
پختونخوا بریبہبود خ یمحکمہ سماج   
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انضمام کے بعد ںیم برپختونخوایاضالع کے خ ی: قبائلپشاور اور   یبہتر یعوام ک یپختونخوانے قبائل بریبہبود خ یمحکمہ سماج 

جو  ںیہ یدفاتر قائم کرد  ںیاضالع م ی۔ادارے نے تمام قبائل ںیہ ںیاقدامات شروع ک لئےیخصوصاً بے سہار ا لوگوں کے مدد ک

ہر ممکن کوشش کرتاہے۔  لئےیخدمت ک  یعوام ک  بیغر تیسم ینگران یک وںیبہبودکے منصوبوں اور سرگرم یسماج  

  ںیہ یہنر کے مراکز قائم ک  ںیاضالع م ی تمام قبائل لئےیمستقبل ک یبہتر معاش یک نیخوات یبہود کے مطابق قبائل یسماج محکمہ

  یاساتذہ کے نگران نیخوات رہیکوکنگ  وغ  زائنگ،یڈ لرنگ،یٹ شن،یوٹیب ںیجس م ںیجاتے ہ ںی کو مفت ہنر سکھائ نیجہاں پر خوات

 یکو سالئ  نیخواات1250 ںی قائم مراکز م لئےیکو ہنر مند بنانے ک نیخوات ںیم ضم اضالع م ما۔اب تک  تںیجاتے ہ ںیسکھائ ںیم

  30 کلز،یسائ یٹرائ 99  ئرز،یچ لیو611 ںیمعذور افراد م یباہم ای یطرح خصوص یہے۔اس ایگ ا یاکا ہنر سکھ شنی وٹیاور ب یکڑھائ

 نی۔ادرے کے جانب سے ضم اضالع کے خواتںیگئے ہ ےیکردئ م ی تقس نڈیک افراد و واکر سٹ 30  ئراوریواش روم چ112،یساکھیب

  ںیاپنے گھروں م یگئے جس سے وہ باسان ںیک ایمہ یبھ نیمش یسالئ ںیم نی خوات904طورپر مستحکم بنانے کے لئے  یکو معاش

۔ ںیکمارہے ہ  

مسائل کے حل اور ان کو روزگار   شیکو درپ نیجو خوات ںی جنڈر ڈسک قائم کئے ہ ںیاضالع م یکے جانب سے تمام قبائل ادارے

کرنے اور ان   دایپ یآگاہ ںیم نیسوشل آرگنائزرز خوات نیخوات ںی۔ اس کے ساتھ تمام اضالع مںی مدد فراہم کرتے ہ ںیم یکے فراہم

منصوبوں کے تحت عوام  گری بہبود کے د یمحکمہ سماج ںی۔اس کے عالوہ ضم اضالع مںیہکام کررہے  لئےیکے مسائل کے حل ک

مسائل   یجو معاشرت  یبحال یافراد ک سےیاور ا یکے خاتمہ،خصوص وںیبرائ  یجس کے تحت سماج ںیکررہے ہ  ایمہ اتیکو سہول

سے  یلیمثبت تبد ںیخاتمہ اور معاشرے م اک فیمقصد لوگوں کے تکال یادیجاتاہے۔ ان منصوبوں کا بن ای کے شکارہوں مددفراہم ک

  یادیجو اپنے بن ںیموجود اُن افراد کے لئے ہ ںیخدمات معاشرے م ہیالنا ہے۔ادارے کے طرف سے  یکم ںیغربت کے شرح م

۔ ںیاور بچے شامل ہ م یتیں،یوائی،بیافراد، بزرگ شہر  یخصوص ن،یخوات ںیحقوق سے محروم ہوں  ان م  


