
 صنعتی هایپارک
 شهری ژیکاسترات هایپالن مطابق که رودمی شمار به اقتصادی ساحات جمله از صنعتی هایپارک
 و داخلی هایسرک مانند الزم زیربناهای که گردیده احداث و طرح اقتصادیی توسعه و رشد برای

 هایسیستم فاضالب، رفت بیرون سیستم رسانی،آب سیستم رسانی،برقی شبکه ها،شاهراه به اتصالی
 هایفعالیت غرض و باشدمی دارا را کارانصنعت نیاز مورد زیربنای سیساتأت ...و مخابرات ،ارتباطی
 د.نگیرمی قرار استفاده مورد صنعتی و تولیدی
 و صنعت وزارت عملی اقدامات از یکی افغانستان سراسر در صنعتی هایپارک احداث هایپروژه
 زاییاشتغال ایجاد و گذاریسرمایه جذب و جلب کشور، در صنعت انکشاف و رشد راستای در تجارت

 جمله از که دارد وجود کشور( والیت 14در ) صنعتی پارک (۳۳) حاضر حال در. باشدمی کشور در
 کارانصنعت برای زمین که داشته قرار کارتحت پارک (۱۱) بوده، فعال عمالا  صنعتی پارک (۱۱) آن

 د.دار قرار نیازسنجی مطالعه تحت صنعتی پارک (۱۲) و باشدمی یعزتو آماده
 ریاست کشور در صنعتی هایپارک مراقبت و حفظ، انکشاف منظور به تجارت و صنعت وزارت
 ایجاد کند؛صنعت و تجارت کار می معینیت اثر تحت که را و امورصنایع صنعتی هایپارک عمومی

 . است نموده
 مراقبت و حفظ، انکشافی هایبرنامه تطبیق از نظارت لیتئومس صنعتی هایپارک عمومی ریاست
 و حفظ صنعتی، هایپارک کشافنا هایریاست آن تحت که دارد عهده به را کشور صنعتی هایپارک

 ذیل هایفعالیت ولئمس که دارد قرار صنعتی هایپارک پالیسی انکشاف و صنعتی هایپارک مراقبت
 د:باشمی

 د:دار عهده به را ذیل هایولیتئمس صنعتی هایپارک انکشاف ریاست

 ؛صنعتی هایپارک سنجی امکان مطالعه 

 ؛صنعتی هایپارک عمومی زیربناهای تخنیکی مشخصات و هانقشه ها،پالن ماستر ترتیب 

 ؛زیربنایی هایپروژه عملی کارهای و تدارکاتی یپروسه پیشرفت از نظارت 

 ؛انکشافی هایپروژه تدارکاتی هایپروسه انجام و بودجه ینیتع جهت مالی ریاست با هماهنگی 

 ،؛فابریکات و شده قرارداد پروژهای تفصیلی هاینقشه تطبیق و نظارت منظوری 
 :دارد عهده به را ذیل هایولیتئمس صنعتی هایپارک مراقبت و حفظ ریاست

 ؛صنعتی هایپارک مراقبت و امورحفظ مدیریت 

 ؛صنعتی هایپارک احداث برای تقاضا تثبیت و صنعتی هایپارک ساحات تثبیت و تعیین 

 ؛تجارت و صنعت وزارت به ذیربط ادارات از صنعتی هایپارک ملکیت انتقال مراحل طی 

 و  زمین گانکنند دریافت با ساختمانیی نامهرطش و فروشی نامهموافقت امضای و ترتیب
 ؛صنعتی هایپارک در سکتورخصوصی گذارانسرمایه برای زمین توزیع

 دفاتر طریق از( زیربناها مصارف + زمین قیمت) اقساط آوریجمع به مربوط امور تنظیم 
 ؛والیتی

 ؛صنعتی هایپارک در زمین متقاضیان اسناد بررسی 

 مراقبت و حفظ ریاست بخش کاریپالن اساس به بودجوی هاینیازمندی پیشنهاد و تشخیص 
 ی؛صنعت هایپارک به مربوط انکشافی یبودجه مصرف از نظارت و صنعتی هایپارک

 د:دار عهده به را ذیل هایولیتئمس صنعتی هایپارک سییپال انکشاف ریاست

 ؛صنعتی هایپارک انکشاف و توسعه برای هامقرره و هاطرزالعمل ها،پالیسی تدوین و طرح 

 هایپارک مراقبت و حفظ، مدیریت برای هامقرره و هاطرالعمل ها،پالیسی تدوین و طرح 
 ؛صنعتی

 ؛صنعتی هایپارک هایمقرره و هاطرزالعمل ها،پالیسی تطبیق برای میکانیزیم ایجاد 

 ی؛صنعت هایپارک هایمقرره و هاطرزالعمل ها،پالیسی تطبیق 


