
 

  
 وټاکل شورئيس انستان کې د نړيوال بانک نوی په افغ

  
م شوبھدورې له پای ته رسيدلو څخه وروسته،  پخواني مشر رابرت سام د کاري ـ د نړيوال بانک د  مه، کابل١٢د لړم  ١٣٩۵د 

  مه نيټه يی  په کار پيل وکړ.١١په توګه وټاکل شو، او د لړم په  رئيسبانک د  فغانستان کې د نوموړيپه ا چوھدري
  
کال کې په ھمکارې پيل وکړ او وروسته له ھغه وتوانيد  ٢٠٠۴د ھندوستان ھيواد تبعه دی، چې له نړيوال بانک سره يی په م شوبھ 

يتونو کې دنده ترسره کړي. نوموړي خپل وروستۍ وظيفوي مسووليت په نړيوال بانک کې د لوی اقتصاد  چې په يو شمير مشرتابه مسول
    آسيا د ھيوادونو په حوزه کې پای ته ورساوه. مديريت د مسوول په توګه د سويلي او د نړيوال تګالرې د مالي

  
د دغو خبرو م شوبھ  رئيسد نړيوال بانک  "،خدمت جوګه ګرځم" د وياړ ځای دی چی په افغانستان کی يم او دغه لوی ھيواد کې د    

 افغان د ميليونونو چی ،دی ینړيوال بانک خپل د اوږد مھالي مشارکت او ھمکارې په ترڅ کې توانيدل" په څرګندولو سره زياته کړه:
ه کې د ھمکارانو په مرست نوروڅانګو بانک په نړيوال چې په کابل او د ،وکړي. تمه لرم او مالتړ د ژوند په ټولو برخو مرستهوګړوته 

 وتوانيږم له دولت ، نړيوالو پراختيايي مرسته کوونکو ، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او نورو کاري شريکانو سره د عامه رفاه او
  په موخه ھراړخيزه اړيکې ټينګې او پياوړې کړم." کچې د ټيتولو دبيوزلۍ 

  
د فقر د لږوالي او د خيتځې آسيا او آرام سمندر ته څيرمه ھيوادونو د م شوبھ پورې،، جون کال ٢٠١۴کال د اګست څخه تر  ٢٠١٢د 

وړۍ د تردې د مخه نوم .يترسره کړې دند، په واشنګتن کې بانک د کاري ټيم د مدير په توګه د نړيوال ،اقتصاد د مديريت ديپارتمنت
  .يد ېترسره کړ ېپه توګه دند ی کارپوهبانک په دفترکې  د ارشد اقتصاداندونيزيا د ھيواد د نړيوال 

  
يا ره د امريکې د نيويارک په کولمباله نړيوال بانک سره په کار پيل وکړي، نوموړۍ د يوې لسيزې لپم شوبھ وړاندې له ھغه چې ښاغلۍ

تحقيقاتي  د نوموړي  پراختيا د پروګرام مشري په غاړه درلوده. پوھنتون کې د اقتصاد پروفيسور او د دغه پوھنتون د اقتصادي او سياسي 
کړنې په بيالبيلو ژورنالونو کې ، په تيره بيا د امريکې د اقتصاد څيړنه، د اقتصادي مطالعاتو څيړنه ، اقتصادي سنجش، د دولتي اقتصاد 

 نېانمناو زيبيوزلۍ تيايي اقتصاد په سيمو کې، له د پراخ څيړنې ره شوي دي. دااژورنال او په نړيوال اقتصاد ژورنال کې چاپ او خپ
رجه د خپل ليسانس دم شوبھ  .شامل دياو پانګه اچونې، د مشارکتي بوديجه جوړولو او غير متمرکز مالي چاپيلایر يز چاپيلایر سوداګر

  کړي دي. ھاروارد پوھنتون څخه او خپله دوکتورا يی له پرينستون پوھنتون څخه د اقتصاد په برخه کې ترالسه
  

  په افغانستان کې د نړيوال بانک په ھکله لنډ معلومات:
کلونو په ترڅ کې د ھيواد لپاره د مشارکت د چوکاټ د  ٢٠٢٠تر ٢٠١٧د  کړنې په افغانستان کې د نړيوال بانک ګروپ اوسنۍ 
چې په ھيواد کې د نړيوالو مرسته  ،دارې چارېاک د افغانستان د بيارغونې صندوق ستراتيژۍ تابع دی. په ورته مھال، نړيوال بان

وې لپاره اړين مالي مالتړ ټاکل ش  چوکاټ يمشارکت  نوموړي  د  کوونکو تر ټولو واحد مرسته کوونکۍ صندوق بلل کيږي، په غاړه لري.
 ويلد تم ادارې  د نړيوالۍ پراختيايي  سمبر مياشتې کې د نړيوال بانکډچې د روان ميالدي کال په  ،وروسته له ھغه مشخص شي

چې د دغه مشارکتي چوکاټ د تمويل  ،و ھيوادونو سره د مرستې په ھدف ترسره شي. دا په داسې حال کې دهزلکوونکو غونډه د بې و
په    ېڅانګ  سکتور نړيواله مالي اداره د نړيوال بانک د خصوصي  مالي مالتړ منظور شوۍ دی.د افغانستان د بيارغونې صندوق  لپاره

ميليون امريکايي  ۵٣٫٩٢ لهکچه  اوسنې پانګې  خپلې  مشارکت د چوکاټ د لومړي پړاو د تطبيق په ترڅ کې د  توګه ھوډ لري ترڅو د
ميليون ډالرو ته اوچت کړي. ھمدا راز د څو اړخيزو پانګونو د تضمين اداره د نړيوال بانک ګروپ د سياسي ګواښونو  ٨٠ ډالرو څخه

تورونو په سک بنسټونو، خدماتو او ۍترڅو د مالي ، صنايعو، کرھنيزو محصوالتو د سوداګر ،په توګه ژمنه ده څانګېد بيمې کوونکي 
  کې د اړتيا وړ مالتړيز بھير ته پراختيا ورکړي.

  
  کي ترالسه کولئ شئ معلومات په الندې ويب پانو بشپړ وال بانک د فعاليتونو په ھکله په افغانستان کې د نړي 
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