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شميال اته میاشتې وړاندې د دهدادي ولسوالۍ په حسین اباد کيل کې په مژده سپام ګروپ کې غړیتوب ترالسهه 

افغانۍ پور ترالسه کړ، او د خاوند د ترکاڼۍ دوکان ته يې پهرې  ۰۰۱۱کړ، څه موده وروسته يې له ګروپ څخه 
 افغانۍ ګټه ترالسه کوله.  ۰۱۱۱دې طریقه يې په میاشتنې ډول  لرګي واخیستل او له

زه او مېرمن مې هره ورځ د ترکاڼۍ په دوکان کې کار کوو، هغه پیسهې ېهې «الله د شميال خاوند وايي:  عنایت
دی،  مېرمنې مې له سپام ګروپ څخه پور اخیستي دي، لرګي مې مو پرې رانېويل، او کار مو پرې نسبتاً ښه شوی

 »موږ هڅه کوو، ېې پور هم ژر خالص کړو.

شميال او خاوند يې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام څخه خهو  

برېښي او هغوی له نورو کلیوالو څخه هم هیله کوي، ېې په یاد پروګرام کې په ګډون کولهو هه خهپهل او د 
 کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. 

 آباد کيل اوسېدونکې شميال عمري، د بلخ والیت د دهدادي لسوالۍ د حسین

 ې د داخيل تولیداتو سرت نندارتون جوړ شوپه کندهار والیت ک 

 په سمنګان  والیت کې سپام ګروپونه جوړ شول 

 په غور والیت کې د کلیوايل میرمنو د اليس صنایعو لومړنی نندارتون ترهه شو 

  ز کال د فعالیتونو د ارزونې ناسته پیل شوه ۰۱۰۱د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د 

 په سویل لویدیځ زون کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام فعالیتونه 

 په هلمند والیت کې د غړیتوب د ترالسه کولو ابتدایې روزنه ورکړل شوه 

 په هرات والیت کې د غالیو اوبدنکیو لپاره روزنیزه لیدنه ترهه شوه 

  ... او نور 

 د کيل اتله

 

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 خپلو فعالیتونو په لړ کې دا ځل د سمنګان والیت په ایبک 

تنه پکې  ۲۲۴سپام ګروپونه چې  ۲۴او حرضت سلطان ولسوالیو کې 

مهاله یې یادو سپام  غړیتوب لري؛ جوړ کړي دي. له دې رسه هم

ګروپونو ته د پروګرام د موخو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه روزنې 

 هم ورکړي دي. 

 

سپام ګروپونو ته د قرطاسیې د بنډلونو وېش  ۸۱د یادونې وړ ده، چې 

له هغو فعالیتونو څخه دي، چې په دې وروستیو کې د پروګرام  سیمه 

خوا د سمنګان والیت په حرضت سلطان ولسوالۍ  ییزه کارکوونکو له

 کې تررسه شوي دي.   

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

خوا د غور والیت د کلیو پراختیا په ریاست کېې د یېوې  پروګرام له

په نامه د وسیم غوري هېولېل  «همديل »ورځې لپاره یو نندارتون د 

په سالون کې جوړ شو. چې پکې د غور والیت د وايل مرستیېا،، د 

کلیو پراختیا رییس، دولتي ریسانو، مدين فعاالنو او رسینیېو ګېډون 

 کړی وو.

مختلېوېو  ۸۱ښځینه متشبثینو له  ۸۱په دې نندارتون کې د پروګرام  

کلیو څخه برخه اخیستې وه، چې خپل کلیوايل السې صنایع لکه د 

مریو جوړ شوي وسایل، لغرونه، خامکدوزۍ، په الس ګنډ، شېوي 

یخنونه او نور جوړ شوي تولیدات یې نندارې او پلورنې تېه وړانېدې 

غوریانېو لېه دې  ۴۲۲۲کړ،. نندارتون ته راتلل ازاد وو، چې نږدې 

 نندارتون څخه لیدنه وکړله.

د یادونې وړ ده، چې په لومړي ځل د غور والیت په مېرکېز کېې د 

خوا داسې نندارتو جوړیږي او د غور د خلکو لخوا یې پېه  پروګرام له

 پراخه کچه مالتړ کیږي.

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

پروګرام، لسو تنو ګټه اخیستونکیو په سویل لویدیز زون کندهار والیت 

خوا په جوړ شوي درې  کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له

 ورځني نندارتون کې ګډون وکړ.

دا نندارتون چې له داخيل تولیداتو څخه د مالتړ په موخه د کندهار 

والیت په شاهي صالون کې د دریو ورځو لپاره جوړ شوی، څه دپاسه 

پنځوسو سوداګریزه موسسو ته یې د سیمه ییزه تولیدتو د پلورنې زمینه 

 برابرې کړې ده.

جامې، په الس ګنډ، شوي یخنونه، د  وطنییو شمېر تولیدات لکه: 

ماشومانو لباسونه، له مریو څخه جوړ د ښکال او تزین وسایل، خوراکي 

توکي او نور کلیوايل تولیدات په دې نندارتون کې د نندارې او پلورنې په 

 موخه وړاندې شوي دي.

ې د داخيل تولیداتو سرت په کندهار والیت ک
 نندارتون جوړ شو

:: خربنامه ::                                                                        ۱صفحه                                                                      ۵۷شامره   

 په سمنګان  والیت کې سپام ګروپونه جوړ شول

مه ګڼه ۰۰ —خربپاڼه       د کلهههیهو بههیهارغههونهې او پهراخهتیها وزارت     ۰۱۰۱دسمرب   

 دې ګڼه کې په  ړه: د پروگرام په ا 
 

 د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام

 تولیدی کيل

په غور والیت کې د کلیوايل میرمنو د اليس 
 صنایعو لومړنی نندارتون ترهه شو

مخ                                                                               :: خربپاڼه :: ۱مه ګـڼـه                                                                       ۵۰ ::د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  



منو د اقتصادي پیاوړتیا معینې، د هرات مېر ز کا، د فعالیتونو د ارزونې ناسته په هرات والیت کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د پروګرامونو د معین، د ښځو چارو وزارت د ۴۲۴۲د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د 

  .والیت مقام د لولنیزو او کلتوري چارو مرستیالې او نورو چارواکیو په حضور کې پیل شوه

ت د پروګرامونو د عمده السته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړ،، هغه وویل چې په همدې ورځو کې به د )ميل دسرتخوان( برنامه دې ناسته کې، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د پروګرامونو مرستیا، ښاغيل پوپل حبیبي لومړی د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزار  په

  .په دې اړه کې له ولس رسه شته دی، هیله ده، چې والیت مقام خپل نظارت دوام ورکړيې نووس د دې برنامې تر پوښښ الندې رايش، او له والیت مقام څخه مې هیله ده، چې د دې پروګرام څخه پیاوړی نظارت وکړي او هغه تشویشونه چ ۱۹٪چې د هېواد 

والیتونو کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا  ۱ز کا، راهیيس په ٪۴۲۲ز کا، د فعالیتونو د ارزونې په ناسته کې ګډون کوم، دا پروګرام له ۴۲۴۲خوښ یم، چې نن د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د »هغه د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام په اړه وویل: 

ه دې وروسته د ښځو چارو وزارت له چرت الندې فعالیت کوي، زه د کلیو د ته کړي، دا پروګرام به ل والیتونو کې فعالیت لري، او وزارت ژمن دی چې د هېواد هر کلی اقتصادي کړي او په کلیو کې متوازن انکشاف رامنځ ۴۲وزارت له لورې پیل شو، اوس دا دی، په 

ته یويس او باید هڅه  روګرام خورا حساس پروګرام دی او د ښځو چارو وزارت باید یادو حساسیتونو ته په پام باید دا فعالیتونه مخا پبیارغونې او پراختیا وزارت په استازولۍ د پروګرام لولو مسوولینو او د ښځو چارو وزارت ته ډاډ ورکوم، چې موږ به تل ښه همکاران یو. د

 «.ته الړ يش پاره باید له اوسه فعا، او په موثر ډو، مخ جون کې په پالن کې ده، د دویمې مرحلې د بیا متدید له۴۲۴۴ويش، چې د دې پروګرام د لومړي مرحلې په پای کې چې په 

پروګرام انتقا، دې وزارت ته د جاللتآمب جمهور رییس د فرمان پر بنسټ وو، چې د ښځو چارو وزارت يې له یو پالیيس يل د ښځو چارو وزارت د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا معینې آغلې نذيره رحامن هم په خپله وینا کې وویل، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا م

مها، د یادې برنامې  کړي، آغلې نذیرې زیاته کړه، چې اوس ه چې په هره اداره کې یو اصل دی، کومه بله مداخله ونهدې پروګرام رسه له همغږۍ او نظارت پرت جوړونکي وزارت څخه په یو اجرايي وزارت تبدیل کړ. هغې زیاته کړه، چې زه ډاډ درکوم، چې موږ به له

د لومړيتوب   –وي، چې د ښځو چارو وزارت ته انتقالېږي بلکې د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا  به یوازینی پروګرام نه WEERDP دې وروسته به د دې پروګرام والیتي برخې هم انتقا، يش، هغې زیاته کړه، چې یوازې مرکزي برخه وزارت ته د انتقا، په حا، کې ده او له

  .به هم ډېر زر یاد وزارت ته انتقا، يش WEE-NPP پروګرام

والیتونو کې تر پوښښ الندې راويل او په دې شوراګانو کې  ۴۲پرمختايي شوراګانې د هېواد په  ۸٪۴۹ز کا، کې ۴۲۴۲ې په د چد کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام اجرایوي رییس آغلې لطیوه مجیدي وویل، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام وتوانې

مېلیونه افغانۍ دې ګروپونو ته تزریق کړي، د دې تر څنګ د بېرته راستنېدونکي لپاره د تشبثاتو د  ۸۲۲دي، پروګرام وتوانېد چې په یو کا، کې کابو  کلیوايل مېرمنې تر پوښښ الندې راوستي ٪٪۴٪۸۴د پس انداز ګروپونه تاسیس کړي چې له دې طریقه يې  ۴۲۹۲۲

  .مېلیونه افغانیو ډېر وو۴۸مرت مربع غالۍ اوبدلې ده، چې ارزښت يې له  ۱۸۹۲پرمختیا پروژې له طریقه بېرته راستانه شوېو کډوالو کابو 

  .کې عمل د باڼس له لرګي څخه د تولیداتو جوړولو په موخه په کار بوخت دي په د دې تر څنګ په ننګرهار او کندهار والیتونو کې د باڼسونو د کر او ترويج په موخه دوه مرکزونه هم پرانیستل شوي، چې کلیوا، صنعتکاران

 .پاره دوام ولري دا ناسته به د درې ورځو له

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

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

پروګرام، د ارزګان والیت په ترین کوټ ښار کې د سپام ګروپونو 

 روزنه ورکړله. «په ګروپ کې د غړیتوب ترالسه کولو»غړو ته  ۸۸۴

 

د پروګرام موخې، د پیسو د سپام ارزښت او الرې چارې، د پورونو  

ترالسه کو، او بیرته ورکړې هغه موضوعات وو، چې د روزنې 

 برخوالو ته تر بحث الندې ونیو، شو،.

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

خوا د شام، ختیځ زون په تخار او  پروګرام د سیمه ییزو کارکوونکو له

بغالن والیتونو کې د پروګرام له روانو فعالیتونو څخه لیدنه تررسه 

 شوه.

د څارنې په موخه د لیدنې په ترڅ کې د کوچني تشبث د پیل په موخه 

د پور اخیستنې د ګټو په اړه کلیوالو ته الزمې سپارښتنې  وشوې او د 

یادو والیتونو په کلیوايل سیمو کې له یو شمېر سپام ګروپونو څخه د 

 پور او سپام کلیوايل اتحادیې هم جوړې شولې.

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

تنو غړو ته په ګروپ  ۴۴۲سپامګروپونو ۸۱په هلمند والیت کې د جوړ شویو 

 روزنه ورکړله. «غړیتوب د ترالسه کولو»کې د 

 

د پروګرام موخې،  د پیسو د سپام الرې چارې او د هغو ارزښت او د پورونو د 

 راکړې ورکړې موضوعات، د روزنې برخوالو ته تر بحث الندې ونیو، شو،.

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

 ز کال د فعالیتونو د ارزونې ناسته پیل شوه ۰۱۰۱د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام، د سویل لویدیځ زون هلمند او 

 نیمروز والیتونو کې د سپام ګروپونو د کتابدارۍ له بهیر څخه د څارنې په موخه لیدنه وکړه.

همدا راز، د پروګرام د سیمه ییزه کارکوونکو لخوا د نیمروز والیت د چهار برجک ولسوالۍ په سپام ګروپونو 

کې د پور ورکولو له پروسې او د هلمند والیت مرکز لښکرګاه کې د سپام ګروپونو غړو ته د روزنیز ورکشاپ له 

 وړاندې کولو څخه هم لیدنه تررسه شوه.

سپام بکسونو  ۴۲۱کلیو کې سپام ګروپونو ته د  ۴۴د څارنې په موخه د دې لیدنو ترڅنګ، د یادو والیتونو په 
 وېش هم تررسه شو.

په هلمند والیت کې د غړیتوب د ترالسه کولو ابتدایې 
 روزنه ورکړل شوه

 په سویل لویدیځ زون کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام فعالیتونه

Issue # 23                                    Page # 1                                                    WEERDP :: Newsletter   خربنامه ::                                                                        ۵صفحه                                                                   ۵۷شامره ::  
مخ                                                                               :: خربپاڼه :: ۵مه ګـڼـه                                                                       ۵۰ ::د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  



د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل  اقتصاد د 

پیاوړتیا ميل پروګرام په بامیان والیت کې د روزنو 

وړاندې کولو په لړ کې په اتم ځل د پروګرام ګټه 

د ترالسه  «غړیتوب»اخیستونکیو ته په ګروپ کې د 

 کولو په اړه دوه ورځنۍ روزنه په دریو کلیو کې ورکړله. 

 

غړو چې تر  ۴۱۲سپام ګروپونو  ۴۲په دې روزنو کې د 

اکرثه یې کلیوالې مېرمنې وې، په اړوندو موضوعاتو 

لکه: د سپام ګروپونو جوړښت. د سپام ارزښت، د سپام 

ګروپونو د پياوړتیا پړاوونو، د پور او سپام کلیوايل 

اتحادیو ته د هغوی د لوړولو او د سپام ګروپونو د 

 کلیدي غړو د مسوولیتونو په اړه معلومات ترالسه کړ،.

په بلخ والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 
 پروګرام د فعالیتونو بهیر

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

پروګرام، په بلخ  والیت کې د پور او سپام یوه کلیوايل اتحادیه او 

 څلور تولیدي ګروپونه جوړ کړ،.

 ۸۲۲همدا راز، په دې وروستیو کې د پروګرام سیمه ییزه کارکونکو د 

نارینه او ښځینه سپام ګرونو له فعالیتونو څخه په یاد والیت کې لیدنه 

وکړه او د سپام ګروپونو د ال پياوړتیا په موخه یې هغوی ته یولړ 

 تخنیکي معلومات وړاندې کړ،. 

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

پروګرام، د بغالن والیت په پلخمري ولسوالۍ کې یو لړ روزنې د 

غړیتوب د ترالسه کولو، اسالمي بانکدارۍ او د سپام ګروپ د رهربۍ 

 تر نامه الندې د سپام ګروپونو نارینه او ښځينه غړو ته ورکړ،.

همدا راز، په دې ولسوالۍکې د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو له 

 فعالیتونو څخه هم لیدنه تررسه شوه.

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

تنه پکې ۸۴۱سپام ګروپونه چې  ۸۲بدخشان والیت د فیض اباد په ښار کې 

 غړیتوب لري، جوړ کړ،.

د ویلو ده، چې یادو ګټه اخیستونکیو ته د پروګرام لخوا د غړیتوب د ترالسه 

کولو روزنه ورکړ، شوې او په پام کې ده، چې په نورو اړوندو موضوعاتو لکه: 

د ګروپ د رهربۍ، اسالمي بانکدارۍ، د پیسو د سپمولو په الرو چارو او د 

پورونو د راکړې ورکړې په برخو کې هم په دې نږدو کې دوی ته روزنې 

 ورکړ، يش.

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

 په لغامن والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د فعالیتونو بهیر په بدخشان والیت کې د سپام ګروپونه جوړ شول

 د ختیځ زون په دوه  والیتونو کې د حسابدارۍ او رهربۍ په اړه روزنه ورکړل شوه

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام، د لغامن والیت مرکز 

 مهرتالم کې د پروګرام له فعالیتونو څخه د څارنې په موخه لیدنه وکړه.

د څارنې په موخه د لیدنې په دې پروسه کې د پورونو د راکړې ورکړې، کتابدارۍ، د سپام په موخه له 

ورکړ، شویو بکسونو څخه لیدنه تررسه شوه او په ځينو مواردو کې یو لړ تخنیکې سپارښتې سپام ګروپونو ته 

 خوا وړاندې شو،. د پروګرام  د څارونکي لیم له

د یادونې وړ ده، چې د یادو سپام ګروپونو غړو د منظمه اونیزه غونډو په ترڅ کې وکوالی شو،، نږدې  

 درې میلونه افغانۍ وسپموي.

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د 

پیاوړتیا ميل پروګرام، د خپلو فعالیتونو په لړکې دا ځېل 

رهېربۍ »د ختیځ زون په کنړ او لغامن والیتونو کې د 

ترنامه الندې د پروګرام ګټه اخیستونکېو  «او حسادارۍ

 ته روزنه ورکړله.

 

څخه د زیاتو نارینه او ٪۴۲په دې روزنیز پروګرام کې له 

 غړو برخه اخیستې وه. ۴۲۲ښځینه سپام ګروپونو 

د یادونې وړ ده، چې د  روزنیز پېروګېرام تېرڅېنېګ؛ د  

 سپام ګروپونو له فعالیتونو څخه هم څارنه تررسه شوه. 

 په بامیان والیت 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 

سپام ګروپونو له فعالیتونو  ۸۲پروګرام د رسپل والیت په مرکز کې د 

 تنه پکې غړیتوب لري، لیدنه وکړه.  ۸۱۴څخه چې 

 

نویو جوړ شویو سپام ګروپونو ته   ۲۲والیت کې   په جوزجان همدا راز

یې د پیسو د سپمولو په موخه بکسونه او د قرطاسېې بنډلونه هم وېشيل 

 دي.  

تنو )غالۍ  ۴۲د هرات والیت د ګذرې ولسوالۍ  وژېد کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام، د بیرته راستنېدونکیو لپاره د تشبثاتو د پرمختیا پر 

 اوبدونکیو( ته چې د دې پروژې ګټه اخیستونکي دي، روزنیزه لیدنه چمتوکړله. 

وژې له ګټه اخیستونکیو رسه د لیدنې پر  د روزنیزه لیدنې په لومړۍ ورځ یادو غالۍ اوبدونکیو، د هرات والیت د کرخ ولسوالۍ د امام رازي له کيل څخه د لیدنې او په دې کيل کې د

معلومات ترالسه او له هغوی رسه یې په غوره ړه په ترڅ کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام او په ځانګړي توګه د بیرته راستنېدونکیو لپاره د تشبثاتو د پرمختیا پروژې په ا

 توګه د غالۍ اوبدلو او ښاري بازارونو ته د الرسسیو په اړه بحث او خربې اترې وکړلې.  

وونکو د اتحادیې  سکتور کې د صادرپه د روزنیزه لیدنې په دویمه ورځ، غالۍ اوبدونکیو د هرات والیت په صنعتي ښارګولي کې د غالیو اوبدلو مختلف پړاوونه ولید،، چې د غالیو 

 علومات وړاندې کړ،.  ه ماستازي په لویدیځ زون کې د غالیو د ځنزیریزه ارزښت، د مختلوو غالیو او په بازار کې د هغو د بیو په اړه د پروګرام ګټه اخیستونکیو ت

 وام غوښتنه وکړه.د دګډونوالو په دې لیدنه کې، د داسې روزنیزه پروګرامونو د وړاندې کولو په اړه خوښي څرګنده کړه او پخپلو کلیو کې یې د دې روزنیزه لړۍ 

ټه اخیستونکیو ته د روزنیزه لیدنو لړۍ د هېواد په و ګد یادونې وړ ده، چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د بیرته را ستنېدونکو لپاره د تشبثاتو د پرمختیا پروژه  همدا اوس خپل

 تنو چې اکرثه یې مېرمنې تشکیلوي؛ په دې روزنیزه لیدنو کې برخه اخیستې ده. ۸۴۱اتو والیتونو کې پیل کړې، چې تراوسه نږدې 

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

کلیوالو نارینه  ۴۱٪پروګرام، په سمنګان او رسپل  والیتونو کې له 

سپام ګروپونه او همدا راز د پور او سپام دوه  ۲٪او مېرمنو څخه 

 غړو څخه جوړکړي دي. ۴۲کلیوايل اتحادیې له 

 

یادو ګروپونو، له پروګرام څخه د پیسو د سپام بکسونه، د قرطاسیې 

بنډلونه او د پروګرام د موخو په اړه لومړين معلومات هم ترالسه کړي 

 دي.

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

 ۴۲ولسوالۍ په اړوند کلیو کې د    پکتیا والیت مرکز ګردیز او د احمد ابا

 غړو ته په ګروپ کې د غړیتوب روزنه ورکړله. ۴۴۴ښځینه سپام ګروپونو 

 

د پروګرام د موخو ترشیح، په سپام ګروپ کې د غړیتوب د ترالسه کولو، د 

پیسو د سپمولو اغېزمنې الرې چارې، د کوچنیو کاروبارونو د پیل په موخه له 

ګروپونو  څخه د حسنه پورونو د ترالسه کولو او په نورو اړوندو موضوعاتو کې 

د روزنې برخوالو ته د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د کارکوونکو 

 خوا معلومات وړاندې شو،. له

 

 په هرات والیت کې د غالیو اوبدنکیو لپاره روزنیزه لیدنه ترهه شوه

په سمنګان او هپل والیتونوکې د سپام ګروپونو، د 
 پور اوسپام د کلیوايل اتحادیو جوړول ترهه شول

په هپل او جوزجان والیتونو کې  د کلیوايل 
 اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د فعالیتونو بهیر

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