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لسن کاري هاهوریت ،سپارښتٌې او وضع شوي بٌچوارکوًَ
د حکوهتذارۍ څاًګَ

دا چارٍ ال روښاًَ ًَ دٍ چې د ټاکٌو خپلواک کویسیوى د ټاکٌیسو هٌډو ترړو د هالي چارو او اړوًذٍ لګښتوًو د تٌظیوولو
او څارلو لپارٍ د قاًوى سرٍ سن کوهې الرې چارې پَ پام کې ًیولې دي کَ څٌګَ؟
لَ رسوي هوقفوًو یا دولتي سرچیٌو څخَ ًاوړٍ ګټَ اخیستٌَ د رارواًو ټاکٌو لپارٍ یو ریښتیٌی ګواښ ګڼل کیږي .ددی لپارٍ
چی ددرغلیو هخٌیوی وشی د د اسی یو سیستن جوړیذل ترڅو د ټولو ًوهاًذاًو او ګوًذوًو ټاکٌیسو هٌډوترړو د عایذاتو او
شتوٌیو سرچیٌی ثبتی او تصذیق کړی ،او ُن د د لګښتوًو څخَ څارًَ او رپوټ ورکړی ،ډیر اړیي دی .پَ اوسٌی وخت کی
د ګوًذوًو د عایذاتو او لګښتوً و لپارٍ یو سیستن شتوى لری خو ُغَ د ځاًګړو ًوهاًذاًو د ټاکٌیسو هٌډوترړو عوایذ او
لګښتوًَ ًَ راًغاړی .پردی سربیرٍ ،د دی لپارٍ چی د ولسوشری ټاکٌو لګښتوًَ د ټاکل شوو پولو واًَ وړی او ُغَ ُن د
قاًوًی سرچیٌو څخَ وی ،د څارًی او ارزوًی کوم سیستن شتوى ًلری.
 ۲.۶سپارښتٌَ :د ټاکٌو خپلواک کویسیوى بایذ د ولسوشرۍ پَ رارواًو ټاکٌو کې د ځاًګړو ًوهاًذاًو د هٌډو ترړو لپارٍ د
سیاسي ګوًذوًو څخَ داسی غوښتٌې وضع کړي چې د ُغو پر بٌسټ دوی بایذ خپلې شتوٌۍ ثبت او د ټاکٌو د هٌډوترړو
لپارٍ دې د پیسو سرچیٌې او لګښتوًَ هستٌذ او تصذیق کړي.
 ۲.۶بٌچوارکً :وهوړې غوښتٌې دې د یوې هیاشتې پَ ترڅ کې وضع شي.
 ۲.۶د توې وړ پایلې :د ټاکٌیسو هٌډو ترړو پَ هالي چارو کې بَ د روڼتیا کچَ لوړٍ شي
 ۲.۶سپارښتٌَ :د ټاکٌو خپلواک کویسیوى د اداري فساد پروړاًذی د څارًې د ستری ادارې پَ ًږدې هرستَ بایذ د سیاسي
ګوًذوًو او ځاًګړو ًوهاًذاًو(د ولسوشریسو او د والیتي شورا ګاًو د ټاکٌو لپارٍ) عایذاتی سرچیٌې او شتوٌۍ تصذیق کړي.
 ۲.۶بٌچوارک :د سیاسي ګوًذوًو او ځاًګړو ًوهاًذاًو عایذاتی سرچیٌې او شتوٌۍ بایذ د  ۳۶۳۶کال د غویی تر هیاشتې
پوری تصذیق شی.
 ۲.۶د توې وړ پایلېً :اهشروع پیسې او سرچیٌې بَ پَ ټاکٌیسو هٌډو ترړو کې وًَ کارول شي او پَ اداري فساد لړلي کساى
بَ د ولسوشریسو او د والیتي شورا ګاًو د ټاکٌو لپارٍ د کاًذیذاًو لَ ًوم لړ ًَ و ایستل شي
 ۲.۶سپارښتٌَ  :د هالیې وزارت او د اداري فساد پروړاًذی د څارًې سترٍ ادارٍ بایذ د څارًې او پلټٌی داسې یو پروګرام
طرح کړي تر څو ډاډ تر السَ شي چې د سیاسي ګوًذوًو د عوایذو سرچیٌې او شتوٌۍ پَ بشپړٍ توګَ ثبت او د قاًوى سرٍ
سوې تصذیق شوی او پَ ُوذې توګَ د ټولو ټاکٌیسو هٌډو ترړو ټول لګښتوًَ ثبت ،تصذیق او څارل شوي دي.
 ۲.۶بٌچوارک :د څارًې او پلټٌی پروګرام د  ۳۶۳۶کال دهرغوهي تر هیاشتی پورې طرح کیږی
 ۲.۶د توې وړ پایلې :د روڼتیا کچَ بَ لوړٍ شي او د ًاهشروع عوایذو او پاًګو د لګولو ًَ بَ هخٌیوی وشي
تر اوسَ ُن پَ دې اړٍ داسی اًذېښٌې هوجودې دي چې ُغَ د روزًې پروګرام چې د ټاکٌو د خپلواک کویسیوى لخوا طرح
شوی ښایی پَ کافي توګَ اغیسهي ًَ وي تر څو دا ډاډ تر السَ شي چې د ټاکٌیسو هرکسوًو اړوًذٍ کارکوًکي پَ ښَ توګَ
روزل شوي دي
د ټاکٌو خپلواک کویسیوى وار دهخَ داسې یو روزًیس پروګرام پلی کړی وو چې د ُغو پَ ترڅ کې ًوهوړي کویسیوى د
ټاکٌو والیتی کارکوًکي روزل او ًوهوړو کارکوًکو بَ بیا پَ خپل وار د ولسوالیو کارکوًکو تَ روزًَ ورکولَ او ُغوی بَ
بیا د رایو ورکولو د هرکسوًو سوبالوًکي روزل او ُغوی بَ خپلو اړوًذٍ کارکوًکو تَ روزًَ ورکولَ .د ترالسَ شوي
رپوټوًو لَ هخې ًوهوړی روزًیس فعالیت د رایو ورکولو تر هرکسوًو پورې ًَ دی رسیذلی چیرتَ چې تر ټولو ډېر ًاقاًوًَ
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او ًا هشروع کړًې ترسرٍ شوې وې او د ټاکٌو د خپلواک کویسیوى د څارًې پالى پَ دې اړٍ چې ټولو هؤقتو کارکوًکو
هٌاسبَ روزًَ ترالسَ کړې وي ،پَ کافي توګَ اغیسهي ًَ ووُ .وذارًګَ د څارًی یو اغیسهي پروګرام ُن شتوى ًلری.
 ۲.۶سپارښتٌَ :د ټاکٌو خپلواک کویسیوى بایذ داسې یو پالى طرح کړي چې پَ ًیغَ توګَ ًور کارکوًکی وروزي او د
څارًې داسې یو اغیسهي پروګرام پلی کړي تر څو ډاډ تر السَ شي چې د رایو ورکولو د هرکسوًو کارکوًکي لَ خپلو دًذو
ًَ پَ بشپړٍ توګَ خبر دي
 ۲.۶بٌچوارکً :وهوړی پالى د  ۶هیاشتو پَ ترڅ کې طرح کیږی
 ۲.۶د توې وړ پایلې :د ټاکٌو د خپلواک کویسیوى کارکوًکي او پَ ځاًګړې توګَ د رایو ورکولو د هرکسوًو اړوًذٍ
کارکوًکي بَ پَ هٌاسبَ توګَ وروزل شي او د ًاوړٍ او ًاسوو کړًو کچَ بَ راټیټَ کړی شي.

