
 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 

 ميل پروګرام

 دې ګڼه کې:  په

 په دنده   د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام

کارکوونکو ته د دفرتي چارو په  نویوګامرل شویو 

 څلور ورځني ورکشاپ ورکړل شو مناسبت

  والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل  پکتیاپه

 پروګرام  د فعالیتونو پیل
 بساينې پر لور  دسته، د ځان مېرمن ګل 

  په بدخشان والیت کې د پروګرام پیل 

 او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد  د کلیو بیا رغونې

د پياوړتیا ميل پروګرام ګټه اخیستونکو د افغانستان 

د مېرمنو د سوداګرۍ او صنایعو له خونې 

AWCCI څخه د کار او سوداګرۍ رسمي سند

 ترالسه کړ. 
  د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د نوي کابل بانک

 لیک السلیک کړ او پښتنې بانک رسه هوکړه

 د کلیوايل بازار ګډ نندارتون تررسه شو 

۸۹۹۱وری   مه ګڼه ۹ —خرب پاڼه     

 

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

د کلیو د بیارغونې او WEERDP  -د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام 
دې موخه پر الر  ز کال کې په ۸۱۰۲پراختیا وزارت له رهربۍ الندې په 

واچول شو، چې د هېواد په کلیوايل سیمو کې د ښځو اقتصادي او ټولنیز  
ګټه اخیستونکي ښځې تشکیلوي. دا  ۲۱۸ژوند پياوړی کړي. د پروګرام  اتیا 

پروګرام به د سپام ګروپونو، تولیدي ګروپونو، د پور او سپام کلیوايل اتحاديو 
او د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو له طریقه د کلیوايل اقتصاد کچه لوړه کړي او 

 د هېواد په کلیوايل سيمو کې به زرګونه کلیوالو ته د کار زمینه برابره کړي.

 د دې میاشتې غوره کارمنده  

ده،  آغلې فرنوش فقیري ټااکاش شاوې نکېد دې میاشتنۍ ګڼه کې د پروګرام غوره کارکوو

آغلې فرنوش په لومړیو کې په بلخ والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پاروګارام د 

د چارې او ورسته بیا د چاپېریال ساتنې په برخه کې کاارماناده شاوه. ها اه  والیتي اسان

. آغلې فرنوش د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا کړې لري انګلييس ادبیاتو په برخه کې لوړې زده

کالونو راهيسې کارمنده ده، د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا لاه یاو  ۲ميل پروګرام رسه له تېرو 

خوا د پیژندنې په دې لړۍ کې نوماوړی د دې  فعاله غړیو  څخه ګڼش کېږي، د پروګرام له

 میاشتې له غوره کارکوونکیو څخه وپېژندل شوه.

د پروګرام ټول منصوبین د آغلې فرنوش له فعالیتونو او نیکو اخالقو څخاه خاود دي او  

 پخپله کاري برخه کې نوموړې ته د ال زیاتو بریاو او خوښیو هیله لري. 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۸مه ګـڼـه                       ۹ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  

ل کال د وري ۸۹۹۱الرحمن کریمي د  د کلیو بیارغونې او پراختیا وزیر پوهنمل مجیب
مه نېټه د دې وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروگرام  اجرایوي ریـیـ  ۱په 

ل کال د بودجې د مـتـوازن  ۸۹۹۱الله قریيش ته د پروگرام د ښه تطبیق او د  رحمت
 نامه ورکړه. لگښت په مناسبت تحسین



 

 

د ټولنیزه کارکوونکو په توګه د نویو ګامرل شویو  ښاغلیو/ آغلیو لپااره څالاور 

ورځنی روزنیز ورکشاپ د مقدمايت پوهاوۍ تر رسلیک الندې د کالایاو بایاا 

خاوا پاه  رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له

 الر واچول شو. 

خوا چې په کابش، کاپيسا، بامیان او پنجشیر والیاتاوناو کاې د  د پروګرام له

نفره هېوادوال تاازه پاه دناده ګاامرل  ۰۱ټولنیزو کارکوونکو په توګه نږدې 

 ۰۱شوي وو په دې ورکشاپ کې یې ګډون درلود چې د کب د میاشتې لاه 

 مې نیټې پورې به روان وي. ۸۰مې نېټې څخه تر 

په دې ورکشاپ کې ټولنیزو کارکوونکو ته په ټولنه کې د هم ږۍ او انسجام 

د چارو په اړه مقدمايت پوهاوی ورکول کیږي، چې په ټوله کې د پروګارام د 

 موخو او له پروګرام څخه د ګټه اخیستونو په معیارونو به خربې اترې ويش.

  د ورکشاپ برخوال چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام له موخو

 

والیت کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا  پکتیاپه 
 ميل پروګرام  د فعالیتونو پیل

سپام ګروپونه جوړ او  ۰۶۰چې د اقتصادي پراختیا په موخه به نږدې 

میلونه اف انۍ بال عوضه مرسته هم  ۰۱۰،۲له دوی رسه به نږدې 

وکړي. چې له دې پیسو څخه  به په مستقیم او غیر مستقیم ډول   

 کلیوال ګټه پورته کړي.  ۰۸۲۲۱

 

او مقاصدو رسه اشنا شول،  د پروګرام د پيل کولو په تګالرې، کاري  

فرصتونو او د پروګرام پر وړاندې په شته ننګونو هم وپوهېدل، چې په 

ځانګړي توګه یې د ټولنې د خوځښت او تحرک موضوعات په دې  روزنیز 

ورکشاپ کې د پروګرام له چارواکو  رسه رشیک او تر  ارزونې الندې 

  ونیول.

په دنده ګامرل شویـو   د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام

څـلـور ورځـنـي  مناسـبـتکارکوونکو ته د دفرتي چارو په  نویو

 ورکشاپ ورکړل شو

 :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::

او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصااد د پایااوړتایاا مايل  د کلیو بیا رغونې

دغاه  پروګرام د پکتیا والیت په مرکز ګردیز کې رسامً پرانیستش شاو، پاه

غونډه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رییس، د پکتایاا والیاتاي  پرانیست

شورا رییس، د وايل مرستیال، د دې والیت د ښځو چارو رییساې او یاو 

 وه. شمېر مدين فعاالنو برخه اخیستې

د کلیو بیا رغونې اوپراختیا رییس ښاغيل فضش هادي عاصم په پاکاتایاا 

والیت کې د دې پروګرام د فعالیتونو دپيش څخه په مننې زیاته کاړه چاې 

په دې پروګرام رسه به د پکتیا والیت مېرماناې وکاوالی يش پاه ځاان 

بساینې ته ورسیږي او دا پخپله  په دې والیت کې د اليس صنعاتاوناو د 

 پراختیا څرګندونه کوي.  

د یادونې وړ ده چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا مايل پاروګارام پاخاپاش 

راتلونکي پنځه کلنې موده کې د پکتیا والیت دوه ولسوالۍ ) ګاردیاز او 

 احمد آباد( تر خپش پوښښ الندې راويل، 

مخ                      :: خربپاڼه :: ۲مه ګـڼـه                       ۹  



د هګیو د خرڅالو له درکه مې ښه عایدات ترالسه او څه موده 

مرغان رانیول، همدا راز د  دانې فیش ۰۱وروسته مې په  دې پیسو  

مالدارۍ کاروبار چې له غوا او پسونو څخه عبارت دی؛  هم پيش کړ.  

په همدې ترتیب دا اوس پخپله کرونده هم کوم  او په  کرنیزه ځمکه  

 هوږه،  پياز،  رومي بانجان او د نورو موسمي  سبزیجاتو کرنه کوم. 

ه ه  شپږ  ورځنی  روزنیز  ورکشاپ  چې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا 

خوا په الر اچول شوی وو،  موږ ته ډیر زیات ګټور  ميل پروګرام له

متام شو؛ چې  د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام  لخوا موږ ته  

په مرکزي دفرت کې په الر اچول شوی وو.  ځکه چې په دې روزنې 

رسه ما د کاروبار د پياوړتیا په برخه کې ډير څه زده کړل چې دا دې 

اوس یې پخپش کاروبار کې پيل کوم،  زه پخپش کيل کې د کلیوايل 

اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام په راتګ او فعالیت هم  ډیره خوښه  

 شوې یم. 

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

پروګرام په ټول هېواد کې د کلیوايل مېرمنو اقتصادي او ټولنيزې 

پرمختیا ته ژمن او په همدې موخه د هېواد د اوو زونونو له طریقه په 

هر والیت کې لږ تر لږه په دوه ولسواليو کې فعالیت لري، چې د 

دستې په څېر لکونه کلیوايل  پنځه کالونو په ترڅ کې به د مېرمن ګش

 بساینې پر لور حرکت وکړي.  مېرمنې د ځان

دستې د سپام ګروپ غړې ده، د بلخ والیت  دسته چې د ګش مېرمن ګش

په دهدادي ولسوالۍ کې د توخته نوآباد د کيل اوسیدونکې ده، ه ه 

اف انیو په  ۰۱زکې د دې ګروپ غړیتوب ترالسه  او د  ۸۱۰۰په کال 

اونیزه سپام رسه یې وکوالی شول؛ چې د غړو باور ترالسه کړي.  

ز کې د اف انستان د کلیوايل صنعتونو  ۸۱۰۰مېرمن ګلدسته  وایي په 

د پرمختیا ميل پروګرام  یوه کارکوونکې چې  آغلې مریم یوسفي 

نومېده زموږ کيل ته راغله، د کيل یو شمېر مېرمنې یې د ملک په کور 

کې را ټولې  او د پروګرام په اړه یې  ورته معلومات ورکړل. کله چې زه 

له پروګرام څخه خربه شوم په ګروپ کې مې د غړیتوب لپاره  لیوالتیا 

پیدا کړه،  ترڅو وکوالی شم  ځان او کورنۍ ته یوه اندازه  پیسې 

 وسپموم. 

د اف انستان د کلیوايل صنعتونو د پرمختیا ميل پروګرام څخه دمخه به 

د کور په کارونو بوخته وم او د بچیانو د زده کړې لپاره به د لګښت په 

 اړه له ستونزو رسه مخ وم او تش به یې رارسه انديښنه وه.

له کله راهیسې مې چې په سپام ګروپ کې غړیتوب ترالسه کړی، څو 

ځله مې له ګروپ څخه پور اخیستی.  په لومړي ځش چې کله ما له 

ګروپ څخه  د پور په توګه پیسې ترالسه کړلې  په ه و مې د هګیو 

چرګې رانیولې، چې د وخت په تیریدو او د نورو پورونو په ترالسه   ۸۱

 کولو رسه مې خپش کاروبار ته پراختیا ورکړله. 

  

 بساینې پر لور دسته     د ځان مېـرمن ګل

مخ                      :: خربپاڼه :: ۹مه ګـڼـه                       ۹ :: د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  ::  



له ه ه وروسته ښاغلی عبدالوکیش احساس چې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 

ميل پروګرام د شامل زون مسوول دی، د یاد پروګرام موخې په لنډه توګه د 

غونډې برخوالو ته بیان کړل او له ټولو ګډونوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې 

 د دې پروګرام په پلې کولو کې له نوموړي رسه هر ډول مرستې وکړي. 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام پخپش راتلونکې پنځه کلنه موده 

ولسوالیو کې فعالیت کوي، د دې  «فیض آباد او داریم»کې چې په 

سپام ګروپونه جوړ کړي چې له دوی  ۰۶۸ولسواليو په کلیوايل سیمو کې به 

میلیونه بالعوضه مرسته هم وکړي او په نتیجه کې به  ۰۱۱رسه به نږدې 

خلک له دې مرستو  ۰۸۱۶۱یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نږدې 

 څخه ګټه پورته کړي.

د یادونې وړ ده چې راتلونکې اونۍ به د کلیوايل اقتصاد د پایااوړتایاا 
تارماناو یاو  AWCCIۍ د خونې او د سوداگر WEERDPميل پروګرام 

هوکړه لیک)تفاهمنامه( السلیک او له مخې به یې د کلیوايل اقتصااد 
د پياوړتیا ميل پروګرام ټولو ګټه اخیستونکو ته د کاروبار او سوداګارۍ 

 رسمي سند وویشش يش. 

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام 

د والیتي مقام د استازي، د والیتي شورا د رییس، د دولتي ادارو د رییسانو، 

په ميل  او نړیواله کچه د خیریه موسسو د استازو او مدين فعاالنو پر 

 وړاندې په بدخشان والیت کې رسامً پرانستش شو. 

د بدخشان والیت د ښځو چارو رییسه آغلې الینا غیايث چې په دې غونډه 

کې  یې ګډون درلود،  په بدخشان والیت کې یې د ښځو په اقتصادي او 

ټولنیز ژوند رڼا واچوله او ټینګار یې وکړ، چې له ښځو رسه  باید له اقتصادي 

او روحي پلوه مرسته ويش او د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام په 

 څېر نور پروګرامونه هم په دې والیت کې پېش يش. 

ښاغلی انجیرن حیات الله فرهنګ چې په بدخشان والیت کې د کلیو بیا  
رغونې او پراختیا رییس دی، پروګرام ته یې د مبارکۍ ترڅنګ د دې والیت 
له خلکو رسه ژمنه وکړه چې دا پروګرام به په ټاکش شویو کلیوايل سیمو کې 

 په سمه توګه پيل کوي. 

او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام  د کلیو بیا رغونې
ګټه اخیستونکو د افغانستان د مېرمنو د سوداګرۍ او صنایعـو لـه خـونـې 

AWCCI .څخه د کار او سوداګرۍ رسمي سند ترالسه کړ 

د اف انستان د سوداګریو خونې د ښځو د ورځې د ملااناځا اوناډې پاه 

مناسبت یو شمېر مېرمنو ته چې په ه و کې د کالایاو بایاا رغاوناې او 

پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پايااوړتایاا مايل پاروګارام ګاټاه 

اخیستونکي او د صنایعو او سوداګریو د خونې ځینې ښځینه متشبثیناې 

 شاملې وې، د کار رسمي سند ورکړ. 

دغه مراسم چې د حکومت د رسنیو او اطالعاتو د مرکز د کنفرانساوناو 
په تاالرکې تررسه شول، د پټرولیم او معادن رسپرسات وزیاره آغالای 
نرګس نهان، د سوداګرۍ د وزارت معینه آغلې کامالاه صادیاقاي، د 
ښځو چارو  وزارت د پالیسۍ او مسلکي چارو معینه آغالاې ساپاوژماۍ 
وردګ، د صنایعو او سوداګرۍ خونې رییسه آغلې مانایاژه وافاه، پاه 
اف انستان کې د اروپایې اتحادیې سفیر ښاغلای پا ي ماایادون، د 
ښځو د حقوقو لپاره مدين فعاالنو او نورو هېوادوالو رسباېاره لاوماړۍ 
مېرمنې آغلې روال غنې ګډون کړی وو، چاې پاه تارڅ کاې یاې د 
پالزمینې او د هېواد د ټولو والیتونو د مېرمنو اليس صنایعو ته د پېر او 

 پلور زمینه هم برابره شوې وه. 

 

د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام رسامً په بدخشان والیت کې پر فعالیت 
 پیل وکړ
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 له موږ رسه اړیکه:  

 نیله باغ سړک، داراالمان واټ، کابل—افغانستان

www.weerdp-mrrd.gov.af  

www.facebook.com/weerdpofficial 

@officialweerdp 

abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af 

+93 707 655 650   

کال د راسیدو په مناسبت د نوروز د ملانځلو رسه  ۸۹۹۱د 
سم د کابل په بابر بڼ کې د کلیوايل بازار نندارتون 

 تررسه شو.
د اف انستان اسالمي جمهوري دولت رسه د نړیوال بانک د توافه پر 

بنسټ  د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا 

سپام ګروپونو او د پور او سپام له کلیوايل د ه و   WEERDPميل پروګرام

برابر او بلوغ ته رسیديل وي د مايل مالتړ   اتحادیو رسه چې په رشایطو

په توګه په کلیوايل سیمو  کې د اقتصادي فعالیتونو د تررسه کولو په 

تر رسلیک (Seed Capital)  موخه یو اندازه پیسې د مقطعي پانګې

 الندې  مرسته کوي. 

 

د دې لپاره چې د مرستو لیږد په روښانه توګه او پرته له ځنډ  تررسه يش، 

د پور او سپام هرې کلیوايل اتحادیې ته به د هېواد په کچه په فعاله 

سوداګریزو بانکونو کې حساب پرانستش يش او له دې الرې به د پروګرام 

ګټه اخیستونکو ته یادې پیسې ولیږل يش. چې د نړیوال بانک او د 

اف انستان بانک په ګډو هم ږیو رسه د یادو سوداګریزو بانکو د ټاکنې 

پروسه ال دمخه له معیارونو او رشایطو رسه سم د پروګرام لخوا تررسه 

 شوې. 

 

د یادونې وړ ده، چې نوی کابش بانک او پښتني سوداګریز بانک به په 

توافه شوې موده کې د کلیوايل اقتصاد د پياوړتیا ميل پروګرام ګټه 

والیتونو کې خپش بانکي خدمتونه په  ۰۱اخیستونکو ته د اف انستان په 

 دې مناسبت وړاندې کړي. 

 

 ۱۱۱۱د دې هوکړه لیک یا تفاهم نامې د السلیک موخه د پور او سپام 

کلیوايل اتحادیو ته د بانکي حسابونو پرانستش دي، چې په دې وسیله به 

میلونه امریکایې ډالر  د دوی بانکي حسابونو ته ولیږل يش.  د ۰۶نږدې 

والیتونو  ۸۲هوکړه لیک په السلیک رسه به په دې برخه کې د هېواد په 

والیتونو  ۲کې نوی کابش بانک خپش خدمتونه وړاندې کوي او پاتې نورو 

 کې به یاد خدمت د پښتنې سوداګریز بانک لخوا تررسه يش.

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت او نوي کابل بانک او 

 لیک شول  پښتنې بانک ترمنځ هوکړه لیکونه الس

دغه ګډ نندارتون د اطالعاتو او کلتور وزارت په رهربۍ د کلیو بیا 

رغونې او پراختیا وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د کسب 

لرونکو د اتحادیې په ګډو ملګرتیاو رسه د دوه ورځو لپاره جوړ شوی 

 وو.

په دې نندارتون کې د هېواد د لرې پرتو سیمو څخه  راغلیو ښځینه 

متشبثینو فعاله ونډه درلوده او په الس جوړ شوي تولیدات یې د 

 نندارچیانو له تود هرکيل رسه مخ شول. 
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