رسنیزه خبرتیا
د امریکې نړیوالې پرمختیایي ادارې پو افغانستان کې د ځمکو پو برخو کې د اصالحاتو یو ورکشاپ پو الره واچوه
کابل ،افغانستان :د  ۳۱۲۲کال د نومبر  - ۳۲د ځمکُ د خُوذي حقُوُ ترالسً کُل اَ غُري ښاري خذمتُوً د امریکا د متحذي
ایالتُوُ د وړیُالې پرمختیایي ادارې ( )USAIDد ځمکُ پً برخً کې د اصالحاتُ د ٌغً َرکشاپ عمذي مُخې ګڼل کېږي چې
وه پً کابل کې پیل شُ .د بې وقشې استُګه ځایُوُ اړَوذي پالیسیُ اَ کړوذَدَوُ الښً َالی د افغاوستان د دَلت یُي مٍمً دوذي دي،
اَ د بې وقشې استُګه ځایُوُ د چارَ د الښً َالي اَ رسمي َالي پً برخً کې وُمُړي َرکشاپ ټُل شریک لُري سري راټُل
کړل څُ ددې ستُوسې د ٌُاري لپاري پً ګډي کار َکړي.
ٌغً کسان چې پذې درې َرځىي َرکشاپ کې یې برخً اخیستې د دَلت شاَخُا  ۰۲۱مرکسي اَ َالیتي چارَاکي اَ ٌمذاروګً
د پلې کَُوکُ ادارَ ،وادَلتي مؤسسُ ،مرستً کَُوکُ بىسټُوُ اَ د خصُصي سکتُر یُ شمېر ٌغُ کمپىیُ استازي شامل دي
چې د ښاري پراختیا ،د ځمکې اړَوذَ خذمتُوُ ،د ځمکې اَ ملکیتُوُ د سرَې ،د ځمکې د قُاویىُ ،د شخړَ د ٌُاري ،د
ملکیتُوُ د ثبت اَ د ځمکې د حقُوُ پً برخً کې پً کار بُختې دي.
د امریکې وړیُالې پرمختیایي ادارې مرستیال جیډ بارتُن د وُمُړي َرکشاپ د پیل د مراسمُ پر مٍال ََیل":د ځمکې پً برخً
کې د ٌمغږۍ دا َرکشاپ بً د افغاواوُ سري مرستً َکړي څُ د ځمکې د اجارې حقُق خُوذي اَ پً پُري تُګً د یُې پراخً
ټُلىې پً سیاسي ،ټُلىیس اَ اقتصادي ژَوذاوً کې َوډي َاخلي".
دد ې َرکشاپ ګډَوُال یُ لً بل سري پً ګډي کار کُي څُ د استُګه ځایُوُ د رسمي کُلُ د بٍیر پً ټاکلُ اَ سادي کُلُ کی سري
مرستً َکړي څُ ښارَالې َکړای شي چې ملکیتُوً ثبت اَ د مالیاتُ سیستم آساوً اَ پً بذل کې خلکُ تً د ٌغُی د اړتیا َړ
آساسي خذمتُوً اَ بىسټیسي کارَوً ترسري کړي .د سیمً ایسَ ارګاوُوُ د خپلُاکې ادارې مرستیال ښاغلی ډاکتر فریذ مامُوذزی د
افغاوستان پً ټُلُ ښارَوُ کې د استُگه ځایُوُ د الښً َالي اَ رسمي کُلُ پر ارزښت ټیىګار َکړ.
د َرکشاپ ګډَوُال د فسیکي ښً َالي پً برخً کې د اَسىیُ الرَ چارَ اَ پاوګُوُ اَ ٌمذاراز د ٌغُ غُري الرَ د مُوذلُ پً
اړي خبرې اترې کُي چې پً ټُل ٌیُاد کې د پرَژَ چارې الښې کړي .دَی ٌمذاروګً د ٌغُ اداري اَ حقُقي اجراآتُ پً اړي
د خلکُ د پٌُاَي د کچې د لُړَالي پً برخً کې کار کُي چې د بې وقشې استُګه ځایُوُ د رسمي کُلُ ،د ښارَوُ پً رسمي
پالوُوُ کې ٌغُې تً د ځای د َرکُلُ اَ د بې وقشې ځایُوُ د ښاري کُلُ د ملي پالیسۍ د رسمي َالي لپاري د یُي پالن د تُشیح
لپاري اړیه ګڼل کېږي.
پذې َرکشاپ کې چې پً ګډي د امریکې د وړیُالې پرمختیایي ادارې اَ د ښاري پراختیا َزارت د کابل ښار د بیارغُوې د
پرَژې لً لُري جُړ شُیذی ،پر ٌغً مُضُعاتُ بحث َشي چې د افغاوستان د ښاري مرکسَوُ پر َدې ،امىیت اَ پرمختګ
باوذې اغیسي کُي اَ ٌمذاراز دداسې حل الرَ د مُوذلُ لپاري ٌڅً کُي چې د دَلت اَ ښاریاوُ د اقتصادي ثبات سري بً مرستً
َکړي.

###
د امریکې د نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروګرامونو په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره: ،
 http://afghanistan.usaid.govویبپاڼې ته مراجعه وکړﺉ.
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