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خربپاڼه — ۹۱مه ګڼه

________________________________

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا
ميل پروګرام
د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام لپهپاره د نړیوال بانک استازیو د کلیو

پهدې ګڼه کې:

بیارغونې او پراختیا وزارت له وزیر رسه د دې پروګرام د فعالیتونو په اړه لیدنه تررسه کړه.



د کلیو بیارغونې او پراختیییا وزارت د کیلیییوايل پهدې لیدنه کې چې د کلیو بیارغونې او وزارت مايل او اداري معین معراجالدین شمس او د کلیوايل اقتصاد د
اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له همکارو موسسو رسه پياوړتیا پروګرام اجرایوي هم شتون درلود ،د پروګرام په تېرو شپږو میاشتو کې الستهراوړنو ،ننګونو او په
د دې پروګرام د کنفرانسونو په تاالر کې غیونی ه راتلونکې پالنونو بحث تررسه شو.



په دايکندي والیت کې له  ۳۳۳څیخیه د زییاتیو
نویو سپام ګروپونو جوړول



له ټینګ هوډ رسه د بريا پر لور!...



د مالیاتو د ورکړې اوونۍ منانځغونی ې پیه وییاړ
جوړ شوي نندارتون کې د کیلیییو بیییارغیونیې او
پراختیا وزارت د کلیوايل اقیتیصیاد د پیيیاوړتیییا
پروګرام د ګټه اخیستونکو ګ ون



نړیوال بانک د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له
وزیر رسه د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیه
اړه لیدنه تررسه کړه



د کلیوايل اقتصاد د پییاوړتیییا میو پیروګیرام د
۹۱۰۲ز کال د فعالیتونو لن راپور

وشوه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام:
د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت یو له کلیدي
پروګرامونو څخه دی  ،چې موخه یې د هېواد د  34والیتونو په 76ولسوالیو کې د
بېوزله کلیوايل مېرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي .یاد پروګرام کابو د
هېواد په هر والیت کې دوه ولسوالۍ تر پوښښ الندې راوستي دي .د کلیوايل اقتصاد د
پياوړتیا پروګرام په پنځه کلنه موده کې  40000د سپام ګروپونه ،د پور او سپام 5000
کلیوايل اتحادیې 5000 ،تولیدي ګروپونه او  500تولیدي اتحادیې جوړوي ،چې
شاوخوا  6250کلیوايل پرمختیایې شوراګانو يا  CDCsپه مرسته به دا هدف ترالسه
کړي.
د میاشتې غوره کارمند

ښاغلی محمد یعقوب سلېامن د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام  WEERDPد جنوب لوېديځ زون
(کندهار زون) مسوول دی.
ښاغيل سلېامن په معالجوي طب کې د لېسانس تر کچې او د هندوستان هېواد څخهه پهه کهلهیهوايل
پراختیا برخه کې تر ماسټر زدهکړې کړېدي .نوموړي له بېالبېلو ادارو رسه د کار کهابهو  ۸۲کهالهنهه
تجربه لري .چې له تېرو  ۹۸کالونو راهیسې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت رسه او له تېر یهو کهال
راهیسې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رسه د زون مسوول په توګه دنده اجرا کوي.
د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رسه د کار له پیل راهیسې یې تر اوسه خپله دنده په احسن ډول
تررسه کړېده او په دې اداره کې د یو غوره کارمند په توګه پېژندل شوی دی.
د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د رهربۍ هییت ورته له څښنت تعالی څخه روښانه راتلونکهی او
بریاوې غواړي.

 ۹۱مه ګهڼهه

 ۹مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له همکارو موسسو رسه د دې پروګرام د کنفرانسونو په تاالر
کې غونډه وشوه
کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په سیمه ییییزه
کچه د پو کېدا په موخه له همکارو موسسو رسه د دې پروګرام د کنفرانسیونیو پیه
تاالر کې غون ه تررسه شوه ،په دې غون ه کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګیرام
چارواکو او د څانګو مسوولینو د همکارو موسسو له استازو رسه د پروګرام د میا
او حال په اړه تفصیو خربې اترې وکړلې.
د یادونې وړه ده چې د هېواد په  ۹۳والیتونو کې د پروګرام د تطبیق چارې یو شمېر
همکارو موسسو ته له تدارکايت الرې سپارل شوي ،چې نومونه یې په دا ډول دي:
CHA ,CoAR, FGA, ADA, AKF
د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام اجرایوي رییس ښاغو رحمت الله قیری ی د
همکارو موسسو استازو ته د هېواد په هغو والیتونو کې چیې د دوی پیه وسیییلیه
پروګرام پو کیږي ،د توضیحاتو ترڅنګ د همکارو موسسو د استازو پوښیتیونیه تیه
ځوابونه وویل.
د یادونې وړ ده چې د هېواد په  ۰۰والیتونو کې پخپله د پروګرام د سیییمیه ییییزو
کارکوونکو لهخوا د پروګرام فعالیتونه پرمخوړل کیږي او په پاتې  ۹۳والیتونو کیې د
همکارو موسسو په وسیله به د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پیروګیرام فیعیالیییتیونیه د
هېوادوالو چوپړ ته وړاندې يش .چې په ځینو والیتونو کې یې خپل کارونه پېل کړي
او په یو شمېر پاتې والیتونو کې به همکارې موسيس په لن وخت کې خپل کارونیه
پېل کړي.
د ناستې په وروستي پړاو کې د همکارو موسسو استازو ته د پروګیرام د تیدارکیايت
چارو په اړه هم د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د مرکزي دفرت اړوند تیدارکیايت
څانګې معلومات وړاندې کړل.

په دايکندي والیت کې له  ۳۳۳څخه د زیاتو نویو سپام ګروپونو جوړول
د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د
هېواد په کچه د خپلو فعالیتونو د پيل په لړ کې ،نږدې درې میاشتې مخکې
خپل فعالیتونه د همکارو موسسو له الرې په دایکندي والیت کې پېل کړل.
په دې والیت کې پروګرام تر اوسه له  ۳۳۳څخه زیات سپام ګروپونه جوړ
کړي ،چې په دې نږدو کې به د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو تشکیل هم
ويش.
دا پروګرام به پخپلې راتلونکې پنځه کلنه دوره کې د دایکندي دوه ولسوالۍ
(نیو او کیتي) د خپلو مرستو تر پوښښ الندې راويل.
د دې پروګرام له الرې به په دې والیت کې  ۰۸۱سپام ګروپونه ۰۸ ،شپېته
د پور او سپام کلیوايل اتحادیې او  ۰۸تولیدي ګروپونه جوړ يش .چې یادو
بنسټونو ته به د پروګرام لهخوا  ۸.۴۸ملیونه بالعوضه مرسته هم تزریق
يش.
د یادونې وړ ده چې د پروګرام په راتلونکې پنځه کلنه کاري موده کې به د
داېکندي والیت  ۰۸۱۱اوسېدونکي د پروګرام له مرستو څخه ګټه پورته
کړي ،چې  ۸۱سلنه به یې مېرمنې وي.
 ۹۱مه ګهڼهه

 ۸مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

له ټینګ هوډ رسه د بريا پر لور!...
د شورای نظر سپام ګروپ نومېده پخپل کو کې یوځای شوم او د ملړي ځل
لپاره مې په سپام ګروپ کي  ۹۱افغاين اونیزه سپام پېل کړه .زموږ ناستې
به په اونيز ډول کېدلې او د ګروپ ټولو غړو به ۹۱افغانۍ د سپام په موخه
ګروپ ته راوړلې ،زموږ د کلی په ګروپونو کې له  ۰۸نه تر ۹۱کلیوال
غړیتوب لري.
کله چې په ګروپ کې یوه اندازه پیسې را ټولې شوې ،ما له ګروپ څخه

 ۹.۱۱افغانۍ په پور واخیست او په دې پیسو مې په کو کې د سبزیو یو
کوچنې کاروبار پېل کړ .ورځ مې تر بلې په ښه کېدوه شوه او ژوند ته مې
د سوېل ختیځ زون ،په خوست والیت کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت

هیله پېدا شوه ،له بل پلوه بوختیا مې د رس فکرونه هم لږ راکم کړل او

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا مو پروګرام ( )WEERDPتر چرت الندې ،د

کورين ستونزې مې یو څه په هوارېدو شوې.

دې والیت مرکز اړوند د ځدراڼو کو اوسیدونکی  ۹.کلن حبیب الله یو له
هغو کسانو څخه دی؛ چې د خپل کو له سپام ګروپ او کلیوايل اتحادیي
څخه یې د قرض حسنه په اخیستو رسه خپل شخيص کاروبار پېل کړی
دی.

د حبیب الله ټینګه اراده او کلک عظم وو ،چې له همدې کوچني کاروبار
څخه یې د شپږو میاشتو په تېردو رسه  ۹۰۱۱۱زره افغانۍ پانګه راټوله کړه،
کله چې د دوی په کو کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیه جوړه شوه؛ نو له
اتحادیې څخه یې هم  ۹.۱۱۱افغانۍ پور ترالسه کړ او بیا یې د  ۸۱زره

یو وخت داسې هم وو چې حبیب الله کاروبار نه درلوده او له بې روزګارۍ به

افغانیو په پانګې رسه د لویو موټرو لپاره د ټایرونو د پلورنځي هټۍ په بازار

تل ځورېده ،ځکه چې له یوې خوا په کور ناسته او له بلې خوا د کور

کې پرانست.

لګښتونو ،د ماشومانو د ژوند خراب حالت او ناروغیو به له ژوند څخه ناهیلې
کړ .آن دا چې له هر يش څخه بېزاره وو او ژوند ورته کوم ارزښت نه
درلود .حبیب وایی :په زهن کي مي ډېر کاروباری فکرونه راتلل ،چې دا کار

به وکړم او دا کار به وکړم؛ لېکن چې کله به مې خپل اقتصادي حالت ته
پام شو نو بیا به مې هر څه په اوبو الهو شول او له خوب څخه به راویښ
شوم .تر هغې چي زموږ کو ته د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له
راتګ څخه خرب شوم.
زموږ په کو کې د پروګرام له تعاريف پړاو نه وروسته چې کله خلکو ته
پروګرام ترشیح شو او سپام ګروپونه جوړ شول ،زه هم له یو ګروپ رسه چې

 ۹۱مه ګهڼهه

 ۳مخ

 ::خربپاڼه ::

اوس مهال د حبیب الله میاشتني عایدات  ۳زره افغانیو ته رسېديل او د نورو
خلکو په څېر هغه هم خپلې  ۰۰کسیزې کورنۍ ته حالله روزي پېدا کوي.
نوموړی د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام ،د کلیو بیارغونې او پراختیا
وزارت او په ټوله کې له دولت څخه له دې امله خوښ دی او مننه کوي،
چې د هېواد په کچه داسې پروګرامونه کلیوالو ته برابروي؛ ترڅو د هغوی په
ژوند کې مثبت بدلون رايش.
د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا مو پروګرام د
حبیبالله پهڅېر د ډېرو بېزوله کورنیو د نفقې ګټه وسیله ګرځېدلې ده.

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د مالیاتو د ورکړې اوونۍ منانځغونډې په ویاړ جوړ شوي نندارتون کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د
پياوړتیا پروګرام د ګټه اخیستونکو ګډون
کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام یو شمېر ښځینه متشبثینو هم خپل اليس
تولیدات او خوراکي توکې نندارې او پلورنې ته وړاندې کړل.
د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت محرتم وزیر پوهندوی مجیییب الیرحیمین
کریمي له ماليې وزارت څخه د دې نندارتون د جوړولو په مناسبت د مینینیې
ترڅنګ وویل» :افغانستان د یو داسې هېواد په توګه چې د ودې پیه حیال
کې دی ،له بل هر وخت څخه د مالیاتو د منظمې ورکړې سیستم ته اړتیییا
لري ،د مالیاتو د ورکړې اوونۍ منانځل او د داسې نندارتونونیو جیوړول پیه

دې الر کې د دې سرتې موخې په ترالسه کولو کې ډېر ګټور دي«.
د ماليې وزارت په دې موخه چې د مالیاتو د ورکړې قانون په افغانستان کې

د ماليې وزارت رسپرست وزیر ښاغلی محمد هامیون قیومي ،د کرنیې اوبیو

حاکم او د هېوادوالو ترمنځه کلتور وګرځي ،د هېواد په کچیه د خصیو

لګولو او مالدارۍ وزیر ښاغلی نصیر احمد دراين ،د سوداګرۍ او صینیاییعیو

سکتورونو د تولیداتو او محصوالتو لپاره درې ورځنۍ نندارتون د کیابیل پیه

خونو مرستیال محمد یونس مومند او د صنایعو او معادن خونې رییس شیېیر

کیییییییییړ.

باز کمین زاده هم په دې مراسمو کې حضور درلود ،چې د مالیاتو د ورکیړې

په دې نندارتون کې چې د مالیاتو د ورکړې اوونۍ تر نامه الندې د میالیېیې

د منظم سیستم په ګټورتیا یې د غون ې برخوالو ته ویینیاوې وکیړلیې او د

وزارت په کوربه توب جوړ شوی و ،د کلیو بیارغونې او پیراخیتیییا وزارت د

هېواد په اقتصادي وده کې یې د مالیاتو ورکړه اغیزمنه یاده کړله .

بیییییییییادام

بیییییییییا

کیییییییییې

جیییییییییوړ

نړیوال بانک د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له وزیر رسه د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام په اړه لیدنه تررسه کړه
د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام لپهپاره

الستهراوړنو ،ننګونو او په راتلونکې پالنونو بحث تررسه شو .د نړیوال بانک

د نړیوال بانک استازیو د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له وزیر رسه د دې

استازیو تر دې دمه د پروګرام د ښه تطبیق او الستهراوړنو تر څنګ یاد

پروګرام د فعالیتونو په اړه لیدنه تررسه کړه.

پروګرام د کلیوايل مېرمنو په ژوند کې خورا مثبت یاد کړ او په دې برخه کې

پهدې لیدنه کې چې د کلیو بیارغونې او وزارت مايل او اداري معین

يې د وزارت له رهربۍ مننه وکړه .د کلیو بیارغونې او پراختیا وزیر پوهندوی

معراجالدین شمس او د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام اجرایوي رییس

مجیبالرحمن د نړیوال بانک له مرستو او د یاد پروګرام د کړنو او فعالیتونو

هم شتون درلود ،د پروګرام په تېرو شپږو میاشتو کې

څخه د څار په خاطر د مننې تر څنګ د نړیوال بانک هر اړخیزه همکاري د

رحمت الله قری

دې وزارت له اړینو شاخصونو څخه یاد کړل او د ورته همکارۍ پر غوښتنه
يې تاکید وکړ.
د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام چې مايل مالتړ يې د نړیوال بانک له
لوري تررسه کېږي ،یواځينی موخه يې په ټاکلشویو کلیو کې د کلیوايل
مېرمنو د افتصادي او ټولنیز ژوند پیاوړي کول دی ،چې له تېر یو نیم کال
راهييس د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري په مستقیم ډول د پو
کېدو په حال کې دی ،چې په وروستیو کې يې خپل فعالیت د همکارو
موسسو له طریقه په پاتې والیتونو کې هم پیل کړ.
 ۹۱مه ګهڼهه

 ۴مخ

 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د ۸۲۹۱ز کال د فعالیتونو لنډ راپور
د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په پرله پسې توګه د
اقتصادي پياوړتیا په برخه کې د ټولنې په تحرک او
خوځښت مترکز لري او د دې موخې د ترالسه کولو لپاره
په کلیوايل کچه د ځان بساینې لپاره سپامګروپونه ( Self

ګروپونو او اتحایو څخه د همدې ۹۱۰۲کال په جریان

پروګرام ګټه اخیستونکو ته  ۰۸نندارتونونه جوړ شول ،چې

کې نږدې  ۰۸،۹۰۰پورونه اجرا شوي ،چې ۰۸،.۹۳

په دې نندارتونونو کې نږدې  ۳۸۱کلیوالو متشبثینو

پورونه یعنې  ۸۸سلنه یې د ښځینه سپامګروپونو لهخوا د

(مېرمنو) وکوالی شول ،چې خپل تولیدات نندارې او

کاروبارونو د پېل او پیاوړتیا لپاره ورکړل شوي.

پلورنې ته وړاندې کړي .د دې ترڅنګ یې د کرنې اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ له مو

 )Help Groups-SHGsجوړوي ،د کلیوالو د وړتیاو

د  ۹۱۰۲کال د سپتمرب په میاشت کې د کلیو بیارغونې او

لوړولو په موخه بیال بیل روزنیز پروګرامونه په الر اچوي او

پراختیا وزارت له افغانستان بانک رسه یوه توافقنامه(

په دې برخه کې یې له تېر یو کال راهیسې د هېواد د ۰۹

 )MoUالسلیک کړه ،چې لهمخې یې د افغانستان بانک

والیتونو د  ۳۲ولسوالیو په  ۲۸۱کلیو کې د ټولنیزو

د مايل سواد په اړه د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام

بنسټونو په توګه د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو

ماسرت تریرنانو ته روزنیز ورکشاپونه وړاندې کړي او د

دوامدراه مالتړ کړی دی .د  ۹۱۰۲زکال په فعالیتونو کې

کلیو بیارغونې او پراختیا له وزارت رسه یې د سوداګریزو

د نویو  ۲،۱۰۸سپامګروپونو جوړول چې  ٪ ۸۸یې مېرمنې

بانکونو له الرې د مقطعي پانګې د لیږد په برخه کې

تشکیلوي شامل دي ،چې له پخوانیو سپام ګروپونو رسه

مرسته پېل کړه .له دې رسه هم مهاله یې د پروګرام ګټه

یې شمېر  ۰۱،۱۳۲ته رسیږي .همدا راز  ۹۱۹ښځینه

اخیستونکو ته د ال روښانتیا او حساب ورکولو په موخه په

سپامګروپونو ته یې د پور او سپام په کلیوايل اتحادیو

نوي کابل او پښتني سوداګریز بانکونو کې د بانکې

رسه ارتقاء ورکړې او دا ګروپونه یې په اتحادیو کې منظم

حسابونو د پرانستې په موضوعات تفصیالت ورکړل او

د تېر کال په جریان کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا

کړي .په همدې کال یې د سپامګروپونو  ۳۳،.۹.غړو

خپلې اسانتیاوې یې وړاندې کړلې ،ترڅو په هوسا ډول د

پروګرام د څارنې او ارزونې څانګې په مختلفو برخو کې په

ته روزنیز ورکشاپونه وړاندې کړي ،چې  ۹۸،۳۸۹یې

ټولنې په کچه سپامګروپونو ،د پور او سپام کلیوايل

ټولیز ډول د  ۲،.۸۳په شمېر کې د سپام ګروپونو،

کلیوايل مېرمنې تشکیلوي .رسبېره پر دې د کلیوايل

اتحادیو ته بالعوضه مقطعي پانګه ولیږل يش .د دې په

تولیدي ګروپونو ،د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو څارنه

اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په دوامداره توګه له ۰۸زرو

نتیجه کې د پروګرام مايل رسچینو ته الس رسیو څانګه

او ارزونه د هېواد په ( )۳زونونو کې تررسه کړه ،چې د

څخه د زیاتو سپامګروپونو له فعالیتونو څخه څارنه کړې

په  ۳۰ډسمرب وکوالی شول ،چې د هېواد په  ۰زونونو کې

څارنې او ارزونې په ترڅ کې د پروګرام د ګټه اخیستونکو

ده.

د پور او سپام نږدې  ۰۳۸کلیوايل اتحادیو ته په دوه

 .،۳۰۱ستونزې په نښه او د  ۳،۰۳.ستونزو د حل په

سوداګریزو بانکو کې حسابونه پرانیزي ،چې  ۲۱حسابون

موخه یې د زون په کچه او په مرکز کې له اړوندو څانګو

په نوي کابل بانک او پاتې  .۸بانکې حسابونه یې په

رسه همغږي تررسه شوې .کومې ستونزې چې د تېر

پښتنې سوداګریز بانک کې پرانستل شول .د اوس لپاره

 ۹۱۰۲کال د ډسمرب تر پایه د پروګرام د څارنې او اروزنې

پورته یاد شمېر اتحادیو ته ځکه بانکې حسابونه پرانستل

د څانګې لهخوا په نښه او حل شوې ٪ ۸. ،جوړوي او

شول چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام معیارونه

دا پخپله د څارنې او ارزونې د څانګې بریا په ګوته کوې.

یې بشپړ کړي او د دې پروګرام د MISیا د معلوماتو د

چې په ګړندې او لږ وخت کې یې یادې ستونزې د

مدیریت په سیستم کې ثبت او راجسرت دي.

پروګرام له اړوندو څانګو رسه همغږي او له هغوی څخه

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام تر چرت الندې په
جوړ شویو سپامګروپونو او د پور او سپام په کلیوايل
اتحادیو کې د دې کال تر پایه څه باندې  ۳۹میلون
افغانۍ سپام شوې ،چې  ۹.۴۲میلونه یې یواځې په
ښځینه ګروپونو کې را ټولې شوي دي .همدا راز په
کاروبارونو او تولیدي پروسو کې چې د سپامګروپونو لهخوا
پانګونه شوې ،اندازه یې  ۳۰۴۹میلونه افغانیو ته رسیږي؛
چې ( ۹.۴۹میلونه افغانۍ د دې پانګونې  ۳۸سلنه یې د

همدا راز په تېر  ۹۱۰۲کال کې د کلیوايل اقتصاد د

ښځینه ګروپونو له سپامو څخه ورکړل شوې) .له دې

پیاوړتیا پروګرام د پالزمېنې کابل او والیتونو په کچه د

پروژې رسه هوکړه لیک السلیک کړ ،چې د پروګرام د
 ۰۰۸ګروپونو غړو ته په بلخ او د  ۳۰ګروپونو غړو ته په
هرات والیت کې د باغدارۍ په اړوندو برخو کې تخنیکې
روزنې ورکړي .په همدې ترتیب د

AWCCIیا د

افغانستان د ښځينه سوداګریز او صنایع خونې د پروګرام
 ۰۱۱ښځينه متشبثینو ته له دې ادارې رسه د تشبثاتو د
ثبت او راجسرت په اړه روزنیز ورکشاپ ورکړی ،چې په څه
ډول کوالی يش خپل تشبث له یادې ادارې رسه ثبت او
د جواز سند ترالسه کړي.

یې د حل په موخه د اقدام غوښتنه کړې او بیا د حل ټوله
پروسه د پروګرام د ال ښه تطبیق په موخه څارلې ده.

له موږ رسه اړیکه:
نیله باغ سړک ،داراالمان واټ ،کابل--افغانستان
www.weerdp-mrrd.gov.af
www.facebook.com/weerdpofficial
@weerdpofficial
Abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af
+93 (0) 788 911 211

 ۹۱مه ګهڼهه
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 ::خربپاڼه ::

 ::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

