
    معلومات کلی بست:

 شماره اعالن بست:

   تحلیل و راپور متخصص                                عنوان وظیفه:

 NTAبه اساس الیحه   D4                                    بست: 

 وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان                             وزارت یا اداره:

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

 کابل                                موقعیت بست:

 (  1)                                 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

 لپاره د ځانګړي ډول او میتودونو جوړوللوماتو د راټولولو اد سیمو او وضعیت په نظر کې نیولو سره د م. 

 په موخه د سوالپاڼو طرحه او ډیزاین لود معلوماتو د راټولو. 

 رچ اړوند کمپیوټري پروګرام کې د سوالپاڼو او د هغوي د ځوابونو ځاي پر ځاي کولیسد ر.  

 جوړولو لوماتو او ارقام شننه او له مخی یی د اړتیا وړ را پورونعشویو م ود راټول. 

 معلوماتو د ارزونی په موخه د تحلیل او تجزیی لپاره سیستمونه ، پروفایلونه او سوالپاڼو جوړول د.  

 د قوانینو د پلي کولو د بهیر تایید او تثبیت. 

 د پروژی د کارمندانو راپورونو راټولول او توحید.  

  او په اړوند مراجعو ته لیږل. ربعوار او کلنی راپور جوړول کړنو اوونیز، میاشتنی، د پروژی 

 

 وظایف مدیریتي: .2

 د هغو برخو په نښه کول  کومې چې ښه والي او اصالحاتو ته اړتیا لري. 

 د حل الرو چارو لټول ود ورځنې ستونزو شننه ا. 

  ونه برابرولراپورد ضرورت مطابق. 

  راپورونو جوړولپه اړوند برخو کې د.  

 تطبیق په هکله د سندونو را ټولول د کړنالرو . 

 وظایف هماهنگی: .3

 د معلوماتو راټولولو لپاره والیتی او مرکزی مامورینو لپاره ورکشاپونه دایرول.  

 د عملیاتي او تخنیکي  سرچینو ترمنځ د یو ارتباطي کس په توګه کار کول. 

  کیږياو د داسې نورو دندو ترسره کول کومې چې د اړوند آمر لخوا سپارل. 



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

 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

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

 است: 

 رشته تحصیل: 

، ، ادبیات، ژورنالیزم و سایر مدیریتحقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره و  دریکی از رشته های ) لسانس  سند تحصیلیداشتن 

 لی و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.رشته های مرتبط  ( و به درجات بلند تر تحصیلی از موسسات ملی و بین المللی داخ

 تجربه کاری:

و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های ، راپوردهی تحلیلسروی،  ) سال تجربه کاری مرتبط  دریکی از بخش های 4حد اقل 

و به ساختن  کشورسال تجربه کاری در سایر بخش ها از موسسات ملی و بین الملی از داخل و یا خارج  7وظیفوی این بست( ویا 

 دسترسی داشته باشد. SPSSدیتابیس و 

 مهارتهای الزم:

 لسان انگلسی. پشتو( و آشنایی )تحریر و تکلم( به لسان های رسمی )دری وبه تسلط  .1

 مهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه. .2

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

 


