د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست

د جمهوري ریاست د عايل شوراګانو د انسجام ریاست

د ولسوالیو ،والیتونواو زونونو په کچه د ځوانانو د عايل شورا د ټاکنو د تررسه کولو میکانیزم
د رایه ورکوونکي رشایط

 .1عمر یې باید د  ۱۸نه کم او له  ۳۵کلونو څخه زیات نه وي؛

 .۲د سیمې (ولسوالۍ ،والیت) اصيل اوسېدونکی وي؛
 .۳نوم یې د رایه ورکوونکو نوملړ کې لیکل شوی وي.

د ځوانانو عايل شورا ته د نوماندانو لپاره رشایط او معیارونه

 .۱عمر یې باید له  ۲۵نه کم او له  ۳۵کلونو څخه زیات نه وي؛
 .۲د زده کړو کچه یې باید لږ تر لږه لیسانس وي؛
 .۳د هیواد په ميل ژبو بلدتیا ولري.
 .۴اړوند والیت کې مېشت وي؛

 .۵د مدين او ځوانانو اړوند بنسټونو په برخه کې درې کلنه کاري تجربه او رضاکارانه فعالیتونه ولري.

 .۶د اهلیت ،وړتیا ،ښه سیرت او نېک شهرت لروونکی وي؛

 .۷د خپل والیت یا د هیواد په کچه د نوښتګرو فعالیتونو درلودونکی وي؛

 .۸په خپل والیت یا زون کې د شته ستونزو او فرصتونو په هکله معلومات ولري؛

 .۹د ځوانانو د ستونزو په پېژنګلوۍ او ځوانانو اړوند د تګالرو او پالیسیو د وړاندې کولو وړتیا ولري؛
 .۱۰د مدیریت او رهربۍ تجربه او وړتیا ولري.

د ځوانانو په عايل شورا کې د غړیتوب په وړاندې محدودیتونه
 .۱د دولتي اداراتو کارکوونکی نه وي.

 .۲د والیتي یا ولسوالۍ شورا غړی نه وي.
 .۳د محکمې لخوا د برشیت ضد جنایت یا د مدين حقونو نه په محرومېت نه وي محکوم شوی.
نوماندان

 .1هغه نوما ندان چې غواړي د ځوانانو د عايل شورا په ټاکنو کې برخه واخيل ،اړ دي چې د نوماندۍ پاڼې د ټااکنو
د مدیریت کمېټې ته وسپاري او په دې موخه د نوماندۍ موده تر یوې اوونۍ پورې دوام کوي.
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هیڅوک حق نلري چې د یوې ولسوالۍ یا یو والیت (ټاکنیزې حوزې) څخه نورو حوزو کې خپال ځاان نوماناد

کړي.

د عايل شورا د ټاکنو د تررسه کولو کړنالره
1

 .1ټاکنې دځوانانو لخوا د رایه ورکوونکو رشایطو ته په کتو د آزادو ،عمومي ،پټو او مساتقیمو رایاو پاه وسایله تاررسه
کېږي.

 .2د ځوانانو عايل شورا د ټاکنو نه یوه اونۍ وړاندې ،د  /۱۳۹۹د لړم /د  ۱۰مې نه تر د  /۱۳۹۹د لړم ۱۷ /نیټې پوري
الندې اجراآت د ټاکنو د مدیریت د کمېټو لخوا د ولسوالیو او والیتونو په کچه تر رسه کېږي:

 د ټولنیزو رسنیو ،سیمه ییزو تلویزیونونو ،راډیوګانو ،شوراګانو او نورو الرو په وسیله د عمومي غوښتنې له
الرې خرب ورکول کیږي.
 په رشایطو د برابرو نوماندانو د پاڼو اخیستل او تسلمېدل.
 د پورته ذکر شویو رشطونو او معیارونو په نظر کې نیولو رسه د کاندیدانو د نوملړ برابرول.
 د ولسوالیو او والیتونو مرکزونو کې د ټاکنو (رایې ورکونې) د ځای ټاکل.
 .3د ټاکنو لومړی پړاو د ولسوالیو او والیتونو د مرکزونو په کچه او دویم پړاو د والیتونو په کچه تاررسه کاول د یاوې
اوناااااۍ پاااااه تااااار کاااااې د  /۱۳۹۹د لاااااړم /د۱۷ماااااې ناااااه تااااار د /۱۳۹۹د لاااااړم۲۴ /ماااااې نیټاااااې
پوري پای ته رسېږي ،چې د پورته یادو شویو دواړو پړاونو د ټاکنو تررسه کول په جال ډول د یوې ورځې لپاره تررسه

کېږي.

 .4په ټولیی ز ډول د والیت مرکز او هره یوه ولسوالۍ یې د یاوې ټااکنیزې حاوزې پاه توګاه پېژنادل کېاږي ،یعناې د
والیت د مرکز او د هرې ولسوالۍ په کچه د رایې ورکولو یو واحد مرکز په پام کې نیول کېږي.

 .5ټاکنې هم مهاله د والیت په مرکز او هرې یوې ولسوالۍ کې د یوې ورځې لپاره تررسه کېږي.
د رایې ورکولو الرښود

 .1رایه ورکوونکی په ټاکنو کې د دوه رایو د ورکولو حق لري (یوه ښځې ته او یوه نارینه ته) او یوازې له خپال لاورې
رایه ورکولی يش.

 .2رایه ورکوونکي اړ دي چې د رایې ورکونې د پاڼو د ترالسه کولو وړاندې ،خپله تذکره د هویت د تثبیت او پېژندلو په
موخه وړاندې کړي.

 .3د رایې ورکولو لپاره د خپلې خوښې وړ د نوماند د نوم مخ ته د ☐ په خانه کې د ( ص ) نښه پرېږدي.
 .4د ټاکنو د څارنې او مدیریت د کمېټو غړي نيش کوالی چې هیڅ یو نوماند ته رایه ورکړي.
د والیتونو په کچه د عايل شورا د ټاکنو د مدیریت کمېټه

د سوانحو او اسنادو د څېړنې او ارزونې او پر رشایطو د برابرو نوماندانو د ټاکلو ،او د ټاکنو د تررسه کولو په

موخه پاه

الندې ترکیب کې به یوه کمېټه جوړه او د کمېټې یو غړی به د کمېټې د نورو غړو د تفاهم او هوکړې لاه الرې ،ددې

کمېټې مرشي په غاړه اخيل:

 .1د والیت مقام صالحیت لرونکی استازی؛
 .2د ښاروالۍ صالحیت لرونکی استازی؛

 .3د والیت په کچه د باوري مدين بنسټونو دوه تنه استازي ( یو نارینه او یوه ښځينه)؛
 .4د ځوانانو د آمریت صالحیت لروونکی استازی؛

 .5د ښځو چارو د ریاست صالحیت لروونکی استازې.
د ولسوالۍ په کچه د عايل شورا د ټاکنو د مدیریت کمېټه
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د سوانحو او اسنادو د څېړنې او ارزونې او په عايل شورا کې د غړیتوب په موخه پر رشایطو د برابرو نوماندانو د ټاکلو ،او
د ټاکنو د تررسه کولو په موخه په الندې ترکیب کې به یوه کمېټه جوړه او د کمېټې یو غړی به د کمېټې د نورو غاړو د

تفاهم او هوکړې له الرې ،ددې کمېټې مرشي په غاړه اخيل:

 .۱د ولسوالۍ د (لیسې ،منځني ښوونځي ،یا لومړين ښوونځي) مدیر؛
.۲د اړونده ولسوالۍ د ولسوال یو تن صالحیت لرونکی استازی؛
 .۳د اړونده ولسوالۍ د احصائیې مدیر.

د ولسوالیو او د والیتونو د مرکزونو په کچه د عايل شورا د ټاکنو د مدیریت د کمېټو دندې او صالحیتونه

 .۱د پورته ټاکل شویو رشایطو او معیارونو د په پام کې نیولو رسه د نوماندانو سوانحو ،اسنادو ،د ځوانانوپه برخه کې د
کاري تجربې او تحصیيل اسنادو ارزول؛
 .۲د پورته یادو شویو رشایطو او معیارونو په پام کې نیولو رسه د نوماندانو د نوملړ ترتیبول؛
 .۳پر رشایطو د برابرو رایه ورکوونکو د نوملړ ترتیب او د ټاکنو د ورځې نه یو ورځ مخکاې د رایاې ورکوونکاو پاه ځاای
کې نصبول؛
 .۴د ټاکنو د ورځې او ځای (د رایې اچونې مرکز) ټاکل؛

 .۵د ټاکنو د تررسه کولو د کمېټو غړي اړ دي چې ،د ټاکنو په ورځ د رایه اچوونکو د هویت د تثبیت څخه ډاډ ترالسه
کړي.
 .۶د کمېټې غړي اړ دي څو دوی ته ورکړل شوې دندې په بې طرفه او بې پره توګه تررسه کړي.
 . ۷په پای کې ،د والیتونو او ولسوالیو په کچه د ټاکنو د مدیریت کمېټې ،دوه تنه ټاکل شوي غړي (یو نارینه او یوه
ښځینه) د والیت د څارنې کمېټې ته د ټاکنو د دوهم پړاو لپاره په رسمي ډول ورپېژين.
د ولسوالیو په کچه د عايل شورا د ټاکنو د څارنې کمېټه

د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د عايل شورا د ټاکنو د پروسې د شفافیت د تضمین په موخاه ،د څاارنې کمېټاه د ولساوالۍ د
سیمه ییزې شورا د رئیس په مرشۍ په الندې ترکیب یا جوړښت رسه جوړېږي.
 .1د ولسوالۍ د امنیت مدیر

 .2د ولسوالۍ په کچه د مدين ټولنې یو تن استازی
 .3د اړونده ولسوالۍ یو دیني عامل

د والیتونو په کچه د عايل شورا د ټاکنو دوهم پړاو

په دې مرحله کې پتیل کېږي چې د اړوند والیت په کچه ،د والیت د څارنې د کمېټې تر څار الندې د والیتونو د مرکزوناو
او ولسوالیو د ټاکل شویو غړو تر مېنځ خپل منځي ټااکنې تاررسه او د والیتاو پاه اساتازیتوب دوه تناه (یاو ناریناه او یاوه

ښځینه) انتخاب او بل پړاو (د غوراوي کولو یا ټاکلو عايل کمېټې) ته ور ورپېژندل يش.
د والیت په کچه د عايل شورا د ټاکنو د څارنې کمېټه

د والیتونو په کچه د ځوانانو د عايل شورا د ټاکنو د پروسې د شفافیت د تظمین په موخه ،د څارنې کمېټه د والیت د ماايل
او اداري مرستیال په مرشۍ په الندې ترکیب یا جوړښت رسه جوړېږي.
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 .۱درې تنه د اړوند والیت د ثبت شویو باوري مدين بنسټونو استازي د غړو په توګه (دوه تنه نارینه او یوه ښځینه)
 .۲د اړونده والیتونو د ځوانانو آمریت د غړي په توګه

 .۳د دولتي پوهنتونونو دوه تنه استادان ( یو نارینه یو ښځینه) د غړو په توګه
 .۴د ښځو چارو رئیسه د غړې په توګه

 .۵د رسنیو استازی د غړي په توګه

د زونونو په کچه د ځوانانو د عايل شورا د غړو د ټاکلو عايل کمېټه

د ټاکلو عايل کمېټه په الندې ترکیب د کلتوري او نوښتونو په چارو کې د جمهوري ریاسات د عاايل مقاام سا ساالکار د
دف تر ریاست الندې د  ۳۴والیتونو نه د  ۶۸ټاکل شويو غړو ،د هر زون په استازیتوب دوه تنه (یو نارینه او یوه ښځينه)
په ټوله کې  ۱۶تنه د نوماندانو رشایطو او معیارونو ته په پام رسه د ځوانانو د عايل شورا د غړیتوب لپاره ټاکي:
 .۱د جمهوري ریاست د برنامو د همغږۍ په چارو کې معاونیت د غړي په توګه؛

 .۲د چارو د ادارې د لوی ریاست د عايل شوراګانو د انسجام ریاست د غړي په توګه؛
 .۳د سیمه ییزو ارګانونو اداره د غړي په توګه؛
 .۴د ځوانانو چارو معینیت د غړي په توګه؛
 .۵د بدنې روزنې او ورزش لوی ریاست د غړي په توګه.
نورې چارې
انفاذ

د والیتونو او ولسوالیو په کچه ددې میکانیزم د موادو د تطبیق مسؤلیت د سیمه ییزو ارګانونو په غاړه دی.

د اړوند اشخاصو او اداراتو همکاري

اړوند دولتي ادارې مکلفې دي څو د ټاکنو د مدیریت او نظارت د کمېټو رسه د اړتیا وړ همکاري وکړي.
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