
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

 عـــنوان بسـت :                                                                              
 رتـــــبه /بسـت:                                                                               

                 بخش مربوطه :   

         اداره مـربوطه :

         موقــــــــعــيت :

  کــــــــــــــــود :

         گزارشــــدهی :

   گزارش گيری :
........................................................................................................................................................... 

 .ت و استفاده از منابع دیپارتمنت تحليل پاليسی اقتصادیتحليل پاليسی اقتصادی از طریق مدیریت، نظار     هدف وظيفه :

..........................................................................................................................................................

 : ویوظيف مکلفيت ها ومسؤليت های .

 
های پالن کاری مفصل ساالنه دیپارتمنت تحليل پاليسی سازماندهی و تنظيم امور کاری دیپارتمنت، تهيه و تجدید  .1

 .های انکشاف ملی اقتصادی درهماهنگی باپالن

 جهت بهبودی هر چه بيشتر کيفيت کاری.نظارت و کنترول از کيفيت کاری دیپارتمنت و اخذ تدابير الزم  .2

و ستندرد ها ی جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمردرعرصه تحليل ایجاد و معرفی ميتود ها، رهنمود ها، ابزار،  .3

 اقتصادی.

 و اقتصادی و همچنان دیگر گزارشات مربوط تحليل اقتصادی تهيه مسوده گزارشات از چگونگی پيشرفت اجتماعی  .4

 .آمریت تحليل پاليسی اقتصادی ا تحليل های مورد ضرورتاوراق پاليسی و ی

حمایت و پشتيبانی از هماهنگی ایجاد و تطبيق استراتيژی و پاليسی اقتصادی کشور جهت سرعت بخشيدن رشد و  .5

 انکشاف اجتماعی واقتصادی کشور.

 ی اقتصادی.اقتصادی ملی کشورجهت ارزیابی پيشرفت ویا عقب مانهای پاليسی  مرور، بازبينی و تحليل .6

 و پاليسی اقتصادی دولت از وزارت های تطبيق کننده و ادارات دولتی. پالنحمایت از تطبيق  .7

 های تطبيق کننده و ادارات دولتی. تشریح و توضيح استراتيژی و پاليسی اقتصادی دولت به وزارت .8

های سکتوری و ادارات  وزارتتهيه گزارشات منظم نوبتی از تطبيق استراتيژی و پاليسی اقتصادی به همکاری  .9

 دولتی وارائه آن به مرجع تصميم گيرنده.

آوری مسوده استراتيژی و پاليسی های اقتصادی وزارت های ذیربط  از طریق ریاست های سکتوری جهت جمع  .10

 يل و بررسی رول وزارت اقتصاد درزمينه تطبيق آن.تحل

 شور.های اقتصادی سکتوری باالی اقتصاد کارزیابی تاثيرات پاليسی  .11

تحليل و ارزیابی پروپوزل و پيشنهادات وزارت ها و ادارات دولتی جهت ورود اصالحات در استراتيژی و پاليسی  .12

 اقتصادی دولت. 

 درمطابقت با قانون. ریس عمومی پاليسی و نظارت از نتایج اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف  .13

........................................................................................................................................................... 
 

 تحصيالت، تجارب و مهارت های الزم: 
 ( قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.8( و  )7مقتضيات هد اقل برای این بست در ماده )

 

 حد اقل درجه تحصيل: -1

 اداره عامه /و یا رشته های مربوط به پاليسی  لسانس ویا باالتراز آن دررشته اقتصادند تحصيلی حداقل س دارای. 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کاری دو. 

 مهارت هاي ديگر)كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...( -3

 یت كمپيوتر)ورد، اكسل( ، لسان انگليسي برنامه هاي مدیر 

 .برنامه هاي مدیریت ، پالنگذاري 

 
 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای  وندد    دد   نسدد   

  واوردن.

 تحليل پاليسي اقتصاديیت آمر

3  

  اقتصادیاليسي پریاست 

 وزارت اقتصاد

 كابل-غازی شاه محمود خان وات

35-90-06-02 

 اقتصاديرئيس پاليسي به 

 اقتصادیكارشناسان امریت تحليل پاليسي  از

 

 

 

  



 

 

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form 

 
 ا ا ن فورم و همچنام ای عموم کادن نام تحترم تقاضا توگردد تا 

تجارب کاری تا ودن ددنو و کداتی تد کری خدو   را  اسناد تحصولی

اسناد تحصولی  ا ن تا ون دنو ویارت تحصدالت عدا ی  ضمومه دما ن.

ص سدواد  که دو تدی  اددنف فدورم خلد ادن. تجارب کاری در صورتی

که تجارب تا ون دنو که  وشتر ای د  تاو دگ دته  ادن و در صورتی

کدار  و فدورم  کاری در سکتور خصوصی/توسسات  ادنف کاتی قرارداد

ضمومه دود. ای ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و  تا وه دهی

 .سا ر اسناد اضافی جنًا خودداری دما ن

دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری  ه فورم را  عن ای خاده تری و ضمومه 

    :ا مو  آدرس ها 

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.af CC: 

 ( دبادن.5Mbام  ی ) 5حجم ا ن اسناد  وشتر ای  ارسال دار ن.
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