
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

 عــنوان بسـت :                                                                               

 رتـــبه /بسـت:                                                                                  

                 :     بخش مربوطه

         اداره مربوطه :

         موقـــــــعــيت :

  کـــــــــــــــود :

         :  گزارشــدهی

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

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

 ترتيب، تنظيم و طی مراحل اسناد سفر های کارکنان وزارت.  :هدف وظيفه 
......................................................................................................................................................................................... 

 

 مكلفيت ها و مسئوليت هاي وظيفوي :
 
 ترتيب پالن کاری بخش مربوط در مطابقت با پالن آمریت بمنظور نيل به اهداف تعين شده اداره. .1

 تریب تنظيم و طی مراحل مکاتيب و پيشنهادات مسافرت های رسمی مقامات عالی رتبه و سایر کارکنان وزارت. .2

 مراحل اسناد مالی معاش و کرایه های منزل اتشه فرهنگی جهت اجرای معاشات و سایر امتيازات آنها.طی  .3

 .معرفی کارکنان وزارت بریاست ارتباط خارجه غرض سفر به کشور های خارجی  .4

ت ها و شسيمينار ها و ن طی مراحل اسناد مقامات عالی رتبه در وزارت خارجه و سفارت های کشور ها مقيم در افغانستان جهت اشتراک در .5

 دعوت های رسمی.

تامين ارتباط و هماهنگی با آتشه های فرهنگی مقيم در کشور های خارجی غرض رسيده گی به مشکالت و پيشنهادات آنها از طریق بخش های  .6

 مربوطه و مقام وزارت.

يسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در معرفی کارمندان منتخب شده به بورسيه های پروگرام های آموزشی به خارج کشور به کم .7

 هماهنگی با ریاست منابع بشری.

 تطبيق اهداف و پروگرام های اداره مربوط و و اتخاذ تصميم در امر تحقق آنها. .8

 که از طرف مقامات مطابق قوانين، مقررات و اهداف وزارت سپرده ميشود.اجراي سایر وظایف  .9

 

 

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

 

 

 

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

 درجه تحصيل :  -1

 یننا بننه  ليسنناند در رشننته هننای علننوم انسننانی ، ادبيننات ، اقتصنناد ، حقننو  و علننوم سياسننی  سننند تحصننيلی حننداقل  دارای

 .تحصيالت باالتر از ان ارجحيت داده ميشود 

 نوع ومدت زمان تجربه(: تجارب الزمه ) -2

 را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کاری یک. 

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

 .)برنامه هاي مدیریت كمپيوتر)ورد، اكسل( ، لسان انگليسي )آشنایي 

 

 
 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

خواسددتی ار ال نونددل بددد   نسدد   عالقمنددنام توتوادنددن فددورم در

  واوردن.

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

 

 رشاتمدیر عمومی تظيم سفر ها و گزا

  (4)     

                                 دفتر

      وزارت اقتصاد                     

     شاه محمود خان غازی وات               

35-90-01-25 

 آمر هماهنگی و ارتباط والیات

 مدیر تظيم سفر ها و گزارشات

 

 

 

 

 

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


 

 

 ا ادن فورم و همچنام ال عموم کادندنام تحترم تقاضا توگردد تا 

کدایی تدرکرخ خدودا را تجارب کاری تادودن ددنو و  اسناد تحصولی

ضمومه دمادن. اسناد تحصولی  ادن تادون دنو ولارت تحصدالت عدانی 

که دونتدی  اددنف فدورم خلدا سدواد   ادن. تجارب کاری در صورتی

که تجارب تادون دنو که  وشتر ال دا تاو دگردته  ادن و در صورتی

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

وه دهی ضمومه دود. ال ارسال تصندق داته هاف تقندرداته ها و تان

 .سادر اسناد اضافی جنًا خودداری دمادن

فورم را  عن ال خاده یری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری  ه 

 ادمو  آدرس ها بد :

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.afCC:  

 ( دبادن.5Mbام  ی ) 5حجم ادن اسناد  وشتر ال  ارسال داردن.

 ه  0782642023غرض تعلوتات  وشتر عالقمننام توتوادنن  ه دمارو تولفوم 

 تماس دنو ح  تشک  دمادنن. 
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