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سیاسي ډلو او نوماندانو استازو لپاره مناسب چمتووالی باوري کول څو هغوي ته وړتیا ورکړي چې د رایه ورکولو په د د دغه الرښود عمومي موخه: 

پروسې په روڼتیا کې  مرکز کې د یوه استازي په توګه خپله دنده په سمه توګه سر ته ورسوي )څارنه وکړي( چې دا به د افغانستان د ټولټاکنو د

 همکاري وکړي. 

 د دغه الرښود ځانګړې موخې:
 د یوه استازي په توګه له تاسو سره ستاسو د رول، حقونو او مجبوریتونو په پېژندلو کې مرسته وکړي. ✓
 سزاګانې، جریمې  د جرمونو ✓
 ه مرسته وکړيد سیاسي ډلو او فردي نوماندانو استازو لپاره د اخالقیاتو د کوډ په پوهېدنه کې درسر ✓
د خپلواک کمیسون د کارکوونکو او د ټولټاکنو  ټاکنوله تاسو سره مرسته وکړي چې د رایه ورکولو په مرکز کې د ټولټاکنو په ورځ د  ✓

 رول وپېژنئ. د نورو ونډه والو )د ټولټاکنو د شکایاتو کمیسون، څارونکي، استازي، رسنۍ(
 په مناسب ډول وپېژنئ. ورکولو، بندولو او شمېرلو کړنالروځ د پرانیستې، رایه له تاسو سره مرسته وکړي چې د ټولټاکنو په ور ✓
 د رایو ورکولو او شمېرلو کړنالرو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د نوي بایو میټریک تصدیق درپېژني ✓
 د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون رول او ستونزې او ننګونې ښیي ✓
 او په هغو کې دننه عناصر څه ډول ښکاري پایلو فورمې چې د ته شرح کویتاسو  ✓
 کال د ټولټاکنو په اړه د شالید معلومات درکړي.  ۲۰۱۸د ولسي جرګې او د  ✓
 تاسو ته د ټاکنو له ورځې څخه مخکې د چمتووالي او د ټاکنو پر ورځ د څارنې او راپور ورکولو لپاره معلومات چمتو کړي. ✓
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؟ د سیاسي ډلو او خپلواکو نوماندانو استازي د ولسي جرګې د ټولټاکنو د ه څه دهد یوه استازي په توګه ستاسو دند

، FEFA ،TEFA) د دغه استازو ترځنګ د مدنی تولی ناظرین لکه روڼتیا او اعتبار په باوري کولو کې مهم رول لوبوي.

ETWA  ټاکنوزونو کې موجود وي او د د شکایاتو کمیسون او رسنۍ د رایه ورکولو په مرک ټاکنواو نور( او همدا راز د 

 د خپلواک کمیسون د کارکوونکو د کار څارنه به کوي. 
: هغه شخص دی چې د یوې سیاسي ډلې، یوه نوماند، یوې ملي یا نړیوالې وال )مانیتور(څارن – ۱۲: ۴اصطالحات ماده 

 سې څارنه وکړای شي. ادارې په استازیتوب له کمیسون څخه د اعتبار لیک ترالسه کړي څو د ټولټاکنو د پرو

 

د ټاکنو د پروسې په اوږدو کې د څارونکو په توګه د دندې پر مخ وړل دي څو د  1 د سیاسي ډلو یو مهم مسوولیت

ټولټاکنو په اوږدو کې له نږدې څخه د کارېدونکو کړنالرو د دقت په څارنې سره د خپلې ډلې ګټې خوندي کړي. د 
پروسې څارنه او هغه ناسمې کړنې معلومول دي چې ښایي د درغلۍ المل شي. سیاسي ډلو د استازو مهم رول د بشپړې 

پروسه کې، د رایې د صندقونو د بندېدلو، د رایو اچونې، د رایو د ترسره کېدونکې د ثبت په  په پسرلي کې د دې لپاره
 ډلو شتون مهم دی. صندقونو د پرانیستلو، د رایو د شمېرلو او د رایو د صندقونو د انتقالولو پر مهال د دغو 

 
 
 
 

                                                 
1 https://aceproject.org  

https://aceproject.org/
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د ټاکنو 
خپلواک 
کمیسون

رسنۍ

د ټولټاکنو د 
شکایاتو 
کمیسون

امنیتي 
ځواکونه

/  د سیاسي ډلو
خپلواکو نوماندانو 

استازي

رایه 
ورکوونکي

څارونکي

ادي کولو کې همکاري د ټولټاکنو په څارنه کې د سیاسي ډلو او نوماندانو د استازو د دخیلولو ګټه دا هم ده چې هغوي د ټولټاکنو د پروسې په قانونیت او اعتم
رسمي پایلو سره د مخالفت کولو احتمال یې ډېر کم له کوي. هغه سیاسي ډلې چې د ټولټاکنو د پروسې څارنه یې کړي وي، د درغلۍ له ثبوت درلودلو پرته 

 وي. 

 

 

 

 

 

 

د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایه اچولو د مرکز کارکوونکي د رایو اچولو 
او شمېرلو اړوند ځانګړو کړنالرو له الرې د ټاکنو په ترسره کولو سره 

 ض ادا کويخپل فر

د شکایاتو راټولو   د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون استازي
 لپاره کیدی شی چی هلته حاضروی

ته: د سیاسي ډلو او خپلواکو نوماندانو 
تصدیق شوي استازي د خپلو نوماندانو د 
ګټو دفاع کوي او له زیاتې شوې روڼتیا 

 او توازنونو سره همکاري کوي

 

د رسنیو استازي/ ژورنالستان د ټاکنو د ورځې په اړه عامو وګړو ته په 
 خبر ورکولو سره له روڼتیا او اعتبار سره همکاري کوي

 

د رایه اچولو له مرکز بیرون، افغان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د رایه 
اچولو مرکزونو د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي دي. هغوي یوازې هغه مهال 

ټاکنو د مرکز د ریس له لورې ورته اړتیا  دغو مرکزونو ته ننوتلی شي چې د
 ولیدل شي

د ټولټاکنو په ورځ تر ټولو مهم د رای 
ورکولوپه شرایطو پوره وګړي  افغان 

 رایه ورکوونکي دي

د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې تصدیق 
شوي  ملي او نړیوال څارونکي د ټاکنو د 

پروسې مشاهده کوي او راتلونکي لپاره 
 سپارښتنې کوي

 یاددښت، د ټاکنو خپلواک کمیسون له لورې تصدیق نه درلودونکو ته اجازه مه ورکوئ
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 ( او مشاهده کوونکو حقونه او مجبوریتونه او نوماندان کال د ټولټاکنو قانون: د څارونکو )د ډلو د استازو ۲۰۱۶یمه ماده/ د  ۸۳

 مجبوریتونه حقونه

 له کمیسون څخه اعتبارلیک ترالسه کړي
 وسه، د رایه ورکولو او شمېرلو په مرکزونو کې موجود وي.د ټولټاکنو په پر

د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې د ټولټاکنو د پروسې اړوند معلوماتو ته 
 السرسی ولري
یا  غیر معیاری چلند او، د ټولټاکنو پر مهال د کوم سرغړاويګرانو ناظرینو 

کمیسون سره  جرم په صورت کې د ټولټاکنو خپلواک کمیسون یا د شکایاتو
 شکایت ثبت کړي.

د ټولټاکنو د پروسې په اړه یو راپور چمتو کول چې باید واقعي او بې طرفه 
 وي

هېڅوک حق نه لري چې څارونکی د رایه ورکولو او شمېرلو له مرکز څخه 
وباسي خو یوازې په هغه صورت کې کوالی شي چې د رایه ورکولو شمېرنه 

 . ترسره شوي او صندقونه بند شوي وي
باید د احصایې انتخاب  مسوولد بایومیتریک ماشین له چاالنولو څخه وروسته، 

وګوري او څارونکي او مشاهدین ډاډه کړي چې په هغې کې هېڅ ریکارډ 
 موجود نه دی.

د پروسې په پآی کې، هغه باید څارونکو او مشاهدینو ته د هغو رایه 
 ورکوونکو شمېر وښیي چې ثبت شوي وي. 

 

 

 

ل د ټولټاکنو د قانون او نورو حقوقي اسنادو او کړنالرو درناوی کا ۲۰۱۶د 
 وکړي

د خپلواک کمیسون له لورې خپور شوی اخالقیاتي کوډ ولولي او  ټاکنود 
 اطاعت یې وکړي

 د خپلواک کمیسون له لورې ورکړل شوی د اعتبار کارټ ولري ټاکنود 
 له ګونګسیو جوړولو او تشنج پیدا کولو څخه ډډه وکړي

ایه ورکولو او شمېرلو په پروسه کې السوهنه ونه کړي او نه هم د رایه د ر
 ورکولو موادو ته ګوتې وروړي.

 لطفا ټول حقایق په خپل راپور کی ولیکی
خپل قیودات/ مجبوریتونه ونه پېژني، د  مشاهد او ناظر که چېرې څارونکی

تلو امر رایه اچولو د مرکز مشر ښایي له نوموړي مرکز څخه د هغه/ هغې د و
 وکړي.

د څارنو او د راپور چمتو کولو او شکایاتو ثبتولو پر مهال باید واقعي او بې 
 طرفه وي

که چېرې څارونکی او مشاهده کوونکی د رایو د شمېرنې په پروسه کې 

به د شمېرنې پروسې ته دوام ورکړي او د  د محل مدیر PSموجود نه وي، 

نکو او مشاهده کوونکو نه شتون رایو اچولو د مرکز په ژورنال کې د څارو
 ثبت کړي.
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 قانون: ټاکنیز جرمونه او ډیسپلیني اقدامات

 ټاکنیز جرم د افغانیو په حساب نغدي جریمه

 د رایو اچولو په مرکزونو کې یوه نوماند پورې د اړونده سمبول یا نورو نښو کارول ۵۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰
 دارو پورې د اړونده سمبول یا نورو نښو کارولد کمپاین په موادو کې کمیسون یا دولتي ا

 نور وګړي له قانون څخه سرغړونو ته هڅول؛   ۸۰۰۰۰تر  ۴۰۰۰۰

له ټاکل شوي مهالوېش څخه مخکې یا وروسته د ټاکنیزو کمپاینونو پیل کول )سره له دې چې تر دغه قانون الندې له دغو  ۱۰۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰۰
 حقونو څخه محروم وي(

 دولتي کارکوونکي له لورې د یوه نوماند په ګټه یا خالف کمپاین ترسره کول؛ د یوه ۱۰۰۰۰

 د نوماندانو څارونکو ته د شکایاتو د فورمو له چمتو کولو څخه ډډه کول ۱۰۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰۰

 

 کال د ټولټاکنو قانون: ټاکنیز جرمونه او د بند سزا ۲۰۱۶د 
 ایي قانون کې ټاکنیز جرمونه او ورسره تړلې د بند سزاوې پېژندل شوي دي:د دې لپاره چې د درغلۍ مخه نیول شوي وي، په جن

 ټاکنیز جرم د بند سزا

د یوه نوماند په ګټه یا تاوان د یوه رایه ورکوونکي، نوماند او یا څارونکي او مشاهده کوونکي د وېرولو یا اغېزمن کولو  لږ تر لږه درې میاشتې
 په ګډون له پوځي وسایلو او نښو څخه ناوړه ګټه اخیستنه. لپاره، د پوځ، پولیسو او ملي امنیت

 بډو ترالسه کول یا وړاندیز کول په ټاکنیزو پروسو کې د اغېز پیدا کولو په موخه د کاله بند ۵
سپکاوی او پر یوه رایه ورکوونکي، نومان، څارونکي، مشاهده کوونکي، رسنۍ او د ټولټاکنو پر تهدید، السوهنه، 

 ار راوړل.کارکوونکو فش

 د واقعیت د پټولو په موخه د رایو د کاغذونو او د پایلو د فورمو پټول؛ دوه کاله

 له قانوني اجازې پرته د ټاکنیزو اسنادو بېځایه کول، انتقالول یا یې په خپل ملکیت کې اخیستل تر دریو کلونو
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 له ناقانونه سرچینو څخه مالي مرسته ترالسه کول
ېوادونو یا په افغانستان کې د بهرنیو هېوادونو له مېشتو دیپلوماتانو څخه نغدي مالي یا نورې مرستې له بهرنیو اتباعو یا ه
  ترالسه کول او منل

له یوې میاشتې کم او له یوه کال 
 څخه زیات

 له قانوني اجازې او واک پرته د پایلو د شمېرنې د مرکزونو د سیستمونه په سافټویر یا هارډیر کې ګوتې وهل

 تاوتریخوالی کول یا فشار راوړل یا امنیتي ستونزې پیدا کول چې د ټولټاکنو په پروسه کې د مزاحمت المل کیږي  دوه کلونو څخه زیات له

 د رایو د کاغذونو یا حساسو ټاکنیزو موادو او ټاکنیزو اسنادو پټول یا له منځه وړل زیات او د منځنۍ مودې بند

 لنډمهاله بند

 

 ه کارولو سره رایه اچولد جعلي اسنادو پ
 د یوه شخص په نه شتون کې د هغه رایه کارول

 د رایو پېرودل او پلورل تر دریو کلونو د منځمهاله مودې بند
 د یوه نوماند په ګټه یا تاوان د ثبت د کتاب، د پایلو د پاڼو او د رایو د کاغذونو په ګډون د ټاکنیزو اسنادو بدلول یا تبدیلول

 ان کې د یوه نوماند په ګټه یا تاوان د رایو زیاتول یا کمولد ټاکنو په جری

میاشتو څخه  ۳لنډمهاله بند چې له 
 کم نه وي

 د حقیقت د پټولو په موخه د ثبت شوو شکایتونو او نیوکو پټول او پر خپل وخت نه پروسس کول

تر دریو کلونو د منځمهاله مودې 
 بند

 و کې د څارونکو، مشاهده کوونکو او رسنیو د ګډون مخه نیولد رایو اچولو او شمېرلو د پروسې په اوږد
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 فریده

 د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایه اچولو د مرکز مدیر
 ڼې رسېدلي ديد رایو پا مواد ترالسه کوي او د رایه اچولو مرکز تنظیموي، د رایه اچولو د موادو وېشنه باوري کوي، باوري کوي چې د رایه اچولو مرکزونو ته صحیح

 د موادو د ترالسه کولو فورمه بشپړوي 
 مترۍ کې کمپایني مواد موجود نه دي ۱۰۰باوري کوي چې د رایه اچولو د مرکز په 

 باوري کوي چې د رایې د پاڼو د صندق پر سټېکرونو معلومات بشپړ او سم دي
 کې یې اچوي یو مشهود ساتلو بکسهر اړوند مرکز څخه راټولوي او په یوه  د شمېرنې د پروسې په پای کې، د رایې د مرکز د پایلو فورمو پاکټونه له

 رایه اچولو د مرکزونو مواد د ولسوالۍ په کچه د ټاکنو مامور ته تسلیموي. په ګډون، TEBsد 
 

 سید

 
 شهال

 د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایه اچولو د مرکز مشر:
 یت لريد رایه اچولو په مرکز کې د نظم ساتلو مسوول

 باوري کوي چې کړنالرې په مناسب ډول تعقیبیږي
 د رایه اچولو مرکز په ژورنال کې مهمې پېښې ثبتوي

 هغه شکایتونه او ننګونې ځوابوي چې د رایه اچولو په مرکز کې راپورته شوي وي
 د پایلې فورمه او نورې اړینې فورمې بشپړوي

 ي او پایلې ثبتويد اچول شوو رایو بشپړه او دقیقه شمېرنه ترسره کو

 

 
  ګل         

 
 لینا

 د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایې د پاڼې ورکوونکی:
 ویني چې د رایه ورکوونکي د ښي الس ګوته په رنګ ککړه ده

 باوري کوي چې د رایه ورکوونکي تذکره تصدیق شوې ده.
 پې لپاره ځانګړی شوی ويد رایې یوه پاڼه رااخلي او شا ته یې په هغه ځای کې ټاپه کوي چې د ټا

 رایه ورکوونکي ته د رایې ورکولو پروسه تشرېح کوي
 رایه ورکوونکي ته ښیي چې د رایې پاڼه څه ډول قات کړي

 رایه ورکوونکي ته تشرېح کوي چې د رایې د پاڼې خرابېدلو په صورت کې بله ترالسه کولی شي
 

 وحید

 
 فاطمه

 ایتونو د کمیسون استازيد رایه اچولو په مرکز کې د ټاکنیزو شک
راټول او د ټاکنو د خپلواک د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د لومړي ځل لپاره د رایه اچولو په هر مرکز کې د خپل یوه استازي ټاکلو اراده کړې ده څو ټاکنیز شکایتونه 

 کمیسون د کارکوونکو رول وڅاري

 
 

 یوسف   
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 فرشته

 لومولو او رنګ وهلو مامور:د ټاکنو د خپلواک کمیسون د هویت مع
 د رایه ورکوونکو د تابعیت تذکره ویني څو باوري کړي چې د تذکرې انځور د رایه ورکوونکو له مخ سره مطابقت کوي

 د رایه ورکوونکي د دواړو السونو ګوتې ویني څو باوري کړي چې ال دمخه رنګ شوي نه دي
 په رنګ کې ننباسيله رایه ورکوونکي څخه غواړي چې د خپل ښي الس ګوته 

 تذکره باندې ټک مارک کوي یا د صحیح نښه کاږي
 په لست کې د رایه ورکوونکي نوم پیدا کوي

 د رایه ورکوونکي له نوم سره نږدې نښه کاږي
 

 
 بصیر

 
 ساهره

 د شکایاتو د خپلواک کمیسون د رایه اچولو د مرکز د کتار کنترولوونکی:

 
 له دی دندینه د بایومتریک اخستنی مسولیت هم لریته د قطار یا د صف د کنترول مسوول پر

 

 
 

 نجیب

 
  نوریه

 څارونکي: مشاهدین او د خپلواکو نوماندانو استازي
 د رایو اچولو په مرکز کې د رایې ورکولو او شمېرلو پروسه مشاهده کوي

 ل کې خپلې مالحظې ثبتوي. د رایو اچولو د مرکز مشر ته رسوي او د مرکز په ژورناد پوښتنې وړ او ناسمې کړنې 
 د شمېرلو د پروسې مشاهده کوي، د پایلو فورمه السلیک کوي او خپل نوماند لپاره ارقام ثبتوي.

 د رایه ورکوونکو وړ توب تر نیوکې الندې نیسي.
 ن ته رسوي. د رایو اچولو په مرکز کې د شکایت د فورمو په بشپړولو سره، خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسو

 
 شیر
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پیلېدنه
بجو ۷د رایه اچولو مرکز د سهار په 

پرانیستل کیږي

نکي د ټاکنو خپلواک کمیسون کارکوو
موجود وي

د ټاکنو ټول مواد باید موجود وي

رایه اچونه پیلیږي

رایه اچول

رایه ورکوونکي د رایه اچولو
محل ته ځي

ه د رایه ورکوونکو له لست سر
د هویت لیدل

د بایو متریک اخیستل

پر ګوتو رنګ لیدل کیږي

رایه ورکوونکی د رایې پاڼه 
ل اخلي او کوچنۍ کوټه کې خپ

نوماند انتخابوي

رایه ورکوونکی د رایې پاڼې
اچوي

ږيبایومتریک یې اخیستل کی

بندېدل
کو په کتار کې والړو رایه ورکوون

ته د رایه ورکولو اجازه شته

د محل مشر رایه ورکول 
و اعالنوي، بندوي او درایو ورکول
د بندېدلو وخت د دغه مرکز په 

ژورنال کې لیکي، د رایو په 
صندق د رایو ورکولو مهر لګوي

او د مهرونو پرلپسې شمېره د 
.مرکز په ژورنال کې ثبتوي

د رایو اچولو د مرکز مشر د هغو 
وګړو نوم ثبتوي چې د رایو 
شمېرلو پر مهال موجود وي

شمېرنه
نې د رایه اچولو د مرکز مشرباید د شمېر

یب ترت: دوه ګامونه)بهیر تشریح کړي 
(کول او شمیرنه

و په ژورنال کې د بکس او د ثبت کول
لیکلمهرونه 

د صحی او غط رایو ټاکل

د بکسونو ټول شمیرې وشمیریدل

50د هر کاندید لپاره د راى پاڼې 
ولبنډلونو ته رسېږي او رسی سره بن

باقی راى پاڼو  وشمېرئ

رئیس د پایلو نتیجه اخبار کوي

رئیس فورمو ډک کې 

څارونکو څخه غواړي چې 4رئیس له 
ه نومونه ولیکي، د کاندید نومونه او نښ

السلیک کړي

که چیرې څارونکي نه وي،

ه د د زیاتو رایو سره د کاندیدانو څارنه ب
پایلو شنه کاپی ترالسه کړي

وکي  د پایلو مدیر ته د پایلو فورمې او ت
سپارل

پایلې په محل کې وښودل شي

د یوه څارونکي/ استازي په توګه تاسو حق لرئ چې د کومې ناسمې کړنې په صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون یا د ټاکنیزو 

له دې، تاسو باید واقعیت په نظر کې ونیسئ او ننګونه مو د ټولټاکنو د قانون او شکایتونو کمیسون ته شکایت وکړئ. سره 

 کړنالرو پر بنسټ وي او باوري کړئ چې د رایو اچولو پروسه کې مزاحمت نه رامنځته کوئ. 

د نویو نوماندانو له لست سره یو ځای چې د رایو اچولو له مرکزونو سره وصل دي، د رایه ورکوونکو د بایومیټریک د تصدیق 

 ته کړي. زده کړئ چې دا به څه ډول کار وکړي!کارونه به د افغانستان له پخوانیو ټاکنو سره اصلي توپیر رامنځ

 

یا ملي پولیسو په د اله ګولې یا نورو پېښو په صورت کې د رایو اچولو د مرکز بندېدل: د رایه اچولو د ولسوالۍ په کچه مامور 

الرښوونه، هغه مهال د رایه اچولو کار بندیدلی شي، چې بلوا، تاوتریخوالی، طوفان، سیالب یا بله داسې پېښه رامنځته شي چې 

 نظم له منځه وړي. 
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 BVV  څه شی دی؟ د ټاکنو خپلواک کمیسون د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ

ښایي داسې اقدامات پورته کړي چې د ازادو، عامو، مستقیمو، مناسبو او رڼو انتخاباتو لپاره 
لپاره د رایه ورکوونکو د بایومتریک الره هواره کړي. په افغانستان کې د لومړي ځل 

 تصدیق کارول کیږي څو د ټاکنیزې پروسې ډېره روڼتیا باوري شي. 
 

روڼتیا به څه ډول زیاته شي؟ دغه سیستم به وتوانیږي چې د ګوتې د نښې او د مخ انځور، د 
تذکرې انځور او د رایه ورکوونکي د ثبت د سند د انځور پر بنسټ جعلي شیان وپېژني. هر 
هغه کس چې له یو ځل زیاته رایه واچوي، وبه پېژندل شي او د ټاکنو د قانون مطابق به د 
شکایتونو کمیسون ته د محاکمې لپاره وروپېژندل شي. هغه رایه ورکوونکی چې څو ځل 

 رایه واچوي، لومړنی رایه یې اعتباري او پاتې نورې رایې یې غیر اعتباري دي. 
اچولو په هر مرکز کې د بایومیټریک ماشین کارول  څه ډول به وکارول شي؟ د رایه

اجباري دي او د ټاکنو خپلواک کمیسون به یې د افالین کارونې لپاره وکاروي. له رایه 
ورکوونکي څخه به د ښي او چپ الس د غټو ګوتو نښې او یو انځور او د تذکرې انځور 

مهال ضروري دي چې واخیستل شي. د ښځینه رایه اچوونکو انځور اخیستل یوازې هغه 
 دواړه السونه موجود نه وي.

 کوم معلومات اخیستل کیږي؟ والیت، ولسوالي، د رایه اچولو د مرکز کوډ او رایه ورکوونکي لپاره کوډ.
 څوک به بایومیټریک معلومات واخلي؟ د رایه اچولو په مرکز کې د ټاکنو خپلواک کمیسون کارکوونکي

 حق لری. د رایو اچولو  تشخیص کږی خیستل شي؟ کله چې رایه ورکوونکیبایومیټریک معلومات به څه وخت وا

 

 

 

  

د مرکز روزونکي به د معلوماتي ټکنالوژۍ 
کارکوونکي وروزي

ه د د معلوماتي ټکنالوژۍ والیتي کارکوونکي ب
ولسوالۍ د ټاکنو مامورینو او نورو ته روزنه 

. ورکړي

ې د د ټاکنو د ولسوالۍ مامورین او مرستیاالن به ی
رایه اچولو د مرکز مدیران، مشران او د پېژندنې

مامورین وروزي

د رایه اچولو د مرکزونو مدیران به تخنیکي 
مهارتونه ولري

د رایه اچولو د مرکز مشران به د رایو د پاڼو 
تار ورکوونکي، د پاڼو د صندق مرستیاالن او د ک

.کنترولوونکي وروزي
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 د رایه اچوونکي د تصدیق بایومیتریک آله

 بایومیټریک سند یایومیټریک د چاپ ماشین یایو میټریک ماشینونه

  

 
 

ماشککینوو چ  کک  اکک  کو  وو ککو  22.000د بایومیټریک  وککو  

 ترکوی کی کیکی   د چ ټولټاکنو ک  بک  کککاککش شکیچ یکو  ول

   د مع وما و د ارکګرومووو مخت ک  وکلووک  ا ک  و ک  

 . کېدلی شی

د ټاکنو خپ ووک کمیسون ب  د کوی  کککولو ل  ایل څخ  

آل   د رای ورکونکی بایومتریک تصدیق BVVمخ   

 االن کړ چ د ووتخاب برخ     الړ شی وک څاککو ی وک 

 . ا   و  د مشاهدین ووو  کړ     هېڅ شی ا   ثبت ا
 
د ارکی  ا  اای ک  ب  د ټاکنو خپ ووک کمیسون د 

اېژودو  ماموک څاککو و وک مشاهدینو    د کوی  

 . کککوکو و هغ  شمېر  کښیی    ثبت شو  ک 

د  اپ ماشین ب  هر کوی  کککوکو ی لپکاک  د بایومیټریک  

 . یند  ااولو ا  موخ  ککاککش شی

وکو ی شککککتون بایومیټریکککک  یککککند بکککک چ  کککک  د کویکککک  ککککککک

  ککدیيو چ  ککاپ وک د کویکک  کککولککو د هغکک  اککا   اککر شککا 

بایومیټریک  . کوښ وش شی    کویک  و کوکو ی یک  ککاکک 

یند ب  یو  ځاوګړې ارلپس  شمېر  کلر     ل  ځکاوګړ  

کویکک  کککککوکو ی یککر  بکک   ککړوک کلککر  وک کبکک  ښککیی  کک  د 

الودې یکادک شکوک اک  ګکدکن د کویک  ککککوکو ی مع ومکا  د 

د کویک  و ولکو د : ری  اک  ماشکین کک  ثبکت شکو  د بایومت

 . کوو QRمرکز کووچ د کوی  کککولو وېټ  وک کخت وک د 

ک کک   کک  د بککایو میټریکک  اړوککوکک  بشککپړ شککیچ هککر کویکک  

 QRکککککوکو ی لپککاک  بکک  یککو بایومیټریکک  یککند وک  عيیبککی 

هککر کویکک  کککککوکو ی لپککاک  بکک  یککو . کککوو یککر   ککاپ شککی

بکککایو میټریککک  یکککندکوو د  د. بایومټیریککک  یکککند  کککاپ شکککی

 . بیا ااولو وجاز  وشت 

د کویکک  کککولککو د اککا   اککر شککا د بایومیټریکک  یککند وښکک وش 

 . وجباک  د 
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ټول رایه ورکوونکي باید 
کره سټېکر شوې تذ/ تصدیق
ن د بایومیټرکی ماشی. ولري

.کارونه اجباري ده

رایه ورکوونکی به لومړی د چپ
الس او بیا د ښي الس شهادت 

ه نه ک. ګوته په رنګ کې ننباسي
وي، د همدې الس غټه یا بله 

.ګوته باید وکارول شی

ماشین د ګوتو د نښو له لیدلو څخه 
وروسته یې له ځان سره ثبتوي، د 

پېژندنې مامور به د رایه ورکوونکي د
و مخ انځور اخیستلو لپاره ماشین د چمت

.تڼۍ کېکاږي ”NEXT“کولو لپاره 

رین د رایه ورکوونکي انځور به د رایه ورکولو له سک
ښیي سره له داسې بکګراونډ سره واخیستل شي چې و

د . دا د رایه اچولو په یوه مرکز کې اخیستل شوی دی
ه ښځینه وو د انځور اخیستل به اختیاري وي په هغ

.صورت کې چې دوه ګوتې یې ثبت شوي وي

تڼۍ  ”NEXT“وروسته له دې به د کتار کنترولوونکی مامور د 
د سند شمېرې اخیستلو VRکېکاږي څو د تذکرې د انځور او د 

.پروسه بشپړه کړي

تار د بایومیټریک پروسې له بشپړېدلو وروسته به د ک
ومیټریک کنترولوونکی مامور د چاپولو تڼۍ کېکاږي څو د بای

.سند چاپ شي

:د رایې د پاڼې ورکوونکی به

ریک د بایومیټریک ماشین له چاپ ماشین څخه د هر رایه ورکوونکي بایومیټ
.تصدیق لیرې کړي

رایه ورکوونکي ته د رایې ورکولو پاڼه چمتو کړي

د رایه ورکوونکي غټه ګوته په رنګ ککړه کړي

د چاپ له ماشین څخه د بایومیټریک تصدیق لیرې کړي

بایومیټریک تصدیق د رایې ورکولو د پاڼې په شا پورې ونښلوي

( کې، د کتار کنترولوونکی مامور، رایه ورکوونکی او د رایې ۲د پېژندنې په پړاو )
 د پاڼې ورکوونکی به د بایومیټرکی په پروسه کې دخیل وي. 

 

د رایه ورکوونکو له لورې د کمیونیکشن یا انځور اخیستلو وسایل له ځان 

ی به له رایه ورکوونکو سره راوړل منع دي، او ساتونکی/ بدن پلټونک

 سره د کمېرې د ننویستلو مخنیوی وکړي.

 

 

 

 د اټکل له مخې
۱ 

 دقیقه
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ي چې د رایو اچولو په هر بجو د ټاکنو ورځ پای ته ورسیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسون به د رایو د هغو پاڼو د شمېرلو پړاو پیل کړ ۴شمېرنه: وروسته له دې چې د مازدیګر په 

 مرکز کې د رایو په صندقونو کې اچول شوي وي. دا د ټولټاکنو د ورځې تر ټولو مهمه شېبه ده. 

 مسوولیتونه )هغه څه چې باید ترسره نه کړي(  حقونه
تر  څارونکي او مشاهده کوونکي د شمېرنې تر بشپړېدلو او د ټولو موادو تر بندېدلو او د رایو له مرکزونو څخه

 انتقالېدلو پورې د رایو په مرکزونو کې پاتې کېدلی شي.
څارونکي، مشاهده کوونکي او د رسنیو استازي د 
مشاهدې لپاره بلل کیږي، خو مزاحمت باید جوړ نه کړي 

 او د شمېرنې په پروسه کې د ځنډ المل نه شي.
دودیتونه نه شي وضع کولی، چې د نظم د رایو اچولو د مرکز مشر پر څارونکو او مشاهده کوونکو تر هغه کوم مح

 ساتلو لپاره اړین وي.
د دغې پروسې په اوږدو، له څارونکو او مشاهده کوونکو 
څخه هېڅوک هېڅ ډول حساسو موادو ته ګوتې وروړلی 

 نه شي.

لند د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایو اچولو د مرکز مشر باید څارونکو ته د پروسې هر پړاو تشرېح او مودبانه چ
 ورسره وکړي.

 

 هغو شکایتونو ته پاملرنه وکړي چې د استازو له لورې ثبت شوي دي او مناسبه روڼتیا چمتو کړي.

 
 

په بایومیټریک ماشین کې د احصایې انتخاب پرانیزي او د شمېرلو له پروسې څخه مخکې، د پېژندنې مامور به 
 یي او ولولي. څارونکو او مشاهدینو ته په هغې کې ثبت شوي معلومات وښ

 

ټولې رایې باید څارونکو او مشاهده کوونکو ته یو په یو وښودل شي او اعتبار او بې اعتبارتوب یې د رایو اچولو د 
 مرکز د کمېټې د مشر له لورې په لوړ غږ واورول شي.

 

 د رایو د اعتبار او بې اعتبارۍ لپاره مجادله وکړي 
 کاپي ترالسه کړي فارم شنهد نتیجه ی شي کولی لری رایکاندید سارنوال چی دیر  د

 

 

کې بندې شي او بیا به د رایو د پاڼو صندق کې واچول شي او  TEBول مواد راټول کړي. د رایو پاڼې به په د رایو اچولو د مرکز کارکوونکي به د رایو له شمېرلو وروسته د ټاکنو ټ

ومیټریک ماشینونه راټول او د مرکز مدیر ته به یې د پایلو له فورمو او نورو حساسو موادو سره یو ځای مرکز ته د د رایو اچولو د مرکز مشر به د بای مهر به ورباندې ولږي.

ټریک کې واچوئ چې د رایه ورکوونکو د لست لپاره کارول شوی وي او بند یې کړئ. د بایومی TEBانتقالولو په موخه وسپاري. ماشین په اړونده صندق کې واچوئ او صندق په هغه 

پاکټ کې  A3پاکټونو کې واچول شي او د شکایتونو د ټولو فورمو پاک به په یوه  C4د شکایتونو فورمې به په  چاپ ماشین ښایي په جال ډول په نیلي رنګه صندقونو کې واچول شي. 

لیکل شي. دغه ټول مواد باید د ولسوالۍ په کچه د ټاکنو مامور ته وسپارل شي. ډ او نوم وواچول شي )د دغه پاکټ پر شا باید د والیت، ولسوالۍ، د رایه اچولو مرکز، د دغه مرکز کو
 یوازې نوموړی مامور حق لري چې دغه مواد د ټاکنو د خپلواک کمیسون والیتي دفتر ته تسلیم کړي. 
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اعتباري رایه

کله چې د رایه ورکوونکي اراده څرګنده وي

د رایې پر کاغذ د تصدیق ټاپه لږېدلې وي

د رایه ورکوونکي له )هلته پر صندق کومه نښه موجوده وي 
او دا یوازینۍ نښه وي( پېژندونکې نښې پرته

ړل هلته دوه نښې وي خو پر یوه کرښه، چې د یوه نوماند لپاره ورک
شوي وي

ه په تش صندق کې یوه نوماند لپاره شوې نښه د نورو نوماندانو ل
ي یو نورو صندقونو سره لږېدلې وي خو د نښې ستره برخه د نوموړ

نوماند په صندق کې وي

ونه روغ د رایې پاڼه شکېدلي وي خو د ټولو نوماندانو لپاره ټول صندق
رمټ وي او د یوه نوماند لپاره څرګنده نښه موجوده وي

یا نوم نښه کاږل شوي وي/ لوګو/ د یوه نوماند پر انځور

نااعتباري رایه

کله چې د رایه ورکوونکي اراده څرګنده نه وي

د رایه ورکوونکو اراده څرګنده نه ده

د رایې هغه پاڼه چې داسې لیکل پرې شوي وي چې د رایه 
ورکوونکي په اراده کې ابهام ښیي

د رایې پاڼه شکېدلې وي چې د نوماندانو د صندق په ګډون د 
نوماندانو د تفصیالتو د بشپړ له منځه وړلو المل کیږي

ریک د رایه ورکولو هغه پاڼې به نااعتباري وګڼل شي چې بایومیټ
.تصدیق ونه لري/ سند

د رایه ورکوونکو هویت څرګند شي

ه د رایې هغه پاڼه چې رایه ورکوونکو له یوه زیات نوماندان په نښ
کړي وي

وي، د یوه نوماند د انتخاب ښودونکې نښه بدله شوي وي، پاکه شوي
کراس شوي او بل انتخاب شوی شوی وي

رایه کله چې د رایه ورکوونکي نښه ونه ښیي چې کوم نوماند ته یې
ورکړې ده

د رایه ورکولو د پاڼې پر شا تصدیقي ټاپه نه وي

د نښې ستره برخه د نوماندانو د دوه صندقونو تر منځ وي

ورې د رایې هغه پاڼه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون له ل: د رایې تشه پاڼه
ڼې خپره شوي نه وي او د نوموړي کمیسون له لورې د خپرې شوې اصلي پا

بڼه ونه لري
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روف او شمیری لیکل شوی دی د نوماندانو او رای ورکونکو نومونه په ح

 ترځو زیاته رای واخلی

ګټونکي نوماند استازي به  فورمه  نقلونه دي. د  5 نتیجهد شفافیت لپاره، د 

چی د اخبار یا خپرل ترالسه کړي. نور استازي کولی شي نتیجه فورم شنه 

 واخليعکس  شوی نتیجه

 600تر )د  لخواک کمیسیون ټاکنو خپلوا هغه پانی دی چی د: فورمې یا نتیجو د پایلو

راټولولو لپاره کارول کیږي چې کولی شي د رایې ( رایو) لوانتخابو( پوری خلکو

 2018د ولسي جرګې  نته کی  20د اکتوبر په  چی ورکولو هر مرکز کې رایه ورکړي

 33د فورمونه د مرکز د ریس لخوا  د څوکیو ګټونکي. ل کیژیلپاره پرانیست

دگه کیژی جرګه، د پایلو فورمې په هر مرکز کې د  ود او سیک()کوجی اهل هنوالیتونو

منظم توګه راټولیکی او ده مرکزی کمیسیون د  پهفورمی  پایلې  د نتیجه یا ټولې. 

د رای ورکولو هغه محلونه چې د بې . معلوماتو مرکز ته د بررسی پخاطر استول کیږی

اکنو د شکایتونو کمیسیون نظمیو یا درغلیو ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټ

 لخوا تحقیق کیږي او کولی شي د رایو ټول صندوق باطل شي

ټول د پایلو او یا د نتایجو فورمی خپل شمیر یا کود لری چی کیدی شی چی تعقیب او 

 ترالسه شی

ځلور او یا یک کسی کولی شی چی دلته امضا وکی. که چیرته ځارونکی یا 

 چی ځوک حاضر نوو ناظر نوی نو د مرکز ریس لیکی 

رای پانی لری چی د  600ل لپاره یې اچونې هر مرکز د رایې ورکولود را

  ثبت شوی رای ورکونکی ذریغه هماغه مرکز کی استعمالیګی

لخوا رای ورکوونکو  چې دهغه رای پاڼی دی نه استعمال شوي راى پاڼې: 

غیر  200  غه د جدول عکس یوازی دداستعمال شوی ندی او غیر حاضر وی )

 مثال دیرایه ورکوونکي حاضر 

د ټول سمه یا صحی رایونه دی چی د تولو نوماندا په نښه شوی رای 

نه  -ې ڼضایع شوي راى پا رسیږی.  600شکاری. د ټولو رای شمیری 

 راى پاڼې باوړناباوره راى پاڼې = د  -استعمال شوي راى پاڼې 

رولى او د راى پاڼو ې: هغه راى پاى چې نه شي کانضایع شوي راى پا 

صندوق ته نه اچول کیږي. کیدای شي مات شي یا رایه ورکوونکي په غلط 

 ډول نښه کړي

باطل شوی رای ورق هغه ورقونه دی 

 چی په مخکینیو صفحو کی شرح شو

یو زل چی د رایو صحب معلوم شی بیا  مهم ټکه: 

ده رای ورکونکو مرکز د ریس لخوا ټول اصلی او 

رتیپ کیږی ترځو د درغلیو او جعل کاپی فورمی راب

 نه مخنوی شی
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د بې پروایۍ، سرغړونو او جرمونو په  برخه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسوننګونې او شکایتونه: ټاکنیزې ننګونې او شکایتونه د دیموکراتیکو ټولټاکنو یوه مهمه ن
 . څو ټاکنیز عدل، اعتبار او روڼتیا ډاډمنه کړي مسوولیت لريتړاو د ټاکنیزې پروسې په اړه د نیوکو او شکایتونو حلولو 

سپارل ولو په مرکزونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدلو کمیسون استازو ته او په دغو ټاکنو کې د رایو اچننګونې او شکایتونه په کابل یا والیتي مرکزونو کې 

ړلو واک لري. د کیدلی شي. له دې پرته، هر والیتي دفتر او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پخپله، پرته له دې چې یو شکایت ورته ورسیږي، د یوې موضوع د څې

لواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون او عدلي سیستم وغواړي چې شکایتونو ته له کوم ځنډ پرته په اغېزمن ټولټاکنو د روڼتیا لپاره اړینه ده چې د ټاکنو خپ

 .2ډول ځواب ووایي. همدا راز باید شکایت کوونکی د شکایتونو له رسمي مېکانېزمونو څخه ګټه پورته کړي او د پرېکړو پایلې ومني

 مادې څخه سرغړاوی بلل کیږي.  ۹۸کول او د شکایت او نیوکې نه رسول د ټاکنو د قانون له  د فورمو له چمتو کولو څخه ډډه او مخنیوی

ورځو کې دننه  ۳ه که چېرې نوماند، نیوکه کوونکی، شکایت کوونکی یا مدافع د شکایاتو له والیتي کمیسون څخه راضي نه وي، د پرېکړې له کېدلو څخه وروسته پ

 میسون ته خپل شکایت ورسوي. ښایي د ټاکنیزو شکایاتو خپلواک ک

زونو مدیران او مشران په کابل کې د ټاکنیزو شکایاتو د اورېدلو کمیسون، والیتي کمیسون یې، او د رایو اچولو په مرکزونو کې استازي یا د ټاکنو پر ورځ د مرک

ڼې له الرې په انالین بڼه واک ولري چې ټاکنیز شکایتونه ترالسه کړي. شکایتونه اورېدلی شي. همدا راز د رایو اچولو مرکز مشر یا مدیر به د دغه کمیسون د وېبپآ

والیتي ټاکنیزو  دغه چارواکي باید په پوره صداقت سره دغه شکایتونه په ځانګړو پاکټونو کې بند کړي او خوندي یې وساتي او د پروسې په پآی کې یې اړونده

 کمیسونونو ته وسپاري. 

ي، نوماند، د ټاکنو د کارکوونکي، څارونکي، مشاهد، رسنیو او په ټاکنیزه پروسه کې د نورو ګډونوالو له لورې غیر ارادي او ناڅاپي بې پروایي: دا د رایه ورکوونک

 کړنو ته راجع کیږي. 

 مه ماده کې ښودل شوي دي.  ۹۸سرغړونه: د هغو ټولو کړنو او حذفونو په ګډون ارادي کړنې دي چې د ټاکنو د قانون په 

                                                 
2 https://aceproject.org  

https://aceproject.org/
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صدیق شوي څارونکي ښایي د رایه اچولو د یوه مرکز له مشر سره د یوه رایه ورکوونکي د رایې ورکولو حق وننګوي، خو نیوکه باید رایه ت: نیوکه (1
 ورکوونکي ته د رایې د پاڼې له ورکړې مخکې وشي. یو رایه ورکوونکی ښایي د وړتوب د شرط د نه پوره کولو پر بنسټ وننګول شي: 

  ولريد افغانستان تابعیت 
  کاله وي ۱۸د ټاکنو پر ورځ یې عمر 
 د قانون یا کومې محکمې له لورې له مدني حقونو درلودلو څخه محروم شوی نه وي 
 نوم یې د رایه ورکوونکو په لست کې ثبت شوی وي 
 لږېدلې وي او ستیکر پر تذکره یې باید د رایه ورکوونکي د ثبت نښه 

 

چې د رایو اچولو او شمېرلو پروسه د ټولټاکنو د قانون او ټاکنیزو کړنالرو مطابق نه ترسره کیږي، د  که چېرې تصدیق شوي څارونکي ووینيشکایات:  (2
کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایو اچولو د مرکز له مشر سره خپله اندېښنه شریکولی شي. هغوي همدا راز کوالی شي چې د رایو اچولو په مرکز 

ي د اکنیزو شکایتونو د کمیسون استازو ته خپل شکایت وکړي. که چېرې یو ننګونکی د رایو اچولو د مرکز د مشر له پرېکړې څخه راضي نه وي، ښایټ
تونو د ایشکایت هغه یوه فورمه ډکه کړي چې د رایو اچولو په مرکز کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لپاره موجوده وي. څارونکی باید د ټاکنیزو شک

ټ کې کمیسون له استازي یا د رایه اچولو د مرکز له مشر څخه د شکایت د فورمې غوښتنه وکړي. د شکایت فورمه باید له ډکولو وروسته په یوه پاک
شکایت په فورمه واچوي او بند یې کړي. د رایو اچولو د مرکز مشر به د پاکټ پر شا اړین معلومات ولیکي. د رایو اچولو د مرکز مشر به دغه پاکټ د 

و کې ځای پر ځای کړي. دغه پاکټ به له حساسو موادو سره واچول شي او له ټاکنو څخه وروسته به د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې د ټاکنیز
 شکایتونو کمیسون ته واستول شي. 
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چمتو ثبوتونه: د نیوکې او شکایت په تړاو د قضیې د دواړو خواوو له لورې 

 شوي لیکلي اسناد، انځور، غږ، نښې.

د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدلو والیتي کمیسونونه د ټاکنیزو شکایتونو د حل کولو لومړني واکمن 

دي. په استثنایي حالتونو کې مرکزي کمیسون ښایي د ټاکنیزو شکایتونو د حل کولو لومړنی 

میسونونه مجبور دي چې د ټاکنیزو نیوکو واکمن اوسي. د ټاکنیزو شکایتونو مرکزي او والیتي ک

 او شکایتونو په اړه د خپلو پرېکړو پایلې د دغې ادارې د وېبپاڼې له الرې شریکې کړي. 

د شکایتونو کمیسون به د سرغړونو په صورت کې اړین بندیزونه وضع کړي. که چېرې 

ېکړې څخه راضي نه نوماند، نیوکه کوونکی، شکایت کوونکی یا مدافع د والیتي کمیسون له پر

وي، هغوي ښایي د ټاکنیزو شکایتونو له مرکزي کمیسون سره د پرېکړې له کېدلو څخه 

 . ۲ورځو کې دننه خپله شکایت ثبت کړي.  ۳وروسته په 

. د ټاکنو د قانون مطابق په څرګند ۳هغوي باید د خپل شکایت له محتواوو څخه په بشپړ ډول خبر وي. 

. د ۵. د اړوند الرښود مطابق د شکایت یا نیوکې فورمه ډکه کړي. ۴ډول شکایت یا نیوکه ولیکي. 

. د مدافع دقیق پروفایل ۶خپله تذکره او پر تذکره سټېکر ولري.  شکایت/ نیوکې د فورمې ډکولو پر مهال

 . د خپلې نیوکې او شکایت لپاره کافي ثبوتونه چمتو کړي. ۷او پته چمتو کړي. 

شکایت کوونکی: هغه شخص )ښایي ته( چې په لیکلي 

انوني اشخاصو خالف د ټاکنیزو ډول یې د طبیعي یا ق

سرغړونو، بې پروایۍ او جرمونو په اړه شکایت ثبت 

 کړی وي. 

مدافع: هر طبیعي یا قانوني شخص چې شکایت ترې 

 شوی وي

تاسو کوالی شئ چې 

انالین فورمه ډکه کړئ: 

http://iecc.gov.af  
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په نړیواله  روڼتیا هغو نړیوالو معیارونو، نورمونو او د ټاکنو د مناسب ترسره کولو اداره کوونکو ارزښتونو ته راجع کیږي چېټاکنیزه روڼتیا څه شی دی؟ ټاکنیزه 

 پلي کیږي.  –له ټاکنو مخکې پړاو کې، د کمپاین په موده کې، د ټاکنو په ورځ او له ټاکنو وروسته  –کچه ټولو هېوادونو باندې د ټاکنو په دوره کې 
 کنیزې روڼتیا کلیدي اصول: ټولشمولتوب، روڼتیا او مسوولیت منل، د قانون تحمیلول، زړورتیا او اعتبارد ټا •
ټولو پړاوونو کې خپلواکي، بې طرفي او مسلکیتوب هغه ارزښتونه دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یې باید د ټاکنو د ورځې په  •

 پلي کړي.
تان په سیاسي ډلې یا خپلواکو نوماندانو، کورنیو مشاهدینو، امنیتي ځواک، عدلي سیستم او ټول ونډه وال باید د دغو اصولو تابع شئ او د افغانستاسو د یوې  •

 اعتباري ټولټاکنو کې همکاري وکړئ.
د پاڼو کارکوونکو د ټاکنیزې پروسې اعتبار او د  درغلي، په ځانګړي ډول د رایوپه داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزه پروسه ډېره ښه شوې ده،  •

 افغانانو باور یو څه زیانمن کړی دی. 
ضد یو شمېر کړنو، لکه د تعقیب سیستمونه، د رایو د پاڼو او  –د درغلۍ د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ال زیاتې هڅې کوي څو  •

د رایه اچولو په ڼو د صندقونو د شمېر له مخې مهرونه، له الرې غوره ټولټاکنې باوري کړي. دوه نوې ځانګړتیاوې، صندقونو لپاره بار کوډونه، د رایو د پا
د کمیسون د استازو ټاکنه او د بایو مېټرېک کارول، د غوره ټولټاکنو په ترسره کولو کې همکاري کوي. سره له دې، ټاکنیزه د ټاکنیزو شکایتونو مرکزونو کې 

ناوی سیاسي ستونزه ده ځکه چې روڼتیا او سپېڅلتوب د ټاکنو د افغان ونډه والو په ژمنتیا پورې اړه لري څو د رایه ورکوونکو د پاکې ارادې در روڼتیا یوه
 وکړي. د ادارو اصالح کول کفایت نه کوي، بلکې عام وګړي باید وهڅول شي چې بدلونونه واقعي دي او هغوي باید ورباندې باور وکړي. 

 
ضد کړنو کې د درغلۍ د مخنیوي او د درغلۍ د کشف ګامونه ګډون لري چې د نړیوالو غوره کړنو او له تېرو افغان ټولټاکنو  –غلۍ د خطر مدیریت: د درغلۍ د در

ی/ د درغلۍ منع څخه د زده کړل شوو درسونو پر بنسټ چمتو شوي دي. د درغلۍ په له منځه وړلو کې دغه مختلف عناصر رانغاړل شوي دي: د درغلۍ مخنیو
 کول. د درغلۍ پېژندنه/ د درغلۍ کشف، د درغلۍ اصالح کول )له درغلۍ څخه د ډکو پایلو بې اعتباره کول، د قانون ماتوونکو محاکمه کول(.

 

ولسمشر د یوه فرمان له مخې، د  کال د ولسي جرګې د ټولټاکنو یو نوی والی د ټولټاکنو په ورځ د بایومېټرېک تصدیق کارول دي. د ۲۰۱۸د د بایو مېټرېک کارول: 
وو لپاره جبري دی( ټاکنو د خپلواک کمیسون د رایو اچولو کارکوونکي به د رایې د پاڼې له اچولو څخه وروسته د دوه ګوتو نښې او یو انځور )یوازې د نارینه 

. د درغلۍ ضد دغه ګام د ټاکنیزې روڼتیا لپاره یو اضافي خوندیتوب . بایومېټرېک د دې لپاره اخیستل کیږي چې یو کس یا کارکوونکي دوه ځل رایه وانه چويواخلي
، د تعقیب ذکرو باندی نه لیدل کژی(ت بل پهګوتو کې یو ښکاره لیدل کیږي او  یو)دی ځکه چې د رایه اچونې له مرکز سره د رایه ورکوونکي لست، دوه ډوله رنګ

 سیستمونه او مهرونه هم موجود دي.
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 تنه استازي به دوه ګونې دنده ولري: ۵۱۰۰د ټاکنو په ورځ ټاکل شوي نږدې  زونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون استازي:د رایه اچولو په مرک

اکنو د ورځې د له رایه ورکوونکو، د سیاسي ډلو او خپلواکو نوماندانو له استازو او مشاهده کوونکو څخه به په مستقیم ډول شکایتونه ترالسه کړي او د ټ •

شکایتونه  ۱۵۰کال په ټولټاکنو کې، د ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې  ۲۰۱۴په اړه به یې د اړتیا له مخې د شکایتونو په ثبتولو کې مرسته وکړي )د کړنو 

د ترالسه کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته سپارلي وو. د دعوې له مخې، دا چې د دغو شکایتونو ډېری برخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون 

 کارکوونکو خالف وو، په الره کې ورک شوي وو(.

 
 

تاسو او  وګه کار وکړئ، د ټولټاکنو د ورځې لپاره چمتووالی او راپور ورکول: د دې لپاره چې د سیاسي ډلې یا یوه خپلواک نوماند د استازي په توګه په اغېزمنه ت
 کړئ.ستاسو ډله باید یو څو شیان په نظر کې ونیسئ او ضمیمه فورمې ډکې 

 د ټولټاکنو له ورځې مخکې

 باوري کړئ چې تاسو د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې تصدیق شوي یاست چې د خپلې ډلې یا نوماند لپاره څارنه وکړئ .1

او د ټاکنیزو شکایتونو  http://www.iec.org.afکال د ټولټاکنو قانون او کړنالرې په بشپړه توګه زده کړئ. د ټاکنو د خپلواک کمیسون وېبپاڼه  ۲۰۱۶د  .2

کې د بشپړې ټاکنیزې پروسې په اړه پراخ  /iecc.gov.af/en / https://www.facebook.com/IECAfghanistanOfficialکمیسون وېبپاڼه 

 مونږ هیله لرو چې دغه الرښود به هم درسره ستاسو په هڅو کې مرسته وکړي. معلومات موجود دي. 

 د یوه شکایت د ثبتولو په برخه کې خپل حق وپېژنئ او دا چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون یوه فورمه څنګه کارولی شئ. .3

ځې مخکې ښودل شوی دی څو رایه ورکوونکي یې ولیدلی ور ۱۵باوري کړئ چې د رایه اچولو په مرکز کې د رایه ورکوونکو لست له ټولټاکنو څخه  .4
 شي.

والیت کې د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون او هغو مشاهده کوونکو سره اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو د رایه اچولو په مرکز یا  .5
 ټاکل شوي وي.

 ارنه وکړئله کلیدي پوښتنو سره یو چېک لست جوړ کړئ چې د ټاکنو په ورځ څ .6

 له خپلې سیاسي ډلې یا نوماند سره د راپور ورکولو یو سیستم جوړ کړئ څو وکړای شئ چې د ټولټاکنو په ورځ په پرلپسې ډول راپور ورکړئ. .7

 باوري کړئ چې د ټولټاکنو ورځې لپاره مو ترانسپورت تنظیم کړی وي او په خپله سیمه کې له امنیتي حالت څخه خبر یاست. .8

 

http://www.iec.org.af/
https://www.facebook.com/IECAfghanistanOfficial/
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 ورځې لپاره چمتووالی د ټولټاکنو د

 باوري کړئ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون اعتبارلیک او تذکره مو درسره یوسئ .1

 له کلیدي پوښتنو سره چېک لست چاپ کړئ چې د ټولټاکنو په ورځ یې څارنه وشي .2

 ره پکې وي، چېرې چې به تاسو څارنه کوئ.ستاسو د سیاسي ډلې یا نوماند له لورې یو تصدیق، چې ستاسو بشپړ نوم، د رایه اچولو د مرکز نوم او شمې .3

 کاغذ او پنسل، خواړه او اوبه درسره ولرئ. که امکان ولري، ښایي یوه کېمره، السي برق او د حساب ماشین درسره واخلئ. .4

  

ه خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو د دقیقې مخکې د سهار په پنځه نیمو بجو ورسېږئ څو د ټاکنو ل ۳۰تاسو به د رایه اچولو د مرکز له پرانیستل کېدلو څخه 
 کمیسون له استازي سره اړیکه جوړه کړئ او د مرکز د پرانیستلو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسون چمتووالی مشاهده کړئ.
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 استازو لپاره د ساده چېک لست بېلګه: څه باید مشاهده/ راپور شي؟
  د مرکز د پرانیستل کېدو وختد رایه اچولو   ولسوالي  والیت

  د رایه اچولو د مرکز د بندېدلو وخت  د رایه اچولو مرکز  د رایه اچولو مرکز

 

  ایا د رایه اچولو مرکز پرانیستل شو؟ نه هو

 ټول ټاکنیز مواد چېرې موجود دي؟ نه هو

 ایا د رایه اچولو په مرکز کې بایومتریک آله وه؟  نه هو

 د خپلواک کمیسون ټول کارکوونکي موجود وو؟ ایا د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون استازی موجود و؟ ایا د ټاکنو نه هو

 د نورو ډلو/ نوماندانو استازي چېرته دي؟ له کومې ډلې؟ نه هو

 

 ایا کومه امنیتي ستونزه شته؟ ایا امنیتي ځواکونه موجود دي؟ نه هو

 آیا د رای ورکونکی نوم لیست کی شته؟ وونکو هویت معلوموي او پر ګوتو رنګ ګوري؟ایا د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایه ورک نه هو

 ایا د ګوتې د نښو او انځورونو اخیستلو لپاره بایومتریک آله کارول شوې وه؟ تشرېح کړئ چې څه ډول؟ نه هو

 شوي دي؟ ستونزه تشرېح کړئ ایا د ټاکنو خپلواک کمیسون یا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره کوم شکایتونه ثبت نه هو

 ایا د درغلۍ یا ناسمو کړنو کوم حالت موجود و چې ستاسو نوماند یا پروسه اغېزمنوي؟ تشرېح کړئ نه هو

 

 ایا د رایو شمېرنه د څارونکو، مشاهده کوونکو یا د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پر وړاندې ترسره شوه؟ ایا ته موجود یې؟ نه هو

 ه په سمه توګه په رایو مرکز کی اخبار یا نشر شوی دی؟آیا نتیج نه هو

 ایا د درغلۍ یا ناسمو کړنو کوم حالت موجود و چې ستاسو نوماند یا پروسه اغېزمنوي؟ تشرېح کړئ نه هو

 

  نااعتباري رایې  اعتباري رایې  د رایو د پاڼو شمېر

  ایېنورو نوماندانو لپاره ر  ستاسو نوماند لپاره رایې  تشې رایې
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 کال د ولسي جرګې ټولټاکنې ۲۰۱۸د 
د خلکو کور یا ولسي جرګه د مشرانو جرګې تر څنګ د خلکو د استازو یوه ملي اسامبلي ده. ولسي جرګه په هېواد کې د قانون 

ورې تنه استازو څخه جوړه وي چې په مستقیم ډول د رایه ورکوونکو له ل ۲۴۹جوړونې ستر بوج پر غاړه لري. ولسي جرګه له 
تنه  ۶۸ټاکل شوي وي. دغه استازي د پنځه کلونو لپاره دنده ترسره کوي. د اساسي قانون له مخې په دغه جرګه کې باید یوازې 

تنه استازي ولسي جرګې ته استوي. ولسي جرګه د قانون جوړولو او تصویبولو  ۱۰ښځینه استازې ګډون ولري. کوچیان خپل 
 ړنې تصدیقوي. مسوولیت پر غاړه لري او د ولسمشر ک
د پارلمان غړي په عادي ډول د ټولنې د زعامت او ستراتیژیکې پالن جوړونې نړۍ کې  هد ولسي جرګې د استازو رول: په ټول

 رول په غاړه لري. د پارلمان غړي باید په چټک ډول له بدلېدونکي چاپېلایر سره ځان بلد کړي. 
کو ټولو مختلفو ډلو )ځوانانو، سپین ږیرو، ښځو، مذهبي ډلو، مسلکي وګړو سیاسي استازی: ستاسو په سیمه/ والیت کې اوسېدون

او نورو( سره د اړیکې جوړولو وړتیا درلودل او په مناسبه توګه د هر یوه استازیتوب کول او د خپلې سیاسي ډلې له سیاسي 
 غوښتنو سره د محلي اندېښنو/ اړتیاوو توازن جوړولو وړتیا درلودل. 

کیل: ستاسو په ناحیه/ سیمه کې د اوسېدونکو مختلفو شالیدونو، کلتورونو او ارزښتونو درلودونکو وګړو لپاره یو د ټولنې مدافع و
ماهر مدافع وکیل جوړېدل، په خپله ټولنه کې د پرمختګ ساحې تحلیلول او په ازادانه ډول د خبرو کولو جرات درلودل او د خپلو 

 الت کول. وګړو په استازیتوب په دولت کې د هغوي وک
ون په اړه او د محلي ګډ وکړئد ټولنې مشر: د ټولنې د ودې په مهارتونو کې ځان دخیلول، د محلي پروژو او نوښتونو مالتړ 

خلکو ته پوهاوی ورکړئ؛ ښه ویناوال شئ او تشرېح کړئ چې سیاسي پرېکړې او جوړښتونه د ټولنو تنظیمونو او وګړو ته څه 
 مانا لري. 

ی: د هغو عامه خدماتو پېچلتیاوې وپېژنئ چې ستاسو ټولنې ته چمتو شوي دي؛ د خدماتو د چمتو کوونکو د د خدماتو بدلوونک
مسوول ګڼلو جرات او وړتیا ولرئ او د محلي ستونزو د درک کولو وړتیا پیدا کړئ او دغه پوهه په محلي او ستراتیژیک ډول د 

 یار په څارنه کې وکاروئ.  کار په محلي پالن جوړونه، ترتیبونه او د خدماتو د مع
ځای ته بڼه ورکوونکی: یوه محلي بېلګه یا رول ماډل شئ چې خلک احساس وکړي چې د ستونزې پر مهال ورته رجوع کولی 
شي؛ د ټولنې چاپېلایر ته بڼه ورکولی شي، د لومړیتوبونو د پېژندلو وړتیا ولرئ، له مامورینو او د خدماتو له چمتو کوونکو سره 

 څو د خلکو ستونزې حل کړئ. کار وکړئ
د محلي د پوهې اتل: ستاسو د والیت او رایه ورکوونکو او ولسي جرګې تر منځ او له وزارتونو او په کابل کې له ادارو سره 

 ځیرکتیا اصلي سرچینه اوسئ؛ د محلي معلوماتو د راټولولو او تحلیلولو او د ټولنې په ګټه د کارولو مهارتونه ولرئ. 

From: ttps://en.wikipedia.org/wiki/House_of_the_People_(Afghanistan) 
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د ولسي جرګې غړي باید په ډېرو زیاتو ستونزو کې د هغوي استازیتوب ب: د ولسي جرګې نوماندان د مستحقو رایه ورکوونکو له لورې ټاکل کیږي. استازیتو
او له موجودو ول وکړي، لکه د پالیسي جوړوونکو په توګه د ټولو وګړو په ګټه حکومتولي کول او د بودیجې د څارونکو په توګه د هغوي د ټولنې راتلونکی جوړ

کړي او همدا راز د پیسو څخه تر ټولو ډېره ګټه اخیستل. په دې ډول، د عامو وګړو د استازیتوب پر مهال باید د ولسي جرګې غړي د افغانستان د قانون اطاعت و
تنو او شکایتونو ته هم رسیدګي وکړي چې ، په اخالقي ارزښتونو او اصولو تابع هم اوسي. د ولسي جرګې غړي باید همدا راز د خپلو خلکو له لورې یو شمېر غوښ

درسره مرسته وکړي  ځانګړي ډول له ادارې سره په تړاو، هغوي ورته د الرې په پیداکولو کې اړتیا لري. له همدې امله، د خبرو اترو/ کمیونیکیشن مهارتونه به
 چې د خپلې ټولنې استازیتوب په ښه ډول سره وکړای شې. 

 

جرګې غړي خپلې ټولنې او رایه ورکوونکو دواړو پر وړاندې مسوولیت لري. سیاسي مسوولیت منل د عامو وګړو او حقوقي ادارو، لکه  مسوولیت منل: د ولسي
تمه ویل، تهمت منل، تاوان او د حساب ورکولو پارلمان، پر وړاندې د دولت او سیاستوالو مسوولیت منل دي. په اخالقیاتو او حکومتولۍ کې، مسوولیت منل ځواب 

ي مشرانو لپاره درلودل دي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د غړو د مسوول ګڼلو لپاره د مېکانېزمونو په توګه داخلي قوانین او قواعد موجود دي، د عصر
دې کې د رامنځته کېدونکو پایلو د مسوولیت منل د هغو کړنو، پرېکړو او پالیسیو د مسوولیت قبلول او انګېرل دي چې ستاسو د سیمې د وګړو ژوند اغېزمنوي. په 

مسوول ګڼلو لپاره،  راپور کولو، تشرېح کولو او د ځواب ویلو وړ کېدلو مجبوریت هم نغاړل کیږي. په سیاست کې، د فساد پر وړاندې د مبارزې او د سیاستوالو د
 روڼتیا د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. 
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خپلې سیاسي ډلې یا خپلواک نوماند استازیتوب په مسلکي ډول وکړئ او د افغانستان د ټولټاکنو په پروسه او  د ټولټاکنو ښه ورځ ولرئ، د
 دیموکراسۍ کې خپله شخصي هکاري وکړئ!!!

 
 

 

 

 

 

 

مسوولیت دی او په هېڅ صورت د اروپایي ټولنې د نظریې  (ECES)دغه سند د اروپایي ټولنې په مالي مرسته چمتو شوی دی. د دغه سند منځپانګه ټاکنیز مالتړ لپاره د اروپایي مرکز 

 انعکاس نه کوي.


