
 

 
 

 .يد يکړ مچتو  مرس يت يبرشي او اقتصادته  ډګو ډد نړۍ ګولکونو راهیسې  ۵۰د څه د پاسه  يد آ مریاک ولس، د آ مریاک نړیوالې پراختیایېې ادارې هل لور
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اداره په یوټیوب کې ييپراختیا د آ مریاک نړیواهل  

 
اداره په فلکړ کې پراختیايي د آ مریاک نړیواهل  
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د امریکا نړیوالې پراختیای  ي ادارې او د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت 
 دوه نوې پروژې پیل کړي 

 

د کرنې، اوبو لګونې او او د افغانستان  امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې رئیس ښاغلي هربي سمیټد نن،  –کابل، افغانستان 
مالدارۍ وزیر ښاغلي نصیر دراني د افغانستان د کرنې سک ټور ودې په موخه د کرنیزو او مالدارۍ محصوالتو ځنځیري ارزښت لوړولو 

برخه کې د  دوه پروژې پرانیستې.  د دغو پروژو اساسي موخې د مالدارۍ او کرنیزو لوړ ارزښت لرونکو محصوالتو ځنځیري ارزښت
( عواید او د ۱کلیوالو عوایدو زیاتول بلل شوي دي. دغه پروژې به: )د سره د مرستې له الرې د دندو رامنځته کول او  تشبثونوکلیدي 

 ړي سره به مرسته وک( د تشبثاتو ۳کلیدي تشبثاتو وړتیا لوړه کړي؛ او )( د ځنځیري ارزښت ۲دندو پایونکي فرصتونه رامنځته کړي؛ )
 کوالی شي چې په کورني او نړیوال بازار کې لوړ کیفیت لرونکي محصوالت وپلوري.ترڅو و 

د امریکا متحده ایاالتو حکومت د »د دغو پروژو پرانیستو پر مهال د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې رئیس ښاغلي هربي سمیټ وویل
 .«افغانستان سره مرستې ته ژمن دی بازار محوره او د خصوصي سک ټور په مشرۍ د اقتصادي ودې مالتړ له الرې 

ارزښته کرنیزو  -د افغانستان د لوړ پروژه، او د افغانستان د مالدارۍ محصوالتو ځنځیري ارزښت دغه نن اعالن شوي دوه پروژې )
باد او کندهار  ( به د کابل، هرات، مزارشریف، جاللمحصوالتو ځنځیري ارزښت پروژه

 
وړتیاوو کلیدي تشبثونو تولیدي او رقابتي ا

دغه تشبثونه چې د لویو تشبثونو په نوم هم پیژندل کیږي به د خپل سوداګرۍ او مدیریت معیارونو لوړولو  لوړولو باندې غور وکړي.
لپاره مرستې ترالسه کړي ترڅو د کمیت او کیفیت برخو کې د کورني او نړیوال بازار غوښتنې پوره کړي. دغه تشبثونو به د خپل ودې او 

ه تولیدي شبکو عوایدو کچه لوړه کړي. په راتلونکو دندو فرصتونه زیات او د خپل تشبث او اړوندتوګه باثباته  پهلړ کې  پرمختګ په
لنې زیاته کړي. دغه دوه پروژې به په ګډه س ۳۰پنځه کلونو کې به دغه پروژې د خپل اړوند ځنځیري ارزښت برخه کې تولیدي کچه تر 

په ارزښت  لوړوالۍ رامنځته شي او  ډالرو  میلیونو امریکاي  ي ۱۴۰وکړي ترڅو د هغو سودګراۍ کې د  د افغانستان تشبثونو سره مرسته
 میلیونو امریکاي  ي ډالرو پانګونه جذب کړي. ۶۵د کرنې په برخه کې تر 

رستې د باثباته کاري د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې مد امریکا نړیواله پراختیاي  ي اداره د افغانستان اقتصادي ودې ته ژمنه ده. 
 وزلۍ کچې ټیټولو، او د صادراتو زیاتولو په موخه د خصوصي سک ټور سره مرستې باندې متمرکزې دي. فرصتونو رامنځته کولو، د بې

 

### 
 

نړیوال ه پراختی ای  ي ډال رو څخ ه ډی رو پیس و لګول و س ره، د امریک ا  میلی اردو ۱۷کال راهیسې په افغانستان کې پراختیای  ې پروګرامونو باندې د  ۲۰۰۲د 
حکوم ت او اداره افغانستان ته د ټولو څخه لوی دوه اړخی زه ملک ي مرس تندویه پروګ رام وړان دي ک وي. د امریک ا نړیوال ه پراختی ای  ي اداره د افغانس تان 

د قانون حاکمی ت  چې ولس سره ملګ ترتیا کوي ترڅو د هیواد خصوصي سک تور په مشري اقتصادي وده تضمین، یو دیموکراتیک او ځواکمن دولت
 له لوري حکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتیای  ي او پوهنیز خدمتونه چمتو کړي. 
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