
3الی  1صفحه   
 

  

 ( قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان2ضمیمه شماره )
 

  څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان ،  یڅارنوال روسا و آمرین ملکی فورم ارزیابی اجراآت     
       تحت ارزیابی (رئیس ) شهرت  :۱                                   

ود ک                                           .گردددر هر ورق این فورم مهر آنرا خانه پری مینماید،  ارزیابی اجراآتآمریت  ارزیابی شونده بوده،شخص معلومات  خش شاملاین ب                 

    ...................بست:

 سکونت شهرت
تاریخ تقرر 

 ئیابتدا

تاریخ تقرر در 

 بست فعلی
 درجه تحصیل

رشتۀ 

 حصیلیت

آخرین نتیجۀ ارزیابی 

 اجراات

 

 فعلی اصلی ولدیت ولد/بنت تخلصواسم   مالحظات

           

 محل وظیفه قدم بست عنوان وظیفه

 اداره مرستیالی  /ریاست عمومی / ریاست

 څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستانلوی     

 بخش نمره دهی : ۲

 میگردد. ۵۰مجموع آن و میباشد  را دارا نمره  5الی   ۱ هر شاخص بوده کهاساسی  ده معیاراین بخش شامل 

نمره دهی توسط  های اساسی معیار شماره

 شخص ارزیابی شونده
نمره دهی  توسط آمر 

  مستقیم

نمره دهی توسط 

 کمیته ارزیابی 

5-1 5-1 5-1 

     توانایی مدیریت و رهبری  ۱

     توانایی های تخنیکی  ۲

     نش مسلکی در مورد پروسه های کاری دا ۳

    تصمیم گیری توانایی ۴

    مهارت های سازمانی ۵

    کنترول و نظارت از اجراآت کارکنان تحت اثر  6

    مهارت ارتقاء بخشیدن کارکنان تحت اثر 7
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     شفافیت و حساب دهی در اجراآت  8

    در اجراآت  خالقیت و نو آوری 9

    څارنوالیلوی ستراتیژیک رعایت ارزش های سازمانی مندرج پالن  10

    ارزیابی )څارنوال( یامعیار همجموع نمرات 

 نظریه آمر مستقیم:

 

 

 

 

 
 

 شهرت اعضای کمیته ارزیابی کننده: نام آمر مستقیم:

 رئیس کمیته)                    ( .1

 عضو کمیته)                      ( .2

 (                    عضو کمیته)   .3

 عضو کمیته)                      ( .4

 منشی کمیته)                   ( .5

 

  تاریخ                امضاء:               

  مجموع نمرات توسط آمر مستقیم 

 :کمیته ارزیابی کننده نظریه 

 

 

 

 

 

 ارزیابی کننده : نام اعضای کمیته

 تاریخ:              ء:            امضا

 :کمیته ارزیابی مجموع نمرات توسط 
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 :  صورت جلسه ارزیابی اجراآت

 
   

 

 

    ء و تاریخ:                     نام:                        وظیفه:                     امضاء و تاریخانام:                    وظیفه:                     امض       امضاء و تاریخ:                                               وظیفه: نام :                      

( تحت ارزیابی :رئیسقناعت )            

 

      

 اسم:                     امضاء                                   تاریخ      

حت ارزیابی :( ترئیسعدم قناعت )         

 

 

 اسم:                     امضاء                                   تاریخ      

 

  قتاعت ندارم  قتاعت دارم


