
 
 الیحه وظایف پست های خدمات ملکی 

 
  معلومات کلی پست     

 آمر ارتباط با قبایل
  

 عنوان وظیفه:

(3)  بست 

 وزارت یا اداره: وزارت امور سرحدات و قبایل

 موقعیت پست: کابل )مرکزی(

 ریاست امور جرگه ها وهماهنگی امورقبایل
     

 بخش مربوطه:

 تعداد پست: 1

 رئیس امور جرگه هاوهماهنگی امورقبایل
 

 گزارشده به:

 دوم، سوم،چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتممدیر عمومی قسم اول، 
   

گیر از: گزارش  

 کود پست:  46_90_08_240

71/7/8139  تاریخ بازنگری:  

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

 .سران قبایل و متنفذین جهت تطبیق بهتر پالیسی دولتبا و موثر ایجاد ارتباط متداوم هدف وظیفه: 
 

 

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

   صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:         

 ی.غرض اخذ منظور سیآن به رئ هیو ارا مربوطهبخش  یپالن کار بیطرح وترت .1

 قبایل.مربوط  یها یمشکالت و نگران ل،یدر مورد مسا و سودمند یمسلک یمشوره ها ارایه .2

 ریاست به و ارایه آن  یمختلف قبایل و متنفذینو گزارشات در مورد پیشنهادات و خواسته های سران ها رتیب و تهیه یادداشت ت .3

 .مربوطه

 تامین و تحکیم  روابط بین باشنده ګان هر دو طرف خط تحمیلی دیورند.  .4

 جمع آوری معلومات در رابطه به فعالیت دشمنان علیه منافع ملی کشور در سرحدات. .5

اداره به منظور تحقق اهداف کاری  محوله شان فیوظا یاز اجرا نانیجهت اطم امریت ارتباط با قبایلو کنترول پرسونل بخش  رهبری نظارت .6

 مربوطه.

 .موثر آن قیاز تطب نانیاطم و حصولوزارت  یبراارتباط با قبایل در مورد  یداخل یسیطرح رهنمود پال .7

 موثر.بشکل  وزارت بخش های ذیدخل جهت تطبیق برنامه های ریبا سا یهماهنگایجاد  .8
 سرحدی و قبایلی. ساکنینحل مشکالت جهت   جستجو راه ها .9

 مراجع مربوط.ترتیب وارایه گزارش بطورماهوار، ربع واروساالنه به  .10

 سپرده میشود. به ویوظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات ، اهداف و خط مشی وزارت اجرای سایر وظایف مرتبط به  .11
............................................................................................................................................................  

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

  :فوق بکلوریا(حداقل درجه تحصیل(. 

     مرتبط به وظیفه سال تجربه کاری دوحداقل 

 )...مهارت هاي دیگر)كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغیره  

  پیوتر)ورد، اكسل( ، لسان انگلیسيبرنامه هاي كمباآشنایي. 

 مهارت مسلکی و مدیریتی  

  دری و پشتولسانهای رسمی کشور بهتسلط( 

 

   


