د کلـــیـو بــیـارغــونـې او پـراخـتیـا وزارت

خربپاڼه — ۴۲مه ګڼه

اکټوبر ۴۲۴۲
پهدې ګڼه کې

پهدې ګڼه کې



یمه ییزه کارکونکو ته د ا المي بانکدارۍ روزنه ورکړل شوه



د پکتیا والیت مرکز ګردیز کې د نويو تولیدي ګروپونو جوړېدل



د بلخ والیت د تولیدي ګروپونو له فعالیتونو څخه د کلیوايل اقتصاد د پیاوړ ميل پروګرام د اجرایوي
رییس لیدنه



د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام یمهییزه کارکوونکیو ته د معلوماتو مدیریتي یستم MIS
په اړه روزنه پيل شوه



د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام او د لیتاکا د پروژې ترمنځ د همغږۍ نا ته تررسه شوه



او نور...

د پروگرام په اړه

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت یو له کلیدي پروګرامونو څخه دی
 ،چې موخه یې د هېواد د  ۴۳والیتونو په  ۶۷ولسوالیو 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 راو تي
دي .د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په پنځه کلنه موده کې  ۳۴۴۴۴د پام ګروپونه ،د پور او پام
 ۰۴۴۴کلیوايل اتحادیې ۰۴۴۴ ،تولیدي ګروپونه او  ۰۴۴تولیدي اتحادیې جوړوي ،چې شاوخوا
۷۵۰۴کلیوايل پرمختیایې شوراګانو يا  CDCsپه مر ته به دا هدف ترال ه کړي.
سیمه ییزه کارکونکو ته د اسالمي بانکدارۍ روزنه
ورکړل شوه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پایااوړتایاا مايل
پروګرام د «اسالمي بانکدارۍ او مايل سود» تر رسلیک الندې د دیارلسو

د کلـي اتـله

والیتونو (ننګرهار ،لغامن ،کنړ ،نورستان ،خوست ،غزين ،پکتیا ،پکتیکا،
بلخ ،فاریاب ،جوزجان ،سمنګان او رسپل) څخه د ولسوالۍ په کاهاه د

پروګرام د همغږۍ  ۵۳تنه کارکوونکو ته د پروګرام په مرکزي دفرت کې ۴

تقدیر خاوند مې راڅخه واخیست او بې وزلۍ مې زوی!

ورځنۍ روزنه پیل کړه.

کونډتوب د ژوند یوه بې رحمه څپه ده چې شاید یوه مېرمن پسې واخيل او د ژوند ناخووالوو توه
یې ټیله کړي ،خو په دې کیسه کې له دې بې رحمه حالت څخه د الیقې په نامه یوه مېرمن لوه
دې ګرداب څخه ځان او د خپل راتلونکي لپاره الس په کاریږي.
« د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام راته الس راکړ ،تورڅوو لوه دې

د اسالمي بانکدارۍ تاریخهه ،د اسالمي راکړو ورکړو ډولونه ،د بااناکاي
حسابونو بڼې ،سود ،د ماليې ورکړه ،ماايل او بااناکاي پاوهااوی هاغاه
موضوعات دي ،چې په دې روزنه کې به د پروګرام سیمه ییزه کارکوونکو

وقو اقوتوصوادي

تونزو څخه را ووځم او د یوې مړۍ حاللې ډوډۍ په ګټلو رسه د خپل او د بچیانو هویولوو توه
قګې په الر شم.

ته ترشیح يش.
د یادونې وړ ده ،چې د اسالمي بانکدارۍ په اړه دا روزنه به د پروګرام پاه
مرکزي دفرت کې د څلورو ورځو لپاره روانه وي.

الیقه نوروزی ،د عساق کيل او یدونکې ،کرخ ولسوالی هرات
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د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام
لهخوا د پکتیا والیت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې  ۷۱نوي تولیدي
ګروپونه جوړ شول ،چې  ۹یې په ګردیز او  ۸یې په احمدابا ولسوالۍ کې
فعالیت لري.
د مېرمنو دا تولیدي ګروپونه د خامک ګنډلو ،له مریو څخه د تولیداتو جوړولو ،د
جامو په خیاطۍ ،د چرګانو په فارمونو ،مالدارۍ او د اليس صنایعو په نورو
سکتورونو کې بوختې دي .د پروګرام د سیمه ییزه کارکونکو په همغږۍ ،د جوړ
شویو تولیداتو د پلورنې په موخه د ځینو تولیدي ګروپونو اړیکې د ګردیز بازار له
عمده پلورونکو رسه ټینګې شوي ،چې د ښځینه جامو ،خامکونو او له مریو څخه
د جوړ شویو تولیداتو د پلورنې په موخه یې له سوداګرو رسه قراردادونه السلیک
کړي .ترڅو د ګردیز سوداګر د پروګرام له تولیدي ګروپونو څخه جوړ شوي
توکي په مناسبه بیه رانیيس او یا د بیاځيل لپاره تولیدي ګروپونو ته اومه مواد
چمتو کړي.
د یادونې وړ ده ،چې د تولیدي ګروپونو غړي د پروګرام د کارکوونکو له نهستړې
کېدونکو هلو-ځلو څخه رايض او خوښ دي ،د پروګرام کارکوونکي هڅه کوي،
چې د تولیداتو د پلورنې په موخه د پروګرام تر پوښښ الندې د نورو تولیدي
ګروپونو اړیکې د ګردیز ښار له مختلفو سوداګرو رسه ټینګې او ترمنځه یې

تولیدی کيل

د بلخ والیت د تولیدي ګروپونو له فعالیتونو څخه
د پروګرام د اجرایوي رییس لیدنه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیااوړتایاا مايل
پروګرام اجرایوي رییسې لطیفه مجیدي ،د پروګرام له ګټه اخیستونکیو
څخه د لیدنې په لړکې د تولیدي ګروپونو له فعالیتونو څخه د بلخ والیت
د چهارکنت ولسوالۍ د یکه توت سیمې د نو آباد په کايل کاې لایادناه
وکړه.
د لیدنې په ترڅ کې آغلې مجیدي ،د تولیدي ګروپونو غړو ته د تولیداتو
د کیفیت لوړولو او د کاروبار د پرمختیا په برخوکې یاو لاړ تاخانایاکاي
سپارښتنې وکړلې.
په پای کې د تولیدي ګروپونو ښځینه غړو پخپلو تولیداتو کې د مابابات
بدلون لپاره د آغلې مجیدي له الرښوونو څخه د مننې ترڅنګ پاخاپالاو
کلیو کې له پروګرام څخه د الزیاتو مرستو غوښتنه وکړه.

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

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام سیمهییزه کارکوونکیو ته د معلوماتو مدیریتي سیستم  MISپه اړه روزنه ورکړل شوه
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د مرکزي دفرت  MISڅانګې د پاروګارام تار

پوښښ الندې سیمو او له پروګرام رسه د همکارو موسسو سیمه ییزه کارکوونکو ته چې شمېر یې  ۴۴تنو ته رسایاده د
معلومايت مدیریت د سیستم  MISپه اړه څلور ورځنۍ روزنه پیل کړه.
په دې څلور ورځنۍ روزنې کې به د افغانستان د کلیوايل صنعتونو د پرمختیا ميل پروګرام  AREDPپر مهال د جوړ شاوي
 MISسیستم له ادغام رسبېره چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام لاه ناوي  MISرسه ادغاام شاویدی ،د
پروګرام د ټولو څانګو د السته راوړنو په اړه د معلوماتو د راټولولو ،کیفیت ،تایید او کرهتوب او د  MISپه نوي سیستم کې
یې د پورته کولو په برخو کې روزنې ورکول کیږي.
د یادونې وړ ده ،چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د معلومايت مدیریت د سیستم د څانګې لهخوا دا روزناه
په چهلستون بڼ کې د روان کال د لړم د میاشتې په  ۳نېټه پیل او تر  ۸مې نېټې به دوام لري.

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام او د لیتاکا د پروژې ترمنځ د
همغږۍ ناسته تررسه شوه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام او د (لیتاکا ا )۴پروژې

رییسانو ،د دواړو پروګرامونو د تجربو د تبادلې او د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په موخه د همغږۍپه
هغې ناستې کې چې د لیتاکا د پروژې په مرکزي دفرتکې جوړه شوې وه؛ ګډون وکړ.

په نیمروز والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل
پروګرام د فعالیتونو بهیر

په فاریاب والیت کې د سپام ګروپونو له فعالیت
څخه نظارت وشو

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

د فاریاب والیت د ميمنې ښار کې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د

همکارې موسسې  FGAله الرې د نیمروز والیت د زرنا او چاهاار بارجاک

کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له لوري د  ۳۳تاسیس شويو

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

ولسوالیو  ۵۳کيل تر خپل پوښښ الندې راوستي او په دې کلیو کاې یاې د

ګروپونو له فعالیتونو څخه نظارت تررسه شو.

ميل پروګرام د بامیان والیت په مرکز کې له  ۴۷تاسیس شویو

سپام  ۱۳۵ګروپونه چې  ۳۹۸۸تنه کلیوالې مېرمنې او نارینه پکاې غاړیاتاوب

د پروګرام د سیمهیزو کارکوونکیو له لوري د دې ګروپونو څخه د

لري ،جوړ کړي.

نظارت پر مهال د یادو ګروپونو کتابداري ،سپام او اوونیزې ناستې

تشکیل کړلې.

ولیدل شوې .د یادونې وړ ده ،چې پهدې  ۳۳سپام ګروپونو کې ۸۴۸

د دې ګروپونو او اتحادیو غړي په خپلو سیمو کې د کلیوايل

د یادونې وړ ده ،چې له یادو سپامګروپونو څخه  ۹۸سلنه ګروپونو تر اوسه پاه

تنه مېرمنې شتون لري ،چې ځينو يې د سپام ګروپونو څخه د حسنه

اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له فعالیتونو څخه رايض دي او

ګروپ کې د غړیتوب او د پیسو د سپمولو په برخو کې روزنې تارالساه کاړي،

پور په اخیستلو رسه تولید هم پیل کړیدی.

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام اجرایوي رییسې لطیفه مجیدي او د لیتاکا د پروژې رییس ښاغيل
روښان صايف د دواړو پروګرامونو د تیر شپږ میاشتني فعالیت په اړه د خربو ترڅنګ ،د راتلونکي په اړه د بازار
موندنې په برخه کې د ګډو هلو ځلو په موخه چې د دواړو پروګرامونو د ګټه اخیستونکو د تولیداتو لپاره
اغیزمن وي؛ بحث وکړ.
د ناستې په پای کې د یادو پروګرامونو ترمنځ د ګډو همکاریو په موخه د هوکړه لیک په جوړولو سال وشو،
چې په دې نږدو کې به یې د اړوند مسوولینو لهخوا په اړه بحث تررسه يش.
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د بامیان والیت په مرکز کې د پور او سپام ۳
کلیوايل اتحادیي تاسیس شوې

سپام ګروپونو څخه د پور او سپام درې کلیوايل اتحادیې

د اتحادیو جوړول په خپلو کلیو کې د ژوند ډاډمنه تکیه ګڼي.

همداراز ټولو ګروپونو ته د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پاروګارام لاهخاوا د
پیسو د سپمولو په موخه د سپام بکسونه هم ویشل شويدي
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::د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ::

د هېواد په مرکزي ،ختیځ او سویل زونونو کې د پروګرام ګټه اخیستونکیو ته روزنه ورکړل شوه

په نورستان والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام لهخوا د نویو سپامګروپونو جوړول
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصااد

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د

د پیاوړتیا ميل پروګرام په دې نږدیو کې د ناورساتاان

پياوړتیا ميل پروګرام په لغامن ،بامیان او خوست

والیت د واما ولسوالۍ په  ۴۵کلیوايل شوراګانو کاې

والیتونو کې د  ۹۵سپامګروپونو ۷۸۳۴غړیو ته په سپام

 ۴۷۱سپامګروپونه جوړ کړي دي.

ګروپونو کې د غړیتوب ،حسابدارۍ او د سپام د ارزښت

د پروګرام سیمهییزه کارکوونکو وکوالی شول ،چې په

په اړه روزنیز ورکشاپونه وړاندې شول.

دې والیت کې د  ۷۹۷ښځینه سپامګاروپاوناو ۷۳۴۸
مېرمنو او د  ۵۵سپامګروپونو  ۴۳۴نااریاناهو تاه پاه

رسبېره پر دې ،پهدې روزنو کې له سپامو څخه اغیزمنه

مختلفو برخو کې روزنې ورکړي.

ګټه اخیستنه ،په ګروپونو کې د کلیدي غړو دندې او د

د یادونې وړ ده ،چې تر اوسه یادو سپام ګاروپاوناو د

منظم پالن جوړولو موضوعات هغه ټکي وو ،چې د روزنو

خپلو اوونیزه غونډو له الرې ۴۹۵۹۸۸افغانۍ سپمويل

برخوالو ته یې په اړه معلومات وړاندې شول.

دي.
.

په کندز والیت کې پر سپامګروپونو د سپام په موخه بکسونه ووېشل شول

په کندهار والیت کې سپامګروپونو ته د روزنیزو
ورکشاپونه ورکړل شول

په خوست والیت کې د سپامګروپونو  ۳۲۳غړو
ته روزنه تررسه شوه

په شربغان کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا
ميل پروګرام د فعالیتونو دوام

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

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیاا مايل

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیاا مايل

سویيل زون مرکز کانادهاار والیات پاه ډناډ او داماان ولساوالایاو کاې د
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د خپلې همکارې موسسې

سپامګروپونو غړو ته دوه ورځن روزنیز ورکشاپ تررسه شوه.

ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي.

په دې روزنیز ورکشاپ کې د  ۵۴سپامګروپونو  ۴۳۹غړو ګډون کړی وو ،چاې

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام په عل اباد ولسوالۍکې له پالن شویو  ۳۴پرمختیایې شوراګانو

د پروګرام د موخو رسبېره یې په ګروپ کې د غړیتوب ،د ساپاام د ارزښات،

څخه په لومړي پړاو کې  ۷۱شوراګانې ترخپل پوښښ الندې راوستي دي ،چې په یادو شوراګانو کې یې تر

مايل رسچینو ته د السرسۍ او په سپامګروپونو کې د پورونو د راکړې ورکړې

اوسه  ۷۷۴نارینه او ښځینه سپامګروپونه جوړ کړي .د دې ګروپونو غړو پخپلو اونیزه غونډو کې وکوالی

د مدیریت په برخو کې روزنې ترالسه کړلې.

شول ،چې نږدې  ۷۷۷۵۷۸افغانۍ وسپموي.
ګروپونو غړو ته د روزنو وړاندې کول او  ۴۳ګروپونو ته د سپام په موخه د بکسونو وېش ،په عيل اباد
ولسوالۍ کې د پروګرام د همکارې موسسې آغاخان لهخوا تررسه شوي.
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کې د  ۸۳سپامګروپونو  ۱۴۵غړو ته په ۴۵کلایاو کاې روزناې تاررسه
کړلې.

آغاخان فاونډیشن له الرې د روان  ۴۸۴۸کال د اګست له میاشتې څخه د کندز والیت په عل اباد

د یادونې وړده ،چې په دې وروستیو کې د پروګرام د موخو او په ګروپونوکې د غړیتوب په اړه د ۱۸

پروګرام د خوست والیت په مرکز او مندوزی اسامعیل خیلو ولسوالاۍ

پروګرام د جوزجان والیت پاه شاربغاان ښاارکاې تار اوساه ۷۸۷۹
سپامګروپونه جوړکړي ،چې ۸۷۸یې د مېرمنو او پااتاې  ۴۸۹یاې د
نارینهو دي ،یادو سپامګروپونو تر اوسه پخپلو ګروپونو کاې۵۴۵۴۷۸

افغانۍ سپمويل ،چې دا کار د پروګرام په اړه د خلکو د باور زیاتاوالا
او د پیسو د سپمولو ارزښت په ګوته کوي؛ چې په کالایاوالاو کاې د

په دې روزنو کې د پروګرام موخې په ګروپ کې د غړیتوب او د پيساو
د سپمولو ارزښت هغه موضوعات وو ،چې د پروګرام د سایاماه یایازه
کارکوونکو لهخوا د ګروپونو غړو ته ترشیح شول.

پروګرام په هلو ځلو پیدا شوی.
د یادونې وړده ،چې تر ډېره بریده د شربغان ښار ناویاو جاوړ شاویاو
سپامګروپونو د پروګرام د موخو ،د سپام د اصولو او کتابدارۍ په برخو
کې روزنې ترالسه کړي .رسبېرپردې ،د پروګرام لاهخاوا یاو شاماېار

د یادونې وړ ده ،چې د ډنډ او دامان ولسوالیو په  ۷۴کلیوايل شوراګانو کې باه

سپامګروپونو ته د پیسو د سپمولو په موخه بکسونه هم وېشل شوي.

د سپامګروپونو د غړو لپاره د ورکشاپونو دا لړۍ د یوې اونې لپاره روانه وي.
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::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ::

ننګرهار والیت کې د باڼس د ترویج او تشبثاتو په برخه کې د کاري بوختیاوو رامنځته کېدل
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د باڼسونو د کاروبار وده او پراختیا پروژې لهخوا د ننګرهار
والیت مرکز په ګډون په کامې او ښېوې ولسوالیو کې د دې پروژې لسګونه ګټه اخیستونکي له مارکېټ رسه وصل او د دوی  ۴۵قلمه
توکي بازار ته وړاندې شول .
د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د باڼسونو د کاروبار وده او پراختیا پروژې د ننګرهار والیت د مرکز په ګډون د کامې او ښيوې
ولسواليو نارینه او مېرمنو ته د باڼس د کرنې او له دې لرګي څخه د تولیداتو د جوړولو په برخو کې د کاروبار زمینه برابره کړې ،چې له
دې الرې د کورنیو اړتیاوې پوره کوي.
د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د باڼسونو د کاروبار وده او پراختیا پروژه کلیوالو نارینه او مېرمنو ته په ننګرهار او کندهار
والیتونو کې له باڼس څخه د تولیداتو د جوړولو په برخه کې د روزنو رسبېره له بازاره رسه د اړیکو ټینګولو او مايل رسچینو ته د الرسسیو
په برخو کې مرستې کوي ،چې په نتیجه کې یې د ننګرهار والیت د باڼس تولیدوونکو مېرمنو خپل اليس تولیدات سیمه ییز او ميل
بازارنو ته وړاندې کړي .
د یادونې وړ ده ،چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د یادې پروژې له پیل څخه تر دې
دمه په ننګرهار والیت کې  ۷۳۸تنه کلیوالو نارینه او مېرمنو ته کاروباري فرصتونه په الس ورغيل.

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د مرکزي زون د کارکوونکیو د
همغږۍ ناسته وشوه

په فاریاب والیت کې د پروګرام له فعالیتونو څخه
لیدنه تررسه شوه

په بلخ والیت کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیو
ته مقطعي پانګه ولېږل شوه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د مرکزي زون (کابل،

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

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

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

لوګر ،وردګ ،بامیان ،کاپیسا ،پروان ،پنجشېر او دایکندي) والیتونو له  ۴۴ولسوالیو څخه ۵۳

پروګرام د فاریاب والیت په مرکز میمنه کاې د دوه کالایاو د ۸

پروګرام د بلخ والیت په چهارکنت ،دهدادي او نهرشاهي ولسوالیو

پروګرام ،د ننګرهار والیت د بهسود ولساوالاۍ پاه ۵پارماخاتایاایاې

تنه کارکوونکیو د پروګرام له مرشتابه هییت رسه د همغږۍ رسمي ناسته وکړه او پهخپلو سیمو
کې یې د پروګرام د پيل کولو او د فعالیتونو د څرنګوايل په اړه راپورونه وړاندې کړل.

سپامګروپونو له فعالیتونو او کتابدارۍ څخه چې  ۷۴۸غاړي لاري،
لیدنه وکړه؛ همدا راز په دې کلیو کې یې د پاور او ساپاام د دوه

کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته څه باندې دوه میلونه افغانۍ

بالعوضه مرسته د مقطعي پانګې تر نامه الندې ولېږله.
دا بالعوضه مرسته د اقتصادي چارو د پیاوړتیا ،د کوچنیو او منځنیو

په ننګرهار والیت کې د سپامګروپونو له
فعالیتونو څخه څارنه

شوراګانو کې سپامګروپونو ته د مقطعي پانګې د تزریق او پاه یاادو
سپامګروپونو کې د پورونو د ورکړې له پروسې څخه څارنه وکړه.
د یادونې وړده ،چې د ننګرهار والیت د بهسود ولسوالۍ د صادیاق

کلیوايل اتحادیو له تشکیل څخه نظارت وکړ.

تشبباتو د پیل په موخه د پروګرام تر پوښښ الندې سیمو کې پر

د یادونې وړ ده ،چې د دې لایادناې پاه تارڅ کاې د پاروګارام د

کلیوالو وېشل کیږي.

اباد پرمختیایې شورا د  ۴ښځینه سپامګروپونو  ۴۸غړو ته په ګاروپ

سپام د جوړ شویو اتحادیو او سپامګروپونو شمېر او د مقطعي پانګې د تزریق موضوعات د ګډونوالو

اطالعاتې مدیریت په سیستم  MISکې د معلوماتو د ورکړې پروساه

د یاودنې وړ ده ،چې د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو او د

کې د غړیتوب روزنه او همدا راز په دې ولسوالۍکې له ناویاو جاوړ

لهخوا د پروګرام له مرشتابه هییت رسه رشیک کړل ،چې د پروګراشم رهربي هییت یې په اړه یو

هم د پروګرام د کارکوونکو لهخوا ولیدل شوه.

سپامګروپونو له فعالیتونو څخه څارنه او نظارت او همدا راز یو لړ

شویو تولیدي ګروپونو څخه لیدنه د پروګرام هغه اقدامات دي ،چاې

روزنې هم په بلخ والیت کې د پروګرام د کارکوونکو لهخوا په دې

په دې وروستیوکې تررسه شوي.

پهدې ناسته کې د یادو والیتونو په لرې-پرتو سیمو کې د پروګرام پر وړاندې ننګونې ،د پور او

لړ تخنیکي سپارښتنې وکړلې.
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::د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ::

په کندهار والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام سیمه ییز کارکوونکو ته د جندر په اړه روزنه ورکړل شوه
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام سیمه ییز
کارکوونکو ته په کندهار والیت کې د جندر په اړه درې ورځنۍ روزنه تررسه شوه
په دفرتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي او په مسلکي چارو کې د
جندر د ادغام موضوعات په دې روزنه کې د پروګرام  ۴۳سیمه ییزه کاروونکو ته تر بحث
الندې ونیول شول.
د جندر په اړه د روزنو ورکول ،د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له نویو اقداماتو څخه
دي؛ چې د پروګرام د کارکوونکو د کاري وړتیاو د لوړولو په برخه کې ګټور متام شوي او په
پام کې ده .چې په راتلونکو وختونو کې د پروګرام ګټه اخیستونکو ته هم داسې روزنې ورکړل
يش.

له موږ رسه اړیکه:

په جوزجان والیت کې تازه د سپام ګروپونه او د
پور او سپام کلیوايل اتحادیي تاسیس شوې

په کونړ والیت کې د سپام  ۲۵۴ګروپونو غړو ته
روزنه ورکړل شوه

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

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

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

پروګرام د خپلو بالعوضه مرستو د وېش په لړ کې د هېواد په والیتونو

ميل پروګرام په دې وروستیو کې وکوالی شول ،چې د جوزجان

ميل پروګرام لهخوا د کونړ والیت په دوه ولسوالیو کاې د ۴۳۷

کې دا ځل خپلو ګټه اخیستونکو ته د بلخ والیت د نهر شاهي ولسوايل

والیت مرکز اړوند له  ۳۴سپامګروپونو څخه د پور او سپام څلور

د دوه اتحادیو غړیو ته د بالعوضه مرستو دویم قسط ولیږه.

او د دې والیت په ترینکوټ ولسوالۍ کې له  ۴۱سپامګروپونو

د بلخ والیت د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو رسه
مايل مرسته وشوه

د یادونې وړ ده ،چې بلخ والیت یو له هغو والیتونو څخه دی؛ چې د

څخه د پور او سپام دوه اتحادیې جوړې کړي.

سپام ګروپونو  ۳۵۸۸غړو ته په ګروپ کې د غړیتوب د ترالسه
کولو او د مايل سواد په اړه روزنه ورکړل شوه.
د یادونې وړ ده ،چې تر اوسه په دې ګروپونو کې څه د پااساه

پروګرام لهخوا د مرستو د ترالسه کولو لپاره د ټاکل شویو معیارونو په

همدا راز د سمنګان والیت د ایبک ښار د اړوند  ۵۳کلیوايل

پوره کولو رسه څه د پاسه اته نیم میلونه افغانۍ بالعوضه مرسته ترالسه

شوراګانو د خوځښت او تحرک په نتیجه کې د کلیوايل اقتصاد

یو مېلیون او دوه سوه زره افغانۍ د اوونیازه غاوناډو لاه الرې

کړې ده.

د پیاوړتیا ميل پروګرام د سپام ۷۸۵ګروپونه جوړ کړي ،چې

راټولې شوېدي.

اکرثه یې د کلیوالو مېرمنو دي.
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