
 

حکومت  یالوزارت نیب یو توسعو یانکشاف یاز پروژه ها یکی (EZ-Kar)   / کارموندنه ییپروژه اشتغال زا

 یمجموع ینهیآن را وزارت اقتصاد کشور به عهده دارد هز یو هماهنگ یرهبر تیافغانستان است که مسول

مدت پنج سال  یو  ط لیتمو یبوده که ازطرف بانک جهان ییکایدالرامر ونیمل ۱۹۳.۷ژه بالغ به پرو نیا

 غور؛لغمان؛کندهار؛ خوست  اب؛یکشور) بغالن؛ کندز؛تخار؛فار اتیوال ۱۳در مراکز ) ۲۰۲۳ یال ۲۰۱۹

 قیرا دارد تطب گانجاشدهیگان و بآمار عودت کننده نیشتریهرات؛ ننگرهار؛ کنر؛ نورستان و کابل(  که ب

 جادی،ایاقتصاد یهافرصت جادیا یکار بر ا طیمح تیپروژه عبارت اند از تقو نیا یخواهد شد.  هدف اساس

 تیو تقو یعامه شهر یهاپروژه یبند تیاولو ت؛یبه مارک یانجام کسب و کار؛ دسترس یسهولت برا

کاهش زمان  باشد؛یرا دارا م یشتریب گاناشدهجیگان و بکه عودت کننده ییبازار در شهرها یهارساختیز

 یحکومت م یادار ستمیو مقررات در س نیمجوز ساخت و ساز و آوردن اصالحات در قوان افتیدر یبرا

 . باشد

 : عمده یها و دستاورد ها تیفعال

 یکننده برنامه درمطابقت به پالن عموم یرهبر ثیوزارت اقتصاد منح ییبرنامه اشتغالزا یهماهنگ واحد

 :است لیرا انجام داده است که شرح خالصه آن قرارذ یریچشم گ یها و دستاورد ها تیوزارت فعال

 استیتحت ر ییپروژه اشتغالزا (Project Steering Committee) یرهبر تهیجلسه کم نیششم •

اداره  کننده ) وزارت امور خارجه؛ قیادارات تطب نانیاقتصاد و اشتراک مع رصاحبیجاللتماب محترم وز

و چالش  اه شرفتیپ یکه رو دیگرد ریکابل( در مقر وزارت اقتصاد دا یمحل و شهردار یمستقل ارگان ها

 .دیالزم اتخاذ گرد میعمده پروژه بحث و تصام یها

محل به  یکابل و اداره مستقل ارگان ها یکه از جانب شهردار ییربنایز یفرع یپروژه ها ۱۴به تعداد •

 .دیهمه جانبه منظور گرد یبود بعد از مطالعه و بررس دهیورز وزارت اقتصاد مواصلت

کابل؛ هرات؛  یدرسطح شهرها یساختمان یدر خصوص مجوز ها یاصالحات مقررات یقیپالن تطب •

کننده آغاز  قیادارات تطب قیپالن موصوف از طر قیاست که کار تطب دهیگرد بیکندهار و خوست ترت

 .گرددیم

از   Business Service Center Feasibility Study ای یمراکزخدمات تجارت یمطالعه امکان سنج•

 .است دهیگرد لیکندهار؛ بلخ؛ کندز؛ هرات  و ننگرهار تکم یدر شهرها یمشورت یشرکت خدمات قیطر

 ندهیداشته و تا دو ماه آ انیشهر تحت پوشش برنامه عمال جر ۱۳در ییپروژه اشتغالزا ییابتدا یسرو•

 .گرددیم لیآن تکم ییگزارش نها

ادارات  یبا اشتراک روسا ییبرنامه اشتغالزا  Project Technical Committee ای یکیتخن تهیجلسه کم•

 .پروژه مورد بحث قرار گرفت یکیها و موارد تخن شرفتیکه پ دهیگرد ریدا زیکننده ن قیتطب

برنامه  قیازطر (سرک 2.62KM  یزیرریو ق تیکانکر ) یفرع یدو پروژه ها یافتتاح و بهره بردار•

کننده  قیتطب نیو مسول راقتصادیکندهار و ننگرهاربا اشتراک جاللت ماب محترم وز اتیدر وال ییاشتغالزا

 برنامه



اداره ارگان  قی( از طریگذر و گذر تجارت یشورا ؛یانکشاف یشورا جادی) ا یشورا ساز یپروسه مقدمات•

 .است هدیتحت پوشش آغاز گرد یدر شهرها یها

کابل  یشهردار قیاز طر Labor Intensive Public Work اشتغال جادیبه منظور ا یفرع یپروژه ها•

 .است دهیگرد لیپروژه آن تکم ۱۰است که تا اکنون به تعداد  دهیکابل آغازگرد یدر تمام نواح

 Implementation Support Mission ای ییشش ماهه پروژه اشتغالزا یابیو اشتراک ارز یراه انداز•

 .گرددیم ریکننده که هر شش ماه بعد دا قیو ادارات تطب یبانک جهان یبه همکار

 یبرره تیو ه یو ارسال آن به بانک جهان دیکننده ؛ توح قیگزارشات ربعوار از ادارات تطب یجمع آور•

 ربطیذ یوزارت و ارگان ها

 .است دهیگرد لیتکم   Government to Business ایخدمات دولت  یپروسه تدارکات•

 . اتیدر سطح مرکز و وال یفرع یپروژه ها قیمداوم از تطب یابینظارت و ارز•

 :یختم سال مال یال یبعد یربع ها یپالن یها تیفعال

 Project یکیتخن تهیو جلسه کم Project Steering Committee یرهبر تهیجلسه کم ریتدو•

Technical Committee ییبرنامه اشتغالزا یها شرفتیها و پ تیفعال عیبه منظور تسر 

 شهر تحت پوشش ۱۳در  ییپروژه اشتغالزا ییابتدا یسرو ییگزارش نها هیو ارا لیتکم•

 ربطیذ یو ارگان ها یو ارسال گزارشات ربعوار به بانک جهان دی؛ توح یجمع آور•

 شودیکابل فرستاده م یمحل و شهردار یکه از جانب اداره ارگان ها یفرع یوژه هاپر یمطالعه و منظور•

 پروژه در ساحات تحت پوشش قیتطب یدوامدار از چگونگ یابینظارت و ارز•


