
 

 های خدمات ملکیستبالیحه وظایف 

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 کارشناس توسعه  پالیسی ها وان وظیفه:عن

 4 بست:

 اداره عالی بررسی وزارت یا اداره:

 (       کابلوالیت )      موقعیت بست:

 پالیسی وپالنریاست  بخش مربوطه

 1 تعداد بست:

 آمر توسعه و پالیسی ها گزارشده به:

 کارمندان تحت اثرمطابق ساختارتشکیالتی. گیر از:گزارش

 66-90-04-010 ت:کود بس

 0-01-1398 تاریخ بازنگری:

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

 مطابقت با قانون بررسی. در های بررسی در سطح کشورگیری در پروسه طرح، توسعه و انکشاف پالیسی  سهم هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره. و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی ترتیب پالن کاری ماهوار .1

 طرح پالیسی ها جهت غنامندی  پالیسی های اداره عالی بررسی  . سهم گیری فعال در .2

 تنظیم آن.اداره به منظور  مسوده های طرزالعمل، مقررات، پالییسی ها، استراتیژی ها، لوایح و رهنمود ها اشتراک در طرح و تدوین .3

مبنای وضع موجود فعالیت های بررسی در سطح  عملی بر و های مؤثر ارائه نظریات ومعلومات الزم و مؤثر در جهت طرح پالیسی .4

 کشور.

 ارائه طرح های سازنده در جهت بهبود فعالیت های بررسی در سطح کشور. .5

 .طح ریاست به منظور انکشاف و توسعه  پالیسی هامربوط در تحلیل پالیسی ها و استراتیژی های داخلی به س همکاری با آمر .6

 هماهنگی ریاست های سکتوری جهت غنی شدن پالیسی . توسعه پالیسی های بررسی در اتخاذ تصمیم در .7

 طرح و تدوین پالیسی های بررسی در هماهنگی با بخش فنی و مسلکی به منظور بهبود امور بازرسی.  .8

 سپرده میشود. ابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به ویمقامات مطاجرای سایر وظایف که از طرف  .9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 ن خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:قانون کارکنا 34و 8 این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

درجه تحصیلی  باالتر در رشته های متذکره ارجحیت  و به ، حقوق، اداره عامه،اقتصاد های در یکی از رشته سند تحصیلی لیسانس حد اقل .1

 .داده میشود

 تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال. .2

 .( با زبان انگلیسی تحریر و تکلم ) و آشنایی ( دری یا پشتو از زبان های رسمی) به یکیتسلط  .3

 مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهاشتن د


