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 موخه او د پوښښ سيمه. 1

دغه جزوه د ماين پاکۍ چارو د همغږۍ رياست (د هٻواد د ماين پاکۍ ملي ارګان) له خوا د الرښود په توګه د ماينونو او له 
جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي ورکولو په برخه کې د همکارو ادارو لپاره د ماينونو او له جګړې 

غه جزوه په دپاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه پوهاوي ورکولو کې د ځايي داوطلبانو د ونډې په باب چمتو شوې ده. 
افغانستان کې د ځايي داوطلبانه خدمتونو د برياليو بٻلګو پر بنياد او د ماينونو او مهماتو د ګواښ په اړه د پوهاوي په برخه 

  په الرښود کې د مندرجو الرښودونو پر بنسټ ليکل شوې ده. IMASکې د معياري کړنو په اړوند د 

 د ځايي داوطلبانو بنسټيزه ونډه:. 2

له ځايي داوطلبانو څخه داسې تمه کٻږي چې په داوطلبانه ډول د يوه ځان واکي ارګان په توګه چې له چاودٻدونکو توکو 
څخه په اغٻزمنو شويو سيمو کې د يوې تل پاتې وړتيا درلودونکی دی، د پروژې د پلي کٻدو پر مهال او تر هغې وروسته 

 د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د چاودنې له امله د رامنځ ته کٻدونکو پٻښو د کمښت په الره کې کار وکړي. 

د ځايي داوطلبانو مرکز په کليو او بانډو کې دی او د ماينونو او مهماتو د ستونزې په تړاو د مراجعې د ټکي او د معلوماتو 
او نورو اړوندو مسايلو د سرچينې په توګه عمل کوي. د ځايي داوطلبانو څارنه او سرپرستي د ماينونو او له جګړې پاتې 

چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي ټيمونو (چې معاش لري) پر غاړه ده چې په ډيری مواردو کې د واليت يا 
 ولسوالۍ د اړيکو د مرجع په توګه رول لوبوي. ځايي داوطلبان الندې دندې ترسره کوي: 

الف) د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي لومړنۍغونډې له خطر سره مخامخ ډلو لپاره 
 د هغوی په اړوندو سيمو کې. 

ب) د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د چاودنې، مرګ ژوبلې، شکمنو ککړو سيمو او چاودٻدونکو 
 توکو په باب د اطالعاتو په راټولولو کې همکاري کول.  

ج) د سيمې خلکو ته په سيمه کې د ماين پاکۍ فعاليتونو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې مرسته کول او مرستې او 
 همکارۍ ته د هغوی هڅول. 

 د) د کلي په کچه د غونډو په تنظيمولو کې مرسته. 

  ساعته ټليفوني شمٻرې د کارولو تبليغول. ۲۴د ماينونو په اړه د خبر ورکولو د ) ـه

پکار ده چې پورته ذکر شوې تمې د دندو د اليحې په چوکاټ کې په تفصيلي توګه وليکل او توضيح شي چې د ځايي 
 داوطلبانو د توظيف پر مهال هغوی ته سپارل کٻږي.  

 د ځايي داوطلبانو غوراوی او ترکيب: . 3

 کلنې عمر بشپړ کړی وي؛ بايد په سيمه کې مٻشتو د بٻالبٻلو ډلو استازيتوب وکړای ۲۰ځايي داوطلبانو بايد لږ تر لږه د 
شي (نارينه، ښځې، راز راز قومونه)؛ او بايد درانه او په سيمه کې نفوذ لرونکي اشخاص وي. سربٻره پر هغې ځايي 

 ړای شي چې: وکداوطلبان بايد 

 د خپلو دندو د اليحې مطابق د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره وخت ځانګړی کړي؛  .أ
 په آزاده او اغٻزمنه توګه افهام او تفهيم وکړي؛  .ب
 په ليک او لوست پوه وي؛ او  .ج
 د روزنيز پروګرام د پای په ارزونه کې بريالي شي.  .د



همدارنګه ښځې بايد د خايي داوطلبانو په توګه له خطر سره مخ نفوس ته د دواړو جنسونو په ګډون د السرسي د برابرولو 
لپاره وټاکلې شي. همدارنګه ثابته شوې ده چې ښځې کوالی شي د خپلو ماشومانو په خوندي ساتلو او هغوی ته د 

خونديتوب د پيغامونو په رسولو کې مهم رول ولوبوي. د ښځينه ځايي داوطلبانو د ټاکلو په تړاو يوه غوره استراتيژي به دا 
وي چې د يوه جفت (نارينه او ښځې) په توګه توظيف شي، يعنې د يو بل محرم (مور او پالر، ورور او خور، ښځه او 

 مٻړه). 

د داوطلبانو شمٻر په يوه سيمه کې د هماغې سيمې له مساحت او جغرافيې سره تړاو لري. يوه بله مهمه مالحظه چې په يوه 
سيمه کې د اړتيا وړ شمٻر ځآيي داوطلبانو په تعيينولو کې مرسته کوي، دا ده چې هر داوطلب څومره کوالی شي او 

څومره اراده لري چې په اړونده سيمه کې د خدمتونو وړاندې کولو ته خپل وخت ځانګړی کړي. د شونتيا په صورت کې، 
او کله چې په يوې سيمه کې له يوه څخه ډٻر داوطلبان موجود وي، غوره ده چې د يوې سيمې داوطلبان يوه کميټه جوړه 

 کړي ترڅو د اړوندې سيمې په باب د نظرونو د تبادله کولو لپاره وکارول شي.  

د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي د برخې همکارې ادارې ته مهمه ده چې د سيمې د 
خلکو په منځ کې ښې اړيکې جوړې کړي، يعنې له شوراګانو (سيمه ييزې شوراګانې)، د کليو مشرانو، مال امامانو او نورو 

 مخورو سره اړيکې چې د داوطلبانو د په ګوته کولو او غوراوي لپاره غوره موقعيت کې واقع وي. 

 د ځايي داوطلبانو روزنه او تر هغې وروسته مالتړ/ څارنه:. 4

ځايي داوطلبان په سمه توګه روزل د پروګرام په پايښت کې بنسټيز رول لوبوي او دا کار بايد په حقيقت کې د پروژې د 
 ساعتونو ۱۵پلي کٻدو په ترڅ کې د نوماندانو تر غوره کٻدو وروسته لومړی ګام وي. لومړۍ روزنيزه غونډه ښايي تر 

وخت ونيسي. کوالی شو دغه شمٻر ساعتونه نظر و دې ته چې داوطلبان په يوه ورځ کې څومره وخت لري، په څو ورځو 
باندې ووٻشو خو په ټوليزه توګه بايد له پنځو ورځو تجاوز ونکړي. د ځايي داوطلبانو د روزنې وروسته بايد هغوی ته 

الرښوونه وشي او داخل خدمت روزنيز پروګرامونه ورته داير شي. کوالی شو څو تنه ځايي داوطلبان په يوه وخت او يوه 
 ځای کې وروزو چې په وخت او لګښتونو کې د سپما المل ګرځي. 

اړينه ده چې د اړتيا وړ درسي توکي لکه د روزونکو د وسايلو کڅوړه، نور د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو 
د ګواښ په اړه د پوهاوي توکي د دغو تعليماتو ګټه اخيستونکو باندې د وٻشلو په موخه، او يوه اندازه قرطاسيه (د قلم، 

کتابچې او کليز په ګډون) ځايي داوطلبانو ته ورکړل شي. د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د 
پوهاوي ټيم مسؤوليت دی چې د ځايي داوطلبانو د روزنې پروګرام داير کړي او د اړتيا له مخې تعقيبي چارې او تخنيکي 

 مالتړ وکړي او تعقيبي روزنيز پروګرامونه داير کړي. 

ځايي داوطلبانو ته پيسې نه ورکول کٻږي او بايد د مزد په نوم پيسې ورنکړای شي. ځايي داوطلبان هغه کسان دي چې په 
داوطلبانه توګه نظر و هغې لٻوالتيا ته چې د خپلې سيمې د خلکو له خدمت سره يې لري، کار کوي، ځکه چې يواځې په 

همدې طريقه ده چې هغوی د ريښتيني هوډ نښانې له ځانه ښودلی شي. د پروژې له پای ته رسٻدو وروسته د دغه روال له 
دوام څخه ډاډ ترالسه کول يو مهم اقدام شمٻرل کٻږي. د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د 

پوهاوي همکارې ادارې بايد ډاډ ترالسه کړي چې داوطلب نوماندان د غوراوي او ټاکنې د پړاوونو په ترڅ کې دغه ټکي 
په سمه توګه درک کړي. همدارنګه د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي همکارې 

 ادارې بايد د غيرواقعي ژمنو له کولو څخه په جدي توګه ډډه وکړي. 

د ځايي داوطلبانو د کار حجم بايد لږ وي او ددې المل نشي چې هغوی د خپل ورځني کار چې د معيشت د پر مخ بيولو 
لپاره يې ترسره کوي، څخه پاتې شي. خو که په هر دليل داوطلبان په داوطلبانه کارونو کې له حد څخه ډٻر بوخت شي، 

پکار ده چې يوڅه مزد ورکړل شي ترڅو هغه عايد يې چې له السه تللی دی، جبران شي؛ د بٻلګې په توګه، د سفر د خرڅ 
ورکول د هغه وخت لپاره چې هغوی په روزنيزو پروګرامونو، ليدو کاتو يا ورکشاپونو کې د ګډون لپاره له سيمې څخه 

 بهر الړ شي. 

کوالی شو ځايي داوطلبان د پروژې په لومړنيو پړاوونو کې غوره کړای شي او له روزنې وروسته په کار واچول شي، تر 
څو وکړای شي له هماغه پيل څخه د پروژې د موخو په الس ته راوړلو کې مرستندويه واقع شي. د ماينونو او له جګړې 



پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي همکاره اداره بايد د هغو داوطلبانو لړليک چې پخوا روزل شوي او فعال 
دي د ماين پاکۍ چارو د همغږۍ رياست څخه ترالسه کړي او په پرلپسې توګه د هغو د مالتړ او څارنې مسؤوليت پر غاړه 

 واخلي. 

 د پروژې کارکوونکي بايد داوطلبانو ته درناوی وکړي او ورڅخه مالتړ وکړي، خو ورباندې نيوکه ونکړي. 

د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي ټيمونه د ځايي داوطلبانو د منظمې څارنې 
مسؤوليت په غاړه لري؛ د بٻلګې په توګه په مياشت کې يوځل له داوطلبانو سره وګوري (دې ته په پام سره چې هغو ځايي 
داوطلبانو سره چې نوي روزل شوي وي، په مکرره توګه ليده کاته ډٻر اهميت لري)، د پوهاوي ورکولو په يوه غونډه کې 

 د الرښوونو له مخې د اړوندو کاري رپوټونو راټولول IMSMAګډون چې د ځايي داوطلب له خوا پر مخ وړل کٻږي او د 
 کې د ثبتولو لپاره د ماين پاکۍ چارو د همغږۍ رياست ته ولٻږل شي). د ماينونو او له جګړې پاتې IMSMA(چې بايد په 

چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي هر ټيم بايد د خپل ظرفيت په نظر کې نيولو سره له يوشمٻر داوطلبانو سره کار 
وکړي. سربٻره پر هغې، د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي همکاره اداره بايد د ټولو 

 فعالو ځايي داوطلبانو لړليک او د هغو په اړه الندې جزييات له ځان سره ولري:  

 د ځايي داوطلب نوم؛  .أ
 د پالر نوم؛  .ب
 پته (کلی، ولسوالي او واليت)؛  .ج
 د موبايل شمٻره؛ او  .د
 يو بديل اړيکتيايي شخص (نوم، خپلوي او د اړيکو شمٻره).  .ه

 په IMSMAد ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي همکاره اداره بايد دغه معلومات د 
ديتابٻس کې د ثبتولو لپاره د ماين پاکۍ چارو د همغږۍ رياست سيمه ييزو دفترونو او مرکزي دفتر ته واستوي. پکار ده 

 په دٻتابٻس کې اپډيټ شي، برابره ده چې دغه داوطلب فعال IMSMAچې د هر يوه ځايي داوطلب د چمتووالي وضعيت د 
 وي يا نه وي.  

 

 


