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  مطبوعاتی اعالميه 
  

   وړتيا لوړواليد ) مديريت(دتخار په واليت کی د سرحدی چارو د اداری د
  

  داپريل دمياشتی شپژمه نيته 
  
، افغان حکومت تاجکستان سره په سرحد کی واقع دیتخارپه واليت کی نوی سرحد بندر چه د  د -واليت  افغانستان تخار د
 به تجارتی ، گمرکی لیځی هلی ړچه نومو. تی چاری په مناسبه توگه ورغویی چه سرحدی او تجارړالن مطابق غواد پ

  .يړکښتلي ی او غړبه قانونی توگه بشپ او سرحدی چاري
  
دفتر لخوا به  خدمتونو د  چارو د پروژو ددملګري ملتونو د  حکومت په مرسته او ت يی د جاپان دښپروژه چه مالی لګ دا

 يپالن شوغږی ه تفاهم او همړسره په بشپوزارت تجارت   او درياست گمرکونو دتطبيق شی، چاری ئی د مالی وزارت د
  . يد
   
زيربنايی وداني لکه د فتر الر پالن شوی دی ډ ميلونه امريکائی ١١ه ګمينی توه تخپت چه ګښ تول مالی لېدی پروژ د

 وپه  پرمخ تللو گمرکی وسايل زنه اود پوليسو اوسرحدی مامورينو رو. وداني، د استوګني ځای او ګدامونه په کی شامل دي
  .  په کی هم شامل ديسمبالول

  
ل ڼپه توگه گ يوې ننګوني نيوی لپاره درول چه د مخدره توکو او نورو ممنوعه چارو د مخټکن پولي تاجک د –د افغان

   .کيږي، د چارواکو څخه غواړي چی د مخدره توکو قاچاق او د نورو غيرقانوني فعاليتونو مخنيوي وکړي
  
ه سمبال چه نتيجه ګه توښپه ی چه چاری به ړدی پروژی پيل به وکوالی شی د افغان حکومت لپاره کافی ظرفيتونه ورک د

  . يدو زياتيدل ويگمرکی عوا به ئی دقانونی تجارت ارتقاء او د
  
تيرو څو کلونو کی زموږ فعاليتونو د مخدره توکو د مخنيوي په باب په ":  وويلتخارمحترم والی عبدالطيف ابراهيمی د

 وس يوه مهمه مسله دا. ه تللی ديځ له من په تخار کی نشته اوريکیت او دمخدر توکو فابښد کوکنارو کاو نور . بريالي وي
 د وی چارخلکو اقتصاد  او دلوړ کړو ، قانونی تجارت  سرهاخيستوګټه ه په څخدی السته راغلی مناسب فرصت   چه دده

 خلکو به د سرحدی او بندری خدمتونه ېنودا . د بی وږلو لپاره رامنځ ته شيمعيشت دوامدار و څکيدو ته توجه وشی ترښه 
   ." مننه کووخه څ او پرموقع کار او مرستي دی مناسب دده او موږ ښه آسانتيا لپاره يوه او کالو د انتقال 

  
 کی د ل په بندرړموثره اداری ظرفيتونه لود : " رئيس وويلد عملياتی مرکز عمومی  UNOPSبروس مکـــــــــکارن د 

ږ د دولت د عصری کيدو په دی هکله مونپير خوشخال يم چه ډاو زه ي کومرسته پړه توګه بشامنيت سره به په سيمه ايز 
  ." هڅو کی مرسته کوو

   
 ابتدائی UNOPSو اوټاکله ی پروژه لپاره ړد نوموټوټه ځمکه ــــت يو گمرکونو رياس په تيره اونی کی د افغانستان د

 2011ه د پالن سره سم د ګه توړ بشپ په بهيچارروزني دودانولو او . يی دړدی پروژی لپاره پيل ک يزاين دډاو سروی 
  . اندی شیړه اخيستی ته به وټاو گبشپړه شي اگست په مياشت کی  کال د

   
رخو کی فعاليت کوی چی د ملګرو ملتونو رامنځ ته شوي دی په هغه ب 1995چی په کال  د دی دفتر د عملياتی چارو مرکز

يزو او کړکيچنو پروژو کی په ټوله نړي کی ثابته کړي ده ، ټبنس خپل وړتيا په لويو UNOPS. د دندي سره تړاو لري
بشری منابع او استخدام مالی او اداری ونو چاري،  قرارداد دتدارکاتی اود استخدام څخه څارنه، پروژو ديزاين،  د لکـــــه
  . يتمدير
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ه ډيزه ونټفغانستان د بيارغونی په هکله بنسد امرستندويه هيوادونو په استازيتوب د  افغانستان د حکومت او  ددا دفتر  
ينری نساختمانی انج:  د عملياتی مرکز چاري په الندی توګه دي:اخيستی ده دا فعا ليتونه په الند توگه افاده کيدای شی 

کول او بيارغول ، ي د گمرکونو نوکی لکه اداری چارو په حکومت ته پراختيا ء او ارتقا دظرفيتونو، مهندسی خدمات
  . اپيريال ساتنهانتخابات او دچ

  
  .الندی ايميل يا تليفون اړيکه ټينګه کړيسره په کت سوی د بشپرو معلوماتو لپاره لطفًا د 

   798900685 93+                            :  تيليفون
                             org.unops@Katsuik: بريښنا ليک

 


