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د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د اول او دویم 

دومواوليهابستناتییتعطرزالعمل
یخدمات ملککارکنان



1هاي اول و دوم کارکنان خدمات ملکی                  بستناتییتعطرزالعمل

اولومدکارکوونکودخدمتونوملکيد
نالرهکناتوییتعدبستونومیدو

اول فصل
عمومي احکام

اساس
:لوم ماده

کنالره د ملکي خدمتونو دکـارکوونکو د قـانون د   دغه 
او د ملکی خـدمتونو  دري دېرشمې مادې دلوم فقرې

مادې په راکې  وضع شوې. ۱۵د قانون د 

موخه
دویمه ماده:

توضـیح او  اونـو پدیمارندردیف بستونه»ب«ـ د ۱
تشریح کول؛

ـ د وتیاو له مخې د ازادې سیال لـه الرې دومـارنې  ۲
لپاره د زمینې برابرول؛

ـ د ملکي خدمتونو په بستونوکې د غوتوونکو لپاره له ۳
ول دفرصتونو برابرول؛مساوی هرول تبعیض پرته په 

اصطالحات
دریمه ماده:  

دغه کنالره کې یـادې اصـطالح ـانې النـدې مفـاهیم      
لري: 

د ملکي خدمتونو دلـومي او دویـم   :ردیف»ب«ــ د ۱
بستونوکارکوونکي پکې شامل دي؛ 

ه: د هغوکنـو پایلـه ده چـې د    آزموینـ ــ   الکترونیکي ۲
معلوماتي کنالوژ له  الرې مرکې تـه  دالرې مونـدنې   
پــه موخــه د ازادې ســیال لــه الرې دکســانو د وتیــاوو  

دسنجولوپه موخه ترسره کېي؛
سلنې مجموعې خه ده ۶۵نمرو له  ـ معیاري نمره: د ۳

ه کـې د غوـتوونکو   آزموینـ چې په تحریري اوتقريري 
لخوا ترالسه کېي؛

ېچـ ده خـه نمروواضـافي نمـره: عبـارت لـه پن   ازيیـ امت۴
ــه ــيپ ــدمتونوکملک ــدېخ ــو ــدزېدون ــهاتواليی پ

دومواوليهابستناتییتعطرزالعمل
یملکخدماتکارکنان

فصل اول
احکام عمومی

امبن
ماده اول:

ویسـ مـاده اولفقـره  این طرزالعمـل در روشـنی احکـام    
قـانون  و ماده پانزدهمقانون کارکنان خدمات ملکی سوم

وضع گردیده است. خدمات ملکی 

هدف
ماده دوم:

ــف تشــریح و توضــیح مراحــل اســتخدام بســت - 1 ــاي ردی ه
؛»ب«
مساعد نمـودن زمینـه اسـتخدام از طریـق رقابـت آزاد      -2

اصل لیاقت و شایستگی؛مبتنی بر
هـاي برابـر و عـاري از هـر نـوع تبعـیض       ایجاد فرصت-3

؛هاي خدمات ملکیبراي متقاضیان بست

اصطالحات
ماده سوم:

اصطالحات آتـی در ایـن طرزالعمـل داراي مفـاهیم ذیـل      
باشند:می 

هــاي اول و دوم شــامل کارکنــان بســت»: ب«ردیــف -1
باشد؛خدمات ملکی می

الکترونیکی: مجموعـه اقـداماتی اسـت کـه بـه      امتحان -2
بـه اسـاس   هـاي افـراد  منظور سنجش شایستگی و توانـایی 

جهت راه یافتن به مرحله مصاحبه بـا اسـتفاده   رقابت آزاد
گیرد؛ از تکنالوژي معلوماتی صورت می

در صد از مجمـوع نمـرات بـوده    65حداقل نمره معیاري: -3
یري توسـط متقاضـی کسـب    که در نتیجه امتحان تحریري و تقر

گردد؛می
نمره امتیازي: عبارت است از پنج نمره اضافی کـه جهـت   - 4

تقویت حضور زنان در خدمات ملکـی بـراي متقاضـیان قشـر    
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. يېــورکــول کیکــیپــاپــهیآزمــوینیریــد تحرموخــه
دلکــهبســتونوتخصصــيملکــي خــدماتونو دنمــرهیتــازیام
؛يېکنه محاسبه یکجراحيهز

(ر)د پلي کولوساحه
لورمه ماده:  

دافغانستان اسالمي جمهوریت وزارتونـه اوبنسـونه چـې د    - ۱
ملکي خدمتونو دکارکوونکو  ترپو النـدې  دي،د دغـې   

کنالرې دپلي کولو د پو په ساحه کې شامل دي.  
ــ ســترید- ۲ کــارکونکو دونوخــدمتيمحکمــی د ملک

.یتر سره کیجال کالنری له مخی داستخدام

مراجعېیمسؤول
پنمه ماده:  

د اداري اصــالحاتو اوملکــي خــدمتونو  خپلــواک کمېســیون  
کمېسـیون) وزارتونــه، ادارې او نــور دولتــي بنســونه د دغــې  (

کنالرې د بحث و بستونو دومارنې پروسـه کـې شـامل او    
ــه خپلوکــاري برخــوکې د اکــل شویومشخصــوکنالرو      پ

اونافذشویوقوانینوله مخې  مسوولیت لري.  

د کمېسیون مکلفیتونه
شپمه ماده:

دتشوبستونود وضعیت ـ په دولتي ادارو او وزارتونوکې ۱
او اروزنې په اه دمعلوماتوغوتنه؛

تـر السـه   دمنظورشـوي تشـکیل  د تعییناتو پـه موخـه   ـ  ۲
؛ کول او ارزونه

دبستونو ترتیـب او  خالی یا سرپرستردیف »ب«ــ د ۳
داعالن خپرول؛ 

؛جووللست غوتوونکود -۴
ــ د تعییناتو دکمېې جوول اومشري؛ ۵
ــ  دبریالیو غوتوونکو اکل اوتشخیص؛ ۶
ـ د جمهوري ریاسـت عـالي مقـام تـه دبریـالیو غوـتوونکو       ۷

واندېز او دمنظور اخیستل؛
ــ دبستونو دنیولوپـه موخـه اونـد ادارو او وزارتونوتـه     ۸

دبریالیوغوتوونکو معرفي کول؛ 
ــــ د نویوبریالیونومانــدانو لپــاره چــې نــوې یــې بســتونه  ۹

نمـره  .شـود امتحان تحریري داده میدر مرحله ارزیابی،اناث
قابـل  هـاي تخصصـی ماننـد جراحـی قلـب      بسـت امتیازي در

؛محاسبه نیست

ساحه تطبیق
ماده چهارم:

ت و نهادهاي دولت جمهوري اسالمی اها، اداروزارت-1
افغانستان که تحت پوشش قانون کارکنان خدمات ملکی 

باشند.قرار دارند شامل ساحه تطبیق این طرزالعمل می
استخدام کارکنان خدمات ملکی ستره محکمه توسط -2

گردد.طرزالعمل جداگانه تنظیم می

مراجع مسؤول
جم:ماده پن

کمیســـیون مســـتقل اصـــالحات اداري و خـــدمات ملکـــی  
ــیون) ــا،، وزارت(کمیس ــی   ه ــاي دولت ــایر نهاده ادارات و س

هاي مورد بحث این طرزالعمـل،  مشمول روند استخدام بست
بینـی مفـاد مشـخص طرزالعمـل و قـوانین نافـذه در       طبق پیش

شان مسؤولیت دارند.هاي کاريعرصه

هاي کمیسیون مکلفیت
ششم:ماده 

هـاي خـالی   مطالبۀ معلومات و تحلیـل وضـعیت بسـت   -1
ها و ادارات دولتی؛وزارت

ــت-2 ــو ارزدریاف ــکیلیابی ــاوزارتتش ــهاداراتوه ب
استخدام؛روندمراحلطیمنظور

ــت -3 ــالن بســ ــر اعــ ــب و نشــ ــاي ترتیــ ــالی و هــ خــ
؛ داراي سرپرست

ترتیب فهرست متقاضیان؛-4
تعیینات؛هاي ایجاد و رهبري کمیته-5
تشخیص و انتخاب متقاضیان موفق؛-6
پیشنهاد متقاضیان موفق جهت اخذ منظـوري بـه مقـام    -7

عالی ریاست جمهوري؛
هـا و ادارات مربوطـه   معرفی متقاضیان موفق به وزارت-8

جهت احراز بست؛
متقاضـیانی هاي آموزشی مقـدماتی بـراي   تدویر برنامه-9
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د روزنیزو پرورامونو جوول؛ نیولي،
ېنـــېدتونودبوریدشـــکاخـــدمتونودملکـــيـــــ۱۰
ېاوونــوکلوپېالبېبپــهېومـارن د،ېمخــلــهېنالردکـ 

ل؛ېتونویدشکا
ــرغونوپه اه    ۱۱ ــه دس ــې خ ــه پروس ــارنې  ل ــ د وم ـ

عـالي  اسـت یدجمهـوري ر وزارتونـواو اداروتـه ابـالغ او   
کول. ېاندومقام ته درپو

وزارتونو او ادارو مکلفیتونهد 
اوومه ماده:

متونو دقــانون لــه احکاموســره ســم، دــــ د ملکــي خــد۱
بســتونو د دنــدو دالیحــې ترتیــب، دمعیارونواکــل او    

تشخیص؛داتیاوو
لـه  منظـور  لید تشکاوولودبشپاوونودپېومارنــ د۲
او دوېــد بســتونو لـه  خــالي ک ېکــدکاــل پــه تـر اهمیـ او

استول؛بستونواو سرپرست یخالدوروسته منظور
) فقرې بستونه  بایـد د یـوې   ۲ـ دغه ماده کې شامل د (۳

میاشتې په تر کې د تشکیل له منظور او یاهم دبسـت  
له خالي کېـدو، د اداري اصـالحاتو او ملکـي خـدمتونو     

دتعیینانو بور)ته واستول شي؛)تعیینانو بور
بــا صــالحیته اســتازي ـــ دومــارنې پــه کمېــه  کــې د ۴

ــې د    ــد اداروکـ ــو اواونـ ــي او دوزارتونـ ــالیمعرفـ خـ
ــایلو     ــویو مس ــه ش ــه د طرح ــه موخ ــارنې پ ــتونو دوم بس

مخ ته ول.

دویم پرکی
دومارنې پاوونه
داعالن اساسات

اتمه ماده:  
ــ د ۱ ــرد»ب«ـ ــالحاتو او   فی ــتونه د اداري  اص ــش بس ت

د ،ېپــابیــد وونیســېملکــي خــدمتونو خپلــواک کم  
ــيیالکترون ــارنکـ ــېومـ ــهیتاو داېد پروسـ ــورت  اپـ صـ

ي؛ېاعالنېالرولهیرسنزوییلهورتهدېک
ـــ اعــالن  شــوي بســتونه بایــد د ملکــي خــدمتونو ۲ دکــارـ

ــو ــاهم    کوونکـ ــادو او یـ ــې مـ ــې اواتمـ ــانون د اوومـ د قـ
ــدو د    ــارونواو د دن ــارنې دمعی ــادې دوم ــمې م دلوردېرش

اند؛ که جدیداً احراز بست نموده
ــد   -10 ــف رون ــل مختل ــکایات در مراح ــه ش ــیدگی ب رس

استخدام مطـابق طرزالعمـل بـورد رسـیدگی بـه شـکایات       
خدمات ملکی؛

رونــــدهــــا و ادارات از وزارتابــــالغ تخطــــی -11
ــزارش  ــه گــ ــتخدام و ارایــ ــالی  آناســ ــام عــ ــه مقــ بــ

ریاست جمهوري.

ها وادارات هاي وزارتمکلفیت
ماده هفتم:

ــدینصیتشــخ-1 ــابعيازمن ــیتع،يبشــرمن ــایمعنی ياره
درنظــرمــوردبســتفیوظــاحــهیالبیــترتواســتخدام

؛یملکخدماتکارکنانقانوناحکامبامطابقت
ــال-2 ــتارس ــابس ــتيدارايه ــالوسرپرس ــدازیخ بع

دربسـت شـدن یخـال صـورت درایـ ولیتشکيمنظور
استخدام؛روندنمودنمراحلیطجهتسال،انیجر

این ماده بایـد حـداکثر طـی    )2شامل فقرة (هاي بست-3
مدت یک ماه بعـداز منظـوري تشـکیل و یـا خـالی شـدن       

بــه بــورد تعیینــات کمیســیون اصــالحات اداري و  ،بســت
خدمات ملکی (بورد تعیینات) ارسال گردد؛

هاي با صالحیت به منظور اشـتراك در  معرفی نماینده-4
ر مسـایل  و پیشـبرد سـای  لسـت و امتحـان  شارتهاي کمیته

ــت   ــتخدام بسـ ــتاي اسـ ــه در راسـ ــاي مطروحـ ــالیهـ خـ
وزارت/اداره مربوطه.

فصل دوم
مراحل استخدام

اساسات اعالن
ماده هشتم:

از طریـق وبسـایت کمیسـیون    » ب«هاي خالی ردیـف  بست- 1
وبسایت مربـوط بـه   اصالحات اداري و خدمات ملکی،مستقل 

استخدام الکترونیکی و در صورت نیاز با اسـتفاده از سـایر   روند
گردد؛طرق و وسایل اطالع رسانی همگانی اعالن می

هــاي اعــالن شــده بایــد داراي الیحــه وظــایف  بســت-2
ــاده      ــابق م ــتخدام مط ــاي اس ــرایط و معیاره ــخص، ش مش

وچهــارم قــانون کارکنــان هفــتم و هشــتم و یــا مــاده ســی 
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درلـودونکي وي او هـم پکـې د    مشخصې الیحې اوشرایطو 
نورو تقنیني سندونو اود بستونودتنظیم مقـررې واندوینـه او   

مشخصې الروونې په پام کې نېول شوي وي.
ـــ د خپروشـویو اعالنونــو  کـاپي او ایـن  جزییــات د     ۳

بشـري  ونـد وزارتونـو او اداراتـو د    د اتعییناتو دبور او 
سرچینولخوا ساتل کېي.

محتویاتد اعالن 
نهم ماده:  

د بستونو اعالنونه په دري اوپتو جو او الندې موضوع 
انې پکې شاملې دي. 

ـ دبست عنوان او موقعیت د اوند مـدیریت، آمریـت ،   ۱
او وزارت په اه له جزییاتوسره یې؛ریاست، ادارې 

دموخې له ،سربیرهمادو۱۴او ۱۳دـ د دغې کنالرې۲
لنـــــیز، دواک یـــــادونې ســـــره د دنـــــدودالیحې   

ــدې، د تحصــیل    حدود،مســوولیتونه، دبســت اساســي دن
درجه او دبست دترالسه کولولپاره الزمه تجربه؛ 

ـ د دندو په الیحـه کـې د ذکرشـویو اتیاووسـره  سـم      ۳
الزم شرایط اومهارتونه؛ 

ـ د غوتنې دفـورم، دترالسـه کولودرنـوالي مرجـع او     ۴
؛پتهتنې دفورم دسپارلو دغو

؛اید اعالن-۵
ــ د اعالن دپیل اوپای نیه.۶

د اعالن موده
لسمه ماده:  

ـــ د ۱ ــالن د  »ب«ــ ــتونو اعـ ــف د بسـ ــاري  ۱۰ردیـ کـ
ولپاره دی؛ور
طویپــه شــرا،ېکــید بســت داعــالن پــه پــاېرېــــــ کــه چ۲

ــر دوه غو ــبراب ــيیپتوونکي ــاودانش ــرايطوبرابر  اهمی ــه ش پ
لـــه ېکـــهآزموینـــتحریـــری پـــه الیدســـیتونکـــوغوی

ــ ونــه ــهخ ــاو يوک ــه اهمی ــپ ــهآزموین ــېک وی
ــغو ــه ترالســه کولــو بر  ېنمــراريیــدمعیتوونک یالیــپ

ي؛ېاعالن  ته سپارل کایبست بنشي،
) کـاري ورـې  دی او دغـه    ۷ــ د بیا اعالن  وخـت ( ۳

ــر د مخکینــي پاوغوــتونکي   ــه شــرایطو براب پاوکــې پ

ــی   ــز پ ــوده و نی ــی ب ــدمات ملک ــیم  خ ــرره تنظ ــی مق ش بین
هــا و هــدایات مشــخص ســایر اســناد تقنینــی در آن بســت

در نظر گرفته شده باشد؛
یـات ضـروري آن توسـط    ئکاپی اعالنات منتشر شده و جز- 3

هـا و ادارات  وزارتهـاي منـابع بشـري   بورد تعیینات و ریاست
گردد.حفظ میمربوطه

محتویات اعالن
ماده نهم:

هـاي دري و پشـتو ترتیـب و شـامل     زبانها به اعالن بست
باشد:موضوعات ذیل می

عنوان و موقعیت بست با ذکر جزئیات دقیق در مـورد  -1
ربوطه؛مریاست/ وزارت/ اداره

فشـــرده الیحـــه وظـــایف بـــا ذکـــر هـــدف، حـــدود -2
ها، وظایف اساسـی بسـت، درجـه    ها، مسؤولیتصالحیت

حتویـات  با ذکر متحصیل و تجربه الزم براي احراز بست
؛طرزالعملنیا14و13مواد

ــارت-3 ــایر مهـ ــا و سـ ــا هـ ــرایط الزم در مطابقـــت بـ شـ
هاي درج شده در الیحه وظیفه؛نیازمندي

مرجــع دریافــت فــورم درخواســتی، شــیوه دریافــت و  -4
؛ آندهیآدرس تسلیم

محل اعالن؛-5
تاریخ شروع و ختم اعالن.-6

مدت اعالن
ماده دهم:

ــراي مــدت » ب«هــاي ردیــف اعــالن بســت-1 روز 10ب
گیرد؛ کاري صورت می

ــی   -2 ــداقل دو متقاض ــت، ح ــالن بس ــتم اع ــاه در خ هرگ
واجــد شــرایط در یافــت نگــردد یــا یکــی از دو متقاضــی 

ــان    ــرکت در امتح ــرایط از ش ــد ش ــري واج ــابتی تحری رق
ــیان در   ــیچ یـــک از متقاضـ ــا هـ ــد و یـ ــود داري نمایـ خـ

ــه  ردنــد،کســب نمــره معیــاري نگنتیجــه امتحــان موفــق ب
شود؛یمسپردهمجدداعالنبهبست

) روز کاري بوده و حفـظ  7میعاد اعالن مجدد هفت (-3
قبلی، در این مرحله ةحقوق متقاضی واجد شرایط از دور
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حقونه مراعات  کېي؛
ــ که چېرې له دویـم اعـالن وروسـته، بیـاهم پـه شـرايطو       ۴

ــه    ــد اداره مکلــف ده چــې ل ــه وي،  اون ــرهې کــس ن براب
کمېسیون سره په همغ کې ، دکار بازارشرایطوته پـه پـام    
سره، دپـام وبسـت معیارونـه او دومـارنې شـرایط تعـدیل       

کاري ورو لپاره  اعالن ته وسپاري.    ۱۰اوبست  د 

فورمو وېش او ترالسه کولدغوتنې د 
یوولسمه ماده:  

ــ د غوتنې فورم د بست اودومارنې شرایطوته په پام ۱
ول دوونـو اویاهم آنالینکې نیولوسره، په حضوري، 

ددواو سیستمونوله الرې وېشل کېدلی شي؛
اهمیــاونــاتودبورییفــورم، دتعېتنـــــ دحضــوري غو۲

ستووروسـته، یلـه اخ ېدکتبي اجازخهبورناتولهییدتع
ېشـفاف ېویـ دپرتهدارجانبلهلخوا ېمراجعونددا

ي؛ېکشلېتوونکووغوپهېکترپهېپروس
ــه  ۳ ــرې پـ ــه  چېـ ــ کـ ــنــ ــه او د آنالیـ ــوم لیکنـ ول نـ

ــرط وي، د    ــو شـ ــت یـ ــول دبسـ ــدې کـ ــتنې وانـ غوـ
ول ترالســـه  او آنالیـــنغوــتنې فـــورمې  بایـــد پــه   

راجسترشوې وي؛  

اود غوتنونکي مسوولیتونهد فورم سپارل
دولسمه ماده:  

دغوتنې معیاري فورم مکلف دی چیــ غوتوونکي ۱
په بشپاوکره ول ک کي.دالروونې له مخې

ــ په هغو حاالتوکې چې دغوتنې فورم پـه حضـوري    ۲
غوــتنلیکونه پــه آنالیــن وي، دمنلــو وول آنالیــناو 

ــه الکترونیکــي سیســتم کــې    ــارنې پ ــات ول دوم اتوم
ثبتېي. خود غوتنې هغه فورمونه چې په حضوري ول 
د تعییناتوبور ته سـپارل کېـي، د مشـتریانو د خـدماتي     
کارکوونکو لخوا د ومارنې په الکترونیکي سیستم کـې  
ــول    ،ــه صــورت کــې ــو پ ثبتېــي او د زمینــې د برابرول

یې له غوتونکي سره شریک کېي؛جزییات 
فورم د مودې پای او دغوـتنې د انفـرادي   آنالینـ د ۳

فورمــو راجســتر د اعــالن نیــې لــه پــای تــه رســېدو تــر   
ــه     ــو پ ــانو کودون  ــورې، د ــاعتونو پ ــتو س لورویش

باشد؛قابل رعایت می
که بعداز اعالن دوم، باز هم هیچ متقاضـی  در صورتی-4

مربوطه مکلـف اسـت   واجد شرایط دریافت نگردد، اداره 
در هماهنگی با کمیسیون معیارها و شرایط استخدام بست 
مورد نظر را با توجه به وضعیت بازار کار تعـدیل و بسـت   

روز کاري به اعالن بسپارد.10را براي مدت 

هاي درخواستی توزیع و دریافت فورم
ماده یازدهم:

توزیع فورم درخواستی نظر به ماهیت بسـت و شـرایط   -1
و یـا  آنالیـن شـکل حضـوري،   ه بـ توانـد میاستخدام آن

؛ باشداز هردو سیستم ترکیبی
فورم درخواستی حضوري از جانب بورد تعیینات و یا -2

بـورد  از جازه کتبی دریافت امراجع ذیربط بعداز از طرف
رونـدي طـی  ،طرفـی کامـل  تعیینات بـا رعایـت اصـل بـی    
گردد؛ شفاف به متقاضیان توزیع می

صورت ه نام و ارایه درخواستی بکه ثبتدر صورتی-3
و یا یکی از شرایط احراز بست باشد، اصلیشرط آنالین

یافـت و  درخواستی باید بـه صـورت آنالیـن در   هاي فورم
؛گردندثبت سیستم

هاي متقاضیاعاده فورم و مسؤولیت
ماده دوازدهم:

فـورم درخواسـتی معیـاري را    انـد تـا  مکلفمتقاضیان -1
ري نمایند؛پبه صورت کامل و دقیق خانهطبق رهنمود 

يحضـور صورتبهیدرخواستفورمکهیصورتدر-2
آنالینیدرخواستيهافورمباشد،رشیپذقابلآنالینو
کیـ الکتروناسـتخدام سـتم یسثبـت خودکـار صـورت به
صــورتبــهکــهیدرخواســتيهــافــورمامــا. گردنــدیمــ

کارکنـان توسطشوند،یمهیاراناتییتعبوردبهيحضور
ــدمات ــترخ ــتانیمش ــتمیسثب ــتخدامس ــالکتروناس کی

اتیـ جزئتمـام ،هیـ زمنبودنمساعدصورتدرودهیگرد
شود؛یمساختهکیشریمتقاضباآن

بـه مجـرد خـتم میعـاد اعـالن و      آنالینهاي ارایه فورم-3
سـاعت بعـداز   24هاي درخواستی الـی  ثبت انفرادي فورم

ختم تاریخ اعالن با استفاده از کُدهاي مخصوص بـا ثبـت   
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کارونې سـره، دوروسـتي فـورم د وخـت لـه ثبـت سـره        
بندېي. د دغې مودې له بشـپیدو وروسـته، د غوـتنې   

دفورم ترالسه  کول جوازنه لري؛ 
ـ بشپې شوې فورمې، دمشخصو دوسیو دجوولوپه ۴

خواکې، په خوندي ای کې ساتل کېي. له مسوولو 
کارکوونکوپرته، دنوماندانودوسیوته هېوک د الس 

رسي حق نه لري، مرداچې د صالحه مقاماتوکتبي 
الروونه شتون ولري.

ورم  داعـالن لـه اکـل    ــ غوتوونکي باید د غوتنې ف۵
شوې مودې مخکـې، بشـپکي او داتیـا واسنادوسـره     
یــې پــه مرکزکــې د تعیینــاتو بــور او والیتونــوکې  یــې 
دکمېسیون سیمه ییزو دفترونوتـه وسـپاري.که چېـرې پـه     

ــن ــه   آنالی ــپارل دبســت دترالســه کولول ــورم س ول د ف
شرايطوخه وي، غوتونکی مکلف دی، و دغوتنې 

ــ ــه او ن ــه   فورم ــودې ل ــالن دم ــندونه داع ــا وس ور د اتی
ول واستوي؛ آنالینپه بشپیدو مخکې

ـــ۶ ــچکــهـ ــواقعدیتوونکــغوېرې ناســم ،خــالفتی
او ثابتـه شـي   يدرج کـ ېمعلومات او اسناد په فورمه کـ 

الیدسـ یتونکاطالعات ناسم دي، غوتونکيدغوېچ
.  يېکستلیاېله پروس

تحصیلي سندونه
ماده:دیارلسمه  

مکلـف دي،  توونکيـ د بسـتونو غو فیرد»ب«ــ د ۱
دییــتأادارولــه ونــدســندونه داليیتحصــوایــتداوــ

ونیسېکمیېوخت اکليوروسته چمتو او په قیاوتصد
ي؛کېاندته و

ردیف کې شامل تخصصـي بسـتونو پـه اه د    »ب«ـ د ۲
دندوبه الیحه کې دغوتنوله مخې دلوو زده کو لرل، 

غورــول کېي،خــو د دغــه  ردیــف پــه لــه پــام نــه نــه 
) ۶(دېماد)۱۴(دېنالرکعمومي بستونوکې، د دغې 

دکمېــــې  د جزکــــې منــــدرج شــــرایط، د تعیینــــاتو 
صالحیتونوله مخې، مراعات کېي؛

ــه  ۳ ـــ  لــ ــر۱۳۷۱ـــ ــوونیزاو ۱۳۸۱تــ ــد ــ کلونواونــ
تحصــــیلي ســــندونه  بایــــد (د پــــوهنې او لــــوو زده 

ول اندراج آخرین فـورم درخواسـتی مسـدود    ؤزمان و مس
ــی ــس م ــردد. پ ــورم   گ ــت ف ــاد، دریاف ــن میع ــل ای از تکمی

باشد؛درخواستی مجاز نمی
هــاي هــاي تکمیــل شــده ضــمن ترتیــب دوســیه فــورم-4

شوند. بـه اسـتثناي   نگهداري مین ئومشخص در محل مص
کارکنان مسـؤول هـیچ شـخص دیگـر حـق دسترسـی بـه        

هــاي کاندیــدان را ندارنــد، مگــر اینکــه در مــورد  دوســیه
؛هدایت کتبی مقامات صالحه وجود داشته باشد

متقاضیان باید فورم درخواستی را قبـل از پایـان میعـاد    -5
نیـاز در  معینه اعالن، تکمیل نموده همـراه بـا اسـناد مـورد     

مرکز بـه بـورد تعیینـات و در والیـات بـه دفـاتر سـاحوي        
درخواسـت بـراي   کـه  د. در صورتینکمیسیون تسلیم نمای

از جمله شرایط آنالینفورم به صورت بست و یا تسلیمی 
ــورم      ــا ف ــت ت ــف اس ــی مکل ــد، متقاض ــت باش ــراز بس اح
درخواستی و سایر اسناد مورد نیاز را قبل از تکمیل میعـاد  

ارسال نمایند؛ آنالینصورت ه بمعینه
ــاه-6 ــنادهرگـ ــاتواسـ ــدهدرجمعلومـ ــورمدرشـ فـ

خــــالفونادرســــتیمتقاضــــتوســــطیدرخواســــت
ــتثبتیـــواقع رقابـــترونـــدازموصـــوفگـــردد،تیـ

.گرددیمحذف

اسناد تحصیلی
ماده سیزدهم:

ــ-1 ــتانیمتقاض ــابس ــرديه ــف»ب«فی ــدمکل ــاان ت
ــوردیلیتحصــاســناد ــنم ــسراازی ــتأازپ قیتصــدودیی

ــع ــودهآمــادهصــالحیذمراج بــهنــهیمعوقــتدرونم
ند؛ینماهیاراونیسیکم

داشــتن تحصــیالت عــالی مطــابق مطالبــات و شــرایط  -2
ــت   ــورد بس ــه در م ــه وظیف ــدرج الیح ــی  من ــاي تخصص ه

ــامل  ــف ش ــی در    » ب«ردی ــوده ول ــاض ب ــل اغم ــر قاب غی
ــت ــف، بس ــن ردی ــومی ای ــاي عم ــرایط ه ــدرجش ــزمن ج

ــاده) 6( ــل ) 14(مـ ــن طرزالعمـ ــالحدید  ایـ ــه صـ ــر بـ نظـ
کمیته تعیینات، قابل رعایت می باشد؛

1381الـی  1371هاي سالکه بین اسناد تعلیمی و تحصیلی - 3
از طریـق مراجـع مربوطـه    صـادر شـده باشـند،    هجري شمسـی  
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تأییـــــدکـــــو د وزارتونولـــــه الرې) یوـــــل بیـــــا 
اوتصدیق شي؛ 

ــ له هېواد خه تحصیلي  اسنادولپاره، د لووزده کو ۴
ــنادو د  ــوا د اس ــدوزارت لخ ــپیدو  تأیی ــې د بش او ارزون

ــربېره، د ــو وزارت  س ــووزده ک ــارو  د ل ــادمیکو چ اک
دانسجام ریاست مکتوب حتمی دی؛

ــ له هېواد خه د فارغ شویوکسانو تحصیلي سـندونه  ۵
ــوا     ــو وزارت لخ ــوو زده ک ــې دل شــوي وي، تأییدچ

داعتبار و دي، خو غوتونکی مکلف دی و د مرکې 
مخکـې داونـد ادارې  لخـوا د    نـه دری ورـی   له پیـل  

کي؛بشپبهیرتحصیلي سندونو
ــ هغه غوـتونکي چـې دلـوو زده کولـه خصوصـي      ۶

ــد     ــارغ وي، بایـ ــوخه فـ ــاهم موسسـ ــواو یـ پوهنتونونـ
سرتیفکیت او یاهم دیپلوم یـې د لـوو زده کـووزارت    

شـوی وي. پـه مشخصـومواردوکې د    تأییـد لخوا رسمي 
ــووزده     ــون او ل ــوا د پوهنت ــو وزارت لخ ــوو زده ک ل

ــت  د  ــې دثب ــدکوموسس ــو  تأیی ــدې کول ــند د وان ي س
کېي؛  نلضروری

ــ هغه غوتونکي چې تحصیلي سندونه يې د نا ـاپي  ۷
پېوله امله له منه تللي وي، کولی شي چـې د صـالحه   
مراجع لخوا دمعتبرسندونوپه واندې کولوسره،په پروسـه  

کې شامل شي؛
ــ که چېرې غوتوونکی د اتیا و یویـا وسـندونه د   ۸

ـاکلي وخـت چمتونشـي     شرایطو د بشپ ولوپه موخه پـه
کای او یایې هم د سندونو  پـه وانـدې کولـو نـواقص     

وخــت حــل نشــي، شــوی موجــود وي، چــې پــه  اکــل 
حذف کېي؛ی خه غوتونکی دسیال له پروس

کاري مخینه
وارلسمه ماده:

د وزارتونـو  خهله دولتي مراجعوېچسوانحخلصــ ۱
دکـاري واحدونولخوا صادرشوي وي، ویناو ادارو دلوم

تونکودــدي. دغود اعتبــار وهــتجربــو دســند پــه تو
حـداکثر  خـه ېېدبست داعالن له ندیباسوانحخلص

دییـ تألخـوا  ېادارونـد صـادر او دا ېمخکـ ېاشتیمشپ

و تأییدمجدداً مورد باید (وزارت معارف و یا تحصیالت عالی) 
تصدیق قرار بگیرد؛ 

براي اسناد تحصـیلی خـارج مـرز، ضـمن موجودیـت      -4
وزارت تحصـیالت  تأییـد اسناد دال بر تکمیـل ارزیـابی و   

وزارت عالی، مکتوب ریاسـت انسـجام امـور آکادمیـک    
باشد؛نیز الزامی میتحصیالت عالی

التحصیالن خارج مـرز کـه   اسناد تحصیلی موقت فارغ-5
شده باشـند، مـدار   تأییداز طرف وزارت تحصیالت عالی 
باشد تـا رونـد تصـدیق    اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می

حـداقل سـه   اش را توسط مراجع ذیصالح، اسناد تحصیلی
شروع مصاحبه تکمیل نماید؛ روز قبل از

بــراي متقاضــیانی کــه از پوهنتــون و یــا مؤسســات      -6
التحصیل گردیده باشـند،  تحصیالت عالی خصوصی فارغ

تأییـد مـورد  شان رسـماً یا دیپلوم فراغتباید سرتیفکت و
ــه باشــد.   ــرار گرفت ــالی ق ــوارددروزارت تحصــیالت ع م

مؤسسـه /پوهنتونثبت و راجستر ازسند تأییدي ،مشخص
یعـــالالتیتحصـــوزارتجانـــبازیعـــالتحصـــالت

باشد؛ضروري می
شـــان در اثـــر  متقاضـــیانی کـــه اســـناد تحصـــیلی    -7

ــه    ــین رفت ــه از ب ــوادث غیرمترقب ــی ح ــند، م ــا  باش ــد ب توانن
ارایــه اســناد معتبــر تصــدیق شــده مراجــع صــالحه شــامل  

پروسه گردند؛
ــاز     -8 ــورد نی ــند م ــدین س ــا چن ــک ی ــی ی ــاه متقاض هرگ

جهــت تکمیــل نمــودن شــرایط را در وقــت معینــه آمــاده  
نمــوده نتوانــد و یــا در اســناد ارایــه شــده نواقصــی وجــود 

از یمتقاضـ داشته باشـد کـه در موقـع معینـه حـل نشـود،      
گردد.رقابت حذف میروند

سوابق کاري
ماده چهاردهم:

خلص سوانح که از مراجـع دولتـی توسـط واحـدهاي     -1
ها و ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند اولی وزارت

باشد. خلص سـوانح متقاضـی   تجربه کاري مدار اعتبار می
تاریخ اعالن بست صادر و از از قبلشش ماه کثرباید حدا

ــه  ــب اداره مربوط ــدجان ــر آن  تأیی ــد، در غی ــده باش گردی
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دي؛نهپرته داعتبار وېله دېوي، چیشو
دتجربـو دکـاري ېسسـوک ؤمخصوصياوشرکتونوپهــ ۲

مکلـف یتونکغو،ېکصورتپهکولوېانددوسندونو
اودثبـت ېکـ ادارووندااهمیاووزارتداقتصادېچید

قـرارداد  دره،ېکولـو سـرب  ېانـد د سـند دو دییـ دتأراجستر
ېمادې.ددغيکېاندورکولوفورم هم وېکاپي او دمالي

مزد، دکار قـانون د دوه  تونکيدغو،ېپه مندرجو حاالتوک
تنخـوا دکـارکوونکو دولتـي ېچـ اسـتناد، پهېمادېتمېشپ

ددا. یدلېـ کنشـي لي،ېـ کاکـل سرهکیتفکپهېددرج
ودنـــهســـندونوولېکـــصـــورتپـــهکولـــوېانـــد،

دبسـت اويېکستلېاخهپروسهلهالیدسیتوونکغو
ېرداچـ م. يېـ کبللبرابرنهشرايطپهلپارهکولودترالسه

تـر وپـه وروکـاري ېددروروستهدوېخبرلهشيیاوک
لیـ دالکـوونکي قـانع هادسندونوپهتهبورناتوییدتعېک
ي؛کېاندو
له نیوالو بنسونو خه تصـدیق کـه چېـرې دبشـري     ـ 3

سرچینو او دیـاد بنسـ  دقـرار داد کـاپي لـه ـان سـره        
ولري، دکاري مخینې په توه دمحاسبې ودي؛

ـ هغه غوـتوونکي چـې لـه هېـواد خـه بهـر کـاري        ۴
ــو    ــد هېوادونـ ــې داونـ ــدیقونه یـ ــري، تصـ ــې ولـ تجربـ

ــه   ــارووزارت لـ ــاتیکو مراجعواودبهرنیوچـ ــددیپلومـ تأییـ
وروسته داعتبار ودي؛ 

ــتوونکو کــاري تصــدیق چــې دوزارت   ۵ ــه غو ــ د هغ ـ
ــه،     ــه توـ ــي همکارپـ ــي ادارو د تخنیکـ ــاهم دولتـ اویـ

وا ومــارل شــوي وي، کــه دکورنیــواو بهرنیوموسســولخ
ــري،   ــد ادارې تصــدیق ول ــاهم اون چېــرې دوزارت او ی

دکاري تجربې په توه دمحاسبې ودي؛ 
ــ دعمومي بستونو یا (کامن فنکشـن) غوـتوونکولپاره   ۶

ــتونکی د   ــارنې غو ــوه  »ب«چــې دوم ــه ی ــف  پ ردی
بستونوکې وي او تحصیلي انه يې ددنـدودالیحې پـه    

نه وي،  حد اقـل د تحصـیلي   مندرجو شرایطوکې شامل
درجې دبشـپولو سـربېره، ددنـدې اونـد حـد اقـل اووه       

کاله کاري تجربه اینه ده؛ 
ــ هرکله چې غوتونکی داتیا و یو  یا ـو سـندونه   ۷

په  اکلي وخت دشرایطو دبشـپولوپه موخـه چمتونشـي    

صورت مدار اعتبار نخواهد بود؛ 
ــه تجــارب کــاري   -2 ــوط ب ــه اســناد مرب در صــورت ارای
هــا و مؤسســات خصوصــی، متقاضــی مکلــف  شــرکتاز

ي ثبـت و راجسـتر   تأییـد است ضمن ارایه سـند مبنـی بـر    
ــا ســایر مر ــوط، کــاپی هــاي  وزارت اقتصــاد و ی اجــع مرب

دهــی را نیــز ارایــه نمایــد. در قــرارداد خــط و فــورم مالیــه
ــزد   ــاده، م ــن م ــدرج ای ــاالت من ــل  ح ــد اق ــی از ح متقاض

مزد کارکنـان دولتـی کـه بـه اسـتناد مـاده شصـت و دوم        
ــین مــی   ــه تفکیــک هــر درجــه تعی ــانون کــار و ب شــود، ق

توانــد. در صــورت ارایــه چنــین ســندي کمتــر بــوده نمــی
از پروســه رقابــت اخــراج و بــراي احــراز بســت متقاضــی 

ــی   ــناخته م ــد ش ــر واج ــد در   غی ــه بتوان ــر اینک ــود، مگ ش
جریان سـه روز کـاري بعـداز مطلـع شـدنش دالیـل قـانع        

ــده ــورد     ايکنن ــه ب ــویش را ب ــناد خ ــدق اس ــر ص ــی ب مبن
تعیینات ارایه نماید؛

ي تأییـد المللـی در صـورتیکه   تصدیق کار از نهادهاي بین- 3
بشري و کاپی قرارداد خط همـان نهـاد را بـا خـود     شعبه منابع 

باشد؛داشته باشد، منحیث سوابق کاري قابل محاسبه می
ــرز    -4 ــارج م ــاري خ ــارب ک ــه داراي تج ــیانی ک متقاض

ي مراجــع تأییــدشــان بعــد از باشــند، تصــادیق کــاريمــی
ي وزارت امـور  تأییـد دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطـه و  

باشد؛خارجه مدار اعتبار می
تصدیق کار متقاضیانی کـه منحیـث همکـار تخنیکـی     -5

ــات   وزارت ــا و مؤسس ــق نهاده ــی از طری ــا اداره دولت و ی
خارجی و یا داخلی اسـتخدام شـده باشـند، در صـورتیکه     
تصدیق وزارت و یا اداره مربوطه را به همراه داشته باشـد  

منحیث تجربه کاري قابل محاسبه می باشد؛
عمومی (کامن فنکشـن) کـه   هاي براي متقاضیان بست-6

باشند و » ب«متقاضی استخدام در یکی از بستهاي ردیف 
رشته تحصیلی شان شـامل شـرایط منـدرج الیحـه وظیفـه      
ــرعالوه تکمیــل نمــودن معیــار حــد اقــل درجــه    نباشــد، ب
تحصیلی، داشتن حد اقل هفت سال تجربه کـاري مـرتبط   

باشد؛به وظیفه نیز ضروري می
ــا  -7 ــک ی ــی ی ــاه متقاض ــاز   هرگ ــورد نی ــند م ــدین س چن

جهــت تکمیــل نمــودن شــرایط را در وقــت معینــه آمــاده  
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کای او یایې هم د سندونوپه واندې کولو کې نواقص 
ه اکل وخت حل نشي، غوـتونکی  موجود  وي، چې پ

دسیال له پروسې لرې کېي.  

د غوتوونکي کاري مخینه او دتحصیلي سندونو ېل
پنلسمه ماده:

ــه او د  ۱ ــندونه،کاري مخین ــ تحصــیلي س ــف »ب«ـ ردی
ــاتو  ــندونه دتعیین ــتوونکو نورس ــې د   د غو ــور ک ــه ب پ

ــنادو      ــي. د اس ــل او اروزل کې ــوا ې ــانو لخ ــار پوه ک
والــــي پــــه اه د ارزونــــو پــــایلې لــــه کــــره دکــــره 

مشخصــاتو، وخــت او ارزونــې لــې د غــو لــه مســوول  
سره  د غوتوونکي د دوسیې پرمخ لیکل کېي؛

ــور   ۲ ــو رنــوالی اون ــ د غوــتوونکو داســنادو دېل ـ
ــه جــال ول   ــې پ ــات ی ــد جزیی ــیم او مشــخص  اون تنظ

کېي.

ست شارت ل
شپاسمه ماده:  

ـ غوتونکی یا غوتونکي چې د دنـدودالیحې اونـد   ۱
ول شرایط یې بشپکي وي، کاري مخینه او تحصـیلي   

تأییداسنادیې د ېنې او ارزونې د پروسې په  پایله کې 
پاو لپاره په شرایطو برابـر بلـل   لستشوي وي، دشارت 

کېي.  
ــي چــې د    ۲ ــې لخــوا کې ــ شــارت لســت دهغــې کمې ـ

ــور ل  ــاتو دب ــې    تعیین ــې دپروس ــري ی ــوه او مش ــوا ج خ
ــارت     ــنرکوي، د ش ــه یوکمېش ــه موخ ــارنې پ ــتد لس

دکمېې نور غي عبارت دي له: 
د بشـري  ېهـم د ادار ایـ /معـاون او  نیمعبخـش ونداد )۱

ه؛په تويدغېېدکمسییرنویسرچ
.هتوپهيغدېېدکمکارپوهدبورناتوییتعد)۲

د شارت لست پاوونه
ماده:اوولسمه 

پـه کمېـه کـې دکـار لـه پیـل کېـدو        لسـت ـ د شارت ۱
واندې، د تعییناتو دبـور کـارپوه دغوتونکودوسـیې د    
ــې پــه موخــه چمتوکــوي او ا ترالســه   کمېــې د ېن

نمــوده نتوانــد و یــا در اســناد ارایــه شــده نواقصــی وجــود 
متقاضـی از  داشته باشـد کـه در موقـع معینـه حـل نشـود،      

گردد.پروسه رقابت حذف می

بررسی اسناد تحصیلی و سوابق کاري متقاضی
ماده پانزدهم:

يهابستانیمتقاضاسنادریساويکارسوابق،یلیتحصاسناد- 1
دراستخدامتیآمراسنادیابیارزکارشناسانتوسط»ب«فیرد

یبررسجینتا. ردیگیمقراریابیارزویبررسموردنات،ییتعبورد
ذکرباادداشتیصورتبهاسنادسقموصحتبریمبنیابیارزو

درکننـده یابیـ ارزمیتياعضاومسؤولزمان،ق،یدقمشخصات
گردد؛یمدرجیمتقاضهیدوسيرو
یـات  ئشیوه بررسی و ارزیـابی اسـناد متقاضـیان و سـایر جز    - 2

ــه تنظــیم و مشــخص    ــه آن طــی متحــدالمال جداگان ــوط ب مرب
گردد.می

شارت لست 
ماده شانزدهم: 

متقاضی یا متقاضیانی کـه تمـام شـرایط منـدرج الیحـه      - 1
شان اسناد تحصیلی و سوابق کاريوظیفه را تکمیل نموده و 

قـرار  تأییـد بررسـی و ارزیـابی اسـناد مـورد     رونـد در نتیجه 
ــراي مرحلــه شــارت  لســت دانســته گیــرد، واجــد شــرایط ب

شوند. می
گیـرد کـه از   اي صورت مـی لست توسط کمیتهشارت-2

س آن یک تن کمیشنر أجانب بورد تعیینات ایجاد و در ر
سـایر  ،گرددپروسه توظیف میجهت رهبري و نظارت از 

لست عبارتند از:اعضاي کمیته شارت
معــین بخــش و یــا رئــیس منــابع بشــري اداره مربوطــه  )1

منحیث عضو کمیته؛ 
.کارشناس بورد تعیینات منحیث عضو کمیته)2

مراحل شارت لست 
ماده هفدهم:

کارشـناس  قبل از آغاز کار در کمیتـه شـارت لسـت،   -1
بــورد تعیینــات دوســیه هــاي متقاضــیان را غــرض بررســی 

نمایـد و اطمینـان حاصـل مـی نمایـد کـه       کمیته آماده می
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کوي چې دوسیوکې دغه اسناد دي: 
ـ د اعالن کاپي او د بست د دندو الیحه؛

ـ د ولو غوتونکو جدول؛ 
ــی   ــو غوتونکودوسـ ــ د ولـ ــورم او د  ــ ــدنې فـ ې (دکارمونـ

غوتونکولخوا دورکل  شویو سندونوله واندې کولوسره)؛  
شویو کسانو جدول؛ لستـ د شارت 

ـ دو د تضاد فورم.
ــدې   ۲ ــه د جــوو شــویو اســنادو اود بســت د دن ــ کمې ـ

ــه مخــې،   دالیحــې دمنــدرجو معیــارونو او نافــذه قوانینول
ــیس     ــې دری ه اودکمېــپ ــه بش ــت پروس ــارت لس ــه دش ل
مالحظې وروسته، دنوروپاوونولپاره یې چمتوکوي؛

ــاري     ۳ ــارپوه د دوه ک ــې ک دکمې ــور ــاتو دب ــ د تعیین ـ
شـوي او شـارت   لسـت وروپه تـر کـې ـول شـارت     

نه وتلي غوتونکي د برېنا لیک او یاهم داتیاپـه  لست
ــارت     ــه الرې د ش ــون ل ــې دتیلیف ــورت ک ــتص ــه لس ل

ک کـاپي اونـد   پایلوخبروي اود استول شوي برېـنا لیـ  
فایل کې ساتي؛

د،یـ بالیـ دالهادوپـه ېکلسـت دنه شارت تونکيـ دغو۴
تونکيـ ثبت او د غوولپه کره اوواضح ېفورم کوندا

.شيکیسره شرید تقاضا سره سم هغو

ې اساساتآزمویندمرکې او تحریري 
لسمه ماده:  ه ات
ه چــې تحریــري   آزموینــ ردیــف بســتونو    »ب«د -۱

ې د غوره  نومانـد  آزمویناومرکه پکې شامل دي، دواه 
دتشخیص  او اکنې په موخه، په شرایطو برابـر لـه ولـو    

غوتوونکو اخیستل کېي؛
ـ د پوتنو طرحه اوغوره کول ، د دندو دالیحو په پـام کـې   ۲

نیولوسره، د آزموینې په ور د پوتنې لـه بانـک او یـاهم لـه     
معتبره سرچینو خه اخیستل کېي او داتیاپـه صـورت کـې    

په تصویري او غیز ول ثبت کېدلی شي؛  
د مارنې کمې وابونه کنج پـه همدغـه مجلـس    -۳

ــی ال  ــه ــای (ف ــره  ــای پ ــه نم ــس) جــووی او پ مجل
ورکولوکې ترې ه اخیستل کی.

د دنده د اتیا په صورت کې د تشـریحی سـوالونو د   - ۴

باشد:دوسیه ها حاوي اسناد ذیل می
کاپی اعالن و الیحه وظیفه بست؛ـ 
جدول تمام درخواست دهندگان؛ـ 
توأم درخواستیهاي تمام متقاضیان (حاوي فورم دوسیهـ 

با اسناد ارایه شده توسط متقاضیان)؛
جدول شارت لست متقاضیان؛ـ 

ـ فورم تضاد منافع.
یت اسناد ترتیب شـده و معیـارات منـدرج    ؤکمیته به ر-2

الیحه وظایف بست و قوانین نافذه پروسه شارت لست را 
تکمیل و بعد از مالحظـه شـد ریـیس کمیتـه جهـت طـی       

مراحل بعدي آماده می سازد؛
کارشناس بورد تعیینات در جریان دو روز کاري تمـام  -3

متقاضیان شارت لسـت شـده و شـارت لسـت ناشـده را از      
لســت و مراحــل بعــدي اســتخدام از طریــق نتیجــه شــارت

ایمیــل، و در صــورت ضــرورت از طریــق تلیفــون، مطلــع 
ساخته و کـاپی ایمیـل فرسـتاده شـده را در فایـل مربـوط       

نماید؛نگهداري می
لست متقاضی، باید در فورم مبنی بر عدم شارتدالیل-4

در صورت درخواسـت  صورت واضح تحریر و ه مربوط ب
گردد.شریکبا آنهامتقاضی

اساسات امتحان تحریري و مصاحبه
ماده هجدهم:

شامل امتحان تحریـري  » ب«هاي ردیف امتحان بست-1
باشد که هر دو امتحان به منظور تشخیص و و مصاحبه می

برتـر از تمـامی متقاضـیان واجـد شـرایط      متقاضیخاب انت
گردد؛  اخذ می

هطرح و انتخاب سؤاالت با در نظر داشت الیحه وظیف-2
المجلس از بانک سؤاالت و یا منـابع  در روز امتحان و فی
دید ضبط صوتی و در صورت لزومو معتبر صورت گرفته 

تواند؛تصویري شده می
ــس    -3 ــین مجل ــات را در ع ــد جواب ــات کلی ــه تعیین کمیت

ــب و از آن ســؤال ــار نمــرهمنحیــثســازي ترتی دهــی معی
کند؛ استفاده می

در صــورت نیازمنــدي وظیفــه، حــداکثر دو ســؤال     -4
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ــه    ــې ژب ــه بهرن جملــی خــه کیــدالی شــی دو ســواله پ
راوستل شی.

ـ  که چېرې یو یا و غوتونکي په اکلې ور په ۵
ې له نورو آزموینه کې حاضرنشي،  د آزموین

ه اخیستل کېي؛ آزموینغوتوونکو 
ې په آزموینـ که چېرې د وزارتونو او ادارو استازي  د۶

بهیرکې په اکلي وخت اودپالن له مخې حاضرنشي، 
پروسه به د تعییناتو دبور لخوا ددوی په غیاب کې 

بشپه شي؛
ې دپوتنو له غوره کولو اوجوولو مخکې، آزموینـ د ۷

غــی ـول غوـتوونکي  قـرنطین کېـي او دکمېـې هر     
ې دکمېـې  دغـو او   آزمـوین دو دتضاد فـورم چـې د   

نوماندانوترمن دتضاد دنشتوالي تصـدیق کـوونکی دی،   
بشپ او السلیکوي؛

ــ 8 ــویند ـ ــاې آزم ــوینې پ ــو  لخــوا  آزم ــې دغ ې دکمې
  پـــایلې یـــې د تعیینـــاتو دبـــور الســـلیک او وروســـت

یي؛ تأییددکمېشنرلخوا 
ه پـه شـرايطو برابـر    ې لپـار آزموینـ دمرکې او تحریري ۹

ــه    ــه پــام کــې  نیولوســره ، ل ــول غوــتونکي، دواــن پ
ــوین ــه   آزمـ ــې خـ ــه پروسـ ــې لـ ــې مخکـ ې درې ورـ

ې تـــه را بلـــل کېـــي. آزمـــوینخبرورکـــول کېـــي او 
ــه الرې     ــک لـ ــنا لیـ ــا برېـ ــون یـ ــتونکوته دتیلفـ غوـ
خبرورکــول، خپلــه او یــاهم لــه هغــه ســره دایکــې       

درلودونکي کس له الرې ترسره کېي؛  
ــري  ۱۰ ــه  دتحری ــل، غوــتونکي ت ـــ دخبرورکولوپرمها ـ

ې اومرکــې ــای نیــه او کــره وخــت  مشــخص آزمــوین
کېي.  

ې دکمېې ترکیبآزموینمرکې دتحریري او
نولسمه ماده:

د تحریری او مرکی آزموینه د کمېه غی په الندی -۱
ول دی:

دکمېې دمشرپه توه؛ ،د تعییناتو دبور کمېشنر)۱
اوداونـد ادارې دبشـري   معین/معـاون برخې اوند د)۲

سرچینو رییس دکمېې دغي په توه؛ 

توانـد بــه زبــان خــارجی  از جملـه ســؤاالت تشــریحی مــی 
باشد؛

هرگاه یک یا چند تن از متقاضیان در موعد معینـه بـه   -5
حاضر نگـردد، از سـایر متقاضـیان حاضـر امتحـان      امتحان

گردد؛اخذ می
هــا و ادارات در هــاي وزارتدر صـورتی کــه نماینـده  -6

میعـاد معینـه و طبـق پــالن ترتیـب شـده در رونـد امتحــان       
حضور به هم نرسانند، پروسه در غیاب ایشان توسط بورد 

گردد؛تعیینات طی مراحل می
ب سـؤاالت امتحـان تمـام    قبل از آغاز ترتیب و انتخـا -7

متقاضیان قرنطین گردیده و هریک از اعضاي کمیته فورم 
تضاد منافع را که تصدیق کننـده عـدم موجودیـت تضـاد     

ــافع میــان کاندیــدان و اعضــاي   اســت، امتحــانکمیتــه من
نمایند؛تکمیل و امضاء می

امتحــاناوراق امتحـان رقـابتی توسـط اعضـاي کمیتـه      -8
آن از جانـب کمیشـنر بـورد تعیینـات     امضا و نتایج نهـایی 

مالحظه شد می گردد؛
ــتراك در     -9 ــراي اش ــرایط ب ــد ش ــیان واج ــام متقاض تم

امتحــان تحریـــري و یــا مصـــاحبه، بــا در نظـــر داشـــت    
ــله راه ــروع   فاصـ ــاریخ شـ ــل از تـ ــه روز قبـ ــداقل سـ حـ

و بــــه امتحــــان دعــــوت امتحــــان، از پروســــه مطلــــع
طریـــق گردنـــد. اطـــالع رســـانی بـــه متقاضـــیان از  مـــی

لفون یا ایمیـل بـه خـود شـخص متقاضـی و یـا شـخص        یت
گیرد؛ارتباطی وي صورت می

در موقع اطالع رسـانی تـاریخ دقیـق، زمـان و محـل      -10
دقیق امتحان تحریري و یا مصاحبه براي متقاضی مشخص 

گردد.  می

ترکیب کمیته امتحان تحریري و مصاحبه 
ماده نوزدهم:

اعضـاي کمیتــه امتحــان تحریــري و مصــاحبه متشــکل  -1
است از:

کمیشنر بورد تعیینات، به حیث رئیس کمیته؛)1
معیین بخش و رئیس منابع بشري اداره مربوطه منحیث )2

اعضاي کمیته؛
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دتعییناتو کارشناس دکمېې د منشي په توه؛ )۳
په فنـي او  توه په خاصه د لزوم دید په صورت کي)۴

د اونـد برخـې متخصـص دکمېـې     ،تخصصي برخوکې
دغي په توه؛ 

د لزوم دید په صورت کي د جنـدر اسـتازی د غـي    )۵
په توه.

مدني ـولنې او اکـادمیکو   دد لزوم دید په صورت کي)۶
برخواستازي دارونکي په توه.

اکنو د ـ د د کمېـې ریـیس   په استثنایی حاالتو کـی  -۲
.اکل کییبورد رییس په هدایت 

ې پاوونه آزموینتحریري د
شلمه ماده:

ې پوـتنې کـولی شـي چـې د ـو      آزموینـ د تحریري ۱
، تشریحي اویا هم تلفیقي ول وي چې په النـدې  وابه

ول طرح او غوره کېي:  
۱۰۰ول وي، وابـه ـ که چېرې ولې پوتنې پـه ـو  

ــتنه      ــره پو ــې ه ــي، چ ــل  کې ــه  اواک ــتنې طرح پو
کېي؛۵۰نمره لري چې دنمرو مجموعه  یې ) 2/1(نیمه

ـ که چېرې پوتنې په تشریحي ول وي، پنه پوـتنې  
نمـرې لـري   ۱۰طرحه او غوره کېي، چې هـره پوـتنه   

کېي؛ ۵۰اومجموعه یې 
ــوه برخــه ــو   ــتنوه ی ــرې دپو ــ کــه چې ــه ـ ــه واب اوبل

پوــتنې پــه ــو۶۰حــداکثربرخــه یــې تشــریحي وي،
پوـــتنې يــې پــه تشـــریحي   ۲حــداقل ول اووابــه 

او ) 2/1(پوــتنې هــره یــوه نیمــه وابــهول دي. ــو
نمرې لري؛ ۱۰تشریحي پوتنې هره یوه 

ـ که چیر آزموینی تشریحی وی باید پنـه پوـتنی د   
٪ د پوـتل  ۲۰نوماندانو خه وپوتل شی. چه لترلـه  

شویو پوتنی په مهمـو موضـوعاتو او کلیـدی مـدیریتی     
مهــارتونو بانــدی والوی او پــه تحلیلــی ول د مســلکی

دندو پوری اخ ولوی.
ې نمـرې،  دمرکـې پـه پاوکـې د     آزمـوین ـ دتحریـري  ۲

محاسبې ودي؛
۶۰ې مــوده، آزمــوینـــ هرغوــتونکي لپــاره دتحریــري ۳

تعیینات منحیث منشی کمیته؛ بوردکارشناس)3
بسـت به خصوص در حاالتی که در صورت ضرورت )4

بـه حیـث   متخصص بخش مربوطهباشد، تخصصی و فنی 
عضو کمیته؛

دیـد نماینـده جنـدر بـه حیـث عضـو       در صورت لـزوم )5
کمیته؛

ـاي عرصـه  نمایندهدر صورت ضرورت)6 ـاي آکادمیـک و   ه ه
جامعه مدنی منحیث ناظر.

بـر اسـاس فیصـله    ، رئـیس کمیتـه   حاالت استثناییدر -2
شود. رئیس بورد تعیینات تعیین می

امتحان تحریريمراحل 
ماده بیستم:

ــی  -1 ــري م ــان تحری ــؤاالت امتح ــورت   س ــه ص ــد ب توان
اي، تشریحی و یا تلفیقی از هر دو باشد کـه بـه   گزینهچند

گردد:شکل زیر طرح و انتخاب می
100اي باشـد،  گزینهچنددر صورتی که تمامی سؤاالت ـ 

سؤال طرح و انتخاب خواهد گردید، که هر سـؤال حـایز   
گردد؛می50نمره بوده که مجموع نمرات آن ) 2/1نیم (

در صورتی کـه تمـامی سـؤاالت بـه صـورت تشـریحی       ـ 
گـردد کـه هـر سـؤال     باشد، پنج سؤال طرح و انتخاب می

می گردد؛50نمره بوده که مجموع آن 10حایز 
اي و گزینــهچنــد در صــورتی کــه بخشــی از ســؤاالت ـــ 

شـکل  سـؤال بـه   60، حداکثربخشی دیگر تشریحی باشد
ــهچند ــکل تشــریحی    2حــداقلاي وگزین ــؤال بــه ش س
) 2/1اي هرکـدام حـایز نـیم (   گزینهچندباشد. سؤاالت می

؛ باشدمینمره 10نمره و سؤاالت تشریحی هر یک حایز 
ـ در صورتی که امتحان صرف تشریحی باشد، پنج سـؤال  

% 20گردد. در ایـن صـورت حـداقل    از کاندید مطرح می
شـده بایـد از موضـوعات مهـم و     (فیصد) سؤاالت مطرح

کلیدي مدیریتی و مبتنـی بـر مهـارت بـوده کـه بـه شـکل        
تحلیلی مرتبط به دانش مسلکی وظیفه مربوط باشد؛

ــل    -2 ــاحبه قاب ــه مص ــري در مرحل ــان تحری ــرات امتح نم
باشد؛محاسبه می

اقلمدت زمان امتحان تحریري  براي هر متقاضی حـد -3
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دقيقې ده؛
پنـــهتحریـــری آزمـــوینېــــ  هغـــه داوطلبـــان چـــې د۴

پــه شــاملېي،تــهدمرکــې پــاوی اخیســتې وينمــرلــوی
۵۰حــداقلیــېخــهنمــرولــه مجمــوعېشـرط چــې ید

چیـــری د داوطلبـــانو کـــه. فیصـــده  نمـــرې اخیســـتې وي
ــم وی    ــه ک ــو ن ــه پنــو تن ــمیر ل ــان چــې د  ش ــول داوطلب 

ــاره حــداقل   ــابی لپ ــې نمــریکامی د مرکــېويېســتیاخی
؛پاوکې شاملېيپه 
وهیــېکــلــهیپاپــهېنیآزمــوريیــد تحرېرېــــــ کــه  چ۵

هشـي،کمي وبلـل برابرطویشراپهلپارهېدمرک،یتونکغو
ي؛وکمرکهسرهينومولهشيیکول

ـ تحریري آزموینـه اساسـاً پـه الکترونیکـي ول ترسـره او د      ۶
ه سـاد له الرې ارزول کېي. خـو پـه   اوند بهیرآزموینې پاې 

اوغیرالکترونیک ول د آزموینې دترسـره کولـو پـه صـورت     
کې، د غوتوونکو د آزموینې پاې دکتین سیسـتم  تـابع او   
دومارنې دکمېې  لخوا له ارزونې وروسـته، نمـرې ورکـول    

کېي؛
ې  پایلې دارزونې دپاوله بشـپیدو وروسـته   آزموینـ د ۷

نهايي اودیـوې کـاري ورـې پـه تـر کـې بریالیواونـه        
بریالیوغوتونکوته  رسول کېي. 

اونهپ) مرکه(ېآزموینريیتقرد
ویشتمه ماده:  یو
ـ مرکې کې پنه پوتنې دي چـې ددنـدو دالیحـې او    ۱

، ۲) مـادې  د ( ۱۸ددغه طرز العمل د( دبست د اتیاوې، 
) جزپه  پام کې نیولوسره طرحه کېي؛  ۴او۳
ې دولـو  آزمـوین ې نمرې، د رقـابتي  آزموینـ  دتقریري ۲

سلنه جووي؛ ۵۰نمرو 
ه کې  دهـر داوطلـب لپـاره  وخـت     آزموینـ دمرکې په ۳

دقیقې په پام  کې نیول شوی؛۴۵
ـ  دمرکې په تر کې دنمـرې ورکـه ،پـه انفـرادي او     ۴

خپلواک ول د کمېې دغولخوا ترسره کېي؛
ـ  که چېرې  دکمېې  دغولخوا دورکل شویو نمـرو  ۵

ه کـې تـوپير موجـود وي، دنمـرو     آزموینـ ترمن، په هره 
اوسط نهايي نمره بلل کېي؛

باشد؛یمقهیدق60
کسـب رايریتحرامتحاننمرهنیبلندترپنج کهانییمتقاض- 4

مصـاحبه مرحلـه درتیشـمول يبـرا طیشـرا واجدباشدنموده
50ازکمتـر شـان نمـرات نکـه یابـر مشـروط شوند،یمشناخته

. در صـورتی کـه   نباشـد يریتحرامتحاننمراتمجموعصدیف
و معیـار  بودهتنکمتر از پنج ،تعداد متقاضیان داراي نمرات باال

شـامل مرحلـه   ،دنحداقل نمـره کامیـابی را تکمیـل نمـوده باشـ     
گردند؛مصاحبه می

ــی،    -5 ــک متقاض ــري ی ــان تحری ــه امتح ــاه در نتیج هرگ
توانـد بـا   واجد شرایط مصـاحبه شـناخته شـود کمیتـه مـی     

وي مصاحبه نماید؛ 
اساساً به صورت الکترونیـک برگـزار   امتحان تحریري -6

گـردد.  و اوراق امتحان توسط سیستم مربوطه ارزیابی مـی 
بــه صــورت ســاده و غیــر  در صــورت برگــزاري امتحــان 

الکترونیک، اوراق امتحان متقاضیان تابع سیسـتم کتینـگ   
گردیده و توسط کمیتـه اسـتخدام ارزیـابی و نمـره دهـی      

شود؛ می
میل مرحله ارزیابی نهـایی طـی   از تکنتایج امتحان بعد-7

موفـق  یک روز کاري بـه اطـالع متقاضـیان موفـق و غیـر     
شود.رسانیده می

)مصاحبه(امتحان تقریري مراحل 
ماده بیست و یکم:  

و هسؤال بوده که مطـابق الیحـه وظیفـ   5مصاحبه شامل -1
ماده) 4و2،3(بست با در نظر داشت اجزاي هاي نیازمندي

؛گرددیمطرحطرزالعملنیا) 18(
درصد کل نمـرات نهـایی   50نمرات امتحان تقریري، -2

دهد؛امتحان رقابی را تشکیل می
مدت زمان پاسخگویی در مصاحبه براي هر داوطلـب  -3

شود؛دقیقه در نظر گرفته می45حداقل 
اعطاي نمره در جریـان مصـاحبه بـه شـکل انفـرادي و      -4

گیرد؛صورت میمستقالنه توسط اعضاي کمیته 
در صورتی که بین نمرات داده شـدة اعضـاي کمیتـه،    -5

در هر یک از امتحانات تفاوت وجود داشته باشد، اوسـط  
شود؛نمرات، نمرة نهایی شناخته می
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 ول پـه تصـویري اوغیـزول    ــ د مرکې بهیر په بشپ۶
ثبتيي او دمرکې پرمهال دنوماندانو رندونې  دکمېې 

دمنشي لخوا په اوند فورم کې ثبتیي؛ 
ســندونه حــد اقــل دتقریــري    ،کارپوهــان النــدې ـــ ۷
ې مخکـــې، دومـــارنې کمېـــې پـــه آزمـــوینمرکـــې) (

واک کې ورکوي. 
ودوسیه؛مرکې لپاره په شرایطو برابر غوتونکو حاضري ا)۱
دغوتونکو لن نومل؛  )۲
ې  پایلې او سندونه؛ آزمویندتحریري )۳
دودتضاد فورم  او ددغه پاودکارونې  جدولونه. )۴

وروست ارزونه
دوه ویشتمه ماده:

ې  لـه  پـای تـه    آزمـوین ې کمېـه، درقـابتي   آزمـوین دـ ۱
ــه، د     ــ پرت ــه ن ــته ل ــیدو وروس ــوینرس ــایلې د آزم ې پ

ــرې    ــه چې ــې ارزوي.ک ــه مخ ــد ل ــمفاهیمواوکلی ه آزموین
ې پـایلې پـه   آزمـوین درسمي وخت ترپایه دوام وکـي، د 

لومني ممکنه فرصت کې ترسره کېي؛  
وبللاليیبرتونکي،غواتیزدوهلهایدوهېرېچکهـ ۲

لیدتحصـ ،ېکـ حالـت دغـه واخلي،ېنمراومساويشي
یــې تــه اتواليیــ اودمهارتونوزېتجربــ کــاري ،ېدرجــ 

داو یهـم نمـر  ایـ بیریـ چکـه . يېکورکولتوبیلوم
ــ ــاب(یاکنـ ــهیمع) انتخـ ــاوارونـ ــدیویمسـ یاو د دنـ
رنـ یونـه شـرط لپـاره نهیناردجاباتیاو ایوالیاکل

.یک) ورکول توبی(لومتیارجحنوماندوتهنهی
ـ دوروسـت ارزونـې لـه بشـپیدو وروسـته، پـایلې یـې        ۳

دیوې کاري ورې پـه تـر کـې د برېـنالیک اویـاهم      
تیلفون له الرې ولو نوماندانوته ابالغېي؛ 

د سندونو ساتل
ماده: درویشتمه

لهریبهاستخدام د داوسندونه یېدوسېومارندنوماندانو د
۴د یمـاد ۱۵دقـانون  دخـدمتونو  ید ملکوروستهته یپا

سـاتل ېکبورناتوپهییدتعکالو لپاره د  هد پناکيرهبند پ
.يېک

ــوتی و    -6 ــبط ص ــل ض ــورت کام ــه ص ــاحبه ب ــد مص رون
تصویري گردیده و اظهارات کاندیدان در اثناي مصـاحبه  

گردد؛ربوط ثبت میتوسط منشی کمیته در فورم م
اسناد ذیل را حد اقل یـک سـاعت   ،ولؤکارشناس مس-7

قبل از شروع امتحان تقریري (مصاحبه) به دسترس کمیتـه  
دهد:استخدام قرار می

هاي متقاضیان واجد شرایط مصاحبه؛حاضري و دوسیه)1
لست مختصر متقاضیان؛)2
اسناد و نتایج امتحان تحریري؛)3
.هاي مورد استفاده در این مرحلهفورم تضاد منافع و جدول)4

ارزیابی نهایی
ماده بیست و دوم:

، بـال فاصـله بعـداز خـتم رونـد امتحـان       امتحـان کمیته -1
رقابتی، نتایج امتحان را بر اساس کلید و مفاهیم ارایه شده 

نماید. در صورتی کـه امتحـان تـا پایـان وقـت      ارزیابی می
هـاي امتحـان در اولـین    یابد، ارزیـابی پارچـه  رسمی ادامه 

گیرد؛فرصت ممکن صورت می
ــق   -2 ــا بیشــتر از دو متقاضــی، موف در صــورتی کــه دو ی

شـناخته شـوند و نمـرات مســاوي کسـب نماینـد، در ایــن      
ــیل، تجــارب کــاري و میــزان        ــت بــه درجــۀ تحص حال

کـه یصورتدر. شودارجحیت داده میي باالترهامهارت
ــاز ــمب ــراته ــایمعونم ــابياره ــاوانتخ ــديمس وباش

بـه باشـد، نگذاشـته شـرط رابودنمرديفویوظجاباتیا
شود؛یمدادهتیارحجزنیمتقاض

ــایج آن طــی یــک      - 3 ــابی نهــایی، نت ــداز تکمیــل ارزی بع
ــاس       ــل/ تم ــق ایمی ــدان از طری ــه کاندی ــه هم ــاري ب روز ک

گردد؛لفونی ابالغ مییت

حفظ اسناد
ماده بیست و سوم:

ــد اســناد  ــدان بع ــدخــتمازو دوســیه کاندی ــتخدامرون اس
ــق ــراحتطبـ ــدصـ ــارمبنـ ــادهچهـ ــانزدهممـ ــانونپـ قـ

ــدت یملکــخــدمات ــراي م ــات  5ب ــورد تعیین ســال در ب
گردد.حفظ می
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ریزرف نوماندان
ویشتمه ماده: لور

ودلـو خـو ،ېستیاخنمرهابيیکامدېچیتوونکغوهغهـ ۱
نشـي یکـ صـورت پـه شتون د/نوماندانو نوماندیلرونکنمرو
اشـتو یمترشپایبیېنلهداعالنلویپاد،یشمقررچهیکوال
ي؛ېبلل کهنوماند په توزرفیردېپور

ـ د ریزرفي داوطلبـانو معلومـات د بسـتونوله تفکیـک او د     ۲
اودرج په دیتا بانـک کـی   ترالسه شویونمرو له ترتیب سره 

په مشابه تشوبستونوکې، معادل اویاهم یـوکې چـې رقـابتي    
و دبــور لخــوا اعــالن تــه نــه وي وانــدې شــوي، د تعیینــات

دقانوني پاوونو له بشپیدو وروسته، وزارتونواو یا هم اوند 
؛   کیدالی شیاداروته معرفي 

سـیالیوکې معیـاري نمـرې د    وـ هغه غوتونکي چې په آزاد۳
د ملکـی خـدمتونو   بست د احراز لپاره تر السه کوالی نشـی،  

خـه کـوالی   یـ یا نیبستونوکې بی له کوم اکلی وختپه
.یا برخه واخلیشي په آزادي سیالیوکې ون وکي

دريم پرکی
شکایتونه

ویشتمه ماده: پنه 
ردیــف داوطلبــان د شــارت لیســت، »ب«ـــ کــه چېــرې د ۱

تحریري او تقریري آزموینوله پایلو قناعـت ونـه لـري، کـولی     
شـکایتونه ددرې کـاري   شي دپایلې له ابـالغ وروسـته، خپـل   

 وپه ترریاست او ور کې دملکي خدمتونو د شکایتونو بور
والیتونوکې د کمېسیون سـاحوي دفترونـو تـه پـه کتبـي ول      
واندې کي. د اداري اصالحاتو اوملکـي خـدمتونوخپلواک   
کمېسیون سـاحوي دفترونـه مکلـف دي چـې ترالسـه شـوي       

شکایتونه ددوه کاري وروپه تر کې مرکزته واستوي؛
ــ ۲ ــکاـ ــوېدتونویدش ــورل ــکاب ــوع،تیدش یدردموض

بــور ناتولــهییدتعاســناد وایــتداېکــتــر پــهوــور
ــداوا ــه ېنالردکــتونویدشــکااو ترالســهخــهاداروون ل

ېیــېيــلهیســره ســم،پا ېنــاو یکــونکتیشــکارژر
.يکابالغکتباًتهبورناتوییدتع

کاندیدان ریزرف
ماده بیست و چهارم:

متقاضــیانی کــه نمــرة کامیــابی را اخــذ ولــی بــه دلیــل -1
، نتواننـد  بـاالتر موجودیت کاندید/کاندیـدانی بـا نمـرات    

تقرر حاصل نمایند، اعتبار از تاریخ اعالن نتایج نهایی الی 
شوند؛ شش ماه منحیث کاندید ریزرف شناخته می

هـا و بـه   ریزرفی به تفکیک بسـت کاندیدانمعلومات -2
ــده    ــب ش ــرات کس ــب نم ــاتی  ترتی ــک معلوم درج در بان

ه تر کمشابه، معادل و پایین،هاي خالیدر بستگردیده و
بــه اعــالن رقــابتی گذاشــته نشــده باشــد، از جانــب بــورد  

هـا و ادارات  تعیینات بعداز طی مراحل قـانونی بـه وزارت  
توانند.شده میمربوطه معرفی 

متقاضیانی که موفق به کسـب نمـرات معیـاري جهـت     -3
خدمات هايتوانند در سایر بستاحراز بست نگردند، می

بدون در نظرداشت میعـاد زمـانی معـین در امتحـان     ملکی
رقابتی اشتراك نمایند.

فصل سوم
شکایات

ماده بیست و پنجم:

از نتیجـــه » ب«هـــاي ردیـــف هرگـــاه داوطلبـــان بســـت- 1
تقریــري قناعــت امتحــان شــارت لســت، امتحــان تحریــري و 

شـان  شـکایات ،تواننـد بعـداز ابـالغ نتیجـه    نداشته باشند، مـی 
بـــه ریاســـت بـــورد رســـیدگی بـــه شـــکایات را در مرکـــز

خــــدمات ملکــــی و در والیــــات بــــه دفــــاتر ســــاحوي  
ــیون       ــاحوي کمیس ــاتر س ــد. دف ــه نماین ــاً ارای ــیون کتب کمیس

ــد شــکایات واصــله را طــی مــدت دو روز کــاري  مکلــف ان
به مرکز ارسال نمایند؛

در اسناد مورد نیاز خود را ،بورد رسیدگی به شکایات-2
ومطالبـه مربـوط مراجعوناتییتعبوردازروزسهظرف

درراجهینتاتیشکابهیدگیرسطرزالعملبهمطابقتدر
بـورد  بـه کتبـاً ومربوطیشاکبهممکنفرصتنیزودتر

نماید.تعیینات ابالغ می
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لورم پرکی
متفرقه احکام

ویشتمه ماده: شپ
»ب«دبشــري ســرچینورییس د وزارتونــو او اداروـــ د ۱

ردیف د بستونو د تبدیل وانـدیز، دقـانون پـه پـام کـې      
نیولوسره، دتعییناتو بور ته  واندې  اوبـور لـه ېنـې    
وروسته، دپاوونودبشپولوپه برخه کې ام پورته کوي؛ 

ردیف  دبسـتونو د مـامورینو  » ب«ـ د تعییناتو بور  د ۲
ولې تبدیل؛په مشخص دیتابیس کې ثبتوي

په یو خالی بست کی د اعـالن  د استخدام د غوتونکی- ۳
پـه  ورو۴۵دد نیی خه تر اکل کیدو (تعیینات) پوری 

کی باید تر سره شی.جریان
ي خدمتونو خپلواک کمیسـیون  اداری اصالحاتو او ملکد - ۴

ردیف شامل بسـتونو  »ب«د مارنې بورد دنده لری ترو د 
د مــارن نــه مخکــی لترلــه د دری کســانو نومونــه چــه د  
نومانـدانو ســره مخکینــی کــاری ایکــی درلویــدلی مالومــات  

کاری فـورم پـه مطـابق د نومانـدانو     هترالسه کی او د مربوط
مسلکی انتیـاوی او شخصـی انتیـاوی ایرنـه تـر      

السه کی.

مراحلیطبستونودCBRد
ویشتمه ماده: اووه 

یا د ظرفیت د لولو انی اداره دنـده لـری   CBRد
چه د یوی میاشتی په موده کی هغه حکمونه چه د اکنو 
یا داستخدام پروسه (پاونه) ته الزم آسانتیاوی چه اتیـا  
ورته لیدل کیی چمتو، بشپ او د ضمیمی په توـه یـی   

تــر پـدی کــنالره کــی شــامل کــی. او د دی مســودی  
بشپ کیدو پوری د ظرفیت د لولو انی اداره چه د 
پایلو د نتیجی ترالسه کولـو دنـده پـه غـاه لـری دخپـل       
ــورد) د    ــاتو ب ــورد (تعیین ــاکنو ب  د ــر بنســ کــنالری پ

.مشرتابه له الری تعیینات ترسره کی

فصل چهارم
احکام متفرقه

ماده بیست و ششم:
ــدیلی    -1 ــنهاد تب ــري وزارت/اداره پیش ــابع بش ــیس من رئ

ــت ــف  بس ــاي ردی ــورد   » ب«ه ــه ب ــانون ب ــت ق ــا رعای را ب
ــل      ــی مراح ــی در ط ــداز بررس ــورد بع ــه و ب ــات ارای تعیین

نماید؛آن اقدام می
هاي ردیـف  هاي مامورین بستبورد تعیینات تمام تبدیلی- 2
نماید.را در یک دیتابیس مشخص ثبت می» ب«
خیتـــارازیخـــالبســـتکیـــدریمتقاضـــاســـتخدام- 3

ــااعــالن ــتکمت ــاتییتعلی ــاللن ــد در خ ــارروز45بای يک
صورت گیرد.

از انـــد تـــا قبـــلهـــاي منـــابع بشـــري مکلـــفریاســـت- 4
اســامی حــداقل ،»ب«هــاي شــامل ردیــف اســتخدام بســت

ــه    3 ــؤولین ک ــاتی و مس ــخاص معلوم ــوان اش ــه عن ــن را ب ت
ــا متقاضــی کــار نمــوده  ــزد متقاضــی اخــذ و  قــبالً ب ــد از ن ان

ــیات    ــورد خصوصـ ــه در مـ ــورم مربوطـ ــدایت فـ ــق هـ طبـ
ــد مســلکی و ویژگــی شــان را هــاي شخصــی متقاضــی تأیی

حاصل نمایند.

)CBRهاي (طی مراحل بست
:ماده بیست و هفتم

ارتقـــاي ظرفیــت بـــراي نتیجــه موظـــف   واحــد برنامــه   
ــده     ــوده آن عـ ــاه مسـ ــک مـ ــدت یـ ــی مـ ــا طـ ــت تـ اسـ

هـــــاي احکــــامی را کــــه بــــراي تســــهیل پروســــه     
آن برنامـــه نیـــاز اســـت نهـــایی     از طریـــق  اســـتخدام  

نمـــوده و بـــه شـــکل ضـــمیمه شـــامل ایـــن طرزالعمـــل  
ــد. ــاد شــده،     نمای ــوده ی ــی تکمیــل مس ــیال مراحــلط

ــتخدام ــتاسـ ــايبسـ ــوطهـ ــهمربـ ــهبـ ــايبرنامـ ارتقـ
ــت ــرايظرفیـ ــهبـ ــق،نتیجـ ــلطبـ ــهطرزالعمـ درمربوطـ

گیرد. میصورتتعییناتبورد
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انفاذ
ه ویشتمه ماده: ات
د دغه کـنالره د تصـویب لـه نیـې  او د کمېسـیون      -۱

رییس له مالحظې سره نافذ اودپلي کولو وده.
ـول  نافذیـدو وروسـته   اوی د تصـویب  کنالری د د- ۲

هغه کنالری او حکمونه چی د دی کـنالری سـره پـه    
توپیر او کر کی وی ملغی ل کیی.

انفاذ
ماده بیست و هشتم:

یس ئـ این طرزالعمل از تاریخ مالحظه شد و امضـاي ر -1
باشد.کمیسیون نافذ و قابل تطبیق می

اعتبار از تـاریخ انفـاذ ایـن طرزالعمـل تمـام احکـام و       -2
قبالً نافذ گردیده و در مغایرت بـا ایـن   یی کههاطرزالعمل

گردد. باشند ملغی تلقی میطرزالعمل می

با احترام

احمد نادر نادري
رئیس کمیسیون  مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی



او وود ملکي خدمتونو د کارکوونکو د دریم
بستونو د مسلکی

و پنجم چهارم،سوميهابستناتییتعطرزالعمل
یخدمات ملککارکنانو ششم مسلکی
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لورمواومویدردکارکوونکودخدمتونوملکيد
نالرهکمارنودبستونویمسلکمشپاومپناو

اول فصل
عمومي احکام

اساس
:لوم ماده

قـانون د دري  دغه کنالره د ملکي خدمتونو دکارکوونکو د
ـا کـې   پـه ر ء جـز یـم  ودد ماداو د دویمدېرشمې مادې 

وضع شوې. 

موخه
دویمه ماده:

مسلکی ردیف»د«او د بستونهولود ردیف»ج«ـ د ۱
توضیح او تشریح کول؛د مارنی د پاونو بستونه

ـ د وتیاو له مخې د ازادې سیال لـه الرې دومـارنې   ۲
برابرول؛لپاره د زمینې 

ـ د ملکي خدمتونو په بستونوکې د غوتوونکو لپاره له ۳
ول دفرصتونو برابرول؛مساوی هرول تبعیض پرته په 

اصطالحات
دریمه ماده:  

دغه کنالره کې یـادې اصـطالح ـانې النـدې مفـاهیم      
لري: 

او دریمـــود ملکـــي خـــدمتونو د:ردیـــف»ج«ـــــ د ۱
؛بستونوکارکوونکي پکې شامل ديلورمو

د ملکـي خـدمتونو د   ردیف مسلکی بسـتونه:  » د«د -۲
سـره سـم   فقـری یقانون د نهمه مادی د تعـدیل د دریمـ  

دي؛شاملېپکپنم او شپم 
ه: د هغوکنـو پایلـه ده چـې د    آزموینـ ــ   الکترونیکي ۳

معلوماتي کنالوژ له  الرې مرکې تـه  دالرې مونـدنې   
د وتیـاوو  نومانـدانو ازادې سیال لـه الرې د په موخه د

دسنجولوپه موخه ترسره کېي؛
سلنې مجموعې خه ده ۶۰ـ معیاري نمره: د نمرو له  ۴

وچهارمسوم،يهابستناتییتعطرزالعمل
یملکخدماتکارکنانیمسلکششموپنجم

فصل اول
احکام عمومی

امبن
ماده اول:

یســمــادهاولفقــره ایــن طرزالعمــل در روشــنی احکــام 
ــومو ــزو س ــاددومج ــانوندومةم ــانق ــدمات کارکن خ

ملکی وضع گردیده است. 

هدف
ماده دوم:

و »ج«هـاي ردیـف   تشریح و توضیح مراحل استخدام بست- 1
؛»د«کارکنان مسلکی ردیف هاي بست

مساعد نمـودن زمینـه اسـتخدام از طریـق رقابـت آزاد     -2
مبتنی بر اصل لیاقت و شایستگی؛

هـاي برابـر و عـاري از هـر نـوع تبعـیض       ایجاد فرصت-3
؛هاي خدمات ملکیبراي متقاضیان بست

اصطالحات
ماده سوم:

اصطالحات آتـی در ایـن طرزالعمـل داراي مفـاهیم ذیـل      
باشند:می 

چهـارم و سـوم  هـاي  شامل کارکنان بست»: ج«ردیف -1
؛باشدخدمات ملکی می

شــامل کارکنــان  :»د«هــاي مســلکی ردیــف   بســت-2
هاي پنجم و ششم مندرج فقره سوم تعدیل ماده نهـم  بست

؛باشدقانون کارکنان خدمات ملکی می
امتحان الکترونیکی: مجموعـه اقـداماتی اسـت کـه بـه      -3

بـه اسـاس   هـاي افـراد  منظور سنجش شایستگی و توانـایی 
جهت راه یافتن به مرحله مصاحبه بـا اسـتفاده   رقابت آزاد

گیرد؛ از تکنالوژي معلوماتی صورت می
در صد از مجمـوع نمـرات بـوده    60حداقل نمره معیاري: -4
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ه کـې د غوـتوونکو   آزموینـ چې په تحریري اوتقريري 
لخوا ترالسه کېي؛

پـه ېچـ ده خهنمروواضافينمره: عبارت له پنازيیــ امت۵
د موخـه پـه اتواليیـ زدېدونودېخدمتونوکملکي
دنمـره یتـاز یام. يېورکول کیکیپاپهیآزموینیریتحر

د ې وسـلو د بیولـوژیک دلکهبستونوتخصصيملکي خدماتو 
؛يېکنه محاسبه یکو اخیستلو د مخنوې کارپوه

(ر)د پلي کولوساحه
لورمه ماده:  

اوبنسـونه چـې د   دافغانستان اسالمي جمهوریت وزارتونـه  - ۱
د دغـې  ملکي خدمتونو دکارکوونکو  ترپو الندې  دي،

کنالرې دپلي کولو د پو په ساحه کې شامل دي.  
کـارکونکو اسـتخدام   ونوخـدمت يستره محکمـی ملکـ  د- ۲

.یالنری له مخی جوجال ک

مراجعېیمسؤول
پنمه ماده:  

د اداري اصالحاتو اوملکـي خـدمتونو  خپلـواک کمېسـیون     
کمېسیون) وزارتونه، ادارې او نور دولتـي بنسـونه د دغـې    (

کنالرې د بحث و بستونو دومارنې پروسه کې شـامل او  
په خپلوکـاري برخـوکې د اکـل شویومشخصـوکنالرو او    

لري.  مسوولیتقوانینوله مخېنافذشویو

د کمېسیون مکلفیتونه
شپمه ماده:

د وزارتونو او ادارو د تشکیل ترالسه کـول او ارزول  -۱
پاونو بشپیدو په موخه؛د د استخدام 

بیاکتنه او تأییدول؛ود الیحندودد -2
ــرول او  -3 ــری د الزمــو تخنیکــی آســانتیاو براب د تحری

پـه مـ   او برـنایی  آزموینو کی د مالوماتی تکنـالوژی  
همدارنه د مارنې به بهیـر کـی د   او کول سره مشري

نظر کی نیول.سالو مشورو په حقوقی 
ی فقــرید دویمــه مــادی د لــوم  کــنالریدی د-۴

د کنالری سره سـم او د  ارنه د ارنی بستونو مندرج
و اخالقی معیارونو په نـا کـې د ـاکنو    اارنی د اصول

که در نتیجه امتحان تحریري و تقریري توسـط متقاضـی کسـب    
گردد؛می

نمره امتیازي: عبارت است از پنج نمره اضافی کـه جهـت   - 5
ن در خدمات ملکـی بـراي متقاضـیان قشـر    تقویت حضور زنا

نمـره  .شـود امتحان تحریري داده میدر مرحله ارزیابی،اناث
کارشناس منـع اسـتفاده   هاي تخصصی مانند بستامتیازي در

؛تقابل محاسبه نیساز سالح بیالوژیکی

ساحه تطبیق
ماده چهارم:

ت و نهادهاي دولت جمهوري اسالمی اها، اداروزارت-1
افغانستان که تحت پوشش قانون کارکنان خدمات ملکی 

باشند.قرار دارند شامل ساحه تطبیق این طرزالعمل می
استخدام کارکنان خدمات ملکی ستره محکمه توسط -2

گردد.طرزالعمل جداگانه تنظیم می

مراجع مسؤول
ماده پنجم:

ــی    ــدمات ملک ــالحات اداري و خ ــتقل اص ــیون مس کمیس
ادارات و سـایر نهادهـاي دولتـی    هـا، وزارت، (کمیسیون)

ــمول  ــدمش ــت رون ــتخدام بس ــن   اس ــث ای ــورد بح ــاي م ه
بینــی مفــاد مشــخص طرزالعمــل و طرزالعمــل، طبــق پــیش

شان مسؤولیت دارند.هاي کاريقوانین نافذه در عرصه

هاي کمیسیون مکلفیت
ماده ششم:

ــت-1 ــارزودریاف ــکیلیابی ــاوزارتتش ــهاداراتوه ب
استخدام؛روندمراحلطیمنظور

تأیید لوایح وظایف؛وبازنگري-2
فراهم نمودن تسهیالت تخنیکی به شمول همکاري در -3

طرح و رهبري امتحانـات تحریـري بـا اسـتفاده از وسـایل      
تکنالوژي معلوماتی و استخدام الکترونیک و ارایه مشوره 

حقوقی در روند استخدام؛
ــارت از -4 ــام نظـ ــتخدام تمـ ــل اسـ ــتمراحـ ــاي بسـ هـ

ــامل  ــزشــ ــل  جــ ــن طرزالعمــ ــاده دوم ایــ در ء اول مــ
ــاري     ــول معیـ ــارتی و اصـ ــل نظـ ــا طرزالعمـ ــت بـ مطابقـ
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بورد د ناظرینو لخواه تر سره کیی؛
لپـاره چـې پـه آزموینـه کـې بریـالي       نوماندانود هغو -5

؛شوی د لمنیو زدکو پرورامونو برابرول
.لېتونویدشکاېاوونوکلوپېالبېبپهېومارند-۶

د وزارتونو او ادارو مکلفیتونه
اوومه ماده:

ــعیت    - ۱ ــت) وضـ ــالی او سرپرسـ ــتونو (خـ ــانو بسـ د ـ
رنوالی او ارزونه؛

قانون پـه رـاکې د بشـری سـرچینو د     د ملکی خدمتونو د - ۲
ــه او د ــانو   ــه مخــ د بســتونو تشــخیص او پیژندن اتیــا ل

؛بستونو د دندو الیحې جوول
وزارتونه او ادارات دنده لـري چـه د مـارنی (اسـتخدام)     - ۳

پالن جو او د تعییناتو بورد ته یی ولیی؛
ــالی او د     - ۴ ــل خ ــه خپ ــري چ ــده ل ــه او ادارات دن وزارتون

سرپرستانو بستونو اعالن ترتیب او بیایی نشر کی؛
ــول او    -۵ ــت ترتیبـ ــ فهرسـ ــپ او لنـ ــتنکو بشـ د غوـ

دهغو د اسنادو یل؛
؛لن فهرست د پایلو اعالنول- ۶
جوول؛کمیود مارونو (استخدام) د - ۷
پروـرام  تحریری او تقریـری آزموینـو   د پالن په اساس د- ۸

چمتوکول؛
یل او د پایلو اعالنول؛د آزموین پاو - ۹

د مالوماتو او اتیا و اسناد د اداری اصـالحاتو او ملکـی   - ۱۰
خدمتونو اوند اداراتوته لیل.

دویم پرکی
دومارنې پاوونه
داعالن اساسات

اتمه ماده:
منـدرج یفقـر یلـوم دیمـاد مـه یدودینالرکـ یددـ ۱

وند وزارتونو او اداراتو د ویب پـاې لـه الری   اتش بستونه د 
د ونیسـ ېاداري  اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلـواک کم د 
ــو ــابی ــهیتاو داېد پروســېومــارنکــيید الکترون،ېپ اپ

ي؛ېاعالنېالرولهیرسنزوییلهورتهدېصورت  ک
ــد د ملکــي خــدمتونو  ۲ ـــ اعــالن شــوي بســتونه بای ــارـ دک

اخالق مسلکی ناظرین بورد تعیینات؛
متقاضـیانی هاي آموزشی مقـدماتی بـراي   تدویر برنامه-5

اند؛ که جدیداً احراز بست نموده
.رسیدگی به شکایات در مراحل مختلف استخدام-6

ها وادارات ي وزارتهامکلفیت
ماده هفتم:

و داراي سرپرسـت هـاي خـالی  تحلیل وضعیت بسـت -1
؛مورد نظر

ــدینصیتشــخ-2 ــابعيازمن ــیتع،يبشــرمن ــایمعنی ياره
درنظــرمــوردبســتفیوظــاحــهیالبیــترتواســتخدام

؛یملکخدماتکارکنانقانوناحکامبامطابقت
بـورد تعیینـات   ترتیب پالن اسـتخدام و ارسـال آن بـه    -3

خدمات ملکی؛
خـــالی و داراي هـــاي ترتیـــب و نشـــر اعـــالن بســـت-4

؛سرپرست
ترتیب فهرست مکمل و مختصر درخواست کنندگان -5

و بررسی اسناد درخواست دهندگان؛
اعالن نتایج فهرست مختصر؛-6
استخدام؛ایجاد کمیته-7
برگزاري امتحان تحریري و تقریـري بـر اسـاس پـالن     -8

استخدام؛
بررسی اوراق امتحان و اعالن نتایج امتحان؛-9

ارایه معلومات و ارسال اسناد مورد نیاز به کمیسـیون  -10
مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی.

فصل دوم
مراحل استخدام

اساسات اعالن
ماده هشتم:

از طرزالعمـل نیـ ادوممادهاولجزءشاملهاي خالی بست- 1
مستقل وبسایت کمیسیون ،وزارت/اداره مربوطهوبسایتطریق

رونـد وبسـایت مربـوط بـه    اصالحات اداري و خدمات ملکی،
استخدام الکترونیکی و در صورت نیاز با استفاده از سایر طرق و 

گردد؛وسایل اطالع رسانی همگانی اعالن می
هــاي اعــالن شــده بایــد داراي الیحــه وظــایف  بســت-2
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ــو ــانونکوونکـ ــاهم    د قـ ــادو او یـ ــې مـ ــې اواتمـ د اوومـ
ــادې دو ــمې م ــدو د  دلوردېرش ــارونواو د دن ــارنې دمعی م

درلودونکي وي او هـم پکـې د   نوالیحې اوشرطوانری 
دتنظیم مقررې واندوینـه او  نورو تقنیني سندونو اود بستونو

الروونې په پام کې نېول شوي وي.انی
د جزییات ــ د خپروشویو اعالنونو  کاپي او این۳
بشري سرچینولخوا ساتل وند وزارتونو او اداراتو د ا

کېي.

د اعالن محتویات
نهم ماده:  

ــه دري او   ــه پ ــتونو اعالنون ــدې   د بس ــو او الن ــتو ج پ
موضوع انې پکې شاملې دي.  

عنوان او موقعیت د اونـد مـدیریت، آمریـت،    ـ دبست ۱
یې؛ریاست، ادارې او وزارت په اه له جزییاتوسره 

دموخې له ،سربیرهمادو۱۴او ۱۳دـ د دغې کنالرې۲
یـــــادونې ســـــره د دنـــــدودالیحې لنـــــیز، دواک    
ــدې، د تحصــیل    حدود،مســوولیتونه، دبســت اساســي دن

درجه او دبست دترالسه کولولپاره الزمه تجربه؛ 
ـ د دندو په الیحـه کـې د ذکرشـویو اتیاووسـره  سـم      ۳

مهارتونه؛ الزم شرایط او
او پتــهدرنــوالي غوــتنې دفــورم، دترالســه کولــوـــ د ۴

؛پتهدغوتنې دفورم دسپارلو
؛اید اعالن-۵
ــ د اعالن دپیل اوپای نیه.۶

د اعالن موده
لسمه ماده:  

ـــ ۱ ــهیدودینالرکــیددـ ــادم ــومدیم ــریل یفق
ولپاره دی؛کاري  ور۱۰اعالن د بستونومندرج

طویپـه شـرا  ،ېکـ ید بسـت داعـالن پـه پـا    ېرېـ ــ که چ۲
ــبرابـــر دوه غو ــرايطواهمیـــاودانشـــيیپتوونکيـ ــه شـ پـ

لـه  ېکـ هآزموینـ تحریـری  پـه  الیدسـ یتونکـ وغویبرابر 
ون خـههه وکـویـ ېکـ هآزموینـ پـه  هـم ایـ او ي
ــغو ــدمعیتوونک ــراريی ــو بر ېنم ــه کول ــه ترالس ــپ یالی

ي؛ېته سپارل کاعالنایبست بنشي،

ــاي   ــرایط و معیاره ــخص، ش ــاده   مش ــابق م ــتخدام مط اس
وچهــارم قــانون کارکنــان هفــتم و هشــتم و یــا مــاده ســی 

ــیش    ــز پ ــوده و نی ــی ب ــدمات ملک ــیم  خ ــرره تنظ ــی مق بین
هــا و هــدایات مشــخص ســایر اســناد تقنینــی در آن بســت

در نظر گرفته شده باشد؛
یـات ضـروري آن توسـط    ئکاپی اعالنات منتشر شده و جز- 3

حفـظ  و ادارات مربوطـه هـا  وزارتهـاي منـابع بشـري   ریاست
گردد.می

محتویات اعالن
ماده نهم:

هـاي دري و پشـتو ترتیـب و شـامل     ها به زباناعالن بست
باشد:موضوعات ذیل می

عنوان و موقعیت بست با ذکر جزئیات دقیق در مـورد  -1
ربوطه؛م/آمریتریاست/ وزارت/ اداره

فشـــرده الیحـــه وظـــایف بـــا ذکـــر هـــدف، حـــدود -2
ها، وظایف اساسـی بسـت، درجـه    مسؤولیتها،صالحیت

با ذکر محتویـات  تحصیل و تجربه الزم براي احراز بست
؛طرزالعملنیا14و13مواد

ــارت-3 ــا  مهـ ــرایط الزم در مطابقـــت بـ ــایر شـ ــا و سـ هـ
هاي درج شده در الیحه وظیفه؛نیازمندي

مرجــع دریافــت فــورم درخواســتی، شــیوه دریافــت و  -4
؛ آندهیآدرس تسلیم

محل اعالن بست؛-5
و ختم اعالن.نشرتاریخ -6

مدت اعالن
ماده دهم:

ــت -1 ــالن بس ــاي اع ــامله ــزءش ــادهاولج ــادومم نی
گیرد؛ روز کاري صورت می10براي مدت طرزالعمل

ــی   -2 ــداقل دو متقاض ــت، ح ــالن بس ــتم اع ــاه در خ هرگ
واجــد شــرایط در یافــت نگــردد یــا یکــی از دو متقاضــی 

ــرا  ــد ش ــابتی   یط از واج ــري رق ــان تحری ــرکت در امتح ش
داري نمایــد و یــا هــیچ یــک از متقاضــیان در نتیجــه خــود

بـه بسـت ردنـد، امتحان موفق به کسـب نمـره معیـاري نگ   
شود؛یمسپردهمجدداعالن
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) کـاري ورـې  دی او دغـه    ۷ــ د بیـا اعـالن وخـت (   ۳
غوـتونکي  پاوکې پـه شـرایطو برابـر د مخکینـي پـاو     

کېي؛حقونه مراعات
ــ که چېرې له دویم اعالن وروسته، بیاهم په شرايطو برابـر ۴

 ــې ــوکه     ــه ــې ل ــف ده چ ــد اداره مکل ــه وي،  اون ن
کمېسیون سره په همغ کې ، دکار بازارشرایطوته پـه پـام    

تعـدیل او ونهسره، دپام وبست معیارونه او دومارنې شرط
کاري ورو لپاره اعالن ته وسپاري.    ۱۰بست د 

دغوتنې د فورمو وېش او ترالسه کول
یوولسمه ماده:  

ــ د غوتنې فورم د بست اودومارنې شرایطوته په پام ۱
پـه دوونـو   هم یااوآنالینکې نیولوسره، په حضوري، 

ول ددواو سیستمونوله الرې وېشل کېدلی شي؛
لخــوا ېمراجعــونــدفــورم، داېتنـــــ دحضــوري غو۲

پــهېپروســرــېویــدپرتــه)دارجانــببــی پــرې (
ــر ــت ــهېک ــلېتوونکووغوپ ــکش ــه  .يې ــا ل د اتی

ــتن    ــه کوالشــی غو ــی دفترون مخــی د کمیســیون والیت
ه اووشی.نلیکو

ــه  ۳ ــرې پـ ــه  چېـ ــ کـ ــنــ ــه او د آنالیـ ــوم لیکنـ ول نـ
ــرط وي، د    ــو شـ ــت یـ ــول دبسـ ــدې کـ ــتنې وانـ غوـ

ول ترالســـه  او آنالیـــنغوــتنې فـــورمې  بایـــد پــه   
راجسترشوې وي؛  

د فورم سپارل اود غوتنونکي مسوولیتونه
دولسمه ماده:  

دغوتنې معیاري فورم مکلف دی چیــ غوتوونکي ۱
کره ول ک کي.اوپه بشپدالروونې له مخې

ــ په هغو حاالتوکې چې دغوتنې فورم پـه حضـوري    ۲
 وي، آنالیــن غوــتنلیکونه پــه دمنلــو وول او آنالیــن

ــه الکترونیکــي سیســتم کــې    ــارنې پ ــات ول دوم اتوم
غوتنې هغه فورمونه چې په حضوري ول ثبتېي. خود 

د وزارتونو او اداراتو بشری سـرچینو ریاسـتونوته سـپارل    
کېي او د اوند اداراتو کارکوونکو لخوا ومـارنې پـه   
ــه     ــې ل ــات ی ــي او جزیی ــې ثبتې ــتم ک الکترونیکــي سیس

غوتونکي سره شریک کېي؛

) روز کاري بوده و حفـظ  7میعاد اعالن مجدد هفت (-3
قبلی، در این مرحله ةحقوق متقاضی واجد شرایط از دور

باشد؛قابل رعایت می
که بعداز اعالن دوم، باز هم هیچ متقاضـی  در صورتی-4

واجد شرایط دریافت نگردد، اداره مربوطه مکلـف اسـت   
در هماهنگی با کمیسیون معیارها و شرایط استخدام بست 
مورد نظر را با توجه به وضعیت بازار کار تعـدیل و بسـت   

کاري به اعالن بسپارد.روز10را براي مدت 

هاي درخواستی توزیع و دریافت فورم
ماده یازدهم:

توزیع فورم درخواستی نظر به ماهیت بسـت و شـرایط   -1
و یـا  آنالیـن شـکل حضـوري،   ه بـ توانـد میاستخدام آن

؛ باشداز هردو سیستم ترکیبی
ــب   -2 ــوري از جان ــتی حض ــورم درخواس وزارت/ادارهف

شـفاف  رونـد طی ،طرفی کاملبا رعایت اصل بیمربوطه
ــی  ــع م ــیان توزی ــه متقاض ــرددب ــرورت .گ ــورت ض در ص

تواننــد فــورم کمیســیون و دفــاتر والیتــی آن نیــز مــی    
؛ درخواستی را توزیع نمایند

صورت ه نام و ارایه درخواستی بکه ثبتدر صورتی-3
و یا یکی از شرایط احراز بست باشد، اصلیشرط آنالین

یافـت و  درخواستی باید بـه صـورت آنالیـن در   هاي فورم
گردند.ثبت سیستم

هاي متقاضیاعاده فورم و مسؤولیت
ماده دوازدهم:

فـورم درخواسـتی معیـاري را    انـد تـا  مکلفمتقاضیان -1
ري نمایند؛پبه صورت کامل و دقیق خانهطبق رهنمود 

يحضـور صورتبهیدرخواستفورمکهیصورتدر-2
آنالینیدرخواستيهافورمباشد،رشیپذقابلآنالینو
کیـ الکتروناسـتخدام سـتم یسثبـت خودکـار صـورت به
يحضـور صورتبهکهیدرخواستيهافورم. گردندیم

ریاست منـابع  توسطشوند،یمهیاراها واداراتوزارتبه
اســـتخدامســـتمیسثبـــتوزارت/اداره مربوطـــه بشـــري
کیشـر یمتقاضـ بـا آناتیـ جزئو دهیـ گردکیالکترون
شود؛یمساخته
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فورم د مودې پای او دغوـتنې د انفـرادي   آنالینـ د ۳
مــو راجســتر د اعــالن نیــې لــه پــای تــه رســېدو تــر   فور

ــه     ــو پ ــانو کودون  ــورې، د ــاعتونو پ ــتو س لورویش
کارونې سـره، دوروسـتي فـورم د وخـت لـه ثبـت سـره        
بندېي. د دغې مودې له بشـپیدو وروسـته، د غوـتنې    

دفورم ترالسه  کول جوازنه لري؛ 
دوسـیو دجوولوپـه   ـانو ـ بشپې شوې فـورمې، د ۴

په خوندي ای کې ساتل کېـي. لـه مسـوولو    خواکې،
ــوک د الس   ــیوته هې ــه، دنوماندانودوس کارکوونکوپرت
رســي حــق نــه لــري، مرداچــې د صــالحه مقامــاتوکتبي 

الروونه شتون ولري.
ــ غوتوونکي باید د غوتنې فـورم داعـالن لـه اکـل     ۵

شوې مودې مخکـې، بشـپکي او داتیـا واسنادوسـره     
ری سرچینو ریاسـت او پـه والیـاتو    د بشیې په مرکزکې

ول د فــورم آنالیـن کـه چېـرې پــه   کـی تسـلیم کــی.   
ســـپارل دبســـت دترالســـه کولولـــه شـــرايطوخه وي،  
غوتونکی مکلف دی، ـو دغوـتنې فورمـه او نـور د     

پـه  اتیا وسندونه داعالن دمـودې لـه بشـپیدو مخکـې    
ول واستوي؛ آنالین

هغـه  دغوـتنکو د   د بشری سرچینو ریاست دنده لری - ۶
مارنې غوتنی په حضـوری ول،  الکترونیکـی او یـا د    

پست له الرې اوروسته له کولو ترالسه کی.
د وزارتونو او اداراتو د بشری سـرچینو ریاسـتونه دنـده    - ۷

لری چه د غوتونکو بشـپ لسـت (النـ لسـت) سـره د      
الندنیو انتیاو یعنی نوم، تخلص، د پالرنـوم، تحصـیل   

درجه او د ایکو شمیره ترتیب او تنظیم کی.
ـــ۸ ــچکــهـ ــواقعدیتوونکــغوېرې ناســم ،خــالفتی
ــ  ام ــه ک ــه فورم ــناد پ ــات او اس ــېلوم ــه يدرج ک او ثابت

اطالعـــــات ناســـــم دي، تونکيـــــدغوېشـــــي چـــــ
.يېکستلیاېله پروسالیدسیتونکغو

تحصیلي سندونه
دیارلسمه  ماده:

ـــ ۱ ــهیدودینالرکــیددـ ــادم ــومدیم ــریل یفق
وایـ تداوـ مکلـف دي،  توونکيـ غوبستونومندرج

بـه مجـرد خـتم میعـاد اعـالن و      آنالینهاي ارایه فورم-3
سـاعت بعـداز   24هاي درخواستی الـی  ثبت انفرادي فورم

ختم تاریخ اعالن با استفاده از کُدهاي مخصوص بـا ثبـت   
ول اندراج آخرین فـورم درخواسـتی مسـدود    ؤزمان و مس

ــی ــس م ــردد. پ ــن گ ــل ای ــورم  از تکمی ــت ف ــاد، دریاف میع
باشد؛درخواستی مجاز نمی

هــاي هــاي تکمیــل شــده ضــمن ترتیــب دوســیه فــورم-4
شوند. بـه اسـتثناي   ن نگهداري میئومشخص در محل مص

کارکنان مسـؤول هـیچ شـخص دیگـر حـق دسترسـی بـه        
هــاي کاندیــدان را ندارنــد، مگــر اینکــه در مــورد  دوســیه

باشد.هدایت کتبی مقامات صالحه وجود داشته 
متقاضیان باید فورم درخواستی را قبـل از پایـان میعـاد    -5

معینه اعالن، تکمیل نموده همـراه بـا اسـناد مـورد نیـاز در      
مرکز و والیات بـه ریاسـت منـابع بشـري مربوطـه تسـلیم       

که درخواست براي بست و یا تسـلیمی  نمایند. در صورتی
، فورم به صورت آنالین از جمله شرایط احراز بست باشد

متقاضی مکلف است تـا فـورم درخواسـتی و سـایر اسـناد      
مورد نیاز را قبل از تکمیل میعاد معینه به صـورت آنالیـن   

ارسال نمایند؛ 
خانهيهادرخواستاستمکلفيبشرمنابعاستیر-6
ــ ــهرااســتخدامانیمتقاضــةشــديرپ ،يحضــورشــکلب

؛ردیبپذیا از طریق پستویکیالکترون
/اداره مربوطه مکلف است بشري وزارتریاست منابع-7

تا لست مکمل (النگ لسـت) تمـام متقاضـیان را بـا ذکـر      
مشخصات نام، تخلص، نام پدر، درجه تحصـیل و شـماره   

تماس ترتیب و تنظیم نماید؛
ــاه-8 ــنادهرگـ ــاتواسـ ــدهدرجمعلومـ ــورمدرشـ فـ

خـــالفونادرســـت،یمتقاضـــتوســـطیدرخواســـت
رونــدازموصــوفمتقاضــی گــردد،تیــتثبتیــواقع

.گرددیمحذفرقابت

اسناد تحصیلی
ماده سیزدهم:

نیــادوممـاده اولجــزءشـامل يهــابسـت انیمتقاضـ -1
راازیــنمــوردیلیتحصــاســنادتــاانــدمکلــفطرزالعمــل



24یملکخدماتکارکنانیمسلکششموپنجموچهارمسوم،يهابستناتییتعطرزالعمل

وروسـته  قیاوتصددییتأاداروله وندسندونه داليیتحص
تـه  وزارتونـو او اداراتـو  یـې وخـت  اکليـ چمتو او پـه  

ي؛کېاندو
ردیف کې شـامل تخصصـي بسـتونو پـه اه د     »ج«ـ د ۲

ه الیحه کې دغوتنوله مخې دلوو زده کو لرل، پدندو
غورــول کېي،خــو د دغــه  ردیــف پــه لــه پــام نــه نــه 

) ۶(دېماد)۱۴(دېنالرکعمومي بستونوکې، د دغې 
جزکــــې منــــدرج شــــرایط، د تعیینــــاتو دکمېــــې  د  

او د کمیسـیون د نـاظرینو د مـوافقی    صالحیتونوله مخـې 
مراعات کېي؛وروتلته

ــه  ۳ ـــ  لــ ــر۱۳۷۱ـــ ــوونیزاو ۱۳۸۱تــ ــد ــ کلونواونــ
تحصــــیلي ســــندونه  بایــــد (د پــــوهنې او لــــوو زده 

تأییـــــدکـــــو د وزارتونولـــــه الرې) یوـــــل بیـــــا 
اوتصدیق شي؛ 

تحصیلي  اسنادولپاره، د لـووزده  بهرــ له هېواد خه۴
او ارزونې د بشـپیدو  تأییدکو وزارت لخوا د اسنادو د

ــربېره، د ــو س ــووزده ک ــارو  د وزارت ل ــادمیکو چ اک
دانسجام ریاست مکتوب حتمی دی؛

د فـارغ شویوکسـانو تحصـیلي    بهـر  ــ له هېـواد خـه   ۵
شـوي  تأییدسندونه چـې دلـوو زده کـو وزارت لخـوا     

وي، داعتبار و دي، خو غوتونکی مکلـف دی ـو د   
مخکې داوند ادارې  لخوا نه دری وری مرکې له پیل 

کي؛شپببهیرد تحصیلي سندونو
ــ هغه غوـتونکي چـې دلـوو زده کولـه خصوصـي      ۶

بری لیکپوهنتونونواو یاهم موسسوخه فارغ وي، باید 
او یاهم دیپلوم یې د لوو زده کووزارت لخـوا رسـمي   

مواردوکې د لوو زده کـو  انو شوی وي. په تأیید
موسسې دثبـت   وزارت لخوا د پوهنتون او لووزده کو

د واندې کولو اتیاهم لیدل کېي؛ ي سند تأییدد
ــ هغه غوتونکي چې تحصیلي سندونه يې د نا ـاپي  ۷

پېوله امله له منه تللي وي، کولی شي چـې د صـالحه   
مراجع لخوا دمعتبرسندونوپه واندې کولوسره،په پروسـه  

کې شامل شي؛
ــ که چېرې غوتوونکی د اتیا و یویـا وسـندونه د   ۸

په موخه پـه ـاکلي وخـت چمتونشـي     شرایطو د بشپولو

نمــودهآمــادهصــالحیذمراجــعقیتصــدودییــتأازپــس
هیــــاراوزارت/اداره مربوطــــهبــــهنــــهیمعوقــــتدرو

ند؛ینما
داشــتن تحصــیالت عــالی مطــابق مطالبــات و شــرایط  -2

ــت   ــورد بس ــه در م ــه وظیف ــدرج الیح ــی  من ــاي تخصص ه
ــف   ــامل ردی ــی در    » ج«ش ــوده ول ــاض ب ــل اغم ــر قاب غی

ــت ــف، بس ــن ردی ــومی ای ــاي عم ــرایط ه ــدرجش ــزمن ج
ــاده) 6( ــالحدید  ) 14(مـ ــه صـ ــر بـ ــل نظـ ــن طرزالعمـ ایـ

قابـل رعایـت   کمیته تعیینـات و تأییـد نـاظرین کمیسـیون     
باشد؛می

1381الـی  1371هـاي  سالکه بین اسناد تعلیمی و تحصیلی - 3
از طریـق مراجـع مربوطـه    صـادر شـده باشـند،    هجري شمسـی  

و تأیید(وزارت معارف و یا تحصیالت عالی) باید مجدداً مورد 
تصدیق قرار بگیرد؛ 

براي اسناد تحصـیلی خـارج مـرز، ضـمن موجودیـت      -4
وزارت تحصـیالت  تأییـد و اسناد دال بر تکمیـل ارزیـابی   

وزارت عالی، مکتوب ریاسـت انسـجام امـور آکادمیـک    
باشد؛نیز الزامی میتحصیالت عالی

التحصیالن خارج مـرز کـه   اسناد تحصیلی موقت فارغ-5
شده باشـند، مـدار   تأییداز طرف وزارت تحصیالت عالی 
باشد تـا رونـد تصـدیق    اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می

حـداقل سـه   اش را توسط مراجع ذیصالح، اسناد تحصیلی
شروع مصاحبه تکمیل نماید؛ روز قبل از

براي متقاضیانی که از پوهنتون و یا مؤسسات تحصـیالت  - 6
التحصیل گردیده باشند، باید سرتیفکت عالی خصوصی فارغ

ت شان رسماً مورد تأییـد وزارت تحصـیال  و یا دیپلوم فراغت
ارایـه سـند   بـه ازیـ نمشـخص موارددرعالی قرار گرفته باشد. 

ازیعالتحصالتمؤسسه/پوهنتونثبت و راجستر ازتأییدي 
شود؛یمدهیدزینیعالالتیتحصوزارتجانب

شـــان در اثـــر  متقاضـــیانی کـــه اســـناد تحصـــیلی    -7
ــی    ــند، م ــه باش ــین رفت ــه از ب ــوادث غیرمترقب ــا  ح ــد ب توانن

معتبــر تصــدیق شــده مراجــع صــالحه شــامل  ارایــه اســناد 
پروسه گردند؛

ــاز     -8 ــورد نی ــند م ــدین س ــا چن ــک ی ــی ی ــاه متقاض هرگ
جهــت تکمیــل نمــودن شــرایط را در وقــت معینــه آمــاده  
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کای او یایې هم د سندونو  پـه وانـدې کولـو نـواقص     
وخــت حــل نشــي، شــوی موجــود وي، چــې پــه  اکــل 

کېي؛ی خه ایستیلغوتونکی دسیال له پروس

کاري مخینه
وارلسمه ماده:

د وزارتونـو  خهله دولتي مراجعوېچسوانحخلصــ ۱
دکـاري واحدونولخوا صادرشوي وي، ویناو ادارو دلوم

تونکودــدي. دغود اعتبــار وهــتجربــو دســند پــه تو
حـداکثر  خـه ېېدبست داعالن له ندیباسوانحخلص

دییـ تألخـوا  ېادارونـد صـادر او دا ېمخکېاشتیمشپ
دي؛نهپرته داعتبار وېله دېوي، چیشو

دتجربـو دکـاري ېسسـوک ؤمخصوصياوشرکتونوپهــ ۲
مکلـف یتونکغو،ېکصورتپهکولوېانددوسندونو

اودثبـت ېکـ ادارووندااهمیاووزارتداقتصادېچید
قـرارداد  دره،ېکولـو سـرب  ېانـد د سـند دو دییـ دتأراجستر

پـه  ېمـاد ېدغـ د.ولـری ورکولوفورم هـم  ېکاپي او دمالي
مـزد، دکـار قـانون د دوه    تونکيـ دغو،ېمندرجو حاالتوک

تنخـوا دکـارکوونکو دولتـي ېچـ اسـتناد، پهېمادېتمېشپ
ددا. یدلېـ کنشـي لي،ېـ کاکـل سرهکیتفکپهېددرج

ودنـــهســـندونوولېکـــصـــورتپـــهکولـــوېانـــد،
دبسـت اويېکستلېاخهپروسهلهالیدسیتوونکغو

ېرداچـ م. يېـ کبللبرابرنهشرايطپهلپارهکولودترالسه
تـر وپـه وروکاريېدردوروستهدوېخبرلهشيیاوک
هادسـندونوپه تهکمیتهناتوییتعدد وزارتونو او اداراتو ېک

ي؛کېاندولیدالکوونکيقانع
له نیوالو بنسونو خه تصـدیق کـه چېـرې دبشـري     ـ 3

قـرارداد کـاپي لـه ـان سـره      د بنسـ  د سرچینو او دیا
ولري، دکاري مخینې په توه دمحاسبې ودي؛

ـ هغه غوـتوونکي چـې لـه هېـواد خـه بهـر کـاري        ۴
ــو    ــد هېوادونـ ــې داونـ ــدیقونه یـ ــري، تصـ ــې ولـ تجربـ

تأییـد لـه  وزارتچـارو بهرنیـو داودیپلوماتیکو مراجعو
اعتبار ودي؛ وروسته د

ــتوونکو کــاري تصــدیق چــې دوزارت   ۵ ــه غو ــ د هغ ـ
ــه،     ــه توـ ــي همکارپـ ــي ادارو د تخنیکـ ــاهم دولتـ اویـ

نمــوده نتوانــد و یــا در اســناد ارایــه شــده نواقصــی وجــود 
ــه حــل نشــود،   ــع معین ــیداشــته باشــد کــه در موق متقاض

د.گردرقابت حذف میرونداز موصوف

سوابق کاري
ماده چهاردهم:

خلص سوانح که از مراجـع دولتـی توسـط واحـدهاي     -1
ها و ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند اولی وزارت

باشد. خلص سـوانح متقاضـی   تجربه کاري مدار اعتبار می
تاریخ اعالن بست صادر و از از قبلشش ماه کثرباید حدا

ــه  ــب اداره مربوط ــدجان ــر آن  تأیی ــد، در غی ــده باش گردی
؛ باشدنمیصورت مدار اعتبار 

ــه تجــارب کــاري   -2 ــوط ب ــه اســناد مرب در صــورت ارای
هــا و مؤسســات خصوصــی، متقاضــی مکلــف  شــرکتاز

ي ثبـت و راجسـتر   تأییـد است ضمن ارایه سـند مبنـی بـر    
ــوط، کــاپی هــاي    ــا ســایر مراجــع مرب وزارت اقتصــاد و ی

نیــز ارایــه نمایــد. در دهــی را قــرارداد خــط و فــورم مالیــه
متقاضـی از حـداقل مـزد    حاالت منـدرج ایـن مـاده، مـزد    

کارکنــان دولتــی کــه بــه اســتناد مــاده شصــت و دوم       
ــین مــی   ــه تفکیــک هــر درجــه تعی ــانون کــار و ب شــود، ق

توانــد. در صــورت ارایــه چنــین ســندي کمتــر بــوده نمــی
متقاضــی از پروســه رقابــت اخــراج و بــراي احــراز بســت  

ــناخت   ــد ش ــر واج ــیغی ــد در   ه م ــه بتوان ــر اینک ــود، مگ ش
جریان سـه روز کـاري بعـداز مطلـع شـدنش دالیـل قـانع        

ــده ــورد     ايکنن ــه ب ــویش را ب ــناد خ ــدق اس ــر ص ــی ب مبن
تعیینات ارایه نماید؛

ي تأییـد المللـی در صـورتیکه   تصدیق کار از نهادهاي بین- 3
شعبه منابع بشري و کاپی قرارداد خط همـان نهـاد را بـا خـود     

باشد؛باشد، منحیث سوابق کاري قابل محاسبه میداشته 
ــرز    -4 ــارج م ــاري خ ــارب ک ــه داراي تج ــیانی ک متقاض

ي مراجــع تأییــدشــان بعــد از باشــند، تصــادیق کــاريمــی
ي وزارت امـور  تأییـد دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطـه و  

باشد؛خارجه مدار اعتبار می
تصدیق کار متقاضیانی کـه منحیـث همکـار تخنیکـی     -5

ــات   توزار ــا و مؤسس ــق نهاده ــی از طری ــا اداره دولت و ی
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بهرنیوموسســولخوا ومــارل شــوي وي، کــه دکورنیــواو 
ــري،   ــد ادارې تصــدیق ول ــاهم اون چېــرې دوزارت او ی

محاسبې ودي؛ دکاري تجربې په توه د
لپـاره  ــ دعمومي بستونو یا (کامن فنکشن) غوتوونکو۶

ردیف  پـه یـو بسـت   »ج«چې دومارنې غوتونکی د 
ــه       ــدودالیحې پ ــې ددن ــه ي ان ــیلي ــې وي او تحص ک

رایطوکې شامل نه وي،  حد اقـل د تحصـیلي   مندرجو ش
کاله پنهلترلهدرجې دبشپولو سربېره، ددندې اوند 

کاري تجربه اینه ده؛ 
ــ هرکله چې غوتونکی داتیا و یو  یا ـو سـندونه   ۷

په  اکلي وخت دشرایطو دبشـپولوپه موخـه چمتونشـي    
ــې     ــو ک ــدې کول ــندونوپه وان ــم د س ــایې ه ــای او ی ک

وخت حل نشي، یموجود وي، چې په اکلنیمتیاوی
کېي.ویستلخهغوتونکی دسیال له پروسې

لن لست (شارت لست) پاونهد 
پنلسمه ماده:

پـه کمېـه کـې دکـار لـه پیـل کېـدو        لستد شارت -۱
دوسیې د کمېې د دغوتونکوکمیې منشیواندې، د 

کـوي چـې   ېنې پـه موخـه چمتوکـوي او ا ترالسـه     
: الندی اسناد شتون لریدوسیوکې دغه

د اعالن مکتوب؛-
ـ د اعالن کاپي او د بست د دندو الیحه؛

ـ د ولو غوتونکو جدول؛ 
ــورم او د     ــدنې فـ ــیې (دکارمونـ ــو غوتونکودوسـ ــ د ولـ ــ
غوتونکولخوا دورکل  شویو سندونوله واندې کولوسره)؛  

جدول؛ نوماندوشویو لستـ د شارت 
؛دو د تضاد فورمـ 
د کمیې د غو پیژند پانه.-
ردیــف دغوــتونکو تحصــیلی ســند، »د«او »ج«د -۲

کاری تجربه او ول نورسـندونه د دنـدو د اکـل شـویو     
شرایطو او معیارونو مطـابق د نافـذه قوانینـو پـر بنسـ د      
وزارتونو د تعییناتو د کمیې او د تعیینـاتو بـورد اسـتازی    

په شتون کې ینه او ارزونه کیي.
یـل شـوي   په شرایطو و او په شرایطو ناو غوـتونکو  - ۳

خارجی و یا داخلی اسـتخدام شـده باشـند، در صـورتیکه     
تصدیق وزارت و یا اداره مربوطه را به همراه داشته باشـد  

منحیث تجربه کاري قابل محاسبه می باشد؛
هاي عمومی (کامن فنکشـن) کـه   براي متقاضیان بست-6

باشـند  » ج«هاي ردیف تمتقاضی استخدام در یکی از بس
شان شامل شرایط منـدرج الیحـه وظیفـه    و رشته تحصیلی

ــه     ــداقل درج ــار ح ــودن معی ــل نم ــرعالوه تکمی ــد، ب نباش
سال تجربه کاري مـرتبط بـه   پنجتحصیلی، داشتن حداقل 

باشد؛وظیفه نیز ضروري می
ــاز     -7 ــورد نی ــند م ــدین س ــا چن ــک ی ــی ی ــاه متقاض هرگ

قــت معینــه آمــاده جهــت تکمیــل نمــودن شــرایط را در و
نمــوده نتوانــد و یــا در اســناد ارایــه شــده نواقصــی وجــود 

ــه حــل نشــود،   ــع معین ــی داشــته باشــد کــه در موق متقاض
گردد.موصوف از پروسه رقابت حذف می

مراحل شارت لست 
ماده پانزدهم:

منشــی کمیتــه،تعیینــاتقبــل از آغــاز کــار در کمیتــه -1
و ارزیابی اسـناد در  هاي متقاضیان را غرض بررسی دوسیه

و اطمینان حاصـل مـی نمایـد    دهدقرار میکمیته دسترس 
باشد:ها حاوي اسناد ذیل میکه دوسیه

ـ مکتوب اعالن؛
کاپی اعالن و الیحه وظیفه بست؛ـ 
؛(لست مکمل)جدول تمام درخواست دهندگانـ 
توأم درخواستیهاي تمام متقاضیان (حاوي فورم دوسیهـ 

با اسناد ارایه شده توسط متقاضیان)؛
متقاضیان؛لست مختصرجدول ـ 

ـ فورم تضاد منافع؛
ـ فورم معرفت اعضاي کمیته.

يهابستانیمتقاضاسنادریساويکارسوابق،یلیتحصاسناد- 2
مطابق با شرایط و معیارهاي تعیین شده در الیحه »د«و »ج«فیرد

ـات وزارت توسطوظایف و قوانین نافذه  ـا و ادارات  کمیته تعیین ه
ـات   مر ویبررسـ مـورد بوطه با حضور داشت نماینـده بـورد تعیین

. ردیگیمقراریابیارز
ــارزویبررســــجینتــــا- 3 ــد اســــنادیابیــ متقاضــــیان واجــ
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او ارزول شوي اسنادونو پـایلې چـه پـه ـانو فورمونـوکې      
ــ د غــو او د   مــارنی د کمی درج او د وزارت او اداری د

تعییناتو د بورد استازي لخوا السلیک کیي.
هغه غوتونکی یا غوتونکي چې د دندو دالیحې اونـد  - ۴

ـول شــرایط یــې بشــپکي وي، کــاري مخینــه او تحصــیلي  
ې د ېنې او ارزونې د پروسې په پایله کې تأیید شوي اسنادی

وي، دشارت لست پاو لپاره په شرایطو برابر ل کېي.
ـه وي،   - ۵ ـوي ن هغه غوتونکي چې د آزموینې لپاره شارت لست ش

باید په اوند فورم کې د نه شارت لست کیدلو دالیل ولیکـل شـي او   
؛دغوتونکي د غوتنی په اساس ورسره شریک شي

د وزارتونو/اداراتو بشري سرچینو ریاستونه دنده لري چـې  - ۶
د دوه کاري ورو په تر کې ـول شـارت لسـت شـوي او     
غیرشارت لست شوي غوتونکی د شارت لست د پایلو خبـر  
او دمارنې وروسـتي پاونـو د ایمیـل لـه الرې او د اتیـا پـه       
صورت کې د تیلفون لـه الرې خبـر ورکـی او لیـل شـوي      

ایملونو کاپي په انو فایلوکي وساتل شي.

ې اساساتآزمویندمرکې او تحریري 
شپاسمه ماده:

منـدرج یفقـر یلـوم دیمـاد مـه یدودینالرکیدد- ۱
آزموینه چې تحریري اومرکه پکـې شـامل دي، دواه   بستونو

آزموینې د غوره  نوماند دتشـخیص  او ـاکنې پـه موخـه، پـه      
ولو غوتوونکو اخیستل کېي؛شرایطو برابر له 

ـ د پوتنو طرحه اوغوره کول، د دندو دالیحو پـه پـام   ۲
ې په ور د پوتنې له بانـک او  آزموینکې نیولوسره، د 

یاهم له معتبره سرچینو خه اخیسـتل کېـي او داتیاپـه    
صورت کې په تصویري او غیز ول ثبت کېدلی شي؛ 

همدغـه مجلـس   نج پـه  د مارنې کمې وابونه ک-۳
او همدی کلـی لـه   جووی ای په ای (فی المجلس)
.ه اخیستل کیېمخی په نمره ورکولوکې تر

د ود تشـریحی سـوالون  ېد دنده د اتیا په صورت ک- ۴
ــد ــه  ی شــیالجملــی خــه کی ــې ژب ــه بهرن دو ســواله پ

راوستل شی.
ـ  که چېرې یو یا ـو غوـتونکي پـه ـاکلې ور پـه      ۵

ــ ــي،  د  آزموینـ ــې حاضرنشـ ــوینه کـ ــورو  آزمـ ــه نـ ې لـ

هــــاي جداگانــــهدر فــــورمشــــرایط و غیرواجــــد شــــرایط
ـات و نماینـــده      درج ـاي کمیتـــه تعیینــ ـاي اعضــ و بـــه امضــ

؛رسدمیبورد تعیینات 
متقاضی یا متقاضیانی کـه تمـام شـرایط منـدرج الیحـه      - 4

شان وظیفه را تکمیل نموده و اسناد تحصیلی و سوابق کاري
قـرار  تأییـد بررسـی و ارزیـابی اسـناد مـورد     رونـد در نتیجه 

شوند. دانسته میامتحانگیرد، واجد شرایط براي مرحله 
باید در فورم لست متقاضی، دالیل مبنی بر عدم شارت-5

در صورت درخواسـت  صورت واضح تحریر و ه مربوط ب
؛گرددشریکبا آنهامتقاضی

در جریـان  ریاست منابع بشـري وزارت/اداره مربوطـه  -6
ــاري تمــ  ــت شــده و    دو روز ک ــارت لس ام متقاضــیان ش

لست و مراحل بعدي لست ناشده را از نتیجه شارتشارت
ضـرورت از طریـق   استخدام از طریق ایمیل و در صورت 

لفون، مطلع سـاخته و کـاپی ایمیـل فرسـتاده شـده را در      یت
نماید؛فایل مربوط نگهداري می

اساسات امتحان تحریري و مصاحبه
ماده شانزدهم:

ــادوممــادهاولجــزءشــامليهــابســتامتحــان -1 نی
باشـد کـه   شامل امتحان تحریري و مصاحبه میطرزالعمل

برتـر  متقاضـی هر دو امتحان به منظور تشخیص و انتخاب 
گردد؛  از تمامی متقاضیان واجد شرایط اخذ می

هطرح و انتخاب سؤاالت با در نظر داشت الیحه وظیف-2
المجلس از بانک سؤاالت و یا منـابع  در روز امتحان و فی
دید ضبط صوتی و در صورت لزومو معتبر صورت گرفته 

تواند؛شده میتصویري
ــس    -3 ــین مجل ــات را در ع ــد جواب ــات کلی ــه تعیین کمیت

دهی اسـتفاده  سازي ترتیب و از آن جهت معیار نمرهسؤال
کند؛ می

در صــورت نیازمنــدي وظیفــه، حــداکثر دو ســؤال     -4
توانـد بــه زبــان خــارجی  از جملـه ســؤاالت تشــریحی مــی 

باشد؛
هرگاه یک یا چند تن از متقاضیان در موعد معینـه بـه   -5

امتحان حاضر نگـردد، از سـایر متقاضـیان حاضـر امتحـان      
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ه اخیستل کېي؛ آزموینغوتوونکو 
ې دپوتنو له غوره کولو اوجوولو مخکې، آزموینـ د ۶

ـول غوـتوونکي  قـرنطین کېـي او دکمېـې هرغــی      
ې دکمېـې  دغـو او   آزمـوین دو دتضاد فـورم چـې د   

نوماندانوترمن دتضاد دنشتوالي تصـدیق کـوونکی دی،   
السلیکوي؛بشپ او

ــ 7 ــې د  د ـ ــه (پارچــه) د کمی ــوین پا آزادو ســیالیو آزم
غولخواه ارزونه (ارزیابی) او وروسته السلیک کیي؛

ې لپـاره پـه شـرايطو برابـر     آزموینـ دمرکې او تحریري ۸
ــه    ــه پــام کــې  نیولوســره ، ل ــول غوــتونکي، دواــن پ

ې درې ورــې مخکــې لــه پروســې خــه خبــر آزمــوین
ې ته را بلل کېي. غوتونکوته آزموینورکول کېي او 

دتیلفون یا برېـنا لیـک لـه الرې خبرورکـول، خپلـه او      
رلـودونکي کـس لـه الرې    یاهم له هغه سـره دایکـې د  

ترسره کېي؛  
، غوــتونکي تــه  دتحریــري مهــا لپرــــ دخبرورکولــو۹

ې اومرکــې ــای نیــه او کــره وخــت  مشــخص آزمــوین
کېي.

غیدکمېېد مارنې ید مرکز
اوولسمه ماده:

د اوندی ادارې ریاست رییس  د کمیې د رییس په توه؛- ۱
د بشري سرچینو رییس یا د استخدام (مارنې) آمر د غي په توه؛- ۲
د کمیې د غي په توه؛استازید جندر -۳
د بشــري ســرچینو ریاســت خــه یــو کــارکونکی د  -۴

منشي په توه؛
او اداري اصـــالحاتو خپلـــواک د ملکـــي خـــدمتونو -۵

کمیسیون یو تن استازی د ناظر (ارونکی) په توه؛
ــه   -۶ ــه صــورت کــې ــانی متخصصــینو ل ــا پ د اتی

انې خه یو تن متخصص د غي په توه؛
د اتیا په صورت کې په خاصه توه پـه کلیـدي او   -۷

مهمو بسـتونو کـې د اکـامیکو نهـادونو او مـدني ولنـو       
په توه.خه د ناظر 

گردد؛اخذ می
قبل از آغاز ترتیب و انتخـاب سـؤاالت امتحـان تمـام     -6

متقاضیان قرنطین گردیده و هریک از اعضاي کمیته فورم 
تضاد منافع را که تصدیق کننـده عـدم موجودیـت تضـاد    

ــافع میــان کاندیــدان و اعضــاي   اســت، امتحــانکمیتــه من
نمایند؛تکمیل و امضاء می

امتحــاناوراق امتحـان رقـابتی توسـط اعضـاي کمیتـه      -7
گردد؛امضا میبعداز ارزیابی نهایی 

ــتراك در     -8 ــراي اش ــرایط ب ــد ش ــیان واج ــام متقاض تم
امتحــان تحریـــري و یــا مصـــاحبه، بــا در نظـــر داشـــت    

ــله راه ــروع   فاصـ ــاریخ شـ ــل از تـ ــه روز قبـ ــداقل سـ حـ
و بــــه امتحــــان دعــــوت امتحــــان، از پروســــه مطلــــع

گردنـــد. اطـــالع رســـانی بـــه متقاضـــیان از طریـــق  مـــی
لفون یا ایمیـل بـه خـود شـخص متقاضـی و یـا شـخص        یت

گیرد؛ارتباطی وي صورت می
در موقع اطالع رسانی تاریخ دقیق، زمان و محل دقیق -9

به بـراي متقاضــی مشــخص  امتحـان تحریــري و یـا مصــاح  
گردد.  می

يمرکزاستخدامکمیتهاعضاي 
ماده هفدهم:

؛رئیس بخش مربوط به حیث رئیس کمیته-1
؛رئیس منابع بشري یا آمر استخدام به حیث عضو-2
به حیث عضو کمیته؛نماینده واحد جندر-3
یـک تــن از کارمنـدان بخــش منــابع بشـري بــه حیــث    -4

منشی؛
کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خـدمات  نماینده -5

؛ملکی به حیث ناظر
متخصـص بخـش مربوطـه بـه حیـث      حسب لزوم دید -6

عضو کمیته؛
هـاي کلیـدي و   حسب لزوم دید به خصوص در بسـت -7

هاي آکادمیک و جامعه مدنی منحیـث  عرصهنمایندهمهم 
.ناظر
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غیدکمېېپه والیاتوکي د مارنې 
لسمه ماده:ه ات
د اونده اداري/ریاست رییس د کمیې د رییس په توه؛- ۱
مـارنې د  د د بشري سرچینو رییس یا آمر په والیـاتوکې  - ۲

په توه؛کونکی ییهمغکمیې 
د و چارو ریاست استازې په والیاتوکې د کمیې -۳

د غي په توه؛
د اتیــا پــه صــورت کــې ــاني متخصصــینو لــه  -۴

انی خه یو تن متخصص د غي په توه؛
ــواک    -۵ ــالحاتو خپل ــدمتونو او اداري اص ــی خ د ملک

کمیسیون یو تن استازی د ناظر په توه؛
د بشري سرچینو ریاست خه یو تن کـارکوونکی د  -۶

کمیې د منشی په توه؛
توه پـه کلیـدي او   د اتیا په صورت کې په خاصه-۷

مهمو بسـتونو کـې د اکـامیکو نهـادونو او مـدني ولنـو       
خه د ناظر په توه.

ې پاوونه آزموینتحریري د
نولسمه ماده:

ې پوـتنې کـولی شـي چـې د ـو     آزموینـ د تحریري ۱
ول وي چــې پــه دوونــویــا هــم ، تشــریحي اووابــه

الندې ول طرح او غوره کېي:  
۱۰۰ول وي، وابـه پوتنې پـه ـو  ـ که چېرې ولې 

ــتنه      ــره پو ــې ه ــي، چ ــل  کې ــه  اواک ــتنې طرح پو
کېي؛۵۰نمره لري چې دنمرو مجموعه یې ) 2/1(نیمه

ـ که چېرې پوتنې په تشریحي ول وي، پنه پوـتنې  
نمـرې لـري   ۱۰طرحه او غوره کېي، چې هـره پوـتنه   

کېي؛ ۵۰اومجموعه یې 
یېبرخهاوبلهوابهوبرخهوهیتنوهدپوېرېچکهـ

اوولوابـه وـ پهېتنپو۶۰حداکثروي،حيیتشر
وابـه وـ . ديولحيیتشـر پـه ېيېتنپو۲حداقل

وهیهرهېتنپوحيیتشراو)  ۲/۱(مهینوهیهرهېتنپو
لري؛ېنمر۱۰

د ـ که چیر آزموینی تشریحی وی باید پنـه پوـتنی  
٪ د پوـتل  ۲۰چه لترلـه  .شیانو خه وپوتلنوماند

والیتیاستخدام کمیتهاعضاي 
ماده هجدهم:

کمیته؛به حیث رئیسمربوطهبخشرئیس -1
رئـــیس یـــا آمـــر منـــابع بشـــري والیـــت بـــه حیـــث -2

؛کمیته استخدامهماهنگ کننده
نماینده ریاسـت امـور زنـان والیـت مربـوط بـه حیـث        -3

؛عضو
متخصـص بخـش مربوطـه بـه حیـث      حسب لزوم دید -4

عضو کمیته؛
اصالحات اداري و خـدمات  مستقل نماینده کمیسیون -5

؛حیث ناظرملکی به 
یک تن از کارمنـدان بخـش منـابع بشـري والیـت بـه       -6

حیث منشی؛
هـاي کلیـدي و   حسب لزوم دید به خصوص در بسـت -7

هاي آکادمیک و جامعه مدنی منحیـث  عرصهنمایندهمهم 
.ناظر

مراحل امتحان تحریري
ماده نوزدهم:

ــی  -1 ــري م ــان تحری ــؤاالت امتح ــورت   س ــه ص ــد ب توان
تشریحی و یا تلفیقی از هر دو باشد کـه بـه   اي، گزینهندچ

گردد:شکل زیر طرح و انتخاب می
100اي باشد، گزینهچند در صورتی که تمامی سؤاالت ـ 

سؤال طرح و انتخاب خواهد گردید، که هر سـؤال حـایز   
گردد؛می50) نمره بوده که مجموع نمرات آن 2/1نیم (

حی در صورتی کـه تمـامی سـؤاالت بـه صـورت تشـری      ـ 
گـردد کـه هـر سـؤال     باشد، پنج سؤال طرح و انتخاب می

می گردد؛50نمره بوده که مجموع آن 10حایز 
یبخشويانهیچندگزسؤاالتازیبخشکهیصورتدرـ
ــرید ــرگ ــد،یحیتش ــداکثرباش ــؤال60ح ــهس ــکلب ش

ــهیچندگز ــؤال2حــداقلويان ــکلبــهس یحیتشــرش
) 2/1(مینـ زیحـا هرکـدام يانهیچندگزسؤاالت. باشدیم

؛باشدمینمره10زیحاکیهریحیتشرسؤاالتونمره
ـ در صورتی که امتحان صرف تشریحی باشد، پنج سـؤال  

% 20گردد. در ایـن صـورت حـداقل    از کاندید مطرح می
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شویو پوتنی په مهمـو موضـوعاتو او کلیـدی مـدیریتی     
مهــارتونو بانــدی والوی او پــه تحلیلــی ول د مســلکی 

دندو پوری اخ ولوی.
ې نمـرې،  دمرکـې پـه پاوکـې د     آزمـوین ـ دتحریـري  ۲

محاسبې ودي؛
۶۰ې مــوده، آزمــوینـــ هرغوــتونکي لپــاره دتحریــري ۳

دقيقې ده؛
ــ  ۴ ــهـ ــههغ ــس تن ــانل ــداوطلب ــتحردېچ ــویری ېنیآزم

پــهي،ېشــاملتــهاوپــېدمرکــويېســتیاخینمــریلــو
۵۰حــداقلیــېخــهنمــروېمجمــوعلــهېچــشـرط ید
داوطلبـــانودیریـــچکـــه. ويېســـتیاخېنمـــرصـــدهیف

ــم ــهریش ــول ــولس ــهتن ــمن ــیوک ــانول ــداوطلب دېچ
ــکام ــارهیابی ــېینمــرحــداقللپ ېمرکــدويېســتیاخی
ــ ــهاوپ ــاملت ــب د   .يېش ــتنی داوطل ــری د وروس ــه چی ک

ــوین  ــری آزم ــورو     تحری ــو ن ــو تن  ــا ــوه او ی ــه ی ــره ل ې نم
ــ  چــی د ره برابــر وی، ــول هغــه داوطلبــان    داوطلبــانو س

اوپــېمرکــد وروســتنی داوطلــب ســره برابــر نمــری لــری 
؛يېشاملته
وهیــېکــلــهیپاپــهېنیآزمــوريیــد تحرېرېــــــ کــه  چ۵

هشـي،کمي وبلـل برابرطویشراپهلپارهېدمرک،یتونکغو
ي؛وکمرکهسرهينومولهشيیکول

ه اساساً په الکترونیکي ول ترسـره او  آزموینـ تحریري ۶
لـه الرې ارزول کېـي. خـو    اوند بهیرې پاې آزمویند 
ې دترسره کولو آزموینغیرالکترونیک ول د اوسادهپه 

ې پاې دکتین آزموینپه صورت کې، د غوتوونکو د 
سیســتم  تــابع او دومــارنې دکمېــې  لخــوا لــه ارزونــې 

وروسته، نمرې ورکول کېي؛
ې پایلې دارزونې دپاولـه بشـپیدو وروسـته    آزموینـ د ۷

نـه  اونهايي اودیـوې کـاري ور پـه تـر کـې بریـالیو      
رسول کېي. غوتونکوتهبریالیو

اونهپ) مرکه(ېآزموینريیتقرد
شلمه ماده:  

ـ مرکې کې پنه پوتنې دي چـې ددنـدو دالیحـې او    ۱
،۲) مـادې  د ( ۱۶ددغه طرز العمـل د( دبست د اتیاوې، 

(فیصد) سؤاالت مطرح شـده بایـد از موضـوعات مهـم و     
کلیدي مدیریتی و مبتنـی بـر مهـارت بـوده کـه بـه شـکل        

مرتبط به دانش مسلکی وظیفه مربوط باشد؛تحلیلی 
ــل    -2 ــاحبه قاب ــه مص ــري در مرحل ــان تحری ــرات امتح نم

باشد؛محاسبه می
اقلمدت زمان امتحان تحریري  براي هر متقاضی حـد -3

باشد؛یمقهیدق60
رايریــتحرامتحــاننمــرهنیبلنــدترکــهیمتقاضــده -4

مرحلـه درتیشموليبراطیشراواجدباشدنمودهکسب
شـان نمـرات نکـه یابـر مشروطشوند،یمشناختهمصاحبه

. نباشديریتحرامتحاننمراتمجموعصدیف50ازکمتر
کمتـر بـاال، نمراتيداراانیمتقاضتعدادکهیصورتدر
لیـ تکمرایابیـ کامنمـره حـداقل اریـ معوبـوده تندهاز

در . گردنـد یمـ مصـاحبه مرحلـه شاملتماماًباشند،نموده
چند تن متقاضـی  با یک یا متقاضی دهم نمراتحاالتیکه 

متقاضــیان داراي نمــرات مســاوي،دیگــر مســاوي باشــد،
مرحلــه مصــاحبه شــناخته   اشــتراك در واجــد شــرایط  

شوند؛می
ــی،    -5 ــک متقاض ــري ی ــان تحری ــه امتح ــاه در نتیج هرگ

توانـد بـا   واجد شرایط مصـاحبه شـناخته شـود کمیتـه مـی     
وي مصاحبه نماید؛ 

امتحان تحریري اساساً به صورت الکترونیـک برگـزار   -6
گـردد.  و اوراق امتحان توسط سیستم مربوطه ارزیابی مـی 

صــورت ســاده و غیــر در صــورت برگــزاري امتحــان بــه 
الکترونیک، اوراق امتحان متقاضیان تابع سیسـتم کتینـگ   

ارزیـابی و نمـره دهـی    تعیینـات گردیده و توسـط کمیتـه  
شود؛ می

ج امتحان بعداز تکمیل مرحله ارزیـابی نهـایی طـی    نتای-7
یـک روز کــاري بــه اطـالع متقاضــیان موفــق و غیرموفــق   

شود.رسانیده می

)مصاحبه(امتحان تقریري مراحل 
ماده بیستم:  

و هسؤال بوده که مطـابق الیحـه وظیفـ   5مصاحبه شامل -1
ماده) 4و 2،3(داشت اجزاي هاي بست با در نظر نیازمندي
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) جزپه  پام کې نیولوسره طرحه کېي؛  ۴او۳
ې دولـو  آزمـوین ې نمرې، د رقـابتي  آزموینـ  دتقریري ۲

سلنه جووي؛ ۵۰نمرو 
۴۵لپاره  وخت ه کې دهر داوطلب آزموینـ دمرکې په ۳

دقیقې په پام کې نیول شوی؛
پـه انفـرادي او   ـ  دمرکې په تر کې دنمـرې ورکـه،  ۴

خپلواک ول د کمېې دغولخوا ترسره کېي؛
ـ  که چېرې دکمېې دغولخوا دورکـل شـویو نمـرو    ۵

ه کـې تـوپير موجـود وي، دنمـرو     آزموینـ ترمن، په هره 
کېي؛اوسط نهايي نمره بلل

ـــ ۶ ــې  دمرکــې ـ ــدونې دکمې ــدانو رن ــل دنومان پرمها
دمنشي لخوا په اوند فورم کې ثبتیي؛ 

د مرکې بهیر په بشـپ ول پـه   د اتیا په صورت کی -۷
ول ثبتييغیزتصویري او

ــده لــري ـــ ۸ چــې النــدې اســناد د ،د کمیــې منشــي دن
ــه     ــې تـ ــاتو کمیـ ــې د تعیینـ ــوینې مخکـ ــری آزمـ تقریـ

. وسپاري
شرایطو برابر غوتونکو حاضري اودوسیه؛ـ  مرکې لپاره په 

ـ دغوتونکو لن نومل؛  
ې  پایلې او سندونه؛ آزموینـ دتحریري 

دکارونې جدولونه. ـ دودتضاد فورم او ددغه پاو

وروست ارزونه
ویشتمه ماده:یو
ې  لـه  پـای تـه    آزمـوین ې کمېـه، درقـابتي   آزمـوین دـ ۱

ــه، د     ــ پرت ــه ن ــته ل ــیدو وروس ــوینرس ــایلې د آزم ې پ
ــرې    ــه چې ــې ارزوي.ک ــه مخ ــد ل ــمفاهیمواوکلی ه آزموین

ې پـایلې پـه   آزمـوین درسمي وخت ترپایه دوام وکـي، د 
لومني ممکنه فرصت کې ترسره کېي؛  

واليیـ برتونکي،ـ غواتیـ زدوهلـه ایدوهېرېچکهـ ۲
ــل ــيبل ــراومســاويش ــي،ېنم ــهواخل ــتدغ ــحال ،ېک

تـه اتواليیـ اودمهارتونوزېتجربـ کـاري ،ېدرجلیدتحص
داو یهم نمـر ایبیریچکه. يېکورکولتوبیلومیې
ــ ــاب(یاکنـ ــهیمع) انتخـ ــاوارونـ ــدیویمسـ یاو د دنـ
رنـ یونـه شـرط لپـاره نهیناردجاباتیاو ایوالیاکل

گردد؛یمطرحطرزالعملنیا) 16(
درصد کل نمـرات نهـایی   50نمرات امتحان تقریري، -2

دهد؛امتحان رقابی را تشکیل می
مدت زمان پاسخگویی در مصاحبه براي هر داوطلـب  -3

شود؛دقیقه در نظر گرفته می45حداقل 
اعطاي نمره در جریـان مصـاحبه بـه شـکل انفـرادي و      -4

گیرد؛کمیته صورت میمستقالنه توسط اعضاي
در صورتی که بین نمرات داده شـدة اعضـاي کمیتـه،    -5

در هر یک از امتحانات تفاوت وجود داشته باشد، اوسـط  
شود؛نمرات، نمرة نهایی شناخته می

اظهارات کاندیـدان در اثنـاي مصـاحبه توسـط منشـی      -6
؛گرددکمیته در فورم مربوط ثبت می

بــه توانــد مــیرونــد مصــاحبه در صــورت لــزوم دیــد، -7
؛صورت کامل ضبط صوتی و تصویري گردد

از یک ساعت قبـل کثراسناد ذیل را حدامنشی کمیته،-8
ــه    ــه دســترس کمیت ــري (مصــاحبه) ب شــروع امتحــان تقری

دهد:قرار میتعیینات
هاي متقاضیان واجد شرایط مصاحبه؛حاضري و دوسیهـ 
؛واجد شرایطلست مختصر متقاضیانـ 
اسناد و نتایج امتحان تحریري؛ـ 

.هاي مورد استفاده در این مرحلهـ فورم تضاد منافع و جدول

ارزیابی نهایی
ماده بیست و یکم:

فاصــله بعــداز خــتم رونــد امتحــان  امتحــان، بالکمیتــه -1
رقابتی، نتایج امتحان را بر اساس کلید و مفاهیم ارایه شده 

امتحـان تـا پایـان وقـت     نماید. در صورتی کـه  ارزیابی می
هـاي امتحـان در اولـین    رسمی ادامه یابد، ارزیـابی پارچـه  

گیرد؛فرصت ممکن صورت می
ــق   -2 ــا بیشــتر از دو متقاضــی، موف در صــورتی کــه دو ی

شـناخته شـوند و نمـرات مســاوي کسـب نماینـد، در ایــن      
ــیل، تجــارب کــاري و میــزان        ــت بــه درجــۀ تحص حال

کـه یصورتدر. شودارجحیت داده میي باالترهامهارت
ــاز ــمب ــراته ــایمعونم ــابياره ــاوانتخ ــديمس وباش

بـه باشـد، نگذاشـته شـرط رابودنمرديفویوظجاباتیا
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.یک) ورکول توبی(لومتیارجحنوماندوتهنهی
ـ دوروسـت ارزونـې لـه بشـپیدو وروسـته، پـایلې یـې        ۳

دیوې کاري ورې پـه تـر کـې د برېـنالیک اویـاهم      
تیلفون له الرې ولو نوماندانوته ابالغېي؛ 

د سندونو ساتل
دوه ویشتمه ماده: 

اســتخدام د داوســندونه یېدوســېومــارندنومانــدانو د
۱۵دقـانون  دخـدمتونو  ید ملکـ وروستهته یپالهریبه

ناتوپـه ییدتعکالو لپاره د  هد پناکيرهبند پ۴د یماد
.يېکساتلېکبور

ریزرف نوماندان
ماده: درویشتمه

ودلـو خـو ،ېستیاخنمرهابيیکامدېچیتوونکغوهغهـ ۱
نشـي یکـ صـورت پـه شتون د/نوماندانو نوماندیلرونکنمرو
اشـتو یمترشپایبیېنلهداعالنلویپاد،یشمقررچهیکوال
ي؛ېبلل کهنوماند په توزرفیردېپور

لومـات د بسـتونوله تفکیـک او د    ـ د ریزرفـي داوطلبـانو ما  ۲
اودرج په دیتا بانـک کـی   ترالسه شویونمرو له ترتیب سره 

بسـتونو کـی   هـم یـو   یاکې، معادل اوبستونوپه مشابه تشو
د تعیینـاتو د چې رقابتي اعـالن تـه نـه وي وانـدې شـوي،     

یدو وروسـته،       استازیبوراوونـو لـه بشـپلخـوا دقـانوني پ
؛    کیدالی شیوزارتونواو یا هم اوند اداروته معرفي 

بشــري ســرچینو ریاســت ریــزرف نومانــدان د نهــایي ـــ ۳
۲میاشـتو د دغـه مـادې د    ۶ارزونې لـه نیـې خـه تـره     

فقرې په اساس په مشابه بسـتونوکې د قـانون د حکمونـو    
.ره سم پاونه پر مخ ول کییس

د نهایی ارزونې وروستي پاوونه
ویشتمه ماده:لور

د تعییناتو د کمیـې منشـي د نهـایي ارزونـې پـایلې د       ـ ۱
اوند اسنادو سره د وروستي پاوونه سـر تـه رسـولو پـه     

خاطر بشري سرچینو رییس ته تسلیم ک.
بشري سرچینو ریاست دنده لري په مرکز او والیـاتو  -۲

شود؛یمدادهتیارحجزنیمتقاض
ــداز تکمیــل ارزیــابی نهــایی، نتــایج آن طــی یــک       - 3 بع

ــاس       ــل/ تم ــق ایمی ــدان از طری ــه کاندی ــه هم ــاري ب روز ک
گردد؛لفونی ابالغ مییت

حفظ اسناد
ماده بیست و دوم:

اســناد و دوســیه  ریاســت منــابع بشــري مکلــف اســت     
صــراحتطبـق اسـتخدام رونــدخـتم ازبعـد را کاندیـدان 

بــراي یملکــخــدماتقــانونپــانزدهممــادهچهــارمبنــد
نماید.سال حفظ 5مدت 

کاندیدان ریزرف
ماده بیست و سوم:

متقاضــیانی کــه نمــرة کامیــابی را اخــذ ولــی بــه دلیــل -1
، نتواننـد  موجودیت کاندید/کاندیـدانی بـا نمـرات بـاالتر    

تقرر حاصل نمایند، اعتبار از تاریخ اعالن نتایج نهایی الی 
شوند؛ شش ماه منحیث کاندید ریزرف شناخته می

هـا و بـه   ریزرفی به تفکیک بسـت کاندیدانمعلومات -2
ــرا  ــب نم ــده  ترتی ــب ش ــاتی  ت کس ــک معلوم درج در بان

تــر کــه هــاي خــالی، معــادل و پــاییندر بســتگردیــده و
به اعالن رقابتی گذاشـته نشـده   مشابهت وظیفوي داشته و 

ریاست منابع از جانب با تأیید نماینده بورد تعیینات، د نباش
توانند؛شده میاستخدامبعداز طی مراحل قانونی بشري 

ــابع بشــري -3 تقــرر کاندیــدان ریزرفــی را از ریاســت من
تاریخ ارزیابی نهایی الی شش ماه بـا رعایـت حکـم فقـره     

) این مادة در بست هاي مشابه مطابق احکام قانون طـی  2(
مراحل می نماید.

مراحل بعداز ارزیابی نهایی
ماده بیست و چهارم:

م بـا  أمنشی کمیته تعیینات، نتایج ارزیابی نهـایی را تـو  -1
غرض طی مراحـل بعـدي بـه رئـیس منـابع      اسناد مربوطه،

؛نمایدبشري تسلیم می
ــت-2 ــف  ریاس ــري مکل ــابع بش ــاي من ــز و  ه ــد در مرک ان
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کې د کامیاب نوماندانو مقرر پاوونـه د قـانون مطـابق    
سر ته ورسوي.

دريم پرکی
شکایتونه

ویشتمه ماده: پنه 
ــ کــه چېــرې د ۱ ــان د شــارت لیســت،  »ج«ـ ردیــف داوطلب

وله پایلو قناعـت ونـه لـري، کـولی     آزموینتحریري او تقریري 
شـکایتونه ددرې کـاري   دپایلې له ابـالغ وروسـته، خپـل   شي 

وروپه تر کې دملکي خدمتونو د شکایتونو بـور ریاسـت   
او والیتونوکې د کمېسیون ساحوي دفترونو ته پـه کتبـي ول   
واندې کي. د اداري اصالحاتو اوملکـي خـدمتونوخپلواک   
کمېسیون سـاحوي دفترونـه مکلـف دي چـې ترالسـه شـوي       

ه کاري وروپه تر کې مرکزته واستوي؛شکایتونه ددو
ــ ۲ ــکاـ ــوېدتونویدش ــورل ــکاب ــوع،تیدش ــتداموض ای
ــنادو ــدااسـ ــوادارونـ ــهاتـ ــهخـ ــکااو ترالسـ تونویدشـ

تیشــکارژریــېيــلهیســره ســم،پاېنــېلــه ېنالردکــ
.يکورخبرکتباًتهاوند وزارتونو او اداراتو یکونک

لورم پرکی
متفرقه احکام

ویشتمه ماده: شپ
سـیالیوکې معیـاري نمـرې د    وهغه غوتونکي چې په آزادـ ۱

بست د احراز لپاره تر السه کوالی نشـی، د ملکـي خـدمتونو    
په بستونوکې بی له کوم اکلی وخت خه کـوالی شـي پـه    

؛آزادي سیالیوکې بیا ون وکي
پـه یـو خـالی بسـت کـی د      د استخدام یوتونکغد -۲

۴۵داعالن د نیی خه تر اکل کیدو (تعیینات) پـوری  
کی باید تر سره شی.په جریانورو

»ج«د بشری سـرچینو ریاسـت دنـده لـری ترـو د      -۳
د مارن نه مخکی لترله د دری وردیف شامل بستون

کسانو نومونه چه د نوماندانو سره مخکینی کاری ایکی 
د مربــوط کــاری او مالومــات ترالســه کــی درلویــدلی 

ــابق   ــه مط ــورم پ ــاوی او  ف ــلکی انتی ــدانو مس د نومان
شخصی انتیاوی ایرنه تر السه کی.

والیــات تقــرر کاندیــدان موفــق را مطــابق احکــام قــانون  
طی مراحل نمایند.

فصل سوم
شکایات

ماده بیست و پنجم:

ــه » ج«هـــاي ردیـــف هرگـــاه داوطلبـــان بســـت- 1 از نتیجـ
تقریــري قناعــت امتحــان شــارت لســت، امتحــان تحریــري و 

ــی  ــند، م ــته باش ــه  نداش ــالغ نتیج ــداز اب ــد بع ــکایات ،توانن ش
را در مرکــز بــه ریاســت بــورد رســیدگی بــه شــکایات  شــان 

خــــدمات ملکــــی و در والیــــات بــــه دفــــاتر ســــاحوي  
ــیون       ــاحوي کمیس ــاتر س ــد. دف ــه نماین ــاً ارای ــیون کتب کمیس

ــد شــکایات مکلــف واصــله را طــی مــدت دو روز کــاري  ان
به مرکز ارسال نمایند؛

ازاسناد مورد نیاز خـود را  ،بورد رسیدگی به شکایات-2
یدگیرسطرزالعملبهمطابقتدرومطالبهمربوطمراجع

یشـاک بهممکنفرصتنیزودتردرراجهینتاتیشکابه
نماید.ابالغ میوزارت/اداره مربوطهبهکتباًومربوط

پنجمفصل 
متفرقهاحکام

ماده بیست و ششم:
متقاضیانی که موفق به کسـب نمـرات معیـاري جهـت     -1

هاي خدمات توانند در سایر بستاحراز بست نگردند، می
ملکی بدون در نظرداشت میعـاد زمـانی معـین در امتحـان     

رقابتی اشتراك نمایند؛ 
ازیخـــــالبســـــتکیـــــدریمتقاضـــــاســـــتخدام- 2

45بایـــد در خـــاللنـــاتییتعلیـــتکمتـــااعـــالنخیتـــار
صورت گیرد.يکارروز

از اسـتخدام  انـد تـا قبـل   هاي منـابع بشـري مکلـف   ریاست- 3
تن را بـه عنـوان   3اسامی حداقل » ج«هاي شامل ردیف بست

ــا متقاضــی کــار   اشــخاص معلومــاتی و مســؤولین کــه قــبالً ب
اند از نزد متقاضی اخذ و طبق هدایت فورم مربوطـه در  نموده

هـاي شخصـی   مورد در مورد خصوصیات مسلکی و ویژگـی 
شان را حاصل نمایند.متقاضی تأیید
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مراحلیطبستونودCBRد
ویشتمه ماده: اووه 

یا د ظرفیت د لولو ـانی اداره دنـده لـری    CBRد
چه د شپو اون په موده کی هغه حکمونه چـه د ـاکنو   
یا داستخدام پروسه (پاونه) ته الزم آسانتیاوی چه اتیـا  
ورته لیدل کیی چمتو، بشپ او د ضمیمی په توـه یـی   
پـدی کــنالره کــی شــامل کــی. او د دی مســودی تــر  

د لولو انی اداره چه د بشپ کیدو پوری د ظرفیت
پایلو د نتیجی ترالسه کولـو دنـده پـه غـاه لـری دخپـل       
ــورد) د    ــاتو ب ــورد (تعیین ــاکنو ب  د ــر بنســ کــنالری پ

.  مشرتابه له الری تعیینات ترسره کی

انفاذ
ه ویشتمه ماده: ات
دغه کـنالره د تصـویب لـه نیـې  او د کمېسـیون د      -۱

اودپلي کولو وده.رییس له مالحظې سره نافذ 
ـول  نافذیـدو وروسـته   اوی د تصـویب  کنالری د د- ۲

هغه کنالری او حکمونه چی د دی کـنالری سـره پـه    
توپیر او کر کی وی ملغی ل کیی.

)CBRهاي (طی مراحل بست
ماده بیست و هفتم:

واحد برنامـه ارتقـاي ظرفیـت بـراي نتیجـه موظـف اسـت        
مســوده آن عــده احکــامی را شــش هفتــهتــا طــی مــدت 

ــه   ــهیل پروس ــراي تس ــه ب ــتخدام  ک ــاي اس ــق ه آن از طری
ــه  ــمیمه      برنام ــکل ض ــه ش ــوده و ب ــایی نم ــت نه ــاز اس نی

ــد.  ــن طرزالعمــل نمای ــاد  شــامل ای ــل مســوده ی ــی تکمی ال
ــده،  ــیش ــلط ــتخداممراح ــتاس ــايبس ــوطه ــهمرب ب
ــه ــايبرنام ــتارتق ــرايظرفی ــهب ــق،نتیج ــلطب طرزالعم
گیرد. میصورتتعییناتبورددرمربوطه

انفاذ
ماده بیست و هشتم:

تـاریخ مالحظـه   ده روز اعتبـار از زبعدااین طرزالعمل -1
باشد.یس کمیسیون نافذ و قابل تطبیق میئشد و امضاي ر

از تـاریخ انفـاذ ایـن طرزالعمـل تمـام احکـام و       اعتبار-2
قبالً نافذ گردیده و در مغایرت بـا ایـن   یی کههاطرزالعمل

گردد.باشند ملغی تلقی میطرزالعمل می

با احترام

احمد نادر نادري
رئیس کمیسیون  مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی



الريلهازموینیدیسیاللیزيډد 
العملطرزمارنیگد ملکی خدمتونو د کارکوونکو د 

یملکخدماتکارکناناستخدامطرزالعمل
یجمعیرقابتامتحانقیطراز
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－مارني طرز العمل

اول فصل
عمومي احکام

اساس
لمی ماده:  

) ۲دغه طرزالعمل د ملکي خدمتونو د کـارکوونکو  قـانون د (  
په رعايت سره وضع کېي. ېاو د نهمی ماد) جز۲مادې د (

موخي
دوهمه ماده:  

دغه طرزالعمل الندی موخي لري:  
خـدمتونو پـه   زموينـو د الري د ملکـي   آد ليزي سيال د - ١

؛بستونو کي د مارني د پاونو تشریح او توضيح
د ليــزي ســيال د شــفافيت تــامينول او د مــارني د -٢

؛پروسې خه زېنده شکاياتو ته رسېده ي
ــی    -٣ ــت د ملک ــوری دول ــالمی جمه ــتان د اس د افغانس

خدمتونو په سکتور کي په خالي  او سرپرسـت لرونکـی   
سه چکه کول.  بستونو کی د استخدام پرو

اصطالحات
دریمه ماده:   

په دې طرزالعمل کي د الندي اصـطالحانو مفـاهیم پـه    
الندي ول دي: 

لییزه ازموینه: هغه انې رقـابتي ازموينـه ده چـي    -١
پر شرايطو برابر غوتونکو خـه ملکـي خـدمتونو تـه د     

شاملېدلو لپاره په وليز ول اخيستل کېي.   
انفرادي ازموینه: هغه انې رقابتي ازموينـه ده چـي   - ٢

پر شرايطو برابر غوتونکو خه په انفرادي ول د ملکـي  
خدمتونو د تعييناتو د طرزالعمل اخيستل کېي.  

مسلکی متفاوته ازموینه: دا ازموینه رقـابتي او ـانې   - ٣

استخدام کارکنان خدمات ملکیطرزالعمل
از طریق امتحان رقابتی جمعی

فصل اول
احکام عمومی

مبنا
مادة اول: 

و ماده نهـم  )2) مادة (2حکم جز (اياین طرزالعمل برمبن
وضع گردیده است.قانون کارکنان خدمات ملکی

اهداف
مادة دوم:

باشد:این طرزالعمل داراي اهداف ذیل می
ــتخدام در بســت  1 ــیح مراحــل اس ــ تشــریح و توض ــاي ـ ه

خدمات ملکی از طریق امتحان رقابتی جمعی؛ 
مین شفافیت امتحان جمعی و رسیدگی بـه شـکایات   أـ ت2

ناشی از پروسه استخدام؛ 
هـاي کمبـود و داراي   ـ تسریع رونـد اسـتخدام در بسـت   3

سرپرست در سکتور خـدمات ملکـی جمهـوري اسـالمی     
افغانستان.

اصطالحات
مادة سوم: 

اصطالحات آتـی در ایـن طرزالعمـل داراي مفـاهیم ذیـل      
باشند:می

جمعی: امتحان رقابتی اختصاصـی اسـت کـه از   ـ امتحان 1
ــه   متقاضــیان واجــد شــرایط شــمول در خــدمات ملکــی ب

گردد؛صورت همگانی اخذ می
ــ امتحـان انفـرادي: امتحــان رقـابتی اختصاصـی اسـت کــه از       2

متقاضیان واجد شرایط شمول در خـدمات ملکـی بـه صـورت     
گردد.انفرادي طبق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی اخذ می

ـ  امتحان متمایز مسلکی: امتحان رقابتی اختصاصی است 3
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ده چــي د  کــاری اســتقامت،  مســلکي اتیــاوو او خاصــو 
ضرورت  پر بنس  د برخه اخیسـتونکو خـه    خدمتونو د

د ملکــي خدمتونوپــه  ــانو ســکتورونو کــي د مقیــدو  
شرایطو په چوکا کي اخیستل کیي.   

د ملکي خدماتو سکتور: د ملکي خدمتونو هـره یـوه   -٤
برخه ده چي د اتیا او د خدمتونو د نوعیـت لـه اخـه د    

اني لییزي ازمویني ایجاب کوي.  
ــارو د   د ل- ٥ ــه: د چـ ــي کمیـ ــویني اختصاصـ ــزی ازمـ ییـ

ونــد پــوری اتعیینــاتو داوزمــوینيآلییــزي د ،تنظــیم
پــه د کــنالريصــالحیته کمیــه ده چــي بــانــوری چــاري 

ایجادیي.  را کی

د طرزالعمل د تطبیق ساحه
لورمه ماده:

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت وزارتونه، اداراې او 
نور بسونه چی د ملکي خدمتونو د کـارکوونکو، قـانون   

د دې طرزالعمل د پو تر ساحې الندي راي.  

دوهم فصل
د کمیی ترکیب او د لییزي ازمویني تدویر

د کمیې ترکیب
پنمه ماده:

کمیـــه د وزارتونـــو د بـــا صـــالحیته اســـتازو، د      -١
اونـــــده ادارو د معینـــــانو او د بشـــــري ســـــرچینو د 
رئیســـانو اود اداري اصـــالحاتواو ملکـــي خـــدمتونود    

خپواک کمیسیون له استازو خه جوه ده.  
ــوري      ــي ن ــوالی ش ــي ک ــه صــورت ک ــا پ ــه د اتی کمی
فرعـــي کمیـــې جـــوي او د کمیســـیون د رئـــیس لـــه 

ــته  ــد وروس ــاري   تایی ــتخدام چ ــتونو د اس د مشخصــو بس
مخته یوسي.  

د ملــي شــورا غــي د پوهنتونــو اســتادان او د مــدني -٢
بسونو اسـتازي پـه کمیـه کـې دي ـارونکو پـه توـه        

ون کوالی شی.

هـاي  که نظر به استقامت کاري، متفاوت بـودن نیازمنـدي  
ــمولین   ــژه خـــدمات از مشـ ــیات ویـ ــلکی و خصوصـ مسـ

هاي خاص خـدمات ملکـی بـا شـرایط مقیـد اخـذ       سکتور
.گرددمی

هـاي خـدمات   ـ سکتور خدمات ملکی: هریک از بخش4
نیاز و نظر به نوعیـت خـدمات   ملکی است که در صورت 

.نمایدایجاب اخذ امتحان جمعی متمایز را می،آن
بـا  : کمیتـه  (کمیتـه) ـ کمیته اختصاصـی امتحـان جمعـی   5

و سـایر مسـایل   تنظـیم امـور  ،تعییناتصالحیت در بخش 
باشـد کـه طبـق مفـاد ایـن      مـی امتحـان جمعـی   مربوط بـه 

گردد.طرزالعمل ایجاد می

ساحه تطبیق طرزالعمل
مادة چهارم:

ها، ادارات و سایر نهادهـاي دولـت جمهـوري اسـالمی     وزارت
افغانســـتان کـــه تحـــت پوشـــش قـــانون کارکنـــان خـــدمات 

باشند.شامل ساحه تطبیق این طرزالعمل نیز میملکی 

فصل دوم
ترکیب کمیته و تدویر امتحان جمعی

ترکیب کمیته
ماده پنجم:

و ادارات هاوزارتبا صالحیت هايکمیته متشکل از نمایندهـ 1
ها و ادارات به سطح معینان و رؤساي منابع بشري وزارتذیربط

کمیســیون مســتقل اصــالحات اداري و هــاي دولتــی و نماینــده
باشد.خدمات ملکی (کمیسیون) می

هـاي  توانـد بـه توظیـف کمیتـه    کمیته در صورت نیاز مـی 
یس ئـ ییـد ر أتجداگانه مبادرت نموده و هر کمیته را بعداز 

هـا  بـرد امـورات اسـتخدام بسـت    کمیسیون متصدي پـیش 
مشخص بسازد.

هـاي ها و نماینـده ـ اعضاي شوراي ملی، اساتید پوهنتون2
ــاظر   ــث ن ــه منحی ــدنی در کمیت اشــتراك نمــوده جامعــه م

.توانندمی
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اخیستلو شرایطلییزه ازموینه کي د ون کوونکو د برخهپه 
شپمه ماده:

بستونو لپاره په ددې کنالري مطابق د ملکي خدمتونو د
لییزه ازموینه کي د برخـي اخیسـتلو شـرایط د منـدرجو     

) مـاده د مربوطـه   ۸)، (۷) جز، (۲) مادې (۲احکاموو د (
بستونو د دنـدو د الیحـو د احکـامو رعایـت او د ملکـی      

) مـادی د هـدایت   ۳۴خدمتونود کارکوونکو دقانون د  (
سره سم په نظر کي نیول کیي.

زموینه کي شامل بستونه او سکتورونهآلییزه په 
اوومه ماده:  

ـانون د تعـدیل  خدمتونو يملکد ـادې د   د کارکنان ق د نهمـی م
ـا کـی د ملکـی خـدمتونو د     لورمی فقری ـتون په ر لییـزه  و بس

ترسره کیي. د بست او سکتور په تفکیک ولپه بیل زموینهآ

د لیز آزمویني د تر سره کولو الره
ماده:اتمه 

ــری او د      ــه رهبــ ــیون پــ ــه د کمیســ ــزه آزموینــ لییــ
ــل     ــار د دې طرزالعمـــ ــه همکـــ ــده ادارو پـــ اونـــ

مظابق دایریي.    
کمیسیون د تسهیل او رهبر کونکي بنس په توه -١

د استخدام په پروسه کي د لییـزي ازمـویني لـه الري د    
خــالي او سرپرســت لرونکــو بســتونو پــه پراخــه توــه د  

نو او رسنیو له الري پـه پراخـه کچـه    انو ویب سایو
نشر ته سپاري او د ونوالو د درخواست فرمه په انـالن  
او یا حضوري بـه د مرکـزي او والیتـی دفترونـو خـه      

کولو وروسته ول او طی مراحل کیی.  توضیح او تر 
کمیسیون د لوو زده کو د وزارت په همکـاری او  -٢

ــوی وزارت د کــانکور د کمی ــک د نوم ــې د بایومیتری 
وسایلو خه په ه اخستني سره باید ل تر له د امتحان 
اخیستلو تر نیی یوه اوونی واندی د شـمولیت کـارتونو   

د ویش ل پیل کي.  
ــیون د کمیــې ســره پــه همغــ د لییــزي      -٣ کمیس

ــو    ــکتورونو او ولـ ــتونو، سـ ــونوال د بسـ ــویني ـ ازمـ

شرایط عمومی پذیرش متقاضیان در امتحان جمعی
مادة ششم:

امتحــان جمعــی درشــرایط عمــومی شــمولیت متقاضــیان 
هـاي خـدمات ملکـی شـامل ایـن طرزالعمـل مطـابق        بست

ــه احکــام منــدرج جــز  ) و 8)، (7)، مــاده (2) مــاده (2(ءب
ــق    ــا رعایــت احکــام الیحــه وظــایف بســت مربوطــه طب ب

ــاده (  ــدایت م ــی،    34ه ــدمات ملک ــان خ ــانون کارکن ) ق
شود.در نظر گرفته می

ها و سکتورهاي شامل امتحان جمعیبست
م:ماده هفت

منـدرج فقـره   یملکـ خدماتيهابستدریجمعامتحان
کیـ تفکبـه چهارم ماده نهم تعدیل قانون خدمات ملکـی  

.گرددیمبرگزارسکتوروبست

طرز برگزاري امتحان جمعی
م:شتمادة ه
اداراتبـا يهمکـار دروونیسیکميرهبربهیجمعامتحان

برگـزار لیـ ذبیـ ترتبـه طرزالعملنیاصراحتطبقربطیذ
:گرددیم
ـ کمیسـیون منحیـث نهـاد تسـهیل کننـده و رهبـري کننـده        1

هـاي کمبـود و   پروسه استخدام از طریق امتحان جمعی، بست
ــ  ــا داراي سرپرســـت را بـ ــق  ه یـ ــترده از طریـ ــورت گسـ صـ

و هاي جمعی به اعـالن سـپرده   مشخص و رسانههايوبسایت
ــ   ــیان را ب ــتی متقاض ــورم درخواس ــا  ه ف ــن و ی ــورت آنالی ص

مرکـزي و والیتـی خـود توزیـع و     حضوري از طریـق دفـاتر  
.نمایدمیطی مراحل آوري و از خانه پري دوباره جمعبعد

بــا و تحصــیالت عــالی ــ کمیســیون بــه همکـاري وزارت   2
کـانکور  تسـهیالت کمیتـه  استفاده از وسایل بایومتریـک و 

اقل یـک هفتـه قبـل از تـاریخ     حدوزارت تحصیالت عالی،
توزیـع کـارت   بـه ثبـت نـام، بـه ترتیـب و      برگزاري امتحان 

نماید؛اقدام میشمولیت براي امتحان جمعی 
هنگی بـا کمیتـه، مشـمولین امتحـان     اکمیسـیون در همـ  ـ 3

ها، سکتورها و سـایر مشخصـات   اساس بستجمعی را بر



38استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق امتحان رقابتی جمعی              طرزالعمل

یو باندی ویشی. مشخصاتو پر بنس پر بیالبیلو کتور
لییزي ازمویني اخیسـتلو د نیـې د ـاکلو د    کمیه د -٤

لــورم او تــر هغــه د لــوو بســتونو لپــاره د مصــاحبی د  
ــت د      ــه وخ ــه پ ــو ت ــون وال  ــویني ــتلو او د ازم اخیس

معلوماتو ورکولو په تاو تصمیم نیسي. 
د بریالي سوو نوماندانو د اسـتخدام پـاو د وزارتونـو    -٥

او اونده ادارو لخوا د کمیسیون په همکار د ازمـویني  
د اخیستلو تر نيې وروسته د شپو اونیو پـه جریـان کـي    

ترسره او تکمیلیي. 

د والیاتو په سطحه د لییزي ازمویني اخیستل
نهمه ماده:

پر شرایطو د برابرو ونوالو  د شمیر د زیاتوالي پـه  -١
صورت کي اختصاصي کمیه کوالی شـي د زونونـو او   

والیاتو په کچه لییزي ازمویني واخلي.  
د والیتونو او زونونو په کچـه لییـزی ازمـویني ددی    -٢

) مادې پر بنس اخیستل کیي.  ۸طرزالعمل د (

د کامیاب د نمرو د محاسبې ول
لسمه ماده:

ــي    -١ ــتونو ک ــورم بس ــم او ل ــه دری ــه  ٪۶۰پ ــری ل نم
نمــرې لــه مصــاحبې   ۴۰٪لییــزي ازمــویني خــه او   

خه ورکول کیی.  
هغه ۵په دریم او لورم بستونو کي د هر بست لپاره -٢

کسان چی لوي نمري یی ترالسه کي  وی ل تـر لـه   
ه نـه  خه کم۵۰٪لییز امتحان د نمرو مجموعه له یی د 

وي د مصاحبی پاو ته معرفي کیي.  
ــره   -٣ ــاب نم ــورم بســتونو کــي د کامی ــم او ل ــه دری پ

وي.٪۶۰ل تر له 
لییــزه ازموینــه پــه پــنم او شــپم بســتونو کــي پــه  -٤

وي. ٪۶۰کي د کامیاب نمره ل تر له 
په هغه صورت کي چي دي بریالي نومانـدانو نمـرې   -٥

ه د ـووني او روزنـي،   سره مسـاوي وي پـه ترتیـب سـر    
تخصص، مهارتونه، اونـد کـاری تجربـه او د مـدیریت     

مهارتونه په پام کي نیول کیي.

نماید؛هاي جداگانه تقسیم بندي میبه دسته
کمیته در مـورد تـاریخ مشـخص بـراي تـدویر امتحـان       ـ 4

هاي چهـارم و بـاالتر   جمعی و برگزاري مصاحبه در بست
آن و هم اطالع رسـانی بـه موقـع بـه مشـمولین امتحـان       از

نماید؛تصمیم اتخاذ می
تمامی مراحل استخدام و تعیینـات کاندیـدان برنـده از    ـ 5

ــق وزارت ــا  طریـ ــاري بـ ــوط در همکـ ــا و ادارات مربـ هـ
خـذ  کمیسیون در ظرف مدت شش هفته اعتبار از تـاریخ ا 

گردد.امتحان، تکمیل می

برگزاري امتحان جمعی به سطح والیات
مادة نهم: 

ــ 1 ــراکم متقاضــیان واجــد شــرایط شــمولیت  ـ در صــورت ت
تواند امتحان امتحان جمعی در والیات، کمیته اختصاصی می

ها و یا والیات برگزار نماید؛جمعی را به سطح زون
والیــات طبــق هــا و یــا ـــ امتحــان جمعــی در ســطح زون2

گردد. بینی ماده هشتم این طرزالعمل برگزار میپیش

طرز محاسبه نمره کامیابی
ماده دهم: 

هاي سوم و چهـارم، مجمـوع نمـرات امتحـان     ـ در بست1
%) نمـرات  40%) از مجموع نمرات و مصاحبه (60(جمعی

.دهدرا تشکیل می
کـه  هاي سوم و چهارم، در هر بست پـنج شخصـی  ـ در بست2

انـد مشـروط   نمرات بلندتر را از نتیجه امتحان جمعی اخذ نموده
%) مجموع نمرات امتحـان جمعـی را اخـذ    50به اینکه حداقل (

د.نگردنموده باشند، براي مصاحبه معرفی می
هاي سوم و چهارم (شامل امتحان ـ  نمره نهایی کامیابی در بست3

باشد.%) از مجموع نمرات می 60جمعی و مصاحبه) حد اقل (
ـرات  ـ  در بست4 هاي پنجم الی ششم، نمره نهایی کامیابی به ترتیب نم

باشد.  %) مجموع نمرات امتحان جمعی می60اخذ شده حداقل (
ــ5 ــدان    ــ ــرات کاندیـ ــودن نمـ ــاوي بـ ــورت مسـ در صـ

ترتیـــــب تحصـــــیالت، تخصـــــص،   ه موفـــــق، بـــــ 
هــــاي مهــــارت، تجربــــه کــــاري مــــرتبط و مهــــارت

شود.تی در نظر گرفته مییمدیر
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دریم فصل
لییزي ازمویني په پروسه کي د وزارتونو او د 

اوندو ادارو اني مکلیفیتونه

د کمیسیون دندي او مسولیتونه
یوولسمه ماده:

ــتان  -١ ــالمی افغانســــــ ــوري اســــــ ۱۱۶۰د جمهــــــ
ــورخ  ــر ٣٠مــ ــغبــ ــه  ١٣٩٦ولیــ ــم لــ ــر حکــ نمبــ

؛خي د لییز امتحان رهبري او پالنم
د هر مالي کال په اوله ربع کـي د ولـو وزارتونـو او    -٢

دولتي ادارو کي په مرکـزي او محلـي کچـه د خـالي او     
؛سرپرست لرونکو بستونو راولول او کوري کول

ازمویني د د اونده کمیو په همکار سره د لییزي -٣
اخیســتلو پــالن د ســکتورونو او بســت پــه تــوپیر چــی د  

؛ماده کی ذکر دی۶همدی طرزالعمل په 
ــدو د الیحــو ت -٤ ــب، د دن ــد او أد غوــتنلیکونو ترتی یی

ویشــلو او د اســتخدام اونــده پاوونــو ترســره کــول پــه 
لییزی ازمـوینی د وخـت   برنایی او یا حضوری ول د 

؛خه د مخه
؛ازمویني د ون کوونکو د ورستیو پایلو پالن او ترتیبد لییزي - ٥
په اونده بستونو کي د کاندیدانو د منظوری او تقرر -٦

؛د پاوونو خه اطمینان ترالسه کول
ــو   -٧ ــور د ول ــه منظ ــامینولو پ ــفافیت د ت ــات ش د ال زی

بستونو اعالن او د تعییناتو خپرول چي د لییزي ازمویني  
؛کیيله الري استخدام

د لییزي ازمویني او استخدام په نورو پاوونو کي د -٨
رامن ته شوی شکایتونو او ناخوالو چي دی غیر عادالنه 

؛توپیریز چلند له کبله من ته راي رسیدل
په کاري ساحه کي د کاري پروسو او اونده مسایلو -٩

سره د نوي مارل شوو مامورینو د بلـدتیا او اشـنایی پـه    
موخه د روزنیزو برنامو طرح او تطبیق. 

د کمیې (وزارتونه او اداراتو) دندي او مسولیتونه
دوولسمه ماده  

لپـاره د تخنیکـی او اونـد فرعـی     د لییزي ازمـویني  -١

فصل سوم
ها و ادارات هاي مشخص وزارتمکلفیت

ذیدخل در پروسه امتحان جمعی

هاي کمیسیونوظایف و مکلفیت
مادة یازدهم: 

ـ طرح و رهبري پروسه استخدام از طریق امتحان جمعی در 1
1396جـوزاي  30مـورخ  1160مطابقت بـا صـراحت حکـم    

ریاست جمهوري اسالمی افغانستان؛
هـاي کمبـود و داراي   بنـدي بسـت  آوري و دستهـ جمع2

ادارات دولتی به سطح اداره ها وتمام وزارتاز سرپرست
؛سال مالیاول هردر جریان ربع محلیمرکزي و 

ـ ترتیب پالن اخذ امتحان جمعی بـا تفکیـک سـکتور و    3
) ایــن طرزالعمــل در همکــاري بــا 6بســت منــدرج مــاده (

؛کمیته
و توزیـع لـوایح   ییـد  أدرخواسـتی، ت هـاي ـ ترتیب فـورم 4

صـورت  ه وظایف و طی مراحل سایر تشریفات استخدام ب
ــا حضــوري امتحــان اريززمــان برگــقبــل ازآنالیــن و ی

جمعی؛
ترتیب و اعالن نتایج نهایی مشمولین امتحان جمعی؛  ـ5
ــ 6 ــرر    ـ ــوري و تق ــل منظ ــی مراح ــان از ط ــول اطمین حص

هاي مربوطه؛ کاندیدان در بست
کـه از طریـق   یهـای تمـام بسـت  اعالن و نشـر تعیینـات   ـ 7

مین هرچـه  أغـرض تـ  ،شـوند امتحان جمعی اسـتخدام مـی  
بیشتر شفافیت؛  

و نارضـایتی ناشـی از برخـورد    هـا ـ رسیدگی به شکایت8
آمیز و غیر عادالنه در پروسه امتحان جمعی و سایر تبعیض

مراحل استخدام؛   
هاي آموزشی به منظور آشناسازي ـ طرح و تدویر برنامه9

هاي کاري و سـایر مسـایل   کارکنان جدیدالتقرر با پروسه
شان. مربوط در ساحه کاري

ها و ادارات)هاي کمیته (وزارتوظایف و مکلفیت
ماده دوازدهم:

ـبرد    ـ ایجاد کمیته تخنیکی و سایر کمیته1 هاي فرعـی جهـت پیش
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؛وولکمیې ج
د لییزي ازمویني پوتني به د خاصي کمیې لخوا د -٢

ــه    ــوو زده کــو او د اداری اصــالحاتو د کمیســیون پ ل
؛همغ سره ترتیب کیي

   تني د عمومی کـانکور د ازمـوینی دلییزي ازمویني پو د
معیارانو په پـام کـی نیولـو سـره د لـوو زده کـو وزارت  د       

؛استفادی سره ترتیب کیيکانکور سیستم له وسایلو په
  ې په لزوم دید او یا د تخنیکـيتیا په وخت کي د کمید ا

بستونو د اتیا په صورت کي اونده کمیـه فرعـی پوـتني د    
رسمي استازو په همکار سـره ترتیـب وي. پـه دې صـورت     
کي د وزارتونو رسمي استازي د قبول سوو قواعدو په پام کي 

؛فرعي کمیې تابع دينیولو سره د پوتنو د 
 تنو فیصدي او تناسب د اعالن شویولییزي ازمویني د پو د

؛بستونو په پام کي نیولو سره د کمیې لخوا تثبیت کیي
د ملکي خدماتو د سکتورونو او انو لبندي او تثبیت د - ۳

؛هر وازرت او ادارې د مرکزي او محلي ادارو په تفکیک
ته دي یدو لپاره د په شـرایطو  د لییزي ازمویني -٤

؛برابر نوماندانو د لوی لست ترتیبول
فعاله ونه په لییزو ازموینوکی چی د دې کمیسیون -٥

؛د ارني الندي ترسره کیي
د لییزي ازمویني خـه وروسـته د وروسـتي نومانـد     -٦

؛اکل او مارل
یـزرف  د کونکي نوماند د اکلو خـه وروسـته د ر  -٧

؛دانو پیژندنه او تثبیتنومان
هغه پوستونو ته د ریـزرف نومانـدانو ورپیژنـدل چـي     -٨

اوند بریالی نوماند یې د نه عالقې، د شرایطو د نه پـوره  
     کولو او یا هم کوم بل مشروع دلیـل او المـل پـه بنسـ

اونده دنده نشي نیوالی. 

لورم فصل
شکایات

دیارلسمه ماده:
د شکایاتو په صورت کي شکایت کوونکي کوالی شـي  - ١

چي خپل شکایت په مرکـز کـي حـد  اکثـر پـه درې کـاري       

امور مربوط به امتحان جمعی؛ 
ایجـــاد طـــرح ســـؤاالت امتحـــان جمعـــی از طریـــق  -2

کمیتــــه فرعــــی ســــؤاالت، در همکــــاري بــــا وزارت  
تحصیالت عالی و کمیسیون؛

  سؤاالت امتحان جمعی با در نظرداشت معیارهاي قابل رعایـت
ـایل      ـتفاده از وس ـا اس در امتحان کانکور عمومی به طور محرمانـه ب

گردد؛سیستم کانکور تحصیالت عالی ترتیب می
لزوم دید کمیته و یا نیاز ها و ادارات دولتی در صورت وزارت

مبرم به طرح سؤاالت تخنیکی مورد نیاز کمیته فرعی سـؤاالت را  
ـاري مـی   هاي رسـمی از طریق نماینده ـان همک نماینـد. نماینـدة   ش
ها و ادارات در این صورت تابع قواعد قابل رعایت رسمی وزارت

باشند؛براي کمیته فرعی سؤاالت می
ـاز  فیصدي و تناسب سؤاالت امتحان جمعی با در نظرداشت نی

گردد. هاي اعالن شده توسط کمیته تثبیت میبست
هاي خدمات ملکی ـ کتگوري بندي و تثبیت سکتورها و بخش3

مورد نیاز هر وزارت و اداره به تفکیک ادارات مرکزي و محلی؛ 
ـ تهیـه و نهـایی نمـودن شـارت لسـت کاندیـدان واجـد        4

شرایط شمولیت در امتحان جمعی؛
همکاري فعال در برگزاري امتحان جمعـی کـه تحـت    ـ5

گردد؛نظارت کمیسیون دایر می
ی بعـداز سـپري نمـودن    یـ انتخاب و تعیین کاندیدان نهـا 6

امتحان جمعی؛
ـ  شناسایی و تثبیت کاندیدان ریـزرف بعـداز انتخـاب و    7

تثبیت کاندیدان برنده؛ 
کـه کاندیـد   یهـای ـ معرفی کاندیدان ریـزرف در بسـت  8

عدم عالقه، غیر واجد شـرایط بـودن و یـا هـر     برده بنابرن
دلیل قابل توجیه و مشروع دیگر به اشغال وظیفه به بسـت  

گردد.مربوطه معرفی نمی

فصل چهارم
شکایات

مادة سیزدهم: 
کـه متقاضـیان از رونـد اسـتخدام شـکایتی      صورتیـ در1

را در مرکـز حـداکثر   شـان توانند شکایتداشته باشند، می
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ورو کي او په والیاتونو کي حد اکثر په پنـو ورـو کـي    
وروسته د نتیجو د اعالن خـه د اداري اصـالحاتو او ملکـی    

خدماتو د شکایاتو دفترونو کي ثبت کي.  
ه والیـاتو کـي ثبـت شـوي     ول هغه شکایتونه چي پـ -٢

وي په مناسب وخت کي به د شکایاتو د بـورد مرکـزي   
دفتر ته انتقال و مومي. 

٣-      بـور ـ د ملکي خدمتونو شـکاياتو تـه د رسـېده
ــامو     ــل د احک ــرز العم ــانون او ط ــي د ق ــف دی، چ مکل
مطابق، شکاياتو ته رسيده ي وکي او پايله يې طرفينو 

ته واوروي. 
چي په اکلي وخت کي ثبت نشـي، د  هغه شکايتونه-٤

کمېسون لخوا د اورېدلو ندي. 

پنم فصل
متفرقه حکمونه

د نوماندانو د عدم مسؤليت  او ريفرينس 
په اه امن کېدل(Reference Check)چک

وارلسمه ماده:
. که چيري د غوتونکي لخوا تحصيلي اسناد او کاري ۱

تجربه په نيمي ول واندي شي، نوموی نومانـد پـر   
شرايطو برابر نه ل کېي، که ه هم د ازمويني يې په 
برياليتوب سره ياېته رسولې وي، بيا هم له پروسې خـه  

ايستل کېي.  
. د بريالي نوماند تر اکني وروسته او اونده با صـالحيته  ۲

مقاماتو ته تر وانـديز مخکـي، د نومانـد د کـاري سـاحې      
اوند ول اخونه لکه د مخکنـی ادارې رضـایت، د کـار    
کوونکو د سلوک د ول مقررې رعايت، د جرمي سابقې 
نــه درلــودل، د اداري فســاد د مخينــي نــه درلــودل او نــور 

يل تر ېني الندي نيول کېي.  جنايي مسا
. د مـــارني پروســـه هغـــه مهاـــل بشـــپيي، چـــي د ۳

ــه     ــه دوهم ــادې پ ــا ددې م ــر او ي ــه بهي ــدم مســؤليت ل ع
فقره کي يـاد شـوي جزئيـات پـه رسـمي ول تـر السـه        
کل شـي او پـه هغـه کـي د شـخص د مـارني پـه اه        

ظرف سه روز کاري و در والیات حـداکثر در ظـرف   در 
پنج روز کاري بعداز اعالن نتیجه بـه دفـاتر رسـیدگی بـه     

.شکایات اصالحات اداري و خدمات ملکی ثبت نمایند
ـ تمامی شکایات ثبت شده در والیـات در اسـرع وقـت    2

انتقـال و  ،به بورد مرکزي رسیدگی به شـکایات در کابـل  
.گردندطی مراحل می

بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی مکلف است ـ 3
طرزالعمـــل مربوطـــه، بـــه تـــا مطـــابق احکـــام قـــانون و

وارده رسیدگی و نتیجـه را بـه طـرفین ابـالغ     هايشکایت
.نماید

از ،ـ شکایاتی که خارج از میعاد معینـه درج شـده باشـد   4
باشد. جانب کمیسیون قابل سمع نمی

فصل پنجم
احکام متفرقه

و  ریفرنس چک مسئولیتحصول اطمینان از عدم 
)Reference Checkکاندیدان (

مادة چهاردهم: 
هرگــاه اســناد تحصــیلی و تجربــه کــاري توســط       ـــ  1

ــد،       ــده باش ــه گردی ــی ارای ــاقص و جعل ــور ن ــی ط متقاض
کاندیــد مــذکور واجــد شــرایط تلقــی نگردیــده، علــرغم  

ــودن  ــپري نمـ ــذف  سـ ــه حـ ــه، از پروسـ ــان موفقانـ امتحـ
.شودمی

پیشنهاد تقرر ه یارااز انتخاب کاندید موفق و قبل ازبعدـ 2
به مقامات ذیصالح، تمام جوانب مربوط به سوابق کـاري  
کاندید به شمول رضایت اداره قبلی، رعایت مقـرره طـرز   
سلوك کارمندان، نداشتن سوابق جرمی، نداشـتن سـوابق   

ــایی مــورد بررســی قــرار  فســاد اداري و ســایر مســایل جن
.گیردمی

ه گـردد کـه نتـایج بـ    ـ پروسه استخدام زمانی تکمیل مـی 3
با جزئیاتی که مسئولیتدست آمده از روند ارزیابی عدم 

صـورت رسـمی   ه در فقره دوم این ماده تذکر رفته است ب
حاصل گردیده و در آن مـانع قـانونی راجـع بـه اسـتخدام      
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ــايلي     ــي پ ــري الســته راغل ــه وي. کــه چي ــانع ن ــانوني م ق
ــه هــم نومانــد لــوي نمــرې تــر الســه منفــي وې، کــه 

کــي وي او يــا پــر معيــارونو برابــر وي، بيــا هــم د       
مارني له حق خه بې برخي کېي.  

د ريزرف نوماندانو تقرر
پنلسمه ماده:

هغه نوماندان چي د برياليتوب نمره يې تر السـه کـې   - ۱
وي، خو د کمبود بست د نه شتون له امله مقـرر شـوي نـه    
وي، د وروستيو پايلو د اعالن خه وروسته بيـا تـر شـپو    
مياشتو پوري، د ريزرف نوماندانو په توه پېژندل کېي.  

. د ريزرف کانديـد تقـرر د مشـابې او کمبـود بسـت د      ۲
ورت کي، د نمرو د اخيسـتلو او پـه ريـزرف    شتون په ص

حالت کي د وانديوالي او وروستوالي حالت په پام کي 
نيولو سره، د اونـدي ادارې لخـوا د کميسـون پـه تاييـد      

سره صورت نيسي. 

کنالوژ د معلوماتي(E- Recruitment)د
اسانتياوو خه استفاده

شپالسمه ماده:
د مــارني د بهيــر د چکتيــا او د شــفافيت د تــامين لپــاره      
کمېسون کوالی شي چي د اونده ادارو سره پـه همکـار د   
معلوماتي يکنالوژ د اسانتيا خه په نـي د غوـتنليکونو د   
وېشلو او جمعه کولـو، د شـار ليسـت جوولـو، پـه ـوليزه       

لـو، د  ازموينه کي د ون لپاره د اسـنادو د پاوونـو طـی کو   
خبرتياوو د استولو او په ليـزه ازموينـه پـوري د اونـده نـورو      

حاالتو او شرايطو لپاره، استفاده وکي.    

ليزه متفاوته ازموينه
اوولسمه ماده:

د خدمتونو د ولونو او د کار د ماهيـت پـه اه د غوـتني او    
نظر په صـورت کـي، ينـي سـکتورونه او د ملکـي خـدماتو       

زي متفـاوتي ازمـويني تـه اتيـا لـري چـي       يني ـاني ليـ  
جزييــات يــې د کمېــي لخــوا ترتيــب او د کمېســون د تاييــد 

خه وروسته په بېلو بېلو طرز العملونو کي تنظيمي.  

دست ه شخص وجود نداشته باشد. در صورتی که نتایج ب
کاندیــد علــرغم داشــتن نمــرات بــاال و     منفــی باشــد،  

بینی شده از حـق اسـتخدام   پیشهايبرخورداري از معیار
گردد.محروم می

تقرر کاندیدان ریزرف
ماده پانزدهم:  

کامیابی را اخذ ولی بـه دلیـل نبـود    ةکه نمریـ کاندیدان1
تقرر حاصل نمایند، اعتبـار از تـاریخ   ، نتوانندبست کمبود

اعالن نتایج نهایی الی شش ماه منحیـث کاندیـد ریـزرف    
شوند.شناخته می

رف بــه ترتیــب نمراتــی کــه اخــذ  ـــ تقــرر کاندیــد ریــز2
ــوده ــر دا  نم ــا در نظ ــد، ب ــر    ان ــأخر از نظ ــدم و ت ــت تق ش

فی، بدون رقابـت مجـدد   رشان در وضعیت ریزقرارگرفتن
ــا    ــابه ی ــت مش ــت بس ــورت موجودی ــالیدر ص از اداره خ

گیرد.  یید کمیسیون صورت میأمربوطه و به ت

هاي تکنالوژي و معلوماتی استفاده از سهولت
(E-recruitment)

ماده شانزدهم: 
مین شـفافیت، کمیسـیون   أجهت تسریع روند استخدام و ت

ــا ادارات مــی ــد در همکــاري ب ــا اســتفاده از توان ــربط ب ذی
ــهولت ــالوژي  س ــاي تکن ــع و   ه ــت توزی ــاتی جه و معلوم

طـی  آوري فورم درخواستی، ترتیـب شـارت لسـت،   جمع
مراحل اسـناد جهـت شـرکت در امتحـان جمعـی، ارسـال       

هـا و سـایر حـاالت و شـرایط مربـوط بـه امتحـان        اطالعیه
جمعی استفاده نماید. 

امتحان جمعی متمایز
ماده هفدهم: 

صورت نیاز و نظر به نوعیت خدمات و ماهیت کاري، در 
از خـدمات ملکـی ایجـاب    یهایبعضی سکتورها و بخش

از آن یـات  ئنماید کـه جز اخذ امتحان جمعی متمایز را می
ــه  ــب کمیت ــداز ت ،جان ــب و بع ــی  أترتی ــیون ط ــد کمیس یی

گردد.جداگانه تنظیم میطرزالعمل
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د و د پو لپاره امتياز
اتلسمه ماده:

) امتيازي نمرې په نهـايي نمـرو   ۵د و نوماندانو لپاره (
کي محاسبه کېي.  

وارثانو لپاره  امتيازد شهيدانو د 
نولسمه ماده:

ــو    ۱ ــتي پې ــو او د تروريس ــي واکون ــواد د امنيت . د هي
ــدانو     ــو د نومانـ ــې خپلوانـ ــومی درجـ ــهيدانو د لـ د شـ

) امتيــازي نمــرې پــه نهــايي نمــرو کــي محاســبه ۵لپــاره (
کېي.  

ــه مســاوي      ۲ ــاره پ ــينه وو لپ  ــه او ــاز د نارين . دا امتي
کـه چيـري د ـو    ول په پام کـي نيـول کېـي، خـو     

د پــو نومانــد د اتلســمي مــادې مطــابق د اضــافي نمــرو  
متسحق وري.  

. دا امتياز په امنيتي او دفاعي سکتور کي الزامي دی او ۳
په نورو سکتورونو کي د اونـده ادارو د لـزوم ديـد پـه     

صورت کي د پلي کېدو و دی.  
ــاز خـــه      ۴ ــادې د امتيـ ــان چـــي ددې مـ ــه کسـ . هغـ

زي ازمـــويني تـــر تېرېـــدو يـــوه د بـــرخمن وي، د ليـــ
ــارو د ادارې او د   يـــوې اوونـــ پـــه تـــر کـــي  د چـ
وزیرانــو د دارالنشــا د رياســت او يــا هــم د اونــدي      
ــوا د خپـــل متســـحقوالي تصـــديق د   دولتـــي ادارې لخـ
ــه       ــر ت ــي دفت ــم واليت ــا ه ــر او ي ــزي دفت ــون مرک کمېس
وســپاري. کــه چيــري د غوــتونکي لخــوا پــدې ــاکلي 

ــلي   ــند تس ــي دا س ــت ک ــاز   وخ ــادې امتي ــو، ددې م م نس
دده په برخه کي نه محاسبه کېي.  

د متضررو قشرونو لپاره استثنايي امتياز
شلمه ماده:

) مارنه په اونده سکتور کي په پام کـي  ٪۳د معلولينو لپاره (
چـي د نومـوي بسـت د    نيول کېي، خو پـدې شـرط چـي   

امتیاز براي قشر اناث
ماده هجدهم: 

) نمرة امتیازي در نمرة نهـایی  5اناث (قشر براي کاندیدان 
باشد.قابل محاسبه می

امتیاز براي ورثه شهدا
ماده نوزدهم: 

بـراي کاندیـدانی کـه از جملـه ورثـه یـا اقـارب درجـه اول         ـ 1
شهداي نیروهاي امنیتی کشور و یا شهداي حادثات تروریسـتی  

) نمـرة امتیـازي در نمـرة نهـایی قابـل محاسـبه مـی        5باشند (می
باشد.  

ـ این امتیاز براي کاندیدان قشر ذکور و اناث به صورت 2
شوند، مگر اینکه کاندیدان قشر مساویانه در نظر گرفته می

انــاث قــبالً مســتحق نمــره اضــافی منــدرج مــاده هجــدهم  
شناخته شده باشند. 

فـاعی الزامـی و بـراي    دتـی و  ـ این امتیاز در سـکتور امنی 3
سایر سکتورها در صورت لزوم دید ادارات ذیـربط قابـل   

.باشدرعایت می
ــی 4 ــ ذوات ــه از امـ ــوردار   ک ــاده برخ ــن م ــدرج ای ــاز من تی

اند تا طی مدت یک هفتـه بعـداز سـپري    باشند، مکلفمی
تصدیق ریاست عمومی اداره امـور  ،نمودن امتحان جمعی

و داراالنشاي شوراي وزیران و یا یکی از نهادهاي ذیربط 
شــان بــه دفتــر مرکــزي دولتــی را مبنــی بــر مســتحق بــودن

تسـلیم  ،هـاي والیتـی آن  کمیسیون و یا یکی از نمایندگی
که چنـین سـندي در میعـاد پـیش بینـی      نمایند. درصورتی

امتیاز منـدرج ایـن   شده از جانب متقاضی تدارك نگردد،
باشد.   شان قابل محاسبه نمیماده براي

امتیاز استثنایی براي اقشار آسیب پذیر
مادة بیستم: 

) استخدام در سکتور مربـوط، مشـروط بـر    3براي معلولین (%
اینکه الیحه وظایف صحت بـودن متصـدي بسـت را مطالبـه     
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دندو الیحې د متصدي د صحت غوتنه نه وي کې.

انفاذ
يووېشتمه ماده:

دا طرز العمل د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک 
کمېسون له لوري د تصويب تر تاريخ وروسته د انفاذ و دی. 

نکرده باشد، در نظر گرفته می شود.

انفاذ
مادة بیست و یکم: 

تاریخ تصویب کمیسیون مستقل اصـالحات  این طرزالعمل از
باشد.اداري و خدمات ملکی نافذ و قابل تطبیق می

با احترام

احمد نادر نادري
رئیس کمیسیون  مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی



یاتماویاوومدکارکوونکودخدمتونوملکيد
نالرهکمارنودبستونو

تمشهوتمفهيهابستناتییتعطرزالعمل
یخدمات ملککارکنان
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یاتماویاوومدکارکوونکودخدمتونوملکيد
نالرهکمارنودبستونو

اول فصل
عمومي احکام

اساس
:لوم ماده

ــانون د دغــه کــنالره د ملکــي خــدمتونو دکــارکوونکو د  ق
پــهء جــزیــم ود دمــاداو د دویمــدري دېرشــمې مــادې 

ا کې وضع شوې. ر

موخه
دویمه ماده:

ــو د پمــارنید بســتونهردیــف»هـــ«ـــ د ۱ توضــیح او اون
تشریح کول؛

ـ د وتیاو له مخې د ازادې سیال لـه الرې دومـارنې   ۲
لپاره د زمینې برابرول؛

ـ د ملکي خدمتونو په بستونوکې د غوتوونکو لپاره له ۳
دفرصتونو برابرول؛ول مساوی هرول تبعیض پرته په 

ېاناصطالح
دریمه ماده:  

ماناـانې دغه کنالره کې یادې اصطالح ـانې النـدې   
لري: 

واتمـ او واوومـ د ملکـي خـدمتونو د  :ردیف»هـ«ــ د ۱
؛شامل ديیبستونوکارکوونکي پک

عملی آزموینه: د غوـتنکو د مهـارتونو او وتیـاوی    -۲
ت یابی تله ده چه دیوی دندی په اجرا د یو کسـب  ارز

ــغل)  ــالحیتونو او د   (ش ــور او د ص ــه من ــخیص پ د تش
مهارت د درجی په اکلو سره تره سره کی.

د ذهن او د جسم تـرمن همغـی   لترله:مهارتونو-۳
 تیا توانمندی د یو وبیـانوی  رسیدلو په موخه د ته یا و

.اخ لچه معموال علمی مهارتونوته 
مجموعې خه ده سلنې ۵۵له  ـ معیاري نمره: د نمرو ۴

هفتم و هشتميهابستناتییتعطرزالعمل
یملکخدماتکارکنان

فصل اول
احکام عمومی

امبن
ماده اول:

یســمــادهاولفقــره ایــن طرزالعمــل در روشــنی احکــام 
ــومو ــزو س ــاددومج ــانوندومةم ــانق ــدمات کارکن خ

ملکی وضع گردیده است. 

هدف
ماده دوم:

ــف تشــریح و توضــیح مراحــل اســتخدام بســت - 1 ــاي ردی ه
؛»هـ«
مساعد نمـودن زمینـه اسـتخدام از طریـق رقابـت آزاد      -2

مبتنی بر اصل لیاقت و شایستگی؛
هـاي برابـر و عـاري از هـر نـوع تبعـیض       ایجاد فرصت-3

؛هاي خدمات ملکیبراي متقاضیان بست

اصطالحات
ماده سوم:

اصطالحات آتـی در ایـن طرزالعمـل داراي مفـاهیم ذیـل      
باشند:می 

هشـتم و هفـتم هـاي  شامل کارکنان بست»: هـ«ردیف -1
باشد؛ خدمات ملکی می

هاي و تواناییهامهارتمیزان ارزشیابی امتحان عملی:-2
منظـور  است که بـه  یک شغل اجراي وظایفمتقاضی در 

ورود بـه شــغل و تعیـین درجــه   هــاي تشـخیص صـالحیت  
گیرد.مهارت انجام می

مهـارت: حـداقل همــاهنگی بـین ذهــن و جسـم بــراي     -3
رسیدن بـه یـک توانمنـدي یـا شایسـتگی کـه معمـوالً بـه         

نماید.بیان میشود را مهارت عملی ارجاع می
صد از مجمـوع نمـرات بـوده    در 55حداقل نمره معیاري: -4
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ه کـې د غوـتوونکو   آزموینـ چې په تحریري اوتقريري 
لخوا ترالسه کېي؛

پـه ېچـ ده خهنمروواضافينمره: عبارت له پنازيیــ امت۵
د موخـه پـه اتواليیـ زدېدونودېخدمتونوکملکي
.يېورکول کیکیپاپهیآزموینیریتحر

(ر)د پلي کولوساحه
لورمه ماده:  

دافغانستان اسالمي جمهوریت وزارتونـه اوبنسـونه چـې د    - ۱
د دغـې  ملکي خدمتونو دکارکوونکو  ترپو الندې  دي،

؛کنالرې دپلي کولو د پو په ساحه کې شامل دي
کـارکونکو اسـتخدام   ونوخـدمت يستره محکمـی ملکـ  د- ۲

له مخی جوی.جال کالنری 

مراجعېیمسؤول
پنمه ماده:  

د اداري اصالحاتو اوملکـي خـدمتونو  خپلـواک کمېسـیون     
کمېسیون) وزارتونه، ادارې او نور دولتـي بنسـونه د دغـې    (

کنالرې د بحث و بستونو دومارنې پروسه کې شـامل او  
په خپلوکـاري برخـوکې د اکـل شویومشخصـوکنالرو او    

لري.  مسوولیتقوانینوله مخېنافذشویو

د کمېسیون مکلفیتونه
شپمه ماده:

د وزارتونو او ادارو د تشکیل ترالسه کـول او ارزول  -۱
پاونو بشپیدو په موخه؛د د استخدام 

بیاکتنه او تأییدول؛ود الیحندودد -2
ــرول او  -3 ــری د الزمــو تخنیکــی آســانتیاو براب د تحری

او برـنایی پـه مـ    آزموینو کی د مالوماتی تکنـالوژی  
سره مشري کول او همدارنه د مارنې به بهیـر کـی د   

حقوقی سالو مشورو په نظر کی نیول.
د کـنالری  ارنـه د ـارنی   بسـتونو  ردیـف » هـ«د-۴

و اخالقی معیارونو پـه نـا   اسره سم او د ارنی د اصول
ناظرینو لخواه تر سره کیی؛کې د اکنو بورد د 

.لېتونویدشکاېاوونوکلوپېالبېبپهېومارند-۵

در نتیجه امتحان تحریري و تقریري توسـط متقاضـی کسـب    که 
گردد؛می

نمره امتیازي: عبارت است از پنج نمره اضافی کـه جهـت   - 5
تقویت حضور زنان در خدمات ملکـی بـراي متقاضـیان قشـر    

.شودامتحان تحریري داده میدر مرحله ارزیابی،اناث

ساحه تطبیق
ماده چهارم:

نهادهاي دولت جمهوري اسالمی ت و اها، اداروزارت-1
افغانستان که تحت پوشش قانون کارکنان خدمات ملکی 

؛باشندقرار دارند شامل ساحه تطبیق این طرزالعمل می
استخدام کارکنان خدمات ملکی ستره محکمه توسط -2

گردد.طرزالعمل جداگانه تنظیم می

مراجع مسؤول
ماده پنجم:

ــالحات اداري و   ــتقل اص ــیون مس ــی  کمیس ــدمات ملک خ
ادارات و سـایر نهادهـاي دولتـی    هـا، ، وزارت(کمیسیون)

ــمول  ــدمش ــت رون ــتخدام بس ــن   اس ــث ای ــورد بح ــاي م ه
بینــی مفــاد مشــخص طرزالعمــل و طرزالعمــل، طبــق پــیش

شان مسؤولیت دارند.هاي کاريقوانین نافذه در عرصه

هاي کمیسیون مکلفیت
ماده ششم:

ــت-1 ــارزودریاف ــکیلیابی ــاوزارتتش ــهاداراتوه ب
استخدام؛روندمراحلطیمنظور

تأیید لوایح وظایف؛وبازنگري-2
فراهم نمودن تسهیالت تخنیکی به شمول همکاري در -3

طرح و رهبري امتحانـات تحریـري بـا اسـتفاده از وسـایل      
تکنالوژي معلوماتی و استخدام الکترونیک و ارایه مشوره 

حقوقی در روند استخدام؛
هــاي شــامل بســتمراحــل اســتخدامتمــام نظــارت از -4

در مطابقـت بـا طرزالعمـل نظـارتی و اصـول      »هــ «ردیف 
معیاري اخالق مسلکی ناظرین بورد تعیینات؛

.رسیدگی به شکایات در مراحل مختلف استخدام-5
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د وزارتونو او ادارو مکلفیتونه
اوومه ماده:

وضعیت رنوالی او ارزونه؛د انو بستونو-۱
د ملکی خدمتونو د قانون پـه رـاکې د بشـری سـرچینو د     - ۲

ــه او د  ــه مخــ د بســتونو تشــخیص او پیژندن ــانو اتیــا ل
؛بستونو د دندو الیحې جوول

وزارتونه او ادارات دنده لـري چـه د مـارنی (اسـتخدام)     - ۳
پالن جو او د تعییناتو بورد ته یی ولیی؛

ــالی او د     - ۴ ــل خ ــه خپ ــري چ ــده ل ــه او ادارات دن وزارتون
سرپرستانو بستونو اعالن ترتیب او بیایی نشر کی؛

ــت   -۵ ــ فهرسـ ــپ او لنـ ــتنکو بشـ ــول او د غوـ ترتیبـ
دهغو د اسنادو یل؛

؛لن فهرست د پایلو اعالنول- ۶
جوول؛کمیود مارونو (استخدام) د - ۷
ونـه پروراماو تقریری آزموینـو  عملید پالن په اساس د- ۸

چمتوکول؛
د پایلو اعالنول؛ید آزموین- ۹

د مالوماتو او اتیا و اسناد د اداری اصـالحاتو او ملکـی   - ۱۰
خدمتونو اوند اداراتوته لیل.

دویم پرکی
دومارنې پاوونه
داعالن اساسات

اتمه ماده:
ــ ۱ ـــ«دـ ــف» ه ــالحاتو او   ردی ــتونه د اداري  اص ــش بس ت

د ،ېپــابیــد وونیســېملکــي خــدمتونو خپلــواک کم  
ــيیالکترون ــارنکـ ــېومـ ــهیتاو داېد پروسـ ــورت  اپـ صـ

ي؛ېاعالنېالرولهیرسنزوییلهورتهدېک
ــد د ملکــي خــدمتونو  ۲ ـــ اعــالن شــوي بســتونه بای ــارـ دک

ــو ــاهم    کوونکـ ــادو او یـ ــې مـ ــې اواتمـ ــانون د اوومـ د قـ
ــادې دو ــمې م ــدو د  دلوردېرش ــارونواو د دن ــارنې دمعی م

درلودونکي وي او هـم پکـې د   نوالیحې اوشرطوانری 
دتنظیم مقررې واندوینـه او  نورو تقنیني سندونو اود بستونو

الروونې په پام کې نېول شوي وي.انی

ها وادارات هاي وزارتمکلفیت
ماده هفتم:

؛مورد نظرهاي خالیتحلیل وضعیت بست-1
ــدینصیتشــخ-2 ــابعيازمن ــیتع،يبشــرمن ــایمعنی ياره

درنظــرمــوردبســتفیوظــاحــهیالبیــترتواســتخدام
؛یملکخدماتکارکنانقانوناحکامبامطابقت

ترتیب پالن اسـتخدام و ارسـال آن بـه بـورد تعیینـات      -3
خدمات ملکی؛

خـــالی و داراي هـــاي ترتیـــب و نشـــر اعـــالن بســـت-4
؛سرپرست

و مختصر درخواست کنندگان ترتیب فهرست مکمل -5
و بررسی اسناد درخواست دهندگان؛

اعالن نتایج فهرست مختصر؛-6
استخدام؛ایجاد کمیته-7
و تقریــري بــر اســاس پــالن عملــیبرگــزاري امتحــان -8

استخدام؛
اعالن نتایج امتحان؛-9

ارایه معلومات و ارسال اسناد مورد نیاز به کمیسـیون  -10
ي و خدمات ملکی.مستقل اصالحات ادار

فصل دوم
مراحل استخدام

اساسات اعالن
ماده هشتم:

از طریـق وبسـایت کمیسـیون    »هــ «ردیـف  هاي خالی بست- 1
وبسایت مربـوط بـه   اصالحات اداري و خدمات ملکی،مستقل 

استخدام الکترونیکی و در صورت نیاز با اسـتفاده از سـایر   روند
گردد؛طرق و وسایل اطالع رسانی همگانی اعالن می

هــاي اعــالن شــده بایــد داراي الیحــه وظــایف  بســت-2
ــاده      ــابق م ــتخدام مط ــاي اس ــرایط و معیاره ــخص، ش مش

وچهــارم قــانون کارکنــان هفــتم و هشــتم و یــا مــاده ســی 
ــی    ــز پ ــوده و نی ــی ب ــدمات ملک ــیم  شخ ــرره تنظ ــی مق بین

هــا و هــدایات مشــخص ســایر اســناد تقنینــی در آن بســت
در نظر گرفته شده باشد؛
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د ـــ د خپروشـویو اعالنونــو  کـاپي او ایـن  جزییــات     ۳
لخـوا  سرچینوریاست بشري وند وزارتونو او اداراتو د ا

ساتل کېي.

د اعالن محتویات
نهم ماده:  

ــه دري او   ــه پ ــتونو اعالنون ــدې   د بس ــو او الن ــتو ج پ
موضوع انې پکې شاملې دي.  

او موقعیت د اونـد مـدیریت، آمریـت،    عنوانـ دبست ۱
ریاست، ادارې او وزارت په اه له جزییاتوسره یې؛

ـ د موخې له یادونې سره د دندودالیحې لنیز، دواک ۲
ــدې، د تحصــیل    حدود،مســوولیتونه، دبســت اساســي دن

درجه او دبست دترالسه کولولپاره الزمه تجربه؛ 
سـره  سـم   ـ د دندو په الیحـه کـې د ذکرشـویو اتیاوو   ۳

او مهارتونه؛ ونهالزم شرط
او پتــهدرنــوالي ـــ د غوــتنې دفــورم، دترالســه کولــو۴

؛پتهدغوتنې دفورم دسپارلو
؛اید اعالن-۵
ــ د اعالن دپیل اوپای نیه.۶

د اعالن موده
لسمه ماده:  

ولپاره کاري  ور۱۰اعالن د بستونوردیف» هـ«دــ ۱
دی؛

طویپـه شـرا  ،ېکـ ید بسـت داعـالن پـه پـا    ېرېـ ــ که چ۲
ــبرابـــر دوه غو ــرايطواهمیـــاودانشـــيیپتوونکيـ ــه شـ پـ

ــر  ــه الیدســیتونکــوغویبراب ــپ ــه ېکــهآزموین ونــل
خـــهههوکـــویـــېکـــهآزموینـــپـــه هـــمایـــاو ي

ــغو ــدمعیتوونک ــراريی ــو بر ېنم ــه کول ــه ترالس ــپ یالی
ي؛ېته سپارل کاعالنایبست بنشي،

) کـاري ورـې  دی او دغـه    ۷اعـالن وخـت (  ــ د بیـا ۳
غوـتونکي  پاوکې پـه شـرایطو برابـر د مخکینـي پـاو     

کېي؛حقونه مراعات
ــ که چېرې له دویم اعالن وروسته، بیاهم په شرايطو برابـر ۴

 ــې ــوکه     ــه ــې ل ــف ده چ ــد اداره مکل ــه وي،  اون ن

یـات ضـروري آن توسـط    ئکاپی اعالنات منتشر شده و جز- 3
حفـظ  هـا و ادارات مربوطـه  وزارتهـاي منـابع بشـري   ریاست

گردد.می

محتویات اعالن
ماده نهم:

ترتیـب و شـامل   هـاي دري و پشـتو  ها به زباناعالن بست
باشد:موضوعات ذیل می

عنوان و موقعیت بست با ذکر جزئیات دقیق در مـورد  -1
ربوطه؛م/آمریتریاست/ وزارت/ اداره

فشـــرده الیحـــه وظـــایف بـــا ذکـــر هـــدف، حـــدود -2
ها، وظایف اساسـی بسـت، درجـه    ها، مسؤولیتصالحیت

تحصیل و تجربه الزم براي احراز بست؛
ــارت-3 ــایر مهـ ــا و سـ ــا هـ ــرایط الزم در مطابقـــت بـ شـ

هاي درج شده در الیحه وظیفه؛نیازمندي
مرجــع دریافــت فــورم درخواســتی، شــیوه دریافــت و  -4

؛ آندهیآدرس تسلیم
محل اعالن بست؛-5
و ختم اعالن.نشرتاریخ -6

مدت اعالن
ماده دهم:

روز 10براي مدت »هـ«ردیف شاملهاي اعالن بست-1
گیرد؛ کاري صورت می

ــی   -2 ــداقل دو متقاض ــت، ح ــالن بس ــتم اع ــاه در خ هرگ
واجــد شــرایط در یافــت نگــردد یــا یکــی از دو متقاضــی 

داري یط از شــرکت در امتحــان رقــابتی خــودواجــد شــرا
ــان      ــه امتح ــیان در نتیج ــک از متقاض ــیچ ی ــا ه ــد و ی نمای

اعـالن بـه بسـت ردنـد، موفق بـه کسـب نمـره معیـاري نگ    
شود؛یمسپردهمجدد

) روز کاري بوده و حفـظ  7میعاد اعالن مجدد هفت (-3
قبلی، در این مرحله ةحقوق متقاضی واجد شرایط از دور

باشد؛قابل رعایت می
که بعداز اعالن دوم، باز هم هیچ متقاضـی  در صورتی-4

واجد شرایط دریافت نگردد، اداره مربوطه مکلـف اسـت   
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کمېسیون سره په همغ کې ، دکار بازارشرایطوته پـه پـام    
تعـدیل او ونهدپام وبست معیارونه او دومارنې شرطسره،

کاري ورو لپاره اعالن ته وسپاري.    ۱۰بست د 

دغوتنې د فورمو وېش او ترالسه کول
یوولسمه ماده:  

ــ د غوتنې فورم د بست اودومارنې شرایطوته په پام ۱
پـه دوونـو   هم یااوآنالینکې نیولوسره، په حضوري، 

سیستمونوله الرې وېشل کېدلی شي؛ول ددواو 
لخــوا ېمراجعــونــدفــورم، داېتنـــــ دحضــوري غو۲

پــهېپروســرــېویــدپرتــه)دارجانــببــی پــرې (
ــر ــت ــهېک ــلېتوونکووغوپ ــکش ــه  .يې ــا ل د اتی

ــی   ــه کوالش ــی دفترون ــیون والیت ــومخــی د کمیس میرف
شی.یوو)غوتن لیکونه(
ــه   ۳ ــوم لیکنـ ــن ول نـ ــه آنالیـ ــرې پـ ــه  چېـ ــ کـ او د ــ

ــرط وي، د    ــو شـ ــت یـ ــول دبسـ ــدې کـ ــتنې وانـ غوـ
ول ترالســـه  او آنالیـــنغوــتنې فـــورمې  بایـــد پــه   

راجسترشوې وي؛  

د فورم سپارل اود غوتنونکي مسوولیتونه
دولسمه ماده:  

دغوتنې معیاري فورم مکلف دی چیــ غوتوونکي ۱
کره ول ک کي.اوبشپپه دالروونې له مخې

ــ په هغو حاالتوکې چې دغوتنې فورم پـه حضـوري    ۲
 وي، آنالیــن غوــتنلیکونه پــه دمنلــو وول او آنالیــن

ــه الکترونیکــي سیســتم کــې    ــارنې پ ــات ول دوم اتوم
ثبتېي. خود غوتنې هغه فورمونه چې په حضوري ول 

ارل د وزارتونو او اداراتو بشری سـرچینو ریاسـتونوته سـپ   
کېي او د اوند اداراتو کارکوونکو لخوا ومـارنې پـه   
ــه     ــې ل ــات ی ــي او جزیی ــې ثبتې ــتم ک الکترونیکــي سیس

غوتونکي سره شریک کېي؛
فورم د مودې پای او دغوـتنې د انفـرادي   آنالینـ د ۳

فورمــو راجســتر د اعــالن نیــې لــه پــای تــه رســېدو تــر   
ــو     ــانو کودون  ــورې، د ــاعتونو پ ــتو س ــه لورویش پ

میسیون معیارها و شرایط استخدام بست در هماهنگی با ک
مورد نظر را با توجه به وضعیت بازار کار تعـدیل و بسـت   

روز کاري به اعالن بسپارد.10را براي مدت 

هاي درخواستی توزیع و دریافت فورم
ماده یازدهم:

توزیع فورم درخواستی نظر به ماهیت بسـت و شـرایط   -1
و یـا  آنالیـن شـکل حضـوري،   ه بـ توانـد میاستخدام آن

؛ باشداز هردو سیستم ترکیبی
ــب   -2 ــوري از جان ــتی حض ــورم درخواس وزارت/ادارهف

شـفاف  رونـد طی ،طرفی کاملبا رعایت اصل بیمربوطه
ــی  ــع م ــیان توزی ــه متقاض ــرددب ــرورت گ ــورت ض . در ص

تواننــد فــورم کمیســیون و دفــاتر والیتــی آن نیــز مــی    
؛ درخواستی را توزیع نمایند

صورت ه نام و ارایه درخواستی بکه ثبتدر صورتی-3
و یا یکی از شرایط احراز بست باشد، اصلیشرط آنالین

یافـت و  درخواستی باید بـه صـورت آنالیـن در   هاي فورم
گردند.ثبت سیستم

هاي متقاضیاعاده فورم و مسؤولیت
ماده دوازدهم:

فـورم درخواسـتی معیـاري را    انـد تـا  مکلفمتقاضیان -1
ري نمایند؛پبه صورت کامل و دقیق خانهطبق رهنمود 

يحضـور صورتبهیدرخواستفورمکهیصورتدر-2
آنالینیدرخواستيهافورمباشد،رشیپذقابلآنالینو
کیـ الکتروناسـتخدام سـتم یسثبـت خودکـار صـورت به
يحضـور صورتبهکهیدرخواستيهافورم. گردندیم

ریاست منـابع  توسطشوند،یمهیاراها واداراتوزارتبه
اســـتخدامســـتمیسثبـــتوزارت/اداره مربوطـــه بشـــري
کیشـر یمتقاضـ بـا آناتیـ جزئو دهیـ گردکیالکترون
شود؛یمساخته

بـه مجـرد خـتم میعـاد اعـالن و      آنالینهاي ارایه فورم-3
سـاعت بعـداز   24هاي درخواستی الـی  ثبت انفرادي فورم

ختم تاریخ اعالن با استفاده از کُدهاي مخصوص بـا ثبـت   
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کارونې سـره، دوروسـتي فـورم د وخـت لـه ثبـت سـره        
بندېي. د دغې مودې له بشـپیدو وروسـته، د غوـتنې    

دفورم ترالسه  کول جوازنه لري؛ 
تـر ـ بشپې شوې فورمې، د انو دوسیو دجوولـو ۴

ن      ي. لـه مسـوولوای کـې سـاتل کېـ په خوندي ،
ــوک د الس   ــیوته هې ــه، دنوماندانودوس کارکوونکوپرت
رســي حــق نــه لــري، مرداچــې د صــالحه مقامــاتوکتبي 

الروونه شتون ولري.
ــ غوتوونکي باید د غوتنې فـورم داعـالن لـه اکـل     ۵

شوې مودې مخکـې، بشـپکي او داتیـا واسنادوسـره     
تـه دفترونـو د بشری سرچینو والیاتو کی او یې په مرکز

ول د فـورم سـپارل   آنالیـن که چېـرې پـه   تسلیم کی. 
دبست دترالسـه کولولـه شـرايطوخه وي، غوـتونکی     
مکلـــف دی، ـــو دغوـــتنې فورمـــه او نـــور د اتیـــا  

آنالیـن پـه  وسندونه داعالن دمودې له بشپیدو مخکې
ول واستوي؛ 

د بشری سرچینو ریاست دنده لری هغـه  دغوـتنکو د   - ۶
د مارنې غوتنی په حضـوری ول،  الکترونیکـی او یـا   

پست له الرې اوروسته له کولو ترالسه کی.
د وزارتونو او اداراتو د بشری سـرچینو ریاسـتونه دنـده    - ۷

لری چه د غوتونکو بشـپ لسـت (النـ لسـت) سـره د      
الندنیو انتیاو یعنی نوم، تخلص، د پالرنـوم، تحصـیل   

درجه او د ایکو شمیره ترتیب او تنظیم کی.
ـــ۸ ــچکــهـ ــواقعدیتوونکــغوېرې ناســم ،خــالفتی
ــ  ام ــه ک ــه فورم ــناد پ ــات او اس ــېلوم ــه يدرج ک او ثابت

اطالعـــــات ناســـــم دي، تونکيـــــدغوېشـــــي چـــــ
.يېکستلیاېله پروسالیدسیتونکغو

ونهتحصیلي سند
دیارلسمه  ماده:

ـــ ۱ ــه  ـــ ــر۱۳۷۱لــ ــوونیزاو  ۱۳۸۱تــ ــد ــ کلونواونــ
تحصــــیلي ســــندونه  بایــــد (د پــــوهنې او لــــوو زده 

ــه   ــو د وزارتونولــ ــواکــ ــا  خــ ــل بیــ ــد) یوــ تأییــ
اوتصدیق شي؛ 

ول اندراج آخرین فـورم درخواسـتی مسـدود    ؤزمان و مس
ــی ــس م ــردد. پ ــورم   گ ــت ف ــاد، دریاف ــن میع ــل ای از تکمی

باشد؛درخواستی مجاز نمی
هــاي هــاي تکمیــل شــده ضــمن ترتیــب دوســیه فــورم-4

شوند. بـه اسـتثناي   گهداري مین نئومشخص در محل مص
کارکنان مسـؤول هـیچ شـخص دیگـر حـق دسترسـی بـه        

هــاي کاندیــدان را ندارنــد، مگــر اینکــه در مــورد  دوســیه
هدایت کتبی مقامات صالحه وجود داشته باشد.

متقاضیان باید فورم درخواستی را قبـل از پایـان میعـاد    -5
از در معینه اعالن، تکمیل نموده همـراه بـا اسـناد مـورد نیـ     

منـابع بشـري مربوطـه تسـلیم     شـعبات مرکز و والیـات بـه   
که درخواست براي بست و یا تسـلیمی  نمایند. در صورتی

فورم به صورت آنالین از جمله شرایط احراز بست باشد، 
متقاضی مکلف است تـا فـورم درخواسـتی و سـایر اسـناد      
مورد نیاز را قبل از تکمیل میعاد معینه به صـورت آنالیـن   

نمایند؛ ارسال
خانهيهادرخواستاستمکلفيبشرمنابعاستیر-6
ــ ــهرااســتخدامانیمتقاضــةشــديرپ ،يحضــورشــکلب

؛ردیبپذیا از طریق پستویکیالکترون
/اداره مربوطه مکلف است ریاست منابع بشري وزارت-7

تا لست مکمل (النگ لسـت) تمـام متقاضـیان را بـا ذکـر      
پدر، درجه تحصـیل و شـماره   مشخصات نام، تخلص، نام 
تماس ترتیب و تنظیم نماید؛

ــاه-8 ــنادهرگـ ــاتواسـ ــدهدرجمعلومـ ــورمدرشـ فـ
خـــالفونادرســـت،یمتقاضـــتوســـطیدرخواســـت

رونـــدازموصـــوفمتقاضـــی گـــردد،تیـــتثبتیـــواقع
.گرددیمحذفرقابت

اسناد تحصیلی
ماده سیزدهم:

1381الـی  1371هاي اسناد تعلیمی و تحصیلی که بین سال-1
هجري شمسـی صـادر شـده باشـند، از طریـق مراجـع مربوطـه        
(وزارت معارف و یا تحصیالت عالی) باید مجدداً مورد تأیید و 

تصدیق قرار بگیرد؛ 
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ــ هغه غوـتونکي چـې دلـوو زده کولـه خصوصـي      ۲
بری لیکپوهنتونونواو یاهم موسسوخه فارغ وي، باید 

او یاهم دیپلوم یې د لوو زده کووزارت لخـوا رسـمي   
مواردوکې د لوو زده کـو  انو شوی وي. په تأیید

موسسې دثبـت   وزارت لخوا د پوهنتون او لووزده کو
ي سند د واندې کولو اتیاهم لیدل کېي؛ تأییدد
سندونه يـې  وونیزاو ــ هغه غوتونکي چې تحصیلي۳

مله له منه تللي وي، کولی شي چـې  د نا اپي پېوله ا
ــدې     ــندونوپه وانـ ــوا دمعتبرسـ ــع لخـ ــالحه مراجـ د صـ

کولوسره،په پروسه کې شامل شي؛
ــ که چېرې غوتوونکی د اتیا و یویـا وسـندونه د   ۴

د بشپولوپه موخه پـه ـاکلي وخـت چمتونشـي     نوشرطو
کای او یایې هم د سندونو  پـه وانـدې کولـو نـواقص     

پــه  اکــل شــوی وخــت حــل نشــي، موجــود وي، چــې 
خه ایستیل کېي؛بهیردسیال له آزادېغوتونکی

لن لست (شارت لست) پاونهد 
ماده:وار لسمه

پـه کمېـه کـې دکـار لـه پیـل کېـدو        لستد شارت -۱
دوسیې د کمېې د دغوتونکوکمیې منشیواندې، د 

ېنې پـه موخـه چمتوکـوي او ا ترالسـه کـوي چـې       
: الندی اسناد شتون لریدوسیوکې دغه

د اعالن مکتوب؛-
ـ د اعالن کاپي او د بست د دندو الیحه؛

ـ د ولو غوتونکو جدول؛ 
ــورم او د     ــدنې فـ ــیې (دکارمونـ ــو غوتونکودوسـ ــ د ولـ ــ
غوتونکولخوا دورکل  شویو سندونوله واندې کولوسره)؛  

جدول؛ نوماندوشویو لستـ د شارت 
؛ضاد فورمـ دو د ت

د کمیې د غو پیژند پانه.-
ردیـــف دغوـــتونکو تحصـــیلی ســـند،    »هــــ«د -۲

کـــاری تجربـــه او ـــول نورســـندونه د دنـــدو د اکـــل 
او معیــارونو مطــابق د نافــذه قوانینــو پــر  نوشــرطوشــویو 

ــاتو د کمیــې او د تعیینــاتو      ــ د وزارتونــو د تعیین بنس

براي متقاضیانی که از پوهنتون و یا مؤسسات تحصـیالت  - 2
باشند، باید سرتیفکت التحصیل گردیدهعالی خصوصی فارغ

شان رسماً مورد تأییـد وزارت تحصـیالت   و یا دیپلوم فراغت
ارایـه سـند   بـه ازیـ نمشـخص موارددرعالی قرار گرفته باشد. 

ازیعالتحصالتمؤسسه/پوهنتونثبت و راجستر ازتأییدي 
شود؛یمدهیدزینیعالالتیتحصوزارتجانب

ــناد  -3 ــه اس ــیانی ک ــیمتقاض ــیلیو تعلیم ــان در تحص ش
تواننـد بـا   اثر حوادث غیرمترقبـه از بـین رفتـه باشـند، مـی     

ارایــه اســناد معتبــر تصــدیق شــده مراجــع صــالحه شــامل  
پروسه گردند؛

ــاز     -4 ــورد نی ــند م ــدین س ــا چن ــک ی ــی ی ــاه متقاض هرگ
جهــت تکمیــل نمــودن شــرایط را در وقــت معینــه آمــاده  

وجــود نمــوده نتوانــد و یــا در اســناد ارایــه شــده نواقصــی 
ــه حــل نشــود،   ــع معین ــی داشــته باشــد کــه در موق متقاض

.گرددموصوف از روند رقابت حذف می

مراحل شارت لست 
:چهاردهمماده 

منشــی کمیتــه،تعیینــاتقبــل از آغــاز کــار در کمیتــه -1
و ارزیابی اسـناد در  هاي متقاضیان را غرض بررسی دوسیه

و اطمینان حاصـل مـی نمایـد    دهدقرار میکمیته دسترس 
باشد:ها حاوي اسناد ذیل میکه دوسیه

ـ مکتوب اعالن؛
کاپی اعالن و الیحه وظیفه بست؛ـ 
؛(لست مکمل)جدول تمام درخواست دهندگانـ 
توأم درخواستیهاي تمام متقاضیان (حاوي فورم دوسیهـ 

با اسناد ارایه شده توسط متقاضیان)؛
متقاضیان؛لست مختصرجدول ـ 

ـ فورم تضاد منافع؛
ـ فورم معرفت اعضاي کمیته.

انیمتقاضـ اسنادریساويکارسوابق، یلیتحصتعلیمی، اسناد- 2
ـین شـده در   »هـ«فیرديهابست مطابق با شرایط و معیارهاي تعی

ـات وزارت  توسطالیحه وظایف و قوانین نافذه  ـا و  کمیتـه تعیین ه
یبررسموردنماینده بورد تعییناتبوطه با حضور داشت ادارات مر
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کیي.بورد استازی په شتون کې ینه او ارزونه 
په شرایطو و او په شرایطو ناو غوـتونکو یـل شـوي    - ۳

او ارزول شوي اسنادونو پـایلې چـه پـه ـانو فورمونـوکې      
ــ د غــو او د   مــارنی د کمی درج او د وزارت او اداری د

تعییناتو د بورد استازي لخوا السلیک کیي.
هغه غوتونکی یا غوتونکي چې د دندو دالیحې اونـد  - ۴

یـې بشـپکي وي، کـاري مخینـه او تحصـیلي      ونهشـرط ول 
اسنادیې د ېنې او ارزونې د پروسې په پایله کې تأیید شوي 

وي، دشارت لست پاو لپاره په شرایطو برابر ل کېي.
ـه   - ۵ ـوي ن وي، هغه غوتونکي چې د آزموینې لپاره شارت لست ش

باید په اوند فورم کې د نه شارت لست کیدلو دالیل ولیکـل شـي او   
دغوتونکي د غوتنی په اساس ورسره شریک شي؛

د شـلو کسـانونه   د نومانـدانو شـمیر   کـی  ت بسـ که په یـو  - ۶
زیادی وی هغه نوماندان کوالشی د مارنی په ورسـتی پـوا  
کی الره پیدا کی چه د تحصیل له مخی، مهـارتونو، کـاری   
تجربــی او د عمــر پــه پرتلــه د نــورو نوماندانونــه پورتــه والــی 

ولری.
د وزارتونو/اداراتو بشري سرچینو ریاستونه دنده لري چـې  - ۷

د دوه کاري ورو په تر کې ـول شـارت لسـت شـوي او     
خبـر  غیرشارت لست شوي غوتونکی د شارت لست د پایلو

او دمارنې وروستي پاونو د تیلفون له الرې خبر ورکی.

آزموینې اساساتعملیدمرکې او 
ماده:پنلسمه

مرکـه  اوعملـی آزموینـه چـې   بستونوردیف» هـ«د -۱
ــد    ــوره  نومانـ ــوینې د غـ ــامل دي، دواه آزمـ ــې شـ پکـ
دتشخیص  او اکنې په موخه، په شرایطو برابـر لـه ولـو    

اخیستل کېي؛غوتوونکو 
ول یـا تقریـری  که چیرته آزمـوینی پـه عملـی ول    )۱

په شکل واخستل شی د هر پوتنی نمـری پـه   (مصاحبه)
دالی شی چه د نمـرو  یاندازه او شمیر د پوتنو مطرح ک

وله یا مجموعه یی باید سل نمری اوسی.
او عملی ول په یوه برخه کی که چیرته آزموینی په )۲

نمـری  ۶۰بله برخه کی په تقریری ول واخستل شـی  په 

. ردیگیمقراریابیارزو
ــارزویبررســــجینتــــا- 3 ــد اســــنادیابیــ متقاضــــیان واجــ

هــــاي جداگانــــهدر فــــورمشــــرایط و غیرواجــــد شــــرایط
ـات و نماینـــده      درج ـاي کمیتـــه تعیینــ ـاي اعضــ و بـــه امضــ

؛رسدبورد تعیینات می
الیحـه  متقاضی یا متقاضیانی کـه تمـام شـرایط منـدرج     - 4

شان وظیفه را تکمیل نموده و اسناد تحصیلی و سوابق کاري
در نتیجه رونـد بررسـی و ارزیـابی اسـناد مـورد تأییـد قـرار        

شوند. گیرد، واجد شرایط براي مرحله امتحان دانسته می
لست متقاضی، باید در فورم دالیل مبنی بر عدم شارت-5

درخواسـت  مربوط به صورت واضح تحریر و در صورت 
؛شریک گرددبا آنهامتقاضی

در صورتی که در یک بست، تعداد متقاضیان بیشتر از -6
تن باشد، متقاضیانی به مرحله بعدي روند اسـتخدام  بیست

کننـد کـه از لحـاظ درجـه تحصـیل، مهـارت،       راه پیدا می
نسبت به سایر متقاضیان برتري داشـته  تجربه کاري و سن

باشند.
بشـري وزارت/اداره مربوطـه در جریـان    ریاست منابع -7

ــت شــده و       ــارت لس ــام متقاضــیان ش ــاري تم دو روز ک
لست و مراحل بعدي لست ناشده را از نتیجه شارتشارت

نماید؛استخدام از طریق تیلفون مطلع می

و مصاحبهعملی اساسات امتحان 
:پانزدهمماده 

،عملـی امتحـان  شـامل  »هــ «ردیف يهابستامتحان -1
باشد که هـر دو امتحـان   میو یا ترکیبی از هر دو مصاحبه 

برتــر از تمــامی متقاضــیبــه منظــور تشــخیص و انتخــاب 
گردد؛  متقاضیان واجد شرایط اخذ می

و یـا تقریـري   به صورت عملـی در صورتی که امتحان)1
نمره هر سؤال با توجه بـه تعـداد   ،برگزار گردد)ه(مصاحب

100مجمـوع آن  کـه  گردد سؤاالت مطرح شده تعیین می
.باشدنمره می

ــی )2 ــه بخش ــورتی ک ــی  ازدر ص ــی و بخش ــان عمل امتح
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نمری د تقریـری آزمـوینی   ۴۰د عملی آزموینی لپاره او 
لپاره په نظر کی ونیول شی.

ـ د پوتنو طرحه اوغوره کول، د دندو دالیحو پـه پـام   ۲
ې په ور د پوتنې له بانـک او  آزموینکې نیولوسره، د 

یاهم له معتبره سرچینو خه اخیسـتل کېـي او داتیاپـه    
صورت کې په تصویري او غیز ول ثبت کېدلی شي؛ 

د مارنې کمې وابونه کنج پـه همدغـه مجلـس    -۳
ای په ای (فی المجلس) جووی او همدی کلـی لـه   

مخی په نمره ورکولوکې ترې ه اخیستل کی.
که چېرې یو یا ـو غوـتونکي پـه ـاکلې ور پـه      ـ ۴

ــ ــي،  د  آزموینـ ــې حاضرنشـ ــوینه کـ ــورو  آزمـ ــه نـ ې لـ
ه اخیستل کېي؛ آزموینغوتوونکو 

ې دپوتنو له غوره کولو اوجوولو مخکې، آزموینـ د ۵
ـول غوـتوونکي  قـرنطین کېـي او دکمېـې هرغــی      

ې دکمېـې  دغـو او   آزمـوین دو دتضاد فـورم چـې د   
دانوترمن دتضاد دنشتوالي تصـدیق کـوونکی دی،   نومان

بشپ او السلیکوي؛
ــ 6 ــې د  د ـ ــه (پارچــه) د کمی ــوین پا آزادو ســیالیو آزم

غولخواه ارزونه (ارزیابی) او وروسته السلیک کیي؛
ـ دمرکې او تحریري آزموینې لپـاره پـه شـرايطو برابـر     ۷

ــه    ــه پــام کــې  نیولوســره ، ل ــول غوــتونکي، دواــن پ
آزمــوینې درې ورــې مخکــې لــه پروســې خــه خبــر 
ورکول کېي او آزموینې ته را بلل کېي. غوتونکوته 

، خپله او یاهم له هغـه  کیخبرورکولله الري دتیلفون 
له الرې ترسره کېي؛  رلودونکي کسسره دایکې د

، غوــتونکي تــه  دتحریــري مهــا لپرــــ دخبرورکولــو۸
پـه وتـه  ې اومرکـې ـای نیـه او کـره وخـت       آزموین
کېي.

غیدکمېېد مارنې ید مرکز
ماده:شپاسمه

ـیس  او یا آمرد اوندی ادارې ریاست رییس - ۱ د کمیې د ری
په توه؛

استخدام (مارنې) آمر د غي په توه؛د بشري سرچینو رییس یا د - ۲

بـــه فیصـــد نمـــره 60، برگـــزار گـــرددتقریـــري دیگـــر 
ــی و  ــش عمل ــري در   40بخ ــش تقری ــه بخ ــره ب ــد نم فیص

شود.نظر گرفته می
هطرح و انتخاب سؤاالت با در نظر داشت الیحه وظیف-2

المجلس از بانک سؤاالت و یا منـابع  در روز امتحان و فی
دید ضبط صوتی و در صورت لزومو معتبر صورت گرفته 

تواند؛تصویري شده می
ــس    -3 ــین مجل ــات را در ع ــد جواب ــات کلی ــه تعیین کمیت

دهی اسـتفاده  سازي ترتیب و از آن جهت معیار نمرهسؤال
کند؛ می

ان در موعد معینـه بـه   هرگاه یک یا چند تن از متقاضی-4
امتحان حاضر نگـردد، از سـایر متقاضـیان حاضـر امتحـان      

گردد؛اخذ می
قبل از آغاز ترتیب و انتخـاب سـؤاالت امتحـان تمـام     -5

متقاضیان قرنطین گردیده و هریک از اعضاي کمیته فورم 
تضاد منافع را که تصدیق کننـده عـدم موجودیـت تضـاد     

ــافع میــان کاندیــدان و اعضــاي   اســت، امتحــانمیتــه کمن
نمایند؛تکمیل و امضاء می

امتحــاناوراق امتحـان رقـابتی توسـط اعضـاي کمیتـه      -6
گردد؛امضا میبعداز ارزیابی نهایی 

ــتراك در     -7 ــراي اش ــرایط ب ــد ش ــیان واج ــام متقاض تم
ــا در نظــر داشــت  عملــی امتحــان  ــا مصــاحبه ب فاصــله و ی

ــان، از     راه ــروع امتح ــاریخ ش ــل از ت ــه روز قب ــداقل س ح
ــه امتحــان دعــوت مــی پروســه مطلــع ــد. اطــالع و ب گردن

یــا شــخص  و لفــون یرســانی بــه متقاضــیان از طریــق ت   
گیرد؛ارتباطی وي صورت می

در موقع اطالع رسانی تاریخ دقیق، زمان و محل دقیق -8
ــان  ــیامتح ــخص   عمل ــی مش ــراي متقاض ــاحبه ب ــا مص و ی

گردد.  می

مرکزياستخدامکمیتهاعضاي 
:شانزدهمماده 

بـه حیـث   یا یکی از آمرین بخشرئیس بخش مربوط-1
؛رئیس کمیته
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د جندر استازی د کمیې د غي په توه؛-۳
د بشــري ســرچینو ریاســت خــه یــو کــارکونکی د  -۴

منشي په توه؛
د ملکـــي خـــدمتونو او اداري اصـــالحاتو خپلـــواک -۵

کمیسیون یو تن استازی د ناظر (ارونکی) په توه؛
ــه صــورت کــې ــانی متخصصــی -۶ ــا پ ــه د اتی نو ل

انې خه یو تن متخصص د غي په توه؛

غیدکمېېپه والیاتوکي د مارنې 
ماده:اوولسمه

د اونده اداري/ریاست رییس د کمیې د رییس په توه؛- ۱
مـارنې د  د د بشري سرچینو رییس یا آمر په والیـاتوکې  - ۲

په توه؛کونکی ییهمغکمیې 
والیاتوکې د کمیې د و چارو ریاست استازې په -۳

د غي په توه؛
د اتیــا پــه صــورت کــې ــاني متخصصــینو لــه  -۴

انی خه یو تن متخصص د غي په توه؛
ــواک    -۵ ــالحاتو خپل ــدمتونو او اداري اص ــی خ د ملک

کمیسیون یو تن استازی د ناظر په توه؛
د بشري سرچینو ریاست خه یو تن کـارکوونکی د  -۶

توه؛کمیې د منشی په 

غیدکمېېپه ولسوالی د مارنې 
ماده:ته لسمها

د کمیې د رییس په توه؛مدیرد اونده اداري - ۱
ی پـه  د ولسوالیو د اجرائیوی چارو آمریت اسـتازی د غـ  - ۲

تونه
ــواک    -۳ ــالحاتو خپل ــدمتونو او اداري اص ــی خ د ملک

کمیسیون یو تن استازی د ناظر په توه؛
شورا غی د ارنکی (ناظر په توه)د ولسوالی د -۴
د ولســوالی د بشــری ســرچینو د ــانی یــو تــن      -۵

کارکونکی د منشی په توه.

هآزموینعملید

؛رئیس منابع بشري یا آمر استخدام به حیث عضو-2
به حیث عضو کمیته؛نماینده واحد جندر-3
یـک تــن از کارمنـدان بخــش منــابع بشـري بــه حیــث    -4

منشی؛
مستقل اصالحات اداري و خـدمات  نماینده کمیسیون -5

؛ملکی به حیث ناظر
متخصـص بخـش مربوطـه بـه حیـث      حسب لزوم دید -6

عضو کمیته؛

استخدام والیتیکمیتهاعضاي 
:هفدهمماده 

کمیته؛به حیث رئیسبخش مربوطهرئیس -1
رئـــیس یـــا آمـــر منـــابع بشـــري والیـــت بـــه حیـــث -2

؛کمیته استخدامهماهنگ کننده
ریاسـت امـور زنـان والیـت مربـوط بـه حیـث        نماینده -3

؛عضو
متخصـص بخـش مربوطـه بـه حیـث      حسب لزوم دید -4

عضو کمیته؛
اصالحات اداري و خـدمات  مستقل نماینده کمیسیون -5

؛ملکی به حیث ناظر
یک تن از کارمنـدان بخـش منـابع بشـري والیـت بـه       -6

حیث منشی؛

استخدام ولسوالیکمیتهاعضاي 
ماده هجدهم:

کمیته؛به حیث رئیسبخش مربوطهمدیر -1
نماینـــده آمریـــت اجرائیـــه ولســـوالی بـــه حیـــث      -2

؛عضو
اصالحات اداري و خـدمات  مستقل نماینده کمیسیون -3

؛ملکی به حیث ناظر
عضو شوراي ولسوالی به حیث ناظر؛-4
بـه  ولسـوالی یک تن از کارمندان بخش منـابع بشـري   -5

حیث منشی؛
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نولسمه ماده:
د عملی آزموینی پوتنی باید دا ول مطرح شوی چـه پـه   ـ ۱

هغوکی د مهارتونونه په ی اخسـتلو پـه عملـی ـر کـی د      
یعنی پـه اجرایـی رکـی    ولریمحصول تولید مهارت وتیا 

او د محصول د تولید په در کی وتا وی.
د کونـــو د ماهیـــت د ســـنجولو مـــوارد د  عملـــی  -۲

.آزموینی انری کنه (شیوه) اکی
د عملی پوتنو شمیر د بسـت د ماهیـت او شـرطونو    -۳
و پوری وی که د نمرو وله ند یونه ترلسو پوتبنیادرپ

نمری وی.)۵۰(پنوس
ل نشی تولیداولی باید د کونـو  هغه کنی چه یو محصو- ۴

پر مهال یا بهیر کی د سـنجولو پـه مـواردو ونـل شـی کـه       
چیری د سنجولو بهیر د مثال په توـه د ـوکی جـوول و    

ــا  ــه   ی ــدول وی د محصــول پ ــوی محصــول تولی  ــوی د ی
سنجولوکی په نظر کی نیول کی خو بهیر ته چندان توجـه  

پاملرنه نه کیی.
ــر دوه د   -۵ ــواردوکی چــه محصــول او بهی ــو م ــه هغ پ

کونو د شاخص په توه نظر کی و نیول شی باید دوه 
، د مثال په توه د مور عیب نیولـو  یرسنجولو و و

د تشخیص بهیر په پایله کی معیوبـه قطعـه پیـداکول او د    
جوشوی مور د محصول پایله په نظر که نیول کیی.

تـره سـره   شی یدای عملی آزموینه په دالندی ول ک-۶
:شی

ول امتحـان  پـه دغـه  په لیکل شـوی ول:  ) عملی آزموینه ۱
یا د آزمـوینی پـه   اوپه عملی انداز کیکی د پوهی د مهارت

ــو درزی    ــه شــکل کــی د ســنجولو و رــی لکــه د ی ورت
یا په برـنایی مـدار کـی د    اوطراحی د جامو په جوول کی 

دستاه طراحی کول.یوی انی 
کــی: پــه دغــه ول ی پــه شــکل ن) عملــی آزموینــه د پینــد۲

او انتیــاوی ــی ــی آزموینــه کــی د نومانــد ــانی 
هغه دستاه انی او د هغـو د ضـرورت   ،توکی،متیاویین

انتوکی په مختلفو وی پـه     ی رتو کیـه اخسـتل کیـ
سنجول کیداشـی لکـه دیـوی برـنایی وسـیلی د      لیدلی ول 

نیمرتیاو او د عیب تشخیص.

عملیامتحان 
ماده نوزدهم:

مهــــارت در زمینــــهتوانــــد مــــیعملــــیامتحــــان -1
ــیوه  ــتفاده از شـ ــی اسـ ــاي اجرایـ ــارت در تو، هـ ــد مهـ لیـ

و هـــاشـــیوهیـــک محصـــول و یـــا تلفیقـــی از ســـنجش
.برگزار گرددنتایج 

ماهیت عملکرد مورد سنجش، نوع شیوه امتحان عملی ـ 2
؛کندرا مشخص می

ــه      -3 ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــان عملـ ــؤاالت امتحـ ــداد سـ تعـ
توانـــد بـــین یـــک الـــی ماهیـــت و شـــرایط بســـت مـــی

باشد؛ده سؤال 
ــ4 ــول    ــ ــد محصـ ــه تولیـ ــر بـ ــه منجـ ــایی کـ عملکردهـ

ســنجشد بایــد در حــین انجــام فعالیــت، مــورد نشــونمــی
ــو ــع ش ــک   نواق ــاخت ی ــد س ــنجش مانن ــد س ــر فراین د. اگ

چــوکی یــا تولیــد یــک قطعــه باشــد، ســنجش محصــول،  
ــد   ــه فراین ــوده و ب چنــدان توجــه هــا) (شــیوهمــورد نظــر ب

؛شودنمی
فراینـد و محصـول هـر دو بـه عنـوان      ي کـه در مـوارد ـ 5

مورد سـنجش  ،هر دوباید باشندشاخص عملکرد مد نظر 
یابی یک موتر فراینـد تشـخیص   واقع شوند، مثالً در عیب

) و موتر سالم تعمیـر شـده (محصـول)    قطعه معیوب (شیوه
؛باشدمد نظر می

هـاي ذیـل برگـزار    صـورت تواند بـه  امتحان عملی می-6
گردد:

امتحان عملی به صورت نوشتاي: در ایـن نـوع امتحـان    )1
به کارگیري دانش و مهارت در موقعیـت عملـی یـا شـبیه     

شـود،  سازي شده به صورت کتبی مورد سنجش واقع مـی 
یـک  طراحـی  راحی لبـاس در رشـته خیـاطی و یـا    مانند ط

؛خاصیکی یک دستگاهنمدار الکترو
ــوع     )2 ــن ن ــایی: در ای ــورت شناس ــه ص ــی ب ــان عمل امتح

هـــا، امتحـــان مهـــارت متقاضـــی در تشـــخیص ویژگـــی 
ــواد  ــب م ــن و معای ــتگاه،محاس ــه در  دس ــزاري ک ــا و اب ه

اي شـود، بـه صـورت مشـاهده    امور مختلـف اسـتفاده مـی   
ــی   ــع م ــنجش واق ــورد س ــب   م ــخیص عی ــد تش ــود. مانن ش
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والی موقعیت رته : وعملی آزموینه په یوه شبیه سازی)۳
 ـتل یول آزموکی پدیی  نه کی د نوماندانونه غوکیـ

رتنی کار د بهیر په ورته والی کی تر سره کـی  ترو
لکه د مور چلول یا د ننولی یا کتخ پخول.

ې نمـرې،  دمرکـې پـه پاوکـې د     آزمـوین ـ دتحریـري  ۷
محاسبې ودي؛

د بسـت  آزمـوینې مـوده،  عملیـ هرغوتونکي لپاره د۸
ماهیت او شـرطونو سـره تـوپیر لـری خـو دامـوده د اتیـا        

؛دقیقونه یریدای نشی
ــ  ۹ ــه ـ ــه آزموین ــه چیرت ــی  ک ــه ترکیب ــای ول (پ ــهد یو پ

ــری ــی او تقری ــهواخســتل شــی،شــکل کــی)عمل ــس هغ ل
ــه ــانتنـ ــداوطلبـ ــیدېچـ ــوعملـ ــوېنیآزمـ ــریلـ ینمـ

ــتیاخ ــهاوپــېدمرکــويېس شــرطیدپــهي،ېشــاملت
ــ ــهېچ ــوعل ــروېمجم ــهنم ــېخ ــداقلی ــدهیف۵۰ح ص

لســولــهریشــمداوطلبــانودیریــچکــه. ويېســتیاخېنمــر
لپـــارهیابیــ کامدېچــ داوطلبــان ولـــیوکــم نــه تنــو 

ــداقل ــرحـ ــېینمـ ــتیاخیـ ــدويېسـ ــېمرکـ ــهاوپـ تـ
کــه چیــری د وروســتنی داوطلــب د تحریــری     .يېشــامل

آزمــوینې نمــره لــه یــوه او یــا ــو تنــو نــورو داوطلبــانو ســره  
ــب    ــان چــی د وروســتنی داوطل ــول هغــه داوطلب  ،ــر وی براب

؛يېشاملتهاوپېمرکسره برابر نمری لری د 
وهیــېکـ لـه یپاپـه ېنیآزمــوريیـ د تحرېرېـ ـــ کـه  چ  ۱۰
هشـي،کمي وبلـل برابرطویشراپهلپارهېدمرک،یتونکغو
ي؛وکمرکهسرهينومولهشيیکول
ې پایلې دارزونې دپاوله بشپیدو وروسـته  آزموینـ د ۱۱

نـه  اونهايي اودیـوې کـاري ور پـه تـر کـې بریـالیو      
رسول کېي. غوتونکوتهبریالیو

اونهپ) مرکه(ېآزموینريیتقرد
شلمه ماده:  

ـ مرکې کې پنه پوتنې دي چـې ددنـدو دالیحـې او    ۱
،۲) مـادې  د ( ۱۶ددغه طرز العمـل د( دبست د اتیاوې، 

) جزپه  پام کې نیولوسره طرحه کېي؛  ۴او۳
۳۰ه کې دهر داوطلب لپاره  وخت آزموینـ دمرکې په ۳

؛یک وسیله برقی
زي شده: در این نـوع  سا) امتحان عملی در موقعیت شبیه3

شـود تـا فراینـد انجـام کـار      آزمون از متقاضی خواسته می
سـازي شـده انجـام دهـد،     واقعی را در یک موقعیت شـبیه 

مانند راندن یک موتر و یا پخت یک غذا؛
در مرحله مصاحبه قابـل محاسـبه   عملینمرات امتحان -7

باشد؛می
با توجه به براي هر متقاضی عملیمدت زمان امتحان -8

، امـا ایـن مـدت    باشـد یمـ ماهیت و شرایط بست متفاوت 
دقیقه باشد.80تواند بیشتر از نمیزمان 

(عملـی و  تلفیقـی در صورتی که امتحـان بـه صـورت    -9
نمـره نیبلنـدتر کـه یمتقاضـ ده مصاحبه) برگزار گـردد،  

يبـرا طیشـرا واجـد باشـد نمـوده کسبراعملیامتحان
بـر مشروطشوند،یمشناختهمصاحبهمرحلهدرتیشمول

نمــراتمجمــوعصــدیف50ازکمتــرشــاننمــراتنکــهیا
انیمتقاضـ تعـداد کـه یصـورت در. نباشديریتحرامتحان

حـداقل اریـ معوبـوده تـن دهازکمتـر باال،نمراتيدارا
مرحلـه شـامل تمامـاً باشند،نمودهلیتکمرایابیکامنمره

متقاضـی دهـم بـا    حاالتیکه نمرات. در گردندیممصاحبه
یک یا چند تن متقاضـی دیگـر مسـاوي باشـد، متقاضـیان      
داراي نمرات مساوي، واجد شـرایط اشـتراك در مرحلـه    

شوند؛مصاحبه شناخته می
ــان   -10 ــه امتح ــاه در نتیج ــیهرگ ــی،  عمل ــک متقاض ی

توانـد بـا   واجد شرایط مصـاحبه شـناخته شـود کمیتـه مـی     
وي مصاحبه نماید؛ 

ــابی   -11 ــه ارزیـ ــل مرحلـ ــداز تکمیـ ــان بعـ ــایج امتحـ نتـ
نهـــایی طـــی بـــه اطـــالع متقاضـــیان موفـــق و غیرموفـــق 

شود.رسانیده می

)مصاحبه(امتحان تقریري مراحل 
ماده بیستم:  

سؤال بوده که مطابق الیحـه  چهار الی دهمصاحبه شامل -1
2(داشـت اجـزاي   هاي بسـت بـا در نظـر    و نیازمنديهوظیف

گردد؛یمطرحطرزالعملنیا) 15(ماده) 3و
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دقیقې په پام کې نیول شوی؛
پـه انفـرادي او   ـ  دمرکې په تر کې دنمـرې ورکـه،  ۴

خپلواک ول د کمېې دغولخوا ترسره کېي؛
ـ  که چېرې دکمېې دغولخوا دورکـل شـویو نمـرو    ۵

ه کـې تـوپير موجـود وي، دنمـرو     آزموینـ ترمن، په هره 
کېي؛اوسط نهايي نمره بلل

ـــ ۶ ــل دنومـ ــې  دمرکــې پرمها ــدونې دکمې ــدانو رن ان
دمنشي لخوا په اوند فورم کې ثبتیي؛ 

د مرکې بهیر په بشـپ ول پـه   د اتیا په صورت کی -۷
ول ثبتييغیزتصویري او

ــده لــري ـــ ۸ چــې النــدې اســناد د ،د کمیــې منشــي دن
ــه     ــې تـ ــاتو کمیـ ــې د تعیینـ ــوینې مخکـ ــری آزمـ تقریـ

. وسپاري
غوتونکو حاضري اودوسیه؛ـ  مرکې لپاره په شرایطو برابر

ـ دغوتونکو لن نومل؛  
ې  پایلې او سندونه؛ آزموینـ دتحریري 

دکارونې جدولونه. ـ دودتضاد فورم او ددغه پاو

وروست ارزونه
ویشتمه ماده:یو
ې  لـه  پـای تـه    آزمـوین ې کمېـه، درقـابتي   آزمـوین دـ ۱

ــه، د     ــ پرت ــه ن ــته ل ــیدو وروس ــوینرس ــایلې د آزم ې پ
ــرې    ــه چې ــې ارزوي.ک ــه مخ ــد ل ــمفاهیمواوکلی ه آزموین

ې پـایلې پـه   آزمـوین درسمي وخت ترپایه دوام وکـي، د 
لومني ممکنه فرصت کې ترسره کېي؛  

واليیـ برتونکي،ـ غواتیـ زدوهلـه ایدوهېرېچکهـ ۲
ــل ــيبل ــراومســاويش ــي،ېنم ــهواخل ــتدغ ــحال ،ېک

تـه اتواليیـ اودمهارتونوزېتجربـ کـاري ،ېدرجلیدتحص
داو یهم نمـر ایبیریچکه. يېکورکولتوبیلومیې
ــ ــاب(یاکنـ ــهیمع) انتخـ ــاوارونـ ــدیویمسـ یاو د دنـ
رنـ یونـه شـرط لپـاره نهیناردجاباتیاو ایوالیاکل

.یک) ورکول توبی(لومتیارجحنوماندوتهنهی
ـ دوروسـت ارزونـې لـه بشـپیدو وروسـته، پـایلې یـې        ۳

دیوې کاري ورې پـه تـر کـې د برېـنالیک اویـاهم      

مدت زمان پاسخگویی در مصاحبه براي هر داوطلـب  -3
شود؛دقیقه در نظر گرفته می30حداقل 

اعطاي نمره در جریـان مصـاحبه بـه شـکل انفـرادي و      -4
گیرد؛مستقالنه توسط اعضاي کمیته صورت می

در صورتی که بین نمرات داده شـدة اعضـاي کمیتـه،    -5
از امتحانات تفاوت وجود داشته باشد، اوسـط  در هر یک 

شود؛نمرات، نمرة نهایی شناخته می
اظهارات کاندیـدان در اثنـاي مصـاحبه توسـط منشـی      -6

؛گرددکمیته در فورم مربوط ثبت می
بــه توانــد مــیرونــد مصــاحبه در صــورت لــزوم دیــد، -7

؛صورت کامل ضبط صوتی و تصویري گردد
از یک ساعت قبـل کثررا حدااسناد ذیل منشی کمیته،-8

ــه    ــه دســترس کمیت ــري (مصــاحبه) ب شــروع امتحــان تقری
دهد:قرار میتعیینات

هاي متقاضیان واجد شرایط مصاحبه؛حاضري و دوسیهـ 
؛واجد شرایطلست مختصر متقاضیانـ 
؛عملیاسناد و نتایج امتحان ـ 

.هاي مورد استفاده در این مرحلهـ فورم تضاد منافع و جدول

ارزیابی نهایی
ماده بیست و یکم:

فاصــله بعــداز خــتم رونــد امتحــان  امتحــان، بالکمیتــه -1
رقابتی، نتایج امتحان را بر اساس کلید و مفاهیم ارایه شده 

نماید. در صورتی کـه امتحـان تـا پایـان وقـت      ارزیابی می
هـاي امتحـان در اولـین    رسمی ادامه یابد، ارزیـابی پارچـه  

گیرد؛میفرصت ممکن صورت 
ــق   -2 ــا بیشــتر از دو متقاضــی، موف در صــورتی کــه دو ی

شـناخته شـوند و نمـرات مســاوي کسـب نماینـد، در ایــن      
ــیل، تجــارب کــاري و میــزان        ــت بــه درجــۀ تحص حال

کـه یصورتدر. شودارجحیت داده میي باالترهامهارت
ــاز ــمب ــراته ــایمعونم ــابياره ــاوانتخ ــديمس وباش

بـه باشـد، نگذاشـته شـرط رابودنمرديفویوظجاباتیا
شود؛یمدادهتیارحجزنیمتقاض

ــداز تکمیــل ارزیــابی نهــایی، نتــایج آن طــی یــک       - 3 بع
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تیلفون له الرې ولو نوماندانوته ابالغېي؛ 

د سندونو ساتل
دوه ویشتمه ماده: 

اســتخدام د داوســندونه یېدوســېومــارندنومانــدانو د
۱۵دقـانون  دخـدمتونو  ید ملکـ وروستهته یپالهریبه

ناتوپـه ییدتعکالو لپاره د  هد پناکيرهبند پ۴د یماد
.يېکساتلېکبور

ریزرف نوماندان
ماده: درویشتمه

ودلـو خـو ،ېستیاخنمرهابيیکامدېچیتوونکغوهغهـ ۱
نشـي یکـ صـورت پـه شتون د/نوماندانو نوماندیلرونکنمرو
اشـتو یمترشپایبیېنلهداعالنلویپاد،یشمقررچهیکوال
ي؛ېبلل کهنوماند په توزرفیردېپور

لومـات د بسـتونوله تفکیـک او د    ـ د ریزرفـي داوطلبـانو ما  ۲
اودرج په دیتا بانـک کـی   ترالسه شویونمرو له ترتیب سره 

بسـتونو کـی   هـم یـو   یاکې، معادل اوبستونوپه مشابه تشو
د تعیینـاتو د چې رقابتي اعـالن تـه نـه وي وانـدې شـوي،     

یدو وروسـته،       استازیبوراوونـو لـه بشـپلخـوا دقـانوني پ
؛    کیدالی شیوزارتونواو یا هم اوند اداروته معرفي 

بشــري ســرچینو ریاســت ریــزرف نومانــدان د نهــایي ـــ ۳
۲میاشـتو د دغـه مـادې د    ۶ارزونې لـه نیـې خـه تـره     

فقرې په اساس په مشابه بسـتونوکې د قـانون د حکمونـو    
.ره سم پاونه پر مخ ول کییس

د نهایی ارزونې وروستي پاوونه
ویشتمه ماده:لور

د تعییناتو د کمیـې منشـي د نهـایي ارزونـې پـایلې د       ـ ۱
اوند اسنادو سره د وروستي پاوونه سـر تـه رسـولو پـه     

خاطر بشري سرچینو رییس ته تسلیم ک.
ـز او     - ۲ ـه مرک ـري پ ـاتو کـې د   بشري سرچینو ریاست دنـده ل والی

کامیاب نوماندانو مقرر پاوونه د قانون مطابق سر ته ورسوي.

ــاس ت    ــق تم ــدان از طری ــه کاندی ــه هم ــاري ب ــونی یروز ک لف
گردد؛ابالغ می

حفظ اسناد
ماده بیست و دوم:

اســناد و دوســیه  ریاســت منــابع بشــري مکلــف اســت     
صــراحتطبـق اسـتخدام رونــدخـتم ازبعـد را کاندیـدان 

بــراي یملکــخــدماتقــانونپــانزدهممــادهچهــارمبنــد
نماید.سال حفظ 5مدت 

کاندیدان ریزرف
ماده بیست و سوم:

متقاضــیانی کــه نمــرة کامیــابی را اخــذ ولــی بــه دلیــل -1
، نتواننـد  موجودیت کاندید/کاندیـدانی بـا نمـرات بـاالتر    

تقرر حاصل نمایند، اعتبار از تاریخ اعالن نتایج نهایی الی 
شوند؛ شش ماه منحیث کاندید ریزرف شناخته می

هـا و بـه   ریزرفی به تفکیک بسـت کاندیدانمعلومات -2
ــده    ــب ش ــرات کس ــب نم ــاتی  ترتی ــک معلوم درج در بان

تــر کــه هــاي خــالی، معــادل و پــاییندر بســتگردیــده و
به اعالن رقابتی گذاشـته نشـده   وي داشته و مشابهت وظیف

ریاست منابع از جانب با تأیید نماینده بورد تعیینات، د نباش
توانند؛شده میاستخدامبعداز طی مراحل قانونی بشري 

ــابع بشــري تقــرر کاندیــدان ریزرفــی را از  -3 ریاســت من
تاریخ ارزیابی نهایی الی شش ماه بـا رعایـت حکـم فقـره     

هاي مشابه مطابق احکام قـانون طـی   ر بست) این مادة د2(
نماید.مراحل می

مراحل بعداز ارزیابی نهایی
ماده بیست و چهارم:

م بـا  أمنشی کمیته تعیینات، نتایج ارزیابی نهـایی را تـو  -1
اسناد مربوطه، غرض طی مراحـل بعـدي بـه رئـیس منـابع      

؛نمایدبشري تسلیم می
ـري مکلـف   ریاست- 2 ـابع بش ـرر     هاي من ـات تق ـز و والی انـد در مرک

طی مراحل نمایند.موفق را مطابق احکام قانونکاندیدان 
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دريم پرکی
شکایتونه

ویشتمه ماده: پنه 
ــ کــه چېــرې د ۱ ــان د شــارت لیســت،  »ج«ـ ردیــف داوطلب

وله پایلو قناعـت ونـه لـري، کـولی     آزموینتحریري او تقریري 
کـاري  شـکایتونه ددرې  شي دپایلې له ابـالغ وروسـته، خپـل   

وروپه تر کې دملکي خدمتونو د شکایتونو بـور ریاسـت   
او والیتونوکې د کمېسیون ساحوي دفترونو ته پـه کتبـي ول   
واندې کي. د اداري اصالحاتو اوملکـي خـدمتونوخپلواک   
کمېسیون سـاحوي دفترونـه مکلـف دي چـې ترالسـه شـوي       

شکایتونه ددوه کاري وروپه تر کې مرکزته واستوي؛
ــ ۲ ــکاـ ــوېدتونویدش ــورل ــکاب ــوع،تیدش ــتداموض ای
ــنادو ــدااسـ ــوادارونـ ــهاتـ ــهخـ ــکااو ترالسـ تونویدشـ

تیشــکارژریــېيــلهیســره ســم،پاېنــېلــه ېنالردکــ
.يکورخبرکتباًتهاوند وزارتونو او اداراتو یکونک

لورم پرکی
متفرقه احکام

ویشتمه ماده: شپ
ـ هغه غوتونکي چې په آزادې سیالیوکې معیـاري نمـرې د   ۱

د ملکـي خـدمتونو   بست د احراز لپاره تر السه کوالی نشـی،  
بستونوکې بی له کوم اکلی وخت خه کـوالی شـي پـه    په 

؛ون وکيبیا آزادي سیالیوکې 
پـه یـو خـالی بسـت کـی د      د استخدام یوتونکغد -۲

۴۵داعالن د نیی خه تر اکل کیدو (تعیینات) پـوری  
کی باید تر سره شی.په جریانورو

انفاذ
ه ویشتمه ماده: ات
دغه کـنالره د تصـویب لـه نیـې  او د کمېسـیون د      -۱

رییس له مالحظې سره نافذ اودپلي کولو وده.
ـول  نافذیـدو وروسـته   اوی د تصـویب  کنالری د د- ۲

هغه کنالری او حکمونه چی د دی کـنالری سـره پـه    
توپیر او کر کی وی ملغی ل کیی.

فصل سوم
شکایات

ماده بیست و پنجم:
از نتیجــه » هـــ«هــاي ردیــف  هرگــاه داوطلبــان بســت  - 1

تقریــري قناعــت امتحــان شــارت لســت، امتحــان تحریــري و 
شـان  شـکایات ،تواننـد بعـداز ابـالغ نتیجـه    نداشته باشند، مـی 

را در مرکـــز بـــه ریاســـت بـــورد رســـیدگی بـــه شـــکایات 
خــــدمات ملکــــی و در والیــــات بــــه دفــــاتر ســــاحوي  
ــیون       ــاحوي کمیس ــاتر س ــد. دف ــه نماین ــاً ارای ــیون کتب کمیس

ــد شــکایات واصــله را طــی مــدت دو روز کــاري  مکلــف ان
به مرکز ارسال نمایند؛

ازاسناد مورد نیاز خـود را  ،بورد رسیدگی به شکایات-2
یدگیرسطرزالعملبهمطابقتدرومطالبهمربوطمراجع

یشـاک بهممکنفرصتنیزودتردرراجهینتاتیشکابه
نماید.ابالغ میوزارت/اداره مربوطهبهکتباًومربوط

پنجمفصل 
متفرقهاحکام

ماده بیست و ششم:
متقاضیانی که موفق به کسـب نمـرات معیـاري جهـت     -1

هاي خدمات توانند در سایر بستاحراز بست نگردند، می
ملکی بدون در نظرداشت میعـاد زمـانی معـین در امتحـان     

رقابتی اشتراك نمایند؛ 
ازیخـــــالبســـــتکیـــــدریمتقاضـــــاســـــتخدام- 2

45بایـــد در خـــاللنـــاتییتعلیـــتکمتـــااعـــالنخیتـــار
صورت گیرد.يکارروز

انفاذ
ماده بیست و هشتم:

تـاریخ مالحظـه   ده روز اعتبـار از زبعدااین طرزالعمل -1
باشد.یس کمیسیون نافذ و قابل تطبیق میئشد و امضاي ر

از تـاریخ انفـاذ ایـن طرزالعمـل تمـام احکـام و       اعتبار-2
قبالً نافذ گردیده و در مغایرت بـا ایـن   یی کههاطرزالعمل

گردد.باشند ملغی تلقی میطرزالعمل می

با احترام

احمد نادر نادري
رئیس کمیسیون  مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی


