
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 ستبمعلومات کلی 

  شماره اعالن بست:

   بین المللی  همکاری هایکارشناس  عنوان وظیفه:

 3 بست:

 بررسیاداره عالی  وزارت یا اداره:

 ( مرکزکابل ) موقعیت بست:

 انکشاف مسلکیریاست  بخش مربوطه

 1 تعداد بست:

  وهمکاریهای بین المللیآمر میتودولوژی  گزارشده به:

 تحت اثرمطابق ساختارتشکیالتی. کارکنان گیر از:گزارش

  کود بست:

  تاریخ بازنگری:

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

پالیسیها، رهنمودها، چک لیست ها واوراق معیاری سازی بخاطر  بررسیبین المللی  مناسبات با ادارات ونهادهایمدیریت وتنظیم  :هدف وظیفه

 ره وکارمندانارتقای ظرفیت اداهمچنین و کاری

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

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 درهماهنگی با ریاست دفتر مقام اداره بانهاد های خارجی  های مالقاتمناسبات و تنظیم  .1

 جهت نیل به اهداف اداره  خارجیوسایرنهاد های  بررسیادارات ونهادهای بین المللی جمع آوری معلومات درمورد  .2

خاارجی جهات  کوسای(وسایرنهاد هایبین المللی)انتوسای،اسوسای،ای نهادهاو بررسیدارات بین المللی اتنظیم وتأمین ارتباط با  .3

 وکارمندانجلب وجذب کمها در بخش ارتقای ظرفیت اداره 

 جهت ارتقای ظرفیت کارمندان بررسیمدیریت وترتیب تفاهم نامه ها با نهادهای بین المللی  .4

 جهت تحقق مواد مندرج تفاهم نامه ها وسایر نهادها همکار بررسیلمللی بین ا نهادهایبا  ها تفاهم نام تطبیق .5

 وشناسای خالها ونواقص جهت بهبود امور پیگیری وتهیه گزارش از چگونگی تطبیق تفاهم نامه ها  .6

 وظایف مدیریتی:

 های آمریت مربوطهپالن وتطبیق ساالنه وهمچنین همکاری وسهم گیری درطرحربعوار، ترتیب پالنهای کاری ماهوار،  طرح و .7

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طارز سالو ،  .8

 استراتیژی مبارزه با فساد اداری وکود اخالقی در ساحه کاری مربوطه

 ادارهارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی وارتقای ظرفیت خودی جهت اجراات بهتر ومعیاری به منظور حصول اهداف  .9

  ش مربوطه ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و ساالنه از بخش فعالیتها ودست آوردهای بخ .10

 وی سپرده میشود.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به  .11

 وظایف هماهنگی:

جهت تحقق بهتار اهاداف و  بخشهاآمریت های مربوط به ریاست تحقیق و سایر ریاست دفتر، ایجاد و تحکیم روابط کاری موثر با  .12

 مربوطهپالن های کاری 

سای،ایکوسای(وساایرنهاد ونهادهاا باین المللی)انتوسای،اسو بررسیبا ادارات بین المللی ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی  .13

 های خارجی جهت حصول اهداف کاری 

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

 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  



قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل   34و  8، 7الیحه وظایف با درنظر داشت مواد  این     

 ترتیب گردیده  است 

 رشته تحصیلی:
، ، پالیسی عامهاقتصاد، اداره عامه ،وعلوم سیاسی ، حقوقبررسی نس دریکی ازرشته هایداشتن سند تحصیل حداقل لیسا .1

وبه درجه تحصیل باالتر در  CAو ACCA  ، CPAژورنالیزم ،وحسابی مدیریت مالیمدیریت عمومی، اداره و تجارت، 

 رشته های متذکره ارجحیت داده میشود 

 : تجربه کاری
 مرتبط به وظیفه سال  یکداشتن تجربه کاری حد اقل  .2

 مهارت های الزم: 

 لسان های رسمی )پشتو ودری ( وتسلط )تحریر و تکلم ( به لسان انگلیسی یکی از تسلط به .3

 تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. .4

  زبان های رسمی و انگلیسییکی از به  داشتن مهارت گزارش نویسی .5

 موارد تشویقی:
 ورهنمودهای نافذه تطبیق میگرددطرزالعمل استخدام  مطابق معلولیتاناث واشخاص دارای  طبقهی برای تشویق موارد .6

 


