د ﮐرﻧﯥ د ودې او د ﮐﻠﯾو د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﭘروګرام CARD-F
د ﭼرګﺎﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﮫ اﭼوﻧﯥ ﺧﺑرﺗﯾﺎ
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ټوﻟو زوﻧوﻧو ﮐﯥ د ﻏوښﯾﻧو ﻧﺳﻠﻲ ﭼرګﺎﻧو د ﻓﺎرﻣوﻧوﺟوړول

د ﮐرﻧﯥ د ودې او د ﮐﻠﯾو د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﭘروګرام )ﮐﺎرډ-اف( ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ دﭼرګﺎﻧو دځﻧځﯾري ارزښت ﻣﻠﻲ ﭘروژه ﺗطﺑﯾﻘوي .دﭘروژې دﻣﺧﺗﻠﻔو اﺟزاوو ﺗرڅﻧګ ﮐﺎرډ-اف ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟري ﭼﯥ ددې ﻣﻠﻲ ﭘروژې ﻟﮫ ﻻرې د ۲٥۰۰۰ﭼرګوړو ظرﻓﯾت ﻟروﻧﮑﻲ
 ۲۱د ﻏوښﯾﻧو ﭼرګوړو ﻓﺎرﻣوﻧﮫ ﻟﮫ ﺧﺻوﺻﻲ ﺳﮑﺗور ﺳره ﭘﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﯥ د وﻧډه اﺧﯾﺳﺗﻠو ﻟﮫ ﻻرې ﺟوړ ﮐړي ) د ﻣﺻﺎرﻓو ﯾوه ځﺎﻧګړې ﺑرﺧﮫ او ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺑﮫ دﮐﺎرډ-اف ﻟﮫ ﻟوري دوړﯾﺎ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ورﮐول ﮐﯾږي( .دا ﻓﺎرﻣوﻧﮫ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
د ټوﻟو زوﻧوﻧو ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو ﮐﯥ ﺟوړ ﺷﻲ .د ﮐﺎرډ-اف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ددې اﻋﻼن ﻟﮫ ﻻرې ټوﻟو ﭘﺎﻧګﮫ واﻟو ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐوي ﭼﯥ د ذﮐر ﺷوو ﺑﻼﻋوﺿﮫ ﻣرﺳﺗو د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺧﭘل ﭘروﭘوزﻟوﻧﮫ )د وړﯾﺎ ﻣرﺳﺗو ﻟﭘﺎره د ﻏوښﺗﻧل ﺷووﯾو اﺳﻧﺎدو ﺑﺳﺗﯥ( د ﮐﺎرډ-اف
د ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﻣرﮐزي او ﯾﺎ وﻻﯾﺗﻲ دﻓﺗروﻧو ﺗﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮐړي .د ﯾو  ۲٥زرﯾز ﻏوښﯾﻧو ﭼرګﺎﻧو د ﻓﺎرم د ﺟوړوﻟو ټول ﻣﺻرف  ۱۷۰۷۷۰اﻣرﮐﺎﯾﻲ ډاﻟره )د ځﻣﮑﯥ ﻟﮫ ﻗﭔﻣت څﺧﮫ ﭘرﺗﮫ( اټﮑل ﺷوی او د ﮐﺎرډ-اف د ﺑرﻧﺎﻣﯥ وړﯾﺎ ﻣرﺳﺗﮫ ﭘﮑﯥ ٤۰ﺳﻠﻧﮫ ده.

ددې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ددې ﺑﻼﻋوﺿﮫ ﻣرﺳﺗﯥ دﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟووړوګڼل ﺷﻲ ،ﻏوښﺗوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﻻﻧدې ﻻرښووﻧﯥ ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ:
 .۱ځﻣﮑﮫ ۳۰) :ﻧﻣرې(
 .aد ځﻣﮑﯥ د ﻣﻠﮑﯾت اﺳﻧﺎد) :ځﻣﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﻗواﻟﮫ وﻟري او ﯾﺎ ﻟﮫ دوﻟت څﺧﮫ ﭘﮫ اﺟﺎره ﺷوې وي(
 .iدځﻣﮑﯥ ﺳﻧد )ﻗﺑﺎﻟﮫ( ﺑﺎﯾد ﯾﺎ د ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎد ﺷرﮐت ﭘﮫ ﻧوم اوﯾﺎ ھم دﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﭘﻼر )ﭘﮫ دې ﺻورت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﭘﻼر د ﺗذﮐرې ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ او رﺿﺎﯾت ﺧط وﻟري) ﭘﮫ ﻧوم وي او ﯾﺎ ﭘﮫ رﺳﻣﻲ ډول اﺟﺎره ﺷوې ﭼﯥ دﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ دﺗﺳﻠﯾﻣﯥ دورځﯥ
څﺧﮫ ﺗر ﺷﻠو ﮐﻠوﻧوﭘورې داﻋﺗﺑﺎروړوي ھم ﻣﻧل ﮐﯾږي .ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ دې ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ځﻣﮑﯥ د ﻣﺎﻟﮏ ﻗواﻟﮫ ،د ﻣﻌﺎﻣﻼﺗو د ﻻرښووﻧﯥ دﻓﺗر د ﺟواز ﮐﺎﭘﻲ او اﺟﺎره ﻟﯾﮏ ﭼﯥ د ھﻣﺎﻏﮫ دﻓﺗر ﭘﮫ ﺳرﻟﯾﮏ ﺑﺎﻧدې ﻟﯾﮑل ﺷوی وي ﻟﮫ ﺧﭘل ﭘروﭘوزل ﺳره ﯾو
ځﺎی ﺗﺳﻠﯾم ﮐړي.ﮐﮫ ﮐوم ﻏوښﺗوﻧﮑﯽ وﻧﺷﻲ ﮐوﻻی د ځﻣﮑﯥ د ﻣﻠﮑﯾت ﺳﻧد ﺷرطوﻧﮫ ﭘوره ﮐړي د ځﻣﮑﯥ د اﻧدازې او ﯾﺎ د ھﻐﯥ د وړﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎه ﻧﻣرې ﻧﮫ ورﮐول ﮐﯾږي.
 .bد ﻓﺎرم ﺟوړوﻟوﻟﭘﺎره دځﻣﮑﯥ اﻧدازه:د ځﻣﮑﯥ اﻧدازه :د ځﻣﮑﯥ اﻧدازه د ﯾو ﺷﯾډ دﻣﺻووﻧﯾت دآﻻﺗو )(Bio Security Toolsاو ذﺧﯾره ګﺎه ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﻟږ ﺗر ﻟږه  ۲ﺟرﯾﺑﮫ وي
 .cد ځﻣﮑﯥ وړﺗﯾﺎوې:
 .iځﻣﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﺻﻧﻌﺗﻲ ﭘﺎرک ﮐﯥ وي او  ۹-٦ﺷراﯾط ﭘوره ﮐړي .ﮐﮫ ﭘﮫ ﺻﻧﻌﺗﻲ ﭘﺎرک ﮐﯥ ﻧﮫ وي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻻﻧدې ټوﻟو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘوره وي:
 .iiځﻣﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﺳرک ﺳره ﺗړﻟﯥ وي )ﭘوخ ﺳرک ﺳره ﻧښﺗﯥ ځﻣﮑﮫ ﺗﮫ ﺑﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول ﮐﯾږي(.
 .iiiځﻣﮑﮫ ﺑﺎﯾد دﺳﯾﻧد څﺧﮫ ﻟرې او دﺧوړوﻧو د ﺳطﺣﯥ څﺧﮫ ﭼﭘﮫ وي.
 .ivدوھل ﺷوي اوﻟﮫ ﻣﻧځﮫ ﺗﻠﻠﻲ ځﻧګل ځﻣﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﮫ وي.
 .vد څښﻠووړ د ﮐوھﻲ او ﯾﺎ ښﺎري ﻧﻠوﻧو ﮐﺎﻓﻲ اﻧدازه اوﺑو ﺗﮫ ﻻﺳرۍ وﻟري.
 .viدﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣوړوﻟو ظرﻓﯾت وﻟري.
 .viiدﻋﻣوﻣﻲ ﺑرﯾښﻧﺎ ﺳره وﺻل او ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﺑرﯾښﻧﺎ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳۍ وﻟري.
 .viiiد ﮐﺎرډاﯾف د ﺑرﻧﺎﻣﯥ د ﺑﻔر زون ﭘﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘوره وي )ذﮐر ﺷوي ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺑﮫ د اﺳﻧﺎدو د ﺗﺳﻠﯾﻣﻲ ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻧﺎﺳﺗﮫ ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷﻲ(
 .ixﮐوﻣﮫ ځﻣﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﻓﺎرم دﭼﺎرو د ﭘراﺧﺗﯾﺎ وړﺗﯾﺎ وﻟري ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐول ﮐﯾږي.
 .۲ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺳﻧد ۳۰) :ﻧﻣرې(
 .aﺑﺎﻧﮑﻲ ﺳﻧد ﺑﺎﯾد د ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺧﭘل اوﯾﺎﯾﯥ دﺷرﮐت ﭘﮫ ﻧوم وي اوﭘﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﯥ ﯾﯥ د ﯾوې ﺑﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﯾو  ۱٥۰۰۰۰او ﯾﺎد ھﻐﯥ څﺧﮫ زﯾﺎﺗو اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟرو ﺷﺗون وښﯾﻲ .ﺳﻧد ﺑﺎﯾد د اﺳﻧﺎدو د ﺗﺳﻠﯾﻣﻲ څﺧﮫ ﺗر ﺷل ورځو څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻧﮫ وي ﭼﺎپ ﺷوی.
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺳﻧد ﺗﮫ ﻧﻣرې ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول ورﮐول ﮐﯾږي:
 ۲۰ .iﻧﻣرې ھﻐﮫ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺳﻧد ﺗﮫ ورﮐول ﮐﯾږي ﭼﯥ ټﺎﮐل ﺷوې اﻧدازه ﭘﯾﺳﯥ ﭘﮑﯥ وي.
 ۱۰ .iiﻧﻣرې ﭘﮫ ﺗﯾرو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﯾﯥ د راﮐړه ورﮐړو ﭘﮫ اﺳﺎس ﭘﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﯥ ﺗﻐﯾراﺗو ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ورﮐول ﮐﯾږي
 .۳وړاﻧدې ﮐړای ﺷوی ﺳوداګرﯾز ﭘﻼن ۲۰ :ﻧﻣرې(
 .aد ﻣرﻏداري ﭘﮫ ﺳﮑﺗور ﮐﯥ د ﺳوداګرۍ اوﺳﻧﯽ ﺣﺎﻟت
 .bدﺳوداګرﯾزې ﻣوﻗﻊ د ﭘرﻣﺦ وړوﻟو ﻟﭘﺎره ﻟرﻟﯾد ،ﺗګﻠوری اواھداف
 .cدﻏوښﯾﻧو ﭼرګوړو د ﻓﺎرم وړاﻧدې ﺷوي ځﺎﻧګړﻧﯥ ) ظرﻓﯾت ،ﺳﮑﯾﭻ ،ﻧﻘﺷﮫ اوﻧور ﺗوﺿﯾﺣﺎت(
 .dدﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟوړوﻟو ﭘﻼن ) ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ او دﮐﺎروﻧو دﭘوره ﮐوﻟو ﻣﮭﺎل وﯾش( او دآﻻﺗو دﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﻧډ ﭘﻼن
 .eﻣﺎﻟﻲ ﭘﻼن :ﭘﮫ ډاﻟرو ﮐﯥ د ﺗطﺑﯾﻖ اټﮑل ﺷوې ﺑودﯾﺟﮫ  -د ځﻣﮑﯥ د ﻗﯾﻣت څﺧﮫ ﭘرﺗﮫ  -او ھﻣدارﻧګﮫ د راﺗﻠوﻧﮑو دوه ﮐﻠوﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟګښﺗوﻧو او ﻋواﯾدو ﻟﻧډﯾز.
 .fدﺑﺎزارﻣوﻧدﻧﯥ ﭘﻼن
 .iدﻋرﺿﯥ اوﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣوﺟوده وﺿﻌﯾت
 .iiﻣوﺟوده اوﻣﺗوﻗﻊ رﻗﺎﺑت ﮐوﻧﮑﻲ
 .iiiدﺗوﻟﯾداﺗو دﻋرﺿﯥ ﻟﭘﺎره ھدف ﺷوې ﺑﺎزار
 .ivدﻓﻲ واﺣد ﺗوﻟﯾد ﭘﻼن ﺷوی ﻗﯾﻣت
 .vدﭘﺎﯾښت ﺳﺗراﺗﯾژي) داﺳﯥ ﯾوﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ذﮐرﮐول ﭼﯥ څرﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻏﮫ د ﻏوښﯾﻧوﭼرګوړو ﻓﺎرم ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوګﮫ ﻓﻌﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ(
 .٤اړوﻧده ﺗﺟرﺑﮫ ۲۰):ﻧﻣرې(
 .aدآﯾﺳﺎ ﯾﺎ ﺳوداګرﯾو اوﺻﻧﺎﯾﻌو وزارت ﺳره د ﺷرﮐت ﺛﺑت ﺟواز او ﯾﺎھم دﺟواز دﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دﻋرﯾﺿﯥ ﺷﺗون.
 .bﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﺷرﮐﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﭼرګﺎﻧو د ﺗﺟﺎرت او ﯾﺎ ﭘﮫ ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﺑڼﮫ د ﭼرګﺎﻧو د روزﻧﯥ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﺗﯾرو ﭘﻧځو ﮐﻠوﻧود ﺗﺟرﺑﯥ ﺷواھد او اﺳﻧﺎد د ﮐﺎرډاف دﻓﺗر ﺗﮫ ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐړي .اوس وﺧت ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟو ﺷرﮐﺗوﻧو ﺗﮫ اوﻟﯾت ورﮐول ﮐﯾږي.
 .cد ﺑﺷري ﺳرﭼﯾﻧو ﺗوﺿﯾﺢ )ارګﺎﻧوګرام ،دﭘروژې دﺗطﺑﯾﻖ ﻟﭘﺎره د ارګﺎﻧوﮐرام ﭘﮫ اﺳﺎس دوړاﻧدې ﺷوو ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ

د ﭘوره ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﻟﭘﺎره ﺿروري اﺳﻧﺎد) :ﻻﻧدې ټول اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾد د ﭘورﺗﮫ ذﮐر ﺷوو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳره ﺳم ﺗﺳﻠﯾم ﮐړای ﺷﻲ(

د ﮐﺎرډاﯾف ﺳټﻧډرډ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﯾﺎ ﻓورﻣﮫ
ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﭘﻼن
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺳﻧد
د ﭼرګﺎﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﺗﭔرو ﭘﻧځو ﮐﻠﻧو دﺗﺟرﺑﯥ اﺳﻧﺎد
د اﯾﺳﺎ او ﯾﺎ د وزارت ﺗﺟﺎرت ﻻﯾﺳﻧس
د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ
د ځﻣﮑﯥ د ﻣﻠﮑﯾت ﺳﻧد او ﯾﺎ ھم اﺟﺎره ﺧط
دﺗذﮐﯾرې ﮐﺎﭘﻲ
دځﻣﮑﯥ دﻣﺎﻟﮏ رﺿﺎﯾت ﺧط )داړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ(

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دﻋرﯾﺿﯥ/ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ دﺑﺳﺗﯥ ﺗﺳﻠﯾﻣول:

ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ دﮐﺎرډ-اف ځﺎﻧﮑړې او ﻣﻌﯾﺎري ﻓورﻣﮫ ﯾواځﯥ دﮐﺎرډ-اف دوﯾب ﺳﺎﯾت) (www.cardf.gov.afاو ﯾﺎ ھم ددې ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﻟﮫ وﻻﯾﺗﻲ دﻓﺗروﻧو څﺧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.
د ﭘروﭘوزﻟوﻧو )دﻏوښﺗل ﺷوﯾو اﺳﻧﺎو ﺑﺳﺗﯥ( دورﮐړي وروﺳﺗۍ ﻧﯾټﮫ:
ﭘروﭘوزﻟوﻧﮫ )ﭼﯥ ﭘورﺗﮫ ذﮐر ﺷوي ټول اﺳﻧﺎد ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل وي( ﺑﺎﯾد د ۲۰۱۷م ﮐﺎل د ﺟﻧوری دﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﻟﮫ ۲۳ﻣﯥ ﻧﯾټﯥ ﭼﯥ د ۱۳۹٥ھﺟری ﺷﻣﺳﻲ ﮐﺎل د دﻟو دﻣﯾﺎﺷﺗﯥ د ٤ﻣﯥ ﻧﯾټﯥ ﺳره ﺳﻣون ﺧوري د ﻣﺎزﯾګر د ٤ﺑﺟو څﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ذﮐر ﺷوو اﺳﻧﺎدو
ﺳره ﯾو ځﺎی ﭘﮫ ﯾﺎدو ﭘﺗو ﺗﺳﻠﯾم ﮐړای ﺷﻲ .د ﭘروﭘوزﻟوﻧو د ﺗﺳﻠﯾﻣﻠو ﭘر وﺧت ﻟﮫ ﺗﺳﻠﯾﻣووﻧﮑﻲ ﻣﺳؤل ﺷﺧص څﺧﮫ د ﻋرﯾﺿﯥ د ﺗﺳﻠﯾﻣوﻟو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﯾو ځﺎﻧګړی ﺳﻧد واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .ھﻣدارﻧګﮫ ټول اړﯾن اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾد د ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﻟﮫ ﺧوا اﻣﺿﺎ او
ﺳټﺎﻣپ ﺷﻲ او ﭘﮫ ﺳر ﭘټﻲ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ ډول ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻓرﺻت ﻧوم ﭘرې  -د ﻏوښﯾﻧو ﭼرګﺎﻧو ۲٥زرﯾزﻓﺎرم – ﭘرې ﻟﯾﮑﻠﯥ وي ﺗﺳﻠم ﺷﻲ.

د اﻧﺗﺧﺎب ﭘروﺳﮫ:

(１
(２
(３
(４

ﯾوازې او ﯾوازې ھﻐﮫ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ ﯾﺎ ﻋرﺿﯥ ﭼﯥ اول او دوھم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﯾﯥ ﭘوره ﮐړي وي ،د ﭘروﺳس ﻟﭘﺎره ﭘر ﻣﺦ وړل ﮐﯾږي.
ټول ﺟﻣﻊ ﺷوي ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ ﺑﮫ د ﭘورﺗﮫ ذﮐر ﺷوو څﻠورو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐﯾږي.
دا اﻣﮑﺎن ﻟري ﺟﯥ د ﮐﺎرډاﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻟﮫ ﺷﺎرټ ﻟﯾﺳټ ﺷوو ﮐﺎﻧدﯾداﻧو ﺳره ﻣرﮐﯥ وﻟري.
د ﮐﺎرډاﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ټوﻟو ﻏوښﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ددوی د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧو د ﻧﺗﯾﺟﯥ ﭘﮫ اړه اﺣوال ورﮐړي.

•
•
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•
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•
•
•

ﭘﮫ ھﯾڅ ﺷﮑل د ﮐوﮐﻧﺎرو او ﻧورو ﻣﻧﻌﮫ ﺷوو زراﻋﺗﻲ ﻣﺣﺻوﻻﺗو ﭘﮫ ﮐرﻧﮫ ﮐﯥ ښﮑﯾل ﻧﮫ وي.
ﻟﮫ ﮐﺎرډ-اف ﺳره د ﭘروژې د ﻋﻣﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻻزﻣﮫ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي او د ﺗل ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ) (M&Eټﯾم ﺗﮫ د ﭘروژې ﭘﮫ اړه ﮐره ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐړي.
د ﮐﺎرډ-اف ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﻟﮫ ﮐړﻧﻼرو ،دھﻘﺎﻧﺎﻧو او وړو دھﻘﺎﻧﺎﻧو ﺳره ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم او ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول ھﻣﮑﺎر واوﺳﻲ.
د ﭘروژې اړوﻧد ﭘﮫ ټوﻟو روزﻧﯾزو ﭘروګراﻣوﻧو او ﮐﺗﻧو ﮐښﯥ ګډون وﮐړي.
ﭘﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻧﮫ ﺟوړ ﺷوي ﺗرﺗﯾب ﮐﯥ ټول اړﯾن ﻣواد د ﮐﺎرډ-اف ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړي.
د ﮐﺎرډ-اف ﻟﮫ ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﺳره د ﺑﻼﻋوﺿﮫ ﻣرﺳﺗﯥ داﺳﯥ ﯾو ﺗړون اﻣﺿﺎ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ د ﮐﺎرډ-اف ﻣﺳﺗﻔﯾد او د ﺿرورت ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﯾوې درﯾﻣﯥ ډﻟﯥ ټول ﺣﻘوق او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ درج ﺷوي وي.
د ﮐﺎرډ-اف د ﮐوﻣﮏ ﭘﮫ اﺳﺎس ﺟوړ ﺷوي ﮐﺎروﺑﺎر ټول ﻋواﯾد ،ﻣﺻﺎرف اﻣد او داﺳﯥ ﻧورو ﺻﺣﯾﺢ رﮐﺎرډ وﺳﺎﺗﻲ او د ﮐﺎرډ-اف د ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﮐﺎر ﮐووﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړي ﺗر څو ﻟﮫ ﮐﺎروﺑﺎر څﺧﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي او ﺿروري ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړي.
د ﮐﺎروﺑﺎر د ﭼﻠوﻟو ﻟﭘﺎره د اړﺗﯾﺎ وړ ﮐﺎرﻣﻧدان وګوﻣﺎري.
ﻟﮫ ھﻐو ﮐړﻧو څﺧﮫ ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﻌﻧﯥ د ھوا ،اوﺑو او ځﻣﮑﯥ د زﯾﺎن ﺳﺑب ګرځﻲ ،ځﺎن وژﻏوري.
ﻟﮫ ھﻐو ﮐړﻧو څﺧﮫ ﭼﯥ د ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﺷﺧړو )ﺟګړه ،ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ،زړه ﺑدواﻟﯽ او ﯾﺎ ﻟﻔظﻲ ﺷﺧړو( او ﯾﺎ د ټوﻟﻧﯾزو ﺟﻧﺟﺎﻟوﻧو ﺳﺑب ګرځﻲ ،ځﺎن وژﻏوري.

ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ:

ﯾﺎدوﻧﮫ :ټوﻟو ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدو ﻏوښﺗوﻧﮑو څﺧﮫ ھﯾﻠﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ د ﭘروﭘوزﻟوﻧو دﺗﺳﻠﯾﻣﯥ څﺧﮫ وړاﻧدې ﭘﮫ ﯾوه ﻏوﻧډه ﮐﯥ ﭼﯥ د ۲۰۱۷م ﮐﺎل د ﺟﻧوری دﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﭘﮫ ۱٥ﻣﮫ ﻧﯾټﮫ ﭼﯥ د ۱۳۹٥ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﮐﺎل دﺟدی دﻣﯾﺎﺷﺗﯥ  ۲٦ﻣﯥ ﻧﯾټﯥ ﺳره ﺳﻣون ﺧوري د ﮐﺎرډ-اف
ﭘﮫ ﻣرﮐزي دﻓﺗر ﮐﯥ داﯾرﯾږي ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ .ددې ﻧﺎﺳﺗﯥ ﻣوﺧﮫ ټوﻟو ﻏوښﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ددې ﻓرﺻت ﭘﮫ اړه اړﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐول او ﭘﮫ دې اړه د ھﻐوی د ﭘوښﺗﻧو ﺟواﺑوﻧﮫ دي.

د ﮐﺎﺑل ﭘﺗﮫ :د ﮐرھﻧﯥ ،اوﺑو ﻟګوﻟو او ﻣﺎﻟدارۍ وزارت ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮭﺎر وداﻧۍ د ﮐﺎرډ-اف دﻓﺗر.
د ﮐﺎرډاﯾف دﻓﺗروﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ،ﻧﻧګرھﺎر ،ﺑﻠﺦ ،ﺑدﺧﺷﺎن ،ﭘروان ،ھﻠﻣﻧد ،ھرات ،ﮐﻧدھﺎر ،ﺧوﺳت ،ﺗﺧﺎر او ﻟوګر وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﺷﺗوﻧﮫ ﻟري.
www.cardf.gov.af

