
 

 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی

2020Jan,  05Expire Date:    2019Dec,  25Announced Date:  
    

 عــــنوان بسـت :)                                                                                (     

 (                                              رتـــــبه /بسـت: )                                       

 (                بخش مربوطه : )    

 (        اداره مربوطه : )

 (        موقـــــــعــيت : )

 ( کـــــــــــــــود : )              

 (        گزارشـــدهی : ) 

 (        گزارش گيری :) 

 ( تــاریـــــــــخ : ) 
.................................................................................................................................................................................         

شامل حاکميت قانون نکشافی سکتور ا ی پروژه هاهماهنگی وپيشبرد اموراهداف وفعاليت های انکشاف اقتصادی   :هدف وظيفه 

بر  نظارت اداره عالی، شورای ملی ،ارنوالی ، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانیڅلوی   ،وزارت عدليه ، ستره محکمه وزارت های 

     . فحج واوقاارشاد ،وزارت ،  استراتيژی مبارزه عليه ارتشا وفساد اداری تطبيق 
................................................................................................................................................................... 

  : ویوظيف کلفيت ها ومسؤليت های م
 

 وپروگرام های امریت مربوط. پالنتحقق  تطبيق،اتخاذ تصميم درامر .1

 .به منظوراجراات موثرپالنی ان مسلکی واجرائيوی مدیریت عمومیتنظيم وظایف ورهبری کارکن .2

 .حاکميت قانونبخش  رهنمائی ميتودیکی اداره مربوطه سکتوری درمورد پروژه های انکشافی .3

در مطابقت با بخش پالن حاکميت قانون  بخش تطبيق پاليسی واستراتيژی انکشاف اقتصادی ، اجتماعی پيرامون پروژه های انکشافی .4

 .حهمطرو

 اجراات درتکميل مطالعات اقتصادی وتخنيکی پروژه ها با اداره مربوطه. .5

 .بمنظورابراز نظر ميتودیکی در امر تحقق آنحاکميت قانون بخش اشتراک درمذاکرات بودجوی پروژه های انکشافی  .6

 .در سکتور های فوق جهت رشد فعاليت های اقتصادی کشورابراز نظر پيرامون حجم سرمایه گذاری  .7

يه گذارش های تحليلی با ذکر عوامل پسمانی وپيشنهاد راه حل و ارائه ان به مدیریت عمومی توحيد وانسجام جهت نهایی سازی بطور ته .8

 . وارایه آن به آمریت مربوطربعواروساالنه 

 .اات مورد نظراجرجهت حاکميت قانون بخش  پروژه های هایاقتصادی سکتور حصول پيشنهادات وجمع اوری معلومات از فعاليت های .9

حصول راپورها و ارائه پيشرفت کار فزیکی ومصارف پروژه ها ومطالعه تحليل و ارزیابی راپورهای واصله و ارائه ان با ابراز نظر به  .10

 .حاکميت قانونبخش  آمریت پروژه های

 مطالعه و ابراز نظر در مورد راپورها وسایر موضوعات که از حيث ارتباط وظيفوی از طرف ریاست محول ميگردد. .11

 طبيق اهداف وپروگرام های ریاست  .ت .12

 اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون. .13

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

 :مواصفات 
 حد اقل درجه تحصيل: -1

  انجنيری یا و ليسانس اقتصاد دارای سند تحصيلی. 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه را دارا باشد. یک 

 .قابليت تطبيق خط ومشی )پاليسی( اداره مربوط را دارا باشد 

 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 

 
 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

 یتوانند فورم درخواستی ار از لینک ذیل بدست  بیاورند.عالقمندان م

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

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

ری تایید شده و کرایی تررکرخ خرویا را ضرمیم  تجارب کا اسناد تحصیلی

 حاکميت قانونانکشافی سکتور پروژه های مدير عمومی 

      (4   ) 

 رياست خدمات اجتماعی 

 وزارت اقتصاد

 خان غازی وات شاه محمود 

16-15-90-35  
 

 حاکميت قانونانکشافی سکتور پروژه های آمر

 حاکميت قانونانکشافی سکتور مدير پروژه های 

  

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


 

 

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

ک  دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده ک  بیشتر از کاری در صورتی

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

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

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

 .نماید

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

 ایمیل آدرس ها ذیل:

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.afCC:  
 ( نباشد.5Mbام بی ) 5حجم ایف اسناد بیشتر از  ارسا  دارید.
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