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سریزه
د جېنوا کنفرانس تعهداتو د پلې کولو پروسې د چټکتیا او همغږي رامنځته کولو په موخه ،د افغانستان اسالمي جمهوریت
کابينې  ۱۹۹۹/۹/۲۴نېټې د ()۲۲مې ګڼې غونډې د ( )۱-۱بند پریکړې پر بنسټ او د افغانستان اسالمي جمهوري جاللتمآب
جمهور رئیس د  ۱۹۹۹/۹/۲۲نېټې د ( )۴۰۹۲ګڼه هدایت سره سم ،د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس د تعهداتو د سرته رسولو تعقیب د
جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست لخوا ترسره کیږي.
پدې توګه د جېنوا ( )۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو د پلې کولو کړنالره ،د کاري پالن د چمتو کولو لپاره ،د کابينې ،عالي شوراګانو
او د حکومت مشرتابه په غونډو کې د تعهداتو او پروګرامونو په اړه بحث ،د پریکړو د ویش او له اړونده ادارو سره تعقیب ،د
بورډ او سکرتریت د دندو د تشخیص لپاره ترتیب او د هغې سره سم به اړینې کړنې ترسره کیږي.
د دغې کړنالرې مسوده ،د یوې سريزې په شمول په څلورو فصلونو او ( )33مادو کې چمتو شوې ده:
 )1عمومي حکمونه
 )2جوړښتونه او دندې
 )3د کار ډول
 )4بیالبیل حکمونه
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لومړی څپرکۍ
عمومي حکمونه
مبنی
لومړۍ ماده:
دغه کړنالره  ،د افغانستان اسالمي جمهوریت کابينې د  ۱۹۹۹/۹/۲۴نېټې د()۲۲مې ګڼه غونډې د ( )۱-۱شمېرې پریکړې او د
افغانستان اسالمي جمهوریت ولسمشر د  ۱۹۹۹/۹/۲۲نېټې د ( )۴۰۹۲ګڼې هدایت پر بنسټ ،د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو
پلې کولو د ښې همغږۍ او اغیزناکو او مثبتو موخو ترالسه کولو لپاره ،چمتو شوې ده.
د کړنالرې موخې
دویمه ماده:
د دغې کړنالرې هدفونه په الندې توګه دي:
 -1د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو په ترسره کولو کې آسانتیاوي رامنځته کول؛
 -۲د اړونده دولتي ادارو تر منځ د آسانتیاوو او ښې همغږۍ رامنځته کولو په موخه د تعهداتو تحلیل ،د اړونده پروګرامونو پیژندل،
د کابينې ،عالي شوراګانو او د حکومت مشرتابه غونډو ته د تعهداتو وړاندې کول ،د پریکړو ترتیب او ویش ،د پریکړو تعقیب
او د پلې کیدو په صورت کې ېې اړونده مراجعو ته راپور ورکول؛
 -۹د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس د رهبری بورډ او سکرتریت کاري څرنګوالی ټاکل ؛
 -۴د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهدات په اغیزناک او موثره توګه پلې کول؛
لنډیزونه
دریمه ماده:
 -1د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو تعقیب د رهبرۍ بورډ ،وروسته لدې په دغه کړنالره کې د رهبرۍ بورډ په نوم یادیږي.
 -2د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو تعقیب د رهبرۍ بورډ سکرتریت وروسته لدې په دغه کړنالره کې د بورډ سکرتریت په
نوم یادیږي.
 -3په دغه کړنالره کې د افغانستان اسالمي جمهوري ریاست لوړ مقام د لوړ مقام په نوم یادیږي.
 -4د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست ،وروسته لدې په دغه کړنالره کې د چارو ادارې په نوم یادیږي.
 -5د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست ،د جمهوري ریاست عالي شوراګانو د چارو د انسجام ریاست ،وروسته لدې
په دغه کړنالره کې د شوراګانو ریاست په نوم یادیږي.
 -6د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهدات ،وروسته لدې په دغه کړنالره کې د تعهداتو په نوم یادیږي.
 -7د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو د پلې کولو عمومي کاري پالن ،وروسته لدې په دغه کړنالره کې د عمومي کاري پالن
په نوم یادیږي.
 -8د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس تعهداتو د پلې کولو د هر کال کاري پالن ،وروسته لدې په دغه کړنالره کې د کلني کاري پالن
په نوم یادیږي.
 -9د جېنوا  ۲۰۲۰کنفرانس د هر تعهد پلې کولو کاري پالن ،وروسته لدې په دغه کړنالره کې د تعهداتو کاري پالن په نوم
یادیږي.
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دوهم څپرکۍ
جوړښتونه او دندې
د رهبرۍ بورډ جوړښت
څلورمه ماده:
د رهبرۍ بورډ مشرتوب به ،د چارو ادارې د مشرتابه پالوي څخه د یو کس په غاړه وي او غړي ېې په الندې توګه دي:
 -1د چارو ادارې تخنیکې سالکار؛
 -2د مالېې وزارت استازی (د معین په کچه)؛
 -3د جمهوري ریاست د چارو اداري د عالي شوراګانو د انسجام رئیس
 -4چارو اداري د حقوقي ،تقنیني او قضایي چارو رئیس
 -5د چارو اداري د ملي اقتصاد او بیا رغوني رئیس
 -6د چارو اداري د کابينې چارو د انسجام رئیس
 -7دچارو اداري د څارنې او ارزونې رئیس
 -8د چارو اداري د بهرنیو اړیکو رئیس
 -9د پانګونې آسانتیاو واحد مرستیال.
د رهبرۍ بورډ دندې
پنځمه ماده :
د رهبرۍ بورډ دندې په الندې توګه دي:
 -1د تعهداتو په اړوند د پالنونو او پروګرامونو پلې کولو لپاره ،د لوړو مقامونو حمایت ترالسه کول؛
 -2د تعهداتو پلې کیدلو لپاره د کاري پالنونو ،پروګرامونو او راپورونو تائید او لوړ مقام ،د کابينې ،عالي شوراګانو او د حکومت
مشرتابه غونډو ته ېې وړاندې کول؛
 -3د پلې کوونکو او همکارو ادارو له چارواکو سره د تعهداتو پلې کولو د بررسۍ او ډاډ ترالسه کولو په موخه غونډي نیول؛
 -4د تعهداتو په اړوند د ادارو د ترتیب شوو پالنونو او پروګرامونو د څارنې په موخه پریکړه کول؛
 -5د تعهداتو پلې کولو په هکله د لوړ مقام هدایتونو او د کابينې او عالي شوراګانو د غونډو پریکړو ،خپرول؛
 -6د کابينې ،عالي شوراګانو او د حکومت مشرتابه غونډو ته د موضوعاتو وړاندې کولو په اړه پریکړه کول؛
 -7د بورډ سکرتریت څخه ،د تعهداتو د پالنونو او پروګرامونو پرمختګ په هکله په پرله پسې توګه راپورونه ترالسه کول؛
 -8د تعهداتو پلې کیدو په صورت کې یې د راپورونو تائید او لوړ مقام ،د کابينې ،عالي شوراګانو او د حکومت مشرتابه غونډو
ته وړاندې کول ،او د مالېې وزارت ته د نړیوالو بنسټونو سره د شریکولو او نظریو ترالسه کولو په موخه سپارل؛
 -9د پلې کونکو او همکارو ادارو په واسطه (د اړونده تصمیم نیونکو مراجعو منظورۍ ترالسه کولو وروسته) د تعهداتو پلې
کېدو د بدلون ډول په اړه د پوهاوي تر السه کول؛
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 -11د عمل ملي پالن او د کابینې ،عالي شوراګانو او حکومت مشرتابه پریکړو سره سم د تعهداتو پلې کېدو څرنګوالي څخه
ډاډ ترالسه کول؛
 -11د پلې کېدو پرمختګ څخه څارنه او وزارتونو او ادارو ته د تعهداتو پلې کېدو په موخه د اړین مالتړ رامنځته کول؛
 -12په ټولیزه توګه د تعهداتو پلې کېدو او تعقیب رهبري کول.
د رهبري بورډ غونډو وخت تنظیم(مهال وېش)
شپږمه ماده:
د بورډ رهبري غونډې په الندې دوه ډوله جوړیږي:
 -1د بورډ رهبري عادي غونډې په هره اوونۍ کې یو ځل د پنجشنبې په ورځ جوړیږي.
 -2د بورډ فوق العاده غونډې د بورډ سکرټریت د وړاندیز او د بورډ رهبري د رئیس له هدایت سره سمې جوړیږي.
د بورډ سکرټریت
اومه ماده:
د بورډ د سکرټریت مسؤلیت د شوراګانو ریاست د چارو ادارې سکټوري ریاستونو له متخصصینو سره په همکارۍ پر غاړه لري.
د بورډ سکرټریټ دندې:
اتمه ماده:
د بورډ سکرټریت مهمې دندې په الندې ډول دي:
 -1د تعهداتو د اړونده پالنونو ،راپور ورکووني او اسنادو فارمټونه چمتو کول؛
 -2د تعهداتو عمل عمومي پالن او کلني پالن چمتو کول؛
 -3د پالن جوړونې او راپور ورکونې آنالین سیستم رامنځته کول؛
 -4له وزارتونو او اړونده ادارو سره همغږي کول؛
 -5د کابینې ،جمهوري ریاست عالي شوراګانو او حکومت رهبري ته د تصمیم نیونې په موخه د ترالسه شویو طرحو او
پروګرامونو وړاندې کول؛
 -6د مصوبو ،غونډو مینوټ ،فیصلو او په تعهداتو پورې د نورو اړونده مواردو تکثیرول؛
 -7له مسؤلو او همکارو ادارو سره تعقیب او همکاهنګي کول او د تعهداتو پلې کیدو اړوند راپورونو تر السه کول؛
 -8له دولتي ادارو څخه په تعهداتو پورې د اړونده پروګرامونو د پرمختګ په اړه د پړاویزو «دوره یي» راپورونو ترالسه کول؛
( -9د بورډ رهبري له تائید څخه وروسته) د تعهداتو پلې کېدو اړوند راپورونه ،د چارو ادارې څارنې او ارزونې ریاست او د سیمه
ییزو ارګانونو ادارې سره د تعهداتو د اغیزمن او مثمر پلې کېدو څخه د ډاډ ترالسه کولو په موخه شریکول؛
 -11لوړ مقام ،د ا.ا.ج کابینې غونډو ،شوراګانو او د حکومت مشرتابه ته د راپورونو استول؛
 -11له مرسته کونکو هېوادونو او بنسټونو سره د شریکولو په موخه د مالیې وزارت ته د تعهداتو پلې کېدو نهایي راپورونو استول؛
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د چارو ادارې مسؤلیتونه:
نهمه ماده:
د چارو اداره په ټولیزه توګه په الندې پنځه محورونو کې فعالیت ترسره کوي:
 -1همغږي او انسجام؛
 -2تعقیب؛
 -3څارنه؛
 -4مالتړ؛
 -5مثبت فشار.
د مالیې وزارت مسؤلیتونه:
لسمه ماده:
 -1د مالیې وزرات د بورډ له رهبري سره په هماهنګی د هغو طرحو او پروګرامونو د مالي او تخنیکي برخو د تنظیم او تسهیل
په برخه کې مسؤلیت لري چې په لړ کې یې تعهدات پلې کیږي.
 -2د مالیې وزات د اړیکو د ټینګښت ،راپورونو وړاندې کولو او د تعهداتو کونکو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو د نظرونو ترالسه
کولو په برخه کې تخنیکي مرسته کوي او پدې اړوند د شته چوکاټونو سره سمې منظمې غونډې جوړوي.
د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیتونه:
یولسمه ماده:
د بهرنیو چارو وزارت د بورډ له رهبري سره په هماهنګی د ژمنه کوونکو هېوادونو سره له ډیپلوماتیکې الرې د اړیکو ټینګښت په برخه
کې اړینه همکاري کوي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې مسؤلیتونه:
دولسمه ماده:
د سیمه ییزو ارګانونو اداره په والیتونو او ولسوالیو کې له ځایي مسؤلینو (والي ،ولسوال او ښاروال) سره د تعهداتو پلې کېدو
پروګرامونو او پالنونو د پلې کېدو لپاره اړینې آسانتیاوې برابروي او اړوند راپورونه یې د بورډ د رهبری سره شریکوي.
د نړیوالو ادارو دندې:
دیارلسمه ماده:
د رهبري بورډ د ملګرو ملتونو سازمان له دفتر معاونیت (یوناما) او نړیوال بانک سره همغږي کوي ترڅو د افغانستان دولت سره د
تعهداتو پلې کېدو په برخه کې مرسته وکړي او الندې دندې ترسره کړي:
 -1د ګډ مرور په پروسه هوکړه کول او د تعهداتو له تخنیکي پرمختګ څخه مالتړ کول؛
 -2د څارنې لپاره د خپلواکو کارپوهانو څخه پرګټې اخیستنه هوکړه کول او آسانتیا رامنځته کول؛
 -3له ډونرانو،مرسته کونکو هېوادونو او پرمختیایي«انکشافي» شریکانو سره د همغږي رامنځته کول؛
 -4د اړتیا په صورت کې ،له ډونرانو او مرسته کوونکو هېوادونو سره د غونډو جوړولو وروسته دځينو تعهداتو د تعدیل په
اړه د افغانستان دولت د وړاندیزونو شریکول؛
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 -5د تعهداتو پرمختګ هغو راپورونو تائیدول چې( د دولت شریکانو) یا  Somلوړ رتبه پالوي غونډې ته وړاندې کیږي.
د ادارو او وزارتونو دندې:
څوارلسمه ماده:
 -1په اړونده اداره/وزارت کې د پروسې د رهبري لپاره د یو تن مسلکي معین ټاکل؛
 -2په اړونده اداره/وزارت کې د یو تخنیکي ټیم/کمیټې ټاکل؛
 -3په ځانګړې فارمټ کې د موخو او متوقعه پایلو ،شاخصونو ،موخو ،عمده او فرعي فعالیتونو ،وخت بندۍ او د ادارې
مسؤلینو سره د اړونده ادارې/وزارت لپاره په ملي کچه د عمل پالن چمتول کول؛
 -4د اړونده ادارې /وزارت د پالن پلې کول؛
 -5له اړونده وزارتونو/ادارو او چارو ادارې سره همغږي کول؛
 -6د اړونده ادارې /وزارت د  ۱۲ورځني ،میاشتني ،ربعوار او کلني راپورونو چمتو کول او دچارو ادارې ته یې استول؛
 -7د پالن جوړونې او راپور ورکونې په اتوماتیک سیستم کې د اړونده وزارت/ادارې د پالن او راپور شاملول؛
په ادارو کې د پالنونو پلې کولو پړاوونه
بنځه لسمه ماده:
 )1هره اداره خپل پالنونه په الندې ډول له پړاونو تیروي او پلې کوي:
 -1د شاخصونو او بیسالین ټاکلو په ګډون په مرتبطو او کوچنیو برخو د پالن تجزیه کول؛
 -2له وخت بندۍ او مشخصو غوښتنو سره سم د ځانګړو مسؤلینو ټاکل ()Deliverables؛
 -3د تعقیب او راپور ورکونې سیستم رامنځته کول؛
 -4د وخت سره د پلي کیدو لپاره د انظباطي سیستم جوړول
 -5په خپل وخت د راپور ورکول؛
 -6لوړ مقام او د کابینې ،عالي شوراګانو او د حکومت مشرتابه غونډو ته ( د چارو ادارې له الرې) د اړینو مالتړونو
وړاندیز کول؛
 )2ادارې طرحې ،پروګرامونه او په تعهداتو پورې اړونده پالنونه د افغانستان د ګډون چوکاټ سند د ( )۱۲ټاکل شوو اصولو
سره سم تدوین ،چمتو او پلې کوي.
د دولت او نړیوالو بنسټونو همغږي
شپاړسمه ماده:
)1

د الندې ادارو په ګډون د دولتي او نړیوالو بنسټونو په شمول د ګډې تخنیکي کاري ډلې رامنځته کول؛
 -1دولتي ادارې:
 .1د چارو اداره
 .2د مالیې وزارت
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 -2نړیوال بنسټونه:
 .1نړیوال بانک
 .2یوناما
 )2د هرې ادارې دندې او مکلفیتونه په کړنالره کې روښانه شوي دي .کمیټه په مشترک ډول د تعهداتو پلې کېدو د
پرمختګ ارزونه ترسره کوي او متقابلې همکارۍ رامنځته کوي.

دریم فصل
کاري تګالره
د عمل پالن چمتو کول
اوه لسمه ماده:
د بورډ سکرټریت له ادارو سره په همغږي د عمل عمومي پالن او د عمل کلنۍ پالن د الندې شاخصونو سره سم چمتو او د بورډ د
رهبري له لوري د تائید وړ ګرځي:
 -1د تعهد شمېره؛
 -2د افغانستان د ګډون چوکاټ سند کې لیکل شویو دري ګونو عنوانونو اصلی عنوان؛
 -3د تعهد اصلي عنوان؛
 -4د تعهد فرعي متن؛
 -5د تعهداتو فرعي فعالیتونو متن؛
 -6د فرعي تعهداتو پلې کېدو میعاد؛
 -7پلې کونکې ادارې؛
 -8همکارې ادارې؛
 -9مسؤل اشخاص؛
 -11د تعهد یا اړونده پروګرامونو د بحث په اړه د کابینې/عالي شوراګانو او حکومت د رهبري غونډو معلومول؛
 -11د تعهداتو پلې کېدو پروګرامونو او پالنونو لپاره د اړتیا وړ بودجه؛
د  SOMپه غونډو او د مرسته کونکو هېوادونو وزیرانو په دوه کلنۍ غونډو کې د تعهداتو تعدیل په صورت کې؛ د عمل عمومي او
کلني پالنونه هم د بدلون وړ دي.
له اړونده ادارو سره د همغږي غونډې:
اتلسمه ماده:
د چارو اداره له نورو اړوندو ادارو او حکومتي بنسټونو سره په همغږي د طرحو ،پروګرامونو ،او تعهداتو پلې کېدو په اړه له اړونده
ادارو سره پنځه ډوله غونډې جوړوي چې په الندې ډول دي:
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 -1د وزارتونو /ادارو د لومړۍ کچې اشخاصو ( وزیر /لوی رئیس) سره په هرو دوه میاشتو کې یو ځل د چارو اداري د رهبري
الندي (د پلې شویو مواردو په اړه د جمهوري ریاست چارو ادارې د څارنې او ارزونې ریاست او سیمه ییزو ارګانونو ادارې
د عملي څارنې څخه وروسته) یاد راپور د کابیني غونډي ته وړاندي کیږي.
 -2د رهبري بورډ رئیس له لوري په تعهداتو پورې د اړونده پروګرامونو په تړاو د اړونده پلې کونکو ادارو له مسؤلو
کسانو(معینانو/اړونده مرستیاالنو) سره په هره میاشت کې یو ځل د همغږي غونډه جوړول؛
 -3د بورډ سکرټریت له لوري د اړونده وزارتونواو په تعهداتو پورې د اړونده همکارو او پلې کونکو ادارو سره په هرو  ۱۲ورځو
کې یوځل د همغږي غونډو جوړول؛
 -4د افغانستان د ګډون چوکاټ سند سره سم د ارزونې کلنیو ګډو غونډو جوړول -په کال کې یوځل؛
 -5د افغانستان د ګډون چوکاټ سند سره سم د ارزونې دوه کلنیو ګډو غونډو جوړول -هر دوه کاله یوځل؛
دولتي ادارو ته د عمل پالن تکثیرول
نولسمه ماده:
عمومي عمل پالن او کلنۍ عمل پالن د افغانستان د اسالمي جمهوریت کابینې له منظورۍ څخه وروسته دولتي ادارو ته د
آنالین سیستم او رسمي مکتوبونو له الرې تکثیریږي ترڅو دهغه سره سم خپل فعالیتونه ترسره کړي.
د تعهداتو عمل پالن تعقیب
شلمه ماده:
د عمومي عمل پالن او کلني عمل پالن دوامداره تعقیب د سکرټریت له لوري له اړونده ادارو او د تعهداتو په اړه راپورونو ترالسه
کولو،طرحو ،پروګرامونو او د ادارو پالنونو په اړوند د ا.ا.ج کابینې غونډو ،عالي شوراګانو او حکومت رهبري ته د اړینو لوازمو څخه
په ګټې اخیستنې:
 -1انالین سیستم چې هر وزارت/اداره به په هغه کې یو کار کونکی ولري.
 -2رسمي مکتوبونه؛
 -3رسمي ایمیلونه؛
 -4تلیفوني اړیکې؛
 -5وتسپ؛
 -6حضوري غونډې؛
د تعهداتو عمل پالن
یو ویشتمه ماده:
سکرټریت له پلې کونکو او همکارو ادارو سره په همغږي د هر تعهد لپاره د عمل پالن چوکاټ چمتو کوي او د بورډ له تائید څخه
وروسته یې د کابینې ،اړونده عالي شوراګانو او یا د حکومت مشرتابه غونډو ته وړاندې کوي.
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د طرحو او پروګرامونو پلې کیدو د وخت معلومول
دوه ماده:
سکرټریت له پلې کونکو او همکارو ادارو سره په همغږي ،د افغانستان ګډون چوکاټ سند کې د معلومې شوې مودې سره سم د
ذکر شویو ادارو په واسطه د وړاندې شویو طرحو او پروګرامونو د پلې کېدو وخت معلوم او نهایي کوي.
غونډو ته د طرحو او پروګرامونو وړاندې کول
درویشتمه ماده:
په تعهداتو پورې اړونده برنامې او طرحې د بورډ سکرټریت له اروزنې څخه وروسته د تصمیم نیونې په موخه الندې غونډو ته
وړاندې کیږي:
 -1د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې ته،
 -2د افغانستان اسالمي جمهوریت عالي شوراګانو( سکټور ته په کتو اړونده عالي شوراته)؛
 -3د حکومت رهبري ته؛
د غونډو مصوبو تکثیر او تعقیب
څلور ویشتمه ماده:
د افغانستان د اسالمي جمهوریت ،د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو او حکومت رهبري غونډو فیصلي چې په تعهداتو پورې
اړوندې دي د بورډ سکرټریت له الرې د الندې وسایلو له الرې د اړونده ادارو ته تکثیریږي.
 -1انالین سیستم چې هر وزارت/اداره به په هغه کې یو کار کونکی ولري.
 -2رسمي مکتوبونه؛
 -3رسمي ایمیلونه؛
 -4تلیفوني اړیکې؛
 -5وتسپ؛
 -6حضوري غونډې؛
د تعقیب او همغږي پروسه
پنځه ویشتمه ماده:
د چارو اداره د تعقیب او همغږي پروسې رهبري په الندې ډول پر مخ وړي:
 -1له اړونده ادارو سره د پالن جوړونې او راپور ورکونې معیاري فارمټونو چمتو او شریکولو په برخه کې آسانتیا رامنځته کول؛
 -2د منظمو غونډو جوړول او په هغه کې ګډون کول؛
 -3د یوشان /ورته کاري ساحې سره سم ادارو ته د ارتباطي کسانو ورپیژندل او توظیفول؛
 -4د آنالین(وتسپ) ګروپونو رامنځته کول؛
 -5د راپور ورکونې واحد الکترونیکي سیستم رامنځته کول؛
 -6د وزارتونو /ادارو څخه منظمه مقطعي عیني مشاهده او بیا کتنه ؛
 -7د ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکولو آسانتیا رامنځته کول؛
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د راپورونو ترالسه کول
شپږ ویشتمه ماده:
د بورډ سکرټریت د تعهداتو په تړاو د افغانستان د اسالمي جمهوریت کابینې ،عالي شوراګانو او حکومت د رهبري غونډو فیصلې له
اړونده ادارو سره تعقیب او راپورونه یې په الندې ډول تر السه کوي:
 ۱۲ورځني راپورونه؛ د اړوند معین له لوري د تعهداتو پلې کېدو په برخه کې؛
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 -2میاشتني راپورونه -کیفي د هغو د پایلې په نظر کې نیولو سره د ادارې د لومړي کس په السلیک سره؛
 -3ربعوار راپورونه -تفصیلي د ادارې د لومړي کس په السلیک سره؛
راپور ورکړه
اوه ویشتمه ماده:
 )1د بورډ سکرټریت د بورډ رهبري له تائید څخه وروسته راپورونه په الندې ډول وړاندې کوي:
 -1د ا.ا جمهوري ریاست لوړ مقام ته د میاشتنیو راپورونو ور کول؛
 -2دوه میاشتني راپورونه د ا.ا.ج کابینې ځانګړو غونډو ته له شریکولو او نظرونو اخیستلو وروسته له مرسته کونکو
هېوادونو او نړیوالو بنسټونو سره شریکیږي؛
 -3میعادي راپورونه ( د عالي شوراګانو غونډو جوړېدو میعاد ته په کتو) د اړونده عالي شوراګانو غونډوته وړاندې
کیږي؛
 -۴ -4فوق العاده راپورونه د بورډ د لزوم دید پر بنسټ لوړ مقام ،د ا.ا.ج کابینې ،د جمهوري ریاست عالي شوراګانو او
د حکومت مشرتابه ته وړاندې کیږي؛
 -5د تعهداتو پلې کېدو راپورونه د ذیصالح مراجعو له تائید څخه وروسته د مالیې وزارت سره د مرسته کونکو نړیوالو
بنسټونو سره د شریکولو په موخه شریکیږي،
 )2د بورډ سکرټریت د راپور ورکونې څخه عالوه ،د مقاماتو او ذیصالح مراجعو نظرونه د معکوسې راپور ورکونې په توګه
ادارو او اړونده مراجعو ته وړاندې کوي؛
 )3د راپور ورکونې شاخصونه د راپور ورکړې په الرښود کې چې د دې کړنالرې سره مل ده ،مشخص شویدي؛
د یادښتونو چمتو کول او لیږل
اته ویشتمه ماده:
د بورډ سکرټریت د لزوم دید سره سم کولی شي چې د بورډ د رهبري له تائید څخه وروسته شرایطو ته په کتو د جمهوري ریاست
چارو اداې او د جمهوري ریاست لوړ مقام ته یادښتونه وړاندې کړي:
 -1د تعهداتو پلې کونکو او همکارو ادارو له لوري د تعهداتو په پلې کېدو کې ځنډ او تعلل کول؛
 -2د پروګرامونو او تعهداتو پلې کېدو په برخه کې د ګونګتیا په صورت کې د لوړ مقام الرښونې ترالسه کول؛
 -3د پروګرامونو او تعهداتو پلې کېدو څځه راپور وړاندې کول؛
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د تعهداتو څارنې او ارزونې پروسې څارنه
نه ویشتمه ماده:
په هر کال پورې د اړونده تعهداتو ارزونه په الندې ډول ترسره کیږي:
 -1د مرکز په کچه د تعهداتو پلې کېدل ،د بورډ د رهبري له فیصلې څخه وروسته د جمهوري ریاست د چارو ادارې د
څارنې او ارزونې ریاست له لوري یې څارنه او ارزونه ترسره کیږي؛
 -2د والیتونو او ولسوالیو په کچه د تعهداتو پلې کېدلو څارنه او ارزونه د سیمه ییزو ارګانونو ادارې له لوري د (والیت،
ولسوالۍ او ښاروالۍ) په کچه ترسره کیږي؛
 -3د جمهوري ریاست چارو اداره د ال اغیزمنتیا په موخه هر کال د تعهداتو تر ختمېدو پورې دوه ډوله ( منځنۍ او کلنۍ)
ارزونه د هر مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې او دهر مالي کال په پای کې ترسره کوي ،ترڅو د حکومت رهبري
پدې پوهه شي چې د تعهداتو پلې کېدلو تر کومې کچې اغیزمنتیا رامنځته کړیده او تر کومې کچې وزارتونه او ادارې د
تعهداتو په پلې کېدو کې بریالي ول .د چارو اداره د خپلې ارزونې پایلې له هر اړخیزې شننې وروسته د افغانستان د
اسالمي جمهوریت کابینې ،او د دې کړنالرې د پنځلسمې مادې په ( )۱فقره کې لیکل شوې کمیټې ته د یوې لویې
ناستې له الرې شریکوي.
 -4ګډه ارزونه د افغانستان دګډون چوکاټ سند په( )۲برخه کې د لیکل شویو حکومونو سره سمه ترسره کیږي.
 -5د دې مادې په ( )۴بند کې د لیکل شوې ارزونې په پایله کې ،تعهدات د تعدیل او زیاتولو وړ دي ،چې کولی شي د
اتمې مادې ( ) ۲بند کې د لیکل شوي عمل پالن او په څوارلسمه ماده کې د لیکلو شویو عمل پالنونو د تعدیل سبب
وګرځي.
د ارزونې ډول د څارنې او ارزونې په الرښود کې مشخص شویدی او د دې کړنالرې سره مل دی.

څلورم فصل
متفرقه حکمونه
د ادارو مکلفیتونه
دیرشمه ماده:
دولتي ادارو ته دنده سپارل کیږي چې د تعهداتو استولو او په تعهداتو پورې د اړونده پروګرامونولېږلو په برخه کې په اجنډا کې د
شاملولو په موخه ،په غونډو کې ګډون او دکابینې ،عالي شوراګانو او حکومت رهبري غونډو د مصوبو پلې کولو په برخه کې اړینه
او پروخت همکاري وکړي ( نور موارد د تعقیب او راپور ورکړې په الرښود کې مشحص کیږي).
فارمټونه:
یو دیرشمه ماده:
په تعهداتو پورې ټول اړوند فارمټونه د دې کړنالرې سره ضمیمه چمتو دي اود تعهداتو له مسؤلو او همکارو دولتي ادارو سره د
پلې کولو په موخه شریکیږي.
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د کړنالرې تعدیل
دوه دېرشمه ماده:
د اړتیا په صورت کې د یادې کړنالرې تعدیل وړاندیز د بورډ سکرټریت ته کیږي د بورډ د رهبري له تائید او دا.ا.ج کابینې له
منظورۍ څخه وروسته تعدیلیږي.
انفاذ
درې دیرشمه ماده:
یاده کړنالره د افغانستان د اسالمي جمهوريت د کابینې د (  )1ګڼې مصوبې ( )1411/1/5نېټې د ( )1-1بند فیصلې پر بنسټ
منظور ده.
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