
 ټاکا(يي پروګرام )ليايپرمخت  د افغانستان او تاجکستان ګډ

،  UNDP) (ي پروګراميايايي او اقتصادي پروژه ده چې د ملګرو ملتونو د پرمختيتاکا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو ګډه پرمختيل

م کاله پورې په ګډه د دواړو  ۲۰۲۰م کاله تر  ۲۰۱۸انې له يو کلونو لپاره يافغانستان حکومت او د تاجکستان له لوري له لوري د در

ي پروګرام ياياو د ملګرو ملتونو پرمخت (JICA)  والې همکارۍ دفترياده پروژه د جاپان د نړيږي. يهېوادونو په سرحدي سېمو کې  پلې ک

 .ږييميليونه ډالرو ته رس ۱۰،۷ې يږي، چې ټول لګښت يليخوا تموله 

نګي قلعه، او دشت قلعه، د کندز يت په چاه اب، يو ) د بدخشان په شهر بزرګ، د تخار واليشپږو ولسوال ټاکا پروګرام  د افغانستان پهيل

حون، يان، جيت په ) شارتز، قباديو کې  ( همدا راز د تاجکستان د ختالن واليت په خلم ولسواليت په امام صاحب او د بلخ واليوال

  ږي(يو سره پر پوله پرتې دي دا پروژه پلې کيولسوال ۶مو کې چې د افغانستان له يس ن، همداني او فرخارين شاهيدوستي، پنج، شمس الد

 ۲۰۱۴پړاو له  يادونه وکړو، چې ددې پروژې لومړيتنه وګړي ژوند کوي  به  ۱۸۲۳۸۲۸مو کې د پولې دواړو غاړو ته  يپه دغو س

 م کاله تر سره شوې و. ۲۰۱۷م کاله تر 

زې يمه کې د ټولنيومت، مدني ټولنې او د خصوصي سکتور استازو ته فرصت برابروي چې په سز حکيميتاکا  پروګرام د  سيد ل 

 .ا المل وګرځيياوړتيښت رامنځ ته کړي او د پولې دواړو غاړو ته د خلکو د اقتصاد د پيا پاياقتصادي پرمخت

ې الره پرانستې، د حکومتولۍ يادي ودې ته ت له ښه کولو سره مرسته کړې، عادالنه او دوامدارې اقتصيمه کې د امنيدې پروژې په س

 .ې سوداګري ښه کړې دهياو د پولې دواړو غاړو ته  ياسان کړ يې السرسير بناوو او خدمتونو ته يوالي زيد ښه کولوالمل شوې ، کل

ې د اوبه خور ي ربنايي پروژې پلې شوي شوې دي چې په ترڅ کېيز ۲۰و کې يولسوال ۶تونو په يوال ۴په دې ترڅ کې د افغانستان د 

م ډول يوګړي په نا مستق ۱۷۰۰۰غه او يغ په نيکسان ن ۱۴۰۰۰ږي يا جوړيوالونه د ګاډو پلونه او نور جوړ شوي يکانالونه، استنادي د

 .يونه افغانۍ ديليم ۹۱۳ې څه باندې يله دې پروژو ګټه اخلي او لګښت 

و پالنه، السي کارونه، ټغر اوبدنه، يلګې په ډول د شاتو د مچيد بر اقتصادي پروژې هم پلي شوي چې يو شميهمدا راز په دې ترڅ کې 

 .يزره افغانۍ د ۴۰۱لون او يو ميشو. ددې پروژو لګښت څه باندې  يادوليمالداري او غالۍ اوبدنه 

 .م ډول له دې پروژو ګټه پورته کوييغه او زرګونه نور په نا مستقيغ په نيسلګونه خلک ن

ز مرکزونه جوړ کړل شوي. د يونه او روزنيو د خرڅالو مرکزونه، د کڅوړه کولو ) دسته بندۍ( کارځايددې پروژې په ترڅ کې د توک

 .ل او اصالح شوي تخمونه ورکړل شوييز وسايکرنې په برخه کې کروندګرو ته نوي کرن

ږدول شوي او پر کونډو يور لو اب و هوا کونړ ته ورته بلل شوې ده نو د لومړي ځل لپاره د کونړ اسمارۍ اوزې يدا چې ددې ولسوال

 .ر وييې هم ډير يشل شوې دي، دا اوزې کال کې دوه ځل بچي راوړي چې شميو

ته  يلګې په ډول سړک نه و چې خلک خپل توکي بازار ته ورسوي هغويد ب يد يا لپاره کار شوياوړتيهمدا راز د زنځيري اقتصاد د پ

 .ې الره هواره شوې او ورته نورې چارې تر سره شوې دييو کڅوړه کولو ته يسړکونه او پلونه جوړ شوي د توک

واد د اړوند وزارت له خوا پلې يا وزارت او په تاجکستان کې د هغه هيا رغونې او پراختيو بيدا پروژه په ټوله کې د افغانستان د کل

 ږي.يک

و چې په څه ناڅه بدلون سره په افغانستان کې  يل شويوتا کې پيم کال کې د جاپان په  ۱۹۷۹ادونه وکړو، چې ورته پروګرام په يد يبا

 .هل شويټاکا پرورګرام تر چتر الندې پياړ( د ليزما و يوه پروژه ) زما کلي

 


