درآمد ساالنهی خانم سوسن از باغچههای خانهگی ۱۲۰ :هزار افغانی
 ۱۹سنبله ۱۳۹۷

خانم سوسن باشندهی قریهی نوآباد ولسوالی بنگی والیت تخار است .او از سال  ۲۰۱۶بدینسو با برنامهی ملی باغداری و مالداری
»«NHLPبه صفت دهقان پیشقدم ایفای وظیفه میکند .
خانم سوسن پنج قریه را تحت پوشش برنامههای باغچهی خانهگی خود قرار داده است که به شکل مجموعی  ۱۲۵خانم روستایی را
تحت پوشش دارد و آنان را کمک میکند تا از لحاظ اقتصادی به پای خود بایستند.
بانو سوسن آموزشهای مختلف ارتقای ظرفیت را از طرف برنامهی ملی باغداری و مالداری فراگرفته است و خود را پل ارتباطی
میان »«NHLPو خانمهای روستایی یا استفادهکنندهگان این برنامه قرار داده است.
خانم سوسن از طرف برنامهی ملی مالداری و مالداری وسایل پروسس سبزیجات را دریافت کرده و به شکل نورمال روزانه ۱۰۰
کیلو گرام محصوالت پروسس شدهی سبزیجات از قبیل آچار ،چتنی ،ترشیُ ،رب و انواع مربا را تولید میکند و به بازارک بنگی
واقع در جادهی عمومی کندز  -تخار میفروشد.
خانم سوسن فعالً تولیدات خود را از طریق دکانهای مردم میفروشد و برای آنان از بابت فروش فرآوردههای زراعتیاش ،کمیشن
میپردازد.
وی عالقه دارد تا در آینده محصوالت تولیدیاش را خودش بفروشد و از این طریق بتواند درآمد خوبتری داشته باشد و شهرت

بیشتری کسب کند.
سوسن اما اکنون به خاطر نداشتن دکان نمیتواند این کار را بکند .
خانم سوسن از وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به خاطر فراهمآوری «تسهیالت و خدمات خوب» سپاسگزاری میکند و تقاضا
دارد در صورتی که برنامهی » «NHLPبرایش دکان بسازد ،زمین را او از پول دست داشتهاش تهیه میکند.
سوسن میگوید در صورتی که موفق به اعمار دکان در این مسیر شود ،تولیداتش افزایش مییابد و از این طریق خانوادههای بیشتری
را تشویق میکند تا تولیداتشان را افزایش دهند و از این طریق خرج زندهگیشان را به دست بیاورند.
او ساالنه از کارش در این بخش  ۱۲۰هزار افغانی درآمد دارد.

