مطبوعاتی اعالميه
د امريکی د متحده اياالتو حکومت په ټول افغانستان کی د مبايل تيلفون له الری د پيسو د ليږدونی د نوی
پروګرام مالتړ کوی
کابل ،افغانستان  /د  ٢٠١١کال د مارچ د مياشتی  ٢٩نيټه – په افغانستان کی د مبايل له الری د پيسو ليږدونی د پروګرام
د برخه اخيستونکو د غونډی د پرانستنی په مراسمو کی د امريکی د نړيوالی پرمختيايی اداری مرستيال ښاغلی کيوين
براوناويل نن د ياد پروګرام لپاره د  ۵ميليونو ډالرو د مرستی اعالن و کړ .دغه بوديجه به په افغانستان کی عامه او
خصوصی شرکتونه پدی قادر کړی چی د مبايل محلی خدمات زيات او پراخه کړی .د مالی وزير ښاغلی عمر زاخيلوال ،د
افغانستان بانک رئيس ښاغلی عبدالقدير فطرت او د امريکی د نړيوالی پرمختيايی اداری د ابتکاری د څانګی مشره آغلی
داکټره ماورا اونيل ھم پدی غونډه کی ګډون کړی وه.
پدی غونډه کی د  ١٢٠څخه ګدون کوونکی له د وزارتونو ،نړيوالی مرستندوی ټولنی  ،د مبايل کمپنيو  ،بانکونو ،او د
کوچنيو مالی بنسټونو په استازی توب سره را ټول شوی وه تر څو په افغانستان کی د مبايل له الری د پيسو د ليږد او د بی
دفتره بانکدار د راتلونکی به ھکله خبری اتری ) بحث( وکړی.
د خپلو خبرو په اوږدو کی د امريکی د نړيوالی پرمختيايی اداری مرستيال ښاغلی براوناويل د افغان بانکداری او
مخابراتو د سکتورونو سره د مرستی او دوامداره اقتصادی ودی لپاره د مبايل له الری د پيسو د ليږد په رول تاکيد وکړ"
مبايل بانکداری د موثريت د زياتوالی ،د اداری فساد د کموالی ،او محروم نفوس ته د مالی خدمتونو د رسولو له الری
مروجو بانکی څانګو ته ريښتنی ګټه رسوی .د امريکی حکومت اميد لری چی په افغانستان کی د مبايل له الری د پيسو د
ليږد د سيستم پرمختګ وګوری لکه څنګه چی دغه سيستم په نورو مارکيټونو لکه افريقا ،منځنی ختيځ او اسيا کی ښه
پرمختګ کړی دی".
د مالی وزير ښاغلی زاخيلوال د مبايل له الری د پيسو د ليږد د مضبوط سيستم د پلی کولو په برخه کی د عامه او
خصوصی سکتور په ھمکاری تاکيد وکړ " ډاکټری اونيل تاکيد وکړ چی د مبايل له الری د پيسو ليږد د افغان بانکداری او د
مخابراتو د سکتورونو لپاره يوه وسيله ده ترڅو د دوامداری اقتصادی پرمختيا سره مرسته وکړی.
د مبايل له الری د پيسو د ليږد د ابتکاری پروګرام لپاره اعالن شوی  ۵ميلونه ډالريزه مرسته به د  USAIDد نوی
پروژی له الری چی د افغانستان د پرمختيا په برخه کی د پانګه اچونی لپاره د مالی السرسی پروژه ده ،اداره کيږی  .دغه
بوديجه به د مبايل له الری د پيسو د ليږدونی ګټه اخيستنه  ،ګټه اخيستونکی او کار کوونکی زيات کړی او د اقتصادی پرمختيا
لپاره به د يو کتلست په توګه کار وکړی.

###

د امريکی خلکو د متحده اياالتو د نړيوالی پرمختيايی اداری له الری تقريباْ د  ۵٠کلونو لپاره له نړيوالو سره اقتصادی او انسانی مرستی کړيدی.

USAID on Flickr

USAID on YouTube

USAID on Twitter

USAID on Facebook

د امريکی د نړيوالی پرمختايی اداری د پرورګرامونو په ھکله د ال زياتو معلوماتو لپاره مھربانی وکړی زمونږ له ويب سايټ څخه ليدنه وکړی.
http://afghanistan.usaid.gov
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