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٢

آی او ایم - مونږ څوک یو؟

ددې مالومايت کتابچې موخه

د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د کډوالۍ چارو په برخه کې فعالیت لري او د ١٩٥١ میالدي کال  کې 

رامنځ ته شوی چې د رامنځ ته کېدو راهیسې یې میلونونو کډوالو رسه  مرسته کړې، په دې باور چې که چېرې مهاجرت په درنښت، منظم او 

داوطلبه ډول وي. نو، په بشپړه توګه اړونده خلکو او ټولنې ته ګټه رسوي.

په خپله خوښه د ستنېدنې او بیا مېشته کېدنې پروګرام؛ د خپلې خوښې ستنېدونکو او بیا مېشته کېدونکو کډوالو رسه د مرستو د ښه مدیریت 

لپاره د هراړخیز چلند یوه الزمي برخه ده. د خپلې خوښې ستنېدنه او بیا مېشت کېدو پروګرام د کډوالو مالتړ کوي، په تېره بیا هغه کډوال چې 

نيش کوالی او یا هم نه غواړي چې په کوربه هیوادونو کې پاتې يش او غواړي په خپله خوښه بېرته خپلو اصيل هیوادونو ته ستانه يش.

د اطریش هېواد د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام د " ریسټارت ٣، پروګرام  د خپلې خوښې د ستنېدونکو کډوالو او په افعانستان کې د 

بیا مېشته کېدنې د سېستم د پروګرام رسه چې د اروپایي اتحادیې د کډوالو مايل صندوق، کډوالۍ او بیا میشته کېدنې ادارې (ای، ام، ای، 

اف)  او د اطریش د فدرايل ادارې د کورنېیو چارو وزارت لخوا متویلیږي او له هغو کسانو رسه چې د اطریش څخه په خپله خوښه بېرته خپل 

هېواد افغانسان ته ستنېږي او خپل ژوند رسه رسه پېلوي مرسته کوي ددې پروژې هدف د راستنیدونکو کډوالو مالتړ کول دي دوي ته د مشورو 

په ورکولو رسه دوي ته د عاید یوه دوامداره رسچینه برابره يش چې دوی ورته اړتیا لري.

دا الرښود به دررسه په افغانستان کې د آي او ایم په مرسته د کار د پیلولو په پروسه کی په پوهېدلو کې مرسته وکړي. دا تاسې ته د کاروباري 

پروسې مرحلې په ګوته کوي او تاسې ته مفیدې مالومات او مفکورې درکوې چې څنګه کولی شئ یو کاروبار انتخاب، جوړ او پرمخ یوسئ. ددې 

رسبیره دا کتابچه تاسې ته ټول اړین مالومات درکوي ترڅو وکولی شئ د آی او ایم د بیامیشته کیدنې مرستې ژرترژره ترالسه کړئ.

لطفاً دا خربه په یاد وساتئ چې د آي او ایم د بیا میشته کیدنی د مرستو د ترالسه کولو لپاره الزمه ده چې تاسې افغانستان کې د آي 

او ایم د یو دفرت رسه اړیکه ونیسئ او دهغی لپاره اړین اسناد چمتو کړئ (١٠مخ وګورئ).  )
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١. څنګه یو کاروباري مفکوره انتخاب کړو؟
١٫١. فرصتونه په نښه کول

دغه الندی ټکي تايس رسه په دې اړه مرسته کوالی يش:

د یو کاروبار د پیلولو لپاره په ټولیزه توګه دا خربه مهمه ده چې یو داسې تولید یا خدمتونه غوره کړئ چې په سیمه کی ورته اړتیا وي ، او یا پکې 

تاسې د خپلو رقیبانو نه ښه کار کوالی شۍ.

• ستاسې د زده کړې کچه څومره ده؟

• ستاسو مسلکي سوابق څه دی؟

• ستاسو وړتیاوې او خوښ څه دي؟ ایا تاسو کولی شئ دا د خپلې سوداګرۍ لپاره وکاروئ؟

• ستاسې په سیمه کې خلک څه يش ته اړتیا لري؟

• ستاسې په سیمه کې ال د مخه څه موجود دي، ایا داسې څه شته چې تاسې یې ښه کوالی شئ؟

• داسې کوم کار کوالی شئ چې خلک یې درته مزد درکړي؟

• تاسې د نورو کارونو لپاره داسې څه خدمات چمتو کوالی شئ چې هغوی رسه د تولیداتو او خدماتو په ښه پلورلو کې مرسته وکړي؟

• تاسې د هیواده دباندې داسې څه کاروباري مفکوره موندلې ده چې ښايي په افغانستان کې هم کار ورکړي؟

ارزښتانک ټکي:

ځیني خلک غواړي چې د بیامیشته کیدنې مرسته د خپلې کورنۍ په موجوده کاروبار کې ولګوي او یا د خپل ملګري رسه په رشیکه په یو کاروبار کې 

پانګونه وکړي. د عاید د ژرترژره الس ته راوړلو لپاره دا تر ټولو ښه الر ده ځکه چې پدې کې ته خپل کار د ځايي پوهې او تجربې پر بنسټ پیلوې.

د هر څه د پیل کولو پرېکړه چې مو وکړه، خو دا خربه مهمه ده چې یو څه وخت د دې خربې د معلومولو لپاره وباسئ چې په کومه سیمه کې کاروبار 

پیلول غواړئ، هلته څه شی ښه چلېدلی يش، او څومره چې کېدلی يش یو بشپړ کاری پالن جوړ کړئ – او په هر څه کې بیړه مه کوئ..



٥

١٫٢. ایا ستاسو پالن به درته دومره ګټه چمتو کړي چې ژوند پرې وکوالی شئ؟ 

الندې هغه ټکی دي چې د خپل پالن په اړه پرې فکر وکړئ:

تاسې داسې ګټې ته اړتیا لرئ چې ژوند پرې وکوالی شئ. ګټه هغه پیسې دي چې د پلورل شوو شیانو څخه نورو خلکو ته د هغوی د هغو پیسو 

چې باید ور یې کړئ (لګښتونو) له ورکولو وروسته تاسې ته پاتې کېږي. 

د څومره ګټې مته لرئ؟

• ایا کوم بل څوک هم همدغه تولید یا خدمت وړاندی کوی؟

• هغوی څومره پیسې اخيل؟ د خپلې سیمې په دوکانونو کې پام وکړئ او د ځايي پلورنکو څخه وپوښتۍ. 

• تاسې به څومره پلورۍ او په کومه بیه: هره ورځ/ اونۍ/ میاشت؟

• ایا هغه اندازه چې تاسې یې پلورۍ په رخصتیو/ یا د کال په موسمونو پوری تړاو لري؟

تاسې به څه ډول لګښتونه ولرئ؟

• ستاسې د خپل تولید یا خدمت په چمتوکولو به څومره لګښت راځي؟

• ستاسې د کاروبار په راجسرت کولو لګښت راځي؟

• تاسې به د خپل کاروبار موقعیت څومره کرایه ورکوئ؟

• د کاروبار د موقعیت اړوند نور کوم لګښتونه دي (بریښنا، اوبه، صفايي، تودوالی، او داسې نور.)؟

• تاسې به د پرسونل لګښت لرئ؟

• تاسې به کوم ډول د مالیې واجبات ولرئ؟



١٫٣.ستاسې د ګټې محاسبه
لکه څنګه چې مو ولیدل، هغه پیسې چې تاسې د لګښتونو د ورکولو څخه وروسته جوړوئ، ستاسې ګټه ده. 

زه دلته یو ساده مثال راوړم چې تاسې څنګه کولی شئ خپله ګټه محاسبه کړئ:

عاید – لګښتونه = ګټه

عاید

[د توکو/خدمتونو د خرڅالو بیه] x [د هغه توکو/خدمتونو چې تاسې یې پلورئ] = عاید

لګښتونه: 

تاسې به درې ډوله لګښتونه ولرئ: 

• د پیلولو لګښتونه: د بڼستیزو سامانونو اخیستل؛ د مخکی څخه ورکړی شوي کرایه؛ جواز / قانوين اجازه، او داسې نور. 

• د پیرلو لګښتونه: د جنس او خامو موادو

• روان لګښتونه: میاشتنۍ کرایه؛ د کارکوونکو تنخوا؛ د لیګدونی لپاره تېل؛ بیمه؛ تودوونکی/یخچال؛ څارنه ؛ او داسې نور. 

د محسابې بیلګه ”د وریجو خرڅالو“:

ستاسې کاروبار ال دمخه جوړ دی. تاسې ته رشکت لخوا یوه کڅوړه وریجې په ٢٠٠٠ افغانی درکول کیږي. تاسې د وریجو کڅوړه په ٢٥٠٠ 

افغانی پلورئ. په میاشت کې تاسې ٥٠ کڅوړې پلورئ او د میاشتې باید تاسې د کرایه، بریښنا او تیلیفوين لګښتونو لپاره ١٠٠٠٠ افغانی 

مرصف کړئ. د میاشت په پای کې تاسې رسه څومره پیسې پاتې شوې؟ 

د عاید محاسبه: 

٢٥٠٠ افغانی [هغه بیه چې تاسې پرې یوه کڅوړه پلورئ] x ٥٠ [د کڅوړو شمیره چې تاسې یې هره میاشت پلورئ] = ١٢٥٠٠٠ افغانی. 

د لګښتونو محاسبه:

د پیرلو قیمت: ٢٠٠٠ افغانی [د پیرلو قیمت چې تاسې باید د هرې کڅوړې په بدل کې ورکړئ] x ٥٠ [د کڅوړو شمیر چې تاسې یې د رشکت 

څخه اخلئ] = ١٠٠٠٠٠ افغانی

ټول لګښت: ١٠٠٠٠٠ افغانی [د اخیستلو قیمت] + ١٠٠٠٠ افغانی [ورځني لګښتونه] = ١١٠٠٠٠ افغانی

٦حل: ١٢٥٠٠٠ افغانی [عاید] – ١١٠٠٠٠ افغانی [لګښتونه] = د میاشتې١٥٠٠٠ افغانی خالص ګټه



٧

١٫٤.په افغانستان کې د بریايل کاروبارونو لپاره طرحې

تجربې ثابته کړې ده چې الندې کاري منونې په افغانستان کې د کايف عاید د الس ته راوړلو یو ښه بڼسټ چمتو کوي:

په افغانستان کې د آی او ایم دفرت تاسې ته په دغه یا د نورو کاروبارونو په اړه مشوره درکولی يش. 

کاروباري رشاکتونه: 

په یو شته کارکې ځان رشیکول د نوي کاروبار د پیلولو څخه کم لګښت غواړي او ښه بڼسټ لري. 

په داسې حاالتو کې، آيي او ایم د رشاکت د هغه قرارداد د السلیکولو څارنه کوي چې اساس یې د پیسو په هغه برخه وي کومه چې په 

کاروبار کې د ستون شوي کس لخوا ورکړل شوې وي. دا قرارداد د هر رشیک مسوولیتونه، د ګټې ویش، او دا ډول نورې خربې ټاکي. 

 

• په یو شته کارکې رشاکت کول

• د خوراکي شیانو دوکانونه

• د ساختامين سکټور کاروبار

• د کالیو(لباس) کاروبار

• د څارویو کاروبار

• د موبایل تلیفونونو دوکان

• د موټرو پرزه جات

• د کمپیوټر پرزه جات او ترمیم

• د خیاطۍ او ګلدوزۍ کاروبار

• د بوټانو دکان



١٫٥. په افغانستان کې هغه سوداګریزکارونه چې اې او ایم وررسه مرسته نه کوي.

٨

تاسې باید په دې خرب یاست چې آي او ایم د الندې یادو شوو سوداګریز کارونو لپاره مرسته نيش کولی:

• د ټکيس کاروبار

• د رصافۍ دوکان

• د الکويل مرشوباتو خرڅالو، د نسوارو/ژوولو متباکو او سګریټ

• د موبایل د اعتبار کارتونه

• ټرانسپورتی اداره. مونږ دررسه په دې کې مرسته کولی شو چې د یوې سفري ادارې د دفرت د جوړولو لپاره الزم سامانونه 

(برښنایی شیان، چوکۍ مېزونه، قرطاسیه او داسې نور) درته واخلو، خو مونږ دررسه د هوايي ټکټونو او یا د داسې ټکټونو 

د ونډې (سهمیه) په اخیستلو کې مرسته نه شو کولی. 

که تاسې چیرې د دغو سوداګریزکارونو په اړه کومې پوښتنې لرئ نو مهرباين وکړئ افغانستان کې د آی او ایم د 

محيل دفرت رسه متاس ونیسئ. 
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٢. څنګه یو کاروبار جوړولی شو؟

٢٫١.څه ډول مرسته به تاسې د آی او ایم څخه ترالسه کړئ؟

٢٫٢.څنګه کوالی شئ د آی او ایم مرسته ترالسه کړئ؟

کوم ډول سوداګریز کارونه چې تاسې پیلول غواړئ ستاسې خپله خوښه ده. په افغانستان کې د آۍ او ایم کارکوونکی به دررسه په دې کې 

مرسته کوي چې په موجودو امکاناتو غور وکړئ او د خپلو اړتیاو پر اساس تر ټولو غوره سوداګریز کارونه منونه انتخاب کړئ. د موجودیت په 

رشط، تاسې کوالی شئ د آی او ایم لخوا په کاروباري روزنو کې په وړیا توګه برخه واخلئ. 

 تاسې به د آی او ایم مرسته د نغدو پیسو پرځای د خدمتونو او اجناسو په بڼه الس ته راوړئ. له دې امله چې د آۍ او ایم لخوا درکول کېدونکې 

مرستو محدودی دی، نو ځینې سوداګریز کارونه درباندې ښايي الزمه کړي چې د آۍ او ایم لخوا درکړل شوې مرستې تر څنګ خپله بودیجه 

هم پکې ولګوئ. 

ددې لپاره چې د آی او ایم مرسته ترالسه کړئ تاسې باید په افغانستان کې د آی او ایم سیمه ییز دفرت ته ورشئ، د بیامیشته کیدنې پالن او کاري 

پالن ډک کړئ په کومو کې چې ستاسې د اټکل شوې ګټې او د کاروبار مفکورې په اړه تفصیل وجود لري. دا فورمې به تاسې رسه مرسته وکړي چې 

خپل نظریات منظم کړئ او وګورئ چې ایا ستاسې کاروباري مفکوره به وکولی يش تاسې ته د کايف عاید رسچینه وګرځي. 

د کاری پالن تر څنګ باید تاسې آۍ او ایم ته یو شمېر اړوند اسناد چې ستاسې د پالن تصدیق کوي ورکړئ. دا اسناد به آۍ او ایم ته جوته کړی 

چې تاسې الزم تدابیر نیويل دي او د کاروبار د پیلولو لپاره چمتو یاست. 

کله چې ستاسې کاری پالن اخري مرحلې ته ورسېږي او ټول اداري مراحل په دفرت کې دننه بشپړ يش، نو ستاسې کارۍ پالن به د منظورۍ لپاره 

په ویانا کې آۍ او ایم دفرت ته ولېږل يش. هلته له منظورۍ وروسته به آی او ایم په افغانستان کې تاسې ته هغه مرستی برابر کړی چې تاسې یې 

غوښتنه کړې وي. 

مرسته به په غیر نغدي شکل وي او پیسې به نیغ په نیغه دکاندار یا د خدمتونو چمتو کونکو ته ورکول کیږي. 

تاسې به یوازې خدمتونه یا جنس د دکاندار څخه ترالسه کوئ. 



٢٫٣. کوم اړوند اسناد باید زه راوړم؟

٢٫٤. څنګه کوالی شئ خپل کاروبار رسامً راجسرت کړئ؟

مخکې له دې چې په ویانا کې آۍ او ایم ته ستاسې سوداګریز کاري پالن د منظورۍ لپاره ولیږل يش، تاسې باید اړونده تصدیق کوونکي اسناد 

آۍ او ایم  ته وړاندی کړئ. آی او ایم افغانستان به تاسې خرب کړي چې څه ډول اسناد ستاسې د کاروبار لپاره اړین دي. 

که چیرې تاسې غواړئ چې درکول کېدونکې مرسته په یو دوکان کې ولګوئ، نو الزمه ده چې الندې اسناد راوړئ:

• د کاروبار جواز (که اړین وي)

• د کرایې قرارداد (السلیک شوی او مهر شوی)

• د رشاکت قرارداد (که چیرې کاروباري رشیک لرئ)

• د دریو بېالبېلو پلورنکو بیلونه (بیژکونه) (د هر اکامالت کوونکي څخه یو بیل (بیژک) چې ستاسې په نوم وي، او نېټه او د اکامالت کوونکي 

السلیک لري).

که چیرې غواړئ چې مالداري  پیل کړئ، نو بیا باید الندې اسناد راوړئ:

• د څارویو د ساتنځای د ملکیت سند

•د مختلفو اکامالت کوونکو درې بیلونه (بیژکونه)  (د هر اکاماليت څخه یو بیل (بیژک)  چې د منطقې د مرش (ملک) لخوا تصدیق شوی وي).

ددې لپاره چې یو کاروبار پرمخ بوځئ تاسې اړ یاست چې د کاروبار جواز ولرئ. تاسې کوالی شئ چې تاسې ته نږدې د ښاروالۍ دفرت نه جواز 

تر السه کړئ، د جواز پروسه دوه ورځې نیيس. 

د جواز لپاره الندې اسناد اړین دي:

• ستاسې د کاروبار د ثبوت لپاره د دکان د کرایه قرارداد یا د ملکیت قرارداد.

• تذکره

• تاسې باید همداراز د جواز فیس ورکړئ کوم چې د ١٠٠٠ څخه تر ٤٠٠٠ افغانی پورې وي. 

١٠د مالدارئ کاروبار د پیلولو لپاره تاسې جواز ته اړتیا نلرئ.



١١

٢٫٥. د کاروبار د پیلولو څخه وړاندې وروستني اقدامات 

• د کاروبار لپاره په ډیر دقت نوم غوره کړئ.

• ستا د رشکت نوم باید مشرتیانو ته ووايي چې ته څه پلورې.  

• د خپل کاروبار نوم رسامً راجسرت کړئ.  

•  د هر هغه جنس چې تاسې یې خرڅوئ د هغه د کټګورئ د قیمت په حساب خپلې بیې وټاکئ.

• خپل لګښتونه مشخص کړئ (د اجناسو قیمت، د کاروبار پیلولو او چلولو لګښتونه).

• که اړینه وي نو د خپل ځان، اجناسو او کارکونکو لپاره د بیمې په اړه مالومات حاصل کړئ.

• د کاروبار لپاره داسې ځای غوره کړه چیرته چې مشرتیان زیات وي. 

• د هغو ځانګړتیاوو نوم لړ جوړ کړئ کوم چې ستاسې د کاروباري موقعیت لپاره اړین وي.   

• د کرایه اعظم حد حساب کړئ او د کرایه لیک په رشایطو د دکان مالک رسه وغږیږئ.  

• د ګاونډ او سیمې په اړه پلټنه وکړئ او غوره ځای انتخاب کړئ.  

• پدې ځان پوه کړه چې کوم مالیات به ستا په کاروبار باندې تطبیقیږي.

• د کاروبار لپاره د محاسبې یو سیستم جوړ کړئ او یا هم مسلکي مالتړ پسې وګرځئ. 

• د کاروبار د پیل د ورځې یا اونې لپاره یو ځانګړی شی پالن کړئ ترڅو د مشرتیانو توجه جلب کړئ. 

• مشرتیانو ته ځانګړي پرانیستونکي بیې او رشایط وړاندې کړئ.  

• یو پرانیستونکی محفل برابر کړئ.  



١٢

٣.  څنګه یو کاروبار چلولی شو؟

٣٫١. ستاسې کاروبار هره میاشت څنګه روان وي؟

که غواړئ چه د خپل کاروبار د مايل بریا په باره کې یوه شئ الندی فکتورنه په نظر کې ونیسئ 

که غواړئ پوه شئ چې ستاسې کاروبار د مايل اړخه کامیاب دی، باید یو شمیر عوامل په نظر کې ونیسئ

هغه کارونه چې په اړه یې باید فکر ويش:

• څومره پیرونکی ستاسې د تولیداتو یا خدماتو په اړه پوښتنې (څیړیني) کوي؟

• تاسې هره اونۍ څومره سپارښتنی ترالسه کړي دي او ایا دا زیاتېږي؟

• هر سپارښت د څومره پیسو دی؟ 

• ایا تاسې د خپلو مشرتیانو څخه مثبت/منفي نظر ترالسه کوئ؟

• ستاسې د اکامالت کوونکي کار څنګه دی: ایا هغه درته هغه شیان چی ستاسې پکار وي؛ شیان درته په وخت راوړي؛ تولیدات یې روغ او 

سالمت وي؟ که چیرته ډیر جنس واخلئ نو رشکت واال دررسه په نرخ کې مراعت کوي؟

• کله چې لګښتونه پوره يش، تاسې رسه نورې پیسې پاتې کیږي چې د نوی جنس/خدمتونو په پیرلو کې وکاروئ؟

• تراوسه مو څومره ګټه ترالسه کړې ده؟

• ایا ستاسې ګټه مخ پر زیاتیدو ده؟



١٣

٣٫٢. څنګه کوالی شئ ډیر مشرتیان جذب کړئ؟

ستاسې خرڅالو اوس او په راتلونکي کې ټول په تعلق او اړیکو باندې والړ دی. که غواړئ کامیاب ووسئ، باید پلټنه وکړئ چې ستاسې 

مشرتیان څه غواړي او څه ته اړتیا لري. بیا په هغو الرو سوچ وکړئ چې څنګه هغوۍ ستاسې د اجناسو او خدمتونو څخه په هغه بیه استفاده 

وکړي چې هغوۍ یې د ورکړې وړ وي.  

هغه کارونه چې په اړه یې باید فکر ويش:

• ستاسې اجناس مشرتیانو ته څرنګه وړاندې کیږي؟ ایا اجناس مو د تنظیم پلوه خپله مشرتیانو ته غږ کوي؟ 

• ایا ستاسې دکان منظم او محیط مو ښکلی دی؟

• کولی شئ بزنس کارتونه جوړ او په سیمه کې په خلکو وویشئ؟

• تاسې کومې پوښتنې د خپلو مشرتیانو څخه کوالی شئ ترڅو د هغوئ په اړتیاوو پوه شئ؟

• کوم انتخابونه تاسې مشرتیانو ته پخپلو تولیداتو او خدمتونو کې وړاندې کوئ؟

• تاسې مشرتیانو ته مال پر وخت رسوئ؟

• څرنګه مرسته تاسې د مشرتیانو رسه کولی شئ ترڅو هغو د اخیستلو تصمیم ونیيس؟ د بیلګې په ډول،

• د هغوۍ د خوښې رنګ په اړه ترینه پوښتنه وکړئ.

• هغوۍ وپوښتئ چې څومره غواړي.

• پوښتنه ترینه وکړئ چې مال کله غواړي.

• یوه منونه ورته وړاندې کړئ.

ارزښتانک ټکي: 

• د خپلو مشرتیانو نه ښې ډیرې پوښتنې وکړئ چې څه غواړي او د هغوئ ځوابونه په غور واورئ. 

•   پدې سوچ وکړئ چې ستاسې تولیدات او خدمتونه ممکنه مستهلکینو رسه څه مرسته کولی يش او هغوئ ته ترشیحات برابر کړئ
• مشرتیانو ته خپل تولیدات او خدمتونه وړاندې کړئ او د دې ګټې ورته ترشیح کړئ چې څرنګه مشرتیانو رسه مرسته کولی يش. 

• کوښښ وکړئ چې هر هغه څه چې تاسې مشرتیانو ته ورکوئ باید ستاسې د دکان نوم او د اړیکې شمیره ولري. د وړیا اعالناتو هیڅ چانس د السه مه ورکوئ!

• مشرتیانو څخه وغواړئ چې د هغه څه په اړه چې دوۍ اخیستی تاسې رسه خپل نظر رشیک کړي – د خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړئ او خپل خدمتونو کې 
منظم سمون راولئ. 



١٤

٣٫٣. څنګه کوالئ شئ خپل کاروبار ته ال زیاته بریا ورپه برخه کړئ؟

د دې لپاره چې خپل کاروبار ته ال زیات بریالیتوب ورپه برخه کړئ الزمه ده چې خپل خرڅالو زیات، کیفیت ښه او د خپل کاروبار د روان ساتلو 

لګښتونه کم کړئ.

هغه کارونه چې په اړه یې باید فکر ويش:

• په کومو کارونو کې ستاسې کار ښه روان دی؟

• کوم شیان نور هم ښه کوالۍ شئ؟

• ایا کوالۍ شی چې د هغو شیانو/خدماتو چې تاسې یې پلورۍ اندازه زیاته کړۍ؟

• ایا کوالۍ شی چې د هغو شیانو/خدماتو چې تاسې یې پلورۍ ډولونه یی زیات کړۍ؟

• ایا کوالۍ شئ چې د پیرودونکی ساحه مو پراخه کړۍ؟

• ایا کوالۍ شئ چې د اکامالتو د ترالسه کولو او د کار د روان ساتلو لګښتونه مو کم کړئ؟

• ستاسې په سیمه کې داسې کوم بدلونونه راځي چې تاسې ته نوې موقع درکولی يش؟

• ستاسې په سیمه کې داسې کوم بدلونونه راځي چې ستاسې د کار لپاره مشکل جوړولی يش؟ 

ارزښتانک ټکي:

• داسې الرې معلومې کړئ چې په شته پیرودنکو زیات څیزونه وپیری.

• په خپل کاروبار کې هغه څیزونه معلوم کړئ چې نور یې هم ښه کوالی شۍ. 

• ښه تولیدات او خدمتونه د دوستانه او مشرتي محوره رویې رسه یوځای کولی يش ستاسې کاروبار د هرچا د خولې ورد وګرځوي. 

دا یو ډیر غښتلی او وړیا اشتهار دی.  



د افغانستان په کوم ځای کې تاسې د آۍ او ایم دفرت پیدا کوالۍ شئ؟
آۍ او ایم په افغانستان کې ٨ دفرتونه لري. تاسې کوالی شئ چې خپله د بیا میشته کیدنی مرستی په دې دفرتونو کې له هر یو څخه چې وغواړۍ ترالسه کړئ.

جالل آباد/ننگرهار:
دوهمه ناحیه، د کور شمیره ٥٨٤،د رحیم غمزده رسک، 

د تیلیفون شمیر٩٣٧٩٢٨٦٩٩٩٥  +، ٩٣٧٧٥٩٥٦٢٦٦+
iyousafi@iom.int  :د بریښنالیک پته

مزار رشیف د بلخ والیت:
پنځمه ناحیه د شادیان رسک، نهر توپ ،

تیلیفون شمیره ٩٣٧٩٥٢٠٧٥٣٥+   
HAFRIDI@iom.int :د بریښنالیک پته

کابل:
نوی ښار، انصاري څلورالری، د رسک شمیره ٣، د کور شمیره ٢٨، 

د تیلیفون شمیره ٩٣٠٧٩٩٨٧٠٥٨+
szaman@iom.int :بریښنالیک پته

هرات:
د ملگرو ملتونو د دفاترو گډه ساحه، کارگر پارک رسه نږدی، هوایی ډگر رسک، 

تیلیفون شمیره  ٩٣٧٨٣١٢٤٠٨٢+، 
MAMAN@iom.int :بریښنالیک پته

فیض آباد/ بدخشان:
نوی ښار، دوهم رسک، د ده افغانستان بانک څنګته، د رسه میاشت میلمستون، 

د تیلفون شمیره ٩٣٧٩٩٥٣٣٥٨٨+،
HHEFAZ@iom.int :بریښنالیک پته

بامیان:
رسآسیاب، دیوناما (UNAMA) یا د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی  د میلمستون تر څنګ،

کور منرب ٨١، 

ګردیز/پکتیا
 د کابل الین، د بلندمنزلو سیمه، د ګردیز ښار،

 د اړیکو شمیری ٠٧٩٩٠٨٢٢٢٠ / ٠٧٧٣٩٧٨٩٦٣ 
MAFGHAN@iom.int :بریښنالیک پته

کندهار:
د ډنډ ولسوالی، نوی ښار، د میرویس روغتون تر څنګ،

د تیلیفون شمیره: ٠٧٠٠٣٦٩٢٢٣ 
sosoli@iom.int :د بریښنالیک پته

١٥

، د کور شمیره ٢٨، 

د ملگرو ملتونو د دفاترو گډه ساحه، کارگر پارک رسه نږدی، هوایی ډگر رسک، 

نوی ښار، دوهم رسک، د ده افغانستان بانک څنګته، د رسه میاشت میلمستون، 

) یا د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی  د میلمستون تر څنګ،

٠٧٧٣٩٧٨٩٦٣



١٦

دغه د معلوماتو کتابچه د ریسټارت ٣، پروګرام په چوکاټ کې چې د اطریش هېواد څخه د راستنیدو او په افغانستان کې د بیا میشته کیدنې د 

سیسټم لپاره مالتړ چې د اروپایي اتحادیې د کډوالو مايل صندوق، کډوالۍ او بیا میشته کېدنې ادارې (ای، ام، ای، اف)  او د اطریش د فدرايل 

ادارې د کورنېیو چارو وزارت لخوا متویلیږي رامینځته شوې. پدې کتابچه کې وړاندې شوي معلومات د هغه څېړنې پر بتسټ دي چې په اطریش 

او په افغانستان کې د د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام لخوا تررسه شوي دي. 

راټول شوي معلومات ممکن یوازې د اطالعايت موخو لپاره وکارول يش، او څرګند شوي نظرونه د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام، د غړو 

هیوادونو، د اطریش د کورنیو چارو وزارت، اروپایي اتحادیې یا د غړو نظر نه منعکس کوي. په دغه معلومايت کتابچه کې راغيل او د ډیزاین شوي 

مواد د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام له خوا د کوم هیواد، ساحې، ښار/ سیمې، یا د هغوي د چارواکو، یا د هغوي د رسحدونو یا حدونو په 

اړه د هېځ راز قانوين دریځ په توګه ندی.

منت: د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام اتریش او افغانستان 

ډیزاین او چاپ: راشد جالل زاده ، د نګاه چاپ رشکت

د اطریش مرکزي دفرت 

 نیبلنگ گینگس ٤/١٣

 ١٠١٠ وین، اتریش

تیلیفون: ٤٣١٥٨٥٣٣٢٢+

فکس: ٤٣١٥٨٥٣٣٢٢٣٠+

 avrr.vienna@iom.int :بریښنالیک
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 نوامرب٢٠٢٠، د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان ©

د هر ډول چاپ او نرش حق محفوظ دی، په هر ځای کې په هر ډول ساتل، نرشول، کاپي کول، لیږل که هغه انټرنټي پاڼې وي یا کوم بل ډول بغطر د 

لیکل شوي اجازې یې نرشول منع دي.





" ریسټارت ٣، د اطریش هېواد څخه د ستنېدنې او افغانستان ته د خپلې خوښې د ستنېدونکو کډوالو د بیا مېشته کېدنې د سېستم مالتړیز 

پروګرام "

د کډوالۍ چارو نړیوال سازمان آی، او، ام اتریش 

نیبلنګینګسا ٤/١٣

+٤٣١٥٨٥٣٣٢٢
  avrr.vienna@iom.int  :بریښنا لیک

دغه پروژه د اروپایي اتحادیې د کډوالو مايل صندوق، کډوالۍ او بیا میشته کېدنې ادارې (ای، ام، ای، اف)  او د اطریش د فدرايل ادارې  د 

کورنېیو چارو وزارت لخوا متویلیږي.


