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مدیریت و انسجام در امور ، ین ارتباطات وزارت با منابع و ادارات، سازماندهیرهربی و نظارت از تأمهدف وظیفه:

  .ابالغ فرامین، احکام،مصوبات و همچنان تنظیم جلسات مقام وزارت و پیگیری از تطبیق فیصله ها 

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

  صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

عمومی، جهت بدست آوردن اهداف اسرتاتیژیک طرح وترتیب پالن کاری ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن  .1

 .وزارت

 .سازماندهی، رهن�یی وپیشربد امور مربوط  به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت . 2

ابالغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام وزارت، جهت  .3

 .واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربطآگاهی 

حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام  . 4

 .مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن �قام وزارت ومراجع ذیصالح

وتهیه رونویس مذاکرات، ابالغ فیصله های جلسات  تنظیم و اشرتاک درجلسات و مصاحبه های هیات رهربی .5

 .مذکور به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن

 .تنظیم مالقات های مقام وزارت با مه�نان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهربی وزارت . 6

 جمهوری جهت پیشربد امور. ریاست ومقام باکابینهوزارت  مقام ارتباط تنظیم .7

 یب، درخواستی ها و عرایض مراجعین به شعبات مربوط بعد از اخذهدایات جهت اجراات بعدی.ارجاع مکات .8

 .ارائه اسناد ، مکاتیب و پیشنهادات �قام وزارت و اخذ هدایت پیرامون اجراات درمورد آن .9

 تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پالن کاری بخش ریاست دفرت . .10

اسرتاتژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واسرتاتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ساحه تحقق اهداف برنامه های  .11

 کاری مربوطه

رهربی وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهروندان کشور،با در نظر  . 12

 داشت اهداف قانون دسرتسی به معلومات وپالسی اداره مربوطه

ینان از تطبیق قانون اجرات اداری، قانون منع آزار واذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در رعایت واصول اطم .13

 ساحه کاری مربوطه



ربعوار، ساالنه وعندالرضورت از فعالیت ها و دستاورد ها �نظور مطلع ساخ� رهربی وزارت از  ارایه گزارش . 14

 پیرشفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط. 

 اداره �ودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان.مدیریت و  .15

ارزیابی اجراات و کارکردهای �ام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در ه�هنگی با ریاست  . 16

 منابع برشی

 .اداره سپرده میشوداجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف  .17

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

  رشایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل رشایط و معیارهای ذیل  34 و 8، 7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

  ترتیب گردیده است:

ی، ادبیات، ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق و تحصیل(رشته های :  های حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته .1

یخ عمومی و جامعه علوم سیاسی، تعلیم و تربیه، روانشناسی و علوم تربیتی، اداره عامه، علوم اجت�عی(تار

 .و به درجه تحصیلی  باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود )شناسی)، مدیریت ارتباطات

سایر موارد مندرج اهداف و  یا و) اموراداری و ارتباطات(مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی  تجربه کاری . 2

 .برای ماسرت و  یک سال برای دکتورسال  دومسئولیت های وظیفوی این بست)حد اقل سه سال برای لیسانس، 

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

 .مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه . 4


