پروژه اشتغال زایی  /کارموندنه ) (EZ-Karیکی از پروژه های انکشافی و توسعوی بین الوزارتی حکومت
افغانستان است که مسولیت رهبری و هماهنگی آن را وزارت اقتصاد کشور به عهده دارد هزینهی مجموعی
این پروژه بالغ به  ۱۹۳.۷ملیون دالرامریکایی بوده که ازطرف بانک جهانی تمویل و طی مدت پنج سال
 ۲۰۱۹الی  (۲۰۲۳در مراکز  ۱۳والیات کشور( بغالن؛ کندز؛تخار؛فاریاب؛ غور؛لغمان؛کندهار؛ خوست
هرات؛ ننگرهار؛ کنر؛ نورستان و کابل) که بیشترین آمار عودت کنندهگان و بیجاشدهگان را دارد تطبیق
خواهد شد .هدف اساسی این پروژه عبارت اند از تقویت محیط کار بر ای ایجاد فرصتهای اقتصادی،ایجاد
سهولت برای انجام کسب و کار؛ دسترسی به مارکیت؛ اولویت بندی پروژههای عامه شهری و تقویت
زیرساختهای بازار در شهرهایی که عودت کنندهگان و بیجاشدهگان بیشتری را دارا میباشد؛ کاهش زمان
برای دریافت مجوز ساخت و ساز و آوردن اصالحات در قوانین و مقررات در سیستم اداری حکومت می
باشد.
فعالیت ها و دستاورد های عمده:
واحد هماهنگی برنامه اشتغالزایی وزارت اقتصاد منحیث رهبری کننده برنامه درمطابقت به پالن عمومی
وزارت فعالیت ها و دستاورد های چشم گیری را انجام داده است که شرح خالصه آن قرارذیل است:
•ششمین جلسه کمیته رهبری ) (Project Steering Committeeپروژه اشتغالزایی تحت ریاست
جاللتماب محترم وزیرصاحب اقتصاد و اشتراک معینان ادارات تطبیق کننده ( وزارت امور خارجه؛ اداره
مستقل ارگان های محل و شهرداری کابل) در مقر وزارت اقتصاد دایر گردید که روی پیشرفت ها و چالش
های عمده پروژه بحث و تصامیم الزم اتخاذ گردید.
•به تعداد  ۱۴پروژه های فرعی زیربنایی که از جانب شهرداری کابل و اداره مستقل ارگان های محل به
وزارت اقتصاد مواصلت ورزیده بود بعد از مطالعه و بررسی همه جانبه منظور گردید.
•پالن تطبیقی اصالحات مقرراتی در خصوص مجوز های ساختمانی درسطح شهرهای کابل؛ هرات؛
کندهار و خوست ترتیب گردیده است که کار تطبیق پالن موصوف از طریق ادارات تطبیق کننده آغاز
میگردد.
•مطالعه امکان سنجی مراکزخدمات تجارتی یا  Business Service Center Feasibility Studyاز
طریق شرکت خدماتی مشورتی در شهرهای کندهار؛ بلخ؛ کندز؛ هرات و ننگرهار تکمیل گردیده است.
•سروی ابتدایی پروژه اشتغالزایی در ۱۳شهر تحت پوشش برنامه عمال جریان داشته و تا دو ماه آینده
گزارش نهایی آن تکمیل میگردد.
•جلسه کمیته تخنیکی یا  Project Technical Committeeبرنامه اشتغالزایی با اشتراک روسای ادارات
تطبیق کننده نیز دایر گردیده که پیشرفت ها و موارد تخنیکی پروژه مورد بحث قرار گرفت.
•افتتاح و بهره برداری دو پروژه های فرعی ( کانکریت و قیرریزی KM 2.62سرک )ازطریق برنامه
اشتغالزایی در والیات کندهار و ننگرهاربا اشتراک جاللت ماب محترم وزیراقتصاد و مسولین تطبیق کننده
برنامه

•پروسه مقدماتی شورا سازی ( ایجاد شورای انکشافی؛ شورای گذر و گذر تجارتی) از طریق اداره ارگان
های در شهرهای تحت پوشش آغاز گردیده است.
•پروژه های فرعی به منظور ایجاد اشتغال  Labor Intensive Public Workاز طریق شهرداری کابل
در تمام نواحی کابل آغازگردیده است که تا اکنون به تعداد  ۱۰پروژه آن تکمیل گردیده است.
•راه اندازی و اشتراک ارزیابی شش ماهه پروژه اشتغالزایی یا Implementation Support Mission
به همکاری بانک جهانی و ادارات تطبیق کننده که هر شش ماه بعد دایر میگردد.
•جمع آوری گزارشات ربعوار از ادارات تطبیق کننده ؛ توحید و ارسال آن به بانک جهانی و هیت رهبری
وزارت و ارگان های ذیربط
•پروسه تدارکاتی خدمات دولت یا  Government to Businessتکمیل گردیده است.
•نظارت و ارزیابی مداوم از تطبیق پروژه های فرعی در سطح مرکز و والیات.
فعالیت های پالنی ربع های بعدی الی ختم سال مالی:
•تدویر جلسه کمیته رهبری  Project Steering Committeeو جلسه کمیته تخنیکی Project
Technical Committeeبه منظور تسریع فعالیت ها و پیشرفت های برنامه اشتغالزایی
•تکمیل و ارایه گزارش نهایی سروی ابتدایی پروژه اشتغالزایی در  ۱۳شهر تحت پوشش
•جمع آوری ؛ توحید و ارسال گزارشات ربعوار به بانک جهانی و ارگان های ذیربط
•مطالعه و منظوری پروژه های فرعی که از جانب اداره ارگان های محل و شهرداری کابل فرستاده میشود
•نظارت و ارزیابی دوامدار از چگونگی تطبیق پروژه در ساحات تحت پوشش

