
 های خدمات ملکیستبالیحه وظایف 

 ستبمعلومات کلی 

  ست:بشماره اعالن 

 باغبان عنوان وظیفه:

 7 ست:ب

 تفتیش اداره عالی وزارت یا اداره:

 (     مرکز)    کابل ست:بموقعیت 

 ریاست مالی و اداری بخش مربوطه

 1 ست:بتعداد 

 مدیر حفظ و مراقبت گزارشده به:

  گیر از:گزارش

 66-90-030-108و107 ست:بکود 

 1399-10-22 تاریخ بازنگری:

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

 .وارسی و مراقبت دوامدار از سرسبزی و شادابی صحن اداره  هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 اداره جهت سرسبزی و شادابی در مواقع الزم. به آبیاری و مراقبت گل ها و اشجار متعلق .1

 در زمان ضروری آن.  تفتیشها و چمن های مربوط اداره عالی  پاک کاری و مجزا نمودن گیاه های هرزه از ساحات گل .2

 مورد ضرورت در صحن اداره مطابق به هدایت مدیر حفظ و مراقبت در مواقع معین.  های زینتی گلغرس نهال ها ، بته ها و .3

 سبزه و ها گل خرابی و ضایعات از وگیریو جل درخواست به موقع مواد کیمیاوی غرض بارور نمودن گل ها و ساحات سبز مربوط اداره عالی بررسی .4

 .عندالموقع سبز ساحات و ها زار

 های زاید و خشک شده درختان، بته ها و گل ها به منظور تقویت و زیبایی مجدد آن ها.قطع و برش شاخه  .5

 ارایه گزارش شفاهی اجراات خویش. .6

در ساحه وکود اخالقی اداره رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک  .7

 کاری مربوطه.

   ایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.اجرای س .8

  

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:8و 7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

 رشته تحصیلی:
 برای احراز این بست نیاز نمی باشد. تحصیلیداشتن سند  -1

 تجربه کاری:

 داشتن تجربه کاری برای احراز این بست نیاز نمی باشد. -2

 مهارت های الزم:

 توانایی انجام وظایفه را داشته باشد. -3

 موارد تشویقی:

 طبقه اناث و اشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام و رهنمودهای نافذه تطبیق میگردد. برایموارد تشویقی  -4

 


