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 ٓ   سهولت را فرامه می کندسان �دمت �
  

  

یک نوآوری موثر در سیستم ارایۀ خدمات عامۀ افغانستان است، کھ در یک  (One-Stop Shop) ایجاد مراکز آسان خدمت

موقعیت مرکزی خدمات عامھ ادارات مختلف دولتی و خصوصی را زیر یک سقف بھ شھروندان بھ شکل ساده و سریع ارایھ 

برنامھ آسان خدمت در عرصھ مثمریت، مؤثریت و شفافیت در عرضھ خدمات عامھ بھبود قابل مالحظھ را بوجود . خواھد نمود

  خواھد آورد و واکنش دولت را در مقابل ضروریات و خواھشات شھروندان سرعت خواھد بخشید

  

طوریکه شاهد هستیم کشور هاي جهان و منطقه به سرعت به سوي پیشرفت و راه اندازي سیستم هاي 

یه خدمات ، آسان سازي امور اداري و اراامور یک نو آوري موثر در سیستم جدید و میکانیزه ساختن 

تغییرات و تحوالت عقب نماند و تشریفاتی در بخش خدامات عامه هستند براي اینکه کشور ما از 

   .بتواند همگام و هم راستا با این تغییرات ایجاد شده حرکت کند

دت ملی در این راستا تالش نمود تا امور اداري و پروسه هاي کاري را مدرن سازي ححکومت و

و سیستم هاي پیشرفته در اداره  داردم هاي موثري در این راستا برنماید و خوشبختانه توانست گا

  .موفقانه ایجاد نموده امور اداري را بدوش دارد کشور ک

یک نوآوري موثر در سیستم ارایۀ خدمات عامۀ  (One-Stop Shop) یجاد مراکز آسان خدمتا

افغانستان است، که در یک موقعیت مرکزي خدمات عامه ادارات مختلف دولتی و خصوصی را زیر 

برنامه آسان خدمت در عرصه . وندان به شکل ساده و سریع ارایه خواهد نمودیک سقف به شهر

مثمریت، مؤثریت و شفافیت در عرضه خدمات عامه بهبود قابل مالحظه را بوجود خواهد آورد و 

در این راستا  .واکنش دولت را در مقابل ضروریات و خواهشات شهروندان سرعت خواهد بخشید

اخرین تغییرات ایجاد شده همگام وهمرا آرهبري اکلیل حکیمی براي انکه با  وزارت مالیه افغانستان به

ستا حرکت کند و بتواند با پیشرفت سریع در این عرصه کنار بیاید ، تالش هاي وسیعی را براي 

مدرنیزاسیون اداره وزارت مالیه انجام داده و زیر ساخت هاي تخنیکی وبستر هاي الزم را براي متحول 

مالیه وهیئت رهبري آن در نظر ین بدین معنی است که وزارت ا. اداره ایجاد نموده است ساختن این 

اکلیل  . پیاده سازد این وزارتم بخش هاي مهم واساسی دارد که تخصصی شدن امور مهم را در تما

سال روان با محترم انام کریموف، رئیس مرکز  1395حکیمی، وزیر مالیه کشور چندي قبل مورخ 

را در ارگ ریاست  "آسان خدمت "عامه و اجتماعی کشور آذربائیجان تفاهمنامه همکاريخدمات 

   .جمهوري به امضا رسانیدند

این برنامه در عرصه ایجاد سهولت، شفافیت، مبارزه با فساد و عرضه خدمات عامه : وزیر مالیه گفت

عامه و اجتماعی رئیس مرکز خدمات  .براي مردم بهبود قابل مالحظه را بوجود خواهد آورد

آذربائیجان اظهار داشت که حکومت آذربائیجان در بخش تخنیکی این برنامه کمک میکند و به 

شهزاد آریوبی رئیس مرکز آسان . کارمندان این مرکز جهت ارائه خدمات عامه آموزش میدهد

و  خدمت در مورد ارائه خدمات، چگونگی تطبیق، فواید و بخش تخنیکی این برنامه پرزینتیشن

حکومت آذربائیجان در ارائه خدمات عامه و اجتماعی از تجربه خوبی  .معلومات مفصل ارائه نمود

برخوردار هست به همین لحاظ حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا این تفاهمنامه را به حکومت 

اري در برنامه آسان خدمت ادارات دولتی قادر خواهد شد که کارهاي اد .آذربایجان به امضا برساند

و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و طوالنی شدن  دهدد را بصورت دقت و سهولت انجام خو

عمده ترین مزایاي بکارگیري تکنالوجی اطالعات درادارات باعث . طی مراحل وجود نخواهد داشت

یه خدامات عامه راایجاد یک اداره موثر و کارآ ،با شفافیت اداري ،مهم ترین مزیت هاي سیستم ا

تذکره، پاسپورت، نکاح خط ، الیسنس ، جواز سیر ، نمبر .اي مردم از طریق این مرکز ارایه میکند بر

پلیت ، سند تولد ، وفات ،اسناد تحصیلی ، سوانخ ودیگر اسناد مهم دولتی را در 

  . آورد خواهد بدست چتر یک زیر از  ممکن وقت کمترین




