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د پالن او پاليسۍ رياست کاري کړنالره

کال ۱۳۹۵ :ل.ل

لومړی فصل
عمومي حکمونه
اړتيا
لومړۍ ماده:
دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د پالن او پاليسـي رياست د اړوندو چارو د ښه وايل او ال
ښه سمون په موخه رامنځته شوې ده.
موخې
دوېيمه ماده:
د دې کړنالرې موخې په الندې ډول دي:
 – ۱د مرکز او واليتونو په کچه د اړتياوو تشخيصول؛
 – ۲په کلني کاري پالن کې د وزارت د اسايس موخو ټاکل؛
 – ۳د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د پاليسيو ،ستاتيژيو ،کړنالرو او اليحو د طرحو تدوين او د پرمختګ
مېکانيزم جوړول؛
 – ۴د ليکوالو د اثارو له مادي او معنوي حقونو مالتړ؛
 – ۵په اړوندو برخو کې له ميل او نړيوالو سازمانونو رسه د وزارت د اړيکو ټينګول؛
 – ۶پر خپل وخت د انکشايف پروژو څارنه او ارزونه.
اصطالحات
درېيمه ماده:
دا اصطالحات په دې کړنالره کې د الندې مفاهيمو لرونکي دي:
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 – ۱کړنالره :يو تخنيکي او اداري سند دی ،چې په يوې ځانګړې ساحه کې وضع ه کېږي او د هغه په
مرسته چارې تررسه کېږي؛
 – ۲څارنه :د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د اړوندو ودانیزو پروژو پرله پسې ډول څارل؛
 – ۳ارزونه :د وزارت د اړوندو آبداتو د رغونې او ساختامين پروژو په پ ای ته رسېدو رسه د فعاليتونو د
سمون له بهیر څخه په سيستامتيک ډول او ټاکيل وخت د پروژې ارزول؛
 : ISBN – ۴د کتاب نړيواله معياري شمېره؛
 – ۵تفاهم ليک :هغه سند دی ،چې په فرهنګي او هرني مختلفو برخو کې د همکاریو د زیاتېدو په موخه
له همکارو ادارو یا هېوادونو رسه د اطالعاتو او فرهنګ وزارت موافقې او د دووه اړخیزو ادارو همپالنې ته
وایي.
د پالن او پالييس رياست
څلورمه ماده:
( ) ۱د پالن او پاليسـي رياست د طرحو ،انسجام او کاري پالنونو د تطبيق ،د پا ليسيو پراختيا او له
مرسته کوونک و رسه د اړيکو ټينګولو لپاره د وزارت د ستاتيژۍ د پيل کولو په موخه رامنځته شوی دی؛
( )۲د دې مادې د ( ) ۱فقرې پر اساس رياست له پنځو آمريتونو (پالن ،انسجام او برنامو جوړولو آمريت،
د پاليسيو د پراختيا آمريت ،د کاپي رايټ آمريت ،د بهرنيو اړيکو آمريت او د ارزونې او نظارت آمريت) او
له يوه اجراييه مديريت څخه جوړ شوی ،چې هر واحد يې د ځانګړو چارو د تر رسه کولو دنده لري؛
( ) ۳د بهرنيو هېوادونو فرهنګي ا تشې ،چې د پالن او پاليسـي رياست اړوندې دي ،د وار له مخه تدوين
او تصويب شوې کاري کړنالرې رسه سم فعاليتونه تررسه کوي.
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دويم فصل
د برنامو جوړولو ،انسجام او پالن آمريت مسؤليتونه
مسؤليتونه
پنځمه ماده:
د برنامو جوړولو ،انسجام او پالن آمريت د الندې مسؤليتونو لرونکی دی:
( )۱د احصايې برخه:
 – ۱د مرکزي احصايې له رياست رسه په همغږۍ د وزارت اړوندو اعدادو او شمېرو د راټولولو د مېکانيزم
جوړول؛
 – ۲د مرکزي احصايې له ادارې رسه د تړلو جدولونو او فارمټونو ډکول او له ډکولو وروسته اړوندې ادارې
ته د هغوی لېږل؛
 – ۳د احصايوي ارقامو او شمېرو راټولونه  ،د همغږۍ سمون او د هغوی له سموايل ډاډ ورکول؛
 – ۴د وزارت د اړوندو ادارو د احصايوي معلوماتو راټولول ،په ډېټابيس کې د هغوی ثبتول او پر خپل
وخت د دقيقو ارقامو وړاندې کول.
( )۲د راپورونو برخه:
 – ۱د وزارت مقام له منظور شوي پالن رسه سم د اړوندو ادارو د راپورونو توحيد او انسجام؛
 – ۲د وزارت لوړو مقاماتو ته د مرکزي او واليتي واحدونو د مياشتني ،درې میاشت ني او کلنيو فعاليتونو
د توحيد او انسجام راپور وړاندې کول؛
 – ۳د وزارت د اړوندو واحدونو د طرحه شويو کاري پالنونو د پيل کولو څرنګوايل په موخه په راتلونکي
کې د اړینو پرېکړو نیول؛
 – ۴د وزارت د اړوندو ادارو د السته راوړنو او ستونزو د راپورونو راټولول او لوړو مقاماتو ته د حل الرو
لپاره د راپور وړاندې کول.

3

( ) ۳د پالن برخه:
 – ۱د اطالعاتو او فرهنګ وزارت اړوند د مرکزي او واليتي ادارو د کاري پالنونو توحيد او انسجام؛
 – ۲د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له ستاتيژۍ رسه سم د درې میاشت ني او کلني کاري پالنونو طرحه او
برابرول؛
 – ۳د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له ستاتيژي رسه سم د ستاتيژيک پالن طرحه او برابرول؛
 – ۴په کلني کاري او انکشايف پالنونو کې د ټولګټو برنامو او د ا.ا.ج .د کابینې په مصوبو کې د بین
الوزاريت تفاهم لیکونو او پالیسیو شاملول؛
 – ۵د ټاکيل کمېسيون له تایيدي او د وزارت مقام له منظوري وروسته مرکزي او واليتي واحدونه د وزارت
د کلني کاري پالن او د اړوندو کاري برخو د کاري پالنونو په موخه خربول؛
( ) ۴د انکشايف بوديجې برخه
 – ۱د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د ستاتيژي پر اساس د انکشايف او مايل پروژو د پالنونو طرحه او چمتو
کول؛
 – ۲د فعاليتونو د انسجام او همغږۍ په موخه د وزارت د انکشايف بوديجې د مايل پالنونو طرحه او
برابرول؛
 – ۳د بيارغونې برنامو د ټاکلو په موخه د اړوندو ادارو تر منځ د همغږۍ رامنځته کول ،له کاري پالنونو
د دوی خربول او په مرکز او واليتونو کې د وزارت د واحدونو د اړتياوو توپیر؛
 – ۴د مخکي له مخکي وړاندې شويو لومړيتوبونو په نظر کې نيولو رسه په مرکز او واليتونو کې د وزارت
د واحدونو د اړتياوو تفکيک؛
 – ۵د اړوندو ادارو د اړتياوو راټولول او تحليل ،په کلني انکشايف پالن کې د لومړيتوب په موخه د هغوی
ځايول ،اړوندو مراجعو ته یې لېږل او په دېټابيس کې ثبتول؛
 – ۶د وزارت په پرمختیایي پالن کې د لومړيتوبونو پراساس د اړتياوو ځايول او يا له مرستندويه بنسټونو
څخه د مرستو د جلبولو په پار د به رنيو اړيکو آمريت ته د هغوی لېږل.
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درېيم فصل
د پاليسيو د پراختيا آمريت مسووليتونه
مسووليتونه
شپږمه ماده:
د پاليسيو د پراختيا آمريت د دغو مسووليتونو لرونکی دی:
( )۱د تدوين برخه:
 – ۱د تقنین ي اسنادو لرلو له مخې د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د ادارو د اړتیاوو اندازه کول؛
 – ۲د څېړنيزو او مسلکي نظرونو او طرحو وړاندې کول ،په ځانګړي ډول د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د
اړوندو سکتورونو د مقررو ،کړنالرو ،مسودو او پاليسو طرحه؛
 – ۳د وزارت د مقررو ،کړنالرو او پاليسيو د چمتو کولو په پروسه کې ونډه اخيستل؛
 – ۴د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د اړوندو ستاتيژيو ،مقررو ،کړنالرو او پاليسيو توحيد؛
 – ۵د وزارت له قوانينو ،مقررو او موخو رسه سم د نورو اړوندو دندو تررسه کول ،چې د مقاماتو له لوري
سپارل کېږي.
( )۲د اړيکو برخه:
 – ۱د وزارت د اړوندو ادارو تر منځ د اړيکو ټينګښت او له هغوی رسه په دې اړه تقنيني اسنادو ته د اړتيا
لرلو اړوند د الزمو مشورو ورکول؛
 – ۲له مقامات و رسه د اړيکو ټينګول او د اطالعات و او فرهنګ وزارت اړوند کارکوونکو له قوانينو ،مقررو او
اليحو څخه د خربولو په موخه د سمينارونو او ورکشاپونو د جوړولو وړانديز؛
 – ۳د مرکز او واليتونو په کچه د اړوندو ټولو تقنيني اسنادو خپرول؛
 - ۴د پاليسيو د ترتيب او چمتو کولو په اړه په ګډو او اړوندو برخو کې په بني الوزاريت برنامو کې ګډون.
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( )۳د پيل کېدو برخه:
 – ۱د اطالعاتو او فرهنګ وزارت اړوند له پاليسيو ،مقررو او کړنالرو څخه ډاډ تر السه کول ،چې د هېواد
له تقنيني اسنادو رسه سم جوړ او چمتو شوي وي؛
 – ۲د اړوندو کړنالرو ،مقررو او پاليسيو د پيل کېدو څېړنه او د کارونو د ښه وايل لپاره د کارکوونکو هڅول؛
 – ۳د وزارت د پاليسيو او کړنالرو د نه پيل کېدو په برخه کې د ستونزو پېژندل؛
 – ۴د وزارت د ټولو اړوندو تقنيني اسنادو له پيل کېدو څخه ډاډمن کېدل.

څلورم فصل
د کاپي رايت آمريت مسووليتونه
مسووليتونه
اوومه ماده:
د کاپي رايټ آمريت د الندې مسووليتونو لرونکی دی:
 – ۱د کاپي رايټ قانون په پام کې نيولو رسه د ليکوالو د اثارو له معنوي او ماد ي حقونو څخه د مالتړ په
موخه د مېکانيزم جوړول؛
 – ۲د همکارو ادارو تر منځ د تړون ليکونو د طرحو لپاره د زمينو رامنځته کول ،له دې ډلې څخه د اړوندو
ادارو تر منځ د کاپي رايټ قانون د پيل کېدونکو پرېکړه ليکونو طرحه؛
 – ۳د کاپي رايټ اړوندو تقنيني اسنادو د پړاوونو بشپړول؛
 – ۴د کاپي رايټ له قانون رسه سم د کاپي رايټ د مالتړ بورډ رامنځته کول او انسجام.
 – ۵د ليکوالو د اثارو د ثبت او ارزونې د کمېټې رامنځته کول؛
 – ۶له کړنالرو او الرښوونو رسه سم غوښتونکو ته د کتاب د نړيوالې معياري شمېرې  ISBNوېشل؛
 – ۷د ليکوالو ،خپروونکو او نورو غوښتونکو په مرسته د  ISBNد کارولو د طريقې پرله پسې څارنه؛
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 – ۸د کاپي رايټ دفت په ډېټابيس او د  ISBNپه مرکزي دفت کې د  ISBNد کارول شويو شمېرو معلومات
او ثبتول؛
 – ۹په خپله کاري ساحه کې د اړوندو څانګو په مرسته د ځانګړو کړنالرو د مسودو ترتيبول؛
 – ۱۰د  ISBNاړوندو تقنيني اسنادو د وېش په برخه کې د عامه پوهاوي د برنامو دايرول؛
 – ۱۱د نورو اړوندو دندو تررسه کول چې له لوړو مقاماتو څخه د وزارت له قوانينو ،مقررو او موخو رسه
سم سپارل کېږي.

پنځم فصل
د بهرنيو اړيکو آمريت مسووليتونه
مسووليتونه
امته ماده:
د بهرنيو اړيکو آمريت الندې مسووليتونه لري:
( )۱د اړيکو برخه:
 – ۱له ډيپلوماټيک اړخه د هېواد له قوانينو رسه سم د مرستو راټولولو په موخه له ميل او نړيوالو بنسټونو
رسه د اړيکو ټينګول؛
 – ۲د ښې همغږۍ او مرستو راټولولو په موخه له سفارتونو او نړيوالو مؤسسو رسه د اړيکو ټينګول او د
اسنادو د پړاوونو تررسه کول؛
 – ۳له پالن آمريت څخه د اړتياوو او غوښتنو ترالسه کول او له متويلوونکو بنسټونو رسه د رشيکولو په
موخه د برنامو جوړول او انسجام؛
 – ۴د مايل او تخنيکي مالتړ د جلبولو په موخه متويلوونکي د وزارت له اړتياوو او غوښتنو خربول او د
غونډو سمون؛
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 – ۵د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ټولې اړوندې اد ارې مکلفې دي ،چې د ډيپلوماټيکو اصولو په پام کې
نيولو رسه له بهرنيانو رسه د مجلسونو د جوړولو پر مهال د بهرنيو اړيکو آمريت يوه اوونۍ مخکې خرب
کړي؛
 – ۶د بهرنيو اړيکو آمريت د يوه ډېټابيس په جوړولو مکلف دی ،چې په هغه کې د ټولو هغو وزارتونو،
سفارتونو او بهرنيو هېوادونو د استازو لېسټ برابر کړي چې په کور دننه فعاليت کوي او په هغه کې دقيق
معلومات لکه د (اړيکو شمېرې ،د برېښنالیکونو پتې او د ځای پتې) شاملې وي؛
 – ۷له ميل او نړيوالو مؤسسو رسه د داخيل نندارتونونو د جوړولو په اړه د همغږۍ رامنځته کول؛
 – ۸ټولې نوې برنامې چې د دندو اليحې او د ورځنيو پرل پسې کارونو رسه سم له وزارت څخه بهر تررسه
کېږي ،د بهرنيو اړيکو آمريت له الرې باید تنظ يم او تعقيب يش؛
 – ۹د نورو اړوندو دندو تررسه کول چې له لوړو مقاماتو لخوا د وزارت د قوانينو ،مقررو او موخو رسه سم
سپارل کېږي.
( )۲د ترشيفاتو برخه:
 – ۱ټول مجلسونه چې د اطالعاتو او فرهنګ وزارت په مقر کې له نړيوالو سازما نونو او په افغانستان کې
د شته سفارتونو تر منځ جوړېږي ،د بهرنيو اړيکو آمريت د (ترشيفاتو برخه) مخکې له مخکې خربتيا تر
السه کوي ،چې ډيپلوماټيک پروتوکول او آداب مراعت او د بهرنيو مېلم نو د حضور په ځانګړو ترشيفاتو
ميلمه پالنه ويش؛
 – ۲د بهرنيو اړيکو آمريت (د ترشيفاتو برخه) مکلفه ده ،د ټولو بهرنیو مېلمنو ،مېلمه پالنه او قدردانی
وکړي چې د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په رسمي ډول سیمينارونو ،علمي او فرهنګي ناستو ته را
بلل کېږي.
( )۳د تړونونو برخه:
 – ۱د اطالعاتو او فرهنګ وزارت او کورنيو او بهرنيو مؤسسو تر منځ د تړونونو ،پروتوکولونو او تړون ليکونو
زمينې چمتو کول او د هغوی څارل؛
 – ۲د ټولو ادارو د تخنيکي پروپوزلونو د برابرولو ،د اغېزمن مېکانيزم رامنځته کولو او د غوښتنليکونو
راټولولو لپاره د متويلوونکو کورنيو او بهرنيو رسچينو د تخنيکي ،فني او مسلکي مرستو را جلبول؛
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 – ۳اړوندو څانګو ته په خپل وخت د معلوماتو په موخه له ميل او نړيوالو ارګانونو رسه د ټولو پيل کوونکو
پروتوکولونو تعقيب؛
 – ۴د شفافيت په موخه د وار له مخه ټاکل شويو معيارونو رسه سم له اړوندو ادارو رسه په همغږۍ د ميل
او نړيوالو ارګانونو د وړانديز شويو پروتوکولونو تحليل او څېړنه؛
 – ۵د ښو اجراآتو په موخه د ميل او نړيوالو ارګانونو او بني الوزاريت پروتوکولونو د تړون اړوندو چارو
سمون؛
 – ۶د دغو پړاوونو له تررسه کېدو وروسته اړوندو ادارو ته د هغوی د پيل کېدو په موخه د پروتوکول لېږدول؛
 – ۷په پروتوکولونو کې د ثبت شويو موادو له تررسه کېدو څخه ډاډ تر السه کول ،د بني الوزاريت ،ميل او
نړيوالو ارګانونو تر منځ د شویو تړونونو او پروتوکولونو څار او تعقيب.
( )۴د فرهنګي اتشو برخه:
 – ۱په کوربه هيوادونو ک ې د وزارت له فرهنګي اتشو رسه د اړيکو ټينګول او د وزارتونو مقاماتو ته د دوی
د ستونزو او کاري خنډونو رسول؛
 – ۲په کوربه هيواد کې د فرهنګي اتشو د مياشتنيو ،دری مياشتنيو ،عاجلو او ځانګړو راپورونو ترالسه
کول او د هغو د قانوين پړاوونو تررسه کول؛
 – ۳له فرهنګي اتشو څخه د کاري کړنو راپورونه ترالسه کول او لوړو مقاماتو ته د هغوی د کړنو په موخه
لېږدول؛
 – ۴د وزارت په مرکز کې د فرهنګي اتشو د مايل اسنادو (معاش او د کور کرايې) د پړاوونو تررسه کول.
 – ۵په بهرنيو هيوادونو کې مېشتو اتشو ته په مايل او اداري رياست کې د دوی د امتيازاتو د ترالسه کېدو
په موخه فرهنګي اتشو ته د حارضۍ راپور د لېږد او پړاو د تررسه کېدو ډاډ ورکول؛
 – ۶د ا.ا.ج فرهنګي نندارتونونه نندارې ته د وړاندې کېدو په موخه په هيوادونو کې د مېشتو فرهنګي
اتشو له الرې او همدا راز په هغو هيوادونو کې چې په هغو کې فرهنګي اتشې نشته ،د بهرنيو چارو وزارت
له الرې د همغږۍ د اړيکو ټينګول؛
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 – ۷د دری مياشتني او کلني پالن پر اساس د فرهنګي اتشو د کاري پالنونو او د دوی د تررسه شويو
فعاليتونو د راپورونو ترالسه کول؛
( ) ۵د زده کړو د کورسونو او رسمي سفرونو د سمون څانګه:
 – ۱د وزارت د مقاماتو او نورو کارکوونکو د رسمي سفرونو د اسنادو د پړاوونو تررسه کول او بهرنيو
هېوادونو ته د رسمي او نارسمي سفرونو په موخه د پاسپورټ لپاره د کورنيو او بهرنيو چارو وزارت ته د
کارکوونکو ورپېژندل؛
 – ۲له اړوندو کړنالرو رسه سم بهرنیو بورسونو ته د ټاکل شويو کارکوونکو ورپېژندل؛
 – ۳د ظرفيت لوړولو په موخه د وزارت کارکوونکو ته د لنډمهاله بورسونو د ترالسه کولو په پار د ملکي
خدمتونو او اداري اصالحاتو له خپلواکې ادارې رسه د همغږۍ رامنځته کول؛
 – ۴له بهرنيو هېوادونو څخه د ترالسه شويو بورسونو په اړه د وزارت د اړوندو ادارو خربول؛
 – ۵له برشي رسچينو رسه په همغږۍ ،بورسونو ته د ټاکل شويو کسانو د اسنادو د پړاوونو تررسه کول
او تعقيب؛
 – ۶اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته د رارسېدلو بهرنيو هېوادونو د بورسونو د وېش په موخه د يوه کاري
ميکانيزم رامنځته کول ،چې ټول کارکوونکي وکولی يش په انډول بڼه ورڅخه برخمن يش.

شپږم فصل
د ارزونې او څارنې آمريت مسووليتونه
مسووليتونه
نهمه ماده:
د ارزونې او څارنې آمريت هم ځانګړي مسووليتونه لري:
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( )۱د بر آورد برخه:
 – ۱د کور او ښار جوړونې له وزارت رسه د ټولو مهنديس او ودانیزو پروژو د ډيزاين او پړاوونو په تررسه
کولو کې مرسته؛
 – ۲د ټولو ودانیزو بيارغوونکو پروژو او هغه پروژې چې نوی یې وړانديز کېږي ،محاسبه او تخنيکي
برآورد کول؛
 – ۳د نويو ودانیو د جوړولو په موخه د انجيرني ډيزاينونو پرمختګ ،د نقشو طراحي او د خاورې ټېسټ
او په لومړنيو څېړنو کې ګډون کول؛
 – ۴د نورو متويلوونکو بنسټونو او ارګانونو له لوري د وزارت د ودانیو لپاره د ځانګړو ډيزاينونو د راټولو
په موخه د معيارونو ترتيب او چمتو کول؛
 – ۵د وزارت د ودانیزو پروژو لپاره د کاري حجم د ځانګړنو د لېسټ برابرول؛
 – ۶د نورو اړوندو دندو تررسه کول چې له لوړو مقاماتو څخه د وزارت له قوانينو ،مقررو او موخو له
مخې سپارل کېږي.
( )۲د څارنې برخه:
 – ۱د تاريخي آبداتو رياست او واليتونو د اطالعاتو او فرهنګ رياستونو په مرسته په مرکز او واليتونو
کې د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د اړوندو ساختامين پروژو ارزونه او څار؛
 – ۲اړوندو ادارو ته د ودانيزو پروژو د کار د پرمختګ او اسنادو استول ،چې له بيا کتنې او ارزونې
وروسته يې قسطونه اجرا يش.
 – ۳د وزارت د ساختامين پروژو د پرمختګ او څار په برخه کې د همغږۍ رامنځته کول ،چې د کورنیو او
بهرنيو متويلوونکو له لوري په مايل او تخنيکي بڼه متويلېږي.
( )۳د پيل کولو برخه:
 – ۱په مناسب او ټاکيل وخت کې له ځانګړنو رسه سم د ودانیزو پروژو له پای ته رسېدو ډاډ حاصلول؛
 – ۲د ودانيزو چارو په ترڅ کې د ودانۍ د مقررې ،اليحې او قانون پر اساس د ودانيزو چارو د پيل کېدو
څارنه؛
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 – ۳د کار په بهیر کې د ثبت شويو ځانګړنو او تړونونو د رشاېطو په نظر کې نيولو رسه د ودانیزو چارو
د پالنونو له پيل کېدو څارنه؛
 – ۴په مياشتني ،درې مياشتني او کلني راپور کې د پراختيايي پروژو د کارونو د پرمختګ د فېصدۍ او
په خپل وخت د پيل کېدو د څرنګوايل راپور ورکول؛
 – ۵د اړوندو رياستونو په مرسته پر خپل وخت د پروژو د نه پيل کېدو په اړه د ستونزو پېژندنه او د حل
الرو پلټل.
( ) ۱د ارزونې او څار آمريت کولی يش ،چې د اړوندو چارو د ښه وايل لپاره د اړتيا پر مهال کړنالره طرحه
او پړاوونه يې تررسه کړي.

اووم فصل
د اجراييه مديريت مسووليتونه
مسووليتونه
لسمه ماده:
اجراييه مديريت دا مسووليتونو لري:
 – ۱د رارسېدلو مکتوبونو ترالسه کول او د نورو اجراآتو په موخه د رياست اړوندو څانګو ته د هغوی
وېشل؛
 – ۲د چارو د ښه انسجام لپاره د رياست د داخيل څانګو تر منځ د همغږۍ رامنځته کول؛
 – ۳د اړوندو چارو مسوولينو ته په مناسب وخت کې د ټولو اسنادو او مکتوبونو سمون ،لړليک او وړاندې
کول؛
 – ۴اړونده څانګو ته د چارو د اجرا او د هغوی د تعقيب لپاره د وزارت د لوړو مقاماتو د حکمونو او
امرونو وېشل؛
 – ۵د اسنادو او مکتوبونو ثبت او ساتنه او د نورو اجراآتو په موخه اړونده مراجعو ته د هغوی لېږدول؛
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 – ۶د پالن او پاليـيس له ریيس او اړونده ادارې رسه په همغږۍ د ستونزو د پای ته رسېدو په موخه د
رياست د وړانديزونو تعقيب او د پړاوونو تررسه کول؛
 – ۷د نورو اړوندو دندو تررسه کول چې له لوړو مقاماتو څخه د وزارت د قوانينو ،مقررو او موخو پر
اساس سپارل کېږي.

اتم فصل
وروستي حکمونه
يوولسمه ماده:
د پالن او پاليسـي رياست اړوند آمريتونه کولی يش ،د اړتيا او ښه پيل کېدو په نظر کې نيولو رسه
د دې کړنالرې او کاري الرښوونو اړوند موادو پړاوونه په جال ډول تررسه کړي.
پيل کوونکی
دوولسمه ماده:
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د پالن او پاليسـي رياست د دې کړنالرې اسايس پيل کوونکی دی.
سمول (تعديل)
ديارلسمه ماده:
د دې کړنالرې مواد د پالن او پاليسـي رياست په وړانديز او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د مقام
په منظورۍ يې سمونه (تعديل) کېږي.
د اجرا نېټه
څوارلسمه ماده:
دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مقام د منظوري له نېټې وروسته نافذېږي.
دا کړنالره په ( )۸فصلونو او ( )۱۴مادو کې په  ۱۳۹۵/۱۰/۵نېټه نافذه شوه.
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د تدوين کمېټه
عبدالحسيب رشيفي

محمد حسيب حيات

د پالي سيو د پراختيا کارپوه

د تقنني او پاليسۍ آمر

عبداملقيم افغان
د پالن او پاليسۍ رييس

دالور نذير زوی
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مشاور

وکتل شو
منظور دی.
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