
کله بې  خپل ژوند کې ډېرې ستونزې او لوړې ژورې تجربه کړي، لېکن هېڅپهما 

وزلۍ ته تسلیم شوې نه یم. د کلیوايل  اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام څخه مې 

افغانیو په پورولو رسه د خیاطۍ کار پیل کړ، چې اوس له دې الرې د  ۰۱۱۱د 

افغانۍ عاید ترالسه کوم. زه په دې لټه کې یم چې خپل کاروبار  ۰۱۱۱میاشتې 

ته پراختیا ورکړم، ترڅو وکوالی شم د ځان او ورور لپاره مې د پوهنتون لګښت 

 برابر کړم. 

 نرگس، د کابل والیت د استالف ولسوالۍ د محمد فیض د کلې اوسېدونکې 

 د کلـي اتـله

 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت یو له کلیدي پروګرامونو څخه دی  

وزله کلیوايل مېرمنو د اقتصادي او ټولنیز  ولسوالیو کې د بې ۶۷والیتونو په  ۴۳، چې موخه یې د هېواد د 

ژوند کچه لوړول دي. یاد پروګرام کابو د هېواد په هر والیت کې دوه ولسوالۍ تر پوښښ الندې راوستي 

د سپام ګروپونه، د پور او سپام  ۳۴۴۴۴دي. د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا پروګرام په پنځه کلنه موده کې 

تولیدي اتحادیې جوړوي، چې شاوخوا  ۰۴۴تولیدي ګروپونه او  ۰۴۴۴کلیوايل اتحادیې،  ۰۴۴۴

 په مرسته به دا هدف ترالسه کړي. CDCsکلیوايل پرمختیایې شوراګانو يا ۷۵۰۴

 های تولیدی در مرکز والیت پکتیا  تاسیس گروپ

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

پروګرام، د سمنګان والیت د ایبک او حرضت سلطان ولسوالیو اړوند 

تنه  ۰۱۲۱سپام ګروپونه چې  ۲۱پرمختیایې شوراګانو کې  ۰۱وخوا    شا

 پکې غړیتوب لري؛ جوړ کړي دي. 

خوا نویو جوړ شویو سپام ګروپونو ته په یادو  رسبېره پر دې د پروګرام له

ولسوالیو کې د پروګرام د موخو او د پیسو سپمولو د ګټو په اړه روزنې 

 ورکړل شول. 

د قرطاسیې بشپړ بنډلونه او د پیسو د سپام په موخه د بکسونو وېش 

هم له هغو وروستیو فعالیتونو څخه دي، چې د سیمه ییزه کارکوونکو 

 خوا په سمنګان والیت کې تررسه شوي دي.    له

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

ميل پروګرام د خوست والیت مرکز او مندوزي ولسوالۍ په اړوند 

سپام ګروپونو غړو ته په ګروپ کې د غړیتوب  ۳۱کلیو کې د  ۰۱

 د ترالسه کولو لومړنۍ روزنه ورکړله. 

دې روزنې دوه ورځې دوام درلود، چې ګډونوالو ته پکې له ګروپ 

رسه د غړیتوب د ترالسه کولو، د هېواد په کلیوايل  سیمو کې د 

پروګرام د موخو او په کورين اقتصاد کې د سپام د ارزښت په اړه 

 روزنه ورکړل شوه.

د ګروپونو غړو د دې روزنو وړاندې کول، په مايل برخه کې د 

خپلې پوهې د زیاتیدو لپاره اغېزمن وګڼل او په کلیوايل کچه یې 

 د داسې روزنو د دوام غوښتنه وکړه.

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

وایروس د لومړۍ  ۰۲پروګرام د کرونایې حالت په ښه کېدو او دکوید 

تر نامه الندې په هرات  «د کلیوايل بازار »څپې په راکمېدو رسه د 

  .والیت کې یو نندارتون جوړ کړ

دا نندارتون نن )پنجشنبه( د کلیو د بیارغونې او پراختیا او د ښځو چارو د 

ریاستونو د استازو، مدين فعاالنو، رسنیو او د دې والیت د یو شمېر 

 اوسیدونکو پر وړاندې د هرات والیت د ترقۍ په پارک کې پرانستل شو. 

تنه ګټه اخیستونکو له هرات، غور، بادغیس او فراه  ۳۱چې د پروګرام 

والیتونو څخه په دې نندراتون کې خپل اليس تولیدات نندارې او پلورنې 

 ته وړاندې کړي.

د یادونې وړ ده، چې یاد نندارتون د کرونا وایروس د لومړۍ څپې نه 

وروسته لومړنی نندارتون دی، چې په سیمه ییزه کچه جوړ شوی او تر 

 .دوه راتلونکو ورځو به په هرات والیت کې روان وي

 په سمنګان  والیت کې د سپام ګروپونه تشکیل شول  په هرات والیت کې د کلیوايل بازار نندارتون جوړ شو

 د کلـــیـو بــیـارغــونـې او پـراخـتیـا وزارت     ۵۲۵۲نومرب   مه ګڼه ۵۲ —خربپاڼه     

 دې ګڼه کې په  ړه د پروگرام په ا 
 په هرات والیت کې د کلیوايل بازار نندارتون جوړ شو  

 په سمنګان  والیت کې د سپام ګروپونه تشکیل شول 

 « منانځغونډه وشوه »ورځني کمپاین۶۷د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي په موخه د 

 په ننګرهار والیت کې د باڼس لرګي څخه د تولیداتو رامنځته کولو یو مرکز جوړېږي 

 په بلخ والیت کې د کلیوايل بازار نندارتون جوړ شو 

 ...او نور 

 

 د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام

 تولیدی کيل

تنو ته په ګروپ کې د  ۲۵۲په خوست والیت کې 
 غړیتوب د ترالسه کولو روزنه ورکړل شوه 
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د ښځو پر 

 ورځني کمپاین د منانځنې په موخه ناسته وکړه. ۰۳وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي د 

آغلې لطیفه مجیدي د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام رییسې، د دې کمپاین د ارزښت په اړه وینا وکړه او د پروګرام له 

کارکوونکیو څخه یې غوښتنه وکړه؛ چې له خپلو ښځینه همکارانو په ځانګړي توګه د کلیو په کچه له کلیوالو مېرمنو رسه ال 

 کاري وکړي. زیات په لوړې روحيې او ښه سلوک رسه په کاري چاپېریال کې هم

وړلو په اړه د شعري بیتونو دکلمه او د هېواد په کچه د  په ټولنه کې د ښځو د کردار او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوايل د ملنځه

یو شمېر تاوتریخوايل بیلګې وړاندې کول، د تاوتریخوايل د مخنیوي الرې چارې  او په دې اړوند په نورو موضوعاتو په یاده 

 غونډه کې بحث تررسه شو.

مې په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د  ۰۱نیټې څخه د ډسمرب تر  ۱۰کال د نومرب له  د یادونې وړ ده، چې دا کمپاین هر

 ویل دي.  «نه»وړلو په موخه په الر اچول کیږي، چې هدف یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوايل ته  منځه تاوتریخوايل د له

په لغامن والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 
 د فعالیتونو چټکتیا ميل پروګرام

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

پروګرام سیمه ییزه کارکوونکو د څارنې په موخه د یوې پروسې په 

ترڅ کې د لغامن والیت مرکز مهرتالم په سپامګروپونو کې د پیسو 

 سپام او د کتابدارۍ چارې وارزولې.

پرمختیایې شوراګانو کې  ۲۳د یادونې وړ ده، چې د دې والیت په 

نارینه او ښځینه سپامګروپونه جوړ شوي، چې تر ډېره  ۶۰۳تر اوسه 

بریده یادو سپامګروپونو د پور او سپام د کلیوايل اتحادیې د تشکیل 

لپاره د پروګرام ټاکل شوي معیارونه پوره کړي او ډېر ژر به له دې 

د پور او سپام کلیوايل اتحادیې جوړې  ۰۶سپام ګروپونو څخه نږدې 

 يش.

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

ولسوالۍ په اړوند کلیو    پروګرام د پکتیا والیت مرکز ګردیز او احمد ابا

غړو ته په ګروپ کې د غړیتوب روزنه  ۱۱۱سپامګروپونو  ۱۱کې د 

 ورکړل شوه.

رسبېره پر دې د پروګرام د موخو په اړه هر اړخیز معلومات، د پیسو د 

سپمولو په الرو چارو، د کوچنیو کاروبارونو د پیل او له ګروپونو  څخه 

د پورونو د راکړې  ورکړې موضوعات هم د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

خوا د روزنې برخوالو ته ترشیح  ميل پروګرام د سیمه ییزه کارکوونکو له

 شول.

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

سیمه ییزه کارکوونکو د فاریاب والیت د مېمنې ښار اړوند لقامن حکیم او دمقول 

سپامګروپونو د کتابدارۍ او پور ورکولو له چارو څخه د څارنې  ۱۰باال کلیو کې د 

خوا د پروګرام  او نظارت په موخه لیدنه وکړه. چې په نتیجه  کې د یادو ګروپونو له

د ټاکل شویو معیارونو په تررسه کولو رسه دې سپامګروپونو ته ارتقاء ورکړل شوه 

 او له دوی څخه یې د پور او سپام دوه کلیوالی اتحادیې جوړې کړلې. 

د یادونې وړ ده، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام پخپلې پنځه کلنې 

اتحادیې جوړول    ۲۱کلیو کې د پور او سپام  ۲۱مودې کې د فاریاب والیت په 

په پام کې نیويل، چې له دې الرې به د یادو کلیو اوسېدونکیو ته د پورونو د 

 راکړې  ورکړې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.

په پکتیا والیت کې سپام ګروپونو ته د غړیتوب د 
 ترالسه کولو روزنه ورکړل شوه

 منانځغونډه وشوه »ورځني کمپاین۶۱د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي په موخه د »

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام سیمه ییزه کارکوونکو د بامیان 

تنو ته رسېده، په ګروپ کې  ۱۱۱سپامګروپونو غړو ته چې شمېر یې  ۰۲لنګ ولسوالۍکې د  و والیت په یک

 په اړه دوه ورځنۍ روزنه ورکړه. «غړیتوب د زیاتیدو»د 

رسبېره پر دې، د سپام ارزښت، له ګروپ څخه د پور اخیستنې او بېرته ورکړې او د یو کوچني کاروبار د پیل 

 په اړه هم برخوالو ته معلومات وړاندې شول.  

د یادونې وړ ده، چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام په دې ولسوالۍکې د خپلو فعالیتونو د پیل 

تولیدي ګروپونه جوړ کړي،  ۱۱کلیوايل اتحادیې او  ۱۱سپامګروپونه، د پور او سپام  ۳۱۰راهیسې تر اوسه 

 تنه اوسېدونکي د پروګرام تر پوښښ الندې راوستي دي. ۰۰۱۱لنګ ولسوالۍ  و چې له دې الرې یې د یک

خوا د پور او سپام  په فاریاب والیت کې د پروګرام له
 کلیوايل اتحادیه جوړه شوه

تنه ګټه اخیستونکو ته په  ۰۲۲د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام 
  سپامګروپ کې د غړیتوب د ترالسه کولو روزنه ورکړل شوه
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د 

پیاوړتیا ميل پروګرام له لوري د سمنګان والیت د 

حرضت سلطان ولسوالۍ په دوه پرمختیایې شوراګانو 

 شول.   د سپامګروپونه جوړ ۱۱کې 

ییزه کارکوونکو  دې وروستیو کې د پروګرام د سیمه په

سپام ګروپونو له کارونو  ۱۱خوا د سمنګان والیت د  له

 .تنه غړي لري، لیدنه هم تررسه شوه ۰۱۱څخه چې 

په پکتیا والیت کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیو 
ته د بالعوضه مرستې په توګه مقطعي پانګه تزریق 

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

 ۲پروګرام د پکتیا والیت د ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ د پور او سپام 

غړي لري، ۲۰۳سپامګروپونه او  ۲۱کلیوايل اتحادیو ته چې 

پانګې ترنامه الندې  «مقطعي»افغانۍ بالعوضه مرسته د  ۰۰۰۰۱۱

 ولیږله.

د یادونې وړ ده، چې دا مرسته د پروګرام تر پوښښ الندې سیمو کې 

خوا د اقتصادي چارو د پرمختیا لپاره د کوچنیو او منځنیو  د اتحادیو له

 تشبثاتو د پیل په موخه کلیوالو ته د حسنه پور په توګه ورکول کیږي. 

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

تنه هېوادوال پکې غړیتوب  ۰۰۱۱سپامګروپونه چې  ۰۶پروګرام 

لري، د هېواد په شاميل والیتونو: بلخ، رسپل، فاریاب او سمنګان 

 کې جوړ کړي. 

 

د یادونې وړ ده، چې د هېواد په شاميل زون کې د پخوانیو 

سپامګروپونو د پورونو د اجرا او بېرته ورکړې له پروسې څخه څارنه، د 

پيسو د سپمولو په موخه د بکسونو وېش او د تولیدي ګروپونو جوړول 

 خوا تررسه شوي.  هم په دې وروستیو کې د پروګرام د کارکوونکو له

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

سپامګروپونو  ۰۰بامیان والیت مرکز اړوند دریو پرمختیایې شوراګانو کې د 

 غړو ته یوه ورځنۍ روزنه ورکړله. ۱۰۱

 

په سپامګروپونو کې د غړیتوب ترالسه کولو، د سپام ارزښت، د پور او سپام 

کلیوايل اتحادیې ته د سپام ګروپ د لوړولو تګالره او نور اړوند موضوعات د 

 روزنې برخوالو ته ترشېح شول. 

د هېواد په شامل لویدیځ زون کې د کلیوايل 
 اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام د فعالیتونو بهیر 

په بامیان والیت کې د غړیتوب د ترالسه کولو روزنه 
 ورکړل شوه

د کلیوايل اقتصاد پیاوړتیا ميل پروګرام د هېواد په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته 
 خدمتونه وړاندې کوي

 په خوست والیت کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته د مقطعي پانګې لیږد تررسه شو

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام په منظم او پرله پسې ډول د 

کلیو واټه  ۱۱۱تختې؛ چې نږدې۰۱وړلو په موخه وکوالی شول، چې د ملریزې بريښنا  خپلو کارونو د پرمخ

 برېښنا تولیدوي، د فاریاب والیت د بلچراغ په ولسوالۍ کې خپل دفرت ته ولیږي. 

دا ګام د دې لپاره اخیستل کیږي، چې فاریاب والیت اوس هم د برښنا له کمښت رسه مخ دی او دې 

 ستونزې د ډېرو ادارو کارونه له ځنډ او خنډ رسه مخ کړي دي.

همدا راز یاد پروګرام د هېواد په یو بل والیت نورستان کې د خلکو ستونزو ته د رسېدو په موخه خپلو ګټه 

 اخیستونکو باندې شکایتونو د لېږد په موخه بکسونه وېشيل دي.

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د 

پیاوړتیا ميل پروګرام څه دپاسه اته میلونه افغانۍ 

مقطعي پانګې( ترنامه الندې  د »بالعوضه مرسته د 

کلیوايل اتحادیو ته د خوست والیت  ۰۳پور او سپام 

 مرکز اړوند کلیو کې ولېږله.

د یادونې وړ ده، چې دا مرسته د پروګرام تر پوښښ 

کوچنیو او منځنیو کاروبارونو د پیل  الندې کلیوالو ته د 

 او د اقتصادي چارو د پياوړتیا په موخه وېشل کیږي.

 د سمنګان والیت په حرضت سلطان ولسوالۍ کې د سپام ګروپونو جوړول
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا  وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

پروګرام د خپلو همکارو موسسو استازو ته د پروګرام د ښه تطبیق په 

تر نامه الندې یوه ورځنۍ  «اطالعاتو د مدیریت سیستم»موخه د 

 روزنه، د پروګرام په مرکزي دفرت کې ورکړله.

په دې روزنه کې د پروګرام اجرایوي ریسې آغلې لطیفه مجیدي پخپل 

ګډون رسه د یادو بنسټونو په هر اړخیزه مرستو ټینګار وکړ او د پروګرام 

د مدیریت په برخه کې یې د دې څانګې د ارزښت په اړه  د همکارو 

 موسسو استازو ته وینا وکړه.    

تنو ته رسېده، پخپلو سیمو کې د  ۰۱د روزنې برخوالو چې شمېر یې 

فعالیتونو په اړه په عمومي او د اطالعاتو د مدیریت سیستم د پرمخوړلو 

په برخه کې په ځانګړي توګه معلومات وړاندې کړل او په دې سیستم 

 کې یې د خپلو تجربو د رشیکولو او لیوالتیاو څرګندونه وکړه.

د اطالعاتو د مدیریت عمومي سیستم، د اطالعاتو د راټولولو مودلونه، 
د اطالعاتو شننه او تحلیل او په سیستم کې د اطالعاتو ثبت او راجسرت 
هغه اسايس موضوعات وو، چې د غونډې برخوالو ته یې په اړه روزنه 

 ورکړل شوه.

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د زون دفرت کارکوونکیو د دې پروګرام د باڼس د ودې 

 او پراختیا د پروژې له کارونو او د باڼس د تشبثاتو له پراختیا څخه د ننګرهار والیت په کامې ولسوالۍکې لیدنه وکړه. 

ننګرهار والیت ته په دې سفر کې د پروژې د عمومي مسوول د باڼس له کرنې څخه د څارنې په موخه د لیدنې ترڅنګ د پروژې 

سیمه ییزه کارکوونکو ته په دې والیت کې د باڼس د تولیداتو لپاره د عامه اسانتیاو په موخه د جوړېدونکې مرکز د ترتیباتو د 

  .تنظیمولو په اړه یو لړ تخنیکي الرښوونې وکړلې او د مرکز له جوړولو څخه یې خوښي څرګنده کړه

کلیو واټ ملریزې برېښنا لپاره د یو سیستم چارې هم د دې مرکز په چوکاټ کې روانې دي او په پام کې  ۰۲په دې وروستیو کې د 

ده، چې د مرکز جوړېدل به تر راتلونکو دوو میاشتو بشپړ او د باڼس د تولیداتو لپاره به یاد مرکز په ننګرهار والیت کې پرانستل 

  .يش

سارک  -د یادونې وړ ده، چې د باڼس د ودې او پراختیا پروژه د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت او د سویيل اسیا هېوادونو 

سازمان په ګډو هلو ځلو نوښت وو، چې موخه یې د هېواد په کلیوايل سیمو کې خلکو ته د بوختیاو پیدا کول او د بهرنیو تولیداتو پر 

 .وړاندې د داخيل تولیداتو کچه لوړول دي

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

پروګرام په دې وروستیو کې د نیمروز والیت په زرنج او چهار برجک 

سپامګروپونه  ۱۶کلیوايل اتحادیې او  ۲ولسوالیو کې د پور او سپام 

 جوړ کړي دي.

 

غړو ته ۱۱۱همدا راز،  د پروګرام  کارکوونکو د سپام ګروپونو 

ې روزنې ورکړي. رسبېره پردې، د پیسو د سپمولو په موخه بیالبیل

بکسونه هم په دې والیت کې سپام ګروپونو ته ویشل شوي  ۰۰۱

 دي.

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

سپام  ۳۱کلیو کې د  ۰۱خوست والیت مرکز او مندوزي ولسوالۍ په اړوند 

 ګروپونو غړو ته په ګروپ کې د غړیتوب د ترالسه کولو لومړنۍ روزنه ورکړله. 

دې روزنې دوه ورځې دوام درلود، چې ګډونوالو ته پکې له ګروپ رسه د 

غړیتوب د ترالسه کولو، د هېواد په کلیوايل  سیمو کې د پروګرام د موخو او 

 په کورين اقتصاد کې د سپام د ارزښت په اړه روزنه ورکړل شوه.

د ګروپونو غړو د دې روزنو وړاندې کول، په مايل برخه کې د خپلې پوهې د 

زیاتیدو لپاره اغېزمن وګڼل او په کلیوايل کچه یې د داسې روزنو د دوام 

 غوښتنه وکړه.

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

تنه پکې  ۱۰۱۱ښځینه او نارینه سپامګروپونه جوړکړي، چې  ۱۰۶ګوسفندي ولسوالۍ په مرکز کې 

 غړیتوب لري. 

دې سپام ګروپونو په منظم ډول تراوسه پخپلو وونیزه غونډو رسه وکوالی شول، چې څه دپاسه دوه 

ځله د پورونو ورکړه  ۰۳سوه زره افغانۍ راټولې او د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو د پيل  په موخه نږدې 

 تررسه کړي.

پرمختیایې شوراګانو کې جوړ شويو سپامګروپونو د پروګرام  ۶۰د یادونې وړ ده، چې د یادو  ولسوالیو په 

 خوا په مختلفو برخو کې روزنې هم ترالسه کړي دي.  د سیمه ییزه کارکوونکو له

 په ننګرهار والیت کې د باڼس لرګي څخه د تولیداتو رامنځته کولو یو مرکز جوړېږي

په نیمروز والیت کې د پور او سپام د کلیوايل 
 اتحادیو جوړول

د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د 
همکارو موسسو استازو ته د اطالعاتو د مدیریت 

تنو ته په ګروپ کې د  ۲۵۲په خوست والیت کې 
 غړیتوب د ترالسه کولو روزنه ورکړل شوه 

 په رسپل والیت کې د سپام ګروپونو جوړول
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

ون یکې دا ځل څه دپاسه یو میل پروګرام د خپلو فعالیتونو په لړ

ترنامه الندې د خوست د  »مقطعي پانګې»افغانۍ بالعوضه مرسته د 

کلیوايل اتحادیو ته ۰۶مندوزي اسامعیل خېل ولسوالۍ د پور او سپام 

 ولېږله.

د یادونې وړ ده، چې دا مرسته د پروګرام تر پوښښ الندې د مندوزي 

کوچنیو او منځنیو کاروبارونو د پیل  اسمعیل خېل ولسوالۍکلیوالو ته د 

 او د اقتصادي چارو د پياوړتیا په موخه وېشل کیږي.

تر  «د کلیوايل بازار »د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام 

 .نامه الندې په بلخ والیت کې یو نندارتون جوړ کړ

 

دا نندارتون نن )پنجشنبه( د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست استازو، مدين فعاالنو، رسنیو او د دې    

والیت د یو شمېر اوسیدونکو پر وړاندې د بلخ والیت رابعه بلخی په مارکیت کې پرانستل شو، چې د 

تنه ګټه اخیستونکو له چارکنت، دهدادی، بلخ او نهرشاهی ولسوالیو څخه په دې  ۱۰پروګرام 

 .نندراتون کې خپل اليس تولیدات نندارې او پلورنې ته وړاندې کړي

 

 .د یادونې وړ ده، چې یاد نندارتون تر دوه راتلونکو ورځو به په بلخ والیت کې روان وي  

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

سپامګروپيلونيلو  ۱۱پروګرام د رسپل والیت مرکز شاوخوا کلیو کې په 

غړي لري؛ د قرطاسیې بنډلونه او د سپام بکسونه وېشيليل  ۱۶۰چې 

 دي.

سپام ګروپونه چې ۰۱د یادونې وړ ده، چې په دې وروستیو کې نوي 

خوا په دې والیت کيلې هيلم جيلوړ  تنه غړي لري، د پورګرام له ۰۰۶

 شوي.

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

پروګرام د هلمند والیت مرکز لښکرګاه ښار په اړوند کلیو کې د یو شمېر 

ته  رسیده، په سپام ګروپ کې د  ۱۲۶سپامګروپونو غړو ته چې  شمېر یې 

 یوه ورځنۍ روزنه ورکړه.  «غړیتوب د ترالسه کولو»

دې، د پروګرام په اړه بشپړ معلومات، د پیسو د سپمولو الرې  رسبېره پر

کوچني تشبث د پیل موضوعات هم د روزنې برخوالو ته  چارې او د یو

 ترشیح شول.

په هلمند والیت کې له سپام ګروپ رسه د یوځای کېدو 
 او د غړیتوب د ترالسه کولو په اړه روزنه ورکړل شوه

 په بلخ والیت کې د کلیوايل بازار نندارتون جوړ شو

په رسپل والیت کې سپام ګروپونو ته د قرطاسیې 
 وېش تررسه شو

په خوست والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 
 ميل پروګرام د بالعوضه مرستې لېږد تررسه شو

 له موږ رسه اړیکه: 
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