د بامیان ښار د ګذر له وکیالنو او د غیر رسمي سیمو د
اوسیدونکو رسه مشوريت غونډې ګزارش
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت رسپرست محرتم محمد جواد پيکار د بامیان له وايل او يو شمېر اوسېدونکو
رسه په ليدنه کې په دغه والیت کې د غیررسمي ښاري سیمو د ثبت برنامې د بریايل تطبیق مبارکي ورکړه.
د باميان اوسېدونکي د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وزارت دا اقدام ستايي او زیاتوي چې د غري رسمي
ښاري سيمو اوسېدونکي به تر دې وروسته په خپلو ملکيتونو کې د ارام ساه واخيل.
وليس خلک او چارواکي وايي؛ د ملکيت سندونو له وېش رسه به د ښار اوسنی وضعيت بدلون ومومي،
پالين سیمې به له غیر پالين سیمو رسه وصل يش ،له ښاري خدماتو به برخمنې يش ،غیرپالين سیمې به
مهار يش ،د نورو سیمو له غیرپالين ودې به مخنیوی ويش او د غیرپالين سیمو اوسېدونکي به له اصيل
او فرعي سړکونو ،اوبو رسولو ،د کانالیزاسیون سیسټم ،ټولګټو سیمو ،امنیت ،تعلیمي او تحصیيل سیمو،
ورزيش سیمو ،د شنو سیمو ،تفریحي پارکونو ،وړکتونونو ،فاتحې صالون،د اړتیا پرمهال له سړو خونو او نورو
پروژ برخمن يش.
د باميانو اوسېدونکي وايي؛ له دې رسه به په بهسازۍ کې د زيانونو د ورکړې لګښتونه هم راټيټ يش.
خصويص ،دولتي او د عامه ځمکو په مديريت کې به ښهوالی رايش.
يو تن محمد زاهد وايي:
(( د ښار جوړولو او ځمکو له وزارت څخه ډيره مننه کوو چې مونږ ته يې د ملکيت سندونو د وېشلو لړۍ پيل
کړې ،دې رسه به مونږ خپل ژوند په ډاډه زړه پيل کړو)).
بلخوا د ښار جوړولو او ځمکو وزارت مسوولني بیا ډاډ ورکوي چې له دې چارې رسه به پر ټولنې والړ مايل
ميکانيزمونه ،د بانکي رسمي موسسې ،کوچنۍ مايل موسسې او نړيوالې مرستې به خپل مالتړ الپراخ کړي.

دوی همدارنګه زياتوي چې د زيربناو جوړولو پر مهال رامنځته کېدونکې ستونزې ،غريقانوين او انحصاري
تحوالت به راکم يش ،ټولنيز عدالت به تامني يش او په ورته وخت کې به په سيمه کې امنيتي وضعيت تر
پخوا ال ښه ښي.

