
    معلومات کلی بست:

 شماره اعالن بست:

  و ارزیابی دیزاین، نظارت  انجنییر             عنوان وظیفه:

 NTAبه اساس الیحه   C1                                    بست: 

 وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان                             وزارت یا اداره:

 ((BTMIS انسجام اطالعات و معلومات سرحدی و قبایل سیستم پروژه                              بخش مربوطه:

 کابل                                موقعیت بست:

 (  2)                                 تعداد بست:

  مدیر پروژه / آمریت پروژه های انکشافی/ ریاست پالن و پالیسی                               ګزارشده به:

                                       کد:

 نگری:تاریخ باز

............................................................................................................................................ 
  هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی: .1

 تدریسی د نقشو ډیزاین او د وزارت اړوند د ټولو اداري. 

  .د سټرکچر، آبرسانی او برق سیستم د نقشو ډیزاین 

 د نقشو اړوند جزئیاتو ترتیبول.  

  د پروژي د مشخصاتو مطابق د برآورد ثاني راپور ترتیب او د برآورد ثاني له ټیم سره د وروستیو تصمیمونو لپاره

 شریکول. 

 وظایف مدیریتي:  .2

  د وزارت د ستراتیژیکو موخو د تر السه کولو په موخه د پالن او پالیسي ریاست د پالن مطابق د میاشتني او ربعوار کاري

 پالن ترتیبول. 

  په مرکز او اړوند والیتونو کې د ساختماني پروژو د ژورنال او چیک لیست مطابق د پروژو د چارو د ښه والي په موخه

 نظارت کول. 

 او برخو څخه د روزمره، میاشتنیو او ربعوارو راپورونو ترتیب او د پالن او پالیسي ریاست سره د چارو د  د اړوند پروژو

  .پرمختګ شریکول

 .د نقشو او براوردونو مطابق د پروژو له تطبیق څخه نظارت کول 

 ربعوار او کلني راپورونو جوړولپه اړوند برخو کی اوونیز، میاشتوار ،. 

 وظایف هماهنگی: .3

  ښار جوړولو وزارت سره د دوامداره اړیکو او همږغي رامنځته کول او د ترتیب شوو نقشو ویزه کولد. 

  کول. ونهسفر تهوالیتونو  ه وخت کیپ (ضرورتړتیا )اد 

   .د نورو هغو چارو سرته رسول چې د اړوند مسؤلینو له لوري د قوانینو او  مقرراتو مطابق ورسپارل کیږي 

 



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

 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

گردیده  حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب (قانون کارکنان خدمات ملکی با 34و  8،7) این الیحه وظایف با در نظرداشت مواد

 است: 

 رشته تحصیل: 

ز ( و به درجات بلندتر تحصیلی ا و سایر رشته های مرتبط انجنییری ساختمانی دریکی از رشته های )لسانس  سند تحصیلیداشتن 

 موسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.

 تجربه کاری:

و سایر موارد مندرج انجنییری، مایکروسافت آفس  پروگرام های) یمرتبط دریکی از بخش هاتجربه کاری  سال ۵ حد اقل -

 .اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست( از موسسات ملی و بین الملی از داخل و یا خارج کشور

 مهارتهای الزم:

 پشتو( و آشنایی )تحریر و تکلم( با لسان انگلسی. و تسلط به لسان های رسمی )دری .1
 مهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه. .2

 توانند برای احراز این بست ثبت نام نمایند.یی معلولیت واجد شرایط فوق مانوت: افراد دار

 


