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 -9دتیوري اصول:

 -9اصول پالیسی:

()2دكاااااااااااااااااااااااااردا ی منتوی او همغاااااااااااااااااااااااا ی

( )2به منظور ایجااد همااهنیی ،مؤثریات کاار و

پاااااااااااااااااااااااربنسټ،دچاروسااااااااااااااااااااااامون ،لاااااااااااااااااااااااه

تنظیم امور تادویر جلساات باا مساؤولین  ،دسات

چارواكو،كاركوونكواواړوناااااااااده پرساااااااااونل ساااااااااره

ا ناادرکاران و پرسااونل طیااربی پااروری پنداشااته

د ونډوجوړول اړین گڼل كیا ي الزماه ده چای لاه دي

شاااده ایجاااای مینمایاااد تاااا ازایااان شااایوه مفیاااد و

گټوري اوازمایل شوي الري څخه گټه واخستل شي .

آزمایش شده استفاده گردد.

() 1داسوا سییڅلي دین ددي زرین اصل په پاا كي

( ) 1بادرنظرداشاات ایاان اصاال زریاان دیاان م ااد

نیولوساااره چاااي (وامااارهم شاااوري بیااانهم )ژبااااړه:

اسااااااااوا کااااااااه ( واماااااااارهم شااااااااوری بیاااااااانهم)

دچااارو پااه ساارته رسااولوكي سااره مشااوره وك ا ي.

ترجمااه (در امااور بااا هاام مشااوره نمادیااد) سااعی

اوهڅه دي وشي چي ټولي چاري په مشوره تفااهم

گااردد هماااه امااور باااه مشااوره و تفااااهم بااا فااا

دعسااكري رو یااي پااه ساااتلو ،دآمریاات اومادونیاات

رو یه عساکری ،امریات و مادونیات و مبالباات

دپااو ي قوانینو،اصااولنامو ،تیااورو اودملااي دفاااع

قوانین نظامی  ،اصولنامه ها ،پالیسی ها ،اوامار

دوزارت،ستردرساااااااااااااااااااااااتی دآمرینواوقوماندانانو

و هاادایات م اااا وزارت دفاااع ملاای ،ستردرسااتی ،

هدایاتو او وښتنوسره سم تنظیم اوترسره شي.

آمرین و قوماندانان تنظیم و اجرا گردد.

()9هاااره څانیاااه دناااده لاااري پاااه هغو وناااډوكي چاااي

( )9هاار مرجااع مکلااع بااه معرفاای منسااوبین ورزیااده

داړتیااو وښتنوپربنسااټ جااوړی ي دگااډون پااه موخااه

خااویش جهاات اشااترال در جلسااه کااه بنااابر تفاپااا و

خیل په كارپوه اوتک ه اړوندان وروپیژني .

پرورت تدویر مییردد میباشد.

( )4ورپیژناادل اویابلاال شااوي اړوناادان بایااد پخیاال

( )4منساااوبین معرفااای شاااده ویاااا دعاااوت شاااده بایاااد

وخاات اوبشاای چمتااوالي د دي تیااوري سااره ساام

عندالموقع با اماده گی کامل مبابق ت اپا و مبالبات

دپو ي عالي دسیلین پاه سااتلو ساره پاه وناډو او

ایان پالیساای در جلسااه ویااا محافاال بااا رعایاات دساایلین

بلنځایونوكي گډون وك ي.

عالی نظامی اشترال نمایند.

( )5دملي دفاع دوزارت هیڅ یواړوند دملی دفااع د وزیار د

( )5هااایک یااا

 2932کااااال د کااااب د میاشااااتنی د()17نیټاااای د( )591گڼااااه

امریه ( )591ماور  2932/21/17وزیار دفااع ملای

امرپربنسټ اق نلاري پاه هغاو رسامی وناډوكي چاي دملاي

اااق نااادارد در جلساااات رسااامی کاااه خاااارز از وزارت

دفااااع دوزارت ناااه بهااار جاااوړی ي دملااای دفااااع دوزارت لاااه

دفااع ملای تاادویر مییاردد بادون اگاااهی و اساتیذان م اااا

خبرتیا اواجازی پرته گډون وک ی.

وزارت دفاع ملی اشترال نماید.

همادارازدملی دفاااع وزارت اړونااد د افساارانو او بریاادمونو د

همچنااان منسااوی وزارت دفاااع ملاای مبااابق بناااد()21

طاتی چاارو د قاانون د( )7ماادی د()21بناد ساره سام نشای

ماااااده ( )7قااااانون امااااور طاتاااای افسااااران و بریاااادمون

کاااوالی پااااه سیاساااای گونااادونو ،سااااازمانونو ،الریونونااااو او

نمیتواند درا

ای وساازمان هاای سیاسای ،اعتصاابات

اعتصابونو کی خیل د خدمت په اوږدوکی گډون وک ی .

و تظاهرات در طول مدت خدمت شرکت نماید.
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از منساااوی وزارت دفااااع ملااای مباااابق

( )6دملي دفااع دوزارت ناه بهر وندواوناساتوكي بایاد هغاه

( )6به جلسات ،نشست ها و محافل رسمی خارز از

وړافسران اوبریدمون دگډون لیاره وروپیژنادل شای چای پاه

وزارت دفااااع ملااای افساااران و بریااادمون شایساااته و

موپااوع او د ون اډی لااه مااوخی خبااروی اودلوړدساایلین پااه

وارد در موپااوع وهاادس جلسااه معرفاای وبااا رعایاات

ساتلوسره په ونډه کی گډون وك ي.

دسیلین عالی نظامی در جلسه اشترال نمایند.

( )7هراړوناااادچي دگااااډون پااااه موخااااه ونااااډی تااااه

( )7هر منسوی که منحیث نماینده جهت اشاترال باه

ورپیژناادل كیا ي دنااده لااري چااي د ونااډي لااه پاااي تااه

جلسااه معرفاای میشااود بعااد از خااتم جلسااه مکلااع بااه

رسیدووروسته خیل اړونده آمرته رپوټ ورك ي.

ارایه گذارش به آمر مربوطه خویش میباشد.

( )8پاه وناډواودلمانځني پاه پرتمینومراساامو،فاتحه

( )8تدویر جلسات ،اجتماعاات و اشاترال در مراسام

اخستني ،بلنواو داسی ناورو مراسامو کای گاډون بایاد

محافاال ،فاتحااه خااوانی  ،دعااوت هااا و یااره طااوری

داسي تنظیم شی چي دوخات دلاه منځاه تلوالمال نشاي

سااازماندهی گااردد کااه باعااث پ ایاع وقاات نیردیااده و

او داداري اوقوماناادانیت پراداریچارو،ور نیودناادواو

براماااورادرای  ،وفاااایع یومیاااه واجاااراات پاااروری

اړینوك نومنفي ا ی ه ونك ي.

اداره و قوماندانیت ها تاثیر منفی نیذارد.

( )3هڅه دي وشاي چای ناي وناډي اوپاه اانی ي

( )3ساعی گاردد برخای از جلساات و علای الخصاو

توگااه دلوړرتبااه قوماندانانواوآمرینوسااره ونااډي لااه

جلسات با آ مرین و قوماندانان بلند رتبه بعد از اوقات

رسمي وخت نه وروسته جوړي شي .

رسمی تدویر گردد.

 -4دپرسااااونل د لویااااو ونااااډوددایره ولااااو

 -4اماااااااااده گاااااااای باااااااارای تدویرجلسااااااااات

لیاره تیاری:

وسیع پرسونل:

( )2دتخنیکاااای تجهی اتااااوبرابرول اود ونااااډوددایره

( )2تعین محال مناساب بارای تادویر جلساات و آمااده

ولولیاره دمناسب ای ټا کل.

نمودن تجهی ات تخنیکی مربوط به آن .

( )1د وناااادی ددایریاااادونیټی،وخت او د ااااای څخااااه

()1مبلااع ساااختن اشااترال کننااده گااان ازمحل،تاااری

دگډون کوونکوخبرول.

وزمان تدویر جلسات .

( )9د وناااادی د دایااااره ونکومراجعااااو لااااه خااااوا دوخاااات

( )9اتخاطتدابیر امنیتی مبابق ایجابات زمان توسی

د وښتنی سره سم دامنیتی تدبیرونو نیول.

مراجع تدویرکننده جلسه.

 -5د ونااااااااااااااااااادی پااااااااااااااااااارم وړلاااااااااااااااااااو

 -5وفااااااااااااااااااایع مراجااااااااااااااااااع مسااااااااااااااااااؤول

مسؤولومراجعودندی :

پیشبرد جلسات:

( )2دملاای دفاااع دوزارت تیورواود ااانی وموخو سااره

( )2آجنادا رامبااابق پالیسای هااای وزارت دفااع ملاای

ساام اجناادآجوړه اول ترل ا ه دری ور اای مخکاای د ونااډی

واهااداس مشااخت ترتیااب و ااد اقاال سااه یااوا قباال بااه

ټولوگډون کوونکوته ورسوی.

اطوع تماا اشترال کننده گان جلسه برساند .

6

( ) 1مخکی له مخکی نه هغاه مساووولین چاه پاه وناډه کای

()1اشاااخا

دهغااوی درپوټونواوریدوتااه اړتیاااوی او یااا هغااه څااول چاای

شااااااااان در جلسااااااااه پاااااااارورت باشااااااااد قاااااااابو

خبری کوی بایدمعلوا او خبرشی.

مشخت و مبلع شوند .

( )9داړتیاله کبله د اصلی گدون کوونکی دنشتوالی پاه صاورت

( )9درصاااورت پااارورت نسااابت عااادا اشاااترال کنناااده

کی پر ای (په عوض)یی بل کس و ونډی ته راوبلل شی.

اصلی شخت دوا (عوپی)به جلسه دعوت گردد.

( )4ټولومساااااااااااااوولینوته بایاااااااااااااد خبرورک شااااااااااااای

( )4بااه اطااوع مسااؤولین رسااانیده شااود تااشااخا

ترڅوگااااډونکوونکی کسااااان داجناااادا سااااره ساااام بایااااد

شااارکت کنناااده مباااابق اجنااادا ،تواناااایی اباااراز نظااار

دنظرورکولو اوپریک ی نیولو ،توان ولری.

وتصمیم گیری راداشته باشد.

 –6د ونډی د ننه د نظم ساتل:

 -6رعایت نظم داخلی جلسه:

( )2د اړتیا په وخت کی ونډی ته د ننوتلو کارتوناه

( )2در صورت پرورت کارت هاای جاواز دخاول باه

جوړ،ولیکل او وویشل شی .

محل برگ اری جلسه طبع  ،امو و توزیع گردد .

( )1د ننوتلو په وخت کی د گاډون کوونکاو د ورکا ل

( )1از ورود اشترال کننده گان برویت کارت توزیاع

شوی کارتونو کنترولول او گډونکونکوپوره پیژندل.

شده وشناخت دقیق کنترول به عمل آید .

( )9د ونډو د پرم وړلو او سمون لیااره بایاد وړ افساران او

( )9باارای تنظاایم و پیشاابرد جلسااات گاارو کاااری از

بریدمون په رسمی توگه کاری گرو ته وگمارل شی.

افسران وبریدمون ورزیده رسما دعوت بعمل آید .

( )4گمااارل شااوی امنیتاای ساااتونکی داړونااده اداری

( )4محاااافظین امنیتااای توفیااااع شاااده طباااق هاااادایت

دمسااااااااوولینودهدایت سااااااااره ساااااااام پااااااااه مناساااااااابو

مسااااااااااؤولین اداره مربوطااااااااااه بااااااااااه جااااااااااا هااااااااااای

اواړینو ایوکی باید ای پر ای شی.

مناسب جابجا گردند.

( )5دهرډول وسلی لکاه ناریه،جاریاه اودناورو یری

( )5ازورودهرنااوع اساالحه ناریااه ،جاریااه وسااایر تجهی ا ات

آړینو تجهی اتو وړل د ونډی ای ته منع دی.

کاااه باااه اراداااه گااا ارش و بیانیاااه

یر پروری به محل جلسه جلوگیری بعمل آید.

( )6مخکای لاه دی څخاه چای گاډونکوونکی د ونااډی

( )6قبل از دخول باه محال برگا اری جلساه مبایال هاا

تاالرته ورشی باید خیل مبایلونه بند ک ی.

خاموش گردد.

( )7د وناااډی د و اااای پر اااای کاااول دتشاااکیوتی

( )7اشاااترال کنناااده گاااان جلساااه باااا رعایااات سلساااله

مراتبو دل ی په پاا کی نیولوسره.

مراتب تشکیوتی رهنمادی گردند.

( )8پااه ونااډه کاای دگااډونکوونکود ای معلومااول دهغااوی

( )8تعیین محوت مناسب ناا گذاری شده بناا شرکت

اویا داړونده اداری دنوا په پاا کی نیول گټور دی.

کننده کان ویاناا اداره مربوطه شیوه مؤثراست.

 -7د ونډی پرم وړل :

 -7جریان پیشبرد جلسه:

( )2لااااودی ونډی،کنفرانساااااونه او سااااایمنارونه دی

( )2شروع جلسات ب رگ ،کنفرانس ها و سمینار ها

دقرآنکریم دڅومبارکوآیتونوپه تووت اودهیواد دملای

باااااا تاااااو وت آیاااااات چناااااد از قااااارآن کاااااریم وپخاااااش

سرود په اوریدوسره پیل شی.

سرود ملی کشور.
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() 1د ونډی دردیس ددستورونوسره سم دټولی نظم ساتنه.

( )1ف نظم عمومی واجراات مبابق دساتیر ردیس جلسه.

( )9په بحثونواوخبروکی دنوبت اووخت په پاا کی نیول.

( )9مراعات کردن نوبت وزمان در سخنرانی وبحث ها.

( )4دورک شاااااااااااااااااااااااااوی اجنااااااااااااااااااااااااادا پاااااااااااااااااااااااااه

()4جلوگیری از سخنرانی ،ابراز نظر وتبصره ها بار

خوس،دتبصری،دنظرورک ه اودخبرو څخه ډډه کاول.

خااااااااااااااااااااااااااوس اجناااااااااااااااااااااااااادای داده شااااااااااااااااااااااااااده.

( ) 5پااااه ونااااډه کااااای دلوړپوړوچااااارواکواوټولو گاااااډون

( )5ف اتوریته وشخصیت اشاخا

طیصاوا اداره

کوونکو درناوی او داوتوریتی ساتلاوورته پاا لرنه.

وتماا اشترال کننده گان در جلسه.

( )6د ونډی د بهیر د رازونودمحرمیت ساتنه.

( )6ف محرمیت رازها درجریان جلسه.

( )7ددوعایی په ویلوسره د ونډی پای.

( )7اختتاا جلسه با دعایه.

 -8د ونډی دپرم وړلوڅرنیوالی:

 -8چیونیی پیشبرد جلسه:

( )2وناااډی د لوړپاااوری موجاااود آمااار پاااه مشااااری

( )2پیشاااابرد جلسااااات تحاااات ریاساااات آماااار مااااافو

پرم بیول کی ی.

موجود در جلسه.

( )1داړتیااااااا پاااااااه صاااااااورت کاااااای دناااااااوو ااااااا و ،د

( )1در صااااورت پاااارورت معرفاااای اع ااااای جدیااااد

لوړپوړواستازو او څارونکو د نومونو ورپیژندنه.

،نافرین ویا نمایندگان م امات مافو .

( )9د ونااډی د مختااه وړلاااو د پااون توپاایال کاااول،

( )9توپااایال پاااون پیشبردجلساااه باااا معرفااای آجنااادا

دویناکونکو او داجندا پیژندل .

واشخا

( )4دآړینواومهمااااااو مبلبونواومهمااااااو ق ااااااا یاااااااو

( )4بحااااااث و مااااااذاکره ،توپاااااایال ق ااااااایای مهاااااام

بیان او بحث پر کول.

و مبالب پروری.

( )5د وناااډی د لناااډ جریاااان او وړانااادی ی ناااو لیکااال

( )5ثبت فشرده جریان جلسه وپیشنهادات ارایه شده

که سخنرانی مینمایند.

شوو کسانو لخوا .

توسی اشخا

( )6د لوړپوړی اپرامر لخوا د وناډی ارزوناه او

( )6نتیجاه گیااری توساای شاخت مااافو موجااود ودر

د اړتیا له کبله د پریک ی صادر ول.

صورت پرورت صدورفیصله نامه جلسه.

 -3دپریک واړونااااااااده څانیوتااااااااه دپریکاااااااا و

 -3طرزانت اااال فیصاااله هاااا باااه مراجاااع طیاااربی

دلی دسلول اودهغوی دعملی کیدوڅرنیوالی:

وچیونیی تح ق عملی آن:

موفع.

( )2پااااـریک ی دی لااااه ااااانی ی پتاااای نااااه اړونااااده

( )2فیصااااااله هااااااا ازآدر

څانیوته ولی ل شی.

طیربی ارسال شود.

( )1دک نااااو اودپریک ودپلاااای کیدوپااااه خاطرمسااااؤول

( )1بخاااطرتببیق فیصااله هااا مسااووولین اجرا،زمااان

کسان دک نووډول،دک نووخت ،داړتیا په صاورت کای

ونااااااوع اجااااااراآت ،درصااااااورت پاااااارورت بودجااااااه

دبودجی اوتکنالوژی دسرچینوپیداکول اومعلومول.

وتکنالوژی دود ومنابع تدارل آن مشخت گردد .

( )9دډاډال

مشااااااخت بااااااه مراجااااااع

تااااااااه راوړلولیااااااااااره دپریک ودپلاااااااای کیااااااااادو

( )9برای صول اطمینان ازچیاونیی تح اق فیصاله

څرنیوالی،درپوټونواوریاااااااادل،رپوټ ورکااااااااول او دوخاااااااات

ها،اسااتماع گ ا ارش هااا،راپور دهاای وگ ارش ادهی یااا
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او ای ټاکل اودسمبالولو مسووولین دی انی ی شی.

تعین زمان ،مکان ومسؤولین تنظیم گردد.

 -21دکاردپرمختااااااو دارزوناااااای لیاااااااره

 -21تعااین ارزش هااا بااه منظورارزیاااابی

دارزښتونوټاکل:

پیشرفت کار:

تاه را لوپایلوبیااان دکمای اوکیفاای ارزونااه

( )2مبالبه راپوربرای ارزیابی وم ایسه کمی وکیفی

( )2دال

اوپرتلااااااااااااااااااااه کااااااااااااااااااااول داړوندواداروڅخااااااااااااااااااااه

نتایج اصاله باا ارایاه ارقااا ومعلوماات مشاخت از

درقمونواومعلوماتودرپوټ وښتنه.

ادارات طیربی.

( )1دالسااته راوړل شااوو رپوټوناااو دپااایلو دارزونااای

( )1توفیااع گاارو کاااری بااه منظااور بررساای نتااایج

اودهغااااو ک نودارزولااااواو د ای ودپرتلااااه کولااااو پااااه

گاااا ارش اصااااله وم ایسااااه آن بااااا

ااااایق موجااااود

خاطر دکاری گرو ټاکل.

در ادارات طیربی .

( )9دمکافاتوپاااااااه ورکولوساااااااره پاااااااه وناااااااډوکی

( )9تشاااویق ادارات واشااااخا

دممتازو،بریالیوادارواوکسانو هڅه ول.

جلسات بااعبای مکافات .

( )4ددنااادو د ښاااه والااای او دتکاااراری کم ورک نودمخنیاااوی

( )4توصااایه ،رهنماااادی وکمااا

په خاطرالرښودنه اومرسته کول .

وفایع وجلو گیری از تکراراجراات پعیع.

موفااااق وممتاااااز در
باااه منظاااور بهباااود

فصل دوا

دوهم څیرکی

جلسات خا

انی ی او فو العاده ونډی

و فو العاده

 -2د کاری گروپونو ونډی:

 -2جلسات گرو های کاری:

دکاااااااری گروپونااااااو ونااااااډی چاااااای د رهبااااااری کوونکاااااااو

جلساااااااات گااااااارو هاااااااای کااااااااری جهااااااات تااااااادوین

سندونودنوی جوړیدو د ودی او بیا کتنی لیااره لکاه تیاوری

،مروروانکشااس اسانادرهبری کنناده مانندپالیسای هاا

او کا نوری ،دملای دفااع وزیار امروناه ،د لاوی درساتی هدایتوناه

طرزالعماال هاااا ،اوامروزیردفااااع ملااای ،هااادایات لاااوی

اوداسی نورپه الندی توگه دی ک نی وشی .

درستی و یره تدویر وطیو اجراات گردد:

( )2د یورسااامی مکتاااوی یاااا اساااتعوا پاااه واسااابه د

( )2دعوت نماینده گاان مراجاع طیارط طریعاه اساتعوا

اړونده څانیو داستازو رابلل.

ویا مکتوی رسمی .

( )1د ونااااااااډی د دایریاااااااادو ااااااااای ،نیټااااااااه ساااااااااعت

( )1مشاااااااااخت نماااااااااودن تااااااااااری روزباسااااااااااعت

او ورځ په ډاگه کول.

ومحل تدویرجلسه .
کای لارل چای د ناوی ساند

( )9تهیه نمودن اسناد از قبیل قاوانین ،پالیسای هاای

پااه جوړولااو کاای مرسااته کااوی لکااه قانونونااه ،مناال

منظااااور شااااده (قبلاااای ودییاااار ماااادارل پااااروری)که

( )9دهغه ساندونو پاه ال

درتهیه سندجدیدکم

شوی تیوری او داسی نور پروری مدرکونه .
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نماید.

( ) 4د څانیودمااااادیرانو او یاااااا د یاااااو تکااااا ه او تجرباااااه

( )4یادداشاات ازجریااان جلسااه توساای ماادیران بخااش

لرونکاای افساار پااه واساابه د ونااډی د بهیاار نااه یادلی ا

ویای ا

نیاااول چااای وکاااوالی شااای د اسااانادو طر اااه د هااادایتونو

اسااااااااااااااااااانادرامبابق هااااااااااااااااااادایات ونظریاااااااااااااااااااات

اووړاندی شو نظرونو سره سم وړاندی او جوړه ک ی.

ارایه شده تهیه نماید.

( )5دگااډونوالو وړاناادی ونو او نظرونااو تااه درناااوی

( )5مراعت نمودن دسیلین ودموکراسای بخاطرارایاه

کاااااااااااول او د نظردبیاااااااااااان لیااااااااااااره د دسااااااااااایلین او

نظروا تااااااراا نمااااااودن بااااااه نظریااااااات وپیشاااااانهادات

دیموکراسی په پاا کی نیول.

اشترال کننده گان .

( )6هراړخیاا ه خباااری او دټولاااو اړخااو ناااو تحلیلاااول

( )6بحااث وساایع ،همااه جانبااه وتحلیاال تماااا جوانااب

دهغو تدبیرونو په هکله چی تصمیم پر نیول کی ی.

درمورد تدابیر که اتخاط مییردد.

( )7نیااول شااوی تدبیرونااه بایااد د مناال شااوو قوانیااو

()7تااادابیر اتخااااط شااااده بایاااد بااااا قاااوانین درتناااااق

پرپد نه وی او دملی اردو ،ملی رو ای ،اساومی او

نباشاااد،بامنافع اردوی ملااای رو یاااه ملااای ،اساااومی

مذهبی گټو سره سمون ولری.

ومذهبی مباب ت داشته باشد.

( ) 8ونډی بایاد د پاون ساره سام او یاا د وناډی د برخاه

( )8درصااورت پاارورت جلساااات طبااق پااون ویاباااه

والو دخوښی ساره سام ترهغاه وختاه پارم الړه شای چای

تفاااهم اشااترال کننااده گااان الاای تکمیاال طاارا نهااادی

هدایت ورک ل شوی سند جوړ شی.

سندهدایت داده شده ادامه یابد .

( )3دمنونکی م اا د قانونی صاو یت ساره سام بایاد

( )3معیارهاااااا ،ساااااتندردهاورهنمودهای کاااااه وپاااااع

معیارونه ،ستندردونه او الرښودنی وپع شی.

مییرددبایددر یبااااااااه صااااااااو یت قااااااااانونی م اااااااااا

تاان افساارورزیده وبااا تجربااه کااه بتواناادطرا

منظورکننده باشد.
( )21د وړکااارل شاااوی هااادایت ساااند لم نااای طر اااه بایاااد

( )21طاااارا ابتاااادادی سااااندهدایت داده شااااده علماااای

علماای ،د معناای نااه ډل ،د لوسااتلو او پوهاااوی ،د پراگااراس

پرمعنااااای ،خواناااااا،دارای افااااااده ،بارعایااااات تسلسااااال

د ترتیاااب  ،گرامااار اواد بیااااتو مراعتولاااو او د پااارورت پاااه

پراگراس ها ،ادبیاات ،گرامرودرصاورت پارورت باه

صورت کی په پښتو او دری ژبو جوړه شی.

لسان های پشتوودری تهیه گردد.

( )22د امکاااان تر اااده پاااوری دی د بهرنیاااو کلیماااو

( )22تااای االمکااااان از تحریراصااابو ات وکلمااااات

اواصبوا گا نو څخه مخنوی وشی.

خارجی جلوگیری بعمل آید.

( )21جااااااوړه شااااااوی طاااااارا دی د څااااااو تکاااااا ه او

( )21طرا آماده شده توسای چناد نفرافسار وبریادمل

اړوندافسارانو او بریاادمونو پاه واساابه ولوساتل شاای

وارد و طیعوقه مبالعه ونظریات شان اخذگردد.

او نظرونه دی ور نی واخستل شی.
( )29کاااه چیاااری اړتیاااا وی جاااوړه شاااوی طر اااه د

( )29اگرپااااارورت باشااااادطرا تهیاااااه شاااااده جهااااات

ډیر یر او شتمن کیدو لیااره اړوناده څانیوتاه د نظار

نامناااااادی ودقاااااات بیشااااااتربه مراجااااااع طیااااااربی بااااااه
نظرخواهی ارسال گردد.

اخستلولیاره واستول شی.
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( )24بشاای ه شااوی طر ااه دی دملاای دفاااع وزارت د

( )24طاارا تکمیاال شااده جهاات تادیااد بااه ریاساات

وقو سترتوی او ناورو اړوناده مرجعاو تاه د تادیاد

اااو وساااایرمراجع طیاااربی وزارت دفااااع ملااای

لیاره واستول شی.

ارسال گردد.

( )25وروساااتی طر اااه د وړانااادی شاااوو نظروناااو د

() 25بعدازمبالعااه وتحلیاال نظریاااات ارایااه شاااده

لوستلو او څی نی څخه وروساته د منلاو لیااره تیااره

طااااااارا نهاااااااادی تکمیااااااال وبااااااارای منظاااااااوری

او وړاندی کی ی.

ت دیم میشود.

 -1ور نی ونډی:

 -1جلسات روزمره:

دا وناااااډی د تیاااااری ور ااااای دک ناااااو د ارزوناااااو لیااااااره او

ایان جلساات باه منظورارزیاابی ازاجاراات روزگذشاته

دنوردناادود ساایارلو د خیاال امرالناادی مادونانوتااه دبلااول او

وسیردن وفایع جدیاد باه مادوناان تحات امار درتمااا

ټولی تار قادمو پاوری د دنادو د سایارلو پاه خااطر د شارایبو

ساااابوا الاااای قدمااااه بلااااول وتااااولی نظربااااه شاااارایی

او اوپاع په پاا کی نیولو سره پارم یاوړل شای او د دنادو

واوپااااااااااع یومیاااااااااه تااااااااادویرگرددومبابق الیحاااااااااه

د الیحااااای او د صاااااو یت لرونکاااااو م امااااااتو د امروناااااو او

وفایع،اوامروهاااادایات م اماااااات طیصاااااوا وفاااااایع

هاااادایتونو سااااره ساااام د امرالناااادی اړوناااادانو تااااه دی دنااااده

مشاااااخت باااااه منساااااوی تحااااات امااااار سااااایرده شاااااود

وسیارل شی او دهغوی د ک نو څخه دی څارنه وشی.

وازاجراات آن نظارت بعمل آید.

 -9اونی ی ونډی:

 -9جلسات هفته وار:

دهااری اوناای پااه اخرکاای اداری ک ناای دی د ماادیریتونو تاار

درختم هرهفته ازاجراات اداره الای قدماه مادیریت هاا

کچااو پااوری او پااه قبعاااتو کاای د ټااولی تاار کچااو پااوری پااه

ودرقبعاااااات الااااای قدماااااه تاااااولی هاااااا نتیجاااااه گیاااااری

لناااډ ډول ارزوناااه ترساااره شااای او دهغاااه ورسااایارل شاااوو

مختصرصاااورت گیردعلااال وفاااایع سااایرده شاااده کاااه

دناادو علتونااه چاای ک ناای داای ناادی ترسااره شااوی ښااکاره

اجرانشده برجساته گاردد ،ازعادا اجارای آن باازپر

شااای ،د دنااادو دناااه ک نااای لاااه املاااه دی ور نااای پوښاااتنی

بااااااااااه عماااااااااال آیااااااااااد وفااااااااااایع هفتااااااااااه بعاااااااااادی

وشی او دنوی او نی دنادی دی وسایارل شای او دهغاو پاه

پیشاااااااااااااااااااااابینی شااااااااااااااااااااااده در اجاااااااااااااااااااااارای آن

پرم بیولو کی دی الرښونی او مرسته وشی.

رهنمادی و کم

 -4میاشتینی ونډی:

 -4جلسات ماهوار:

دهری میاشتی په آخرکی دی داداری د پرساونل ساره

درآخیرهرباااارز جلسااااات بااااه منظوربررساااای تحلیاااال

د جوړشوی رپوت پاه رااا کای د څی نای  ،بررسای او

وارزیابی اجراات ی

ماهه پرساونل واداره برمبناای

ارزونای لیااره وناډی جااوړی شای او دهغاه پرساونل

راپورتهیااه شااده اجااراات تدویرگرددوازمنسااوبین کااه

څخااه دی سااتاینه وشاای چاای خیلاای دناادی داای پااه ښااه

وفاااایع خاااویش را باااه وجاااه ا سااان اجرانماااوده اناااد

توگااااه ساااارته رسااااولی دی د نااااوی میاشااااتی لیاااااره

ساتایش بعمال آیاد وفااایع عماده و اساسای مااه آینااده

دجوړشااوی پااون سااره ساام دی ااوره او ارزښااتناکه

مبااااااااابق پااااااااون جدیااااااااد منظااااااااور شااااااااده باااااااارای

دندی په گوته شی.

ماه بعدی مشخت گردد.
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صورت گیرد.

 -5کلنی ،شی میاشتینی او دری میاشتنی ونډی:

 -5جلسات ربعوار،شش ماهه وساالنه:

کل ناای ،شاای میاشااتینی او دری میاشااتینی ونااډی د ک نااو

تدویرجلساااااات اداری ربعوارشاااااش ماهاااااه وسااااااالنه

د ارزوناای لیاااره او د ترتیااب شااوو رپوتونااو دک ناای لیاااره

بخاطربررسی ازاجراات وبتاسی ازراپورهای اجراات

اړیان بلاال کیا ی کوښاان دی وشاای چای ونااډی د دایرولااو

ترتیب شده پروری پنداشاته میشود.ساعی گاردد ین

پ اه وخاات کاای دی دیااوی کچاای لااوړ پااوری بولناادویان او

تدویرجلسااااااات آماااااارین وقوماناااااادانان یاااااا

قدمااااااه

اماارین راوبلاال شاای .د ونااډی پااه اخاار کاای دی د ساارته

بااااالتردعوت گاااردددرختم جلساااه بابیایناااه رهمناااودی

رسااول شااوو ک نااو پ اایلی د یوالرښااونی ی وینااا سااره ساار

ازاجاااااااراات انجااااااااا شاااااااده نتیجاااااااه گیاااااااری بعمااااااال

تااه ور ساااول شااای او مخااکل او ښاااتلی اروندانوتاااه دی

آورندومنسااااااااااااااوبین پیشاااااااااااااایاا وممتااااااااااااااازمورد

مکافات وړکرل شی.

مکافات قرارگیرند.

 -6انی ی ونډی:

 -6جلسات خا

( )2دا ونډی اړوناده منساوبینو تاه د لوړپاوړو م اامونو

( )2باااااااااه منظورتشاااااااااریال وتوپااااااااایال فااااااااارامین،

دفرمااانونو ،امرونااو ،هاادایتونو او ااانی و الرښااودونو د

اوامر،هادایات ورهنمودهااای خاا

م امااات طیصااوا

بیااانولو اوتوپاایال لیاااره دایااری شاای او د اړونااده مااافو

جلسات بامنسوبین طیربی تادویرگردد وتوسای آمرویاا

امر اویا بو لندوی پاه واسابه دی را لای ساندونه ولوساتل

قوماناااااادان مااااااافو مربوطااااااه سندواصااااااله قراداااااات

شی او دهغه سند وښتنی دی بیان او توپیال شی.

ومبالبات آن تشریال وتوپیال داده شود.

( )1هغااه افسااران او بریاادمون چاای پااه نااوو دنااډوکی

()1جلساات بااه منظاورمعرفی افسااران وبریادمون کااه

گمارل کی ی د اړونده پرساونل د وناډی پاه دایرولاو

دروفااااایع جدیدم ررمیشوندباتدویرجلسااااه پرسااااونل

ساااره د یاااو لاااوړ پاااوری آمریاااا بولنااادوی پاااه واسااابه

مربوطاااه توسااای آمرویاقومانااادان یااا

قدماااه بااااالتر

وروپیژندل شی او د م رری د امر متن دی د پیژناد د

معرفااای شاااوندومتن امرت ررشاااان توسااای مدیرپیژناااد

مدیر لخوا پرسونل ته ولوستل شی.

به پرسونل ابوغ گردد.

( )9د فااااااو العاااااااده او نااااااوبتی ترفیعاااااااتودامرونو

( )9جلساااات باااه منظاااورابوغ اوامرترفیعاااات ناااوبتی

اعون پاه یاوه (پرتمیناه وناډه) کای چای د ترفیعااتو

وفو العاده دری

جلسه (محافل باشکوه)باپرساونل

د تیوری سره سم پرسونل ته اعونی ی.

مبابق پالیسی ترفیعات ابوغ گردد.

( )4د افساااااااارانو او بریاااااااادمونو د ت اعااااااااد د امااااااااراعون.

( )4جلساااااااات باااااااه خااااااااطرابوغ امرت اعدافساااااااران

د نومااوړی اماار اعااون پااه یااوه ونااډه او یااا محفاال کاای د

وبریااادمون دریااا

جلساااه ویاااا محفااال باااه اشاااترال

اړونااده قبعاای او یااا ج وتاااا د پرسااونل پااه شااتون سااره او

پرسونل اداره ویاقبعه وج وتاا مربوطه توسی یا

دیااوی قاادمی د لااوړ پ اوړی افساار پااه واس ابه اعونی ا ی او د

تان افسارقدمه باااالترابوغ گرددوازخادمات شایسااته

ت اعد شوی اړوند د ښه خدمتونو یادوناه وشای او کاه اړیناه

منسوی ت اعدشده یادآوری بعمل آید،و در صاورت

وی د اداری ستاینلکی

دی ورته وړک ل شی.

:

ل وا ت دیرنامه اداره برایش اعباگردد.
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 -7د گ ارش ورکولو ونډی:

 -7جلسات گ ارشدهی :

دملی دفاع وزیر او لوی درستی د امراوهادایت ساره

ایاان جلسااات مبااابق امروزیردفاااع ملاای وهاادایت

سااام د اااانیرو دنااادواو موپاااوع گاااانو او مسااالو د

لااوی درستی جلسااات بخاطرارزیااابی وفااایع ویااا

ارزونی لیاره د اړونده څانیو په واسابه دایاری شای

موپوعات ومسایل خاا

توسای مراجاع طیاربی

او موفااااع رداااایس د هاااادایت ورکااااوونکی م اااااا تااااه

تدویرگرددوردیس مؤفع مکلاع باه تدویرجلساه

د وناااډی د دایریااادو او گااا ارش وړانااادی کوولیااااره

وارایاااه گااا ارش باااه م ااااا هااادایت دهناااده باااوده

مکلااع دی او بایااد پااوه او مساالکی افسااران پااورتنی

بایدافساااران ورزیاااده ومسااالکی جهااات اشاااترال

یادشااااوو ونااااډو تااااه د رپااااوټ ورکولااااو لیاااااره ور

وارایاااااه گاااااا ارش باااااه جلسااااااات فاااااو الااااااذکر

وپیژندل شی.

معرفی شوند.

 -8د همغ ی ونډی:

 -8جلسات هماهنیی :

د ملی دفاع په وزارت  ،قاول اردوگاانو ،فرقاو او

جلسات هماهنیی دروزارت دفاع ملای ،قاول

لواگانوکی همغا ی وناډی د ادارو دمساؤولینو،

اردوهااا ،فرقااه هااا ولو هااا بااه منظااور ایجاااد

لاه بایو بیلاو صانفونو  ،قومانادانیتونو اواړونااده

و ت ویاات هماااهنیی میااان مسااؤولین ادارات

ارگانونو ترمنځ د همغا ی د الپیاوړتیاا پاه موخاه

بخش ها با صنفوس مختلفه  ،قوماندانیت ها

را لاای هااوک ه دعملاای کیاادو

وارگااان هااای طیااربی تاادویر مییااردد .توافااق

وړګر اااااااااااا ی او دهغاااااااااااای د پلاااااااااااای کیااااااااااااادو

اصااله بااه منصااه اجاارا قاارار میییاارد .واز

جااوړی ی پااه ال

څخه دی څارنه وشی.

تببیق آن نظارت به عمل آید.

 -3د کشاااااااع او اساااااااتخباراتو د مساااااااؤولینو

 -3تدویرجلسااااااااااااااااااااااااااات مسااااااااااااااااااااااااااؤولین
کشع واستخبارات:

ونډی جوړیدل:
دا وناډی د امنیتای وپاعی دڅی نای او د ا ی منااو

ایاااااان جلسااااااات بخاطرتحلیاااااال وپااااااع امنیتاااااای

تدبیرونو دنیولو لیاره د کشع دمسؤولینو ساره پاه

واتخاطتدابیرمؤثرجلسااااااات بامسااااااؤولین کشااااااع

ډاډمن ای او د محرمیت په پاا کای نیولاو ساره د

درمحاال مبم اون بااا ف محرمیاات مبااابق پالیساای

کشااع او اسااتخباراتو د سااترتوی دتیااوری،د پااون

ریاساااااات کشااااااع واسااااااتخبارات طبااااااق پااااااون

او اړتیا سره سم ترسره کی ی.

وپرورت تدویر مییردد.

 -21د افتخاری سند داخیستلو او د قرارداد

 -21جلساااااااااااااااااااااااااات تجدیااااااااااااااااااااااااادقراردادو

د نوی کولو ونډی :

اخذ سندافتخاری :

د ااه ونااډی د هغااو بریاادمونو اوساارتیرو پااه ویاااړ چاای

ایاااااان جلسااااااات مبااااااابق پالیساااااای قاااااارارداد مجاااااادد

بیاااایی قااارارداد منااال شاااوی وی او یاااایی د خااادمت ماااوده

بخاااااااطرمنظوری قاااااارارداد مجاااااادد ویااااااا بریاااااادمون

پاوره کا ی ده او د افتخااری ساند وښاتنوکی وی د ناوی

وسااربازان کااه بن اابر تکمیاال میعااد قاارار داد خواهااان
سند افتخاری میباشند تدویر مییردد.

قرارداد د تیوری د وښتنو سره سم جوړی ی.
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 -22الرښودونکی ونډی :

 -22جلسات رهنمودی:

دا وناډی د اړوناادو آمریناو او بولناادویانو

بخاااااطراجرای بهتروفااااایع بااااه منظااااورتنظیم

لااه خااوا  ،د لویااو ون اډو دچااارو ساامون ،

امورجلسااااات وساااایع ،گردهماااااادی هااااا ،رسااااام

رساااامی پریااااټ ،د لااااوړی مراساااامو  ،پااااه

گذشااات ،مراسااام تحلیاااع  ،اشاااترال دربازدیاااد

رساااامی لیاااادونوکی برخااااه اخسااااتلو د زده

هاااای رسااامی ،اعااا اا باااه تحصااایل وفراگیاااری

ک ودلی لااااااو لیاااااااره دفار یاااااادو مراساااااام

تعلیمااات ،مراسااام فرا اات پ یرادااای ازمهماناااان

دکورنیو او بهرنیو جاو پوړومیلمناود هار

عااالی رتبااه داخلاای وخااارجی ،تنظاایم دعااوت هااا

کلااای لیااااره د پرساااونل دټااااکلو د اااانیرو

وتوفیاااع پرساااونل باااه وفاااایع خاااا

و یاااره

دندو دښه ک نو او داسای نورولیااره پارم

جلسااات رهنمااودی توساای آماارین وقوماناادانان

وی وړل شااااااااااااااااااااااااااای او دنااااااااااااااااااااااااااادی

مربوطااااااااااه بااااااااااه پاااااااااایش باااااااااارده شااااااااااود و

دی انی ی شی.

وفایع مشخت گردد.

د پااور تنیااو د ناادو دالښااه مختااه وړولااو لیاااره

پااااون هااااای تاااادابیری باااارای پیشاااابرد موف انااااه

دی تدابیری پونوناه جوړشای او د ک نای وړدی

وفااااااااااااااااااااااایع فااااااااااااااااااااااو الااااااااااااااااااااااذکرترتیب

وگر ی او په وندوکی دی ولوستل شی .

ومورداجراقرارگیردودرجلسات قرادت شود.

 -21اوپراتیفی ونډی :

 -21جلسات اوپراتیفی:

د امنیتی ،اوپراتیفای ،آکمااالتی او جی ایا و دنادو ناه

قبل ازاع اا وتوفیع پرسونل به وفایع امنیتای

مخکاای د پرسااونل د گمااارلواولی لو څخااه د قوماناادان

،اوپراساااایونی ،اکماااااالتی ومحاااااربوی جلسااااات

لخاوا د ااانی و دناادو دساایارلو لیاااره دایریا ی او پااه

اوپراتیفااای باسااایردن وفاااایع مشاااخت توساااای

پایلااه کاای دورکاارل شااوو دناادو د ک نااو څخااه نتیجااه

قوماناادانان بااه پاایش باارده شااود ودرخااتم وفیفااه

گیاااری وشااای ساااتون ی او نیمی تیاااا وی دی ښاااکاره

نتیجاه گیاری ازچیااونیی اجارای وفیفاه صااورت

شاای او د هغااوی دلااه منځااه وړلاو لیاااره دی ااانی ی

گیرد.نااواقت وچااالش هابرموگردیااده جهاات رفااع

هاادایت ورکاارل شاای او د دناادی پاارم بیولااو کاای دی

آن هاادایت مشااخت ابااوغ وپرسااونل پاایش قااادا

مخکل پرسونل وستایل شی.

دراجرای وفیفه ت دیرشوند.

 -29د بوردونو اوکمیسیونونو ونډی:

 -29جلسات کمیسیون ها و بورد ها:

دا ونااااډی د قاااارارداد کولااااو ،رانیولااااو ،د ازمااااوینی

جلساااات کمیسااایون هاااای ع اااد قااارارداد ،خریاااداری،

اخساااتلو ،نومانااادولو ،نماااری ورکولاااو ،د دسااایلین د

انتخااای ،اخااذ امتحااان  ،نمااره دهاای ،بررساای وپااع

وپااعی څیا ل او د پرسااونل د پااایعاتو نااه د مخنااوی

دسیلین  ،جلوگیری از پایعات پرسونل  ،باورد هاای

دکمیساایونونواود ترفیعاااتو ،تعیناااتو او د طاتاای چااارو

ترفیعات ،تعینات  ،امور طاتی ،تادیاد واجادیت شارایی

دسمون ،د قرارداد بیانوی کولاود شارایبونودمنلو او

به قرار داد مجدد و یره مبابق قانون،پالیسی هاا ،و

داسی نورو بوردونو د ملی دفاع د وزارت د امرونو،

اوامر وزیر دفاع ملی با شفافیت کامل تدویر گردد.

دتیورو او الرښودنو سره سم جوړی ی.
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پااورتنی وناادی دی د بااورد د یااو یااا دوو تنااو دنااه شااتون

جلساااات فااااو الاااذکر بااااه هاااایک وجاااه نساااابت عاااادا

له امله ونه نډول شی اوپاه چااروکی د چتکاوالی او ښاه

موجودیاات ی ا

و یااا دو ع ااو کمیساایون و یااا بااورد

والاای لیاااره د هغااه کااس مرسااتیال (عوپاای) دی پااه بااورد

معبااال نیردیاااده بخااااطر سااارعت و صاااحت در کاااار

کی ونډه واخلی او السلی

معاون(عوپااااااااااااای) آن در باااااااااااااورد اشاااااااااااااترال

دی وک ی.

( )2پاااه نوماااوړو وناااډوکی د قاااانون او منااال شاااویو

و ام ا نماید.

تیورو د وښتنو سره سم دی د عدالت او رواتیا پر

( )2درجلسااات متااذکره بااا رعایاات مبالبااات ق اوانین و

بنسټ تصمیم ونیول شی.

پالیساای هااای منظااور شااده بااا شاافافیت و تااامین عاادالت

( )1د کمیسایونونو او بوردونااو ردیساان او ا ی لااه

تصمیم اتخاط گردد.

وال سره سم په ټولو برخوکی دخیلو ک نو له صحت

( )1رودسا و اع ای کمیسیون ها و باورد هاای توفیاع شاده

او قانونیت څخه مسؤولیت لری.

بااا درنظرداشاات صااو یت درتماااا مااوارد از صااحت و قااانونی
بودن اجراات خویش مسؤولیت دارند.

دریم څیرکی

فصل سوا

مسؤولیتونه

مسؤولیت ها

الع د ملی دفاع وزارت!

الع -وزارت دفاع ملی!

 -2دپرسونل اوتعلیماتومعاونیت:

 -2معاونیت پرسونل وتعلیمات:

( )2دملاااااای اردو داړتیاااااااوو پاااااار بنسااااااټ د ونااااااډو

( )2مروروانکشاس پالیسای تادویر جلساات باه اساا

دتیوری وده اوپراختیا.

نیازمندی های اردوی ملی.

()1دد ااااااه تیااااااوری د الرښاااااااودنو دعملاااااای پلااااااای

( )1نظاااااااااااااااااااااااارت ازصاااااااااااااااااااااااورت تببیاااااااااااااااااااااااق

کیدوڅخه څارنه.

عملی رهنمود های این پالیسی.

( )9اړوناااااااده څانیوتاااااااه او د هغاااااااوی لاااااااه الری

( ) 9تکثیروتوزیاااااع پالیسااااای تدویرجلساااااات باااااه

دمااااادیریتونو او ټاااااولی ترکچااااای پاااااوری د ونااااادو د

مراجاع طیاربی واز طریاق آنهاا الای قدماه ماادیریت

دایریدولو تکوری ویشل.

ها وتولی ها.

( )4د دی تیوری د الرښودنو تشریال کول وبیانول.

( )4توپیال وتشریال رهنمود های این پالیسی.

 -1ریاست

 -1د

وقو سترتوی:

( )2له

وقی پلاوه د وناډو د جوړیادو د تیاوری د

( )2نظااااااااارت

و

:

ااااااااوقی در مااااااااورد تببیااااااااق مااااااااوثر

پالیسی تدویر جلسات .

پلی کیدو په هکله څارنه.
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 -9د ټولنی واړیکو،پارلماااااااانی اود عاماااااااه

 -9ریاسااااات روابااااای اجتماعی،پارلمااااااانی و

چاروسترتوی:

امور عامه:

( )2د ملی اردو پاه اړوناد د شاعارونوټاکل او منال مخکای

( )2تهیه و تادید شعار های اردوی ملی قبال از چاا

له هغه چی چا  ،ولیکل شی او یا و ول شی.

 ،تحریر و نصب آن .

( )1د ملی دفاع د وزارت په کچه د ونډو او محفلاو

( )1ترتیااااااااااااب و تنظاااااااااااایم محافاااااااااااال در ساااااااااااابال

تنظیمول .

وزارت دفاع ملی .

( )9د ملاااای دفاااااع د وزارت پااااه کچااااه د مبااااارکی او

( )9ترتیااب و تنظاایم پیاااا هااا وکااارت هااای تبریکاای و

پیغامونو د کارتونو او نورو موپوعاتو تنظیمول .

سایر موپوعات به سبال وزارت دفاع ملی .

()4دملی دفاع د وزارت د تیوری سره سم د رسانیو

( )4نشاااااااااار گ ارشااااااااااات جلسااااااااااات و محافاااااااااال از

له الری د ونډو رپوتونونه خیرول.

طریق رسانه هامبابق ّپالیسی وزرت دفاع ملی .

( )5په ملای ور او او مراسامو کای د گاډون کوونکاو

( )5تعین و انتخای اشترال کنناده گاان در جلساات و

معلومول او خوښول.

مراسم روز های ملی .

( )6د ملااااای دفااااااع وزارت پاااااه کچاااااه د وناااااډو او

( )6توزیاااع کاااارت هاااای جاااواز دخاااول در جلساااات و

محفلوناااااوکی گاااااډونکو نکاااااو تاااااه دننوتوداجاااااازی د

مراسااااااااام بااااااااارای اشاااااااااترال کنناااااااااده گاااااااااان باااااااااه

پااو (دکارتونو) ویشل.

سبال وزارت دفاع ملی .

( )7د ونډواو محفلود جوړیدو د وړ ای معلومول .

( )7تعیین محال مناساب برگا اری جلساات و مراسام.

( )8دع یدتی فرهنیی سترتوی سره په همغ ی سره

( )8نصب پوساتر هاا ،شاعار هاا و فوتوهاا در رابباه

د ملاای ور اااو پاااه اړونااد د پوساااترونو ،شاااعارونو او

بااااااه مراساااااام روز هاااااااای ملاااااای درهماااااااهنیی باااااااا

عکسونو وړندول.

ریاست ع یدتی وفرهنیی .

( )3د ونډی گدون کوونکو ایونو معلومول او هام

( )3معین ساختن جاهای اشترال کننده گان جلسه و
بلند رتبه مشترکین در جلسه .

د لوړپوړو گډون کوونکو نوا د لیکنه.

ناا گذاری اشخا

ی -ستردرستی !

ی -ستردرستی !

 -2دکشع اواستخباراتو سترتوی:

 -2ریاست کشع و استخبارات :

( ) 2د ملاااای دفاااااع وزارت او ستردرسااااتی د قاااارار گاااااه د

( ) 2کنتااارول ومراقبااات جااادی ازمحااال تدویرجلساااا ت

ونډو د جوړولو د ای څخه د امنیت په خاطر په جادی

قااارار گااااه وزارت دفاااااع ملااای و ستردرسااااتی بخاطر

توگه څارنه او کتنه .

تامین امنیت .

( )1دگاااااارنی ونو دمساااااؤولینو ساااااره پاااااه همغااااا ی

( ) 1معلومااااااااات درمااااااااورد اشااااااااخا

دشکمنوکسانوپه هکله معلوماات الساته راوړل او لاه

درهماااااااااااهنیی بامسااااااااااووولین گااااااااااارنی ون هااااااااااا

ناوړه پیښو څخه مخنوی.

وجلوگیری از وادث ناگوار.
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مشااااااااکول

( )9د ونااډو تاالرتااه د ننوتلااو دکااارتونو لااه ویشاالو

( ) 9نظااااااارت دقیااااااق ازتوزیااااااع کااااااارت هااااااای

څخه په جدی توگه څارنه.

دخولی به تاالرجلسا ت.

( )4پورتنی ک نی د سا وی اومنځنیو قومانادانیتونو

( )4امااور فااو در قوماناادانیت هااای سااا وی و متوساای

اړوند د کشع آمریتونو لخوا ترسره کی ی .

از طرس آمریت های کشع مربوطه پیشبرده میشود .

 -1ع یدتی فرهنیی سترتوی:

 -1ریاست ع یدتی فرهنیی:

( )2د ستردرساتی پااه قرارگاااه کاای د دیناای  ،مااذهبی

( )2تدویرجلسات تجلیل از ایاا دینای  ،ماذهبی وملای

ونااااډو جوریاااادل او د ملاااای دفاااااع وزارت پااااه کچااااه

در قرار گاه ستردرستی و به سبال وزارت دفااع ملای

داړیکاااو  ،پارلماااانی او عاماااه چاااارو د ساااترتوی پاااه

در هماهنیی و مشوره باا ریاسات روابای اجتمااعی ،

همغ ی او مشوری سره ک نی کول .

پارلمانی و امور عامه تنظیم شود .

( )1د هیواد داسومی اودینای ع ایادو د اصاولو ساره

( )1شاااروع وخاااتم جلساااا ت مباااابق ع ایاااد واصاااول

سم د ونډو پرانستل او پای ته رسول.

دینی واسومی کشور.

( )9د ټولنی و ،پارلمانی او عامه چارو د سترتوی په

( )9نشااااار گ ارشاااااات محافااااال روز هاااااای دینااااای وماااااذهبی

همغااا ی ساااره د رسااانیو لاااه الری دماااذهبی محفلوناااو

از طریاااااق رساااااانه هاااااا درهمااااااهنیی باااااا ریاسااااات روابااااای

رپوت برابرول او خیرول .

اجتماعی ،پارلمانی وامور عامه.

( )4ددیناااای او ماااااذهبی ور اااااو پااااه مراسااااامو کااااای

( )4تعیاااااااین اشاااااااترال کنناااااااده گاااااااان در مراسااااااام

د گډون کونکو معلومول.

روز های دینی ومذهبی .

( )5دمراسمو گدون کونکو ته د کارتونو ویشل .

( )5توزیع کارت ها باه اشاترال کنناده گاان مراسام .

( )6دمراسمو د ای او مکان ټاکل .

( )6تعیین محل و مکان برگ اری محفل .

( )7د وناډی او مااذهبی مراساامو گاادون کونکااو تااه د

( )7ارسال اطوعیه بارای اشاترال کنناده گاان جلساه

خبرتیاااا لیااااره د مراسااامو څخاااه دری ور ااای مخکااای

و مراسااام ماااذهبی  9روز قبااال از برگااا اری مراسااام
رض مسبو بودن اشترال کننده گان .

گدون کوونکو ته خبر ورکول .
( )8د مااذهبی ور ااو پااه اړونااد پااه محااافلونو کاای د

( )8نصااااااب پوسااااااتر هااااااا وشااااااعار هااااااا در راببااااااه

پوسترونو او شعارونو ول.

به مراسم روز های مذهبی .

( )3د لوړپاااوړو گاااډون کوونکاااو ایوناااه معلوماااول

( )3تعیاااین جاهاااای اشاااترال کنناااده گاااان بلناااد پایاااه
و ناا گ اری آن در مراسم .

او د هغوی نومول .
( )21د ونااااااااډ او مراساااااااام پااااااااه هغااااااااه معینااااااااه

( )21دایااااااااااااار نماااااااااااااودن جلساااااااااااااه و مراسااااااااااااام

ورځ او یا تر هغه د مخه دایرول.

قبل از تاری معینه آن ویا درهمان روز .

( )22پااورتنی چاااری پااه سااا وی او منځنیااو قوماناادانیتونو

( )22اماااور فاااو در قومانااادانیت هاااای ساااا وی و متوسااای

کی د ع یدتی فرهنیی آمریتونو لخوا مخته وړل کی ی.

از طرس مسؤولین ع یدتی فرهنیی پیش برده میشود.
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 -9د ستردرستی د مایی او محافظت لوا :

 -9لوای مایه ومحافظت ستردرستی :

( )2د دفااااااع وزارت او ستردرساااااتی د قااااارار گااااااه د

( )2تامین امنیت اشترال کننده گان جلسات قرار گاه
وزارت دفاع ملی و ستردرستی .

ونډو دگډون کونکود امنیت تامینول .
( )1داړتیاااا پاااه صاااورت کااای اااانی ی
ونډی د

اااای تاااه د

( )1در صااورت پاارورت انت ااال اشااترال کننااده گااان
جلسات به محل مبلوی .

ولی دول .

و همکااااری هماااه جانباااه در ماااورد آمااااده

( )9د ونااااااااااااااااااډی د ااااااااااااااااااای جوړولااااااااااااااااااو لیاااااااااااااااااااره

( )9کمااا

هراړخی ه مرسته کول .

نمودن تاالر برای تدویر جلسات .

( )4وال لرونکو م اامونود امار ساره سام د وناډی گاډون

( )4تهیاه اعاشاه و محال بااود و بااش بارای شاااملین

کوونکو لیاره داعاشی او اوسیدلو د ای برابرول.

جلسات مبابق امر م امات طیصوا .

( )5دهغو رابلال شاوو میلمناو چای د ملای دفااع وزارت تاه د

( )5پذیرادی و ایجاد سهولت برای مهمانان دعاوت شاده کاه

ننوتلوکارت نه لری د اسانتیا دبرابرول او دهغوی هرکلی.

کارت جواز دخول به وزارت دفاع ملی را ندارند.

 -4دگارنی ونونوقوماندانان :

 -4قوماندانان گارنی ون ها:

( )2دکشااع دمسااووولینو سااره پااه همغ ا ی د ونااډی

( )2آماااده نمااودن محاال مناسااب باارای تدویرجلسااا ت

دجوړولو لیاره دیووړ ای تیار ول.

درهماهنیی با مسوولین کشع.
ولاااااااااااااااوازا ماااااااااااااااورد

( )1د ونااااډی دجوړولولیاااااره داړتیااااا وړلوازماااااواو

( )1تهیاااااااااااااااه اجناااااااااااااااا

توکو تیاره ول.

پرورت برای تدویرجلسا ت.

( )9د اړتیا په پاا کی نیولوساره د اړوناد قومانادان د

( )9در صورت پرروت تهیه وآمااده نماودن اعاشاه

امااار ساااره سااام د ــونـاااـډی گاااـډون کوونکاااو لیـاااـاره

گااارا ویاااا چاااای بااارای اشاااترال کنناااده گاااان جلساااا ت

چــای اودگرمــی اعاشی تیار ول.

مبابق امر قوماندان مربوطه .

( )4داړتیاااا پاااه صاااورت کااای ټاااا کلااای ـاااـای تـااااـه

( )4درصااااااورت پاااااارورت ماااااال ون اااااال شاااااااملین

د ــونــډی دگــډون والـو لی د.

جلسا ت به محل مبلوی.

( )5د وناااډی دجوړیااادو د اااای څخاااه بهااار دامنیااات

( )5تــــامین امنــــیت ،نظــاـم ودسیلـــاـین درخـاـارز

،نظم اودسیلین راوستل.

محــــل تـــدویرجلسا ت.

( )6ټاکل شوی پارل ته دن لیه واسبوالرښوونه.

( )6رهنمایی وسایی ن لیه به پارکینو تعین شده.

( )7د اااااـونډی گاااااډون کوونکوتاااااه د وناااااډی اااااای

( )7کمااااااا

ته دننوتو الرښوونه.

جلسا ت به محل تعین شده.

( )8د ونډی تاالرتاه دناا مسوولواووساله والوکساانو

( )8جلااااوگیری ازورود افااااراد مساااالال یرمسااااووول

د ننوتوڅخه م نیوی.

بداخل تاالرجلسا ت.

( )3ټاکااااال شاااااوی اااااانی ی اااااای تاااااه دوسااااالوال

( )3رهنماااااااااااایی بادییااااااااااااردان مساااااااااااالال باااااااااااه محاااااااااااال
مخصو

باډییاردانو لی دول .

ورهنماااااااایی اشاااااااترال کنناااااااده گاااااااان

تعین شده.
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( )21د رابلااال شاااوو ملکااای او امنیتااای ارگاااانونو لاااه

( )21پ اذیرادی از مهمانااان کااه ازارگااان هااای ملکاای
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