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سریزه:
ټاکنې د ولسواکو نظامونو له مهمو عناصرو هخه دي او د قدرت د سولییز انتقال لپاه
یواځنۍ الر ګڼله کېږې ،دا پدیده په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري ،او په ټوله کې د
اوسني نظام د مینځ ته راتګ هخه را پدېخوا په هیواد کې  ۷ځلې ټاکنې تر سره شوي دي.
د هیواد په اساسي قانون کې د ټاکنو د اووه ډولونو وړاندوینه شوي چي د دې ټاکنو د
ادارې او هارنې په منظور د اساسي قانون د  ۱۵۶مادې له حکم سره سم ،د ټاکنو خپلواک
کمیسیون تأسیس شوی دی.
لکه هرنګه چي ټول په جریان کي دي ،په هیواد کې د ولسواک نظام تر را مینځ ته کېدلو
وړاندي ،د سرتاسري پروګرامونو لکه د ټاکنو د تر سره کیدو لپاره مناسب وضعیت
موجود نه وو ،په هغو شرایطو کې له یوې خوا د امنیت نه شتون د ټاکنو سراسري بهېر
نا ممکنه کړی وو له بلي خوا د ټاکنیز کلتور د بنسټیزه کولو لپاره د بېخ بنسټونو تأسیس
ته په یو ځلي ډول زمینه نه وه برابره.
دا چي مونږ په یو سنتي ټولنه کي قرار لرو او خلک مو د ټاکنو بهیر ته د یوې نوي
پدیدې په نظر ګوري ،ښکاره ده چي په سنتي ټولنو کې د نویو پدیدو منل وخت ته اړتیا
لري .په همدې ترتیب د هغه بنسټونو د اړیکو تنظیم د هغه نظام له کړنالرو سره چي
کامالً نوی تأسیس شوي وي وخت نیونکي او په تدریجې ډول بنسټیزه کیږي.
د یو بنسټ یا یوې پدیدې د پرمختګ او بنسټیزه کولو په منظور ،د وخت له اړتیا نه
عالوه باید د هماغه بنسټ اجرایوي مسؤلین هڅه او کوښښ وکړي تر هو اسیب پذیره
موضوعات معلوم او ليري کړي او مثبت او د قوت موارد يې تقویه کړي.
په همدې بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون له تیرو ټآکنو هخه د ترالسه شویو تجاربو په
پام کي لرلو سره اړینه وګڼله تر هو د احمتالي نواقصو د رفعې او د اداري او عملیاتي
چارو د مثبتو اړخونو د غښتلي کولو ،د رڼوالي د تأمین او د ټاکنو د بهیر د عمومي
کولو په منظور د ټاکنو په بیالبیلو پروسو کې د ټاکنیزو اصالحاتو پالیسې عملي کړي.
د وضعیت تحلیل
په تېرو ټاکنو کې ،خنډونه ،کمبودات ،او ستونزي ،له ټاکنو مخکي ،د ټاکنو په جریان کې
او له ټاکنو وروسته موجودي وې .د ستونزو یوه برخه په سازمان کې دننه ریښې لري
او د مرکزي او یا والیتي دفاتیرو په سطحه د سرچینو او امکاناتو د ناقص مدیریت په
دلیل مینځ ته راغلي او دغه نیمګړتیاوي له فرصتونو او امکاناتو هخه د ناسمي ګټني او
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یا د سیستمونو او د استفادې وړ وسائلو د کار نه کولو یا ناقص کار کولو په سبب د
ستونزو او خنډونو د را پیدا کیدو باعڅ ګرځیدلي .اما یو زیات تعداد کمبودات ،ستونزي
او خنډونه له سازمان هخه بهر رېښه لري چي د کمیسیون د کنترول او صالحیت له ساحې
بهر دي او په پایله کې یې د خلکو باور او اعتماد په ټاکنو د یو ملي بهیر په عنوان او د
ټاکنو په کمیسیون دټاکنو د تر سره کوونکي بنسټ په عنوان متضرره کړی.
ځني موارد لکه نا امني د ټاکنو په بهیر کې د ځایې زورواکو مداخله ،په ټاکلي وخت د
بودجې نه شتون ،سیاسي پېښې او اتفاقات ،د دقیقي سرشمېرني او په هیواد کې د هویت
د تثبیت د اساسي او واحد سند نه شتون ،د ټاکنو په بهیر کې د ښکېلو او اړونده بنسټو
پر وخت او موقع سره د همکاري نه شتون ،د کمیسیون د خپلواکې نه رعایت ،د صلحي
پروسه چي د ټاکنو په هنګ کې قرار ونیو د بهرنیو مسائلو له جملې هخه دي چي د
ټاکنو د خنډونو په پیدا کیدو کې زیات تاثیر درلود.
همدارنګه د ټاکنو د قانون عدم استمرار او د قانون نه شتوالی چي د اساسي قانون له حکم
سره سم یې پړاونه طی شوي وي ،د ښکېلو بنسټونو په همکاري کي کموالی ،د ټاکنو په
بهیر کې په پراخ ډول له نوي ټکنالوژي هخه ګټنه ،ساختاري ستونزي او پېچلتیاوي ،د
ټاکنو د تر سره کیدو زیات مصارف ،په ټاکنو کې د ښځو کم ګډون او د ټاکنو په بهیر کې
د ملي او نړیوالو بنسټونو د رول د وضاحت نه شتون او داسي نور له هغو موضوعاتو
هخه دي چي په اړه یې باید په بیل او جدي ډول بحڅ او تأمل تر سره شي.
پر دې اساس په چارو کې د ښه والي ،د بهتر مدیریت او له ټاکنو هخه وړاندي د زیاتو
ستونزو او شخړو هخه د مخنیوي په منظور ،د ټاکنو په علمیاتي جریان او له ټاکنو
وروسته جریان کې اړتیا ده تر هو د حقوقي چوکاټ ،په ټاکنو کې د کاریدونکي برېښنایې
ټکنالوژي په برخه کې بنسټیز بحثونه او د بېخ بنسټونو د تقویې اود ټاکنیزو مصارفو
د کموالي ،اصالحات او پراخ پروګرامونه عملي شي .په ضمن کې په ټاکنو کې د ښکېلو او
اړونده بنسټونو همکاري په بهتر ډول تنظیم کړای شي.
په همدې اساس د اصالحاتو د پالیسي طرحه او تدوین د ټاکنو په بیالبیلو پروسو کې
الزمې ده تر هو په دې ډول د ټاکنو ستونزي د شکل او ماهیت له لحاظه تر ټولو ټيټې
کچې ته را کمي شي.
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لومړۍ برخه :د ټاکنو د حقوقي چوکاټ پراختیا
قوانین ،الیحې ،طرزالعملونه ،او ټاکنیز الرښودونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د
فعالیتونو اساس تشکیلوي چي د هغوی په تهیه کولو کې باید پوره دقت تر سره شي تر
هو د هیواد له شرائطو او وضعې سره برابري رڼې او د منلو وړ ټاکنو تر سره کېده
تضمین شي .پر همدې اساس اړتیا ده تر هو د ټاکنو حقوقي چوکاټ له تېرو ټاکنو هخه
د زده شویو درسونو په پام کي نیولو سره تر جدي کتني الندي ونیول شي.
 .1د ټاکنو د قانون اصالح
په تېرو دوو لسیزو کې فقط یو ځل د ټاکنو قانون په  ۱۳۹۲کال کې له پړاونو تیر شوی
یعني د ملي شورا د مجلسونو په وسیله تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح شوی چي د
 ۱۳۹۳کال ټاکني د هماغه قانون پر بنسټ تر سره شوې .نوري ټاکنې د ورستنیو ټاکنو
په شمول چي په  ۱۳۹۸کال کي تر سره شوې د تقنیني فرامینو پر بنسټ تر سره شويدي.
لکه هرنګه چي د ټاکنو د قانون د تحول سیر هرګندوي چي دې قانون تر یوې اندازې
خپل د تکامل پړاو له هرو پخوانیو تر سره شویو ټاکنو هخه د ترالسه شویو درسونو
په پام کي نیولو سره تر سره کړی؛ په ځانګړي ډول د ( ،)۱۳۹۷کال وروستني تقنيني
فرمان د ټاکنو په بهیر کي له معلوماتي ټکنالوژي هخه ګټنه تصریح کړه چي د ټاکنو د
مختلفو بهیرونو په رڼوالي او دقت کي الزم مؤثریت لري  .له دې سره سره هم ځني
خالګانې ،تناقضات او نواقص په دې تقنیني سند کي وجود لري چي باید مرفوع کړای
شوي وای.
بناً کمیسیون د ټاکنو د قانون په لومړنۍ اصالحي طرحې؛ په ټاکنو کي د ښکېلو بنسټونو
سره په مشوره کار کړی ،خالګانې ،نواقص او ځني ستونزي چي موجودي وې وپېژندې
او د ټاکنو د قانون اصالحې طرحه یې د نورو پړاونو د تېرولو په منظور د عدلیې
محترم وزارت ته احاله کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر هو د عدلیې وزارت او د هیواد د ملي شورا
له مجلسونو سره د دې اصالحې طرحې په وروستۍ کولو کي هراړخیزه همکاري وکړي.
کمیسیون له مسؤلو بنسټونو هخه غواړي چي د ټاکنو د قانونو د اصالحې طرحې د
پړاونو د تیرولو بهیر چټک کړي تر هو دا بنسټ مخکي پرتو ټاکنو ته په خپل ټاکلي
وخت د ټاکنو له نوي قانون سره سم الزمي تیاریانې ونیولی شي.
6

 .2ټاکنیزي الیحې ،طرزالعملونه او الرښودونه
د ټاکنو د قانون د احکامو د الښه تطبیق په منظور ،کمیسیون الیحې ،طرزالعملونه او
الرښودونه تدوین او تصویبوي .دا الیحې طرزالعملونه او الرښودونه د تقنیني اسنادو
په حیڅ د ټاکنو د قانون اجزاوي دي چي د ټاکنو د حقوقي چوکاټ تکمیلونکي دي.
د ټاکنو ټول بهیر د ټاکنیزو الیحو او طرزالعلمونو سره سم عملي او تطبیق کیږي او په
هغه صورت کي چي د ټاکنو په قانون کي تغییر ولیدل شي له هغوی سره اړوند نورو
اسنادو ته هم د هغه په رڼا کي مطابقت ورکول کیږي.
کمیسیون د قانون د احکامو د بهتر تطبیق په منظور په تېرو ټاکنو کي په تعداد د ()۱۹
الیحې او ( )۱۴طرزالعملونه ۶ ،د چلند اصول او زیات تعداد الرښودونه تدوین او وضع
کړي دي چي له هغې جملې یو شمېر یې د تدقیق او بیا کتني وړ دي.
همدارنګه هغو تجربو او درسونو ته په کتو چي له هر ځل ټاکنو هخه کمیسیون ته په الس
ورځي په دې منظور چي د راتلونکو ټاکنو هره پروسه په اصولي ،سم او معیاري ډول
اجراء شي لومړی باید الیحې او طرزالعملونه په دقیق او معیاري ډول تدوین او تصویب
شي او په دوهم قدم کي د دې الیحو ،طرزالعملونو او الرښودونو د احکامو په اړه اړونده
کارکوونکو ته ،روزنه ورکړي او تطبیق یې کړي.
 .3تفاهم لیکونه ،باورلیکونه او ژمن لیک
ټاکني یوه ملي پروسه ده چي د ټاکنو له کمیسیون هخه عالوه چي د ټاکنو د تر سره کولو
او هارني مسؤلیت پر غاړه لري ،یو تعداد نور ښکېل بنسټونه هم قانوني مسؤلیت او
مکلفیت لري تر هو په دې پروسه کي له کمیسیون سره همکاري وکړي .دا همکاري باید
مشخصه او تعریف شوي وي تر هو د ټاکنو په بهیر کي مداخله ونه ګڼل شي او له بلي
خوا د کمیسیون خپلواکي هم وساتله شي.
له کمیسیون سره د یو شمېر بنسټونو د همکاري حدود او هرنګوالی د تفاهم لیکونو په
چوکاټ کي وار له مخکي تنظیم شوي او په دې برخه کي په تعداد د  ۱۵عنوانه تفاهم لیکونه
تهیه او السلیک شوي دي .د تېرو ټاکنو تجربو ته په کتو؛ په جدي ډول اړتیا ده چي ذکر
شوي تفاهم لیکونه تر بیا کتني الندي ونیول او نوي کړاي شي.
په ټاکنو کي د نوماندۍ د تائید ،له ټاکنو د هخه هارنې ،کتنې ،او د راپور جوړولو په
منظور ،کمیسیون د قانون له حکم سره سم باورلیک صادروي .دا باورلیکونه او د
هارونکو او کتونکو د پېژندنې کارتونه چي په تيرو دوه دورو ټاکنو پوري اړوند وو
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د الکترونیکي سیستم او ډیټابیس له الري تر اجراء شوو چي تر یوې اندازې د قناعت
وړ هم وو.
کمیسیون د باورلیک د صادریدو او جوړښت د هرنګوالي د الښه تنظیم په منظور؛ د
باورلیک د اخیستو لپاره په شرایطو د برابرو بنسټونو د تثبیت ،د دې بهیر لپاره د
الزمو اسانتیاؤ او په ټاکنیزو مراکزو کي د هارونکو او کتونکو د حضور په اړه الزمي
آسانتیاوي او اصالحات را ولي.
 .4د کمیسیون خپلواکي او اعتماد جوړونه
په هغو هیوادونو کي چي ټاکني تر سره کېږي؛ د ټاکنیزو ادارو مختلف ډولونه موجود
وي چي تر ټولو قوي یې خپلواکي ،اجرایوي او مختلطې وي .د افغانستان اساسي قانون
په کامل صراحت سره یوه خپلواکه اداره د ټاکنو د تر سره کیدو مسؤله ګڼلي.
د ټاکنو قانون تر یوې اندازې دا خپلواکي تعریف او مشخصه کړي خو لکه هرنګه چي
په هیواد کي د ډیری قوانینو تطبیق له ستونزو سره مخ وي د ټاکنو قانون هم له دې هخه
متأثر ده چي متأسفانه لکه هرنګه چي په قانون کي تصریح شوي او توقع کېږي؛ د ټاکنو
د خپلواک کمیسیون خپلواکي د مختلفو عوامو پر اساس نه ده رعایت شوي.
مختلف عوامل له هغې جملې د قانون سم نه درکول ،د ټاکنو په بهیر کي د محلي زورواکانو
مداخله او ځني نور عوامل د یوې نیمې لسیزي په جریان کي باعڅ شوي چي د کمیسیون
خپلواکي د خلکو په نظر تر جدي پوښتنو الندي قرار ونیسې
کمیسیون د خپلواکي د ساتلو او د خلکو د باور د جلب لپاره ټاکلي پروګرامونه تر الس
الندي نیولي او هغه عملي کوي ،کمیسیون له ښکېلو بنسټونو سره پور ته موارد تر
تحلیل او ارزونې الندي نیولي او عملي الري چاري لټوي او په دې برخه کې پالنګذاري
کوي.
کمیسیون هڅه کوي تر هو د دې بنسټ د خپلواکي د ساتلو او د خلکو د باور د جلب په
منظور؛ هغه ټاکني چي په اساسي قانون کې وړاندوینه شوي په خپل ټاکلي وخت تر سره
کړي او همدارنګه د مالي خپلواکي په برخه او دا چي هنګه د بودجې له مصرف هخه په
شفاف ډول ځواب ورکړي؛ تعریف کړي او واضح او مشخص اقدامات تره سر کوي.
همدارنګه کمیسیون د ټاکنو د مختلفو پروسو په الیحو ،طرزالعملونو ،ستراتیژیو او په
کاري پالنونو کي داسي تدابیر نیسې چي د ټاکنو د بهیر مالکیت وساتلی شي؛ او له هر
ډول مداخلې او او له نفوذي اعمالو هخه مخنیوی وشي.
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 .5ټاکنيزي شخړي
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټولي هڅې او پروګرامونه په دې منظور دي چي ټاکنیزي
پروسې په قانوني ،روښانه او له تقلب هخه پاکې اجراء او تطبیق شي .خو د ټاکنیزو
تخطیو ،سرغړونو او جرایمو پېښیدل د نړۍ په پرمختللو ډیموکراسیو کي هم یوه ممکنه
چاره ده .د ټاکنیزو تخطیو ،سرغړونو او جرایمو د کموالي او د ټاکنیزو شخړو د بهتر
مدیریت په خاطر د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسیون سره په همغږي د ټاکنو د قانون د اصالح
په طرحه کې بنسټيزي کړنالري ځای پر ځای شوي دي.
همدارنګه د ټاکنیزو شخړو په ښه مدیریت کي د ال زیات انسجام په منظور ،د ټاکنیزو
کمیسیونونو تر مینځ د ښې همغږي لپاره میکانیزمونه تر الس الندي دي او په دې برخه
کي نور اړوند او ښکېل بنسټونه هم همغږي کېږي.
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دوهمه برخه :په ټاکنو کې د ټکنالوژي کارېدل
د ټکنالوژي پرمختګ او کارول یې په نني عصر کي یوه مهمه چاره ده .په همدې لحاظ د
ټاکنو قانون کمیسیون مکلف شوی تر هو د رڼتیا  ،د ټاکنو په مختلفو پروسو کې د رڼتیا،
دقت او چټکتیا د تأمین په منظور د ټکنالوژي له سیستمونو هخه کار واخلي.
کمیسیون په تېرو ټاکنو کي له ټکنالوژي په ځانګړي ډول د بایومیتریکي معلوماتو د
ثبت له دستګاه او اړوند سیستم هخه ګټنه وکړه چي د ټاکنو د بهیر د رڼوالي په تأمین کې
مثبت تأثر درلود .دا بهیر نه تنها باید ادامه پیدا کړي بلکه د ټاکنو په بهیر کي د ټکنالوژي
د کارونې د ال ښه والي او پراختیا په منظور ،یې بیا کتنه وشي او معیاري شي تر هو د
ټاکنو په بیالبیلو پړاونو کي له هغې هخه ال ښه ګټه واخیستل شي.
 .1د رایې ورکوونکو د نوملړ اصالح
د رایې ورکونکو نوملړ د رڼو ټاکنو د تر سره کیدو د مهمو عناصرو له جملې هخه ګڼل
کېږي .په هیواد کي د لومړیو ټاکنو له تر سره کیدو هخه را پدېخوا؛ د رایې ورکوني د
کارتونو توزیع او د رایې ورکونکو د نوملړ تهیه کول د ټاکنو له ستونزمنو او
پورمصرفه مضوعاتو هخه وې.
په دې اساس کمیسیون داسي پروګرامونه تر الس الندي لري تر هو د رایې ورکونکو د
رایې ورکوني د نوملړ موجوده نواقص او ستونزي؛ معلومي او اصالح کړي تر هو د
تېرو ټاکنو ستونزي تکرار نه شي .همدارنګه هڅه کېږي چي د رایې ورکونکو د نوملړ
په سمونه او اصالح کي د پرمخ تللي ټکنالوژي له سیستم هخه کار واخیستل شي او د
ټکنالوژي کارول د رایې ورکونکو د نوملړ په اصالح او ترتیب کي اساسي او غښتلی
رول لري.
د رایې ورکونکو د اوسني نوملړ د اصالح په منظور عالوه له دې چي د کمیسیون له
معلوماتي بانکونو هخه ګټنه کېږي د معلوماتو او احصایې د محترمې ادارې د کاغذي
تذکرو له ډېټابیس هخه هم ګټه اخیستل کېږي تر هو د رایې ورکونکو په نوملړ کي شته
ستونزي د امکان تر حده له مینځه والړي شي.
عالوه له دې په دې خاطر چي وکوالی شو په راتلونکي کي د الکترونیکي تذکرو له
بایومیتریکي معلوماتو د رایې ورکونکو د نوملړ په تهیه کولو او د ټاکنو په بهیر کي
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اعظمي ګټنه وکړو؛ کمیسیون د قانون له احکامو سره سم د معلوماتو او احصایې له
محترمي ادارې هخه په رسمي ډول غوښتنه کوي چي :د ټاکنو په بهیر پوري اړوند
معلومات د کمیسیون په واک کي ورکړي او الکترونیکي تذکرې لومړی هغو هیوادوالو
ته توزیع کړي چي تازه د رایې ورکوني په شرایطو برابریږي .همدارنګه کمیسیون د
الکترونیکي تذکرو پر بنسټ د ټاکنو د ترسره کیدو د امکاناتو د معلومولو په منظور د
امکان په صورت کي په یو والیت کي د الکترونیکي تذکرو پر بنسټ په ازمایښتي ډول
ټاکني ترسره کوي.
 .2د رایې ورکوني د مرکزونو او محلونو د ډېټابیس اصالح او پراختیا
د رایې ورکوني د مرکزونو ایجاد ،ارزونه او متوازن کول په  ۱۳۹۶او  ۱۳۹۷کلونو کي
ټاکلو معیارونو ته په کتو تر سره او په ډېټابیس کي ثبت شو .دا پروګرام چي د هیواد
په ټولو ساحو کي په الر اچول شوی؛ په بریالیتوب سره تر سره شو او د دې پروګرام
تطبیق د هیواد په نا امنه ساحو کي؛ د یادو ساحو د امنیت تر تأمینېدو پوري وځنډول
شو.
په دې اساس الزمه ده چي کمیسیون په هغو ساحو کي چي د نا امني او نورو دالیلو پر
اساس نه دي متوازنه شوي د رایې ورکوني د مرکزونو د ایجاد او متوازن کیدو لپاره
نوی پروګرام طرحه او د هیواد له امنیتي قواوو او نورو اړونده ادآراتو سره په همغږي
د هغه د تطبیق زمینه برابره کړي.
 .3د ټاکنو د ورځي د راپور اخیستني ) (EDSSد سیستم پراختیا
د ټاکنو د ورځي د راپور اخیستني سیستم )(Election Day Supporting System
د فرعي سیستمونو له جملې هخه ده چي د والیتي دفاترو او مرکزي دفتر تر مینځ د ښې
همغږي د ایجاد او د چټکو ،دقیقو او پر وخت اړیکو د تأمین په منظور جوړ شوی .له
دې سیستم هخه په ګټني ،د والیتي دفاترو مسؤلین ،د ټاکنو په ورځ تر ټولو تازه
معلومات ،خبرونه او ارقام له مرکزي دفتر سره شریکوي.
خو ،دا سیستم لکه هرنګه چي د ټاکنو د ورځي اړتیاؤ ته ځواب ویونکی نه دی او یواځي
هغه معلومات چي د والیتي دفاترو د رئیسانو په الس کي دي ،له مرکز سره شریکوي په
دې اساس د ال ښې ګټي اخیستني لپاره الزمه ده چي تر هو دا سیستم پراختیا ومومي ،له
سیستم هخه ګټه اخېستنه باید ساده شي او همدارنګه د واليتي دفاترو له مسؤلینو هخه
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عالوه ،نوري برخې چي په والیتي دفاترو او د ولسوالیو او د رایې ورکوني د مراکزو
په سطحه فعالیت کوي ،هم وکوالی شي اړین معلومات او راپورونه له مرکزي دفتر سره
شریک کړي.
 .4د پرلېکه راپور ورکوني د سیستم جوړول او ترې ګټه اخیستل
په هر اندازه چي د کمیسیون د مختلفو برخو معلومات او کاري راپورونه په منظم او
سیستماتیک ډول تر السه او ولېږل شي په هماغه اندازه د کمیسیون فعالیتونه په منظم
ډول تر سره او د کمیسیون پالن شوي موخې تحقق پیدا کوي .په دې اساس الزمه ده چي
تر هو کمیسیون د پرلېکه راپور ورکوني سیستم طرحه او جوړ کړي او له دې سیستم
هخه مؤثره ګټنه وکړي.
 .5د نوماندانو د نوم لیکنې په پړاو کي د پرلېکه آسانتیاؤ ایجاد
کمیسیون په پام کي لري تر هو د معلوماتي ټکنالوژي د سیستم او نوماندانو او رایې
ورکوونکولپاره اسانتیاؤ برابرولو سیستم پراختیا ته په ادامه ورکولو سره ،د نوماندانو
د نوم لیکني اسانتیاوي هم انالین کړي چي دا کار نه یواځي نوماندانو ته په ځانګړي ډول
د والیتي شوراګانو ،ښاروالیو او د ښاروالیو د مجلسو د نوماندانو لپاره یوه اسانتیا ګڼل
کېږي بلکه د کمیسیون د والیتي دفاترو لپاره به هم د کار د حجم د کمښت له نظره یوه
لویه آسانتیا وي.
 .6د ټاکنیزو معلوماتو د  ۱۹۰شمېرې دایمي کول
کمیسیون د ټاکنیزو عملیاتو په جریان کي ،له  ۱۹۰معلوماتي شمېرې هخه د هیوادوالو
پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره ګټنه کوي .دا په داسي حال کي دا چي نه یواځي د
ټاکنیزو عملیاتو پر مهال ،بلکه په نورو ډېرو وختونو کي هم ممکنه ده چي په ټاکنو
پوري اړونده پوښتني له هیوادوالو سره مطرح شي او باید یوه مشخصه مرجع دې
پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره موجوده وي .په دې اساس ،کمیسیون  ۱۹۰شمېره په
دایمې ډول فعالوي .همدارنګه ،د سمو او پر وخت پوښتنو د وړاندي کولو لپاره الزمه ده
چي تر هو په  ۱۹۰شمېره کي مؤظفو کارکونکو ته د اړتیا وړ ټاکنیز معلومات په واک کي
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ورکول شي او هغوی وکوالی شي په منظم ډول له اشخاصو او د کمیسیون له مختلفو برخو
سره په اړېکه کي وي.
 .7د عملیاتي همغږي مرکز
کمیسیون د قانون له احکامو او د ورځي له شرایطو سره سم د ټاکنو په مختلفو مراحلو
کي له معلوماتي ټکنالوژي هخه د پراخې ګټني په لور مخکې ځي .کمیسیون د فعالیتونو د
ال ښه والي او همغږي په منظور ،د همغږي واحد او مډرن عملیاتي مرکز ته پراختیا
ورکوي.
 .8د معلوماتو د ثبت د مرکز پراختیا د ظرفیت ،چټکتیا ،روڼتیا او مفیدیت له نظره
د ټاکنو د پایلو د را غونډولو ملي مرکز د ټاکنیزو اسنادو او کاغذي فورمو او ډیجیټلي
پایلو هخه په ګټنه د ټاکنو د پایلو د مراحلو د تائید ،چمتو کولو او د مراحلو د طی کولو
لپاره ځانګړی ځای دی .د دې مرکز ارزښت ته په پام؛ دا ایجاب کوي تر هو په دې مرکز
کي ټول فعالیتونه دقیق ،رڼه او له پالن سره سم تر سره شي او د دې مرکز د مختلفو
برخو کارکوونکي په مختلفو کاري مراحلو کي خپلي ور سپارل شوي دندي په مسلکي
ډول تر سره کړي.
په دې اساس د پایلو د را غونډولو په ملي مرکز کي د فعالیتونو د ال ښه تنظیم په منظور،
الزمه ده چي کمیسیون ،اړوند سیستم او د دې مرکز تشکیالتو ته بیا کتنه وکړي او د دې
مرکز فعالیتونه په الزمو نوښتونو سره عیار کړي.
 .9د داخلي اړېکو د شبکې تعمیم
د کمیسیون د مرکزي او والیتي دفاترو تر مینځ چټکي ،همېشنۍ ،او ډاډمنې اړیکې له
ځانګړي ارزښت هخه برخمني دي.
تر دا مهاله چي ،د کمیسیون مرکزي دفتر له والیتي دفاترو سره د انټرنیټ او مخابراتي
شبکو له الري اړیکې ټینګوي؛ د اړیکو دا سیستم له یوې خوا زیات لګښت لرونکی دی
او له بلې خوا الزمه ګټه نه لري .په دې اساس کمیسیون باید د ټاکنیزو عملیاتو له پیل
هخه مخکې؛ خپلي د اړیکو داخلي شبکې بیا وګوري او د اړیکو واحده شبکه او د داخلي
کنفرانسونو مرکز را مینځ ته کړي.
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دریمه برخه :د تشکیالتو او پالنګذاري اصالحات
 .1د کمیسیون د ستراتیژیک پالن تدوین
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی ستراتیژیک پالن په کال  ۱۳۸۵کي او دوهم
ستراتیژیک پالن یې په کال  ۱۳۹۰کي د  ۱۳۹۵ -۱۳۹۰کلونو لپاره تصویب کړ .چي د مختلفو
د الئلو پر بنسټ یاد پالن په پوره ډول تطبیق نه شو.
کمیسیون د ستراتیژیک پالن جوړونه په خپل کاري لومړیتوب کي نیسې .د ستراتیژیک
پالن ارزښت او اړتیا ته په کتو ،د دې پالن تسوید او تصویب د کمیسیون په کاري
لومړیتوبونو کي قرار لري او په دې برخه کي الزم اقدامات تر الس الندي نیول
کېږې.
 .2تشکیالتي اصالح
د ټاکنو تر سره کول د نورو آسانتیاؤ او سرچینو تر هنګ ،د تجربه لرونکي ،ژمنې او
اړتیا وړ بشري قوې د موجودیت غوښتونکې هم دي .له هو کلونو را پدېخوا د کمیسیون
تشکیل ډېر محدود وو او له بلې خوا د مختلفو دالئلو پر بنسټ په تشکیل کي شامل
اکثریت بستونه تش پاتي وو .په تېرو ټاکنو کي کمیسیون ناچاره وو تر هو د ټاکنیزو
عملیاتو په جریان کي قراردادې کارکوونکي وګماري او هغوی ته مختلف روزنیر
پروګرامونه دایر کړي .په همدې اساس الزمه ده چي کمیسیون د ادارې تشکیالتي
جوړښت تر کتني الندي ونیسې او د اړتیا له مخي د دایمې او لنډمهاله کارکوونکو اړتیا
تر دقت الندي ولري او د هغوی سقف مشخص او له قانوني الرو هخه د هغوی مراحل
طی کړي.
همدارنګه د الزیاتو تیاریانو د نیولو او په مخکي د پرتو ټاکنو لپاره د الزمي زمینې
برابرولو لپاره په ټولو تشو بستونو کي له ځانګړي طرزالعمل سره سم د ټاکنو د
خپلواک کمیسیون او د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون لخوا
ګمارنې کېږي .دېته ته په پام چي برسیره پر دې چي د کمیسیون د داخلي چارو په بهیر
کي یو شمېر ستونزي له هغې جملې د دندو وېش ،د دندو تکرار ،وظیفوي تداخل ،په
کارونو کي پیچلتیاوي او د مختلفو برخو له کارونو هخه د ځواب ویني له ګوګتیا هخه
سرچینه اخلي؛ الزمه ده چي د مختلفو برخو فعالیتونه په مؤثر او اغېزمن ډول دسته
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بندي شي او د دندو وېش د قانوني ،اداري او عملیاتي اړتیاؤ پر پر بنسټ تر سره او د
کمیسیون له اړتیا او ستراتیژیک پالن سره متناسب د اجراآتو او د عمودي او افقې راپور
ورکوني یو سم میکانیزم دي را مینځ ته شي.
همدارنګه کمیسیون د ټاکنو د ورځي د کارکوونکو په شمول د دایمې او لنډمهاله
کارکوونکو د معلوماتو د درجولو لپاره مشخص ډېټابیس جوړوي تر هو د کارکوونکو
ټولي سوانح په هغه کي درج شي او په ځانګړي ډول هغه کارکوونکي چي د ټاکنیز تخلف
او یا جرم مرتکب ګرځي په آسانۍ سره د تفکیک وړ وي.
 .3په پالن جوړونه او له کاري تشبڅ هخه په مخنیوي کي د مرکزي دفتر د مختلفو
برخو انسجام
د کمیسیون د مرکزي دفتر مختلفي برخي د دندي ،پربسنټ ډلبنډي او جوړي شويدي.
له دې برخو یې هره یو ه مکلفه ده تر هو خپلي دندي د اړوند ریاست د دندي د الیحې
او کاري پالن په پام کي نیولو سره تر سره کړي .تجربو ښودلي چي د ځینو ریاستونو
کاري پالنونه په معیاري ډول نه دي ترتیب شوي او په ځینو مواردو کي د نورو
ډيپارټمنټونو له کاري پالنونو سره مطابقت نه لري او کاري تداخل مینځ ته راځي .په
دې اساس د ریاستونو او مختلفو کاري برخو د کاري پالنونو انسجام او معیاري کول؛ د
کمیسیون د ستراتیژیک پالن په پام کي نیولو سره تر جدي پاملرني الندي نیول کېږي.
د مرکزي او والیتي بیالبیلو دفاترو د فعالیتونو د الښه انسجام او له کاري پاشلتیا هخه د
مخنیوي په منظور؛ کمیسیون په دې برخه کي په همغږي ډول په مختلفو سطحو د اړتیا
وړ پالنونو ایجاد او پراختیا ته اقدام کوي.
 .4د کارکوونکو د ظرفیت لوړول
د کمیسیون دایمې کارکوونکي د سیالۍ او د هر بست د دندي په الیحه کي له مندرجه
معیارونو سره سم ګمارل شوي او کېږي .خو په اکثره حاالتو کي؛ د کارکوونکي کاري
تجربه او لوړي زده کړي په یواځي ډول په دې کمیسیون کې د دندي د سرته رسولو
ځواب ویونکي نه وي.
ځکه چي ټاکنیز بهیرونه په مختلفو هیوادونو کي د بدلون او پراختیا په حال کي دي په
دې اساس اړینه ده تر هو مختلف لنډمهاله ،مینځ مهاله او اوږد مهاله پروګرامونه چي د
کارکوونکو د ظرفیت لوړوني لپاره په پام کي نیول شوي دایر شي.
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کمیسیون د ظرفیت لوړوني پروګرامونه د اختصاصي او تخنیکي ډېپارټمینټونو له
اړتیاؤ سره سم دایر کړي او خپل کارکوونکي د هیواد په دننه کي هم لنډمهاله او
اووږدمهاله پروګرامونو ته ور پېژنې.
 .5ټاکنیزي زده کړي
کمیسیون د کارکوونکو او ښکېلو بنسټونو د ظرفیت لوړوني په منظور ،په اختصاصي
ډول په ټاکنیزو چارو کې په دوو برخو کې رونیز پروګرامونه؛ حقوقي چوکاټ(د ټاکنو
قانون ،الیحې ،طرزالعمل او الرښودونه) او د ټاکنو په مختلفو مرحلو کي له ټکنالوژي
هخه ګټنه ،په الره اچوي او تطبیقوي یې.
همدارنګه د مهارتونو او د زده شویو درسونو د د انتقال لپاره هم پروګرامونه په پام کي
لري تر هو دایمې کارکوونکي چي روزنه یې لیدلي؛ د ټاکنو اړوند نور لنډمهاله
کارکوونکي او د ښکېلو بنسټونو غړو ته په ساحه او والیتي دفاترو کي روزنه ورکړي.
کمیسیون د پورته یادو روزنیزو پروګرامو د پراختیا او ال زیاتولو په منظور له دولتي
او غیر دولتي تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لنډمهاله روزنیز پروګرامونه شریکوي.
 .6دوام لرونکی عامه پوهاوی
لکه هرنګه چي په ټاکنو کي ګډون د خلکو د اساسي حقونو له جملې هخه دی .او همدارنګه
یو عمومي او سراسري بهیر دی او د دوو ټاکنو تر مینځ یوه اوږده وقفه را مینځ ته
کېږې چي دا وقفې د دې المل ګرځي چي د ټاکنو ارزښت او د رایې کارول د اکثریت
خلکو په نظر کم رنګه شي؛ په دې اساس اړتیا ده تر هو ټول خلک د رایې د کارولو له
ارزښت ،د خلکو د ګډون له طریقې او د ټاکنو له تر سره کولو هخه عامه پوهاوی ولري.
په همدې اساس کمیسیون د عامه پوهاوي پروګرامونه د دایمې کارکوونکو ،مبلغینو او د
ټاکنو د رضاکارنو په وسیله په ټول هیواد کي په دوامداره ډول اجراء کوي .همدارنګه د
اطالعات او فرهنګ ،ارشاد حج اوقافو او د ښځو چارو له وزارتونو او د ملي رادیو
تلویزون سره په همکاري په دایمې او دوامداره ډول په ټول هیواد کي خپل د پوهاوي
پروګرامونه تطبیقوي .له دې هخه عالوه د ټاکنیز فرهنګ د بنسټیز کولو لپاره ،د ټاکنو
خپلواک کمیسیون د پوهني او لوړو زده کړو له وزارتونو هخه غواړي تر هو د یو
رسمې تفاهم په ترڅ کي ټاکنیز موضوعات د هیواد د دولتي او خصوصي ښوونځیو او
پوهنتونونو په درسي نصاب کي شامل کړي.
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 .7په ټاکنو کي د ښځو د ګډون د سطحې لوړول
په تېرو ټاکنو کي په هیواد کي د ښځو د نفوسو په نسبت ،د هغوی د ګډون د رایې
ورکونکو او نوماندانو په نسبت کم رنګه او د قناعت وړ نه وو .سره له دې چي په
پخوانیو ټاکنو کي مختلف تدابیر ،له هغې جملې د سمینارونو تدویر ،د ښځو د پوهاوي
لپاره د مشخصو پیغامونو چاپ او نشر او د ښځو د ګډون د سطحې د لوړلو لپاره نور
پروګرامونه تر الس الندي نیولي وو خو بیا هم د ښځو د ګډون سطحه د قناعت وړ نه
ده.
کمیسیون د مدني ټولو ،په ښځو پوري اړوند بنسټونو ،او په حکومت پوري اړوند
بنسټونو سره په تفاهم ،د ښځو د ګډون د سطحې د لوړولو موضوع تر ارزونې الندي
نیسې او له پخوانیو نیول شویو تدابیرو برسېره نوري بدیلي حل الري هم لټوي تر هو
د ښځو د ګډون سطحه په ټاکنو کي د کارکوونکي ،رایې ورکوونکي او نوماند په حیڅ
زیاته کړي.
د ښځینه کارکوونکو ګمارنه او جذب په ټولو ټاکنو کې یوه عمده ستونزه وه .کمیسیون
به تدابیر ونیسې تر هو د هغوی د ګمارلو لپاره کافي وخت په پام کي ونیول شي .له دي
عالوه کمیسیون به د ښځینه کارکوونکو لپاره یو مشخص معلوماتي بانک ،جوړ او
پراختیا به ورکړي.
د دې اصل د تحقق په منظور به ،کمیسیون بېله ستراتیژي تدوین او اجراء کړي.
 .8د ټاکنو په پروسو کې نوښتونه
د ټاکنو د کمیسیون له تأسیس هخه را پدېخوا ټولې تیرې شوي ټاکنیزي پروسې؛ وخت
نیونکې وې او د ټاکنو پایلې په خپل ټاکلې وخت نه دي اعالن شوي .د ټاکنو د قانون
احکام ،په مکمل او سراسري ډول له ټکنالوژي هخه ګټه نه اخیستل ،د کمیسیون کاري
بهیر او د نوښتونو لپاره د مؤثرو او کارنده پروګرامونو نه شتون د ټاکنیز بهیر د
اوږدوالي د عواملو له جملې هخه ګڼل کیږې.
پورته مسائلو او مواردو ته په پام؛ کمیسیون د ټاکنو د قانون د اصالح په طرح کي ،د
ټاکنو د اوږدوالي موضوع ته پاملرنه کړې او د وخت په کموالي برسېره ،له ټکنالوژي
هخه د ګټنې لپاره یې مناسب بستر وړاندیز کړی .دا موضوع د کمیسیون کاري او
عملیاتي بهیر ته هم بهتري او چټکتیا وربخښې .له دې هخه عالوه ،کمیسیون له نویو
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نظریاتو هخه چي کاري بهیر ته بهتري او چټکتیا وربخښې استقبالوي او ګټه ورهخه
اخلي.
 .9د ټاکنیزو معلوماتو د سرچینو د مرکز پراختیا
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هماغه لومړیو هخه یو واحد د معلوماتې سرچینو د مرکز
تر عنوان الندي ایجاد کړی خو تر اوسه له دې مرکز هخه مؤثره ګټنه نه ده شوي
همدارنګه معلومات په سم ډول نه دي تنظیم او را غونډ شوي تر هو له هغوی هخه په
آساني ګټه واخیستل شي.
 .10د هارونکو ،کتونکو ،او رسنیو د رول غښتلتیا
دا چي ټاکني په هیواد کي یو ملي او سراسري بهیر دی په دې اساس د هیواد هر وګړی
چي په شرائطو برابر دی د ټاکنو د یو ګډونوال په عنوان د خپلي رایې د کاریدو او د
هغې له نه ضایع کیدو هخه باید ډاډ ولري .په دې اساس هارونکي ،او کتونکي بنسټونه او
رسنۍ هم دنده لري تر هو د دې بهیر د رڼوالي او د ټاکنو په مختلفو پړاونو کي د
هیوادوالو د ډاډينې په منظور فعال حضور ولري.
کمیسیون تل په ټاکنو کي د روڼتیا د تأمین او د خلکو د رایو د ساتني په هِڅه کي وو او
د هارونکو او کتوونکو رول د روڼتیا په تأمین او د خلکو د رایو په ساتنه کي د ځانګړی
ارزښت لرونکي دي .د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کي لري تر هو د ټاکنو په هره
پروسه کي ،هارونکي ،کتونکي او رسنۍ د قانون له احکامو سره سم پراخ حضور ولري.
کمیسیون ،هارونکو ،کتونکو بنسټونو ،او رسنیو ته د ټاکنو په مختلفو پړاونو کې د
دوي د فعال حضور په موخه ځانګړي تدابیر نیسې او په دې برخه کي الزم پروګرامونه
په الر اچوي .همدارنګه کمیسیون له هارونکو ،او کتونکو بنسټونو او رسنیو سره په
اړېکه کي وي تر هو د دې بنسټونو له نظریاتو ،طرحو او را پورونو هخه په تصمامیمو
پالیسیو او یا د اجراأتو په تصحیح کي؛ چټکه او مؤثره ګټنه وکړي.
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هلورمه برخه :د بېخ بنسټونو رغول او د لګښتونو را کمول
 .1د بېخ بنسټونو تکمیلول
کمیسیون د ور سپارل شویو چارو په سم ډول تر سره کولو په منظور په مرکز او والیاتو
کي بېخ بنسټونو او امکاناتو ته اړتیا لري .په تيرو هو کلونو کي تل دا هڅه شوي تر هو
د اړتیا وړ بېخ بنسټونه په مرکز او والیاتو کي له هغې جملې دفترونه او ګدامونه په سم
او اساسي ډول جوړ شي .خو کمیسیون تر اوسه معیاري دفترونه او ګدامونه نه لري او
له کرایې دفترونو او ګدامونو هخه ګټه اخلي .او هر کال د کمیسیون د بودجې یو زیاته
برخه په دې چاري مصرفېږې.
کمیسیون له نورو ادآراتو او ښکېلو اړخونو سره د اړېکو نیولو او د وخت او د
کارکوونکو د انرژي له ضیاع هخه د مخنیوي ،همدارنګه له اضافې مصارفو او احتمالي
زیانونو هخه چي د دفاترو له زوړوالي هخه چي له ابتدا هخه هم معیاري نه وو د مخنیوي
په منظور؛ هڅه کوي تر هو اداري دفترونه او خپل ګدامونه په مناسب ځای کي چي له
نوور ادارو او بنسټونو سره نږدې قرار ولري؛ تأسیس کړي.
د ټاکنو پروګرامونه او مرحلې چي باید په هغه کي له ټکنالوژي هخه ګټه واخیستل شي د
دې غوښتنه کوي چي مجهز بېخ بنسټونه ولري .کمیسیون د دې چاري د سرته رسولو
لپاره اقدام کوي.
 .2د ټاکنو د لګښتونو را کمول
د ټاکنو ترسره کول په اکثره هیوادونو کي زیات لګښتونه لري .له هغې جملې زمونږ په
هیواد کي د هر ځل ټاکنو لپاره ډېر لګښتونه شوي چي عمده علت یې په هیواد کې موجوده
نا امني ،له هیواد هخه بهر د ټاکنیزو موادو تهیه کول ،په تېرو ټاکنو کي د رایې
ورکوونکو د نوملړ نه شتوالی ،د الرو سختوالی او اوږدوالی ،او نوري ستونزي وې.
کمیسیون یادو شویو مواردو ته په پام؛ کوالی شي په الندي برخو کي لګښتونه را کم
کړي.
 د ټاکنیزو موادو تهیه کول د هیواد په دننه کې :کمیسیون په تېرو ټولو ټاکنو کي
د ال خوندیتوب په خاطر؛ ټول حساس ټاکنیز مواد او ځني غیر حساس مواد له
هیواد هخه بهر تهیه کول چي ډېر لګښت یې درلود .کمیسیون د تدارکاتې پالن له
وروستي کولو هخه وړاندي د رایې پاڼو او نورو ټاکنیزو موادو د تهیه کولو
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لپاره د دولتي مطبعې او داخلې بازار ظرفیت ارزوې تر هو ټاکنیز مواد د امکان
ترحده د هیواد په دننه کې تهیه شي.
 د تېرو ټاکنو له موادو هخه ګټنه :ډېری ټاکنیز مواد د راتلونکو ټاکنو لپاره د
استفادې وړ وي .د ټاکنو کمیسیون د مخکي پرتو ټاکنو له تر سره کېدو هخه
وړاندې د مرکز او والیاتو په سطحه له تېرو ټاکنو هخه د باقې پاتې موادو په اړه
یو دقیقه ارزونه تر سره کوي او ډاډ حاصلوي چي له دې موادو هخه په مخکې
پرتو ټاکنو کې ګټه اخیستالی شي.
 .3د بین المللي مرستو قاعده مند او مؤثر کول
د ټاکنو ترسراوی د بین المللي بنسټونو او همکارانو د هر اړخیزو مرستو غوښتونکي
دی دا مرستې معموالً د یوناما له الري همغږي کېږي او زیاتې یې د ملګروملتونو د سازمان
د پرمختیایې دفتر ) (UNDPلخوا له ټاکنیزو کمیسیونونو سره ترسره کېږي.
په دې اساس؛ د ټاکنو په مختلفو برخو کې د مالي او تخنیکې مالتړ د مؤثریت او مثمریت
د زیاتوالي په منظور اړېنه ده تر هو د مرسته کوونکو هیوادونو او بین المللي بنسټونو
لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو د تخینکې تمویل او مالتړ هرنګوالی تر بیا کتني الندي
ونیول شي او له پخوا زیات قاعده مند کړای شي.
کمیسیون د مرسته کوونکو هیوادونو د تخنیکي او مالي مالتړ د جلبولو لپاره تدابیر
نیسي ،پر دې برسېره د هغې پروژې د سند بیا کتنه چي د کمیسیون او له ټاکنو هخه د
ملګرو ملتونو د مالتړ د پروژې ) (UNESPتر مینځ السلیک شوی .هڅه کوي چي د
) (UNESPد پروژې تر هنګ نور بنسټونه چي په بین المللي سطحه د پراختیا او ټاکنو
په برخه کې فعالیت کوي له هغې جملې د ټاکنو بین المللي سیستمونه ) (IFESد متحده
ایاالتو د پرمختیایې مرستو دفتر ) (USAIDهم د ټاکنو له کمیسیونونو سره په ټاکلو
برخو کې فعالیت کوي او د دې بنسټونو فعالیتونه په متفاوتو برخو کې بې له کومي
مداخلې جلب کړي تر هو د بین المللي مرستو مؤثریت او مثمریت زیات شي.
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تطبیق:
په دې پالیسې کي په اصالحاتو پوري د اړونده چارو د تطبیق په منظور ،کمیسیون کمېټې
جوړوي د کمېټو په جوړېدو پسې اړنده ستراتیژۍ او د فعالیتونو پالنونه تدوینوي.
کمیسیون د دې پالیسې ،سترایژیو او د اړونده فعالیتونو د پالن د بهتر تطبیق په منظور
زمینه برابروي او د کارونو له منظم پرمختګ ،د ډاډ د حصول په موخه ،د کمیسیون له
غړو هخه جوړه د هارنې کمېټه ،د کار له پرمختګ هخه د هارنې مسؤلیت پر غاړه لري
او په عیني حال کي کمیسیون د دې پالیسې د تطبیق له جریان هخه په ربعوار ډول خپلي
ارزوني تر سره کوي.
کمیسیون د اړتیا په وخت کي د دې پالیسې ځني موارد تعدیل ،تجدید او یا هغې ته بعضي
ضمائم ور زیاتوي.
له مختلفو ادآراتو سره همغږي:
اړونده آدارې د ټاکنو د قانون له  ۹مادې سره سم د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره په
همکاري کولو مکلفي دي او له دې کمیسیون سره باید په عام او تام ډول همغږي ولري
تر هو چي دا پالیسې په سم ډول تطبیق شي .کمیسیون کلنی راپور وړاندي کوي چي په
هغه کې وزارتونه او دولتي ادارې د کاري مؤثریت د یو شمېر کلیدي شاخصونو پر
بنسټ کټه ګوري کېږې ،دا کلیډي شاخصونه د بنسټونو د همکاري او پرمختګ کچه او
هرنګوالی د ټاکنو د بهترتر سره کیدو په برخه کي په بر کې نیسې.
خنډونه او محدودیتونه:
ښکاره ده چي د دې پالیسې تطبیق په ځانګړي ډول د ستراتیژیو تدوین او تطبیق او د
هغوی عملي پروګرامونه کوم چي تر الس الندي دي؛ ممکن خنډونه له ځان سره ولري.
د دې پالیسیو عملي کول د هغې د عملي کولو او د دې پالیسي او د ټاکنیزو پروسو د
بهبود او تقویې په برخه کي د هغوي د پرمختګ په لور هڅې دوامدره کار دی .او دا
پالیسې کیدالی شي د ملي او ولسواکو پروسو د بنسټیزه کېدو په لور د همغږي کونکو
هڅو لپاره یوه الره وي.
داسي تصور کېږې چي د دې پالیسې تطبیقول به له ستونزو سره هم مخ کېږي ځکه چي
دا پالیسې د ټاکنو د کمیسیون له تأسیس هخه را پدېخوا لومړنی اقدام دی او ممکنه ده چي
ټاکنیز اصالحي اقدامات د ځینو له غوښتنو سره په تقابل کي قرار ونیسې.
کمیسیون د احتمالي ستونزو د رفع کولو لپاره الزمي هڅې کوي.
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