الیحه وظایف بست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعالن بست :
عنوان وظیفه :

مدیرعمومی انکشاف سکتورخصوصی

بست
ریاست مربوطه

ریاست مالی تجارت وانکشاف سکتورخصوصی

وزارت یا اداره :

اقتصاد

موفقعیت بست :

کابل (مرکز)

تعداد بست :

1

گزارش ده به :

به آمر تجارت وانکشاف سرمایه گذاری

گزارش گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیالتی)

4

تاریخ بازنگری:
1398/1/4
.......................................................................................................................................................................
هدف وظیفه :ابراز نظر درطرح وترتیب پالن های انکشافی سکتور خصوصی در هماهنگی و همکاری با وزارت تجارت وادارات مرتبط
وبازدید از پروژه های انکشافی وشرکت های مختلط.
........................................................................................................................................................................

صالحیت و مسولیت های وظیفوی:
 .1ترتیب پالن های کاری به طور ربع وار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی ریاست به منظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره .
 .2همکاری درطرح وترتیب پالن های انکشاف سکتور خصوصی وسهم آن در انکشاف اقتصاد ملی در همکاری با وزارت تجارت صنایع و اتاق
های تجارت و صنایع .
 .3همکاری الزم در تجدید نظر قوانین و مقررات و طرز العمل های که سهولت الزم را به سکتور های خصوصی فراهم می سازد.
 .4بازدید از پروژه های انکشافی وشرکت ها و ادارات خصوصی جهت مالحظه تطبیق و رشد سکتور اقتصادی ذیربط.
 .5ارایه طرح های سازنده جهت انکشاف سرمایه گذاری و سکتور خصوصی .
 .6اجراات درمورد مصوبات  ،هدایات وفرامین درعرصه انکشاف سکتور خصوصی جهت مالحظه تطبیق و رشد سکتوری اقتصادی ذیربط.
 .7تامین وبهبود روابط کاری با شعبات ذیربط وزارت ها و ادارات سکتوری در رابطه چگونگی از تطبیق پروژه ها .
 .8اشتراک درجلسات وسیمینار های ادارات سکتوری جهت ابراز نظر میتودیکی در مورد پروژه های مربوط .
 .9ابراز نظر پیرامون صدور جواز نامه های بخش فعالیت خصوصی .
 .10ارائیه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه وعندالضرورت از فعالیت ودست آورد های آمریت مربوط به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت .
 .11اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصالح مطابق به قوانین ،مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.
............................................................................................................................................................................

شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه کاری:
این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد  7،و  34قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :

 .1درجه تحصیل:
داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد  ،پالیسی عامه  ،اداره و تجارت ،اداره عامه ،مدیریت عمومی ،حکومتداری ،توسعه
پایدار،مدیریت مالی و به درجه تحصلی باالتر در رشته های متذکره ارجیحت داده میشود.
 .2تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال .
 .3تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و یا پشتو) آشنائی (تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی.
 .4مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی

:

تتت
بد تدست

عالقمندان میتوانند فورم درخواستتتتی ار ای کینی
تیاورند.
https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form
تتتا می ردد تا تا ابن
و همچنان ای عموم کاندبدان محترم تقاضت
فورم ا سناد تح صیلی تجارب کاری تابید شده و کاپی تذکرۀ خوبش
را ضمیمه نمابد .ا سناد تح صیلی تابد تابید شده ویارت تح صالت
عاکی تاشتتد .تجارب کاری در رتتورتیکه دوکتی تاشتتدف فورم خل
تد و در
تته تاشت
تش ماه ن ذشت
تتر ای شت
تده که تیات
توانت تابید شت
ست
رورتیکه تجارب کاری در سکتور خ صو ری/مو س سات تا شدف کاپی
قرارداد کار و فورم ماکیه دهی ضمیمه شود .ای ار سال ت صدبق
نامه هاف تقدبرنامه ها و ستتابر استتناد اضتتافی ود ا خودداری
نمابد.
فورم را تعد ای خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجرته کاری ته ابمید آدرس
ها بد:
To: jobs@moec.gov.af
CC: csc.moec@iarcsc.gov.af
ارسال داربد .حجم ابن اسناد تیاتر ای  5ام تی ( )5Mbنباشد.
غرض معلومات تیاتر عالقمندان میتوانند ته شماره تیلفون  0782642023ته تماس شده حد
ماکد نمابند.

