امتيازونه

د افغانستان اسالمي جمهوريت

.د امتٌازونو كچه په الندې مواردو باندې اړه لري
د مسوولٌتونوكچه
د كار په بازار كې د مهارتونو شتون
د نوماندو تجربې او لوړې زده كړې.

د اداري اصالحاتواوملكي خدمتونو خپلواك كميسيون

له ګټه اخيستونكو وزارتونو سره تفاهم ليك

د پروګرامونو دطرحې اومديريت
لوې رياست

كله چې د غوښتونكً ادارې غوښتنلٌك تائٌد شو بٌا د غوښتنلٌك
وركوونكً ادارې او د اداري اصالحاتو او ملكً خدمتونو دخپلواك
كمٌسٌون ترمنځ د تفاهم لٌك په السلٌك كولو سره قانونً الره آوارٌږي
اوالندې موارد افاده كوي.
د اړوندې ادارې په چوكاټ كې د ګومارل شوي كاركوونكً د
مامورٌت څرګندونه
له نوماندو دمالتړپه موخه د وزارتونود فعالٌتونووړاندې كول
برٌالً نوماندان د دولتً ادارو په مهمو مدٌرٌتً بستونو كې ګومارل

كٌږي.

” د پروګرامونو طرحې او مديريت دلوې رياست مسووليت په
هغو ادارو كې چې د ظرفيتونو د لوړولو ته زېاته اړتيا ليدل
كيږي د مسلكي او تكړه افرادو د ګومارولو له الرې د افغانستان
د اسالمي جمهوريت د مركزاوواليتونو په كچه په ادارو كې
داجراآتو د ښه والي مالتړدي.
روح هللا عثماني
د پروګرامونو د طرحې او مديريت لوې رئيس

"د كابل نړٌوال كنفرانس د پام وړهغه ټكً ښكاندوې دى چې له
ٌو پړاو څخه بل پړاو ته چې سوله ،عدالت او عادالنه پراختٌا
پخپله د افغانانو له خوا رهبري كٌږي ...،او دښه حكومت كولو
او د غوره خدمتونو د وړاندې كولوپه پاٌله كې د افغانستان د
ټولو اتباعو لپاره ٌوه نوې ژمنه ده)).
جاللتمآب حامد كرزى
د افغانستان داسالمً جمهورٌت جمهور رئٌس

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پروګرامونو دطرحې اومديريت لوې رياست
د افغان فلم واټ د اردو مركزي كلوپ
شش درك
كابل افغانستان
تيلفون۰۰۹۳۷۵۲۰۲۳۶۳۷:
:ايميل info@afghanexperts.gov.af
ويب پاڼه www.afghanexperts.gov.af

دمديريت لپاره دظرفيت پروګرام

د عامه خدمتونو د باوروړ ،رڼواو دوامداره خدمتونود
اجراآتو ښه والي

لرلٌد
افغانستان د  ۲۰۰۸كال په پسرلً كې وٌجاړشوى و  .د دوه دٌرش
كلنې وٌجاړونكً جګړې له امله اداري تشكٌالت ګډوډ او
په ملً او نړٌواله كچه ېې نا كارنده حكومت رامځته كړي
او دافغانستان د دوه دٌرشو مٌلونو تنو وګړو لپاره د عامه
خدمتونو د بنسټونو د جوړولو په موخه د متخصصٌنو
نشتوالً احساس كٌده چې دغه كمښت د هر ټولنٌزسكتور
كلٌدي مهارتونه تر اغٌزې الندې نٌولً وو او په همدې
موخه په  ۲۰۰۸مٌالدې كال كې د مدٌرٌت لپاره دظرفٌت
پروګرام دغو مهمو اړتٌاوو ته د ځواب وٌلو او د ادارو د
ظرفٌتونو د لوړولو په موخه جوړ شو.
د مدٌرٌت لپاره دظرفٌت د پرو ګرام موخه د په بهر كې دمٌشتو
افغان متخصصٌنو د استخدام او د جانبً شمولٌت د
پروګرامونو په پرځاې رامنځته شو د افغانستان د تكړه او
وړو مدٌرانو استخدامول دي.
د ظرفيت لپاره دمديريت پروګرام
د ظرفٌت لپاره دمدٌرٌت پروګرام د اداري اصالحاتو او ملكً
خدمتونو دخپلواك كمٌسٌون د پروګرامونو د طرحې او
مدٌرٌت د لوې رٌاست له خوا اداره كٌږي او د پروګرام د
تطبٌقولو پهموخه د ګډو هلو ځلو د ٌو تطبٌقً همكار په
توګه انتخاپ شوى دى.
دغه راز د مدٌرٌت لپاره دظرفٌت پروګرام د جامع مٌكانٌزمونو په
جوړولو اود څارنې او څٌړنې د اغٌزمن بهٌر په عمل كولو
سره د رڼې او شفافې كړنالرې مالتړ كوي.
د مدٌرٌت لپاره د ظرفٌت پروګرام چې د افغانستان د بٌا رغاونې د
صندوق له خوا تموٌلږي د هٌواد د وزارتونو او دولتً
ادارو په مهمو مدٌرٌتً څانګو كې دمسلكً او تكړه افرادو
د ګومارلو له بهٌرسره مرسته كوي.
ددغه پروګرام اساسً موخې په الندې ډول دي،
د افغانستان د اسالمً جمهورٌت په ادارو په تٌره بٌا هغو ادارو كې
چې په مستقٌم ډول د غوره خدمتونود وړاندې كولو
مسوولٌت لري دكارونو اغٌزمنتٌا ده.
په اغٌزمن او غوره ډول په والٌتونو او ولسوالٌو كې دكاري وړتٌا
لوړول .په ملً او سٌمه ئٌزه كچه د اداري ظرفٌت لوړتٌا د
تموٌلوونكوسرچٌنوله تخنٌكً مرستو له مالتړ سره اړه
لري.
د ظرفٌت لپاره دمدٌرٌت پروګرام د ټول افغانستان په دولتً ادارو
كې د درې سوو تنو كادرونو په ګومارلو پٌل كړى چې
موخه ېې دملكً خدمتونو د ادارو مالتړدى او په هٌواد او
بهر كې د نړٌوالو سازمانونواو ځانګړوسكتورونو څخه
خواره واره افغان متخصصٌن استخداموي او ورسره ددوو
كلونو لپاره تړون السلٌك كوي او ٌو بل كال ته د هم
قرارداد نوي كٌداې شً.
دمديريت لپاره دظرفيت د پروګرام ستراتيژيكه موخه
دملكً خدمتونود څانګود اجراآتو په څرنګوالً كې د غوره كارونو د
زمٌنې د برابرولو په موخه د ټاكل شوٌو وزارتونو او د
هغو د والٌتً ادارو ترمنځ د پراخې سٌالى رامنځته كول
دي.

دمديريت لپاره د ظرفيت د پروګرام اساسي دنده
دغه پروگرام زٌاتره د ادارو له غوښتنې سره سم مسلكً او تكړه
افراد په پنځو مهمو مدٌرٌتً برخو كې په كارګوماري چې په الندې
ډول دي
مالً و حسابً مدٌرٌت ( بودجه جوړولو اومحاسبه)
د بشري سرچٌنومدٌرٌت ( استخدام)
د پالن او پالٌسٌو د طرحې او تطبٌق مدٌرٌت
د عمومې اداري مدٌرٌت( تهٌه او تداركات)
او د څارنې او څٌړنې مدٌرٌت)
د مدٌرٌت لپاره دطرفٌت پروګرام هغه اساسً او مهمې دندې چې د
افغانستان داسالمً دولت په ګوټ ګوټ كې د ادارو د فعالٌتونو مركز
دي ،تشخٌصوي په تٌره بٌا هغه برخې چې دملً مدٌرٌت د بدلون
بهٌر په كې شامل دي.
دمدٌرٌت لپاره دظرفٌت د پروګرام د پراخو هلو ځلو بشپړه موخه د
تخصصً اړتٌاوو د وړاندٌزپه اړه د ټاكل شوٌو اداروهڅول دي تر
څو د انفرادي استخدام او څارنې بهٌر د پروګرامونودطرحې او
مدٌرٌت دلوې رئٌس له خوا پٌل شً.
د مدٌرٌت لپاره دظرفٌت پروګرام هغو غوښتنو ته چې د افغانستان د
اسالمً جمهورٌت له لورې د هغو تخصصً مرستو په موخه چې د
پنځو عمومً فعالٌتونو له جملې څخه په ٌو ٌا څو برخو كې
رارسٌږي ،ځواپ واېې.
د مديريت لپاره د ظرفيت د پروګرام كړنالره:
د پروګرامونو د طرحې او مدٌرٌت لوې رٌاست د مدٌرٌت لپاره د
ظرفٌت دپروګرام د پرمخ بٌولو لپاره د افغانستان دبٌا رغاونې لپاره
د وجهً صندوق /نړٌوال بانك تطبٌقً همكار دى.دغه پروګرام ٌو
ځانګړې ځاې لري او په اړه ېې په مستقٌم ډول د اداري اصالحاتو
او ملكً خدمتونو د خپلواك كمٌسٌون رئٌس ته رپوټ وركول كٌږي.
د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت لوې رٌاست د اداري اصالحاتو
او ملكً خدمتونو لوې رٌس ته ځواپ واًٌ او د پروګرام د موخوپه
السته رواړلو ،د ښه حساب وركولو د سٌستم او غوره مدٌرٌت په
شتون باندې مكلف دۍ.
د افغانستان د اسالمً جمهورٌت ادارې له دغو الرو چارو څخه په
استفادې سره كوالې شً دمدٌرٌت لپاره دظرفٌت د پروګرام له
تخصصً مرستو څخه برخمنه شً.
د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت لوې رٌاست ته د غوښتنلٌك
وړاندې كول ،له تخصصً مرستو سره د څانګو د اړتٌاوو معرفً
كول.
غوښتنلٌك دغه راز د چاور د ښه والً په اړه مطلوبې پاٌلې
څرګندوي.
د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت د لوې رٌاست له خوا د مدٌرٌت
لپاره دظرفٌت د پروګرام له معٌارونو سره په مطابقت كې د
غوښتنلٌك لوستل او څٌړل.
د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت لوې رٌاست د غوښتوونكو د
لٌاقت او وړتٌا پر بنسټ په لنډ لست باندې موافقه كوي او بٌا د هغو
له جملې څخه له برٌالٌو نوماندانو سره مركه كٌږي.

د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت دلوې رٌاست له خوا د وړاندې
شوٌو غوښتنلٌكونو تصحٌح په هغه صورت كې چې څٌړنٌز ټٌم هغه
بشپړ نه بولً او د نورجزئٌات غواړي.
د ردولوٌا منلوپه موخه نظرٌې او وړاندٌزد پروګرامونو دطرحې او
مدٌرٌت لوې رئٌس ته وړاندې كٌږي.
د رد د راېې په صورت كې غوښتنلٌك پاې ته رسٌږي او د تائٌد په
صورت كې ٌو ٌادداښت د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت دلوې
رٌاست په په وٌب ساٌت كې
)(www.afghanexperts.gov.afخپرٌږي.
د لومړيتوب حق ټاكل شوي
لومړى هغوسيمه ييزودولتي ادارو ته چې خلكو ته د اساسي
خدمتونو د وړاندې كولو مسووليت لري خو كاري ظرفيتونه ېې
محدود دي
دويم په هغو ملي او سيمه ييزو ادارو كې چې كاري ظرفيت ېې
غوره دى خو دوام او استمرار ېې تر پوښتنې الندې راځي.
د ظرفٌت لپاره دمدٌرٌت دپروګرام بستونو ته لومړنً شراٌط
د ځانګړو دندو لپاره مخكٌنې شرط د اړتٌا له مخې اداره كٌږي خو
په ټولٌزه توګه له غوښتوونكو څخه د الندېنٌو مهارتونو هٌله كٌږي.
د دوكتورا او ماسترى په سوٌه تحصٌلً سوابق او ٌا د هٌواد په دننه
او بهر كې كاري تجربې
پوره مسلكً تجربې ،دمثال په توګه هغه وړتٌاوې چې د غوښتونكې
ادارې له خوا په ګوته شوي دي
د مدٌرٌت ،كنترول ،څٌړنې او څارنې په برخو كې مهارت او
وړتٌاوې
د ادارې د پراختٌا په اړه سوابق او د دولت او تموٌلوونكو د بهٌر په
هكله پراخه پوهه
د پالن جوړولو ،عملٌاتو او كنترول په اړه د ستونزو په حل الره كې
مهارت
د ژبې او اړٌكو په برخو كې ښه مهارتونه
تجربې
روزنٌزې
درخواستی
ارائه
طريقه
د ډله ئٌزكارد پاٌلو د تعقٌبولو ځواكمنً
د ٌوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان كې له مٌشت كٌدو سره مٌنه
د غوښتنلٌك د وړاندې كولو الره
داوطلبان كوالې شً خپل غوښتنلٌكونه د بست له عنوان او شمېرې
سره د و ٌب پاڼې ،برٌښنا لٌك او لٌك له الرې په كابل كې د
پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت دلوې رٌاست ادارې ته ولٌږي.
د پروګرامونو دطرحې او مدٌرٌت دلوې رٌاست وٌب پاڼې ته
مراجعه وكړى.
www.afghanexperts.gov.af
تڼۍ كٌكاږۍjob Opportunities .د اعالن شوٌو بستونولپاره د
بټنې ته فشار وركړۍ او بٌا Apply nowوروسته د
پتې ته ولٌږۍ@afghanexperts.gov.af application.ې
له غوښتنلٌك وركوونكو سره ددوې د غوښتنلٌكونو له څٌړنې
وروسته اړٌكې ټٌنګٌږي.

