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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د څیړنې له الرې د افغانانو د ژوند ښه کول

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

د  ۱۳۸۸کال د ټولټاکنو مستندول
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویب پاڼه http://www.iec.org.af/
 content.asp?id=lawد ټاکنو په اړه د نویو خبرونو لومړنۍ مرجع ده .په
دغه ویب پاڼه کې  http://www.iec.org.af/cnlist.aspد  ۱۳۸۸کال د
ولسمشرۍ او د والیتی شوراګانو د نوماندو لړلیک په دری او پښتو ژبو خپور
شوی دی (د  PDFپه بڼه ټول  .)MB ۲۷.۴د نوموړي لرلیک غیررسمي ژباړه – د
سولی او یوالې لپاره د مرستندویه سازمان ( )CPAUلخوا چمتو شوې ده (د

په عمومي ډول دغه اداره باور لري چې د نوم لیکنې پروسه یوه بریالی هڅه ده
چې افغانستان ته یې د دموکراسۍ په لور د خوځښت توفیق ور په برخه کړ .یاده
شوې پروسه په ټول هیواد کې د نوموړې ادارې لخوا د روزل شویو داوطلبانو
په وسیله څارل کېده .ددغې څارنې په بهیر کې یو شمېر تاوتریخوالی هم په
سترګو کېده لکه :د هغو رای ورکوونکو نوم لیکنه چې د رایې اچونې په ورځ به
د  ۱۸کلونو څخه ټیټ عمر ولري ،څو ځلیزه نوم لیکنه په کوم کې چې خلک د یو
څخه زیات د نوم لیکنې کارتونه ترالسه

 PDFپه بڼه  – KB۶۴۸اوسمهال در انترنټ په پاڼه موجوده نده).
AFGHANISTAN’S PRESIDENTIAL ELECTION:
?POWER TO THE PEOPLE, OR THE POWERFUL

د ټولټاکنو اړوند پوسترونه چې خلکو ته د ټولټاکنو په اړه معلومات وړاندی

کې د څارونکو او رسنیو نشتوالی،

خپرېدو په درشل کې دي ،چې” :د  ۲۰۰۹کال د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر

او کمزوري امنیتي شرایط چې په نوم

په اړه رپوټ لري“.
2009

نوم لیکنه چې د نارینه خپلوانو لخوا
وړاندی کېده ،د نوم لیکنې په مرکزونو

کوي ،د مخه خپاره شوې دي :د ټولټاکنو په اړه خبري مواد د نورو ادارو لخوا د

Free

کړي ،د نومونو د لړلیک پربنسټ د ښځو

لیکنه کې د خلکو د ګډون خڼد ګرځېده.
”Report.

Observation:

Registration

د آزادو او عادالنه ټاکنو بنیاد د ذکر

Voter

and Fair Election Foundation (FEFA). Kabul: Free and

London, March 2009

شویو ستونزو لپاره یو لړ دلیلونه په ګوته

Fair Election Foundation, May 2009. 51 p. http://www.

کړي دي :د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د کارکوونکو د بسیا روزنې

.fefa.org.af/download/Final%20Report%20FEFA.pdf

نشتوالی ،د کمیسیون لخوا د کارکوونکو د الزمی دقیقی څارنې نشتوالی ،د

د آزادو او عادالنه ټاکنو بنیاد

ښځینه کارکوونکو نشتوالی ،او د ټاکنیزو کارکوونکو او خلکو په منځکې د
دموکراتیکو ارزښتونو په اړه د پوهی نشتوالی .دا او نور وړاندیزونه د ټاکنو
د خپلواک کمیسیون ،افغان مدني ټولنې ،د افغانستان د دولت او د نړیوالو
بسپنه ورکوونکو لپاره د وړاندیزونو په شپږو پاڼو کې تسوید شوی دی.
Afghanistan’s Presidential Election: Power to the People or
the Powerful?” London: International Council on Security
and Development (ICOS), March 2009. 52 p. http://www.
952

icosgroup.net/documents/power_to_the_people.pdf
)KB).B
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( )FEFAد افغانستان یواځینی کورنی

دغه رپوټ مهم ځواکونه او شخصیتونه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د

اداره ده چې د ټاکنو د بهیر څارنه

ټولټاکنو په هلوځلو کې بوخت دي ،تر ازموینې الندی نیسي .نوموړی رپوټ د

کوي .دغې ادارې د  ۱۳۸۷کال د تلې

ټاکنو د ترسره کولو او د ممکنه سیناریو لپاره چې ښائي د ټاکنو پایلی ته بڼه

او سلواغې د میاشتو ترمنځ مهال

ورکړي ،یو شمیر وړاندیزونه په تفصیل سره توضیح کوي .نوموړې شورا د

کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د

 ۱۳۸۶کال د سلواغې په میاشت کې د ( ۱۳۸۷کال د پریکړی د ټکي) تر نامه

پروسې څارنه کوله چې ددغې مودی

الندی یو رپوټ خپور کړ .په دغه رپوټ کې د هغو انفرادی کسانو نومونه

په بهیر کې کابو  ۴.۵میلیونه نوی

لست شوې وو چې د افغانانو لخوا د ولسمشرۍ د بالقوه نوماندو په توګه

رایه ورکوونکي ثبت او راجستر کړل.

معرفي شوې وو ،او همدارنګه دغه رپوټ هغه ستونزې څېړي چې افغانستان

 ۱۳۸۸کال د چنګاښ او زمري میاشتې
ورسره د ولسمشرۍ د ټاکنو په بهیر کې مخ دی د  ۱۳۸۸کال د وري/غويي

شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د  ۱۳۸۹کال لپاره ځانګړې شوې دي.

میاشتو لپاره مهال ویش یې وټاکل شو .دغه رپوټ یاد شوی لست د وخت سره

که تمه دا وي چې دغه دواړه ټولټاکنې (د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو او

سم نوی کوي او د هغو اساسي فعالیتونو او مسایلو په اړه رپوټ ورکوي چې

همدارنګه د ملی شورا او د ولسوالیو ټولټاکنې) په پراخه کچه د منلو وړ وي

د  ۱۳۸۸کال د زمري د میاشتی د  ۲۹نېټې لپاره د ځانګړې شوي دي ( ۵مخ).

او د اعتبار وړ پایلې رامنځته کړي ،نو دا به یوه ډیره د ستونزو ډکه ننګونه

Addis, Casey and Kenneth Katzman. “Middle East Elections
2009: Lebanon, Iran, Afghanistan and Iraq.” Washington,
D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress,
18 May 2009. http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R40586.
pdf (192 KB)Bدغه رپوټ په لبنان ،ایران ،افغانستان او اعراق کې د ټاکنیزو
سیالیو په اړه یوه لنډه کتنه وړاندې کوي چې د متحده ایالتونو د پالیسۍ لپاره
احتمالی پایلې په برکې لري .د افغانستان په اړه لنډه کتنه په  ۷-۹پاڼو کې راغلې
ده.

رابرڅیره کړي .د دولتي ارګانونو کمزورتیا ،بدترېدونکی امنیتی حالت،
او ټوټی شوی سیاسی حالت دا ټول د ټاکنیزو پروسو له الرې په نښه شوي او
ښايي په ټاکنیزو پړاوونو باندی د پاموړ اغیزه ولري .د تیرې رای اچونی څخه
راپدیخوا کلونه ددې خبرې څرګندوی دي چې د افغانستان دولت او نړیواله
ټولنه د یو غښتلې ټاکنیز چوکاټ په رامنځته کولو او د هیواد په ټولو کچو د
ډموکراسۍ په پلی کولو کې پاتې راغلې دي چې دې موضوع په ریښتنې توګه
د منطقی ټولټاکنو په الره اچول د ډیری زیاتې ستونزې سره مخ کړې دي .ددې
پرځای چې یواځې د ښکاره او څرګندو غونډو په څیر یوځل بیا د رای اچونې
لړۍ ترسره شي ،هغه بی شانه سرچینې او پاملرنه چې ټولټاکنو ته ځانګړې

Afghanistan’s

کېږي ،باید د سیاسي او ټاکنیزو بنسټونو پیاوړتیا ته غوره شي چې د دولت

International Crisis Group (ICG), 24 June 2009. 34 p. http://

جوړونې اساسي برخه جوړوي او د یو باثباته هیواد لپاره اړین انګېرل کېږي“.

Kabul/Brussels:

”Challenges.

Election

&www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=4002&tid=6176

له افغاني رسنیو څخه د ټولټاکنو په اړه د خبري لنډیزونو

type=pdf&l=1 (1.38 MB).B
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د ۱۳۸۸م کال د اګست په ۲۹مه نېټه ترسره شي ،په داسی حال کې چې د ملی

د  ۲۰۰۹کال د جون میاشت” ،د پالیسۍ نوټ :د مرستو د اغیزمنتیا لپاره
په دوه اړخیزه ځواب وینه کې ښه والې رامنځته کول “،د ربیکا رابرتس
لیکنه .دوه اړخیزه ځواب وینه د مرستو د اغیزمنتیا د ښه والي د يوې حل
الرې په توګه بلل کېږي .په ټولنه کې د دوه اړخیزې ځواب وینې په اړه د
پراخې پوهې ترویج –چې څنګه دوه اړخیزه ځواب وینه په عمل کې پلې
کېدای شي ،ترڅو په افغانستان کې د پراخو مرستو اغیزمنتیا ترالسه
او ډاډمنه شي .په دې هکله د داخلي نادولتي سازمانونو کارکوونکو او
په کابل کې د لوړو زده کړو محصلینو خپلی څرګندونې د یو ورکشاپ
په ترڅ کې وړاندې کړې .د دوه اړخیزي ځواب وینې په اړه ،د کلید رادیو
هم دوه ګردي میزونه او تیلیفوني خبری اتری په الره واچولې .دغه پاڼه په
ذکر شوي ورکشاپ کې د وړاندی شویو نظریو ،او د (کوم چارواکي د چا
په وړاندی ځواب ویونکي دي) د رادیويي خبرو اترو ،همدارنګه د دوه
اړخیزې ځواب وینې ننګونې ،او د دوه اړخیزې ځواب وینې د ښه والي د
فرصتونو لنډیز وړاندی کوي.
د  ۱۳۸۸کال د غويي میاشت” ،د دسپلین او انضباط ترمنځ :هغه
پالیسۍ چې په سیمه ایزه کچه د لوړ پوړو چارواکو ګمارل ارزوي ،د
مارتین وان بیجلیرت لیکنه “.په افغانستان کې د تېرو څو پرله پسې
کلونو څخه راپدیخوا د پیاوړي حکومتدارۍ اړتیا او غوښتنه ،اوس په
3

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

ددولت د نویو فرمانونو لست:
د  ۱۳۸۸کال د غبرګولې د میاشتې په وروستیو کې د عدلیې وزارت د خپرونو دریاست د دکارکونکو په برخه کې د بدلون له کبله د نویو قوانینو خپریدل
وځنډیدل .او ال تر اوسه د  ۱۳۸۸کال فرمانونه نه دي خپاره شوې ،په داسې حال کې چې د  ۱۳۸۷کال ځینې موضوعګانې په ډیر ژر خپرې شي .محکیني ۹۶۰
۱۵/۷/۱۳۸۷
• ۲۵ګڼه مصوبه  ۲۶/۵/۱۳۸۷د افغانستا د اسالمي جمهوریت د وزیرانو شورا د  ۱۵مادې د  ۱بند تعدیل د درملو او طبي لوازمو د واردیدلو په باب.
• ۲۷ګڼه مصوبه  ۱۱/۶/۱۳۸۷د افغانستان د اسالمي جمهوریت د وزیرانو شورا د ملکي خدمتونود بستونو دتنظیم په اړه.
 :1387/7/30 961د اعالنونو او تجارتي نښو ثبت
 :1387/9/1 962د اعالنونو او تجارتي نښوثبت

زیاته اندازه چټکه شوې ده .که چیرې په افغانستان کې د حکومتدارۍ د

د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د اداری دری میاشتنۍ خپرونه ده .ددغه خبرپاڼې موخه داده چې لوستونکي د نوو څیړنو څخه
چې په افغانستان کې په الره اچول کیږي خبر کړي او همدارنګه د څیړنې موندنې او پایلو د رپوټونو په ویشلو او خپرولو کې مرسته وکړي .ځینی د یادو شویو
منابعو څخه د انترنیټ په پاڼه د السرسنی وړ دي؛ زیاتره کتابونه او نوری خپرونې د دغه اداری په کتابتون کې موجودی دي ،نوموړی کتابتون ددغه اداری په
دفتر (د ګل فروشۍ کوڅه ،د دوهمی کوڅې ګوټ) کې موقعیت لري او د یکشنبه څخه تر پنجشنبه پوری د سهار د  ۹بجو څخه تر  ۱۲:۳۰او د ماسپښین د  ۱بجې
څخه تر د مازدیګر  ۴بجو پوری د څیړونکو پرمخ پرانستی دی .دغه خبر پاڼه د رویس وایلز لخوا تصنیف ،د ماري شیرزادلخوا تصحیح او د عبدالوکیل وسیم
دیزاین شوې .که چیری تاسو د کتابونو یا نورو خپرونو یا سرچینو په اړه وړاندیزونه لرۍ چې باید په خبر پاڼه کې اضافه شي ،نو هیله کیږي چې دغه بریښنا پتی
ته بریښنالیک را واستوﺉnewsletter@areu.org.af :
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ( )AREUپه کابل کې میشته یوه نا پیلې څیړنیزه اداره ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکې څیړنو له الرې
پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې درلودل دي .همدا راز نوموړې اداره هڅه کوي څو په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې کلتور ته د تحلیلي ظرفیت د پیاوړې
کولو او د فکرونو او بحثونو د آسانولو له الرې په فعاله توګه وده ورکړي .ددې ادارې اصلي موخه دڅیړنې له الرې د افغانانو د ژوندانه ښه والې دی.

نوموړې اداره په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړ اود یو مدیره هیات درلودونکۍ دی چې د بسپنه
ورکونکو ټولنو له خوا لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو ،او نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي .نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلی بودجه
د فنلند ،ناروی ،سویډن ،سویزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي .ددې ادارې ځانګړې پروژې د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت
( ،)FOSIAآسیایی بنیاد ( ،)TAFاروپايې کمیسیون ( ،)ECد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ( ،)UNHCRد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي
صندوق ( ،)UNICEFد ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي صندوق ( ،)UNIFEMاو نړیوال بانک له خوا یې مالی مالتړ کیږي.
دالزیاتو معلوماتو او ددغه د اداری د خپرونود پي ډي ایف کاپیانو لپاره دا ویب پاڼه وګوری www.areu.org.af :
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د افغانستان د  ۱۳۸۸کال د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټاکنو لپاره غوره نېټې
فعالیت

تاریخ
د غويي ۱

د ټاکنو د کلیزې خپرول

د وري د میاشتې له  ۲۹څخه د غويي تر ۴

د نوماندو د نوم لیکنې د پروسې پیلول

د غويي د  ۵نېټې څخه تر د غويي تر ۱۸نېټې پورې

د نوماندو نامزدي

د غويی د  ۱۹نېټې څخه تر ۲۵

د غوښتنلیکونو په ځیر کتنه

د غويي ۲۶

نوماندو ته د نامزدۍ په غوښتنلیکونو کې د نیمګړتیاوو په اړه خبرداری ورکول

د غويي د  ۲۷نېټې څخه د غبرګولې تر ۱نیټې پورې

د نامزدۍ په غوښتنلیکونو کې د نېمګرتیاوو اصالح کول

د غويي ۳۱

د رایه ورکوونکو ښوونه/او د عامه معلوماتو د کمپاین پیلول

د غبرګولې د  ۲نېټې څخه تر ۴

د نوماندو د لومړني لړلیک چمتو کول

د غبرګولې د میاشتې  ۵نېټې څخه تر د غبرګولې تر ۱۱

د نوماندو د لومړني لړلیک ننداره او ستونزې ،اصالحات ،او استیناف

د غبرګولې د میاشتې  ۵نېټې څخه تر د غبرګولې تر ۱۸

د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رپوټونه او پریکړې

د غبرګولې ۱۹

د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوماندو په اړه د ترسره شویو پریکړو په

د غبرګولې د  ۱۹نېټې تر ۲۲

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوماندو وروستی لړلیک چمتو کوي

د غبرګولې ۲۲مه نیټه

د نوماندو د وروستي لړلیک خپرول

د غبرګولې د  ۱۹نېټې څخه تر ۲۴

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای پاڼو د وروستۍ طرحې چمتو کول

د غبرګولې ۲۴

د رای پاڼو وروستی ډیزاین مطبعې ته لېږل

د چنګاښ د  ۲۵نېټې څخه تر د چنګاښ تر ۲۴

د رای پاڼو چاپول

د چنګاښ د  ۲۶نېټې څخه تر د زمري تر ۲۷

د سیاسي کمپاین موده

د غبرګولې ۳۰

د ساحوي ناظمینو ګمارل

د چنګاښ د  ۱۰څخه تر ۱۹

د رای اچونې او شمېرنې د کارکوونکو ګمارل

د چنګاښ ۲۴

د رای اچونې د مرکزونو د موقعیت او رای اچونې د ځایونو د شمېر بشپړول

د چنګاښ ۲۵

رای پاڼې کابل ته رارسېږي

د چنګاښ د  ۲۶نېټې څخه د زمري تر ۲۸

د لوازمو بسته بندي او والیتونو او د رای اچونې مرکزونو ته د رای پاڼو ویش

د چنګاښ د  ۲۹نېټې څخه د زمري تر ۲۹

د رای اچونې د مرکزونو د موقعیت په اړه عامه خبرتیا

د زمري د  ۱۸نېټې څخه تر ۲۰

د رای اچونې د مرکزونو د مدیرانو او د رای اچونې د ځایونو رئیسانو ته د رای اچونې او رای شمېرنې په اړه

د زمري ۲۹

د رای اچونې نېټه (د ټاکنو ورځ)

د زمري ۲۹

د رای اچونې د مرکزونو څخه د پایلو (رای پاڼو) الس ته راوړل

د وږې ۲۶

د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ تصدیق شوی پایلې

د تلې ۹

د ولسمشرۍ د بیاټاکنو (د اړتیا په صورت کې) تقریبي نېټه
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

څیړنیز خبرونه
په افغانستان کې د ښاروالۍ د حکومت داری د ادارو د رول سپیناوی
in

Governance

Municipal

Vijaya.

Samaraweera,

Afghanistan: A Handbook: volume 1. Kabul, Afghanistan:
ICMA International, 2009. xix, 168 p. ISBN 9789936210622
دغه مهمه او اساسي نوې خپرونه یوه ډیره عملی موخه لري :د کورنۍ
اداری (مدیره هیئت) سره مرسته او همکاري کوي ترڅو د افغانستان
د دولت د دندو او مسؤلیتونو په جوړښت کې خپل رول ،دندی او
مسؤلیتونه وپیژني .هیڅ څوک د حکومتدارۍ په ستونزو او مسایلو
او د پراختیا په هکله په عمومي ډول (د سیمه ییزې حکومتدارۍ په
ګډون) چې په نوموړې کتاب کې راغلې دي سترګې نشي پټولی .
په دغه کتاب کې هڅه نده شوې چې په افغانستان کې د
ښاروالیو د کار او فعالیت یوه مفصله آزموینه چمتو او وړاندی
کړي ،بلکه دا د بنسټیزو تدابیرو په مستندولو کې چې اوس
مهال د ښاروالیو لپاره ځانګړی شوي ،یو ډیر اړین ګام دی.
ددغه کتاب لیکوال د هغو معلوماتو متنونه چې د ماخذونو
د موادو او مدارکو له زرګونو پاڼو څخه راغونډ شوی دي،
بیاکتلي ،لوستلي او تصنیف کړی دي (ډیر مهال ددغه راز
معلوماتو بیاجوړښت ډیر ګران وي) او په داسی یو طریقه یې
بیرته وړاندی کړي دي چې سمدالسه د افغانستان د محلي
حکومت د چارواکو ،د نړیوالې ټولنې د بسپنه ورکوونکو
او د ټولو هغو فعالینو لپاره چې د افغانستان په سیمه ایزه حکومتدارۍ کې د
ښاروالیو په مسایلو بوخت دي ،ګټور او د کار وړ دي .سربیره پردی ،د افغان
حکومت د محلی حکومتدارۍ لپاره خپلواک ریاست ( )IDLGد نوموړي کتاب
متن (په پښتو ،دري او انګریزۍ ژبو) بیا کتلی او ارزولی دی چې د یقیني
کولو دغه کیفیت د وړاندی شویو موادو ارزښت په زیاته اندازه غښتلی کوي.
د کتاب لومړۍ ګڼه چې د  ۱۳۸۸کال د غبرګولې په میاشت کې خپره شوه ،د
افغانستان د سیمه ایزې حکومتدارۍ په جوړښت کې د والیتي ښاروالیو د
ځای/مقام تحلیل ،تجزیه او توضیح ته ځانګړې شوې ده .دویمه ګڼه به هغه

سره د ښاروالیو اړیکې او متقابل عمل توضیح کوي ،او د ښاروالۍ په
حکومتدارۍ کې د پاموړ ستونزې او مسایل په ګوته کوي .په افغانستان کې
د ښاروالیو په هکله ټول هغه کارونه چې په راتلونکي کې ترسره کېږي ،پدی
کتاب کې د وړاندې شویو توضیحاتو او څرګندونو څخه به ګټه اوچته کړي.
په کتاب کې موجود د ارزښت وړ او اصلي موادو سره د لوستونکو د اشناکولو
په موخه ،ددغې لومړۍ ګڼې د متنونو یوه لنډه شرح دلته وړاندی شوی
ده .د کتاب سریزه او دویم فصل د دولت په جوړښت کې د ښاروالیو ځای
مشخصوي او د هغوی د رامنځته کېدو یو ډیر لنډ او مختصر تاریخ وړاندی
کوي .همدارنګه سریزه د سیمه ایزې حکومتدارۍ لپاره دری اساسي بنسټونه
په ګوته کوي :والیتونه ،ولسوالۍ او ښاروالۍ .په دغه السي کتاب کې د یوی
قضیې د تشخیصولو پرمهال ،سماراویرا بیانوي چې :چیرته چې ولسوالۍ د
مخکینیو خپرونو د بحث او تمرکز ټکی ؤ” ،هغوی کابل چې
د جوړښت او حکومتدارۍ له پلوه ډیر بی ساری دی د نمونې
په توګه ښوده چې په هیڅ صورت د ښاروالۍ استازیتوب نه
کوي ( ۱مخ) “.د کابل ښاروالۍ په دغه السي کتاب توضیح
شوی نده ،ځکه چې هغه ارګان چې پالزمینه اداره کوي د یوه
وزارت په توګه درجه بندی کېږي او د حکومت او سیاست په
برخه کې د ښاروالیو د معمولو تنظیماتو څخه بهر عمل کوي.
افغانستان د  ۳۴والیتونو په ولسوالیو کې دوه ډوله
ښاروالۍ لري )۱( :والیتي ښاروالۍ – هغه ښاروالۍ دي
چې د والیتي مرکزونو پر بسټ او د والیتي مرکزونو لخوا
اداره کېږي ،او ( )۲کلیواله ښاروالۍ – هغه ښاروالۍ دي چې له ولسوالیو
څخه بهر د والیتي مرکزونوسره فعالیت کوي .د افغانستان په سیمه ایزو
ارګانونو کې (والیت او ولسوالۍ) د ښاروالیو شتون د قانون په اساس
تصویب شویدی ترڅو د محلي/ځايي سرچینو څخه عواید راغونډ کړي او
د الس ته راغلو عوایدو له الرې خپل فعالیتونه چې د خدمتونو عرضه ده،
ترسره کړي .په حقیقت کې والیتونه او ولسوالۍ عواید راغونډوي او په ملی
بودجه کې یې د یوځای کولو په موخه پالزمینې ته لېږي او په همدی ترتیب
والیتونه او ولسوالۍ په خپل وار سره د مرکزي حکومت لخوا تمویلېږي.

غوره شوي مرجعي مواد او مدارک وړاندی کړي چې اصلي سرچینې به یې

التر اوسه د ښاروالیو لپاره اړین قوانین چې د اساسي قانون (د  ۱۳۸۳کال

د افغانستان د دولت او حکومت هغه خپرونې وي چې د کتاب په لومړۍ

د اساسي قانون په چوکاټ کې) د احکامو پربنسټ تصویب شوی وي ،نافذ

ګڼه کې د ځای په ځای شویو سرلیکونو او عنوانونو په روښانه کولو کې

شوې ندي؛اوس مهال ښاروالۍ د ښارواالنو تر مشرۍ الندی چې د ولسمشر

د خپل ارزښت له کبله غوره او ټاکل شوی دي .دغه لومړۍ ګڼه د مرکزي

لخوا انتصابېږي ،فعالیت کوي .په پام کې ده چې د ښاروالیو شوراګانې د

حکومت د چارواکو ،والیتي حکومت ،ولسوالیو او داسی نورو ارګانونو

ټاکنو له الرې رامنځته شي .د لیکوال/لیکوالی د څرګندونې سره سم ،ښاروالۍ
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د والیتي حکومت په سلسله مراتبو کې طرح شوی ندي او د دوی د والیتونو،

ښه والې لپاره د ښو الرو چارو موندل وي ،نو د بیالبیلو او مناسبو الرو

ولسوایو او کلیو سره کومه اړیکه ن لري او له همدی امله د والیتي حکومت/

او کړنالرو پیژندل اصلي ټکی دی په کوم کې چې والیان او ولسواالن

ادارې په جوړښتونو کې د یوی فرعی اداری په توګه لیدل کېږي .د بیلګې په

ټاکل کېږي ،او همدارنګه بېالبېل الملونه چې دغه پروسه اغیزمنه کوي.

ډول ،ښاروالۍ او ښارواالن په تخنیکي توګه د والیانو د کنترول الندی فعالیت

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د بحثونو نوې پاڼه دا موضوع

نه کوي ،که څه هم د هغوی ترمنځ خصوصي او عملي اړیکې په څرګند ډول

را سپړي ،پر دندو د اوسنیو ټاکنو بهیر ارزوي اوددې بهیر د ښه والې

شتون لري .ښاروالۍ ترټولو ټیټې اداري مرجعې دي چې د افغانستان د خلکو
د زیاتی سلنې سره راکړه ورکړه لري :دا څرګندوي چې ښاروالیو په سیمه ایزه
حکومتدارۍ کې خورا مهم او ارزښتناک مقام الس ته راوړی دی” .د محلي
حکومت داری د کره پالیسیو او کړنالرو په اهمیت پوهېدل چې د وګړو اړتیاوی
په ګوته کوي ،د سیمه ایز حکومت هغه موخې او لرلیدونه تاییدوي چې د ۱۳۸۰
کال راهیسې د افغانستان دولت او د هغې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه
سرچینه اخلي  ....کله چې بېالبېلی سرویګانې د محلي حکومت د مسایلو په
اړه د افغانانو نظریې ارزوي ،کوم څه چې د هغوی په منځکې په ډیره روښانه
توګه رابرڅیره کېږي ،د لومړنیو او اساسي خدمتونو اهمیت دی ۵( “.مخ).

ددغې ګڼې دوهمه برخه د ښاروالیو په مدیریت کې یو شمېر موضوع ګانې په تفصیل
سره ترڅیړنې الندی نیسي :د ښارواالنو اجراأت ،د ښاروالیو اداري دستګاه،

داخلي تفتیش ،بنسټیز حقونه یا بشري حقونه ،روڼوالی ،ځواب وینه او اداري
فساد ،د وګړو ګډون (برخه اخستنه) د ځمکو مدیریت او د چاپیریال خوندیتوب.
صالحیتونه
مجبوریتونه او
وړاندیزونهدي:
ضمایم په دې ډول
موخهدوه
دپهکتاب
لپاره پراړینو
ښاروالیود پلې کیدو
( )۱داو د هغو
کوي
یو شمیر
.)Chart
(of Accounts
ټینګار کوي
او ( )۲د مالیې وزارت د ښاروالیو د محاسبو جدولونه تغیراتو

باالخره د کتاب تاریخچه یا توضیح ( )Bibliographyهغه ویب پاڼې او اسناد

لست کوي (په ګوته کوي) چې ددی نوښت په رامنځته کولو کې ګټور ثابتj
شوي دي .په دغه کتاب کې وړاندې شوې.په دې ګڼه کې بحثونه په عمومي
صورت د افغانستان په والیتي ښاروالیو کې د تطبیق وړ او د هغوی لپاره
قانوني بلل کېږي ،که څه هم چې ډیری هغه موضوع ګانې چې په دغه کتاب
کې د مثال په بڼه وړاندې شوې دي ،د افغانستان د ښاروالیو د پیاوړتیا د
پروژې ( )AMSPتر پوښښ الندی ښاروالیو څخه ترالسه شوي دي .اوسمهال
ددغه کتاب د پښتو او دري ژبو نسخې د چاپېدو لپاره چمتو کېږي .دغه کتاب

د دریم څخه تر شپږم فصله پورې هغه بنسټیز تنظیمات چې اوس مهال په

چې د امریکې د متحده ایالتونو پراختیایي سازمان ( )USAIDدیوې پروژې

افغانستان کې د سیمه ایزې حکومتدارۍ لپاره ځانګړی شوي دي ،ارزول کېږي.

په مرسته چمتو شوی دی ،باید د نورو هغو سازمانونو او ادارو لخوا چې

د والیت ،ولسوالۍ او د کلیو په سلسله مراتبو کې د ښاروالیو د ځای مشخصول

اوس مهال په افغانستان کې د حکومتدارۍ په مسایلو کار کوي ،هیر نشي.

په خاصه توګه د اهمیت وړ موضوع ده .د کتاب دغه برخې د سیمه ایزې

اړیکهsamaraweera@hotmail.com :

حکومت داری بیال بیل فعالین مشخصوي :وزارتونه ،خپلواک کمیسیونونه،
ریاستونه ،والیان ،والیتي شوراګانې ،کلي ،والیتي ادارې ،او داسی نور،
همدارنګه قانوني او حقوقي کاري چوکاټ چې په ښاروالیو تطبیقېږي او
واک ،صالحیتونه او دندی هغوی ته ددغه چوکاټ له الرې سپارل کېږي.

د افغانستان په اړه نوې احصائیوي ټولګه
ښځې او نارینه په افغانستان کې :د جندر د احصائیې عمومي سروې[ .کابل]:
د ښځو د چارو وزارت ۱۳۸۷ ،کال۶۰ .مخ .د

اووم فصل په مالي صالحیت ،د عوایدو سرچینو ،تهیه او تدارکات او د

احصائیې دغه ټولګه ،عمومي نفوس ،امنیتي

بودجې طرح او تطبیق په برخه کې د ښاروالیو مالي مدیریت ارزوي .اتم فصل د

مسایل ،حقوقي خوندیتوب او بشري حقونه،

مرکزي مقاماتو ،والیانو ،د ولسواليو او د کلیواله ښاروالیو سره د افغانستان

سیاسي ګډون ،اقتصاد ،کار او بېوزلي ،او

د ښاروالیو اړیکو ته کتنه کوي او ”هغه غیررسمي اړیکې او ارتباطات ارزوي

همدارنګه روغتیا او زده کړه احتوا کوي.

چې ښارواالنو په افغانستان کې د دودیزې حکومتدارۍ چارواکو ،مدني

ددغې احصائیې ډیره برخه د احصائیې د

ټولنې او پرمختیايي ادارو سره جوړی کړې دي ۱۱۹( “.مخ) .ددغو مختلفو ادارو

مرکزي دفتر (ځینې نورې یې د پخوانیو

او ارګانونو ترمنځ د دندو او مسؤلیتونو اوڅار تعریف تر ډیره حده مبهم دی.

ناچاپه ټولګو څخه) او د اسیا د پراختیايي
بانک له سرچینوڅخه ترالسه شوې دي.

د  ۱۳۸۸کال ملي بودجه (د  ۲۰۰۹کال ،د مارچ  – ۲۱د  ۲۰۱۰کال ،د مارچ )۲۰
د  ۱۳۸۸کال د ملي بودجې وروستۍ نسخې (انګریزي ( )MB 2او دري ( ))MB ۲۳د انټرنټ په پاڼې http://www.budgetmof.
 gov.afموجودی دي .د ملي بودجې دغه نسخې او د بسپنه ورکوونکو او مرستندویه ټولنود مهمو اسنادو سره د ذکر شوي
انټرنټي پاڼې څخه راښکته کوالی شۍ ،د مثال په ډول ،د افغانستان لپاره د بسپنه ورکوونکو د تاریخچې نوی بېلګه
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې نوی خپرونې
حکومتداري

معلوماتو د چمتو كولو له الرې په نامشروع محصوالتو باند د اتكا كمول دي.

د  ۲۰۰۹کال د جون میاشت” ،د پالیسۍ نوټ :د مرستو د اغیزمنتیا لپاره په دوه

د  ۱۳۸۸كال د وري مياشت( ،د کوکنارو د کر کیلې څخه خالص والیتونه :یوه اندازه

اړخیزه ځواب وینه کې ښه والې رامنځته کول “،د ربیکا رابرتس لیکنه .دوه اړخیزه

يا یوه نښه) .د ديويد مينسفيلد ليكنه :دغه رپوټ د كوكنارو د كر كيلي څخه د

ځواب وینه د مرستو د اغیزمنتیا د ښه والي د يوې حل الرې په توګه بلل کېږي .په

خالصو واليتونو په مفهوم بحث كوي – یو ډير مهم معیارد كوم په وسيله چي اوس

ټولنه کې د دوه اړخیزې ځواب وینې په اړه د پراخې پوهې ترویج –چې څنګه دوه

مهال په افغانستان كې د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزو اجراآت ارزول كيږي.

اړخیزه ځواب وینه په عمل کې پلې کېدای شي ،ترڅو په افغانستان کې د پراخو
مرستو اغیزمنتیا ترالسه او ډاډمنه شي .په دې هکله د داخلي نادولتي سازمانونو
کارکوونکو او په کابل کې د لوړو زده کړو محصلینو خپلی څرګندونې د یو
ورکشاپ په ترڅ کې وړاندې کړې .د دوه اړخیزي ځواب وینې په اړه ،د کلید رادیو
هم دوه ګردي میزونه او تیلیفوني خبری اتری په الره واچولې .دغه پاڼه په ذکر
شوي ورکشاپ کې د وړاندی شویو نظریو ،او د (کوم چارواکي د چا په وړاندی
ځواب ویونکي دي) د رادیويي خبرو اترو ،همدارنګه د دوه اړخیزې ځواب وینې
ننګونې ،او د دوه اړخیزې ځواب وینې د ښه والي د فرصتونو لنډیز وړاندی کوي.
د  ۱۳۸۸کال د غويي میاشت” ،د دسپلین او انضباط ترمنځ :هغه پالیسۍ چې
په سیمه ایزه کچه د لوړ پوړو چارواکو ګمارل ارزوي ،د مارتین وان بیجلیرت
لیکنه “.په افغانستان کې د تېرو څو پرله پسې کلونو څخه راپدیخوا د پیاوړي
حکومتدارۍ اړتیا او غوښتنه ،اوس په زیاته اندازه چټکه شوې ده .که چیرې په
افغانستان کې د حکومتدارۍ د ښه والې لپاره د ښو الرو چارو موندل وي ،نو د
بیالبیلو او مناسبو الرو او کړنالرو پیژندل اصلي ټکی دی په کوم کې چې والیان
او ولسواالن ټاکل کېږي ،او همدارنګه بېالبېل الملونه چې دغه پروسه اغیزمنه
کوي .د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د بحثونو نوې پاڼه دا موضوع را
سپړي ،پر دندو د اوسنیو ټاکنو بهیر ارزوي اوددې بهیر د ښه والې په موخه یو
شمیر وړاندیزونه کوي او د هغو د پلې کیدو لپاره پراړینو تغیراتو ټینګار کوي

د طبيعي سرچينو مديريت

دغه رپوټ د څلورو پرلپسي كلونو د ساحوي كار نتيجه ده چې د ننګرهار
او غور په واليتونو كې د افغانستان د څيړنې او ارزوني د ادارې د (اوبو
د مديريت ،مالدارۍ او د كوكنارو په اقتصاد كې د پلي شوي موضوعي
څيړنیزې پروژي) په مرسته په الره اچول شوی وو .نوموړی رپوټ هغه پروسې
په تفصيل سره توضيح كوي – د كوم په وسيله چي نوموړو واليتونو وكوالی
شول ترڅو د نشه يي توكو او جرمونو پر وړاندي د ملګرو ملتونو د دفتر
( )UNODCموخو (چي د  ۱۳۸۶او  ۱۳۸۷كلونو د كرکیلې په موسم كې د
كوكنارو د كركيلي څخه آزاد حالت را منځته كول وو) باندي بر السي شي.
د  ۱۳۸۸كال د وري مياشت( .د مالدارۍ د ښه محصوالتو د ورکړې لپاره څيړنه او
پرمختګ )،د ايون تامسن ليكنه :په اصلي سیستمونوکې د څارویود محصوالتو
پر کچې او د څارویو پر بیو پوهیدل ،هغه وخت ډیر مهم دي چې د تغذي،
روغتیا ،د څارویوپالنې او مدیریت د اهمیت په هکله پریکړه وشي .د مالدارۍ
په هكله دغه موردي مطالعه چې د (اوبو د مدیريت ،مالدارۍ او د تریاکو په
اقتصاد كې د پلې شوې موضوعي څيړنيزې پروژې) لخوا بشپړ شوه ،هغه
معلومات وړاندي كوي چي د كرهني ،اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت د اوسني
ماستر پالن او ستراتيژۍ په اړه د روانو خبرو اترو او بحثونو سره مرسته کوي.
د  ۱۳۸۸كال د وري مياشت( ،د اوبو مديريت ،مالداري او د تریاکو اقتصاد:
د مشروع كرنيز معيشت د پياوړي كولو په وړاندي ننګوني او فرصتونه،
د الن روی لیکنه .دغه رپوټ هغه غوره موندنې او وړانديزونه سره يو ځای

د  ۱۳۸۸كال د غبرګولې مياشت( ،د اوبو مديريت ،مالداري او د كوكنارو

او وړاندي كوي چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې د اوبو د

اقتصاد :د بيوزلو په ګټه د كرنيزې ودې فرصتونه )،د لورن فلمينګ ليكنه .دغه

مديريت مالداري او د كوكنارو د اقتصاد په اړه د پلي شوې موضوعي

پاڼه د دريو كلونو د څيړني غوره او مهمې موندني او وړانديزونه يوځای كوي.

څيړنيزي پروژې د دویم کال د څیړنو له موندنو څخه الس ته راغلې دي.

دغه څيړنه د اوبو د مديريت ،مالدارۍ او د كوكنارو د اقتصاد ( )WOLپروژي
په چوكاټ كې د افغانستان د څيړني او اروزني د ادارې لخوا تر سره شوې ده
او په هغو څېړنيزو موندنو باندي اتكا كوي چي د اوبو ،كوكنارو او مالدارۍ
( )WOLاړوندو رپوټونو د لومړي او دوهم كال په تركيبي پاڼو كې وړاندې
شوي دي .د دغي پاڼي اصلي موخه د افغانستان په كليواله معيسشت كې د
ښه والي او ثبات را منځته كول او پاليسي جوړونكو ته په فارمي سیستمونو
کې د طبیعي سرچینو د کارونې ،مدیریت او ونډې په هکله د روښانه او كره
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د  ۱۳۸۸كال د وري مياشت ” ،د اوبو لګولو د نابرابري پلټنه“ :د هرات واليت د
انجيل په ولسوالۍ كې د كانال د اوبو لګولو سيستمونه” د سرینواز چوکاکوال
لیکنه .دغه رپوټ د موردي مطالعې هغه موندني وړاندې كوي چې د هرات واليت
د انجيل په ولسوالۍ كې د اوبو لګولو سيستمونو ته كتنه كوي .د دغي مطالعي
موخه د يو ځانګړي كانال د خړوبولو په سيستم كې د اوبو د ويش په نابرابرۍ او بي
عدالتۍ باندي پوهيدل وو .د هريرود د سيند دوه كانالونه چې د هرات واليت په

 ۱۳۸۸کال د چنګاښ او زمري میاشتې
انجيل ولسوالۍ كۍ بهيږي ،د دغي څیړنې د بحث د ټكي په توګه غوره شوی وو.
د  ۱۳۸۸كال د وري مياشت ” ،اوبه ،تریاک او مالداري :د کروندې او كورنۍ د

څخه راپدیخوا ،د  ۵۶۹میلیونو څخه زيات امريكائي ډالر د  440000څخه زياتو
ښارې او كليواله وګړوته وركړل شوې دي .د افغانستان د څيړنې او اروزنې د
ادارې دغه رپوټ د موجوده غيررسمي پور په سيستمونو او د افغانستان په

څارني د لومړي كال موندنې ”،د الن روي ليكنه :دغه رپوټ د فارم او د كورنۍ

كليواله معيشت باندې د كوچنيو پورونو د السرسنې اغيزه تر څېړنې الندې نيسي.

د تمويل شوې پروژې په چوکاټ کې تر سره شوه (د اوبو مديريت ،مالداري

د  ۱۳۸۸كال دغبرګولې میاشت (د بيوزلۍ تر شا هغه عوامل چې د افغانستان

او د تریاکو د اقتصاد په هكله د پلي شوی موضوعي پلې شوې څيړنيزه

په ښاري او كليواله سيمو كې د كارګرو ماشومانو د كارولو په اړه پريكړو

پروژه) .د دغې پروژې ټولیزه موخه پاليسي جوړونكو ته د كرنيزې پاليسۍ

باندی اغيزه كوي) .د پاميال هنت ليكنه .په افغانستان كې د كارګرو ماشومانو

او كليواله پالن جوړونۍ د اغیزمنتوب د غښتلي كولو لپاره د وړانديزونو

د كارولو يا نه كارولو ترشا دیوې كورنی دپیچلې پريكړې پروسې پرتې دي.

د چمتو كولو له الري د افغانستان په كليواله معيشت كي د ثبات را منځته

ددغې پاڼې موخه داده چې د “يواځني پريكړه كوونكي” په توګه د بيوزلۍ د

كول دي .د کروندواو د كورنۍ څارنه يوه د هغو څېړنيزو وسيلو په توګه

تعريف او توضيحاتو ترشاه الړ شي او يو شمير هغه ټولنيز او كلتوري الملونه

تصويب شوې چې د پروژې د ډلې لخوا ترې استفاده كېده ،نو له همدې كبله يو

وسپړي چې د كارګرو ماشومانو د كارولو په پريكړې باندې اغيزه لري .نوموړی

خودمختار څيړنيز عمل نه بلل كيږي .سره له دې ،له هغه وخته چې د کروندو

رپوټ د ماشومانو د کار پرو ړاندې مبارزې په پراخولو کې مرسته کوي.

څارني د لومړي كال د پايلو لنډيز وړاندی كوي چې د اروپائي كميسيون لخوا

د څارنې له الرې آزمایښتي پیښې را مینځ ته شوي د پالیسۍ سره مهمې
اړیکې لري ،ځینې موندنې یې په نوموړې رپوټ کې په لنډ ډول راغلې دي.

د  ۱۳۸۸كال دغويي میاشت “په افغانستان كې د ماشومانو د کار په وړاندې
مبارزه  ”،د امندا سيم ليكنه .د اوسنيواټکلونو پربنسټ ،د څلورو څخه يو افغان

د  ۱۳۸۸كال د وري مياشت“ ،د اوبو ستراتيژي سیمه ایزو واقعیتونو ته ځواب

ماشوم چې عمر يې د  7څخه تر  14كالو پورې وي ،هرو مرو په یو ډول كار كې

وايي ”،د كي ويکریج ليكنه :افغانستان زيار باسي ترڅو د اوبو د مديريت

بوخت وي .دغه توضيحي پاڼه هغه مسايل سپړي چې د بيوزلو كورنيو په اړه

پاليسي چي په نړيواله كچه يې وړانديز شوی ،تصويب كړي .د افغانستان

(چې خپل ماشومان په كار ګماري او همدارنګه هغه كورنۍ چې خپل ماشومان

د څيړنې او روزنې د ادارې دغه رپوټ د افغانستان د اوبو د سكتور د

په كار نه ګماري) د ژوری كيفي څیړنې څخه حاصل شويو موندنو باندې والړه

ستراتيژۍ مختلفي مسودی او د اوبو قانون سپړي او دا چې دوی دغه نړيوال

ده .نوموړى رپوټ د فقر او بيوزلۍ تر شا پرتو عواملو ته كتنه كوي ترڅو له دې

وړانديزونه څنګه منعكسوي تحليل او تجزيه كوي .په همدی ترتيب ،دغه

الرې يو لړ ټولنيز او كلتوري عوامل چې د كارګرو ماشومانو په اړه د كورنيو په

رپوټ يادی شوې مسودې د اوبو د مديريت د ځائي كړنالرو سره مقايسه كوي.

پريكړو باندې اغيزه لري په تيره بيا هغه د پاموړ تصور په كوم كې چې كورنۍ د
كار گټه او تاوان د ښوونځى په مقايسه تلي او هغوى اړباسي ترڅو د راتلونكې

د  ۱۳۸۸كال د وري میاشت“ ،په افغانستان كي د ځمكي شخړې :د زيانمنني
د نښه كولو په موخه د ظرفيتونو لوړول ،د كالن د سچمپس او الن روی
ليكنه :دغه موضوعي پاڼه په افغانستان كې د ځمكې اړوند د شخړې او
زيانمننې د مشخصولو په موخه “د ظرفيتونو د لوړتيا د څيړنيزي پروژې
موندنې ،پایلې او وړانديزونه” وړاندې كوي .د دغې پروژې ټوليزه موخه
دا وه چي د افغان حكومت د ظرفيت د لوړولو له الرې د ځمكې اړوند بی
ثباتۍ او زیانمننې په كمولو كي مرسته وكړي او د ظرفيت جوړلو له الرې
افغان حكومت پياوړی كړي ترڅو د ځمكې مشاجرې له داسي الرې حل
يا په حلولو كې یې مرسته وكړي چي عادالنه ،اغيزمنه او قانوني اوسي.

معيشت

احتمالي ګټې په اساس په ښوونه او روزنه كې خپله پانګونه زياته يا كمه كړي.
د  ۱۳۸۸كال د وري میاشت “ ،د پاريس د اعالميې په هكله څرګندونې
او په افغانستان كې د مرستو اغيزمنتيا” د ربيكا رابرت ليكنه :د
افغانستان سره د مرستې نه اغيزمنتيا په پراخه كچه تر نیوکو الندې ده.
د افغاسنتان د څېړنې او اروزنې د ادارې په يو نوې رپوټ کې ټينګار
شوی چې ،كه څه هم د مرستو د اغيزمنتيا په اړه د  ۱۳۸۴كال د پاريس
د اعالميې اساسات د ارزښت وړ دي ،خو بيا هم د هغې كارې چوكاټ
په افغانستان كې د مرستو د اغيزمنتيا د ډاډمنولو لپاره بسيا نه دي.

د پاليسى جوړول

د  ۱۳۸۸كال د چنګاښ  ،د السرسنې څخه تر اغيزې پورې :په افغانستان كې

د  ۱۳۸۸كال د غويي میاشت په كرنيز او كليواله پراختيا كې د پاليسيو

كوچني پورونه او كليواله معيشت .د پاوال كانتور ليكنه .په افغانستان كې د بيا

جوړول ،د آدم پين ليكنه .د افغانستان كرنيز سكتور د هيواد په اقتصادي وده

رغونې هڅو او مبارزو ،كوچني پورونو ته ال سرسې او د كوچني پورونو عرضې

كې مهم رول لري ،دغه پاڼه په افغانستان كې د كرنيز او كليواله پراختيا  ARDد

ته لومړيتوب وركړى دى ترڅو له دې الرې معيشت په پښو ودروي .د  ۱۳۸۲كال

پاليسۍ جوړول تر څيړنې او آزموينې الندې نیسي .په افغانستان كې د پاليسي
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د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه
جوړونې د پروسو ارزونه د افغانستان د څيړنې او روزنې د ادارې د څیړنیزو لړيو
يوه برخه ده او موخه يې د باخبره سياسي غوښتنې لپاره د فضا پرانیستل دي.

نوی خپرونې او سرچینې

•په کورنی کې د خوړو تولید او ساتنه ( ۵مخه)
•د کوچیانو د خدمتونو مرکزونه :ازمایښتي پروژه ( ۷مخ)
•د ځمکې اجاره ( ۷مخ)

د کرنیزې پراختیا ملي کاري چوکاټ ()NADF
د طالبانو له را پرزېدو راهیسې ،د افغانستان د کرنیز سکتور پالیسی او
ستراتیژی د پاموړ پراختیا موندلې ده (لکه څنګه چې په الندیني جدول کې

•په خړوبو شوې کرهڼه کې د کروندود اوبو د مدیریت د ښه والې آزمایښت
( ۶مخ)

ښودل شوي دي) .د  ۱۳۸۸کال د کرنیزې پراختیا ملي کاري چوکاټ به د کرنې،

•په افغانستان کې د غنمو د تخمونو د تولید ،ویش او پر وړاندې چټکه

اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت ( )MAILوروستۍ تجسم وي .پدی وروستیو

کړنه او د تخمونو د سکټور بیاکتنه( ۱۰مخ)

کې یو سند چې د کرنیزې پراختیا ملي کاري چوکاټ او اړوند ټولیز نظر
مشخصوي ،د وزارت د ویب پاڼې www.mail.gov.af :جوګه شوی دی .د دغه
کاري چوکاټ موخه د طبیعي زیرمو د ادارې ،د کرنیزو محصوالتو د زیاتوالي،
د حاصالتو زیاتوالی ،د فزیکي بیخبناوو د ښه کولو او د مارکیټونو د رامنځته
کولو له الرې د اقتصادي ودې او د خوړو خوندیتوب ته ترویج ورکول دي.
•د السرسي وړ اسناد (د  ۱۳۸۸کال د غبرګولې د میاشتې وروستۍ):
•د کرنیزې پراختیا د ملي کاري چوکاټ لپاره چتري اسناد ( ۱۰مخ).
•الندی د  ۱۳۸۸کال د وري د میاشت د ټولیز مفهوم رپوټونه دي چې او د
بودجې وړاندوینې پکې شاملی دي:
•د مثبت بدلون اداري اقدامات (په لومړۍ ضمیمه کې :د کوچیانو د
پالیسۍ اداره شامله ده)
•د کرنیزې پراختیا لپاره مالي خدمتونه ( ۶مخ)

د افغانستان د کرنې د سکتور لپاره د پالیسۍ او ستراتیژۍ وروستنۍ پرمختیا
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د  ۱۳۸۴کال د کرهنې
ماستر پالن

د  ۱۳۸۵کال د افغانستان
د ملي پرمختګ لنډمهاله
ستراتیژي

د وزارت د  ۱۳۸۶کال
ستراتیژي

د وزارت د  ۱۳۸۶کال
ستراتیژي

د  ۱۳۸۷کال د
افغانستان د ملي
پرمختګ ستراتیژي

د  ۱۳۸۸کال د کرنې
د پرمختیا ملی کاري
چوکاټ

