنیت وامنـ     ـیت ب     ردن ب     اال 

پروازهـ    ـای شرکـــــ    ـت هـــ    ـای داخــ    ـلی و 

خــــــــــارجی 

ترافی    ک  ه    وایی توس    عه ش    بکه ارتباط    ات 

معیــ   ـاری و انطب   ا  پ   ـیر ب   ا شبــ   ـکه ه   ای 

ترافیــک هوای کـــشورهای همسایه، منطقـــه



های اساسی اداره هوانوردی ملکیفعالیت

مصوونیت پرواز،-1

تنظیم ترافیک هوایی،-2

امنیت هوانوردی،-3

خدمات گروند هندلینگ،-4

خدمات هواشناسی،-5

نظارت شرکت های هوایی و مدیریت مارکیت،-6

یتوسعه، تجهیز و حفظ و مراقبت میدان های هوای-7

فعالیت های 
اساسی 

مصوونیت 
پرواز

تنظیم 
ترافیک 

هوایی

امنیت 
هوانوردی

خدمات 
گروند 

هندلینگ

خدمات 
هواشناسی

شرکت های 
هوایی و 
مدیریت 
مارکیت 

توسعه، 
تجهیز و 

حفظ و 
مراقبت



های انکشافی اداره هوانوردیپالن

بهبود محیط 
قانونگزاری و 
سرمایه گزاری

تطبیق پروژه های 
مشارکت عامه و 

خصوصی

تقویت شرکت 
های داخلی

انکشاف مقرره 
حمایت از مصرف 

مصرف کنندگان

بهبود فضای 
قانونگزاری 

مارکیت هوانوردی

انکشاف ماستر 
پالن میدان ها

انکشاف پالیسی 
حفاظت از محیط 

زیست انکشاف پالیسی 
امتیاز دهی ساحات 

تجارتی در میدان 
ها

انکشاف مقرره 
شرکت های 

توریستی

انکشاف مقرره 
مدیریت گروند 

هندلینگ

انکشاف پالن 
سیستم میدان 

های هوایی

4



اداره هوانوردی ملکیی تخنیکیآوردهای عمدهستد

ایجاد مسیرهای هوایی جدید

:شر –مسیر جدید غرب 

ازدیاد پروازهای عبوری

 کاهش فاصله پروازها میان شر  و غ رب

و کوتاه سازی مسیر آسیا

 افزایش عواید اداره از پروازهای عبوری

 پرواز18شرکت هوایی اتحاد

 پرواز در روز ب ا 4شرکت هوایی امارات

دال   ر ف   یس، س   االنه مبل   غ 700پرداخ   ت 

دال    ر را ب    ه خزان    ه دول    ت 5،544،000

نمایدواریز می



اداره هوانوردی ملکیی دستآوردهای عمده

اف ایش فیس پروازهای عبوری

ر این اف ایش نه تنها د
رشد اقتصاد ملی 
ست کشور تاثیرگذار ا

تواند در بلکه می
خودکفایی مالی 

سکتور هوانوردی 
ملکی نقش عمده 
.ب رگی ایفا کند

البته ازدیاد فیس 
تریندوزعبوری به

فرصت طی سال 
عمال  2020
االجراء مرعی
.گرددمی

با اف ایش دو صدو 
ر پنجاه دالر فیس در ه
پرواز، عواید اداره 
هوانوردی ملکی 

۲۱تا ۱۵ساالنه میان 
میلیون دالر اف ایش

.خواهد یافت

آوردهای سفر دستاز 
هیئت اداره هوانوردی 

ون ملکی به دبی پیرام
اف ایش فیس 

پروازهای عبوری از 
دالر به الی ۷۰۰
دالر امریکایی۹۵۰

.بود



اداره هوانوردی ملکیی تخنیکیدستآوردهای عمده

هواییهایشرکتمصونیتبهبود

ایرکاموآریاناهواییشرکتهایریسرتیفیکشن

هواییهایشرکتمعیارینمراتآمدنپایین

SAFAکمپنیتوسطاخیرا  که Coصورت

:استگرفته

و3.78به9.5از:آریاناهواییشرکت

رسیده1.88به7.6ازایرکامهواییشرکت

است

7.6 1.88

9.5 3.78



اداره هوانوردی ملکیی تخنیکیدستآوردهای عمده

CAT Missionآمی  بررسی هیئت سپری نمودن مؤفق
لمللی به منظور معیاری سازی ظرفیت مصونیتی اداره هوانوردی ملکی در مطابقت با معیارهای بین اCAT Missionهیئت 

:  که بررسی متذکره شامل. میالدی این اداره را بررسی نمودند۲۰۱۸نومبر ۲۲الی ۱۶هوانوردی ملکی به تاریخ 

 رهنمایی در مورد سواالت پروتکول(Protocol Questions ) حضوری به منظور سپری نمودن تفتیش غیر

(Desktop Audit)

رهنمایی در مورد ترتیب برنامه های اصالحی

 شناسایی و ایجاد ظرفیت های واقعی

:  استدر ارزیابی متذکره اداره هوانوردی ملکی در بخش های مختلف امتیازات ذیل را گرفته 



 تایکاو تکمیل شده اسپیشنهادی عنصر پنج

 دیگذذذر آن عملیذذذاتی بذذذوده و بذذذه طذذذور سذذذه عنصذذذر

. نورمال همه روزه تطبیق می گردد

 ۱۹-۱تفتذذذیش غیذذذر حضذذذوری ایکذذذاو طذذذی مذذذورخ

.بار صورت گرفتبرای اولین۲۰۱۹دسمبر 

 روز بذذه ایذذن ۹۰راپذذور ایذذن تفتذذیش بعذذد از مذذدت

. اداره ارسال خواهد گردید

 ایذن تفتذذیش در تفتذیش مکمذذل نتیجذه(ICAO Full 
Audit ) داشتتاثیرات مثبت خواهد.

تطبیقحالت عناصر اساسی شماره

تکمیل قانونتدوین اولعنصر

تکمیل عملیاتیخاصمقررات دوم عنصر

تکمیل نقش نظارتی اداره و سیستمی که به 

این منظور تعریف شده است

سوم عنصر

تکمیل کارآزمودهفنیپرسونل چهارمعنصر

تکمیل راهنماییاطالعاتوهادستورالعمل پنجمعنصر

جریان ال امات صدور جواز و صالحیت 

کاری

عنصر ششم 

جریان نظارتوبازرسیال امات عنصر هفتم

جریان تمصونیبامرتبطمسائلتحلیل عنصر هشتم 

اداره هوانوردی ملکی کشور با در نظرداشت اهمیت 

حیاتی هشت عنصر اساسی در سپری نمودن موفقانه

ا تفتیش غیر حضوری ایکاو، فعالیت های مثمری ر

: رویدست گرفته است

اداره هوانوردی ملکیی تخنیکیدستآوردهای عمده

ایکاوموفقانه مرحله اول تفتیش تکمیل 



اداره هوانوردی ملکیی تخنیکیدستآوردهای عمده
برای اولین بار افغانستانفضای Radar Surveillanceآغاز . 4

 در حال حاضر سیسذتمWAM ADS-B  بذرای
در اولین بار از پروسیجر بذه رادار سذرویلنس

افغانسذذتان فعذذال بذذوده و بذذرای ارایذذه  خذذدمات
کنتذذذرول ترافیذذذک مبتنذذذی بذذذه نظذذذارت مذذذورد

.  استفاده قرار دارد

بذوده کذه سیستم حاضر یک سیستم غیر مستقل
back upنی  ندارد.

ت بذذذا آغذذذاز فعالیذذذت سیسذذذتم رادار جدیذذذد قابلیذذذ
کنتذذذرول حذذذریم فضذذذایی از نقطذذذه صذذذفر الذذذی

یابدفت اف ایش می45000

 ایذذن سیسذذتم رادار منحیذذم سیسذذتمback up
.  نمایدرادار موجود عمل می



ها و اشتغال زاییدستآوردها در تطبیق پروژه

مجموع 
شغل غیر

مستقیم

شغل

مسقیم

اسم  پروژه شماره

59 14 45
یی کنترول تاور، فاضالب، رمپ، تکسوی و سرک میدان هوا

ارزگان
1

60 30 30 اعمار و ترمیم تعمیر هواشناسی اداره هوانوردی ملکی 2

661 0 661
کابل، هرات، کندهار و )تامین امنیت میادین هوائی 

(مزارشریف
3

64 0 64 کترول قلمرو فضایی افغانستان  4

66 0 66 هار بازسازی ، توسعه و نو سازی ترمینل میدان هوائی کند 5

119 0 119 یتدارک حفظ و مراقبت میدان هوائی بین المللی حامد کرز 6

135 0 135
اعمار رنوی ، ترمینل ، پارکینگ ، استیشن اطفائیه و 

ملحقات میدان هوائی والیت خوست
7

52 0 52 ساخت میدان هوائی والیت نیمروز 8

1216 44 1172 مجموع

:  1398تعداد کارمندان سال 

ل شغل شامل در پروژه ها به گونذه ذیذانواع 

:استتعریف گردیده 

 Management tasksمذدیریتی شغل . 1
شذذامل تمذذام بسذذت هذذای کذذه در مذذدیریت یذذا  :

مذذدیریان: منجمنذذت پذذروژه سذذهیم انذذد، ماننذذد

پذذذروژه و کارکنذذذان تذذذدارکات،مالی،اداری و

.غیره

تمذام  : technical tasksتخنیکذی شذغل . 2

شذذذغل هذذذای کذذذه در فعالیذذذت هذذذای تخنیکذذذی 

ی انجنیذذران ، کذذوالت:ماننذذد. پذذروژه دخیذذل انذذد

.و غیره دوکتوران کنترول، 

Labourخذذدماتی شذذغل . 3 tasks:  تمذذام

ی شغل های که در فعالیذت هذای غیذر تخنیکذ

. دو مذذدیریتی پذذروژه هذذا ایفذذای نقذذش میکننذذ

کارگران، م دورکذاران، راننذده هذا و : مانند

غیره 



دستآوردها در بخش حقوقی و ترتیب اسناد

ه ترتیذذذب مقذذذرر
بذذذورد بررسذذذی 
حادثذذذذذذذذذذذذذذذات و 
سانحات هوایی

ه ترتیذذذذب نقشذذذذ
راه بذذذذذذذذذذذذذرای 
زیربناهذذذذذذذذذذای 
میذادین هذذوایی
داخلذذذذذذذذذذذذذذذی و 

الملل بین

ترتیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب 
طرزالعمذذذذل و 

لسذذذذذذت  ذذذذذذک
مذذذذذذذذذذذذذذذذدیریت 

پروژه ها

ترتیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب 
 ذذذذذذذذذذذذار وب 

ه توسذع/ساخت
میذادین هذذوایی

افغانستان



دستآوردها در بخش حقوقی و ترتیب اسناد

ترتی     ب چش     م ان     داز 
س        اله 5اقتص        ادی 

ت تثبی-۲۰۲۳-۲۰۱۹
اولویذذذت هذذذای پالیسذذذی 

اقتصادی

برنامه هذای مشذخص -
بذذرای نیذذل بذذه  اهذذداف 

اقتصادی

ترتی               ب پ               الن 
س    اله 5اس    تراتیژیک 

(۲۰۲۳-۲۰۱۹:)

ای       ن س       ند ب       رای -
تبار ترتیب یافاولین

مشخص کننده دورنمای-
هذذذا و اهذذذداف پذذذنج فعالیذذذت

ساله اداره 

نقشذذذذذذذذذذه راه سذذذذذذذذذذکتور -
هوانوردی کشور

ال ترتی  ب ط  رح پ  الن انتق  
مس  لولیت می  ادین ه  وایی

از نیروهای حمای ت ق اطع 
ب         ه اداره هوان         وردی 

:ملکی

ارهتثبیت اولویت های اد-

ظرفیذذذذت سذذذذازی نیذذذذرو -
تخنیکی

ملکذذی سذذازی میذذدان های -
هوایی

ترتی         ب ط         رح 
تاس     یس ش     رکت 

:هوایی باختر

مشذذذذخص کننذذذذده -
دورنمای فعالیت

افذذذذذ ایش ارائذذذذذه -
خذذدمات هذذوایی در 

سکتور داخلی



ملکیدر تشکیل و قانون اداره هوانوردی اصالحات 

آوردها در بخش اصالحات دست 

ترتیب مقرره بورد بررسی حادثات و سانحات هوایی 

باشدها، تشکیل و مقرره با سه فصل میاین بورد دارای صالحیت•

نفر متخصصین است10تشکیل بورد مفتشین متشکل از •

یاتیتاسیس ریاست عمومی مصونیت پرواز و استندردها و جدا سازی آن از معینیت عمل•

تعدیل قانون هوانوردی افغانستان

قانون هوانوردی ملکی مورد تعدیل قرار گرفته که در حال حاضر مورد بررسی •

باشدمی

.این تعدیالت به هدف تسهیل خدمات هوانوردی معیاری است•



اداری مبارزه با فساد معیارهای نمودن بیشترین تکمیل 

آوردها در بخش اصالحات دست

1398اداره هوانوردی ملکی برای سال مالی 

 فعالیذذت را پذذالن نمذذوده 15مذذارک، بذذنج 4تحذذت

بود 

 فعالیت تکمیل گردیده 14از آن جمله

 استفعالیت آن نی  پیشرفت محدود داشته1و.

 حای  مقذام اول در میذان سذایر ادارات دولتذی در

های مبارزه بذا فسذاد اداری در مارکتطبیق بنچ 

1398سال 

93.3

6.6

های مبارزه با فساد اداریبنچ مارک تطبیق 

تکمیل شده

پیشرفت محدود



1398فیصدی بودجه سال مالی 95مصرف . 1

افغانی رسید و در همین س ال مجم وع مص رف ب ه 4،528،908،194به 1397مجموع بودجه اداره هوانوردی ملکی در سال مالی 
رس  ید و 4،528،908،194ب  ه 1398همچن  ان مجم  وع بودج  ه ای  ن اداره در س  ال م  الی . افغ  انی رس  یده اس  ت4،307،829،363

. افغانی رسیده است4،307،829،363مجموع مصرف در همین سال به 

آوردها در بخش اصالحات دست. 4



ادارۀ ترانسپورت جاده
۱۳۹۸مالیسال



ادارۀ ترانسپورت جادهمعرفی 
هماهنگیردجادهترانسپورتملیاستراتیژیوهاپالسیتهیهترانسپورتوزارتجادۀترانسپورتادارۀرسالت

وتتجاررشدمیتواندکهبودهکشورجاده ایترانسپورتهایظرفیتانکشافورشدجهتذیربطاداراتبا

آنازکهمی باشدکارمند936دارایادارهاینکارکنان،تعدادقسمتدر.آوردارمغانبهکشوردرراتران یت

.می باشد(انکشافی)قراردادی41ووالیاتدر507مرک ،در388جمله

۵

۴

۳

۲

۱

هدف
ی کلیدابزارۀمثابافغانستان به ای جادهتقویت و انکشاف ظرفیت سکتور ترانسپورت 

و اجتماعی افغانستاناقتصادی پیشرفتو مردم زندگیبرای ارتقای کیفیت 

ترانسپورت عامه، مصـنیت و خدمات ترانسپورتیتقویت 

جلب و تسهیل مشارکت سکتور خصوصی

تقویت همکاری وهماهنگی استراتیژیک بین المللی

زیربناهاپالیسی سازی وانکشاف 

عامهارتباطات انکشاف و گسترش 



استراتیژی

 استراتژیکتدوین پالن

رت ترانسپوادارۀ پنج ساله 

جاده 

تدوین طرزالعمل

 فعالیت و تنظیم

نظارت از شرکت 

های ترانسپورت 

شهری

 طی مراحل اسناد

تقنینی

 تنظیم سفرهای

رسمی کارمندان 

اداره

 ظرفیت و ارتقای

آموزش

 نمایندگیاستخدام

خارجیهای 

 جمع آوری عواید

اتشهه های 

ترانسپورتی از 

طریق سیستم 

اسیکودا

تدوین مقررات

چارچوب قانونی، استراتیژی و دیجیتل سازی )دست آوردها 

رت قانون تنظیم ترانسپو

جاده

 مل تطبیق سیستم حمقرره

یبین المللی جاده اقل نو 

 احداث، تنظیم و مقرره

مراقبت از ترمینال های 

ترانسپورت جاده ای

ایجاد شرکت های همقرر

ترانسپورتی

 مقرره مصئونیت حمل

ونقل مسافرین و اموال

 امنیت تخنیکی مقرره

وسایط نقلیه

 حمل و نقل اموال مقرره

خطرناک

 محصول تنظیم مقرره

خدمات ترانسپورتی

 هنقلیبیمه وسایط مقرره

دیجیتل سازی

درواحد ترتحتخدمات

هراتوکابل



کهداشته در روی دست جاده دو پروژه انکشافی ترانسپورت ۀ ادار،1398در سال مالی 

.  گردیده استبطور مختصر در جدول ذیل معرفی 

تجارتیاموالانتقالوسفرهادرتاخیرعدم.

خدماتعرضهدرهواوصوتیهایآلودگیبردنبیناز

ترانسپورتی

هایمکانموجودیتومسافرینبرایمناسبفضایایجاد

مسجدوورکشاپتیل،تانگ،رستورانتبهداشتی،

  د زمین  ه س  ازی ایج  اد سیس  تم الکترونیک  ی جم  ع آوری عوای

ترانسپورتی

 س  ازی ایج  اد دیت  ابیس ج  امع ترانس  پورتی ک  ه ح  اویزمین  ه

معلوم    ات س    فر، ترانس    پورت ش    هری و بی    رون ش    هری و 

نهادهای خدمات ترانسپورتی باشد

 ژه پ رودر گزارشدهی از روند اجرای ام ور و افزایش شفافیت

ترانسپورتیهای 

احصائیه دقیق از تردد وسایط

 ک     اهش می     زان تخلف     ات و فس     اد اداری در بخ     ش عوای     د

ترانسپورتی

پروژه های انکشافی ادارۀ ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت

امک             ان س             نجی مطالع             ات 

دروازه ه         ای الکترونیکی س        ازی 

ورودی در والیت کابل

مسافربریترمینال پروژه احداث 

تورخم



مصرف بودجه و عواید ادارۀ ترانسپورت جاده

عواید

درجادهترانسپورتادارۀعواید

سیر1398–1396سال های

هبمقایسهدر.استداشتهصعودی

توانستهادارۀاین،1396سال

سالدرراخویشعوایدکهاست

.دهداف ایشفیصد29به1398

1657
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1398–1396عواید ادارۀ ترانسپورت جاده در سال    های 

ارقام به میلیون افغانی
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87%
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29%



ادارۀ ملی ترافیک
۱۳۹۸مالیسال



اهداف اداره ملی ترافیک

ارائه خدمات معیاری 

ارتقاء ظرفیت های سازمانی

دیجیتال سازی خدمات  ترافیک جاده

تنظیم ترافیک جاده ها در مرکز و والیات 

جلوگیری و رسیدگی به تخلفات جاده ی

مبارزه با فساد و تسریح روند ارائه خدمات جواز ها



1398دست آورد های عمده اداره ملی ترافیک در سال مالی 

89766صدور 

جلد جواز سیر

عواید بدست آمده 

از این طریق

326
میلیون افغانی

132216صدور 

جلد جواز رانندگی

عواید بدست آمده 

از این طریق

52
میلیون افغانی

صدور فورم 

معاینات، فورم 

جواز ها و پارچه 

جریمه 

عواید بدست آمده 

103
میلیون افغانی

صدور فورم های 

عبور از سرحدات 

و تکس لین 

عواید بدست آمده 

7
میلیون افغانی



تصاویر 



!از توجه شما سپاس گزاریم

سواالت


