
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

 عــنوان بسـت :                                                                               

 رتـــبه /بسـت:                                                                                  

                 :     بخش مربوطه

         اداره مربوطه :

         موقـــــــعــيت :

  کـــــــــــــــود :

         :   گزارشــدهی

 گزارش گيری :

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

 .جهت تنظيم فعاليت ها منطقوی مالی  سازمانهای و تامين روابط با مؤسسات هدف وظيفه :

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

 : ویوظيف ها ومسؤليت های مکلفيت 
 

 
 در مطابقت با پالن ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارتربعوار و ساالنه  تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار, .1

 جمع آوری معلومات و تهیه گزارش از چگونگی فعالیت های موسسات مالی منطقوی طور ربع وار و ساالنه.  .2

 گونگی تحقق و تصامیم فیصله های جلسات، سازمان های منطقوی.تهیه و ترتیب گزارش ساالنه از چ .3

تهیه و ترتیب گزارش از چگونگی پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه آن به سکرتریت سازمان  .4

 های منطقوی. 

 ی در سطح کشور.قوتحلیل و ارزیابی فعالیت های موسسات مالی و منط .5

رض غالنه در مورد فعالیت ها و پروژه های سازمان  های منطقوی ( ساcountry reportتهیه گزارش های ) .6

 ارسال به سکرتریب سازمان های منطقوی.

تدویر جلسات با فوکل پاینت های وزارت ها و ادارات سکتوری غرض هماهنگی و همکاری پیرامون تهیه  .7

 گزارشات.

 .پروتوکول وه ها مکاتیب موافقتنامفایل نمودن غرض سیستم آرشیف منظم و انکشاف ایجاد   .8

 به مراجع مربوطه.و عندالضرورت  ساالنه  ،تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار  .9

 اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون. .10

 

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

 
 تحصيالت، تجارب و مهارت های الزم: 

قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده  (34و ) (8)(،7احکام مندرج مواد ) این بست در  احراز د اقل برایحمقتضيات 

 است.

 حد اقل درجه تحصيل: -1

 حقووق اقتصاد، روابط بين الملل، حقوق و علوم سياسی در یکی از رشته های: ليسانسسند تحصيلی حداقل  دارای ،

 .ده ميشود ارجحيت دادر رشته های فوق الذکر باالتر  و به درجه تحصيلی بين الملل

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 .را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کاری یک  -3

 مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره... ارت هاي ديگر)كورس هاي كوتاهمه -4

  اشنائی به برنامه های کمپيوترMS office package  

  .تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور )دری یا پيشتو( و تسلط بر زبان انگليسی 

 
 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

                         

  (IMFصندوق وجهی پول )مؤسسات مالی منطقوی )بانک جهانی،بانک اسيائی ،بانک اسالمی ، کارشناس 

4 

 رياست ارتباط خارجه 

  زارت اقتصاد و

 غازی شاه محمود خان وات

35-90-08-18 

 به آمر مربوط 

 ندارد

 

 



 

 

ونددذ ل ددس  نسدد   عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ا   

  واوردن.

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

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

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

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

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

که تجارب تا ون دنو که  وشتر ا  دش تاو دگ دته  ادن و در صورتی

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

ود. ا  ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و ضمومه د تا وه دهی

 .سا ر اسناد اضافی جنًا خودداری دما ن

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

 ل س:ا موس آدرس ها 

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.af CC: 

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