
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

 عــــنوان بسـت :)                                                                                (     

 رتـــــبه /بسـت: )                                                                                 (    

 (                : )     بخش مربوطه

 (        اداره مربوطه : )

 (        موقـــــــعــيت : )

 ( کـــــــــــــــود : )              

 (        گزارشـــدهی : ) 

 (        گزارش گيری :) 

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

 نتایج در راستای پاليسی های اقتصادی نظارت و جمع آوری دیتا و تحليل،  جهت حمایت از دیپارتمنت نظارت از    : هدف وظيفه

و دیگر ادارات در زمينه نظارت از فعاليت های از ریاست های سکتوری، وزارت های تطبيق کننده  کشورانکشاف ملی  و پالن های

 .ها و پالن ها به سطح نتایج این استراتيژی

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

 : ویوظيف يت های مکلفيت ها ومسؤل
 
 ش دهی، پرسشنامه ها و تقسيم اوقات.ایجاد و بازبينی ابزار نظارتی معين، بشمول مشخصات، فارمت های گزار .1

اعطای مشوره های مداوم به ریاست ها سکتوری، وزارت های تطبيق کننده و دیگر ادارات مربوط، جهت تعيين  .2

 .کشور انکشاف ملیو پالن های  های استراتيژی شاخص ها در زمينه نظارت از پيشرفت تطبيق فعاليت 

اعطای مشوره های مداوم به ریاست های سکتوری، وزارت های ذیربط و دیگر ادارات مربوطه، جهت حصول  .3

 اطمينان از جریان و دریافت به موقع دیتا.

 .نتایج ازو ریس نظارت تطبيق تصاميم و فيصله های آمر  .4

 تطبيق اهداف وپروگرام های ریاست. .5

 اتخاذ تصميم درامر تحقق اهداف وپروگرام های امریت مربوط. .6

 .مربوطهتنظيم وظایف ورهبری کارکنان مسلکی واجرائيوی  .7

 اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون. .8

 

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

 :مواصفات 
 حد اقل درجه تحصيل: -1

 و یا رشته های مربوط به پاليسی/اداره عامه ليسانس و یا باالترازآن دررشته اقتصادسند تحصيلی  دارای. 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کارییک. 

  را دارا باشد اداره مربوط (پاليسیتطبيق خط ومشی )قابليت. 

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

 .)برنامه هاي كمپيوتر) ورد ، اكسل( ، لسان انگليسي ) بلدیت 

 .برنامه هاي اداره، رهبري وپالنگذاري 

 

 ی  :رهنمود تسلمی دهی فورم درخواست

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای  وندد    دد   نسدد   

  واوردن.

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

 

                         

 نتايج ازكارشناس نظارت 

 4بست 

 نظارت از نتايجرياست 

 وزارت اقتصاد

 ی شاه محمود خان واتغاز
 

35-90-08-10-12 

 نتايج  ازبه آمر نظارت 
 

 

 ندارد
 

 
 

  

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  تحصولی اسناد

اسناد تحصولی  ا ن تا ون دنو ویارت 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 ای د  تاو دگ دته  ادن و در صورتی

کدار  و فدورم  نف کاتی قراردادکاری در سکتور خصوصی/توسسات  اد

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

 .سا ر اسناد اضافی جنًا خودداری دما ن

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

    :ا مو  آدرس ها 

 bs@moec.gov.afjoTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.af CC: 

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

 

mailto:jobs@moec.gov.af
mailto:csc.moec@iarcsc.gov.af

