دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
پروسیجرکاری طرح وطی مراحل تشکیل ساالنه مدیریت عمومی انکشاف تشکیالتی ،ریاست منابع بشری
مدیریت عمومی انکشاااتش یشاااکیایی میتبااات م تمه مشااار م بااات طبق پان کتم خویش معد از نظرخوا ی
واحد ت او ی ودومی وزامت متدم نظرداشت پت یسی ت  ،ابتراییژ و نیتزم د ت مبرم ادامه یشکیل بتالن
ما یرییب ومعد از دایت مقتم محترم وزامت غرض یتئید ویصاااااویب م کمیسااااایون مساااااتقل اصااااااحتت ادام و
خدمتت ملکی امباااات می نمتید و معد از یحلیل  ،مرمباااای و یتئید م بر کمیساااایون مسااااتقل اصاااااحتت ادام و
خدمتت ملکی  ،م مقتم عت ی میتبت جمهوم جهت اخذ م ظوم امبت میگردد.
طرح و ترتیب تشکیل نیازمند اسناد ذیل میباشد:
الف -:اسناد مورد ضرورت :
 .1 -1دیدگته  ،متمومیت و ا داش وزامت.
 .2 -2ابتراییژ و وظتیف ابتبی وزامت .
 .3 -3بااتختتم رگراشت یشااکیایی ک نشااتن د ده بااتختتم کلی وزامت متشااد  ،بااتختتم ر معی یت ک نشااتنده شااعبتت
یحت اثر م ستقیم معین  /میت بت عمومی و بتختتم رمیت بت ک ن شتند ده یمتم پ ست ت موجود دم میت بت ت
میبتشد.
 .4 -4جــــز یشکیل.
 .5 -5احصتئی یوحید م یفکیک معی یت  /میتبت عمومی  /میتبت  /آمریت مستقل و موقعیت ی ظیم میگردد.
 .6 -6مچ تن ست یغیرات عمده یشکیایی امای میگردد.
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ب -:تغییر تشکیالتی درصورت ذیل میتواند بوجود آید.
 .1 -1متمومیت  ،ا داش و ابتراییژ وزامت یغییر ک د.
 .2 -2اندازه بقف یشکیل یغییر ک د ریعداد پست زیتد و یت کم شود.ت
 .3 -3وزامت دم پروب و موش ت اجراأت کتم خود از یک ت وژ جدید ابتفتده ک د.
 .4 -4وقتیه ختمجی ک مر وزامت یأثیر مگذامد و وزامت ما مجبوم م یغیر یشکیایی مستزد.
 .5 -5مدیران بطوح مختلف مخوا د حیط نظتمت ما یغییر ک د ر حیط نظتمت  7-1پست متشدت.
ج  -:جــز تشکیل در فارمت ذیل ارایه میگردد.
 .1 -1فتممت جزء یشکیل م شرح ذیل ی ظیم میشود.
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جزء تشکیالتی ( )1-1جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
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 .2 -3معلومتت جزء یشکیایی مصومت دقیق امای میگردد.
 .3 -4امای دقیق معلومتت متصد پست م

مکتم آمریت ابتخدام و آمریت بوانح وامزیتمی اجراات .

 .4 -5دم صااومت ک ع وان پساات یغییر ک د و الیح وظتیف شااتن میشااتر از ر33ت فیصااد یغییر یتمد پساات قتمل اعان
ذکر میگردد.
 .5 -6دم صااومت ک ع وان پساات یغیر ک د و الیح وظتیف شااتن کمتر از ر33ت فیصااد یغییر نمتید پساات قتمل اعان
ذکر نمیگردد.
 .6 -7پست ت یزئید و ی قیصی دم بتون یزئید و ی قیص مشخص میگردد.
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د -:فارمت وظایف و مسئولیت ها و شرایط استخدام الیحه وظایف:
 .1الیح وظتیف مطتمق فتممت ک قباً مومد ابتفتده قرام میگرفت  ،مومد ابتفتده قرام میگیرد.
 .2دم شرایط ابتخدام پُست ت مشت ت یحصیلی مریبط م وظتیف مصومت مشخص ذکر میگردد.
 .3آن مهتمت ت مومد ضاارومت مرا پُساات مشااخص ات ً ذکر گردیده ک دم امتحتن قتمل ب ا جش متشااد و مهتمت
ت ک قتمل ب جش دم امتحتن نیست از مشخص نمودن آن خود دام میگردد.
 .4دم شرح وظتیف و مسئو یت پُست ت کتگوم فعت یت ت ذیل مشخص میگردد.

شمتمه
1
2
3
4
5
6

.a
.b
.c
-1
-2
-3
-4

کتگـــوری وظایف
وظتیف ک مختطر اخذ اطاعتت ابت مشخص می گردد.
فعت یت ت ک فکر ابت مشخص میگردد.
فعت یت ت ک جسمتنی ابت مشخص میگردد.
وظتیف مرقرام امیبتط مت دیگران مشخص میگردد.
بتیر وظتیف پست مشخص میگردد.
دم صومت ک محیط کتم مضر مرا متصد پست متشد دم شرایط
ابتخدام ذکر میگردد.

ر -:طرح و طی مراحل اسناد تشکیالتی:
 .1طرح یشکیایی و وظتیف دم مطتمقت مت ابتراییژ و ا داش وزامت طرح میگردد.
 .2یشاااکیل و یغییرات یشاااکیایی و وایح وظتیف ر واحد مساااتقل مودجو از بااالسااال م تمه مشااار طرح و طی
مراحل میگردد.
 .3جزء یشکیل دم مرنتم اکسل طرح و یرییب میگردد.
 .4بتختتمیشکیایی دم یکی از پروگرام ت ذیل طرح و ی ظیم میشود.
 .Aمرنتم MS: Word.
 .Bمرنتم MS: Excel
 .Cمرنتم Visio
 .5بتفت کتپی نهتئی شده اب تد یشکیایی مدبترس کتمش تبتن آمریت یشکیات  /میتبت اصاح ادامه عتم قرام
داده میشود.
 .6م اوماق یشکیایی مت ُمهر وزامت نشتنی میگردد.
 .7دم بتختتم کلی نهتئی شده وزامت  ،مسئو وزامت امضتء می نمتید.
 .8ست یغییرات عمده یشکیایی مر عاوه نشتنی ُمهر وزامت  ،مسئو وزامت امضتء می نمتید.
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ز-:مسئولیت تیم موظف تشکیالتی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان:
 .1 -1یشکیل بت پیش هتد ما مت بوامق یشکیایی مرمبی میک د.
 .2 -2وضعیت یشکیایی وزامت ما یحلیل نموده ک دم نتیج مشکات ذیل مفه میگردد.
 .A .aیداخل کتم  ،شاااعبتت و پُسااات ت زاید ما شااا تباااتئی و موضاااوال ما م آمر ذیصااااح مختطر یصااامیم نهتئی
گزامش مید د.
 .B .bمشکات یخ یکی یشکیل ما مفه میستزد.
 .3 -3وایح وظتیف پُست ت یزئید و یغییر یتفت ما یحلیل و مرمبی میک د.
 .4 -4احصتئی یوحید یشکیل بتالن وزامت ما ک ترو نموده و مشکات آنرا مفه می متید.
 .5 -5دم نهتیت طرح یشااااکیایی مطتمق مت ا داش و ابااااتراییژ وزامت یرییب و ی ظیم گردیده غرض یصااااویب م
کمی سیون محترم م ستقل ا صاحتت ادام وخدمتت ملکی و اخذ م ظوم م مقتم عت ی میت بت جمهوم ا بامی
افغتنستتن امبت میگردد.
 -6مچ تن یشاااکیل م ظومشاااده معد از دایت مقتم محترم وزامت غرض اجراات اموم دم ابااارال وقت م یمتم مخش
ت مرموط وزامت یکثیر میگردد.
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