
  

 

د څه  يادارې له لورد آمريکا ولس، د آمريکا نړيوالې پراختيايې 
 يبشري او اقتصادته  ډګو ډد نړۍ ګوکلونو راهيسې  ۵۰د پاسه 

 .يد يکړچمتو  يمرست

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  ييپراختيا
 په فيسبوک کې

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  ييپراختيا
 په ټويټر کې

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  ييپراختيا
 په يوټيوب کې

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  يپراختياي
 په فلکړ کې

 
 

مياشتې  جنوريد کال  ۲۰۱۸د 
 مه نېټه۲۴
امريکا نړيواله  د

د عامه ، پراختيايي اداره
 اړيکو څانګه

د ټليفون شمېره: 
   
 

 
 

 
 

مطبوعات
 

 
 

 

د امريکا متحده اياالتو حکومت د نوی پراختيايي ملګرتيا هوکړه ليک 
په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ۱۰۰ ميليونه امريکايي ډالره 

 چمتو کړل
 

د امريکا متحده اياالتو حکومت او د افغانستان ماليې وزارت د نوی پراختيايي  – ، افغانستانکابل
 ۱۰۰الي حکومت ته د ود ملي يو وروستهملګرتيا په چوکاټ کې د پراختيايي اصالحاتو راوستو 

د افغان ولس د ژوند حالت ښه کولو په  .هوکړه ليک السليک کړ ېميليونه امريکايي ډالرو ورکړ
حده اياالتو د روانې ژمنې د يوې برخې په توګه د دغو پانګو ورکړه د افغانستان موخه د امريکا مت

د عوايدو راټولولو پياوړتيا، د اداري فساد د کچې ټيټولو او د بيوزلو او محرومو  يدولت له لور
په ګډون د وزلۍ د کچې راټيټولو  وګړو، په ځانګړي توګه د ښځو سره د مرسته له الرې د بې

 پاليسيو اصالحاتو رامنځته کولو ته تړلي ده. کليدياو د تيايي موخو ترالسه کولو ځانګړو پراخ

څلورمې  )NDP(مالي کال لپاره نوی پراختيايي ملګرتيا ۲۰۱۷د امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې د 
ولو چارې پای ق کارزونې او تصديشاخصونو  هو اړوندغدورې د ټاکل شويو موخو او د ه شپږمېاو 

ته ورسولې. د امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې او د افغانستان ماليې وزارت د هوکړې پر بنسټ د 
ژوند حالت ښه کولو په موخه په بريالي توګه د څلورو د افغانستان ملي يووالي حکومت د افغان ولس 

يليونو امريکايي ډالرو م ۱۰۰الحاتو راوستو په پايله کې د او دو نيمګړو پراختيايي اصبشپړو 
 ترالسه کولو مستحق وګنل شو.

د امريکا متحده اياالتو حکومت به د  « وويلپه دي اړه  په کابل کې د امريکا سفير ښاغلي جان بس
امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې له الرې د ماليې وزارت سره خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو د 

افغان حکومت سره مرسته وکړي چې ال نورې موخې ترالسه کړي، د دغو موخو د هر يوې ترالسه 
 ».کول به د ال نورو پانګو ورکړې زمينه برابره کړي

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
mailto:KblAIDDoc@usaid.gov
mailto:KblAIDDoc@usaid.gov


تشويقي پروګرامونه د مهمو « په دي اړه وويل انستان ماليې وزير ښاغلي اکليل حکيميد افغ
او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره د لمړيتوب لرونکو پروژو پلي کولو  پاره حياتيل اصالحاتو راوستو

 ».خورا مهم ديچمتو کولو لپاره سرچينو په موخه افغان حکومت ته د اختياري مالي 

### 
ال�رو څخ�ه ډي�رو پيس��و ډ ميلي�اردو ۱۷د  ېراهيس�ې پ�ه افغانس�تان ک�ې پراختي�ايې پروګرامون��و بان�د ک�ال ۲۰۰۲د 
مريک��ا نړيوال��ه پراختي��ايي اداره افغانس��تان ت��ه د ټول��و څخ��ه ل��وی دوه اړخي��زه ملک��ي مرس��تندويه ال��و س��ره، د ولګ

ولس سره ملګترتيا کوي ترڅو  مريکا نړيواله پراختيايي اداره د افغانستان حکومت اواپروګرام وړاندي کوي. د 
چ�ې د ق��انون  د هي�واد خصوص�ي س�کتور پ��ه مش�ري اقتص�ادي وده تض��مين، ي�و ديموکراتي�ک او ځ��واکمن دول�ت

 ايي او پوهنيز خدمتونه چمتو کړي.حاکميت له لوري حکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتي


