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کې د نړيوال بانګ ګروپ د يوه غړي په څٻر پدې موخه رامنځته شوه چې په  ١٩٨٨د پانګونې د څو اړخيز تضمين اداره په 
غوړٻدونکو اقتصادونو (ھٻوادونو) کې مستقيمه بھرنۍ پانګونه وھڅوي چې اقتصادي وده غښتلې کړي، د بٻوزلۍ کچه راکمه کړي او د 

ته د سياسي ګواښ لپاره د تضمينونو برابرولو له  خلکو د ژوند سطحه لوړه بوزي. ميګا دا ماموريت پانګه اچوونکو او پور ورکوونکو
الرې، چې پکې د ملکيت سلبول، د قرارداد نقضول، د پيسو د انتقال محدوديتونه، جګړه او ملکي ناکراري او د مالي وجايبو نه اعتبار 

 راځي، بشپړوي. 
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  ړ کويکيفيته لبنياتو د توليد مالتپه افغانستان کې د با هتضمين ادار د پانګونې د څو اړخيز

 مه کړيتکيه راک د ھٻواد ر واردو شويو توليداتوپ به هپانګوندا 

  

ال بانک ادارې، چې د نړيو د پانګونې د څو اړخيز تضمين —)٢٠١٣ ،١٠سمبر ډ(د  ١٣٩٢ ،١٩ليندۍ واشنګټن، د 
لبنياتو د توليد  او پورونو د تقويې څانګه ده، نن اعالن وکړ چې په افغانستان کې د باکيفيته تضمينګروپ د سياسي ګواښ د 

  ه برابروي. پانګونې بيم د ته فابريکې ولوپروسسکابل د لبنياتو  دپه موخه د مالتړ 

تر  لوړ کيفيت لرونکي لبنيات لکه شيدې او مستې به، چې په کابل کې فعاليت کوي، فابريکه ولوپروسسکابل د لبنياتو د 
وان ډن ھوٻل لبنياتو  تضمين اداره د ھالند څو اړخيز ويشي. د پانګونې د محلي بازارونو پروسس او توليدٻدو وروسته پر

او کورنيو ناکراريو د ګواښونو ړو او جګ د مالکيت سلبولود محدوديت،  لٻږدولوپيسو د  تهاو دوو انفرادي پانګوالو  شرکت
  مې برابروي. بي لس کلنې ميليونه يورو په ارزښت ١٫٣۵د پر وړاندې 

 د وان ډل ھوٻل لبنياتو شرکت مدير ښاغلي نيکو ماټدا وينا  "لبنيات په افغانستان کې د پروتينو يوه مھمه سرچينه ده،"
"په افغانستان کې د داخلي شخړو په نتيجه کې د لبنياتو سکتور ډٻر ويجاړ شوی نو ځکه خو اوس وکړه او زياته يې کړه: 

په افغانستان کې چې  دمکړۍ يو ښه فرصت دیه خپله کړې. مونږ باور لرو چې شوي لبنياتو د بازار يوه ستره برخ ووارد
  توليداتو سره په کيفيت او کميت دواړو کې رقابت وکړای شي."له واردو شويو او دننه لبنيات توليد شي 

کې  ونود خپلو پروګرامونو په لومړيتوبد مالدارۍ او لبنياتو د محلي سکتورو مالتړ افغان دولت او نړيوالو پراختيايي ادارو 
بھرنيو چارو وزارت په  د داګرۍ او ھمکارۍ اداره، چې د دې ھٻوادراوستی دی. د يادونې وړ ده چې د ھالنډ د نړيوالې سو

  دې پروژې مالتړ کوي.، ھم له فعاله دهچوکاټ کې 

پدې ھٻواد  ل کې چې"له دې پروژې سره زمونږ مرسته د دې ښکارندويه ده چې مونږ د افغانستان حمايت ته، په داسې حا
"دا وکړه او زياته يې کړه:  کويټرٻلاٻديث  د ميګا عملياتي رئيسدا خبره  ، ژمن يو،"کې اقتصادي بيارغونه پرمخ روانه ده

 پانګونهکې  سيموتشويقوي چې په جنګ ځپلو  دې ته راز پروژې فوري ګټې رامنځته کوي او ھمدا ډول نور شرکتونه
  وکړي."

  


