
اغلې فریام چې د کابل والیت د پوستین ګنډونکو د کلی اوسیدونکې ده او  د کلللیلو د 

بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د یو ګروپ غلې  ده  

د  د شپږ سوه افغانیو پور له سپام ګروپ څخه واخیست او په د  پیسو یلې یلوه  انلدازه 

څرمنه رانیوله، چې د پالر په مرسته یې د ماشومانو کرتۍ ګنډ پيل کېل  اوس فریام او پالر 

یې هر ورځ د کوچنیانو شپږ دانې چپنې له خولیو او څپلیو رسه ګنډي، او بیا یې د اونۍ په 

زرو افغانلیلو ۰۱پای کې د کابل ښار بازارونو ته لیږي  چې له د  الر  هره میاشت کابو تر 

 عاید ترالسه کوي 

 

 دوزان ولسوالی استالف،  والیت کابل باشنده روستای پوستین ، فریام

 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 پیاوړتیا ميل 

پروګرام، د مقطعي مرستو د ویش په لړ کې دا ځل دخوست والیت مرکز 

کلیو کې نږدې پنځه ملیونه افغانۍ او د مندوزي اسامعیل خیل  ۷۱

کلیو کې یو میلون افغانۍ د مختلفو قسطونو په توګه  ۹ولسوالۍ په 

 ووېشلې. 

 

د یادو کلیو اوسیدونکي د داسې مرستو په وېش خوښي څرګنده کړه، او 

کلیوال په دې لټه کې دي، چې پخپلو کلیو کې د دې مرستو  ۰۸٪نږدې 

 پر مټ کوچني او منځني کاروبارونه پیل کړي.

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

ښځینه او نارینه  ۶۶۹پروګرام، د ارزګان والیت مرکز ترینکوټ ښار کې 

تنه کلیوالې مېرمنې او نارینه پکې  ۲،۰،،سپام ګروپونه جوړ کړل، چې 

غړیتوب لري. همدا راز یې له یو شمېر سپام ګروپونو څخه د پور او سپام 

 .اتحادیې هم په یاد والیت کې تشکیل کړلې ۷٪

یادو ګروپونو تر اوسه وکوالی شول، چې پخپلو اونیزو غونډو کې 

افغانۍ یې خپلو غړیو ته  ،۱۷،٪۶۱افغانۍ وسپموي او نږدې  ۹،۱،۷۲۱

 .د پور په توګه ورکړي

غړي لري، په  ۷،۶۹۱سپام ګروپونو ته چې  ٪۲۷د یادونې وړ ده، چې 

ګروپ کې د غړیتوب د ترالسه کولو روزنې ورکړل شوي او له پروګرام 

څخه یې د پیسو د سپام په موخه بکسونه او کتابونه هم ترالسه کړي 

 .دي

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

پروګرام، یو شمېر ښځينه ګټه اخیستونکیو په جوزجان والیت کې د 

مې کالیزې د منانځغونډې په  ۷۱افغانستان د اسايس قانون د تصویب د 

 مناسبت په جوړ شوي نندارتون کې ګډون وکړ.

 

په دې نندارتون کې چې د شربغان ښار په یو سالون کې جوړ شوی وو، 

د څلویښتو تولیدي ګروپونو رسبېره د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 

پروګرام د پور او سپام پنځو کلیوايل اتحادیو هم برخه اخیستې وه. چې 

 تولیدي ګروپونو خپل اليس تولیدات نندارې او پلورنې ته وړاندې کړل.

په جوزجان والیت کې د ښځینه اليس صنایعو  نندارتون جوړ 
 شو

په خوست والیت کې سپام ګروپونو د پور او سپام کلیوايل 
اتحادیو ته د مقطعي پانګې په توګه شپږ میلونه افغانۍ 

مه ګڼه ۵۲ —خربپاڼه       د کللللیلو بللیلارغللونلې او پلراخلتیلا وزارت     ۵۱۵۰جنوری   

 دې ګڼه کې په  ړه: د پروگرام په ا 
 په جوزجان والیت کې د ښځینه اليس صنایعو  نندارتون جوړ شو 

  په خوست والیت کې سپام ګروپونو د پور او سپام کلیوايل اتحادیو تهه د مهعه هعهي
 پانګې په توګه شپږ میلونه افغانۍ ورکړل شول

 خوا سپام ګروپونه جوړ شول په ارزګان والیت کې د پروګرام له 
 

  د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کليوايل اقتصاد د پیهاوړتهیها مهو پهروګهرام او
دوامداره انرژۍ پروګرام تر منځ د رهربۍ په کچه ګډه ناسهتهه کهې د دوه اړخهیهزو 

 همکاریو پر پراختیا هوکړه وشوه
 

 په کابل والیت کې  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا مو پروګرام د فعالیتونو بهیر 

 په تخار والیت کې د مېرمنو لپاره د لیک لوست د زده کړې یو مرکز جوړ شو 

 

 د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام

 تولیدی کيل

خوا سپام ګروپونه جوړ  په ارزګان والیت کې د پروګرام له
 شول

مخ                                                                               :: خربپاڼه :: ۱مه ګهڼهه                                                                       ۵۶ ::د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا مو پروګرام  ::  



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

دوامداره انرژۍ پروګرام تخنیکي ټیمونو په ګډه ناسته کې د دواړو پروګرامونو تر 

 .منځ د همکاریو پر پراختیا هوکړه وکړه

 

همدارنګه د دوامداره انرژۍ پروګرام له لوري یو پایه د میوو او سبو وچولو ملریز 

ماشین هم د کلیوايل اقتصاد ميل پروګرام ته ورکړل شو تر څو د یاد پروګرام له 

لوري د تجدید وړ انرژۍ له کارولو رسه د ښځینه تولیدي ګروپونو د بلدتیا په موخه 

 .ترې د منونې په توګه ګټه واخیستل يش

 

 

د دوه اړخیزو همکاریو په دوام، په پام کې ده چې د دوامداره انرژۍ پروګرام له 

لوري د کلیوايل اقتصاد ميل پروګرام څو ښځینه تولیدي ګروپونو ته د میوو او 

سبو وچولو ملریز ماشینونه ووېشل يش تر څو هغوی د میوو او کرنیزو محصوالتو 

 .د وچولو لپاره ترې کار واخيل او په دې توګه د خپل عاید کچه زیاته کړي

په بامیان والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 
خوا د مقطعي پانګې ورکېه تررسه  ميل پروګرام له

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

کې دا ځل د بامیان  پروګرام د خپلو مقطعي مرستو د ویش په لړ

 ۲،۷دپاسه درې میلونه افغانۍ  والیت په یک ولنګ ولسوالۍکې څه

 کلیوايل اتحادیو ته لیږيل دي.  ۷سپامګروپونو او د پور او سپام 

د نغدو پیسو له ویش څخه موخه د پروګرام ترپوښښ الندې د کلیوالو 

د اقتصادي چارو پیاوړتیا او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پيل او پراختیا 

 ده.

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

کې دا ځل د  پروګرام، له خپلو ګټه اخیستونکیو رسه د مرستو په لړ

کاپیسا والیت په مرکز کې اته ښځینه او دوه نارینه سپام ګروپونو ته د 

 زره افغانۍ مقطعي پانګه ووېشله. ۶۰لومړي قسط په توګه څه دپاسه 

د یادونې وړ ده، چې لیږل شوې نغدي مرستې د اقتصادي چارو د 

پیاوړتیا او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پيل په موخه د پروګرام تر 

 پوښښ الندې کلیوالو ته ویشل کیږي. 

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

خپلو فعالیتونو په لړکې دا ځل د تخار والیت په تالقان ولسوالۍ کې له 

 څلویښتو سپام ګروپونو څخه د پور او سپام پنځه کلیوايل اتحادیې جوړ کړل.

 

د یادونې وړ ده، چې د اتحادیو په ګروپونو کې له سپام شویو پيسو څخه  

 کلیوالو ته د کوچنیو ا و منځنیو تشبثاتو د پیل په موخه پورونه ورکول کیږي.

په کاپیسا والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل 
 خوا مقطعي پانګه تزریق شوه پروګرام له

 استه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا هوکېه وشوهه ند کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کليوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام او دوامداره انرژۍ پروګرام تر منځ د رهربۍ په کچه ګډ

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام خپلو ګټه اخیستونکیو ته د مقطعي 

سپام ګروپونو د لومړي قسط په توګه، څه د  ،۷۷مرستې د وېش په لړ کې دا ځل څه دپاسه یو میلون افغانۍ 

کلیوايل اتحادیو ته د دوهم قسط په توګه او همدا راز، څه دپاسه دوه  ،۷میلونه افغانۍ د پور او سپام  ۱پاسه 

 سپامګروپونو ته د رسپل  والیت په مرکز کې ترزیق کړله.  ۶٪میلونه افغانۍ د دریم قسط په توګه 

کلیوالو په غړیتوب رسه د رسپل والیت ۷۱۷۶نوي سپام ګروپونه د  ۷۲۷همدا راز، پروګرام وکوالی شول؛ چې 

 په مرکزي ولسوالۍکې جوړ کړي دي.  

په تخار والیت کې د پور او سپام د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 
 خوا د پور او سپام کلیوايل اتحادیې جوړ شول ميل پروګرام له

په رسپل والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام خپلو ګټه اخیستونکیو ته 
  مقطعي پانګه ووېشله

 خوا سپام ګروپونه جوړ شول په سمنګان او رسپل والیتونو کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

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

تنه پکې  ۷۷،ښځینه او نارینه سپامګروپونه جوړکړي، چې  ۷۱ګوسفندي ولسوالۍ په مرکز کې 

 ۹۱۱غړیتوب لري. همد راز  پروګرام د سمنګان والیت په ایبک او حرضت سلطان ولسوالیو کې  د 

 ګروپونه جوړ کړي دي. ۹٪کلیوالو په غړیتوب رسه د سپام 

بکسونه، د قرطاسیې د بشپړ بنډلونو ورکړه او د دوی له  ۱٪رسبېره پر دې، د یادو سپامګروپونو ته 

 خوا تررسه شوې ده.  اونیزه غونډو څخه لیدنه هم د پروګرام د سیمه ییزه کارکوونکو له

 ۱۰تولیدي ګروپونه او  ۱د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام 

و په غړیتوب رسه د پالزمینې کابل په استالف ولسوالۍ  کلیوالو ښځینه او نارینه ۲،۰سپام ګروپونه د 

 کې جوړ کړي دي.

 

 ،همدا راز، پروګرام خپلو ګټه اخیستونکیو ته د مرستو د وېش په لړ کې هم د یادې ولسوالۍ د 

 پرمختیایي شوراګانو په کچه مقطعي پانګه تزریق کړې ده.

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

مخ                                                                               :: خربپاڼه :: ۵مه ګهڼهه                                                                       ۵۶ ::د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا مو پروګرام  ::  



د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل 

اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام، د رسپل والیت مرکز 

 ۰٪اړوند سیمو کې تازه شپږ ګروپونه جوړ کړي چې 

 کلیوال پکې غړیتوب لري.

 

همدا راز په دې والیت کې د پروګرام کارکوونکو 

وکوالی شول چې په دریو پرمختیایې شوراګانو کې 

 ۰۲،سپام ګروپونو ته چې  ۷۱و  د نارینه او ښځينه

کلیوال پکې غړیتوب لري د قرطاسیې بنډلونه، د 

 سپام په موخه کتابونه او بکسونه وویيش. 

په دایکندي والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل 
 خوا  مقطعي پانګه ووېشل شوه پروګرام له

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

پروګرام سیمه ییزو کارکوونکو د دایکندي والیت د نیيل ولسوايل په 

دپاسه یو میلونه افغانۍ یو شمېر  پرمختیايي شوراګانو کې څه ۷۲اړوند 

سپام ګروپونو، د پور او سپام کلیوايل اتحادیو باندې د مقطعي پانګې 

 ترنامه الندې ووېشلې. 

 

د پروګرام ګټه اخیستونکیو چې مرستې ترالسه کړي، شمېر یې 

 سلنه یې مېرمنې تشکیلوي. ۰۸٪تنو ته رسیږي؛ چې ۷۱۲۷

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

پروګرام د بدخشان والیت په فیض اباد ښار کې د څالاورو کالایاوايل 

سپام ګروپونو غړیو ته د رهربۍ او حسابدارۍ  ٪۷شوراګانو په کچه د 

 تر نامه الندې څلور ځله روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي دي. 

 

تنو ته رسیده، چې په یاادو  ۷۷۷په دې روزنو کې د برخوالو شمېر یې 

 موضوعاتو کې یې بنسټیز معلومات ترالسه کړل. 

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

تولیدي  ۷۱د خوست والیت په مرکز او مندوزي اسامعیل خیل ولسوالۍ کې 

 ګروپونه جوړ کړي دي. 

 

همدا راز، د څارنې په موخه د دې والیت په یادو ولسوالیو کې د سپام 

ګروپونو، د پور او  سپام د کلیوايل اتحادیو له فعالیتونو څخه هم لیدنه تررسه 

 شوه.

په بدخشان والیت کې د حسابدارۍ او رهربۍ روزنه 
 ورکېل شوه

په خوست والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل 
 خوا تولیدي ګروپونه جوړ شول پروګرام له

په بلخ والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام لخوا د مقطعي پانګې تزریق 
 تررسه شو

 په نیمروز والیت کې د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو او سپام ګروپونو جوړول تررسه شول

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام خپلو ګټه اخیستونکیو ته د 

سپام  ،۷۱مقطعي پانګې د تزریق په لړکې دا ځل څه دپاسه درې سوه زره افغانۍ د لومړي قسط په توګه 

ګروپونو ته لیږيل دي،  همدا راز نږدې شپږ سوه زره افغانۍ یې د دوهم قسط په توګه د یاد والیت یو 

شمېر اتحادیو ته ترزیق کړي. رسبېره پر دې، څه دپاسه سل زره افغانۍ یې د دریم قسط په توګه په 

 دهدادي ولسوالۍ کې د سپام ګروپونو غړیو ته د مقطعي مرستې په توګه انتقال کړي دي.

د یادونې وړ ده، چې دا تررسه شوې نغده مرسته د پروګرام تر پوښښ الندې کلیوالو ته د  اقتصادي چارو د 

 پرمختیا او همدا راز د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پیل په موخه ویشل کیږي. 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د 

پیاوړتیا ميل پروګرام، دا مهال د نیمروز والیت په زرنج ښار 

سپام ګروپونه د لسو زرو  ۹۲۹او چهار برجک ولسوالۍکې 

 فعالو غړیو رسه لري.

یادو ګروپونو د خپلو منظمو اونیزو غونډو په ترڅ کې وکوالی 

زره افغانۍ وسپموي او د کلیو په کچه  ۰۰٪شول، نږدې 

خپلو غړیو ته د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پيل په موخه 

 زمینه برابره کړي.

د یادونې وړده، چې له دې سپام ګروپونو څخه تر اوسه د  

کلیوايل اتحادیې جوړې شوي، چې اکرثه  ۱۷پور او سپام 

خوا د سپام په موخه بکسونه او د  اتحادیو یې د پروګرام له

 چارو  د پرمختیا لپاره قرطاسیه ترالسه کړې ده.

 خوا د سپام ګروپونه جوړ شول په رسپل والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل 

اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام، د سمنګان 

والیت په ایبک او حرضت  سلطان ولسوالیو 

کلیوالې  ۷۱۷سپامګروپونه چې  ٪۱کې 

مېرمنې او نارینه پکې غړیتوب لري؛ جوړ 

 کړل.

 

پراختیایې  ۷همدا راز، د سمنګان والیت په 

سپامګروپونو ته د  سپام  ۷۶شوراګانو کې 

خوا په دې  بکسونو ویش هم د دې پروګرام له

 وروستیو کې تررسه شوي.

 په سمنګان والیت کې  د سپام ګروپونه جوړل شول
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام خپلو ګټه اخیستونکیو ته د 

سپام  ۷۲۷مقطعي پانګې د تزریق په لړکې دا ځل څه دپاسه دوه میلونه افغانۍ د لومړي قسط په توګه  

 ګروپونو، د پور او سپام شپږو کلیوايل اتحادیو ته د بلخ والیت په بلخ ولسوالۍکې ولیږيل.

همدا راز، د یوې بلې غونډې په ترڅ کې یې د بلخ والیت په نهر شاهي ولسوالۍ کې څه دپاسه درې  

اتحادیو ته څه دپاسه دوه میلونه افغانۍ د  ٪اتحادیو ته د لومړي قسط په توګه،   ۷سوه زره افغانې 

کلیوايل  ۱دویم قسط په توګه، او نږدې اووه سوه زره افغانۍ د دریم قسط په توګه د پور او سپام 

 اتحادیو ته لیږيل دي.

نورو سپام ګروپونو ته هم د لومړي قسط په توګه درې سوه زره  ۹د یادونې وړ ده، چې رسبېره پر دې 

 افغانۍ، په دهدادي ولسوالۍ کې د پروګرام مرسته تزریق شوې ده.  

د ویلو ده، چې دا لیږل شوې نغدي مرستې د پروګرام ترپوښښ الندې کلیوالو ته د اقتصادي چارو د 

 پراختیا، د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پياوړتیا په موخه ویشل کیږي.

په بغالن والیت کې د اسالمي بانکدارۍ روزنه 
  ورکېل شوه

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

پروګرام، د مختلفو  روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د بغالن والیت په 

تنه ګټه اخیستونکیو ته په ګروپ  ۰،پلخمري ولسوالۍکې د پروګرام 

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

 په برخو کې روزنې  ورکړلې.

 
د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام موخې، د سپام ارزښت، په 

اسالمي اصولو رسه د پورونو د کارولو او د هغو بیرته ورکول هغه 

 موضوعات وو؛ چې په دې روزنیز ورکشاپ کې برخوالو ته ترشیح شول.

  

همد راز،  په دې والیت کې یو شمېر سپام ګروپونو د پیسو د سپمولو په  
 موخه بکسونه او د قرطاسیې بنډلونه هم ووېشل شول.

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

پروګرام د ننګرهار والیت د رودات ولسوالۍ په یو شمېر پرمخاتایاایاې 

ساپاام  ۱۹کلیوايل اتحادیاو تاه چاې  ۱شوراګانو کې د پور او سپام 

ګروپونه لري، د لومړي قسط په توګه څه د پاسه یو نیم میلیون فغانۍ 

 مقطعي پانګه ووېشله.

 

د یادونې وړ ده، چې لیږل شوې نقدي مرستې د اقتاصاادي چاارو د 

پیاوړتیا او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پيل په موخه د پاروګارام تار 

 پوښښ الندې کلیوالو ته ویشل کیږي. 

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

کلیوالو په  ۱۷٪د سمنګان والیت په ایبک او حرضت سلطان ولسوالیو کې  د 

 سپام ګروپونه جوړ کړي دي. ۱۹غړیتوب رسه چې اکرثه یې مېرمنې دي؛  

 

ښځينه او نارینه سپامګروپونو ته د پیسو د سپام په  ۲۷۱د یادونې وړ ده، چې 

 موخه بکسونه او د قرطاسیې بشپړ بنډلونو هم ورکړل شوي دي. 

د ننګرهار والیت په رودات ولسوالۍ کې د پروګرام 
خوا د پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته د مقطعي  له

په سمنګان  والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 
 خوا سپام ګروپونه جوړ شول ميل پروګرام له

 په نیمروز والیت کې د پور او سپام د کلیوايل اتحادیو او سپام ګروپونو جوړول تررسه شول

 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام، د نیمروز والیت په زرنج او 

فعاله غړي  ۷۱،۰ښځینه او نارینه سپام ګروپونه جوړ کړي دي چې   ۲۰۷چهار برجک ولسوالیو کې 

 د پور او سپام کلیوايل اتحادیې هم تشکیل کړي دي.  ۷۶لري. همدا راز په دې ولسوالیو کې یې  

نویو جوړ شویو سپام ګروپونو د خپلو منظمو اونیزو غونډو په ترڅ کې وکوالی شول، چې څه دپاسه یو 

 میلون افغانۍ وسپموي او نږدې شپږ سوه زره افغانۍ خپلو غړیو ته د پور په توګه ورکړي.

د یادونې وړده، چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام په دې والیت کې د خپلو فعالیتونو له پيل 

یې مېرمنې   ۰۸٪کلیوالو په غړیتوب رسه جوړ کړي چې ۷۷۱،۹سپام ګروپونه د  ۷۷۱۷راهیسې تر اوسه 

 دي.

 خوا د مقطعي پانګې تزریق تررسه شو په بلخ والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام له

 

 په هرات والیت کې د پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته د مقطعي پانګې وېش تررسه شو

 

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

پروګرام د خپلو مقطعي مرستو د ویش په لړکې دا ځل د هرات والیات د  

کلیوايل اتحادیو ته څه باندې شپږ میالاوناه افاغااناۍ د  ۱۱پور او سپام 

اتحادیو ته اته میلونه افغانۍ د دویم قسط پاه  ۲۷لومړي قسط په توګه، 

اتحادیو ته نږدې درې سوه زره افغانۍ د دریم قسط په توګاه  ۲توګه، او 

 تزریق کړل. 

 

د یادونې وړ ده، چې دا لیږل شوې نغدې مرستې د پروګرام تار پاوښاښ 

الندې کلیوالو ته د اقتصادي چارو د پرمختیا او کوچانایاو او ماناځانایاو 

 تشبثاتو د پیاوړتیا په موخه ویشل کیږي. 
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د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل 

پروګرام د خپلو مقطعي مرستو د ویش په لړ کې دا ځل د بامیان والیت 

دپاسه درې میلونه افغانۍ یو شمېر سپام  په شیرب ولسوالۍکې څه

 ګروپونو، د پور او سپام کلیوايل اتحادیو  باندې ووېشلې. 

 

د نغدو پیسو له وېش څخه موخه د پروګرام تر پوښښ الندې د کلیوالو 

د اقتصادي چارو پر مخوړل او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پيل او 

 پياوړتیا ده.

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام د یو بې مخینې 

ګټه اخیستونکیو میرمنو ته د تخار  ۲۰۰اقدام په تررسه کولو رسه وکوالی شول چې د پروګرام 

 کولو یو مرکز جوړ کړي.   والیت په تالقان ولسوالۍ کې د سواد د زده

 

د پروګرام دغه ګټه اخیستونکي چې تر ډېره بریده یې مېرمنې دي، له خپلو اتحادیو څخه د پور 

 ۱۰په اخیستلو رسه په دې نوښت الس پورې کړ، چې اوس يې په وړیا توګه د دې سیمې 

 اوسیدونکیو ته د سواد د زده کړې ټولګي جوړ کړي دي. 

 

د یادونې وړ ده، چې د دې مرکز د جوړولو ترڅنګ د سپام ګروپونو غړیو د څو اونیو په ترڅ کې  

وکوالی شول نږدې سل زره افغانۍ راټولې کړي، چې یې بیا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د پیل 

 موخه د پور په توګه وکاروي.  

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

پروګرام سیمه ییزو کارکوونکیو د فاریاب والیت په میمنې ښار کې د 

پور او سپام د کلیوايل اتحادیو له فعالیتونو او د پورونو د راکړې 

 ورکړې له بهیر څخه د څارنې په موخه لیدنه وکړه.

 

سپام ګروپونو ته د قرطاسیې بشپړ  ۶۰همدا راز، په مېمنې ښار کې 

 بنډلونه هم ورکړل شوي دي. 

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

 سپام ګروپونه جوړ کړي دي.  ،،په تخار او بغالن والیتونو کې نوي 

 

سپام ګروپونو  ۹۰همدا راز د څارنې د یوې پروسې په ترڅ کې د یادو والیتونو 

 ته د سپام په موخه بکسونه او د قرطاسیې مکمل بنډلونه ویشل شوي دي.

 

 په تخار والیت کې د مېرمنو لپاره د لیک لوست د زده کې  یو مرکز جوړ شو

په فاریاب والیت کې  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل  
 پروګرام د فعالیتونو روان بهیر

په بامیان والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل 
 خوا  مقطعي پانګه تزریق شوه پروګرام له

 له موږ رسه اړیکه:  په تخار او بغالن  کې د سپام ګروپونه جوړ شول

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل 

اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام، د خپلو مقطعي 

مرستو د وېش په لړ کې دا ځل د پروګرام ګټه 

ځه میلیون افغانۍ د پناخیستونکیو ته څه دپاسه 

لومړي او دوهم قسطونو په توګه سپام ګروپونو، د 

پور او سپام کلیوايل اتحادیو ته د خوست والیت 

په )مرکز متون، شمل، لکن او په مندوزي 

 اسامعیل خیل( ولسوالیو کې تزریق کړل. 

د یادونې وړ ده، چې لیږل شوې نغدي مرستې د 

اقتصادي چارو د پیاوړتیا او د کوچنیو او منځنیو 

تشبثاتو د پيل په موخه د پروګرام تر پوښښ 

 الندې کلیوالو ته ویشل کیږي. 

 خوا د مقطعي پانګې تزریق تررسه شو په خوست والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

مخ                                                                               :: خربپاڼه :: ۰مه ګهڼهه                                                                       ۵۶ ::د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا مو پروګرام  ::  


