د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا
د ځوانانو عايل شورا کې د غړیتوب لپاره د نوماندۍ پاڼه
فورم کاندیداتوری جهت عضویت در شورای عالی جوانان
دنوماند اړوند معلومات /معلومات شخص کاندید کننده:
نوم او تخلص/اسم و تخلص:

د پالر نوم/اسم پدر:

د پیژندپاڼې شمیره  /منرب تذکره:

د عکس ځای
د نوماند جنسیت/جنسیت کاندید:
نارینه/مرد

محل عکس

د زیږیدو نیټه /تاریخ تولد:
عمر /سن:

ښځینه/زن

اصيل هستوګنځای /سکونت اصلی:
والیت:

ولسوالۍ/ناحیه:

اوسنی هستوګنځای  /سکونت فعلی:

:

والیت:

ولسوالۍ/ناحیه:

د ژبو رسه بلدتیا /تسلط بر زبانهای:

:

دری

کلی /قریه:

کلی /قریه:

پشتو

نورې بهرنۍ ژبې /سایر زبان های خارجی

د اړیکې شمیره /منرب متاس:

بریښنالیک /ایمل آدس:

د نوماند تحصیيل معلومات /معلومات تحصیلی کاندید کننده:
پوهنتون:

پوهنځۍ /رشته تحصیلی:

زدکړو کچه /درجه تحصیل:
لیسانس

رشته تحصیلی:

ماسرت

دوکتورا

په دولت کې اوسنۍ دنده /شغل فعلی در دولت:
نه /خیر
هو /بلی
وزارت /اداره:

ریاست:

په سیايس ګوندونو کې غړیتوب /عضویت در احزاب سیاسی:
نه /خیر
هو /بلی

د ګوند نوم /عنوان حزب:
په مدين ټولنه کې لږترلږه درې کلنه کاري تجربه /تجربه کاری در نهاد های مدنی حد اقل سه سال:
نه /خیر

نه /خیر

د ادارې نوم /عنوان نهاد:
این جانب /زه ........................................د زوی /لور /فرزند.....................................غواړم چې د ځوانانو عالی شورا غړیتوب ترالسه کولو لپاره ټاکنو
کې د زون ،والیت ،ولسوالۍ  /میخواهم تا در انتخابات عضویت در شورای عالی جوانان ولسوالی/والیت/زون ..................................................دهیواد نافذه
قوانینو،ټاکل شویو رشایطو او معیارونو پر بنسټ ګډون وکړم او زه اقرار کوم چې هیڅ ډول جرمي مخینه نه لرم /با در نظرداشت قوانین نافذه کشور ،رشایط و معیارهای متذکزه،
اشرتاک منایم و دارای هیچ نوع سابقه جرمی منیباشم.
السلیک /امضاء ............................................:نیټه /تاریخ .........................../............../...............:وخت /زمان....................:
نوټ:د یادونې وړ ده چې د تذکرې کاپې،یو عکس او د سوانح لنډیز حتمي دی /قابل ذکر است که داشتن کاپی تذکره ،یک قطعه عکس و خلص سوانح حتمی میباشد..

 د ځوانانو عايل شورا غړیتوب ترالسه کولو لپاره دنوماندانو رشایط او معیارونه:
 .1عمر یې له  ۲۵کم او له  ۳۵زیات نه وي
 .2د زدکړو کچه یې حد اقل لیسانس وي
 .3د هیواد ميل ژبو رسه بلدتیا ولري.
 .4په خپل اصيل والیت کې ژوند وکړي.
 .5په مدين،ځوانانو ټولنو ،رضاکارنه کارونو او د ځوانانو اړوندو برخو کې درې کلنه کاري تجربه ولري.
 .6د نیکو اخالقو،ښه نوم او نیک شهرت څخه برخمن وي.
 .7د هیواد او یا هم خپل والیت په کچه یې نوښتګر کارونه تررسه کړي وي.
 .8په خپل والیت کې له شته فرصتونو او ستونزو څخه باخربه وي.
 .9د ځوانانو د ستونزو پیژندنه او دځوانانو د پیاوړتیا لپاره د طرحو ورکولو وړتیا ولري.
 .11درهربۍ او مدیریت تجربه ولري.
 د ځوانانو عايل شورا محدودیتونه:
 .1د دولتي ادارې کارکوونکی باید نه وي.
 .2د والیتي شورا یا ولسوالیو شورا غړی نه وي.
 .3دمحکمې له لوري دبرشیت ضد جرایمو او یا هم دمدين حقوقو په نقض کولو نه وي تورن شوی.
 نوماندان:
 .1هغه نوماندان چې غواړي د ځوانانو عايل شورا غړیتوب ترالسه کولو په موخه ټاکنو کې ګډون وکړي اړ دی چې د نوماندۍ اړوند اسناد د
ټاکنو مدیریت کمیټې ته وسپاري چې د همدې لپاره د افرادو نوماندولو لپاره یوه اونۍ وخت ټاکل شوی دی.
 .2هیڅوک حق نه لري چې له یوې ولسوالۍ یا والیت او یا هم زون (ټاکنیزې حوزې )څخه زیات ځان نوماند کړي
 رشایط و معیارهای کاندیدان جهت عضویت در شورای عالی جوانان:
 .1سن وی از  25سال کمرت و از  35سال بیشرت نباشد؛
 .2حداقل درجه تحصیلی وی لیسانس باشد؛
 .3تسلط به زبان های ملی کشور را داشته باشد؛
 .4در والیت مربوطه خویش سکونت داشته باشد؛
 .5سه سال تجربه کاری با نهاد های مدنی ،نهاد های مرتبط به جوانان و فعالیت های رضاکارانه در عرصه جوانان داشته باشد؛
 .6دارای اهلیت ،شایستگی ،حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛
 .7دارای فعالیت های ابتکاری به سطح والیت مربوطه خویش و یا سطح کشور باشد؛
 .8آگاهی از چالش ها و فرصت های موجوده والیت و زون خویش؛
 .9قابلیت شناسایی مشکالت ،چالش های جوانان و توانایی طرح پالیسی ها مربوط به جوانان؛

 .11تجربه و توانایی رهربی و مدیریت را داشته باشد.
 محدودیت عضویت در شورای عالی جوانان:
 .1کارمند ادارات دولتی نباشد؛
 .2عضو شورای والیتی یا ولسوالی نباشد؛

 .3از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد برشی و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
 کاندیدان:
 .1کاندیدانی که میخواهند درانتخابات اعضای شورای عالی جوانان اشرتاک منایند ،مکلف اند اوراق نامزدی را به کمیته مدیریت

انتخابات بسپارند و دوره نامزدی بدین منظور تا مدت یک هفته دوام مینامید.
 .2هیچ شخص حق ندارد در بیشرت از یک ولسوالی یا والیت) حوزهء انتخاباتی (خود را کاندید مناید.

