د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﺗﻌﻘﯿﺒﻮل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎد وزارت ﭘﻪ ﻮﻟﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﺎرﻧ او
راﭘﻮر ورﮐﻮﻧ ډﯾﺎﺑﯿﺲ ﭘﯿﻞ ﮐ
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻤ ﯿﻨﺎر وﮐ ﭼ »د وﻻﯾﺘ ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧ ﺳﯿﺴﻢ ) (PMRSاوس ﭘﻪ ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎن واﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮی او دا آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻮي .ﭘﻪ ﯾﻮ ﮐﻠ ﮐ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ ﻧﯿ ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻮرئ .واﻟﯿﺎن ﺑﻪ اوس د ﺧﭙﻞ وﻻﯾﺖ د ﻮﻟﻨﯿﺰې اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ اړه ﭘﻮه ﺷ«
د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه د دﻏﻮ ﭘﺮژو د ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺎرﻧ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺮي.
ﭘﺨﻮا ﺑﻪ د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د ﻣﺘﻮب ﺳﯿﺴﻢ ﮐﺎروﻟﻮ ﭼ د ډﯦﺮو اداري ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﭘاوﻧﻮ ﺨﻪ ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪه او ﻧﺎﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ډﯾﺎ( ﺑﻪ ﯾ وړاﻧﺪې
ﮐﻮﻟﻮ .د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﺑﻮدﯾﺠﻪ ،ﭘﺮﻣﺨﺘ او وﺿﻌﯿﺖ/ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﮐﺜﺮه ﺮﻨﺪه او روﺎﻧﻪ ﻧﻪ وؤ.
د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﻟ ،ﺎﻏﻠ اﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮزاد ووﯾﻞ ،»،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﺳﺮه دا ﺳﯿﺴﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮﻮ .ﻣﻮږ د ﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د داﺳ ﺳﯿﺴﻢ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﯾﻮ .دا ﻣﻮږ ﺗﻪ د دې ﺗﻮان ورﮐﻮي ﭼ ﺎن ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ د ﭘﺮوژو اﻗﺘﺼﺎدي ﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ
ﮐي .ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐه" ،د دې ﺳﯿﺴﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﭘﺮوژې ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ وﻧﯿﻮل ﺷ«.
د دﻏﻮ ﻧﻨﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وړﻟﻮ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧ ﺳﯿﺴﻢ ﭘﻪ ﺎی ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د وﻻﯾﺘ ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧ ﺳﯿﺴﻢ
) (PMRSﺟﻮړ ﮐی .د ﻣﺮﮐﺰ او وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دوﻟﺘ ﭼﺎرواﮐ ﮐﻮﻻی ﺷ ﭼ دﻏﻪ ﻧﻮی ،اﺳﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﻢ د ﭘﺮﯦو او د ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﮐﺎروﻻی ﺷ .د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻨ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﯿﺴﻢ ﮐ د ﭘﺮوژو د ﺑﻮدﯾﺠ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼ روﺘﯿﺎ او ﻫﻤﺪاراز ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي .دﻏﻪ ډﯾﺎ ﺗﻪ د ﯧﻠﻮ ادارو او ﺑﻮدﯾﺠﻮي واﺣﺪوﻧﻮ/ادارو ﻟﭙﺎره آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد
دی.
ﭘﻪ ﯾﻮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ،د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۳۴وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ راﻏﻠ ﻮﻟﻮ ﺣﻮﻣﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د وﻻﯾﺘ ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧ
ﺳﯿﺴﻢ ) (PMRSور ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ دی .اوس ﺑﺎﯾﺪ دﻏﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ دا ﺑﺎوري ﮐي ﭼ ﻧﻮﻣﻮړي ډﯾﺎﺑﯿﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ دﻗﯿﻖ او ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ډﯾﺎ(
ورﺳﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوژو او د دوی د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﯾﻮ روﺎﻧﻪ اﻧﻮر وي .اﻧﻌﺎم )ﭘﺎﯾﻠﻪ ( ﺑﻪ ﯾ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوژو او ﭘﺮﻣﺨﺘ روﺎﻧﻪ اﻧﻮر وي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺎرﻧ ،ارزوﻧ او ﻋﺎﻣﻪ اړﯾﻮ ﭘﺮوﺮام ) ( (MECد آﻟﻤﺎن ﻧﯾﻮاﻟ ﻫﻤﺎرۍ ﻮﻟﻨﻪ ) (GIZد آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﻮي .د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ،د ﺎرﻧ او ارزوﻧ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل دي .د دې ﻣﻮﺧ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺎرﻧ ،ارزوﻧ او ﻋﺎﻣﻪ اړﯾﻮ ﭘﺮوﺮام ) (MECد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ وزارت ﺳﺮه ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰي او وﻻﯾﺘ ﮐﭽﻪ د ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د وزارت ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ارزوﻧ
ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﻫﻢ وړاﻧﺪې ﮐﻮي او د ﭘﺎﯾﻠﻮ ،اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﯿﺎ او ﺛﺒﺎت د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ و زارت ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﺑﺎﻧﺪې د اﻏﯧﺰې
ارزوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﮐ د ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧ ﮐﭽﻪ زﯾﺎﺗﻮي.
Teaser text:
ﻓﯿﺾ اﺑﺎد ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل ،ﻏﻮﯾ د ﻣﯿﺎﺷﺘ ۲۶ ﻧﯧﻪ ،ﭘﺮون د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د ﭘﺎﻟﯿﺴ او ﻣﺴﻠ ﭼﺎرو ﻣﻌﯿﻦ ﺎﻏﻠ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ور وﭘﯧﮋﻧﺪه .دوی زده ﮐل ﭼ (PMRS) رﺣﯿﻤ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺗﺨﺎر او ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ دوﻟﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د وﻻﯾﺘ ﺎرﻧ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧ ﺳﯿﺴﻢ
دﻏﻪ ډﯾﺎﺑﯿﺲ ﻨﻪ وﮐﺎروي ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژې ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي او ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﯾ ﺎرﻧﻪ ﮐﻮي .دا ﺑﻪ د ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﺳﺎﻧﻪ ﮐي ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ د روﺘﯿﺎ او ﻮاب ورﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ زﯾﺎﺗﻮي .اوﺳﻤﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ  ۳۴وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ دﻏﻪ
.ﺳﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮی دی .د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ د دﻏﻪ ډﯾﺎﺑﯿﺲ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐې ده
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