
 پروژه:   معلومات برای بروزرسانی وبسایت

 ( Kar-EZ- کارموندنه /اشتغال زایی (پروژه  
 

تحت مدیریت بانک     (ARTFبازسازی افغانستان ) وجهی برای  صندوقسوی    که از بوده    افغانستاندولت    ایهای توسعه ازجمله پروژه 

میالدی می باشد. این برنامه از طرف    2023دسامبر سال    31الی     2018 دسامبر    18آن از      شده و  چارچوب زمانیتمویل  جهانی  

هماهنگ   کابل و وزارت اقتصاد که نقش های محلی، شاروالی حکومت افغانستان و از مجرای وزارت امور خارجه، اداره مستقل ارگان

 رهبری کننده این پروژه را نیز عهده دار می باشد، تطبیق می گردد.    کننده و

 به ویژه پاکستان؛  زمینه سازی برای برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از کشورهای همسایههدف و مقاصد این پروژه عبارت  از  

های اقتصادی افغانستان به  تقویت زیرساخت رون از کشور و در کل  ی برای بیجا شده های داخلی و عودت کننده ها از ب    زاییاشتغال

 های اقتصادی در این مرز و بوم می باشد.  منظور افزایش فرصت 

 ها و ایجاد اصالحات در شاروالی کابل تقویت زیرساخت مارکیت 
 

سکتور  هدف این بخش رسیدگی به چالش های است که  .  کابل تطبیق می شود از طرف شاروالی   زاییچهارمین بخش پروژه اشتغال  

های اقتصادی را در این شهر بیشتر ساخت. در مجموع این  توان فرصت ها میبه آن  کابل بدان روبرو بوده و با پرداختن  خصوصی  

 بخش پروژه به سه جزء فرعی تقسیم شده است .  

های  منظور تطبیق برنامهکابل به خورشیدی بدین سو در چوکات شاروالی   1393( از سال KMDPی انکشافی شهرکابل ) اداره برنامه 

توسعه ای این این نهاد  که از سوی بانک جهانی تمویل میشود، ایجاد شده و در عرصه طرح و نظارت برتطبیق پروژه های ساخت و  

 ساز و بهسازی ، دارایی تجربه و شهرت نیک می باشد.   

 : طراحی پروژه های کوتاه مدت به هدف ایجاد زمینه اشتغال  4.4ء جز

های شان را از  ر ایجاد زمینه اشتغال کوتاه مدت برای کارگران روزمزد پایتخت که در نتیجه وضعیت کرونایی در کشور شغل منظوبه

کابل در هماهنگی با تمویل کننده های این پروژه، بخش چهارم برنامه  دست داده و وضعیت معیشتی شان متاثر شده است، شاروالی 

( در بخش چهارم پروژه  اشتغال  نه ی زم  جادی کوتاه مدت به هدف ا  ی پروژه ها  ی طراحبا افزودن  )گونه  زایی را تعدیل و بدین  اشتغال

عبارت  است: از پاک کاری کانال ها،اعمارکانالها این پروژه های کوتاه مدت    باشد.زایی، درپی رسیدگی به این معضل می اشتغال

 ساختن دیوار احاطه پارکها . سپیتک،پاک کاری جویچه هاووسرک ها، اعمار چاه   بهسازی پیاده روها ,ها

   RFQهدرمرحلپروژه  9،است  تطبیقپروژه در حال  64 ،پروژه  تکمیل گردیده13پروژه های کوتاه مدت  127از جمله :پیشرفت کار  

   قراردارد.پروژه در مرحله آمادگی یا مبالیزیشن  33ارزیابی قرار دارد و تحت پروژه  8، میباشد



 

 : اموقعیت پروژه   

 این پروژه ها گردیده است.  شهر کابل شامل نواحی  تمام  

 

%   50پروژه پیشرفت کارش زیر  42  و  فیصد رسیده  50پروژه پیشرفت کارش باالی   22  ای در حال تطبیقپروژه ه 64از جمله  

 میباشد.
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پیشرفت عمومی پروژه ها

پروژه

نام ناحیه نام ناحیه تعداد پروژه نام ناحیه

3 ناحیه اول 1 ناحیه چهارم

2 ناحیه دوم 1 ناحیه پنجم

6 ناحیه سوم 1 ناحیه ششم

4 ناحیه چهارم 3 ناحیه دهم

5 ناحیه پنجم 2 ناحیه یازدهم

2 ناحیه ششم 2 دهم ز ناحیه سی 

6 ناحیه هفتم 3 ناحیه پانزدهم

6 ناحیه هشتم 0 0

3 ناحیه نهم 0 0

3 ناحیه دهم 0 0

2 ناحیه یازدهم 0 0

2 دهم ز ناحیه سی  0 0

2 ناحیه پانزدهم 0 0

6 ناحیه هفدهم 0 0

3 ناحیه هجدهم 0 0

2 ناحیه نزدهم 0 0

1 ناحیه بیست و یکم 0 0

6 ناحیه بیست و دوم 0 0

13 64مجموع پروژه

پروژه های درحال تطبیقپروژه های تکمیل شده



 

 ه گردیده است. مهمچنان  نمونه عکسهای پروژه اینجا ضمی 

 هم شهر کابل تکمیل گردیده است. دپاک کاری کانال باغچه کابل در ناحیه یاز

 

 کانال باغچه کال بعد از پاک کاری  1رسم توضیحي 
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%50زیر 44

%50باالی 22

22

44

0

10

20

30

40

50

60

70

پیشرفت کار پروژه های درحال تطبیق
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 قبل از پاک کاری چه کابلغکانال با  2رسم توضیحي 

 



 

 در ناحیه یازدم لب جرجریان پاک کاری کانال از پنج صد فامیل الی 3رسم توضیحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یده است. سرک اصلی سلیم کاروان و پیاده روی آن تکمیل گرد سنگ فرش 

 

 تکمیل شدن سنگ فرشی سرک و پیاده روی آن4رسم توضیحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بهسازی پیاده روی سرک تصوی رحمان مینه در ناحیه هشتم شهر کابل. 

 

 جریان کار پیاده روی سرک تصوی رحمان مینه5رسم توضیحي 



 

 جریان کار پیاده روی سرک رحمان مینه6رسم توضیحي 

 

 

 

 

 


