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طرح ، پالنگذاری، سازماندهی، هم آهنگی، رهربی، کنرتول، فراهم آوری تسهیالت، ارزیابی ونظارت ازاجراآت  هدف وظیفه:

  تحت. های ریاست 

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

  صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 .پالن عمومی اداره بقت با درمطا ربعوار و ساالنه ,و ترتیب پالن کاری ماهوارتهیه  .1

 پالنگذاری، سازماندهی، هم آهنگی، کنرتول، رهربی، فراهم آوری تسهیالت وارزیابی ریاست های تحت اثر. .2

ووارسی ازامورمالی وحسابی ریاست عمومی  ترتیب وپشنهاد ورضوریات بودجوی در مطابقت با پالنهای کارساالنه . 3

 تعلی�ت.

ارایه مشوره های سودمند در جهت اجرای بهرتامورریاست در مطابقت با اهداف و برنامه هااسرتاتیژی کلی وزارت  .4

 معارف.

طرح وانکشاف قانون، مقرره ، لوایح، طرزالعمل، رهنمود های وزارت جهت رشد وانکشاف اجراأت دیپار�نت های تحت  . 5

 اثردر مطابقت به سرتاتیژی وزارت معارف.

مطالعه وبررسی مسوده پالیسی های ترتیب شده، به همکاری شعبات تحت اثروارایه نظریات اصالحی جهت انکشاف  . 6

 وغنا مندی آن.

مطالعه وبررسی چالش ها، موانع، نکات ضعف، فرصت ها، دست آورد ها و نکات قوت جهت طرح وتدوین برنامه ها و  .7

 ا به منظوربلند بردن کیفیت معارف افغانستان.پالیسی ه

طرح وتطبیق یکسان وعادالنه قوانین، مقررات، اسناد تقنینی ولوایح دولت جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت معارف  . 8

 وریاست عمومی تعلی�ت عمومی.

 طرح وتدوین پالیسی ها (خط مشی) درمطابقت به اهداف وپروگرام های وزارت معارف. . 9

 تصمیم درجهت تطبیق بهرتپالن ها وپروگرام های اداره مربوط.اتخاذ  . 10

 کنرتول ووارسی از تطبیق رشایط و مواد قراردادی های منعقده تولیدی در حدود صالحیت های قانونی. . 11

  ارایه نظریات وطرح های سودمند به رهربی وزارت معارف ، درجهت بلند بردن کیفیت تعلیم وتربیه درافغانستان. .12

 جلسات رًوسای وزارت معارف جهت اجراآت فیصله های مقتضی.اشرتاک در  .13

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

  معلومات کلی پست

    ش�ره اعالن پست:

   رئیس عمومی تعلی�ت عمومی  عنوان وظیفه:

  1  بست:

   – تعلی�ت عمومیمعینیت  -وزارت معارف  وزارت یا اداره:

  کابل  موقعیت پست:

  1  تعداد پست:

  معینیت تعلی�ت عمومی  گزارشده به:

  های تحت اثر (مطابق ساختار تشکیالتی)بخش   گیر از:گزارش

  1397/ 09 /8    تاریخ بازنگری:



 طرح طرزالعمل های ( پروسیجر) کاری شفاف، واضح وعاری از هرگونه پیچیده گی ها به منظوراجرای هرچه بهرتامور. . 14

 تأمین ارتباط وهم آهنگی با دونرهای کمک کننده وزارت معارف جهت جلب همکاری وعالقه مندی شان با پروگرام های .15

 اداره مربوط.

 تحقیقات (ریرسچ) در مورد بهبود سیستم اموردرسی وعلمی کشورهای مشابه به افغانستان. .16

ایجار ه�هنگی بهرت میان ریاست های تحت اثر ودیگر ریاست ذیربط وزارت معارف جهت بدست اوردن اهداف  . 17

 وزارت.

 مشکالت تعلیم وتربیه درمرکزووالیات.ایجاد زمینه میان کارمندان مسلکی برای تبادل نظریات علمی جهت رفع  .18

 سعی وتالش درجهت تدویربرنامه های آموزشی ارتقأ ظرفیت کارکنان تحت اثر. .19

 نظارت وکنرتول از فعالیت های دیپار�نت های تحت اثرورهن�ئی شان درجهت بدست آوردن اهداف متوقعه. .20

 ذیصالح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.ماهوار, ربعوار, ساالنه و عندالرضورت به مقامات ارایه گزارش  .21

  وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.اجرای سایر  .22

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

  اری)ستخدام (سطح تحصیل و تجربه کرشایط ا

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل رشایط و معیارهای ذیل ترتیب  34و  7با در نظر داشت مواد  این الیحۀ وظایف

 گردیده است:

1 .  

 .تکلم) با زبان انگلسی آشنایی (تحریر و و )دری و یا پشتو(تسلط به زبان های رسمی .2

  .به وظیفه طمهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتب . 3

 

 


