گزارش مختصر از فعالیتهای

بورد تعیینات
بــورد تعیینــات در مــاه اســد ســال روان ،بــه تعداد  39بســت
عالیرتبــۀ ادارات مختلــف را از طریــق سیســتم اســتخدام
الکترونیکــی بــه اعــان گذاشــت .در مجمــوع بــه تعــداد
 904درخواســتی بــرای احــراز بسـتهای یادشــده دریافــت
گردیــد .برعــاوه ،کمیتــۀ شارتلیســت بــورد تعیینــات بــه
تعــداد  17بســت از بســتهــای ردیــف « ب » را شــارت
لیســت کــرده اســت .بــه  18شــکایت کــه در خصــوص
پروســۀ شارتلیســت مواصلــت کــرده نیــز پاســخ داده
شــده اســت .همچنــان درایــن مــاه امتحــان الکترونیکــی
 ۱۰بســت ردیــف « ب » همــراه بــا  ۱۹بســت ردیــف « ج »
اخــذ گردیــده اســت .مصاحبــه  ۴بســت ردیــف « ب » اخــذ
و شــکایاتی کــه از پروســۀ امتحانــات مواصلــت ورزیــده بــه
تعــداد  ۴شــکایت بــود کــه بــه آن پاســخ داده شــده اســت.
بــه همیــن طــور ،از طــی مراحــل اســتخدام  ۲۸۳بســت
پایینرتبــۀ ادارات مختلــف مرکــزی و والیتــی کــه
شــامل ۲۹۰بســت ردیــف « ج » ۲۶ ،بســت ردیــف « د » ،و
 ۴۶۷بســت ردیــف « هـــ » میگــردد ،توســط کارشناســان
نظــارت بــورد تعیینــات ،مرکــزی و والیتــی نظــارت شــده
اســت.
بورد رسیدگی به شکایات
در ایــن مــاه ،بــه تعــداد ( )255شــکایت از وزارتخانههــا
و ادارات مســتقل دولــت بــه بــورد رســیدگی بــه شــکایات
مواصلــت ورزیــده اســت 223 .مــورد آن مرتبــط بــا رونــد
اســتخدام اســت کــه موضوعــات مختلفــی چــون عــدم
شارتلیســت  ،عــدم قناعــت از نتیجــۀ امتحــان ،اعــان
بســت ،عــدم اخــذ امتحــان ،عــدم تقــرر و شــکایت مبنــی
بــر عــدم شــفافیت پروســۀ اســتخدام را شــامل میشــود.
 32شــکایت دیگــر آن بیشتــر متمرکــز بــر امــور ذاتــی
کارکنــان بــوده و شــامل مــوارد مختلــف از قبیــل تبدیلــی
غیــر قانونــی ،انفــکاک ،عــدم ترانســفر ،کســر معــاش ،عــدم
تطبیــق قانــون خدمــات ملکــی ،عــدم قناعــت بــه ارزیابــی
ســاالنه و عــدم اجــازۀ اســتفاده از رخصتــی میگــردد.
همچنــان ،بــه منظــور رســیدگی بهتــر و تأمیــن شــفافیت
بیشتــر در عرصــۀ رســیدگی بــه شــکایات کارکنــان
خدمــات ملکــی ،در رونــد بررســی ســؤاالت مســلکی ســه
دوســیه توســط ایــن بــورد بــه اهــل خبــره راجــع گردیــده
اســت .برعــاوه ،بــه تعــداد  ۲۵۶مصوبــه صــادر گردیــده
اســت کــه شــامل  195مــورد رد 32 ،تأئیــد 11 ،حفــظ8 ،
اعــان مجــدد و  10هــم امتحــان مجــدد میباشــد.

ریاست عمومی خدمات ملکی
عمدهترین فعالیتهایی که توسط ریاست عمومی خدمات ملکی در جریان این ماه به انجام رسیده قرار ذیل است:
.1تقنین و پالیسیهای خدمات ملکی
بــه تعــداد  5طرزالعمــل و ســند تقنینــی شــامل (طرزالعمــل اســتخدام کارکنــان کمیســیون شــکایات انتخاباتــی ،طرزالعمــل مراکــز
امتحانــات الکرتونیکــی ،طرزالعمــل تعییــن وکالی گــذر ،طرزالعمــل گزینــش اعضــای کمیســیون مبــارزه بــا فســاد اداری و انفــاذ آن،
و اصــول وظایــف داخلــی بــورد تعیینــات خدمــات ملکــی) توســط ریاســت محــرم تقنیــن و پالیســی نهایــی شــده اســت .همچنــان
تعدیالتــی پیرامــون طرزالعمــل تعیینــات بســتهــای ســوم و چهــارم و طرزالعمــل تعیینــات بســتهــای هفتــم و هشــتم در مطابقــت به
نیازمنــدی روز ترتیــب شــده اســت کــه پــس از طــی مراحــل قانونــی بــه اجــرا در خواهــد آمــد.
تحقیقــات ابتدایــی در مــورد قانــون تشــکیالت اساســی صــورت گرفتــه اســت تــا بــه مــرور زمــان بــه منصــة تطبیــق قــرار گیــرد .بــه منظور
تطبیــق بهــر قوانیــن و اســناد تقنینــی مربــوط بــه خدمــات ملکــی از جانــب وزارتهــا و ادارات دولتــی ۲۰ ،مــورد قضایای مغلــقِ واصله
ی هــای کتبــی بــه مراجــع مربــوط ارایــه گردیــده اســت .بــه همیــن گونــه
مــورد مطالعــه و تحقیــق قــرار گرفتــه و طــی  ۲۵مــورد رهنامیـ 
طــرح مســودۀ ابتدایــی طرزالعمــلهــای تبدیلــی دورانــی ،آمــوزشهــای داخــل خدمــت ،همــکاری بــا ادارات ،مقــررۀ کادر ادارۀ عالــی
بررســی ،میکانیــزم تطبیقــی قانــون اجــراات اداری و مقــررۀ کادر منابــع بــری تحــت کار قــرار دارد .طــی ایــن مــاه بــه تعــداد  ۴۵مــورد
مشــوره هــای حقوقــی نیــز مبنــی بــر درخواســتهــا و مطالبــات ادارات دولتــی ارایــه گردیــده اســت .قابــل تذکــر اســت اینکه بــه خاطر
ن قوانیــن در عرصــۀ خدمــات ملکــی در متــام وزارتهــا و ادارات دولتــی  ،طــی ربـعوار تیــمهــای بررســی و نظــارت بــه
تطبیــق همســا 
ت هــای تجــارت
وزارتهــا و ادارت رفتــه و از تطبیــق قوانیــن نظــارت بــه عمــل میآورنــد .در مــاه اســد بــه تعــداد  ۲۰دفــر ســوانح در وزار 
و صنایــع و  ۲۰دیگــر هــم در فوایــد عامــه مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن برنامــه در مــاه بعــدی نیــز جریــان خواهــد
داشت.

تثبیت و سادهسازی پروسههای اجرائیوی
ریاســت سادهســازی پروس ـههای اجرائیــوی در ســه بخــش (شناســایی و تثبیــت پروس ـههای مغلــق و زمانگیــر در وزارتهــا و ادارات
دولتــی ،سادهســازی پروس ـههای اجرائیــوی و بازنگــری وظیفــوی ( )Functional Reviewفعالیتهــای زیــر را انجــام داده اســت.

• شناسایی و تثبیت پروسهها

رونــد تثبیــت پروسـههای مغلــق و زمانگیــر در وزارت احیــا و انکشــاف دهــات و ادارۀ ملــی آمادگــی مبــارزه باحــوادث در جریــان مــاه
اســد ســال جــاری تکمیــل و مجموعـاً  ۷پروســۀ مغلــق و زمانگیــر در مربوطــات ادارات فــوق شناســایی و تثبیــت گردیــده اســت.
یــک پروســه در وزارت احیــاء و انکشــاف دهــات (پروســه پــاک کاری و ترمیــم کاریــز (از طریــق قــرارداد وزارت بــا شــورای قریــه جــات)
شــش پروســه در ادارۀ ملــی امادگــی مبــارزه بــا حــوادث (پروســه توزیــع کمــک بــرای ورثــۀ شــهدا حــوادث طبیعی(انفــرادی) بطــور
اســتثنایی ،پروســۀ توزیــع کمــک بــرای ورثــۀ شــهدای حــوادث طبیعــی (گروهــی) والیتــی ،پروســۀ توزیــع کمــک بــرای ورثــۀ شــهدا
حــوادث طبیعی(گروهــی) از طریــق ادارۀ مرکــزی ،پروســۀ توزیــع مــواد غذایــی و غیــر غذایــی بــرای مترضریــن در حالــت غیــر اضطــرار،
پروســۀ مســاعدت نقــدی بــرای مالکیــن منــازل تخریــب کلــی ناشــی از حــوادث طبیعــی (از طریــق کمیتــۀ والیتی) و پروســۀ مســاعدت
نقــدی بــرای مالکیــن منــازل تخریــب کلــی ناشــی از حــوادث طبیعــی(از طریــق اداره مرکــزی)
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سادهسازی پروسههای اجرائیوی
طــرح هــای  ۱۰پروســۀ اداره تعلیــات تخنیکــی و مســلکی (توزیــع شــهادتنامۀ فارغیــن انســتیتوتهای مســلکی بــه شــکل انفــرادی و
گروهــی ،توزیــع دیپلــوم فارغیــن انســتیتوتهای مســلکی بــه شــکل انفــرادی و گروهــی ،اخــذ امتحــان کانکــور اختصاصــی محصلیــن
و متعلمیــن ،ارزیابــی اســناد فارغیــن خــارج مــرز ،شــمولیت در مکاتــب خــاص (ناشــنوایان و نابینایــان) ،پروســۀ توزیــع شــهادتنامۀ
فارغیــن انفــرادی و گروهــی مکاتــب خــاص بــا کارکنــان ذیدخــل رشیــک ســاخته شــده و نظریاتشــان در رابطــه بــه طرحهــا گرفتــه
شــده اســت .همچنــان تفاهمنامــۀ همــکاری بــا ادارۀ ملــی حفاظــت محیــط زیســت بــه منظــور سادهســازی  ۹پروســه مغلــق و زمانگیــر
(پروســه اخــذ جوازنامــۀ زبالههــای خطرنــاک و انتقــال آن بــه خــارج از کشــور ،پروســۀ جوازنامــۀ محیــط زیســتی پروژههــای متوســط و
بــزرگ ،پروســۀ اجازهنامــه ورود و صــدور انــواع حفاظــت بخــش حیــات وحــش ،پروســۀ اجازهنامــۀ انــواع حیــات وحــش قابــل اســتحصال،
پروســۀ اجــازه نامــه ورود و صــدور انــواع بیگانــه و موجــودات حیــه اصــاح شــده ،پروســۀ اجازهنامــۀ دسترســی بــه منابــع وراثتــی،
پروســۀ اجازهنامــۀ محیــط زیســتی بــرای متشــبثین خارجــی و مختلــط ،پروســۀ جوازنامــۀ محیــط زیســتی بــی بها و پروســۀ جــواز محیط
زیســتی متصــدی طبــی) بــه امضــا رســید.

اصالح تشکیالت در خدمات ملکی
بــه تعــداد  ۶۲۶عنــوان الیحــة وظایــف  ۱۷وزارت /اداره مســتقل دولتــی( :وزارت اطالعــات و فرهنــک ،وزارت مخابــرات و تکنالــوژی
معلوماتــی ،وزارت زراعــت ،وزارت معــارف ،وزارت معــادن و پرتولیــم ،وزارت صنعــت و تجــارت ،وزارت انــرژی و آب ،وزارت امور زنــان ،وزارت
ترانســپورت ،وزارت امــور داخلــه ،وزارت تحصیــات عالــی ،مرشانــو جرگــه ،کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی،
ادارۀ ملــی مبــارزه بــا حــوادث ،ادارۀ خــط آهــن ،ادارۀ ملــی امتحانــات ،و ادارۀ ملــی نــورم اســتندرد) بازنگــری ،ترتیــب وتنظیــم گردیــده و
همچنــان فیصــدی مشــابهت و عــدم مشــابهت لوایــح وظایــف  ۱۲۵بســت ادارات مختلــف تثبیــت شــده اســت.
طــرح تشــکیل ســال مالــی ۱۳۹۸چهــار وزارت  /ادارة مســتقل دولتــی (وزارت زراعــت بــه تعــداد  ۸۳۸۸بســت ،اداره ملــی ارگانهــای
محلــی بــه تعــداد  ۷۶۴۲بســت ،ریاســت عمومــی انســجام امــور کوچیهــا بــه تعــداد  ۳۸۰بست،کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه
تعــداد  ۵۷۷بســت ).مــورد تحلیــل ،بررســی و تدقیــق قــرار گرفتــه اســت .بــه تعــداد  ۹بســت مربــوط وزارتهــای معــارف ،امــور داخلــه،
کار و امــور اجتامعــی ،انــرژی و آب ،تحصیــات عالــی ،رسحــدات ،و همچنــان ادارات نــورم و اســتندرد و تربیــت بدنــی جهــت اجــرای
سوپراســکیل تائیــد شــده اســت .طــرح پیشــنهادی تشــکیل ریاســت تــدارکات وزارت معــارف و مدیریــت عمومــی تــدارکات ادارۀ ملــی
امتحانــات طــی مراحــل گردیــده اســت .جهــت حــل مشــکل تداخــل وظیفــوی میــان ادارۀ محــرم نــورم و اســتندرد و ادارۀ محــرم نفــت
و گاز ،بررســی  ۴۸عنــوان لوایــح وظایــف صــورت گرفتــه اســت.
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انکشاف مدیریت منابع بشری
اخیــرا ً رهنمــود تحلیــل وضعیــت و شناســایی ریاســت برتر
منابــع بــری ،رهــر و طــرح برتــر منابــع بــری ترتیــب و
نهایــی گردیــده اســت .بــا تطبیــق ایــن رهنمود اثربخشــی
و کارآیــی در ارایــۀ خدمــات توســط ریاســتهای منابــع
بــری افزایــش یافتــه و رونــد رقابتــی میــان ریاس ـتهای
منابــع بــری در راســتای انکشــاف فــردی و ســازمانی و
پویــا نگهداشــن کارکنــان شــان تقویــت مییابــد.
همچنــان در همیــن مــاه؛ همآهنگــی بــا  ۲۸وزارت و ادارۀ
دولتــی صــورت گرفتــه و از رونــد ارزیابــی اجــراات ( )۱۹تن
ماموریــن بســتهــای اول و دوم ( سیســتم رتــب) ،تعــداد
( )۳۰تــن ماموریــن بســت هــای اول الــی چهــارم برنامــۀ
تغییــر ،تعــداد ( )۲۲تــن مأموریــن بســتهای اول تــا
چهــارم دارای امتیــاز مــادی اســتثنایی (ســوپر اســکیل) ،و
تعــداد ( )۷۸تــن ماموریــن بسـتهای ســوم تــا ششــم بــه
شــکل منونــوی نظــارت صــورت گرفتــه اســت.
چهــار برنامــه یــکروزة آموزشــی در رابطــه بــه ارزیابــی
اجــراات مأموریــن خدمــات ملکــی بــرای  ۱۴۰تــن از
مأمــوران ســطوح مختلــف وزارت محــرم اطالعــات و
فرهنــگ ،ادارۀ ملــی احصائیــه و معلومــات ،کمیســیون
محــرم انــرژی امتــی و والیــت کابــل دایــر گردیــده اســت.
عــاوه بــر نــکات کلیــدی فــوق ،فعالیتهــای ذیــل نیــز در
ایــن مــاه بــه منصــۀ تطبیــق قــرار گرفتــه اســت:
• تحقیــق و تهیــه کتــاب پیشــینه تاریخــی
مدیریــت منابــع بــری در افغانســتان
•تهیــه رهنمــود داخلــی آمریــت نظــارت از
اجــراات
مدیریــت
•تهیــۀ رهنمــود کارکنــان جدیدالتقــرر
Employee’s
induction
booklet
•تحقیــق و تهیــۀ کتــاب تاریخچــه ارزیابــی
اجــراات در دســتگاه خدمــات ملکــی افغانســتان

حمایت از زنان در خدمات ملکی
از تطبیــق پالیســی افزایــش مشــارکت زنــان در ادارات خدمــات ملکــی در  ۵وزارت و
ادارۀ مســتقل دولتــی ( ادارۀ ملــی محیــط زیســت ،وزارت مالیــه ،وزارت عدلیــه ،وزارت
هوانــوردی ملکــی ،داراالنشــای ولســی جرگــه نظــارت بــه عمــل آمــده اســت.

سیستم مدیریت معلومات منابع بشری
بــه ادامــة پروســۀ تطبیــق سیســتم  HRMISو اخــذ دیتــای بایومرتیــک ،طــی ماه اســد ایــن روند
در  ۳وزارت و یــک اداره مســتقل دولتــی افتتــاح گردیــده و مجموعــاً از میــان  ۱۹۷۲۹بســت
داخــل تشــکیل مرکــزی و والیتــی آنهــا  ،معلومــات بایومرتیــک و بایوگرافیــک  ۱۲۰۹۳تــن اخذ
گردیــده اســت .جزئیــات معلومــات اخــذ شــده بــه تفکیــک هــر اداره قــرار ذیــل اســت:
• وزارت احیــا و انکشــاف دهــات( ،بایومرتیــک اخــذ شــده؛  ۱۵۰۰از جملــة  ۲۱۲۵بســت داخل
تشــکیل مرکــزی و والیتی)
• وزارت کار و امــور اجتامعــی (بایومرتیــک اخــذ شــده؛  ۱۹۵۰از جملــة  ۷۰۶۵بســت داخــل
تشــکیل مرکــزی و والیتــی)
• وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی (بایومرتیــک اخذ شــده؛  ۱۸۴۵از جملة  ۲۷۹۰بســت
داخــل تشــکیل مرکــزی و والیتی)
• ادارۀ تعلیــات تخنیکــی و مســلکی (بایومرتیــک اخــذ شــده؛  ۶۷۹۸از جملــة  ۷۷۴۹بســت
داخــل تشــکیل مرکــزی و والیتــی).
ضمــن تدویــر برنامههــای آموزشــی ،تشــکیل وزارتهــا و ادارۀ فــوق مکمل در سیســتم درج شــده
اســت .توزیــع و جمـعآوری فورمهــای بایومرتیــک آنهــا نیــز پایــان یافتــه اســت .بــه همیــن طور،
در ادامــة تطبیــق سیســتم نــام بــرده در وزارت معــارف ،فعالیتهــای ذیــل انجام شــده اســت:
• درج تشکیل مرکزی و والیتی (  ۳۱۵۰۰بست در سیستم و چک دوباره  ۴۰۰۰۰بست)
• معلومات بایوگرافیک  ۲۰۵۷۰بست در سیستم درج شده است.
• اسکن و آپلود  ۴۰۰۰قطعه فورم.
• اسکن و آپلود اسناد حوزههای  ۵و  ۶تعلیمی
• درج معلومــات بایوگرافیــک حوزههــای  ۱۶و  ۱۷تعلیمــی و عمــوم ولســوالی هــای والیــت
کابــل ،هســتۀ مرکــزی والیــت ننگرهــار؛

ریاست عمومی داراالنشاء

ریاســت محتــرم عمومــی داراالنشــاء برعــاوۀ وظایــف روزانــه ،در جریــان بــرج اســد ســال  1398توانســته اســت کــه
یــک سلســله فعالیتهــای دیگــر را نیــز انجــام دهــد .از جملــه میتــوان از معرفــی کاندیــدان واجــد شــرایط مــدال بــه
خاطــر صدمیــن ســالگرد اســتقالل کشــور یــاد آور شــد .در ضمــن این ریاســت پیشــنهاد اعطــای مــدال را بــرای ()25
تــن کارکنــان برتــر خدمــات ملکــی بــه مقــام عالــی ریاســت جمهــوری نیــز ارائــه کــرده اســت.
ریاســت محتــرم عمومــی داراالنشــاء توانســته اســت ( )8ورکشــاپ آگاهــی از قوانیــن ،پالیس ـیها و طرزالعملهــای
تعدیلشــده را در ســطح والیــات دایــر کنــد .قابــل تذکــر اســت در جریــان مــاه اســد ( )2728تــن مراجعیــن توســط
ایــن ریاســت راجســتر و پذیرایــی گردیــده و بــه مشــکالت آنهــا بــا همــکاری ســایر بخشهــای کمیســیون رســیدگی
شــده اســت
ایــن ریاســت در جریــان مــاه اســد ســال جــاری ،از پروســۀ اســتخدام ( )195بســت مأموریــن پایینرتبه )154( ،بســت
خدماتــی ،و همچنــان از پروســۀ ارزیابــی اجــراات وظیفــوی ( )1464بســت پایینرتبــه و ( )12بســت عالیرتبــه
نظــارت بــه عمــل آورده اســت .فعالســازی مراکــز امتحانــات الکترونیکــی والیــات خوســت و بلــخ و وصــل آنهــا از
طریــق سیســتم انترنــت بــه مرکــز از اجــراات دیگــر ریاســت داراالنشــاء بــوده کــه در مــاه اســد صــورت گرفتــه اســت.
مراحــل اســتخدام ( )2بســت عالیرتبــه )19( ،بســت پایینرتبــه و بــه اعــان ســپردن ( )2بســت رتبــه ســوم والیتــی
و ( )4بســت (  7و  )8مرکــز نیــز در جریــان بــرج اســد توســط ریاســت عمومــی داراالنشــاء انجــام یافتــه اســت.
از تعــداد ( )69نفــر ماموریــن کمیســیون امتحــان تثبیــت ســویه لســان انگلیســی اخــذ و بــرای ( )40نفــر تدریــس
زبــان انگلیســی از جانــب بریتــش کنســل در مرکــز کمیســیون آغــاز گردیــده اســت .از ســایر اجــراات ریاســت عمومی
داراالنشــاء بــه طــور فشــرده میتــوان قــرار ذیــل یــادآور شــد.
• ترتیــب مســودۀ طرزالعمــل ایجــاد و تنظیــم اســناد کمیســیون در مخــزن و ترتیــب لوایــح وظایــف مدیریــت عمومــی مخــزن بــا مأموریــن
مربوطــه آن.

• ترتیب گزارش میزان رضائیت مراجعین کمیسیون از خدمات ارائه شده به ایشان و تنظیم تاالر جهت برگزاری شش مجلس.

• تدویر جلسات اداری و شبکۀ مدیریت منابع برشی در سطح ( )10والیت .

• مصاحبه با رسانههای جمعی در مورد تطبیق برنامههای اصالحات در سطح والیات ( )5مصاحبه .

• جمعآوری و ارسال ( )92شکایت از والیات به بورد شکایات که از جمله  2شکایت رد و متباقی زیر کار است.

• آغــاز برنامــۀ آموزشــی کارآمــوزی بــه تاریــخ  98/5/14بــرای فارغیــن پوهنحیهــای حقــوق و رشعیــات در همآهنگــی بــا وزارت عدلیــه،

مؤسســۀ  GIZو کمیســیون بــا حامیــت مالــی دفــر انکشــافی دولــت فدرالــی آملــان (.)GIZ

• تسهیل افتتاح مرکز امتحانات در والیت کندهار
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ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی
مهمترین فعالیتها و برنامههای آموزشی انستیتوت خدمات ملکی که طی ماه اسد انجام شده است طور مخترص در ذیل ذکر گردیده است:

نیازسنجی آموزشی و طرح برنامهها

انســتیتوت خدمــات ملکــی بــه منظــور تثبیــت نیازهــای آموزشــی کارکنــان ادارات مرکــزی و محلــی و طرحریــزی برنامــه هــای
آموزشــی مفیــد و مؤثــر بــرای کارکنــان خدمــات ملکــی ،طــی ایــن مــاه بــه تعــداد ۲۰تــن از کارکنــان ریاســت تربیــت بدنــی و

ســپورت را بــه همــکاری ریاســت محــرم منابــع بــری و آمریــت محــرم ارتقــای ظرفیــت آن اداره نیازســنجی منــوده و  ۲۰قطعــه
فــورم نیــاز ســنجی بعــد از تجزیــه و تحلیــل ،ثبــت دیتــا بیــس گردیــد.

افــزون برایــن بــا یــک تعــداد از کارکنــان ریاسـتهای مختلــف وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن ،جهــت کســب اطالعــات

در مــورد نیازهــای آموزشــی کارمنــدان مذکــور مصاحبــه صــورت گرفتــه و گــزارش نیازســنجی کارکنــان وزارت محــرم طــی ایــن
مــاه ترتیــب گردیــده و بــه منظــور طــرح و دیزایــن برنامههــای مــورد نیــاز بــه بخشهــای مربــوط ارســال گردیــده .عــاوه بــر ایــن،

بــه منظــور آغــاز پروســۀ نیازســنجی در وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی و ریاســت رادیــو تلویزیــون ملــی بــا آمریــن ارتقــای
ظرفیــت ادارات متذکــره جلســات همآهنگــی برگــزار گردیــده اســت.

• برنامههای آموزشی

انســتیتوت خدمــات ملکــی بــه منظــور افزایــش ظرفیــت کاری و مهــارتهــای مدیریتــی کارکنــان خدمــات ملکــی طــی ایــن مــاه برنامــۀ ویــژۀ
آمــوزشهــای مقدماتــی اداری ( )Inductionرا بــرای  ۱۱۲تــن از کارکنــان جدیدالتقــرر ادارات مرکــزی تدویــر کــرد .اشــراککنندگان در
ایــن برنامــه مباحــث مهــم و اساســی همچــون مراســات اداری ،مبــارزه بــا فســاد اداری ،اصــول اخــاق اداری و قوانیــن خدمــات ملکــی را

آمــوزش دیدنــد.

همچنــان انســتیتوت خدمــات ملکــی بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت کارکنــان ســطوح رهــری ادارات محلــی و رشیک منــودن تجــارب ،نظریات
و پیشــنهادت ادارات محلــی بــا مرکــز طــی مــاه اســد  ۲۴تــن از روســای مالــی و اداری ،منابــع بــری ،ســکتوری و دفاتــر والیــات مختلــف

را بــرای آمــوزش برنامــۀ آموزشــی ویــژه بــه انســتیتوت خدمــات ملکــی دعــوت منــوده .برنامــۀ آموزشــی متذکــره بــرای مــدت دو هفتــه طــرح و
دیزایــن گردیــده و در ایــن برنامــه مباحــث مهــم و اساســی همچــون حکومتــداری خــوب ،رهــری ،اصــول اخــاق اداری ،مبــارزه بــا فســاد

اداری و مدیریــت اســراتیژیک آمــوزش داده شــد .افــزون برایــن آمــوزگاران انســتیتوت خدمــات ملکــی بــر اســاس درخواســت اداره محــرم

امــور ریاســت جمهــوری یــک دور برنامــه آموزشــی ویــژه را بــرای ۲۵تــن از کارکنــان آن اداره تدویــر کــرد .برنامــۀ آموزشــی متذکــره بــرای مــدت
 ۵روز کاری طــرح و دیزایــن گردیــده و درایــن برنامــه مباحــث مهــم واساســی همچــون آشــنایی بــا مفاهیــم ســازمان و ارتباطــات آمــوزش داده
شــد .تدویــر برنامههــای آموزشــی لســان انگلیســی بــرای کارکنــان کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری بــه همــکاری نهــاد محــرم British

 Councilدر دو دور ابتدایــی و متوســط همچنــان ادامــه داشــته و یــک دور برنامــه آمــوزش لســان انگلیســی بــرای  ۱۲تــن از کارکنــان ادارات
مختلــف در مرکــز ادامــه دارد.

• برنامۀ کارآموزی (ستاژ اداری)

بخــش آموزشهــای نظــری برنامــه ســتاژ اداری در اخیــر مــاه رسطــان آغــاز گردیــده و  ۱۳۵تــن کارآمــوزان در پنــج گــروپ جداگانــه طــی مــاه
اســد برنامههــای آموزشــی مختلــف مدیریتــی همچــون اساســات ســازمان و مدیریــت ،مهارتهــای دفــرداری ،آگاهــی از قوانیــن خدمــات

ملکــی ،اصــول اخــاق اداری ،اســتخدام و ارتبــاط کارکنــان و مبــارزه علیــه فســاد اداری آمــوزش دیدنــد .افــزون بــر ایــن طــی ایــن مــاه،
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همآهنگــی بــا ریاس ـتهای محــرم منابــع بــری بــه منظــور تقســیامت کارآمــوزان بــه ادارات مختلــف دولتــی بــه منظــور کســب تجــارب
عملــی صــورت گرفتــه و قــرار اســت کــه کارآمــوزان در مــاه آینــده بعــد از ســپری منــودن آموزشهــای نظــری بــه ادارات دولتــی معرفــی گردنــد.

• بورسیههای آموزشی کوتاهمدت

انســتیتوت خدمــات ملکــی بــه منظــور رشــد ظرفیتهــای مســلکی کارکنــان خدمــات ملکــی طــی مــاه اســد بــه تعــداد  ۴۴۲تــن از کاندیدان

واجــد رشایــط ادارات مختلــف را در  ۵۹برنامــۀ آموزشــی طــی مراحــل منــوده اســت و از آن جملــه  ۱۹۶تــن را در بخشهــای :صحــت،

زراعــت ،رهــری و مدیریــت ،تجــارت ،صنایــع ،زیربنــا و معــارف ،اقتصــاد ،پالیســی ،حــوادث ،انجنیــری وســایل طبــی ،آب ،زراعــت ،تکنالوژی
معلوماتــی ،تجــارت پایــداری ،تعقیــب جرایــم ،بــرق ،ســولر ،مدیریــت منابــع انســانی ،بانکــداری ،احصائیــه ،یــوگا ،پارملــان ،محیــط زیســت،
ترانســپورت ،معــادن ،موزیــم و مخابــرات بــه کشــورهای جاپــان ،ســنگاپور و هندوســتان معرفــی کــرده اســت.
• نظارت و ارزیابی

تیــم نظــارت و ارزیابــی انســتیتوت بــه منظــور دریافــت پیشــنهادها ،مشــکالت و خالءهــای آموزشــی موجــود در برنامههــای آموزشــی چهــار

دور برنامههــای آموزشــی (ویــژۀ آموزشهــای مقدماتــی اداری ( )Inductionو پنــج دور برنامــۀ آموزشــی ســتاژ اداری را مــورد ارزیابــی قــرار
داده و گزارشهــای برنامههــای یادشــده را بــه منظــور رفــع مشــکالت و انجــام اقدامــات الزم و بــه موقــع جهــت افزایــش کیفیــت و مؤثریــت

برنامههــای آموزشــی بــا بخشهــای مربوطــه در میــان گذاشــته اســت.

مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات

ت های مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات قرار زیر است:
فعالی 

 .Iدر بخش تحقیق و تدوین محتوای امتحانات

ایــن مرکــز توانســته اســت تــا ( )34نــوع لوایح وظایــف را جهت طــرح و تدوین محتــوای امتحانات تحلیــل و همچنان ( )610ســوال تخصصی

را بــرای بسـتهای مســلکی و تخصصــی وزارتهــای احیــا و انکشــاف دهــات ،عدلیــه ،و ادارۀ تعلمیــات تخنیکــی و مســلکی طــرح و تدویــن
کنــد .در ضمــن ( )150ســوال در بخــش شایســتگی مدیریتــی اداری و اساســی توســط ایــن ریاســت تدویــن گردیده اســت.

 .IIدر بخش تسهیل و برگزاری امتحانات

مراکــز تحقیــق و تدویــن محتــوای امتحانــات در جریــان مــاه اســد ســال روان توانســته اســت تــا بــه تعــداد ( )760ســوال را درج سیســتم

الکرتونیکــی منــوده و  409اســم و رمــز کاربــر بــرای دواطلبــان امتحــان بس ـتهای ردیــف (ب و ج) ادارات مرکــزی و والیتــی جهــت اخــذ

امتحــان ایجــاد کنــد .افــزون بــر آن ،ایــن مرکــز چارچــوب شایســتگیها بــرای  34بســت ردیــف ( ب و ج) ادارات مرکــزی و والیتــی را تعییــن
کــرده اســت .تســهیل  34امتحــان بســتهای ردیــف (ب و ج) ادارات مرکــزی و والیتــی از جملــه فعالیتهــای دیگــر ایــن مرکــز اســت .در

ضمــن ،بــرای برگــزاری امتحــان ( )10بســت ردیــف (ب) دفاتــر والیتــی کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکی محتــوا تدوین
و ارســال گردیــده اســت.

 .IIIدر بخش طرح الیحه وظایف

مرکــز تحقیــق و تدویــن محتــوای امتحانــات در طــول بــرج اســد ســال روان ( )14الیحــه وظایــف بسـتهای مرکــز تحقیــق و تدویــن محتــوای

امتحانــات را ترتیــب و نهایــی منوده اســت.

 .IVدر بخش ارتقای ظرفیت

ایــن مرکــز طی برج اســد ســال جاری ،جهــت ارتقای ظرفیت کارشناســان مربوط برنامــه آموزشــی روش تحقیــق ()Research Methodology
را برگــزار کرده اســت.
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ریاست تفتیش داخلی

ریاســت تفتیــش داخلــی در جریــان بــرج اســد ســال روان توانســته اســت منشــور فعالیتهــای ریاســت مربــوط را ترتیــب و نهایــی کنــد .در
ضمــن مســودۀ طرزالعمــل تفتیــش داخلــی نیــز طــی ایــن مــاه ترتیــب گردیــده اســت .تدویــر ورکشــاپ آموزشــی در خصــوص شــیوههای

جدیــد و معیــاری تفتیــش بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان مربــوط از جملــه فعالیتهــای دیگــر ایــن ریاســت اســت.

بــه همیــن طــور ،ریاســت تفتیــش داخلــی در جریــان مــاه اســد ،اجــراات دفرتهــای والیتــی کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات
ملکــی در والیــات کنــدز و بغــان را تحــت بازرســی پالنــی قــرار داده و پیشــنهادهای خویــش را بــه منظــور بهبــود اجــراات و رفــع نواقــص

و کاســتیها در بخشهــای مالــی و اداری ،نظــارت از اجــراات ســاالنه و نظــارت از تعیینــات ارائــه منــوده اســت .افــزون بــر آن ،از نتایــج

بازرســیها از آمریتهــای اصالحــات اداری والیتهــای میــدان وردک ،پنجشــیر ،کاپیســا ،پکتیــا ،بامیــان و لوگــر طــی بــرج اســد نیــز
پیگیــری صــورت گرفتــه اســت.

ریاست برنامۀ TAGHIR

ریاست برنامه  TAGHIRفعالیتهای ذیل را به انجام رسانیده است.
 .Iدر بخش نظارت و ارزیابی

• پــان ارزیابــی اجــراات کارکنــان بــا در نظــر داشــت  Deliverableهــای کارمنــدان تحــت پوشــش پــروژه تغییــر و همچنــان پــان

ارزیابــی وزارتهــا/ادارات تحــت پوشــش پــروژۀ تغییــر بــا درنظرداشــت  Benchmarkهــای از قبــل تعییــن شــده ترتیــب گردیــده اســت.

• پــان راهانــدازی برنامــۀ آموزشــی «ارزیابــی اجــراات» جهــت وضاحــت هــر چــه بیشتــر نحــوۀ ارزیابــی کارکنــان تحــت پوشــش

پــروژۀ تغییــر بــرای کارمنــدان بخــش ارزیابــی اجــراات والیتــی کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکی ترتیــب گردیده اســت و

قــرار اســت بــه زودی ایــن برنامــه در همآهنگــی بــا ریاســت محــرم امــور والیــات تطبیــق گــردد.

• کار روی ترتیب فورمهای مورد نیاز جهت ارزیابی  Benchmarkهای وزارتها/ادارات جریان دارد.

 .IIدر بخش HRMIS

• انکشــاف مادیــول هــای سیســتم  HRMISمطابــق نیازمنــدی ها (مادیول تشــکیل ،مادیول بایومرتیــک ،مادیول ســوانح ،مادیول

تنظیــات سیســتم ،مادیــول حــق دسترســی بــه سیســتم ،مادیــول چگونگــی تطبیــق سیســتم) درج تشــکیل وزارت معــارف در سیســتم بــه

تعــداد ( 200،000دوصــد هــزار) بســت.

• توزیع و جمعآوری فورم بایوگرافیک و جمعآوری بایومرتیک ( )70،000در وزارت معارف:

		

 oهسته مرکزی معارف ()3500

		

 oولسوالیهای کابل (مکاتب) ()7000

		
		
		
		

 oریاست معارف شهر (مکاتب) ()31500
 oوالیت ننگرهار ()17798
 oوالیت کرن(،)5007

 oوالیت لغامن ()5234

سایر اداراتی که در آنها روند بایومرتیک و ثبت معلومات کارکنان خدمات ملکی در  HRMISآغاز گردیده است قرار ذیل می باشد:

 oکمیسیون محرتم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
 oوزارت محرتم معارف

 oریاست محرتم عمومی تربیت بدنی و سپورت
 oاداره محرتم ملی نورم و ستندرد
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 oاداره محرتم ارگانهای محل

 oوزارت محرتم معادن و پرتولیم

 oاداره محرتم انسجام امور کوچی ها
 oداراالنشای محرتم مرشانو جرگه

 oکمیسیون محرتم نظارت بر تطبیق قانون اساسی
 oوزارت محرتم دولت در امور رسیدگی به حوادث
 oوزارت محرتم امور زنان

 oوزارت محرتم امور رسحدات ،اقوام و قبایل
 oوزرات محرتم زراعت ،مالداری و آبیاری

 oوزارت محرتم امور مهاجرین و عودت کنندگان
 oوزارت محرتم عدلیه

 oکمیسیون محرتم مستقل انتخابات
 oوزارت محرتم اطالعات و فرهنگ
 oوزارت محرتم صحت عامه

 oکمیسیون محرتم مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی
 oاداره محرتم ملی حفاظت محیط زیست
 oوزارت محرتم اقتصاد

 oاداره محرتم تعلیامت تخنیکی و مسلکی
در بخش بازنگری ساختاری – وظیفوی ()Functional Review

 .Iبازنگــری ســاختاری  -وظیفــوی در وزارت محــرم مخابــرات

و تکنالــوژی معلوماتــی:

جلســۀ مقدماتــی بــا معیــن مالــی و اداری وزارت محــرم مخابــرات و
تکنالوجــی معلوماتــی و مســؤولین بازنگــری وظیفوی دایر شــد و پرزنتیشــین

معلوماتــی بازنگــری وظیفــوی در جلســه متذکــره نیــز ارایــه گردیــده اســت؛

• تفاهــم نامــه جهــت ابــراز نظــر بــا وزارت محــرم مخابــرات و تکنالــوژی

معلوماتــی در جریــان گذاشــته شــده اســت .تــا کنــون نظــر آن وزارت بــا ایــن
کمیســیون رشیــک ســاخته نشــده اســت؛

• تاریــخ  3ســبنله ســال  1398قــرار اســت جلســه آغــاز کار عملــی بــا
مقامــات وزارت محــرم مخابــرات و مســؤلین بازنگــری وظیفــوی آن وزارت

دایــر گــردد.

 .IIبازنگری ساختاری  -وظیفوی در وزارت محرتم معارف:

• تحقیــق روی مــدل معــارف کشــورهای کانــادا ،هندوســتان و پاکســتان و

ترتیــب پرزنتیشــن معلوماتــی در مــورد دیــدگاه ،وظایــف اساســی و سیســتم

تعلیمــی و ســاختار معــارف کشــورهای متذکــره صــورت گرفتــه اســت کــه بــه
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در بخش پالنگذاری و استخدام
الیحــۀ وظایــف  75بســت شــامل پــروژۀ تغییــر از جانــب کمیتــۀ موظف
متشــکل از رئیــس اصالح تشــکیالت خدمات ملکی ،کارشــناس ارشــد
اســتخدام بــورد تعیینــات خدمــات ملکــی ،مناینــدۀ با صالحیــت پروژۀ
تغییــر و مســؤولین ارشــد وزارت هــا/ادارات مربوطــه مــورد بازنگــری قرار
گرفتــه و بــه تعــداد  60بســت (مربــوط بــه وزارت مخابــرات و تکنالــوژی
معلوماتــی ،وزارت معــادن و پرتولیــم ،اداره عالــی بررســی و کمیســیون
مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی) پــس از بازنگــری و نهایی
شــدن لوایــح وظایــف شــان ،از طریــق ســایت رســمی بــورد تعیینــات
خدمــات ملکــی ،و ســایتهای کاریابــی اکــر و جابــز بــه اعــان
ســپرده شــده اســت .ســایر فعالیتهــا در بخــش منابــع بــری قــرار
ذیــل اســت:
بــه تعــداد ( )24بســت شــامل پــروژه تغییــر مــورد بررســی تضمیــن
کیفیــت قــرار گرفــت .از آن جملــه بــه تعــداد  12بســت مــورد تأییــد
قــرار گرفــت و بــه تعــداد  12بســت رد گردیــده اســت.
• بــرای  8بســت کــه کیفیــت اســتخدام آن تأییــد گردیــده بــود بعــد از
اخــذ حکــم مقــام عالــی ریاســت جمهــوری ،قــرار داد توزیع گردیــد و 4
بســت دیگــر آن منتظــر حکم مقــام عالی ریاســت جمهوری میباشــند.
• پروســۀ اســتخدام یــک بســت متخصــص بازنگــری ســاختاری –
وظیفــوی تکمیــل گردیــده و کاندیــد مؤفــق ،اشــغال وظیفــه منــوده
اســت.
• پروســه اســتخدام یــک بســت ،مشــاور  HRMISتکمیــل گردیــده و
کاندیــد مؤفــق ،اشــغال وظیفــه منــوده اســت.
• پروســۀ اســتخدام چهــار بســت دیگــر مربــوط بــه  HRMISدر جریان
قــرار دارد .ایــن بســت هــا قــرار ذیــل اســت:
o Senior Software Quality Assurance Specialist
o Senior Business Analyst
o Data backup and recovery specialist
o Software Developer

مســؤلین محــرم مســؤل پرزنتیشــن نیــز ارایــه گردیــده اســت؛

• در وزارت معارف تیم تخنیکی بازنگری وظیفوی تحلیل وضعیت پروسه ها را انجام داده اند؛

• وظایف مشابه در بست های وزارت محرتم معارف شناسایی گردیده است؛

• مشکالت تقنینی در اسناد مربوطه وزارت معارف از سوی تیم تخنیکی بازنگری وظیفوی شناسایی شده است؛
• مشکالت ساختاری از لحاظ تشکیالت در وزارت محرتم معارف شناسایی به عمل آمده است؛

• فعـاً کار در قســمت ترســیم وظایــف اصلــی (پایــه) و طــرح ســاختار جدیــد معــارف از ســوی تیــم تخنیکــی بازنگــری وظیفــوی مؤظــف در وزارت متذکــره
جریــان دارد.

پروسۀ استخدام ادارۀ نظارتکننده سومی:

بسـتهای مربــوط بــه ادارۀ نظــارت کننــده ســومی در تفاهــم بــا بانــک جهانــی بــا اســتفاده از روش اســتخدام انفــرادی ،بــه اعــان ســپرده شــده

و پیرشفــت کار آن قــرار ذیــل میباشــد:

• بســت متخصــص منابــع بــری (( ))National HR Specialist (Quality Assuranceچهــار بســت) شارتلیســت گردیــده و قــرار اســت امتحــان
تحریــری آن بــه تاریــخ  16ســنبله  1398در مرکــز امتحانــات کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی برگــزار گــردد.

• بســت رس تیــم تضمیــن کیفیــت اســتخدام  ، )Recruitment Quality Assurance Team Leader (Internationalشارتلیســت گردیــده و مصاحبــه
اســتخدام آن نیــز انجــام یافتــه اســت.

ریاست اطالعات ،ارتباط عامه و سخنگو

فعالیت های عمده ریاست محرتم اطالعات ،ارتباط عامه و سخنگو در جریان ماه اسد ساری جاری قرار ذیل میباشد.

• تهیــۀ شــش ویدیــوی کوتــاه ،تهیــۀ فلــم از ســفر بــه کندهــار ،ضبــط پیــام رییــس کمیســیون بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد اســتقالل،تهیۀ

دو برنامــه رادیویــی و دو برنامــه تلویزیونــی ،تهیــۀ  10خــر و گــزارش از فعالیتهــای کمیســیون ،عکسبــرداری از  28برنامــۀ کمیســیون ،ضبــط ســه
برنامــه در تــاالر کمیســیون ،ضبــط ســه برنامــۀ  HRMISدر ادارات مختلــف ،ضبــط  15کمیتــۀ امتحــان ،ضبــط برنامــۀ افتتــاح مرکــز امتحــان در کندهــار،
ضبــط برافراشــن بیــرق بــه مناســبت تجلیــل از روز بیــرق ،ترانســفر  10جلســۀ کمیتــۀ امتحــان بــه  10حلقــه دی وی دی ،ضبــط منــای کمیســیون بــه

فلــم مســتند  20دقیقهیــی ،ضبــط جریــان امضــای تفاهمنامــۀ پروســه سادهســازی میــان کمیســیون و اداره محیــط زیســت ،دیزایــن پنــج نشــان دروازه،

طراحــی و دیزایــن پوســر آگاهــی بــرای اعــان نتایــج کارآمــوزی ســتاژ اداری بــه دو زبــان ،دیزایــن برگــه بــرای بــرای معرفــی برنامــه مــدال ، ،دیزاین پوســر
عیــد مبــارک بــرای کمیســیون و بــر بــرای روز اســتقالل و کار بــاالی نهاییســازی فلــم مســتند کمیســیون کــه توســط دفــر رومــی تهیــه میشــود از

فعالیتهــای آمریــت تولیــد اســت.

• ویرایــش ،ترجمــه و نــر  10خــر از فعالیتهــای کمســیون در ویبســایت و شــبکههای اجتامعــی بــه زبــان دری ،پشــتو و انگلیســی،

پاسـخدهی بــه پرسـشهای شــهروندان در شــبکههای اجتامعــی ،نــر  43اطالعیــۀ کاریابــی ،نــر چهــار آگهــی تدارکاتــی ،و آپدیــت بــه موقــع بخــش

ت محتــوا و نــرات ریاســت اطالعــات ،ارتبــاط عامــه و ســخنگویی اســت.
گالــری ویبســایت از فعالیتهــای آمریــ 

• نظــارت و تعقیــب نـرات رســانه هــا( اعــم از روزنامــه ،تلویزیــون و ســایت هــای خــری) در رابطــه با افغانســتان و کمیســیون اصالحــات اداری

و اشــراک آن بــه صــورت روزمــره بــا بخــش ریاســت ،مدیریــت مرکــز ارتباطــات جهــت ســهولت شــهروندان ،تجلیــل از روز ملــی بیرق(تهیــه بیــرق ،نصــب
آن ،هامهنگــی و انجــام آن توســط بخــش ارتباطــات) ،همآهنگیهــای افتتــاح مرکــز امتحانــات در قندهــار ،نشســت بــا اعضــای کمیســیون دسرتســی بــه
اطالعــات ،جمـعآوری معلومــات در رابطــه بــا مــادۀ  15قانــون دسرتســی بــه اطالعــات و نــر آن در ویبســایت ،همآهنگــی بــا جرگــه مرشقــی بــرای دعوت

بــه کمیســیون ،و همآهنگــی بــا پوهنتونهــا بــرای دعــوت بــه کمیســیون جهــت معلوماتدهــی و تبــادل نظــر از کارهــای آمریــت ارتباطــات و دسرتســی بــه
اطالعــات اســت.

در نتیجــۀ همآهنگــی کمیســیون بــا رســانهها ،جریــان مکمــل گشــایش مراکــز امتحانــی کامپیوتــری در والیــات از طریــق رســانههای دیــداری ،شــنیداری
و نوشــتاری منتــر شــد .خــر افتتــاح مراکــز امتحانــی از طریــق صفحــۀ فیسبــوک کمیســیون بــه گونــۀ زنــده پخــش گردیــد و در رســانههای اجتامعــی

بازتاب گســرده داشــت.
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