
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

 عــنوان بسـت :                                                                               

 رتـــبه /بسـت:                                                                                  

                 :     بخش مربوطه

         اداره مربوطه :

         موقـــــــعــيت :

  کـــــــــــــــود :

         :  گزارشــدهی

 گزارش گيری:

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

تامين روابط  و هماهنگی با مؤسسات و سازمانهای مالی منطقوی جهت جلب و جذب کمک های مالی و  هدف وظيفه :

 تخنيکی.
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 : ویوظيف مکلفيت ها ومسؤليت های 

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

و سازمان های بین المللی و سازمان های بین الحکومتی، منطقوی غرض جلب کمک های  تامین ارتباط با مؤسسات .2

 مالی و تخنیکی غرض تمویل پروژه ها و پروگرام های انکشافی دولت.

 .تهیه و ترتیب اسناد پروژوی وزارت ها و ادارات در تفاهم با ریاست های سکتوری .3

اولویت بندی پروژه ها و ترتیب پروپوزل های پیشنهادی وزارت ها و ادارات غرض دریافت وجوه مالی به  .4

 موسسات مالی و سازمان های بین المللی و منطقوی.

جمع آوری معلومات و بازدید از جریان کار پروژه های انکشافی در مرکز و والیات به همکاری ریاست ها و   .5

 وزارت های سکتوری. 

حلیل و ارزیابی راپور های نهائی جلسات، سازمان های منطقوی و اجراات به موقع پیرامون تصامیم و فیصله های ت .6

 سازمان های مذکور و تکثیر آن به وزارت ها و ادارات ذیربط. 

منطقوی و ارائه آن به سکرتریت  یترتیب گزارش ساالنه از عملکرد ملی طبق تصامیم و فیصله های سازمان ها .7

 مان های مذکور. ساز

اشتراک در جلسات و ورکشاپ ها سمینار های سازمان های مالی و منطقوی و ارائه گزارش به مقام ریاست و  .8

 وزارت. 

ای آمریت و هارائه نظریات و مشوره های فنی و اتخاذ تصامیم در جهت غنامندی هرچه بیشتر هدف و برنامه  .9

 ریاست. 

 به مراجع مربوطه.و عندالضرورت  ساالنه  ،شده بطور ماهوار،ربعوار تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام  .10

 اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون. .11

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

 
 تحصيالت، تجارب و مهارت های الزم: 

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

 است.

 حد اقل درجه تحصيل: -1

 ليسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، روابط بين الملل، حقوق و علوم سياسی، حقووق قل سند تحصيلی حدا دارای

 .بين الملل و به درجه تحصيلی باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحيت داده ميشود 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

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

 رس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...مهارت هاي ديگر)كو -4

  اشنائی به برنامه های کمپيوترMS office package  

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

 

                         

   (  IMFصندق وجهی پولمديرعمومی مؤسسات مالی منطقوی )بانک جهانی،بانک اسيائی ،بانک اسالمی 

4 

 ریاست ارتباط خارجه 

  وزارت اقتصاد 

 غازی شاه محمود خان وات

35-90-08-17 

 امرسيستم ملل متحد ومؤسسات بين المللی ومنطقوی به 

 مالی و منطقویمدیر موسسات 
 

 



 

 

 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای  وندد    دد   نسدد   

 واوردن. 

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  ن.ضمومه دما 

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  کاری در سکتور خصوصی/توسسات  ادنف کاتی قرارداد

ن ق داته هاف تقن رداته ها و ضمومه دود. ای ارسال تص 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 

 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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