
 

  
 لږوالي په موخه د نړيوال بانک ګروپ تګالره تدوين شوه د فقر په افغانستان کې د 

 
  مالي مرسته تصويب شوهميليون امريکايي ډالرو بسپنه  ١٢٠د افغانستان د پراختيايي لومړيتوبونو د مالتړ لپاره د 

  
ميليون امريکايي  ١٢٠مديره پالوي د افغانستان لپاره د  ييوید نړيوال بانک اجرا -مه، واشنګتن ٢٧کال د اکتوبر  ٢٠١۶د 

د مشارکت چوکاټ په څرنګوالي  غه بنسټکلونو لپاره يی د د ٢٠٢٠تر  ٢٠١٧مرسته د تصويب ترڅنګ، د  ډالرو بسپنه مالي
. ټاکل شوې چې د فقر د لږوالي په ھکله د نړيوال بانک مالي مالتړ په افغانستان کې د راتلونکو څلورو خبری اترې وکړې

  له مخې وټاکل شي.ميالدي) لپاره د ھمدغې تګالرې  ٢٠٢٠تر  ٢٠١٧کلونو ( 
  

نو په برخه کې ميليون ډالره يی د زيربنا او ټولنيزو خدمتو ١٠٠ميليون امريکايي ډالرو څخه ټاکل شوې چې  ١٢٠د دغه 
لپاره د ځښاک  ميليون وګړو ٣٫۴ھيواد په ټلولو کليوالي او څلورو لويو ښارونو کې شاوخوا ولږول سي، چې په ھغه کې د 

سکتور د پياوړتيا په موخه او په تيره  ميليون ډالره د مالي ٢٠پاتې  . ھمدا رازبرابره شي او اړوند آسانتيا اوبو ته السرسۍ
  .شوي ديوړتياو د ښه کولو لپاره ځانګړي  اداري بيا د افغانستان بانک د

  
مرستې تصويب، خپله دا په ډاګه  او د تازه بسپنه ماليد نوي مشارکت د چوکاټ  د افغانستان لپاره د ھمکاريوننئ بحث " 

آسيا په حوزه کې د نړيوال  د سويلي "،ید اوږد مھال لپآره له افغانستان څخه خپل مالتړ ته ژمن دچې نړيوال بانک  کوي
و چې د افغانستان له خلک يو "مونږ ليوال :د دغه مطلب په څرګندولو سره زياته کړه  بانک مرستيالې آغلۍ انيتا ديکسون

 سره خپلو مرستو ته په ھر اړخيزه توګه دوام ورکړو، ترڅو د ټولو افغانانو لپاره اقتصادي او ټولنيز شرايط ښه والۍ ومومي
  او ميليونه تنه وګړي په دغه ھيواد کې د فقر له منګلو څخه وژغورل سي".

  
ھدف  دد فقر د کچې د ټيټوالۍ  په افغانستان کې نړيوال بانک لپارهد په حقيقت کې چوکاټ دغه د ھيواد لپاره د مشارکت  

د تګالرې تنظيم کوونکۍ بلل کيږي، چې د افغانستان د ملې سولې او پراختيا له چوکاټ سره په نږدې  حصول کولو په موخه
 ودې ي سکتور د په افغانستان کې د عامه خدمتونو او خصوص ترڅوتګالرې ھدف دا دې تړاو کې جوړ شوې دی. د دغې 

چوکاټ بل ھدف دا دی ترڅو له يو داسې اقتصادي  شي. د دغه مشارکتي او معياري بنسټونو رامينځتهي لړ پياوړ يولپاره 
ودې څخه مالتړ وشي چې د ھغې په درشل کې د ټولو خلکو په ژوندون کې بدلون رامينځته شي او تمرکز يی په شاته پاتی 

  تاوتريخوالي له امله په بې ځايه شويو کډوالو وي. سمي استوګنو او د کورنيسيمو، په ښارونو کې په غير ر
  
وروسته له ھغه مشخص شي چې د روان ميالدي کال په ټاکل شوې لپاره اړين مالي مالتړ مشارکت چوکاټ نوموړي د 

) د تمويل کوونکو غونډه ترسره شي. دا په داسې حال IDAادارې (د نړيوالۍ پراختيايي  دسامبر مياشتې کې د نړيوال بانک
مالي مالتړ به ھم د دغه )  ARTFد افغانستان د بيارغونې صندوق (کې ده چې د دغه مشارکتي چوکاټ د تمويل لپاره 

ک د نړيوال بان)  IFCنړيواله مالي اداره (صندوق د تمويل کوونکو لخوا ھم په نږدی راتلونکې کط مشخص او بشپړ کيږي.
 خپلې مشارکت د چوکاټ د لومړي پړاو د تطبيق په ترڅ کې د په توګه ھوډ لري ترڅو د  څانګېکتور س د خصوصي

کړي. ھمدا راز د څو اړخيزو پانګونو  ميليون ډالرو ته اوچت ٨٠ميليون امريکايي ډالرو څخه  ۵۴له  سقفاوسنې   پانګې 
ګواښونو د بيمې کوونکي مټ په توګه ژمنه ده ترڅو د مالي ، د نړيوال بانک ګروپ د سياسي )  MIGAد تضمين اداره (

  صنايعو، کرھنيزو محصوالتو د سوداګر، خدماتو او زيربناو په سکتورونو کې د اړتيا وړ مالتړيز بھير ته پراختيا ورکړي.
  

"مونږ د دولت له ھغه شمير ھڅو څخه ځانګړۍ مالتړ کوو چې موخه يی د بې وځلو ميرمنو، ماشومانو او مرستو ته د اړو 
وګړو په ژوندانه کې د مثبت بدلون رامينځته کول وي. دغه مرستې کيدلۍ شي چې روغتيايي او روزنيزو خدمتونو ته د 

چې په زيربناو کې پانګه اچونه وي او يا ھم په کليوالي سيمو کې  خلکو متوازنه السرسي باندې تمرکز ولري، کيدلۍ شي

  ي اعالميهخبر 
 

 
 
 



افغانستان  په." استوګنو وګړو ته د کرھنې سکتور له الرې د معيشت او کارموندنې د فرصتونو او آسانتياو برابرول واوسي
يژيک غانستان کې خپل سترات"مونږ په اف د دغو خبرو په څرګندولو سره زياته کړه:رابرت سام  کې د نړيوال بانک ګروپ مشر

مشارکت دوام ته ژمن يو، او زمونږ ھڅه دا دی ترڅو له يوې خوا د کورني ظرفيتونو د رامينځته کولو په برخه کې نړيوال 
پوھاوۍ او تجربې شريکې کړو او له بلې خوا د غوره حکومتولۍ لپاره د دولتي ادارو په پياوړي کيدلو کې مرستې جاري 

  وساتو".
  
تصويب  ميليون امريکايی ډالرو بسپنه مالي مرستې ١٠٠لپاره د  تړون پروژې د لومړي پړاو د پيل  نستان د ولسيد افغا 

 ۶٢٨د دغې پروژې ټولټال بوديجه  .کيږيلې پراختيايي ادارې لخوا تامين د نړيوال بانک د نړيوا شوه،پروسه چې نن ترسره 
نړيوالې پراختيايي ادارې له مالتړ څخه، د افغانستان دولت ھم له بانک د  ميليون امريکايي ډالره ده، چي سربيره د نړيوال

ميليون ډالره به نړيواله ټولنه د افغانستان د  ۴٠٠ميليون امريکايي ونډه واخلي، او پاتي  ١٢٨خپلو کورني سرچينو څخه  
ې اتلونکو څلورو کلونو په ترڅ کبيارغونې صندوق له ليارې تمويل کړي. ټاکل شوې چې د ولسي تړون لومړئ پړاو به د ر

  ميليون افغانان به د دغې پروژې د خدمتونو څخه برخمن شي. ۵،٨تطبيق او شاوخوا 
  
برګون وضعيت د چټک غ مرسته به د افغانستان د مالي سکتور بسپنه مالي ھڅونکيډالرو په ارزښټ  ن امريکاييميليو ٢٠د 

سيستم د ښه والۍ په  بانک د ظرفيت جوړونې او د مالي موخه او د افغانستاند السته راوړنو د پراختيا او دوام په  پروژې
د افغانستان بانک قانوني او څارونکې ونډه  د دغې بسپنه مالي مرستې تر ټولو ستر ھدف دا دی ترڅو. موخه مصرف شي

   په مالي سکتور کې نوره ھم پياوړې کړي.
  

  
  ولئ شئ کي ترالسه کوال بانک د فعاليتونو په ھکله معلومات په الندې ويب پانو په افغانستان کې د نړي 

http://www.worldbank.org.af  
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