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تعقیب ،پیگری ،تطبیق مصوبات و انتقال رسی ع و محفوظ اجندا و مصوبات کابینه به شخص آمر اعطا واج راات در زمینه
طبق هدایت وی

صالحیت و مسئولیت های وظیفوی
 .1ی
رن
ساخت اسناد قابل ارائه طبق فارمت مندرج مصوبه  96.01.23کابینه به امضای شخص اول وزارت حداقل یک هفته
نهائ
قبل غرض شمولیت در اجندا به ریاست انسجام امور کابینه؛
 .2ایجاد کمیته ر ن
معت از داخل تشکیل اداره و مدیریت آن به منظورتنظیم امور مربوطه به کابینه؛
 .3همکاری با ریاست انسجام امور کابینه در رابطه به ترتیب پالن کاری کابینه؛
ن
قانوئ به شخص وزیر غرض بحث راجع به آن کابینه؛
 .4ترتیب اجندای کوتاه و جامع و ارائه مشوره های الزم
 .5انتقال رسی ع و محفوظ اجندا و مصوبات کابینه به شخص وزیر غرض اجراات در زمینه طبق هدایت وی؛
ی
ابتدائ کابینه در رابطه به پیشنهاد اداره مربوطه؛
 .6حصول اطمینان از تکمیل اسناد قابل ارائه به کابینه و طرح مصوبات
وظایف تخصیص
 .7حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت مصون اسناد کابینه در قید فهرست و انکشاف دیتابس آن؛
ی
تدابتی در رابطه به تحقق مصوبات؛
 .8مدیریت چگونگ تحقق پالن
ر
ی
یائ گزارشات واحد های اداری ،مایل و تخنیگ از چگونگ تحقق وظایف مصوبات کابینه؛
 .9توحید و ارز ی
ی
 .10هماهنگ سازی گزارش از چگونگ تحقق مصوبات به ریاست انسجام امور کابینه؛
ی
 .11ارائه به موقع گزارش از چگونگ تحقق مصوبات به ریاست انسجام امور کابینه؛
ر
ستده شده در
 .12همکاری الزم اداری و تخنیگ با تیم های نظارئ ریاست انسجام امور کابینه دررابطه به تحقق وظایف ر
مصوبات کابینه.
 .1ترتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم ،بمنظور رسیدن به اهداف ر ن
تعیت شده اداره؛
ر
ن
ن
رهتی
 .2ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه و
عندالضورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه ،بمنظور مطلع ساخت ی
ر
مدیریت
وظایف
وزارت؛
رن
ستده میشود.
 .3اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق
قوانت ،مقررات و اهداف وزارت ر
ن
ر
 .1ر ن
ی
تامت ارتباط با اداره امور ریاست ج.ا.ا  ،معاونیت اول و دوم ریاست ج.ا.ا  ،وزارت دولت در امور پارلمائ ،دفت شواری
وظایف هماهنگ
امنیت و سایر ادارات رپتامون اسناد و مکاتیب اداره مربوطه.
این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد  8 ،7و  34قانون کارکنان خدمات ملیک و بند ( )7ماده  14طرزالعمل استخدام با حد
ررسایط استخدام
اقل ررسایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصییل

ر
رن
آموزش ،حکومتداری ،اقتصاد،
داشت سند تحصییل حد اقل لیسانس در یگ از رشتههای اداره عامه ،اداره تجارت ،مدیریت
بشی ،حقوق ،علوم سیاش ،جامعه شناش ،روان شناش ،پالییس عامه ،ژور ر ن
مدیریت منابع ر
نالتم ،ادبیات ،فلسفه ،تاری خ،
مدیریت عمویم ،مدیریت مایل ،مدیریت پروژه ،ارتباطات ،باستان شناش ،مردم شناش ،حسابداری از موسسات تحصییل
میل و ر ن
بت الملیل داخل و یا خارج کشور ،به درجات باالتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده یم شود.

تجربه کاری

داشت حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات میل و ر ن
رن
بت الملیل داخل و یا خارج کشور.
•
ً
ر
ن
داشت حد اقل پنج سال تجربه کاری کامال مرتبط به وظیفه ،واجد ررسایط این بست یم باشد.
• کاندید خالف رشته با

مهارتهای الزم

آشنائ (تحریر و تکلم) با زبان انگلییس؛
أ .تسلط به یگ از زبانهای رسیم (پشتو یا دری) و
ی
ب .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

ر
تشویق
موارد
نوت

أ )5( .نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم و ( )3نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام
اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
ب )5( .نمره امتیازی برای ر
قش اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

