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لویه څارنوالې باید د افغانستان قوانینو ته په پام ،د څارنواالنو د ګمارنۍ په برخه کی کوټلې ګامونه
پورته کړي.
هغه څارنواالن چی په لویه څارنوالۍ کی ګمارل کیږی ،د ملکی خدماتو د قانون د تعریف پر بنسټ په ملکی
کارکوونکو کی شامل دی .دغه قانون د ټولو ملکی کارکوونکو لپاره د ګمارنۍ کړنالره وضع کوی .لیکن لویه
څارنوالې د هغو قوانینو ،او کړنالرو پلی کولو ته چی د اداری اصالحاتو د کمیسیون لخوا جوړ شوی ،هوډمنه
نده ،چی دا د دی المل شوی چی څارنواالن د وړتیا ،او د ګمارنۍ د پروسی د روڼتیا او ازاد رقابت د په پام کی
نیولو پرته وګمارل شی .دی کار د لوی څارنوالی وړتیا کمه کړی.
 ۱.۷سپارښتنه :لویه څارنوالي د اداری اصالحاتو د کمیسیون په مرسته ،باید ټول څارنواالن د ملکی خدماتو د
قانون د احکامو او د اداری اصالحاتو د کمیسیون د ګړنالرو سره سم وګماري.
بنچمارک :د شپږو میاشتو په اوږدو کی باید د څارنواالنو ګمارنه د افغانستان د قوانینو سره سم تر سره شی .
د تمۍ وړ پایلي :د افغانستان د قوانینو سره سم ،د څارنواالنو د ګمارنۍ په پروسه کی د وړتیا ،روڼتیا او ازاد
رقابت په پام کی نیول به د لوی څارنوالی د وړتیا د ودی سبب شی.
څارنواالن د وړتیا د ودی په موخه ،یو لړ زده کړیزو پروګرامونو ته اړتیا لری؛ تر څو ډاډ تر السه شی چی د
نافذ شوو قوانینو په اړه یی کافی مالومات تر السه کړی.
د ساختمانی جوړښت تغیر شوی قانون او د لوی څارنوالی صالحیت ،د هغو څارنواالنو لپاره چی په لویه
څارنوالی کی نوی ګمارل کیږی؛ د شرعیاتو یا د حقوقو د پوهنځیو د لسانس د سند شتون اړین بولۍ .دا قانون په
هغو څارنواالنو چی پخوا ګمارل شوی نه پلی کیږی .دا په دی مانا ده چی څارنواالن کوالی شی پرته له دی چی د
افغانستان د نافذ شوو قوانینو سره بلدتیا ولری ،دنده تر السه کړی .د دی سربیره څارنواالن دی ته اړ ندی چی په
قوانینو کی رامنځ ته شوی بدلونونو باندی ځان پوه کړی.
 ۱.۷سپارښتنه :لویه څارنوالی باید هغه څارنواالن چی د نافذ شوو قوانینو او د اسالمی فقهی مسایلو په اړه کافی
مالومات نلری ،وپیژنی .او یو پالن باید چمتو او پلی کړی ،چی د هغی په رڼا کی ټول څارنواالن دی ته اړ ایستل
شی چی د نوموړې مسایلو ،او په دنده پوری اړوند ټولو موضوعاتو په اړه خپل مالومات بشپړ کړی.
بنچمارک :یو هر اړخیز حقوقی پروګرام ته د ورپیژندلو په موخه ،د څارنواالنو پیژندل .چی د شپږو میاشتو په
اوږدو کی به بشپړ شی ،او دا پروسه به تر یوه کال پوری دوام وکړی.
د تمۍ وړ پایلۍ :د افغانستان د قوانینو د ټولو موادو په اړه د څارنواالنو د پوهی زیاتیدل ،او د قضیو په حلولو کی
د څارنواالنو د وړتیا وده.

د څارنواالنو معاشونه باید لوړ شی تر څو د فساد انګیزه کمه شی
په لویه څارنوالی کی اوسمهال د مسلکی کارکوونکو معاشونه نسبتآ کم دی .همدارنګه یو ډول نابرابروالی د یو
شمیر څارنواالنو په معاشونو کی چی په ورته پوست باندی کار کوی ،لیدل کیږی .د معاشونو کموالی د اداری
فساد انګیزی زیاتوی ،او د معاشونو د ویش په اړه د یو ځانګړی الرښود نه شتون د قوم پالنۍ د رامنځته کیدو او
دودیدو سبب ګرځي.
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 ۱.۷سپارښتنه :لویه څارنوالی د اداری اصالحاتو د کمیسیون په مرسته ،باید پدی اړه اړینی کړنی تر الس الندی
ونیسی؛ تر څو ډاډ تر السه شی چی څارنواالن د مسلکی وړتیا سره سم معاشونه او حقوق تر السه کوی .او دا
حقوق د یو څارنوال لپاره بسنه کوی.
بنچمارک :دا کړنی باید د یوی میاشتی په اوږدو کی تر سره شی.
د تمۍ وړ پایلې :د فساد انګیزی کمیږی.
ډیرۍ څارنواالن چی په لویه څارنوالی کی ګمارل کیږی ،د دندو روښانه الیحه نلری ،چی د دوی مسؤلیتونه د
دوی پوست ته په پام روښانه کړی.
د څارنواالنو د ګمارنۍ قراردادونه د مسلکی معیارونو سره برابر ندی .یواځی د کارکوونکی نوم ،مسلک او
ګمارونکی اداره ،پرته د دندو د الیحی په اړه د مالوماتو ،مسؤلیتونو او د چلند د ډول څخه ،په لړ کی لری .دا
چاری د څارنواالنو په غوښتنو کی یو ډول ناڅرګندوالی رامنځته کوی .او د هغوی په کړنو کی د ستونزو د
زیږیدو سبب ګرځی.
 ۱.۷سپارښتنه :لویه څارنوالی باید پدی ډاډمنه شی چی ټول څارنواالن د دندو روښانه او هراړخیزه ،الیحه لری.
بنچمارک :د دندو الیحه باید د دریو میاشتو په اوږدو کی تیاره شی.
د تمۍ وړ پایلۍ :د دندو په اړه د څارنواالنو روښانه تمۍ ،او د کړنو د ترسره کولو لپاره د دوی د وړتیا وده رامنځ
ته کیدل.

