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 طرح وانکشاف پالیسی ها وپالنها برای بخش های مختلف وزارت و  موجود یپالیسی ها تحلیل پالن و  هدف وظیفه :
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 ولیت های وظیفوی :ئمس وها صالحیت 

 تخصصیوظایف  

در مرکز و بطور نمونه ئی در چند والیت جهت انکشاف پالن )قوتها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات( (SWOT) اجرای تمرین سوات  -1

 .ستراتیژیک 

 تحلیل و بررسی پالیسی ها، پالن ها و طرزالعمل های موجود در وزارت و بخش های مربوطه آن  . -2

 برنامه های آموزشی در بخش پالن و پالیسی سازی برای منسوبین کمیته های کاری )تدوین پالیسی و طرزالعمل ها (طرح واجرای  -3

 اجرای برنامه آموزشی برای منسوبین ریاست پالیسی و پالن و کمیته های کاری تدوین پالیسی و طرزالعمل. -4

 تحلیل وضعیت موجود و پیشنهادات برای تغییر درین عرصه ها. ترتیب راپور در مورد پالیسی ها، پالنها و طرزالعمل ها که شامل -5

هت مقایسه طرح وپالیسی های پیشنهادی وآوردن تعدیالت الزم وضروری در پالیسی ها غرض بلندبردن کیفیت اموراداره وتعیین بهترین شیوه کار ج -6
 .پاسخ دهی به نیازمندیهای اداره

 وظایف مدیریتی

 . ربع وار و ساالنه بخش مربوطه  طرح و ترتیب پالن کاری  -7

 تهیه و ترتیب پیشنهادات در مورد تجدید نظر بر پالیسی ها، پالنها و طرزالعمل های موجود در روشنی بند دوم الیحه وظایف . -8

 رائه پیشنهادات در مورد انکشاف پالیسی ها، پالنها و طرزالعمل ها مطابق ضرورت وزارت  .ا -9

 .ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری ادارهارائه گزارش ماهوار،  -10

 .اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مسئول تیم تخنیکی، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت سپرده میشود -11

 وظایف هماهنگی

   . د وظایف تنظیم شده درین الیحههمآهنگی با ریاست پالیسی و پالن جهت پیشبر -12

  

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

 
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 

با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده  (NTAو رهنمود) قانون کارکنان خدمات ملکی 34 مادهنظر داشت  این الیحۀ وظایف با د

 است:

 (اداره و مدیریت، مدیریت تغییرمدیریت پروژه، پالیسی عامه، ) (  در یکی از رشته های:لیسانس) حد اقل داشتن سند تحصیلی -1

داشتن تجربه و کارعملی در انکشاف پالیسی و  پالیسی عامه، اداره و مدیریت، مدیریت تغییر؛) یها-از بخش یکی: مرتبط در یتجربه کار -2

 خارج کشور؛ ایاز داخل و  یالملل نیو ب ی( از موسسات ملپالن

 پنج سال مرتبط.  یماستر یبرا هفت سال و سانسیل یبراتجربه کاری مرتبط (  حد اقل الف)

 تسلط به یکی از لسانهای رسمی )پشتو یا دری(، و مهارت های زبان انگلیسی در سطح متوسط  -3

  : مهارت

 تحلیل معلومات و ارقام با کمپیوتر -4


