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سريزه:
د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو قانون د  ۲۷ ،۷۲او  ۲۷مادو د حکمونو پر بنسټ له واليتي شورګانو څخه د مشرانو
جرګې د يو ثلث غړيو او د دغو شوراګانو د اداري پالوي( رييس ،مرستيال او منشي)له پاره ټاکنې تر سره کوي او هغه
څاري.
کميسيون برياليو نوماندانو ته د وثيقو له ورکولو وروسته او د واليتی شوراګانو له جوړيدو نه پس د  ۷۱ورځو په ترڅ کې
د واليتي شوراګانو په استازيتوب د مشرانو جرګې د غړي د ټاکلو له پاره داخلي ټاکنې تر سره کوي .د هر واليت واليتی
شورا خپل يو تن غړی د سري او مستقيمو ټاکنو له الرې د څلورو کلونو له پاره مشرانو جرګې ټاکي.
کميسيون د واليتي شوراګانو له جوړيدو وروسته د  ۷۲ورځو په ترڅ کې د اداري پالوي د ټاکلو له پاره د واليتي
شوراګانو داخلي ټاکنې ترسره کوي .د هر واليت واليتي شورا د سري او مستقيمو ټاکنو له الرې خپل درې غړي د يوه ـ
يوه کال له پاره د رييس ،مرستيال او منشي په توګه ټاکي ،د اداري پالوي له پاره ټاکنې هر کال تر سره کېږي.
د واليتي شوراګانو په استازيتوب د مشرانو جرګې د يو ثلث غړيو د ټاکلو او د واليتي شوراګانو د اداري پالويو ټاکنې په
دوو بېالبېلو نېټو ک ې چې د ټاکنو خپلواک کميسيون له خوا اعالنېږي ،تر سره کېږي .د واليتي شوراګانو په استازيتوب د
مشرانو جرګې د يو ثلث غړيو ټاکنې لومړی او ورپسې د واليتي شوراګانو د اداري پالوي ټاکنې وروسته له هغه چې
مشرانو جرګې ته د يو تن استازي ،ځايناستي ،چې د کميسيون له خوا په ترتيب شوي ليسټ کې يې تر ټولو ډېرې رأيې
ترالسه کړي وي ،وټاکل شي ،تر سره کېږي.
دغه طرزالعمل د ټاکنو قانون په رڼا کې ترتيب شوی ،څو د ټاکنو خپلواک کميسيون واليتي کارکوونکيو ته د مشرانو
جرګې د يو ثلث غړيو او د واليتي شوراګانو داخلي ټاکنو په ترسره کولو کې الرښوونه وشي او کارکوونکي بايد د هغه پر
بنسټ اجراات ترسره کړي.

ټاکنيز کارکوونکي.
د ټاکنو خپلواک کميسيون د واليتي دفتر رييس:
 د ټاکنو ترسره کولو ،ادارې او څارنې مسووليت پر غاړه لري؛
 د ټاکنو د ترسره کولو د ځای په اړه د سيمه ييزو ارګانونو له خپلواکې اداره سره همغږي کوي؛
 او د واليتي شورا په لومړنۍ ناسته او د ټاکنو له ترسره کيدو مخکې د واليتی شورا غړيو ته د نوماندۍ ،رأيې
ورکونې او رأيې شمېرنې طرزالعمل تشريح کوي.
مرستندويه کارکوونکي:
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 د ټاکنو په ترسره کولو کې د ټاکنو خپلواک کميسيون د واليتي دفتر له رييس سره د اړوند دفتر دو تنه
کارکوونکي هم مرسته کوي.
 دغه کارکوونکي ډاډ ترالسه کوي چې د ټاکنو له تر سره کيدو مخکې ټول اړين توکي د چيک ليسټ مطابق تيار
شوي دي.

د ټاکنېز بهير مديريت:





د کميسيون د واليتي دفتر رييس له ټاکنېز بهير څخه مديريت کوي؛
د ټاکنو بهير د ترسره کيدو پر مهال د نظم له ساتنې څخه ډاډ ترالسه کوي؛
د ټاکنو طرزالعمل د سم تطبيق په برخه کې له ټاکنيزو کارکوونکيو سره مرسته کوي؛
او ډاډ تر السه کوي چې د واليتي شورا ټولو غړيو د نوماندۍ ،رأيې ورکونې او رأيې شمېرنې د طرزالعمل په
اړه بشپړ معلومات تر السه کړي دي.

د ټاکنو ترسره کيدو په ځای کې څوک د ګډون اجازه لري:
الندې کسان کولی شي چې د ټاکنو تر سره کيدو پر مهال حضور ولري:
 د واليتی شورا غړي؛
 د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې استازي؛
 د ټاکنو د واليتي دفترونو کارکوونکي چې د ټاکنو په بهير کې مرسته کوي؛
 د مدني ټولې د بنسټونو غړي؛
 د رسنيو استازي؛
 ځانګړي ميلمانه؛
 د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کميسيون استازی؛
 او د اړتيا په صورت کې امنيتي ځواکونه.
د ټاکنو خپلواک کميسيون د واليتي دفتر رييس د ټاکنو ترسره کيدو په ځای کې د وګړيو د تنظيم مسووليت لري ،د مدني
ټولنې د بنسټونو استازي او رسنۍ مسووليت لري چې د چلند اصولو مطابق د ټاکنو له بهير څخه کتنه وکړي او په دغه
بهير کې له هر ډول مداخلې څخه ډډه وکړي .د مدني ټولنې استازي کولی شي چې خپله هر ډول اندېښنه د کميسيون د
واليتی دفتر له رييس او د شورا له سرپرست سره شريکه او د هغه په ژورنال کې يې ثبت کړي.

په شرايطو برابر نوماندان
د مشرانو جرګې غړي
 د واليتي شورا غړيتوب ولري؛
 او د نوماندۍ پر مهال  ۵۱کاله عمر ولري.
د واليتي شورا اداري پالوی (رئيس  ،مرستيال  ،منشي)
 د واليتي شورا غړيتوب ولري؛
 او د نوماندۍ پرمهال  ۷۱کاله عمر ولري.

د نوماندۍ له پاره وړاندېز
 هر نوماند بايد په خپله د « لومړۍ فورمې» د غوښتنې له پاره د نوماندانو د نوم ثبتونې ټيم ته مراجعه وکړي؛
 نوماندان بايد د درخواستي فورمه له ډک کولو وروسته بېرته د نوم ثبتونې ټيم ته وسپاري؛
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د نوم ثبتونې ټيم بشپړې شوې فورمې « لومړۍ شمېره فورمې » ترالسه کوي او که چېرې په فورمه او د
واليتي شوراګانو په لېسټ کې د نوماند د سن په اړه اختالف موجود وي ،په لومړي ګام کې د تابعيت تذکره په
دې شرط چې د واليتي شوراګانو ټاکنو د نوماندانو د نوم ثبتونې له بهير څخه مخکې اخېستل شوې وي ،د اعتبار
وړ ګڼل کېږي او که تذکره له دغه بهير څخه وروسته اخېستل شوي وي ،د نوم ثبتونې کارت داعتبار وړ دی.
د نوم ثبتونې ټيم د ټولو ثبت شويو فورمو له ترالسه کولو وروسته ،د نوماندانو لومړنی لېسټ چمتو کوي او د
اعالنولو له پاره يې د ټاکنو بهير رييس ته سپاري؛
د لومړني ليسټ له اعالن وروسته ،په ليسټ کې شامل نوماندان کولی شي چې د ټاکنو له تر سره کيدو دوه ساعته
مخکې انصراف وکړي؛
د نوم ثبتونې ټيم د نوماندانو وروستی ليسټ چمتو کوي او د اعالن له پاره يې د ټاکنو بهير رييس ته سپاري.

له نوماندۍ څخه انصراف:
 هغه نوماندان چې له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوي ،په خپله د نوم ثبتونې ټيم ته مراجعه کوي؛
 د نوم ثبتونې ټيم د هغو کسانو نومون ه چې انصرف کوي ،په ژورنال کې ثبتوي او د هغوی السليک يا د ګوتې
نښه اخلي؛
 او د نوم ثبتونې ټيم د هغوی نومونه د نوماندانو له لومړني ليسټ څخه وباسي.

دامنيت ټينګښت
د واليتي دفتر رييس د ټاکنو له ترسره کيدو مخکې د شورا له سرپرست سره په همغږۍ د ټاکنو بهير د امنيت له ټينګښت
څخه ډاډ ترالسه کوي ،امنيتي کارکوونکي د واليتي شورا د غړيو ،ټاکنيزو کارکوونکيو او د ټاکنو اړېنو توکيو په ګډون د
دغه بهير د امنيت د ټېنګښت دنده لري.
امنيتي کا رکوونکي بايد د غونډې له تاالر څخه بهر وي او هغه مهال تاالر ته راننوتی شي چې د ټاکنو د واليتي دفتر
رييس او د شورا سرپرست له خوا د نظم د ټينګښت له پاره راوغوښتل شي.
دغه کارکوونکي د اړتيا په صورت کې کولی شي هغه کسان چې د غونډې په تاالر کې تاوتريخچن چلند کوي او د ټاکنو
کميسيون د واليتي دفتر د رييس او د شورا د سرپرست له الرښوونو څخه سرغړونه کوي ،وباسي .امنيتي کارکوونکي په
کليدي ځايونو کې د خلکو د تالشي مسووليت لري تر څو د ټاکنو ترسره کيدو له پاره له امن چاپيريال څخه ډاډ ترالسه
شي.
يادونه :امنيتي کارکوونکي بايد په ټاکنېز بهير او همدارنګه له هرې ممکنه الرې څخه په استفادې په دغه بهير کې د
نفوذ له هڅو څخه ډډه وکړي.

رأيه ورکونه او رأيه شمېرنه:
 د نوم ثبتونې ټيم د نوماندانو د وروستي ليسټ له اعالن وروسته ،رأيې پاڼې چمتو کوي؛
 او د رأيې ورکونې ټيم له دوه تنو څخه چې د هويت تثبيت مامور او د رأيې پاڼو د وېشنې له مامور دی تشکيل
شوی دی.

 رأيې پاڼې :په رأيې پاڼه کې د نوماندانو ترتيب شوې شمېره ،نوم او نښې ځای په څېر معلومات درج
شوي وي.
 ټاکنيز کمپاين  :هغه نوماندان چې په وروستي ليسټ کې پاتې کېږي ،د رأيې ورکونې بهير له پيل څخه
مخکې د نوماندانو د شمېر په پام کې نيولو سره  ۵ـ  ۱دقيقې وخت لري چې کمپاين وکړي.
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د رأيې ورکونې له بهير مخکې:
د ټاکنو بهير رييس:
 د واليتي شورا د غړيو د فورمې« دويمه شمېره فورمه » پر بنسټ د شورا د غړيو حاضري اخلي؛
 د ليسټ پر بنسټ د غونډې د نصاب حد ټاکي او په دويمه ضميمه کې يې اعالنوي؛
 که د نصاب حد پوره وو ،د هغو رأيو شمېر چې د مشرانو جرګې دغړيتوب او د شورا د رئيس او اداري پالوي
له پاره الزمې دي ،اعالنوي؛
 اړوندو پستونو ته د نوماندانو لومړنی ليسټ اعالنوي؛
د غونډې سرپرست :
 په هغو ټاکنو کې چې د واليتی شورا د اداري پالوي له ټاکنو مخکې د مشرانو جرګې د غړيتوب له پاره تر
سره کېږي ،د شورا تر ټولو مشر غړی ،که چېرې په خپله نوماند نه وي ،د شورا د سرپرست په توګه ټاکل
کېږي.
 د واليتي شورا د اداري پالوي په لومړنيو ټاکنو کې ،د شورا تر ټولو مشر غړی که چېرې په خپله نوماند نه
وي ،له غونډې څخه سرپرستي کوي.
 په کلنيو ټاکنو که د واليتي شورا له اداري پالوي څخه په ترتيب سره رييس ،مرستيال او منشي که چېرې په
خپله دغو بستونو ته نوماند نه وي ،د شورا د سرپرست په توګه ټاکل کېږي ،له هغه پرته د شورا تر ټولو مشر
غړی دغه دنده پر مخ بيايي.










د واليتي شورا غړيو ته د نوماندانو د انصراف د پای نېټه اعالنوي؛
د منصرفو کسانو او د نوماندانو وروستی ليسټ اعالنوي؛
د رأيې ورکوونکيو ټيم په ملتيا د نوماندانو د وروستي ليسټ له اعالن وروسته په دوو ساعتونو کې د نوماندانو د
وروستي ليسټ پر بنسټ چې نمونه يې مخکې موجوده ده ،په کمپيوټر کې رأيې پاڼې « درېيمه ضميمه » چمتو
کوي؛
رأيې پاڼې د واليتي شورا د حاضر غړيو له شمېر څخه پنځه پاڼې زياتې چاپوي ( که چېرې د نښه کولو پر مهال
تېروتنه وشي ،نوې پاڼه وېشل کېږي)؛
د رأيې ورکونې غرفه او صندوق په يوه مناسب ځای کې ږدي؛
د رأيې ورکوونکي ټيم يو غړی ګډونوالو ته خالي صندوق ورښيي ،په لوړ غږ سره د صندوق د مهراو الکونو
شمېرې لولي او هغه يې په ژورنال کې ثبتوي؛
او د واليتي دفتر رييس د واليتي شورا غړيو ته د رأيې ورکونې بهير په اړه لنډ معلومات ورکوي.

د نصاب نه پوره کيدو په صورت کې بايد څه وشي؟
د مشرانو جرګې د غړيتوب او د واليتي شوراګانو د اداري پالوي ټاکنو د ترسره کيدو له پاره د واليتي شورا ګانو د دوه
ثلثه غړيو حضور حتمي دی ،د نصاب نه پوره کيدو په صورت کې د کميسيون د واليتي دفتر رييس او د واليتي شورا
سرپرست ټاکنې بلې ورځې ته ځنډوي.
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د رأيې ورکونې بهير
رأيې ورکوونکي د رأيې ورکونې ټيم له خوا په منظمو قطارونو کې تنظيمېږي.
د هويت د تثبيت مامور:
 د واليتي شورا د غړيو د ليسټ په فورمه « دويمه شمېره فورمه » کې د شورا د هر غړي د ګوتې نښه او
السليک دواړه اخېستل کېږي؛
 او رأيې کوونکيو ته الرښوونه کوي چې په نوبت سره د رأيې پاڼو د وېش مامور ته ورشي.
د رأيې پاڼو د وېشل مامور :








د رأيې پاڼو شا د کميسيون په تأييدي مهر سره مهر کوي؛
رأيې ورکوونکيو ته د رأيې پاڼو د نښه کولو په اړه الرښوونه کوي؛
رأيې پاڼه رأيې روکوونکي ته ورکوي؛
رأيې ورکوونکيو ته الرښوونه کوي چې د رأيې ورکونې غرفې ته ورشي؛
رأيې ورکوونکی د رأيې ورکونې غرفي ته ځي او په رأيې پاڼه کې خپل د خوښې وړ نوماند نښه کوي؛
رأيې ورکوونکی پاڼه قاتوي او په صندوق کې يې اچوي؛
او رأيې ورکوونکي بېرته په خپل اصلي ځای کښېني.

ضايع شوې رأيې پاڼې:
که چېرې ر أيې ورکوونکی رأيې پاڼه په تېروتنې سره نښه کړي او يا رأيې پاڼه داسې تخريب شي چې د نوماندانو
ځانګړنې په کې معلومې نه شي ،په دغسې حالت کې بايد هغه بېرته مسترده او د نوې رأيې پاڼې غوښتنه وکړي .د
کميسيون د واليتي دفتر رييس د ضايع شوې رأيې پاڼې ترشا ضايع شوې ليکي او په اړوند پاکټ کې يې اچوي.

رأيې شمېرنه:
د رأيې شمېرنې کارکوونکې د دغه بهير له پاره ځای تنظيموي.
د رأيې شمېرنې په بهير کې الندې پړاوونه عملي کېږي:
د رأيې شمېرنې کارکوونکی:









د رأيو صندوق پر يوه ميز باندې ږدي او مهر او الک شمېرې يې په لوړ غږ سره لولي؛
د صندوق مهر او الکونه د ټولو په حضور کې قطع کوي؛
رأيې پاڼې په يوه ميز باندې خالي کوي؛
خالي صندوق ګډونوالو ته ورښيي؛
د رأيې پاڼو قات خالصوي ،څرنګه چې سپين مخ يې برې خوا ته وي ،د ميز پر سر يې ږدي؛
ټولې رأيې پاڼې شمېري او هغه د واليتي شوراګانو د ليسټ له فورمې « دويمه شمېره فورمه » سره تطبيقوي؛
د هر نوماند نوم په يوه کاغذ باندې ليکي او د ميز پر سر يې ږدي.په يوه کاغذ کې باطلې رأيې پاڼې ليکي؛
او ټولې رأيې پاڼې يوه ـ يوه د کميسيون د واليتي دفتر رييس ته سپاري.

د ټاکنو خپلواک کميسيون د واليتي دفتر رييس:





د رأيې پاڼو اعتبار څېړي؛
د نوماندانو نومونه په لوړ غږ سره اخلي؛
رأيې پاڼې د ميز پر سر د اړوند نوماند د نوم پر وړاندې ږدي؛
له يوه کارکوونکي څخه غواړي چې د هر نوماند رأيې پاڼې په جال جال توګه په ترتيب سره د ميز له پيل څخه
وشمېري؛
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د هر نوماند رأيې بياځلي په خپله شمېري؛
د هر نوماند شمېرل شوې رأيې په يوه سپين کاغد کې ليکي او د نوماندانو رأيې د کاغذي قيد پر بنسټ تثبيتوي؛
د هر نوماند د رأيو شمېر د پايلو په فورمه « درېيمه فورمه » کې درجوي؛
او د پايلو فورمه له السليک وروسته د شورا سرپرست ته سپاري.

د شورا سرپرست:
 د پايلو فورمه السليکوي؛
 د ټولو نوماندانو رأيې اعالنوي؛
 او بريالی نوماند اعالنوي.
يادونه:
د پايلو فورمو له درېيو کاپي ګانو څخه يوه د شورا له سرپرست سره پاتې کېږي ،دويمه هغه د ټاکنو په ځای کې
نصبېږي او درېيمه يې هم د تصديق له پاره د ټاکنو خپلواک کميسيون مرکزي دفتر ته استول کېږي.

مهم ټکي:
د اعتبار وړ رأيې پاڼې:

 يوازې يو کس په کې نښه شوی وي؛
 او د کميسيون په تأييدي مهر سره مهر شوي وي.
بې اعتباره رأيې پاڼې
 د کميسيون له تأييدي مهر پرته رأيې پاڼې؛
 هغه رأيې پانې چې په کې له يوه نوماند څخه زيات کسان نښه شوي وي؛
 هغه چې په بشپړه توګه سپينې وي؛
 هغه رأيې پاڼې چې د دوو يا له دوو څخه د زياتو نوماندانو پر مخ چليپا کش شوي وي؛
 او په هغه صورت کې چې نښه د دوو نوماندانو تر منځ تفکيک نه شي.

بريالی نوماند:
د مشرانو جرګې د غړيتوب او د واليتي شوراګانو د اداري پالوي ټاکنو له پاره د رأيې ورکونې له دوه دوره يي سيسټم
( )Two Round Systemڅخه استفاده کېږي .په دغه سيسټم کې هر رأيه ورکوونکی يوازې د يوې رأيې حق لري او
بريالی نوماند بايد د واليتي شورا د حاضرو غړيو (۱۲۰۷سلنه ( معتبرې رأيې تر السه کړي.
 هر هغه نوماند چې له (۱۲۰۷سلنه( رأيې ترالسه نه شي کړی ،په دغسې حالت کې د دويم دور ټاکنې د هغو دوو
نوماندانو تر منځ ترسره کېږي چې تر ټولو ډېرې رأيې يې ترالسه کړي ،په دويم دور ټاکنو کې هغه نوماند
بريالی اعالنېږي چې تر ټولو ډېرې رأيې وګټي.
 که چېرې په لومړي دور ټاکنو کې له دوو څخه زيات نوماندان برابرې رأيې ترالسه کړي ،په دويم دور کې هغه
دوه تنه نوماندان سره سيالي کوي چې د زده کړو درجې يې تر نورو لوړې وي او د مساوي زده کړو په صورت
کې په اداره کې يې کاري تجربې تر نورو زياتې وي.
 که چير ې لومړی نوماند تر ټولو ډېرې رأيې ترالسه کړي خو دويم او درېيم نوماند مساوي رأيې ولري ،په هغه
صورت کې هر هغه نوماند چې د زده کړو درجه يې لوړه وي او د مساوي زده کړو په صورت کې په اداره کې
ډېره کاري تجربه ولري ،دويم دور ټاکنو ته الر پيدا کوي .که چېرې په دويم دور ټاکنو کې دوه نوماندان مساوي
رأيې تر السه کوي ،هغه کس د مشرانو جرګ ې د غړي او يا د واليتي شورا د رييس په توګه ټاکل کېږي چې د
زده کړو درجه يې لوړه وي او د مساوي زده کړو په صورت کې په اداره کې ډېره کاري تجربه ولري.
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 د واليتي شورا د مرستيال او منشي له پاره د رأيې ورکونې له اکثريتي سيسټم څخه استفاده کېږي ،هر هغه
نوماند چې تر ټولو ډېرې رأيې ترالسه کړي ،بريالي ګڼل کېږي .که چېرې د دغو پستونو له پاره له يوه څخه
ډېرو نوماندانو مساوي رأيې ترالسه کړي وي ،په دغسې حالت هر هغه نوماند چې د زده کړه درجه يې لوړه وي
او د مساوي زده کړو په صورت کې په اداره کې ډېره کاري تجربه ولري ،بريالي اعالنېږي.
 هيڅ نوماند هم د وروستي ليسټ له اعالن وروسته کله چې يې نوم په رأيې پاڼه کې څرګند شي او يا هم له رأيې
شمېرنې وروسته د بل نوماند په ګټه انصراف نه شي کوي.

ټاکنيز شکايتونه:
د واليتي شورا هر نوماند او يا نور ښکيل اړخونه له ټاکنيز طرزالعمل او ټاکنو قانون څخه د هر ډول تېروتنې په ليدو
سره کولی شي چې شکايت درج کړي.
شکايت د ټاکنو له تر سره کيدو څخه تر ۸۴ساعتونو پورې درج کيدی شي.
شکايت د شکايتونو په فورمه او يا هر ډول سپين کاغد کې درج کيدی شي .درج شوی شکايت د ټاکنو د واليتي
کارکوونکيو او يا ټاکنيزو شکايتون و خپلواک کميسيون د استازي له خوا د ټاکنيزو شکايتونو واليتي دفتر ته استول
کېږي .دغه کميسيون د شکايت له ترالسه کولو څخه تر  ۸۴ساعتونو پورې هغه څېړي او په اړه يې پرېکړه کوي.

د ټاکنو بهير ځنډول:
که چېرې د ټاکنو د واليتی دفتر رييس ډاډه شي چې د ټاکنو بهير د تصويب شوي طرزالعمل مطابق پر مخ نه ځي،
کولی شي دغه بهير وځنډوي  .د ټاکنو واليتي دفتر رييس په الندې حاالتو کې د ټاکنو بهير د ځنډولو او يا پايته رسولو
صالحيت لري:
 د شورا سرپرست د الرښوونې له ترالسه کولو او يا بې پرې عمل څخه ډډه کوي؛
 د واليتی شورا غړي له الرښوونو څخه ډډه کوي او يا غونډه له بې نظمۍ سره مخ کېږي؛
 د رأيو په سريتوب کې جوړجاړی کېږي؛
 له طرزالعملونو څخه پيروي نه کېږي؛
 د هر ډول خوځښت ،تاوتريخوالي ،سيالب او طوفان په صورت کې چې د ټاکنو بهير پر وړاندې خنډ
جوړوي؛
 او نامناسب امنيتي وضعيت.

ضميمې:
لومړۍ شمېره فورمه (د درخواستي فورمه)
دويمه شمېره فورمه (د واليتي شورا د غړيو ليسټ)
درېيمه شمېره فورمه (د پايلو فورمه)
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