
 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكي 

 

 عــنوان بسـت :                                                                               

 رتـــبه /بسـت:                                                                                  

                 :     بخش مربوطه

         اداره مربوطه :

         موقـــــــعــيت :

  کـــــــــــــــود :

         :   گزارشــدهی

 گزارش گيری :

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

جمع آوری معلومات پروژوی ، راپور های تحليلی پيشرفت کار، مراقبت از جريان تطبيق و اجرای  بهامور مربوط انسجام :  وظيفه هدف

  عت و آبياری، انکشاف دهات و انرژی و آب در مناطق کم انکشاف يافته راتخصيصات پروژه های انکشافی کوچک وزارت های ز

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

 اليحه وظايف:

 
  در مطابقت به پالن آمريت مربوطه جهت رسيدن به اهداف تعيين شده. ساالنهو  طرح و ترتيب پالن کاری ماهوار، ربعوار .1

گزارش هاي ماهوار وربعوار از چگونگي تطبيق پروژه هاي   انكشافي كوچك درمناطق كم انكشاف يافته تنظيم راپورهاي تحليلي و .2

 وارسال آن بمديريت عمومي توحيد وانسجام.

 تهيه معلومات غرض ترتيب ديتابيس پروژه هاي درحال تطبيق وزارت هاي سكتوري درمناطق كم انكشاف يافته . .3

يق وزارت هاي سكتوري در مناطق كم انكشاف يافته با  درنظر داشت پيشرفت كار واجراي ثبت وراجستر پروژه هاي درحال تطب .4

 تخصيصات در زمينه.  

جمع آوري معلومات در مورد پاليسي واستراتيژي انكشاف اقتصادي واجتماعي مناطق كم انكشاف يافته در وزارت هاي سكتوري  .5

 مربوط .

 يافته از طريق واليات مربوطه .كم انكشاف   والياتجمع آوري نيازمندي هاي   .6

 مناطق كم انكشاف يافته . پيگيري ومراقبت متداوم از چگونگي تطبيق پروژه ها درسكتور هاي مربوط در .7

مراقبت از چگونگي اجراي تخصيصات پروژه هاي وزارت هاي سكتوري در مناطق كم انكشاف يافته بوزارت ماليه با درنظر داشت  .8

 فت كار آنها منجانب وزارت هاي سكتوري .ارسال تقاضا و راپور پيشر

ترتيب راپور هاي تحليلي وگزارش هاي ماهوارو ربعوار از چگونگي تطبيق پروژه هاي انكشافي كوچك در مناطق كم انكشاف يافته   .9

يد با درنظر داشت پيشرفت كار واجراي تخصيصات در زمينه بشكل سكتور وار و واليت وار و ارسال آن بمديريت عمومي توح

 وانسجام .

 ثبت وراجستر اجراي تخصيصات پروژه هاي انكشافي كوچك در مناطق كم انكشاف يافته. .10

 Steeringمطالعه راپور ها وارزيابي تخنيكي پروژه هاي وزارت هاي سكتوري  بمنظور عقد قرار داد وارايه آن به كميته رهبري )  .11

committee .) 

 اجراي ساير وظايف سپرده شده از طرف مقام در مطا بقت با قانون. .12

 

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

 
 و مهارت های الزم: تحصيالت، تجارب 

 تحصيالت، تجارب و مهارت های الزم: 

 ( قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گرديده است.34(  و )8(،)7مقتضيات حد اقل برای احراز اين بست در احکام مندرج مواد )
 

 حد اقل درجه تحصيل : .1

ت و يا اداره و تجارت به دارندگان درجۀ داراي سند تحصيلي حد اقل لسانس در يکی از رشته های: انجنيري، اقتصاد، زراع

 تحصيلی باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحيت داده ميشود
 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه ( :2  

 .  يک سال تجربه كاري مرتبط به وظيفه را دارا باشد 

 آموزش داخل خدمت ( وغيره  –مهارت هاي ديگر ) كورس هاي كوتاه مدت 3

 مديريت كمپيوتر ) ورد ، اكسل ( لسان انگليسي ) بلديت( .  برنامه هاي 

 وپالنگذاري  –برنامه هاي مديريت 

  کارشناس  امور اجتماعي مناطق كم انكشاف يافته

(4) 

 رياست انكشاف منطقوي                                    

 وزارت اقتصاد                      

 شاه محمود خان غازي وات               

35-90-06-12         

 افتهيمناطق کم انکشاف  یها تيفعال ميآمر تنظ

 ندارد

 



 

 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

 عالقمندان میتوانند فورم درخواستی ار از لینک ذیل بدست  بیاورند.

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

 
برا ایرف فرورم و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگرردد ترا 

تجارب کاری تایید شده و کرایی تررکرخ خرویا را ضرمیم   اسناد تحصیلی

نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی باشد. تجرارب 

ولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده ک  بیشتر از ک  دکاری در صورتی

ک  تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات شا ماه نگرشت  باشد و در صورتی

باشد، کایی قرارداد کار  و فورم مالی  دهری ضرمیم  شرود. از ارسرا  

تصدیق نام  ها، تقدیرنام  هرا و سرایر اسرناد اضرافی  رداد خرودداری 

 .نماید

خان  یری و ضمیم  نمودن اسناد تحصیلی و تجرب  کاری ب  ایمیل  فورم را بعد از

 آدرس ها ذیل:

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.afCC:  

 ( نباشد.5Mbام بی ) 5حجم ایف اسناد بیشتر از  ارسا  دارید.

ب  تماس  0782642023غرض معلومات بیشتر عالقمندان میتوانند ب  شماره تیلفون 

 شده حل مشکل نمایند. 

 

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