رسنیزه خبرتیا
د امریکې د نړیوالې پرمختیایي ادارې عمومي مشر د مبایل لو الرې د پیسو د لیږد د سیستم پراختیا تائیذ او
تشویق کړه
کابل ،افغانستان /د  ۳۱۲۲کال د آګست د میاشتې ۳۲مو نیټو – د یْ ګډ پرّګرام پَ اّږدّ کې چې د افغاًطتاى د هخابراتْ اّ هعلْهاتي
تکٌالْژۍ د ّزارت لَ لْري پَ الرٍ اچْل شْی ٍّ د اهریکې د ًړیْالې پرهختیایي ادارې(  ) USAIDعوْهي هشر ښاغلي ډاکټر راجیف شاٍ
پَ افغاًطتاى کې د اهریکې د ًړیْالې پرهختیایي ادارې د بٌیادي پاًګَ اچًْې پَ تْګَ د هبایل لَ الرې د پیطْ د لیږد دضیطتن د ارزښت څخَ
تصذیك ّکړ .پذې پرّګرام کې د  USAIDعوْهي هشر ډاکټر راجیف شاٍ پَ افغاًطتاى کې د هبایل د شبکْ لَ الرې د پیطْ د لیږد د پراختیا
څخَ د هالتړ پَ هْخَ د  USAIDلخْا د اتصاالت MTN ،اّ د رّشاى د ام پیطَ لَ څاًګې ضرٍ د  ۱.۲هیلیْى اهریکایي ډالرّ د هرضتې د
هٌظْری اعالى ّکړ .د اتصاالتْ هخابراتي شرکت بَ د افغاًطتاى لَ بریشٌا شرکت ضرٍ ُوکاري ّلري تر څْ پیرّدًّکي د هبایل لَ الرې
خپل د بریښٌا بیلًَْ ادا کړي .د  MTNهخابراتي شرکت بَ د هعارف لَ ّزارت ضرٍ ُوکار ّي ترڅْ پَ کلیْالْ ضیوْ کې د ښًّْکْ د تٌخْا
ګاًْ هراحل طی کړي  .د رّشاى د ام پیطَ څاًګَ بَ د کْچٌیْ پْرًّْ لَ بٌطټًْْ ضرٍ ُوکاري ّلري ترڅْ د کْچٌیْ پْرًّْ اداکْل اضاًَ
شي چې پَ ښځیٌَ ضْداګرّ باًذې بَ هثبت تاثیرات ّلري.
پذې پرّګرام کې ډاکټر راجیف شاٍ ّّیل " پَ افغاًطتاى کې ډیرې هحرّهْ خلکْ تَ د هصؤًْ اّ هٌاضبْ هالي خذهتْ برابرّل اّ پَ هالي ضیطتن
کې د شفافیت هٌځتَ راّړل د التصادي ّدې لپارٍ بٌیاد ګڼل کیږيُ .وذارًګَ د  USAIDعوْهي هشر د یْې ًْې هطابمې اعالى ُن ّکړ چې
د ُغې لَ الرې بَ د پٌُْتًًْْْ ُغْ هحصلیٌْ تَ جایسې ّرکْل کیږي چې د کرًیسّ اّ حکْهتې خذهتًْْ د برابرّلْ ،د ښځْ د پیاّړتیا  ،اّ
د کْچٌیْ ضْداګریْ د پرهختیا پَ برخَ کې د هبایل لَ الرې د پیطْ د لیږد څخَ ډیرٍ ښَ ګټَ ّاخلي .
د پٌځْ فیصذّ څخَ کن افغاًاى باًکي حطابًَْ لري خْ د  ۳۶فیصذّ څخَ زیات افغاًاى (  ۲۳.۱هیلیًَْ ) هبایل ټیلیفًًَْْ اضتعوالْي .اّش
هِال د  ۰۵۵څخَ زیات افغاى هلي پْلیص اّ د ّلطْالیْ  ۱۵۵هشاّریي خپلې تٌخْا ګاًې د هبایل لَ الرې ترالضَ کْي .چې دا پخپلَ هرضتَ
کْي چې حکْهتي خذهتًَْ پَ ډاډهٌَ تْګَ د افغاًطتاى لرﺉ پرتْ ّلطْالیْ تَ ّرضیږي.
پذی هحفل کې د اهریکې د ضفیر هرضتیال ښاغلي ریچرد اّلطي ّّیل” د خلکْ لخْا د هبایل لَ الرې د پیطْ د لیږد څخَ د زیاتې اضتفادې لَ کبلَ
بَ دغَ خذهاتي څاًګَ د افغاًطتاى لپارٍ د یْې هعتبرې هالي زیربٌا پَ تْګَ ّدٍ ّ کړي".
د هبایل لَ الرې د پیطْ د لیږد پَ ُکلَ د خبرّ پَ جریاى کې د هخابراتْ اّ هعلْهاتي تکٌالْژۍ ضر پرضت ّزیر ښاغلی اهیرزي ضٌګیي ّّیل"
پَ افغاًطتاى کې پَ تیرّ ًِْ کلًْْ کې د تیلی کوًْیکیشي ّدٍ خارق العادٍ دٍ ُ .غَ افغاًاى بَ ددې خذهتًْْ څخَ زیاتَ ګټَ ّاخلي چې پَ
شاّخْا ضیوْ کې یې باًکي څاًګې ًشتَ خْ هبایل ټیلیفًًْْْ تَ الضرضی لري".
د هبایل لَ الرې د پیطْ د لیږد ضرٍ د هرضتې  ۰هیلیًَْ ډالرٍ بْدجَ د  USAIDد  ( FAIDAد افغاًطتاى د پرهختیا پَ برخَ کې د پاًګَ
اچًْې لپارٍ د هالي الضرضۍ) د پرّژې لَ الرې ادارٍ کیږي.

###
د  USAIDد پرّګراهًْْ پَ ُکلَ د ال زیاتْ هعلْهاتْ لپارٍ هِرباًي ّ کړﺉ الًذې ّیب ضایټ ّګْرﺉ.
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