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  با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک و اداره مرکزی احصایه HRMISامضاء توافقنامه موضوع:  

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توافقنامه را با کمسیون مستقل اصالحات اداری و  1397قوس  20امروز سه شنبه 
ی خدمات ملیک و ریاست مرکزی احصایه به منظور پیاده کردن سیست ونییک جدید منابع بشر  امضاء کرد.  HRMISم الکتی

ی ادارات دولتی است.  GRPاین سیستم یک بخشر از  ونیک سازی منابع بشر  میباشد که هدف ان تنظیم و الکتی

ی،  در این سیستم مدیریت تشکیل، مدیریت سوانح کارکنان، مدیریت استخدام، مدیریت ارزیاتی اجراات، مدیریت حاضر
 مدیریت ارتقای ظرفیت و بخش های مرتبط شامل میباشند.  مدیریت معاشات،

م   ر افغان ساخته شده و با محتی شهزارد آریوتی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: که این سیستم توسط متخصصی 
تنها در گذشت هر روز تکمیل و تقویت میگردد و مالکیت ان با تطبیق کننده است، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 بخش تخنییک تطبیق آن نقش دارد. 

ر اداره آسان  HRMISوزیر مخابرات فزود: که سیستم   ر و طرزالعمل های کشور مطابقت دارد و توسط متخصصی  با قوانی 
خدمت و ریاست عمویم تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات بعد از ارزیاتی همه جانبه و استفاده از تجارب جهاتر ساخته 

 شده است. 

ونییک دوایر دولتی است                                               HRMISسیستم  ونییک میباشد قادر به ادغام الکتی  که اساس حکومتداری الکتی

ونییک، در سال آینده سیستم   وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد که به هدف انکشاف حکومتداری الکتی
Intranet ونییک را  یا شبکه  وزرات دیگر ایجاد نماید.  9با  حکومتداری الکتی

ونییک ترتیب و برای مراحل بعدی به  ونییک، قانون حکومتداری الکتی وعیت حقوقی سیستم های الکتی همچنان برای مشر
 وزارت عدلیه ارسال شده است. 

 

 مراجعه نمایید.  (www.mcit.gov.af) برای معلومات بیشتی به ویب سایت ما 

 

http://www.mcit.gov.af/?fbclid=IwAR35JmLdZyMJroA9KG3qQPrR-bu9FgNB42oGSXdELFkaNm4IfYO3DCQYzo4

