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دېګڼهکېپه   
 دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاميلپروګرامدلویدیززونکارکوونکولپارهمايلرسچینو

 تهدالرسسیوپهاړهروزنهوړاندېشوه

 پهبغالنوالیتکېدپروګراملهسپامګروپونوڅخهلیدنهاودسپامپهموخهپر
 هغویدبکسونووېشتررسهشو

 دکلیوايلاقتصاددپیاوړتیاميلپروگراملهلوريپهبامیانوالیتکېدمقطعي
 پانگېدورکړېغونډهدایره

 دافغاينمېرمنوداليسصنایعوپهاومنندارتونکېدکلیوايلاقتصاددپياوړتیاميل
 پروګرامدګټهاخیستونکوګډوناونور...

 د کلـي اتـله

 

 

 د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام

  ۲۲۲۲سپتمرب    مه ګڼه ۲۲ —خربپاڼه     

دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاپروګرامدکلیوبیارغونېاوپراختیاوزارتیولهکلیديپروګرامونوڅخهدی

وزلهکلیوايلمېرمنوداقتصادياوټولنیزولسوالیوکېدبې ۶۷والیتونوپه۴۳،چېموخهیېدهېوادد

ژوندکچهلوړولدي.یادپروګرامکابودهېوادپههروالیتکېدوهولسوالۍترپوښښالندېراوستي

دسپامګروپونه،دپوراوسپام۳۴۴۴۴دي.دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاپروګرامپهپنځهکلنهمودهکې

۰۴۴۴ ۰۴۴۴کلیوايلاتحادیې، او ۰۴۴تولیديګروپونه چېشاوخوا ۷۵۰۴تولیدياتحادیېجوړوي،

 تولیدی کيل پهمرستهبهداهدفترالسهکړي. CDCsکلیوايلپرمختیایېشوراګانويا

 د کلـــیـو بــیـارغــونـې او پـراخـتیـا وزارت   

د لویدیځ زون کارکوونکو لپاره مايل رسچینو ته د 
 ريس په اړه روزنه وړاندې شوه الس

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل 

پروګرام د لویدیځ زون کارکوونکيو ته د پروګرام په مرکزي دفرت کابل 

ريس په اړه  دوه ورځنۍ روزنه په الر واچول  کې مايل رسچینو ته د الس

 شوه.

پیاوړتیاميل پروګرام اجرایوي رییسې آغلې لطیفه   د  دکلیوايل اقتصاد

ووړلو په  دې ورکشاپ کې د مايل چارو د پرمخ مجیدي، ګډونوالو ته په

تړاو مهمې الرښوونې وکړې او ټینګار یې وکړ؛ چې تاسو باید کلیوالو ته 

 د پروګرام په اړه  مثبت انځور وړاندې کړئ.  

د مقطعي بالعوضه پانګې د لېږد پروسه، په ګړندي توګه د دې مرستې 

نقش، له پور ورکوونکیو  MISد لېږد په برخه کې د اطالعايت سیستم 

موسسو رسه د کلیوايل بنسټونو د اړیکو څرنګوالی، کلیوايل اتحادیو او 

سپامګروپونو ته د بانکي حسابونو پرانیستل هغه موضوعات وو، چې د 

  دې روزنیز ورکشاپ په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته وړاندې شول

کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل   کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د د

کلیو د بیارغونې او پراختیا، اقتصاد، کرنې اوبو  پروګرام د بغالن والیت د

کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په ګډون، د بغالن      لګولو د ښځو چارو،  د

والیت د ښاروالۍ او په دې والیت کې د نورو اړوندو ادارو په مرسته د 

پلخمري په ولسوالۍکې خپلو سپامګروپونو ته د پیسو د  سپمولو په 

 موخه بکسونه ووېشل. 

کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام تر اوسه د بغالن والیت په  د

یې د  ۷۴۷سپامګروپونه جوړ کړي، چې ) ۷۵۱پلخمري ولسوالۍ کې 

 دي.  یې د نارینه و( ۷۱مېرمنو او 

نارینه او مېرمنې  ۱۷۱۷په دې ګروپونو کې د پلخمري ولسوالۍ 

 ۵۱۵۱۴۱غړیتوب لري، چې تر دې دمه یې پخپلو ګروپونو کې  نږدې 

 افغانۍ سپمويل دي.

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروگرام له 

د سپامګرپونو او د پور او سپام کلیوايل  ۵۱۱لوري په بامیان والیت کې 

  .اتحادیو ته د مقطعي پانگې تزریق پیل شو

 

همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې چې د بامیان والیت وايل سید انور  په

رحمتي، د بامیان والیت د کلیو بیارغونې او پراختیا رییس محمد رضا پیامن، 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروگرام د مرکزي زون مسوول ډاکټر 

االسالم یارس او نورو والیتي کارمندانو هم شتون درلود، د مقطعي  شمس

  .پانگې د وېش مراسم تررسه شول

 

اخیستونکیو هم گډون  په دې غونډه کې د پروگرام یو شمېر ښځینه گټه

پاره د یو ښه  وو، چې د دې بالعوضه پانگې ترالسه کول یې د ځانونو له کړی

 .اقتصادي سفر پیل وگڼل

په بغالن والیت کې د پروګرام له سپامګروپونو 
 څخه لیدنه او د سپام بکسونو وېش

په بامیان والیت کې د مقطعي پانگې د ورکړې غونډه 
 شوهدایره 

::خربنامه::۱صفحه                                                                            ۵۴شامره  
 ::دکلیوبیارغونېاوپراختیاوزارت دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاميلپروګرام ::

یونیمکالپخواکلهچېدکلیوايلاقتصاددپیاوړتیالهميلپروګرامرسهیوځایشوم،په«

زانګوکېماشومانولپارهدلیندکوپهجوړولومېپیلوکړاودپروګرامپهمرستهمېوکوالی

 د  بڼه میاشتنۍ په څخه بازار کيلله چېد ۴۴شول؛ قرارداد اوبدلو د لیندکو/کامنکو

ترالسهکړم.دهرېمیاشتېپهپایکېزهاوخاوندمېجوړشويکامنکېبازارتهوړواو

افغانیوپهبدلکېقرارداديهټیوالوتهورکوو.موږدواړهددېپیسوپه۵۰۴هرهکامنکهد

د کړو. آباده رسېدلېځمکه میراثکې په مې ته خاوند چې کوښښکوو، رسه سپمولو

کړکۍ یوه هیلو د دښکيلژوند ماته او خاوند ميلپروګرامزما پياوړتیا د کلیوايلاقتصاد

    »ده.

 شمیال عمري،  د بلخ والیت په دهدادي ولسوالۍ کې د بابه یادګار کيل  اوسېدونکې

مخ::خربپاڼه::۱مهګـڼـه۵۴  

 ړه د پروگرام په ا 



د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام، شل تنه ښځینه ګټه اخیستونکو له 

په اوم ګډ نندارتون کې چې د افغانستان د ښځو د  «افغاين مېرمنو د اليس صنایعو»مختلفو والیتونو څخه د 

 خوا جوړ شوی وو؛ خپل تولیدات نندارې او پلورنې ته وړاندې کړل. سوداګرۍ خونې او د سوداګرۍ وزارت له

 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام رییسې آغلې مېرمن لطیفه مجیدي په دې نندارتون کې پخپل ګډون رسه 

د پروګرام د ګټه اخیستونکو له تولیداتو څخه لیدنه وکړه او هغوی ته یې د تولیداتو د ښه کیفیت په برخه کې یولړ 

 تخنیکي معلومات ورکړل.

 

د یادونې وړ ده، چې دا نندارتون د هېواد په کچه له داخيل تولیداتو څخه د مالتړ او د افغاين مېرمنو د اقتصادي 

 وړتیاو د لوړولو په موخه د دریو ورځو لپاره د کابل په چهلستون بڼ کې جوړ شوی. 

په هرات والیت کې د پروګرام ګټه اخیستونکیو ته 
  د وړتیاو لوړولو روزنه وړاندې شوه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

سپامګروپونو غړو د وړتیاو لوړولو او  ۵۱۵پروګرام د هرات والیت د 

 .لهګروپ رسه د غړیتوب په اړه روزنې ترالسه کړلې

 

تنو ته رسیده، د هرات والیت  ۷۱۵۱د دې ګروپونو د غړو شمېر چې 

په انجیل، ګذره، کرخ او د رباط سنګي ولسوالیو په سپامګروپونو  

  .کې د پیسو په سپمولو بوخت دي

 

د یادونې وړه ده، په سپامګروپ کې د غړیتوب معیارونه، د 

سپامګرپونو جوړول او پياوړي کول، د پورونو د اجرا پروسه او په 

فردي توګه د پانګونې په موضوعاتو کې برخوالو ته روزنې ورکړل 

 .شوې

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل 

خپلو همکارو موسسو رسه د دوی تر پوښښ الندې والیتونو  پروگرام له

کې د پروگرام د پيل کولو او د تررسه کېدونکو فعالیتونو په اړه د تجربو 

او نظریاتو د تبادلې په موخه ناسته د پروگرام په مرکزي دفرت کې 

  .تررسه کړه

 

 په دې ناسته کې د والیت په کچه د پروگرام په اطالعايت سیستم

MIS  کې د کلیو پروفایل ثبتول، د کلیو په کچه د روزنو اغېرمنتیا، د

څارنې او ارزونې د څانگې د موندنو د ارزونې رسبېره، د سپام گروپونو 

  .د پُختگۍ بهیر هم تر بحث الندې ونیول شو

 

ولسوالیو کې د  ۵۳والیتونو په  ۱۵د یادونې وړ ده، چې د هېواد د 

 .پروگرام د پيل کولو په برخه کې شپږ همکارې موسسې فعالیت لري

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د 

یوې رسمې غونډې په ترڅ کې چې د فاریاب والیت د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا رییس ښاغيل عزیز هللا عثامين، د پروګرام مسوولینو، له پروګرام رسه 

دې  کارکوونکیو او یو شمېر کلیوالو ګډون درلود، په CHA د همکارې موسسې

 .بکسونه ووېشل شول ۵۱۱والیت کې نویو جوړ شویو سپامګروپ ته د سپام 

خوا د  دا بکسونه یادو سپامګروپونو ته د سپام شویو پيسو او د پروګرام له

  .ورکړل شویو کتابونو د خوندې ساتنې په موخه ورکول کیږي

 

د یادونې وړ ده، چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د 

پياوړتیا ميل پروګرام په فاریاب والیت کې له پروګرام رسه د همکارې 

په وسیله په دوه ولسوالیو بلچراغ او مرکز میمنه کې فعالیت  CHA موسسې

سپامګروپونه جوړ کړي. د دې سپامګروپونو  ۷۷۱۱لري، چې تر اوسه یې 

غړو په اونیزه توګه د منظمه غونډو له الرې وکوالی شول، چې درې میلونه 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروگرام او د 
 همکارو موسسو ناسته تررسه شوه

په فاریاب والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 
 پروګرام سپامګروپونو ته د بکسونو وېش

د تشبثاتو د پياوړتیا په اړه له یو شمېر خصويص سکتورونو رسه د کلیوايل 
 اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام رسمي غونډه تررسه شوه

 د افغاين مېرمنو د اليس صنایعو په اووم نندارتون کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د ګټه  اخیستونکو ګډون

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام او د ښځو د سوداګرۍ خونې، د 

او د یو شمېر نورو خصويص بنسټونو ترمنخه رسمي  DIA ،MWICافغانستان د مايل او بانکدارۍ انستیتیوت، 

 .غونډه د پروګرام په مرکزي دفرت کې جوړه شوه؛ چې د تشبثاتو د پياوړتیا لپاره په افغانستان کې کار کوي

په دې غونډه کې د پروګرام اجرایوي رییسې آغلې لطیفه مجیدي پخپل ګډون رسه برخوالو ته د تشبثاتو د 

پياوړتیا په اړه ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، چې د هېواد په اقتصادي پراختیا کې د تشبثاتو د سکتور کردار ډېر 

 .ارزښت لري

تنو ته رسېده، د خپلو فعالیتونو په اړه لنډ معلومات وړاندې او د تشبثاتو د  ۳د غونډې د برخوالو شمېر چې 

  .ځنځیریزه ارزښت د پرمختیا په برخه کې یې له پروګرام رسه په لویه کچه د خپلو تجربو د رشیکولو ژمنه وکړه

د تشبثاتو د پرمختیا، له بازار رسه د اړیکو ټینګولو او د تشبثاتو په سکتور کې د ګډو همکاریو لپاره د فرصتونو 

  .خوا بحث او په اړه یې د نظریاتو تبادله تررسه شوه د پېدا کولو موضوعات هم په غونډه کې د ګډونوالو له

د یادونې وړ ده، چې د پروګرام مرشتابه هییت به د پورتنیو موضوعاتو په تړاو له یادو بنسټونو رسه نورې 

 .ناستې هم تررسه کړي
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د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالی اقتصاد د پیاوړتیییا میيل 

پروګرام په ننګرهار والیت شپږو والسوالییو ) بیهیسیود، 

نیاریینیه  ۱۳رسخرود، خیوه ،رودات ، کامه ،دره نور( کې 

 سپام ګروپونیو تیه ورکیول شیو. ۷۴۵او زنانه ترنینګونه 

 

نارینه غیړویو پیه  ۵۷۳په یادو ترنینګونو کې تر دې دمه 

یادو روزنو برخه اخیستي وه او د دي تر څنګ پیه زنیانیه 

 زنانه غړیو ته روزنه ورکول شیوه. ۱۵۱سپام ګروپونو کې 

 

په یاد و ترنینګونو کې سپام ګروپونو ته ابتدایی معلومات 

ورکول چې دوي څنګه کوالی يش چې سپام ګروپ کې 

عضویت واخيل او کار وکړي دوي ته د سپام ګټی او د 

سپام کولوطریقي ور وښودايل او هغه فعیالیییتیونیه چیې 

  سپام ګروپ ته تقویت ورکوي په هغي ټینګار وشو.

په کندهار والیت کي د پور او سپام ګروپونو او 
 اتحادیو ته د مقطعي پانګې د لېږد پروسه 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

پروګرام له لوري د کندهار والیت د دامان ولسوالۍ په ناقیلین کيل 

کې د مقطعي پانګې د لېږد افتتاح د یوې غونډي په ترڅ کې تررسه 

  .شوه

دې مراسمو ته د کندهار والیت د کلیو بیا رغوين او پراختیا رییس 

انجیرن محمد نسیم ایويب، د کلیوايل اقتصاد د پیا وړتیا ميل پروګرام 

د جنوب لویدیځ زون مسوول، د دامان ولسوالۍ د پراختیاوې شورا د ر 

ییس تر څنګ د ولسوالۍ مسوولینو، علام کرامو او ځوانانو هم برخه 

 اخیستې وه.

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له لورې په ډنډ او دامان 

سپام ګروپونو ته څه باندې پنځه  ۴۴۵اتحادیو کي  ۴۵ولسوالیو په 

دي، چې  میلیونه او اوه سوه زره افغانۍ بانکي اکواڼټو ته جمع شوې

  .اتحادیو ته وې د انتقال پروسه په رسمي ډول پیل شوه

د پروګرام ګټه اخیستونکیو د یادو مرستو څخه خوښي وښودله او ژمنه 
وې وکړه، چي د یادو بالعوضه مرستو څخه به د کيل د پراختیا او 

  .اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کي ګټه اخيل

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیییاوړتیییا میيل 

پروگرام تر چوکاټ الندې د لغامن والیت پیه میرکیز او قیرغیه ییې 

کیلیییوال  ۱۱۱۱۲سپام گروپونه جوړ شوي، چې  ۷۵۱۴ولسوالۍ کې 

 پکې غړیتوب لري.

 

یادو گروپونو د اونیزه غونډو په ترڅ کې وکوالی شیول، چیې نیږدې 

افغانۍ وسپموي او له خپلو سپام گروپونو څخه د کلیییو پیه  ۳۱۳۱۱۵

کچه د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پېل پیه میوخیه پیه بیییال بیییلیو 

 ځله پورونه واخيل.  ۵۱۱سکتورونو کې 

 

د یادونې  وړ ده ، چې په دې نږدو کې به د پروګرام له خوا د مقطعیي 

پانګې د ترالسه کولو په موخه له دې ګروپونو څخه د پیور او سیپیام 

 کلیوايل اتحادیې جوړې يش.

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا میيل پیروگیرام 

خوا د ننگرهار والیت په بهسود ولسوالۍ کې د پور او سپام دوه اتحادیې، د  له

  .دي دوییله او شاه برهان په نومونو رسه جوړ شوي

 

خوا بالعوضه مقطعي  د دې اتحادیو غړیو، چې په دې نږدیو کې د پروګرام له

مرسته ترالسه کړې، پخپلو اتحادیو کې د پورونو د ورکړې لیه بیهیییر څیخیه 

رايض او د پروګرام د کارکوونکو په مرسته یې ښه اقتصادي مفکورې پیه الر 

 .اچويل دي

 

د یادونې وړه ده، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پیروګیرام بیالعیوضیه 

مقطعي مرسته د پروګرام په پنځه کلنه موده کې د پیور او سیپیام کیلیییوايل 

  .اتحادیو او سپامګروپونو ته په دریو پړاوونو کې تزریقیږي

په لغامن والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 
  ميل پروګرام فعالیتونه جریان لري

په ننگرهار والیت کې د پور او سپام دوه کلیوايل 
 په کاپیسا والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام فعالیتونه  اتحادیو ته بالعوضه مقطعي مرسته 

 په ننګرهار  والیت کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیو او سپامګروپونو ته د مقطعي پانګې ورکړه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام سیمه ییزو کارکوونکيو تېره 

اونۍ د کاپیسا والیت په نجراب ولسوالۍ کې د پور او سپام د نویو کلیوايل اتحادیو د جوړولو ترڅنګ د 

پخوانیو اتحادیو له کارونو او د سپامګروپونو له کتابدارۍ څخه لیدنه وکړه، او د کوچنیو تشبثیاتیو د  ۵۱

 .پیل په اړه یې د انګیزې په موخه یو شمېر کلیوالو ته روزنه ورکړه

 

د یادونې وړ ده، چې د کاپیسا والیت په دوه ولسوالیو محمود راقي او نجراب کیې پیروګیرام د خیپیلیو 

د پور او سپام کلیوايل اتحادیې جوړ کړي او د دې تر  ۵۴سپامګروپونه او  ۳۴۱فعالیتونو د پیل راهیسې 

 .غړو ته د وړتیاو لوړولو په اړه روزنې هم وړاندې کړودي ۲۵۷څنګ یې د سپام ګروپونو 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل 

خوا د مقطعي  اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

افغانۍ د  ۴۳۱۴۳۱پانګې د لېږد په ترڅ کې دا ځل 

  ۱۵اتحادیو او  ۱ننګرهار والیت د روداتو ولسوالۍ 

 سپامګروپونو ته تزریق شوه.

هېره دې نه وي، چې دا نغده مرسته بالعوضه ده 

او د پروګرام په پنځه کلنې دورې کې به د پور او 

سپام کلیوايل اتحادیو او د سپامګروپونو غړو ته په 

 دریو پړاوونو کې تزریق يش. 

  روزنیز ټریننګونه ورکړل شول ۵۴۱ولسوالیو کې د سپام ګروپونو اړوند  ۶د ننګرهار والیت په 

::خربنامه::۱صفحه                                                                            ۵۴شامره  
مخ::خربپاڼه::۴مهګـڼـه۵۴ ::دکلیوبیارغونېاوپراختیاوزارت دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاميلپروګرام ::  



د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیییاوړتیییا میيل 

پروګرام له لوري د تخار والیت په ښار تالقان او بهارک ولسوالۍ کیې 

سپام ګروپونو د سپام کولو بکسونه  ۵۱۳پرمختیاوي شوراګانو پر  ۵۵د 

  .او کتابونه ووېشل شول

 

د وېشنې په دې مراسمو کې د تخار والیت د ښیځیو چیارو رییاسیت 

استازیو، د پروګرام والیتي مسوولینو او یو شمېر محيل وګړییو ګیډون 

  .وو کړی

تینیه غیړي  ۵۵۱۲د یادونې وړ ده، چې په تاسیس شووو ګروپونو کې 

شتون لري، چې د منظمو اوونیزو ناستو او داخيل سپام رسه ویې تیر 

 .ده زرو ډېره سپام کړې ۱۱۱دې دمه له 

خوا په کندهار والیت کې د باڼس د کرنې او دود  د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له

 ګرځولو په موخه شپږ ورځنۍ روزنه د دې پروژې ګټه اخیستونکو ته په الر واچول شوه. 

رسیو په ګډون د باڼس د ډولونو په اړوندو موضوعاتو کې تفصیيل معلومات د پروژې د مسوول  مايل رسچینو او مارکېټ ته د الس

 خوا د روزنې برخوالو ته وړاندې شول. له

د دې پروژې عمومي مسوول عمر لودین، د روزنو په موخه کندهار والیت ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د کندهار والیت په ارغنداب 

خوا د  او ډنډ ولسوالیو کې د باڼس له کرنیزې ځمکې څخه د لیدنو ترڅنګ، د کندهار والیت په مرکز میرویس مينه کې د پروژې له

 باڼس د تولیداتو لپاره له جوړ شوي کارخانې څخه هم لیدنه وکړه. 

 د یادونې وړ ده، چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د باڼس د ترویج او د تولیداتو د پراختیا پروژه د سارک هېوادونو د مايل

 پراختیایې صندوق په مالتړ د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په کندهار او ننګرهار کې فعالیت لري. 

کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

پروګرام د نورستان والیت په وامه او مرکز پارون کې پخپلو 

بکسونه د دې والیت د کلیو د بیارغونې او  ۳۱سپامګروپونو 

 پراختیا په ریاست کې وویشل. 

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام فعالیتونه په نورستان 

خوا  له FGAوالیت کې له دې پروګرام رسه د همکارې موسسې 

اوسه یې د دې والیت په دوه ولسوالیو کې  کیږي، چې تر  پيل

کلیوال یې د  ۴۷۷۳سپامګروپونه جوړ او د نورستان والیت  ۵۴۱

 خپلو فعالیتونو تر پوښښ الندې راوستي دي. 

د یادونې وړ ده، چې د منظمه اونیزه غونډو پیه تیرڅ کیې ییادو  

  اوسه څه د پاسه شپږ سوه زره افغانۍس سپمويل دي ګروپونو تر

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د 

کلیوالو مېرمنو تیه د پیروګیرام د  ۱۵رسپل والیت په ګوسفندي ولسوالۍکې 

 فعالیتونو او موخو  د ترشح په اړه د پوهاوۍ یو پروګرام وړاندې کړ.

 

د یادونې وړ ده، چې دا پروګرام  د رسپل والیت پیه میرکیز او ګیوسیفینیدي 

  غړو په ګډون جوړ کړي دي ۵۱۵سپامګروپونه د  ۵۳ولسوالۍکې تراوسه 

 

د یادونې وړ ده، چې له یادو سپامګروپونو څخه د پوراو سپام درې کیلیییوايل 

 اتحادیې په دې نږدو کې جوړې شوې

په رسپل والیت کې د پروګرام په اړه د پوهاوۍ لومړين 
 پروګرام تررسه شو 

خوا په ټولو والیتونو کې د نغدو مرستو د لیږد په ترڅ کې چې  د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له

په نامه رسه یادیږي، پروګرام دا ځل خپل بالعوضه مرسته د کابل والیت په  »مقطعي پانګې«د 

بګرامي او د کاپیسا والیت په نجراب او محمود راقي ولسوالیو کې د یوې رسمې غونډې په ترڅ کې 

چې د یادو والیتونو مرستیاالن، د کلیو د بیارغونې او پراختیا رییسان او د پرمختیایې شوراګانو رییسانو 

 په غونډه کې ګډون درلود؛ د پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته وویشه. 

زره  ۷۱۱د بالعوضه لېږل شوي مرستې لومړی قسط د کابل والیت د بګرامي ولسوالۍ دوه اتحادیو ته 

اتحادیو ته څه د پاسه پنځه میلونه  ۴۷او د کاپیسا والیت په نجراب او محمود راقي ولسوالیو کې 

 افغانیو ته رسیږي.

د یادونې وړ ده، چې په مختلفو قسطونو کې د دې مرستو په وسیله د پروګرام ګټه اخیستونکي د 

اتحادیو غړو ته حسنه پورونه ورکوي، ترڅو د کوچنيو کاروبارونو د پیل او د شته کاروبارونو د پیاوړتیا لپاره 

  له  هغوی رسه مرسته ويش
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 په کندهار والیت کې د باڼس د ترویج په موخه شپږ ورځنۍ روزنه تررسه شوه

په نورستان والیت کې پر سپامګروپونو د بکسونو 
 وېش

په تخار والیت کې پر سپام ګروپونو د سپام 
 بکسونه ووېشل شول 

خوا د مقطعي پانګې د لیږد پروسه  په کابل او کاپیسا والیتونو کې د پروګرام له
 پیل شوه

::خربنامه::۱صفحه                                                                            ۵۴شامره  
مخ::خربپاڼه::۳مهګـڼـه۵۴ ::دکلیوبیارغونېاوپراختیاوزارت دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاميلپروګرام ::  



کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل  کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د د

پروګرام کارکوونکیو د لس ورځني څاریزه پروسې په ترڅ کې د نیمروز 

سپامګروپونو له  ۱۱۵والیت د زرنج او چهار برجک ولسوالیو د 

کتابدارۍ او د پیسو د سپمولو له بهیر څخه د ارزونې په موخه لیدنه 

وکړه. چې د اروزنې په جریان کې یو شمېر سپامګروپونو ته په یادو 

 ولسوالیو کې د پيسو د سپام لپاره بکسونه هم ورکړل شول.

 

د یادونې وړ ده، چې په نیمروز والیت کې د پروګرام د ګټه 

تنو ته رسیږي، چې د خپلو  ۵۵۴۳اخیستونکیو شمېر نږدې 

  افغانۍ سپمويل دي ۱۵۱۳۱۱سپامګروپونو له الرې یې تر اوسه 

کلیوايل اتحادوو ته د ام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له لوري په هرات والیت کې سپام ګروپونو او د پور او سپ

ولینو، قومي الدین شمس، د پروګرام زون مسو  بالعوضه نغدي مرستې د ورکړې لړې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د مايل او اداري مرستیال ښاغيل معراج

  .مرشانو، او رسنیو پر وړاندې رسامً پیل شوه

 

 ۱.۱سپامګروپونو ته  ۱۴۱کلیوايل اتحادیو او  ۱۱په لومړي پړاو کې د هرات والیت د انجیل، ګذره، کرخ او کشک رباط سنګي ولسوالیو کې د پور او سپام

  .مېلیونه افغانۍ بالعوضه مرسته تررسه شوه

 

او برابرول او نتید بالعوضه مرستې له ورکړې څخه موخه د پور او سپام په کلیوايل اتحادیو کې د پیسو زیاتول، مايل رسچینو ته د الرسسۍ په برخه کې د اسا

رسه به په مستقیم  کارد کلیوالو هڅول تر څو له دې رسچینو څخه د خپلو اقتصادي او تولیدي فعالیتونو د پیاوړتیا او پرمختیا لپاره ګټه پورته کړي. چې په دې 

رخو کې خلکو و باو غېر مستقیم ډول د اليس صنایعو، تولیداتو د جوړولو، د خوراکي توکیو د پروسس، غالۍ اوبدلو، دوکاندارۍ، کرنې، مالدارۍ او داسې نور 

 .ته يش ته بوختیاوې رامنځ

 

 .سپام ګروپونو ووېشل يش ۵۷۷کلیوايل اتحادیو او  ۴۱مېلیونه افغانۍ بالعوضه مرسته د پور او سپام په  ۷۱د یادونې وړ ده چې په دویم پړاو کې به 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل  اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

ګروپونو  ۳۲کلیو کې د  ۳پروګرام، د کنړ والیت د نرنګ ولسوالۍ په 

 غړو له سپامګروپ رسه د غړیتوب په اړه روزنې ترالسه کړلې. ۷۱۵۵

 

کلیوايل اقتصاد د   د په دې روزنو کې چې دوه ورځې یې دوام  درلود، 

پیاوړتیا ميل پروګرام د موخو، په ګروپ کې د غړیتوب د ترالسه 

کولو او د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پیسو د سپمولو 

 موضوعات د روزنې برخوالو ته ترشیح شول.

 

خوا د روزنو په پای کې د دې ولسوالۍ نویو  همدا راز د پروګرام له

بکسونو  ۵۱۱جوړ شویو سپامګروپونو ته د پیسو د سپمولو په موخه د 

  وېش هم تررسه شو

د بغالن والیت د بغالن جدید په ولسوالۍ کې د کلیو د بیارغونې او پراخیتیییا 

وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د همکارې موسسې آغا خیان 

  .بنسټ په مرسته سپامګروپونو ته د پیسو د سپمولو په موخه بکسونه ووېشل

 

د دې بکسونو د وېش غونډه د ښځو چارو د ریاست، د بیغیالن ولسیوالیۍ د 

پرمختیایې شورا رییس، د قومونو مرشانو، ځوانانو علامو او د سیمې خلکو پیه 

  .ګډون رسه د بغالن والیت په مرکز کې تررسه شوه

 

د یادونې وړ ده، چې تر دې دمه د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا میيل پیروګیرام 

پرمختیایې شوراګانیو کیې روان  ۵۴فعالیتونه د بغالن والیت په بغالن جدید 

سپام ګروپونه یې جوړکړې له دې شمېر سپام ګروپونو څخه وې  ۵۵۱دي چې 

و ګروپونه دي، یادو ګروپونو تیر اوسیه  یې د نارینه ۱۱د مېرمنو او پاتې  ۱۱۱

 .زره افغانۍ سپمولې دي ۱۱۱

په بغالن والیت کې د پروګرام سپامګروپونو ته د سپام 
 بکسونو وېش تررسه شو

 ات والیت کې پیل شوههر  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له لوري سپام ګروپونو او د پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته د مقطعي پانګې د ورکړې لړې په

په کنړ والیت کې له سپامګروپونو رسه د غړیتوب 
 په اړه روزنه په الر واچول شوه

په نیمروز والیت کې د له سپامګروپونو څخه 
 له موږ رسه اړیکه:   څارنه

مخ::خربپاڼه::۰مهګـڼـه۵۴ ::دکلیوبیارغونېاوپراختیاوزارت دکلیوايلاقتصاددپياوړتیاميلپروګرام ::  


