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 .، طرح و توسعه پالیسی های بررسی و گزارشدهیآت و معیاری سازی امور پالنگذاریبهبود اجرا هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:
 تحقیق و مطالعه اسناد استراتیژیک کشور به منظور توسعه و انکشاف پالیسی های اداره. .1

های های داخلی غرض تنظیم درست پالندر انکشاف رهنمودها و پالیسی پالیسی و پالن ارائه مشوره های سودمند و مسلکی به ریاست .2

 اداره.

 (.ملی اولویت دارای هایبرنامه و استراتیژیک)  هایبرنامه با مطابقت منظور به اداره استراتیژیک پالن بررسی و تحلیل .3

ی های تطبیق شده بررسی جهت اطمینان از مطالعه و تحلیل پالیس پالیسی ها و استراتیژی های مربوطه و طرح و تدوینهماهنگی  .4

 موثریت و کارایی آنها.

 نظارت از تطبیق پالن استراتیژیک، پالن های ساالنه اداره، پالیسی ها و بنچمارک های مربوطه .5

 هماهنگی امور مربوطه به بنچمارک های مربوط به اداره عالی بررسی .6

 های اداره به منظور تطبیق بهتر بنچمارک های مربوطه تأمین ارتباط با ریاست ها و آمریت .7

 ، بخشهای مربوطه ریاست پالیسی و پالن ها و شیوه های کاری فارمتر مورد مطالعه و ابراز نظر د .8

 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی ریاست به منظور تحقق اهداف اداره.  .9

 کنترول و نظارت از اجراأت و پالن های کاری کارمندان تحت اثر و توجه به ارتقای ظرفیت آنها. .10

 ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و ساالنه از بخش مربوطه به رئیس پالیسی و پالن. .11

طرز سلوک وکود اخالقی اداره در رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره  .12

 ساحه کاری مربوطه.

 ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام درست وظایف  .13

 شود.سپرده مقام اداره مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره اجرای سایر وظایف که از طرف  .14

 وظایف هماهنگی:

معلومات از تطبیق پالیسی ها و استراتیژی ها به منظور ترتیب گزارش تأمین ارتباط با ریاست های سکتوری به منظور جمع آوری  .15

 تطبیق پالیسی و استراتیژی.

 در داخلی یها پالیسی طرح  جهتجمع آوری معلومات اداره به منظور داخلی  ریاست ها و آمریت هایتأمین ارتباط و هماهنگی با  .16

 .اداره استراتیژی با مطابقت

 هماهنگی با کمیته میتودولوژی به منظور طرح و توسعه پالیسی، رهنمود ها و طرزالعمل های بررسی.  .17
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 است:های ذیل ترتیب گردیده  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار 34و 7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

 رشته تحصیلی:

 حقوق، اداره عامه و پالیسی عامه مدیریت، اقتصاد،  های در یکی از رشته سند تحصیلی لیسانس حد اقل .1

 تجربه کاری:



 سال  مرتبط حد اقل دو تجربه کاری .2

 مهارتهای الزم:.

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

 مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهداشتن  .4

 داشتن مهارت طرح پالیسی وپالن  .5

 داشتن مهارتهای کمپیوتری مورد نیاز  .6

 موارد تشویقی:
 طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد  برایموارد تشویقی  .7

 


