مطبوعاتي اعالمیه
دحکومت او خصوصی سکتور ترمنځ د پنځه ځنځیرئی ارزښت پروړاندی
ننګونې او دحل الرو چارو څلورمه ملی ناسته ترسره شوه
وخت :د۱۳۹۷کال دتلی۲مه دوشنبی ورځ د سهار ۸ : ۳۰
ځای :نوی ښار ،انصاری څلورالری ،یفتلی سړک ،کابل سیټی سنټر شاته د پارک سټار هوټل
دافغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق،د آلمان د پراختیایې اداری پروګرام ) (GIZپه مالتړد
خصوصی سکتور پر وړاندي ننګوني او دحل الری چاری په ځانګړی توګه د بادامو،
سبزیجاتو،غنمو،لبنیاتو او دچرګانو دساتلوپنځو ځنځیرئی ازرښتونو ملی ناسته کې د شته ستونزو او د
کار زیاتوالی په موخه د حکومتی چارواکو،د اتاق مشرتابه پالوی،د هیواد شمال او شمال ختیځ
والیتونو خصوصي سکتور استازو او د بهرنیو ادارو استازو په ګډون د یادو ستونزو د له منځه وړلو
په موخه دغه ناسته په کابل سټارهوټل کې ترسره شوه.
ددی کنفرانس ترسره کولو موخه د پنځه ځنځیرئي ارزښتونو(بادامو ،سبزیجاتو،غنمو،لبنیاتو او
دچرګانو دساتلو) په اړه بحث او خبری اتری وي دغه ناسته د حکومت او خصوصی سکتورترمنځ
الره هواره وی چې پخپل منځ کې په آزاده توګه خبری اتری وکړی او خصوصی سکتور وکوالی شی
چې خپلې ستونزې او وړاندیزونه د هغه ناستې په هکله چې په شمالی والیتوکې ترسره شوی وې پدی
غونډه کې ورباندی بحث وکړې.
په دې غونډه کې دولتي چارواکو ،د خصوصي سکتور استازو ،د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ،د
کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت،د کیلودبیا رغونې او پراختیا وزارت ،د سوداګرۍ او صنایعو
اتاق ،د خصوصي سکتور استازو ،بنسټونو او تمویل کونکی ادارو لکه ( NHLP- ADF- AREDP-
 )ROUTS OF PEACE IDEA NEW-EU FARMګډون درلوده او د پنځو ځنځیرئی ارزښتونو په
هکله هریوه پخپل وار هراړخیز خبری اتری درلودی.
همداشان پدی غونډه کې د هراړخیزبحث او موافقی ورسته خصوصی سکتور د پنځو ځنځیرئی
ازرښتونو په اړه خپل وړاندیزونه ،ستونزي او د حل الری چاری له دولت او مربوطه ادارو سره
شریکه کړې.
د غونډی په ورستیوکې د افغانستان دسوداګرۍ او صنایعو اتاق عامل پالوی ریاست په مشری د پنځه
ځنځیرئي ارزښتونو (بادامو ،سبزیجات،غنمو،لبنیاتو او چرګانو ساتلو) ملی ناسته د مختلف والیتونو
خصوصی سکتور غړو ترمنځ په همدی هوټل کې ترسره شوه همدارنګه پدی ملی ناسته کې
خصوصی سکتور خپلې ننګونی،وړاندیزونه او د حل الری حکومت ته وړاندی کړې.
ټاکل شوی چې ددی غونډی ټول جزئیات او پایلی دیو وړاندیز او رسالۍ په توګه ملی وحدت حکومت
او مربوطه ادارو ته وړاندی شئ همدارنګه عام خلک به هم ورته الس رسۍ ولری.
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