
 
 الیحه وظایف پست های خدمات ملکی 

 
  معلومات کلی پست     

 عنوان وظیفه: محقق امور ساحات قبایلی 

(4)  بست 

 وزارت یا اداره: وزارت امور سرحدات و قبایل

 موقعیت پست: کابل )مرکزی(

 تعداد پست: 3

ریاست تحقیق ومطالعات \آمریت بورد محققین   گزارشده به: 

گیر از: گزارش ندارد   

11/6/1397  تاریخ بازنگری: 

020الی  46-90-014-006  کود بست: 

  

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

مرکزی زنده ګی میکنند:    تحقیق پیرامون سرانقبایل ،زبان ،عنعنات و فرهنګ قشر های مختلف که در ساحات  وظیفههدف    
 

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

   صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:         

 لف قبایل کشور که در ساحات مرکزی زنده ګی میکنندثبیت فیصدی نفوس قبایل و قشر های مختت .1
 تحقیق پیرامون  قبایل ، تاریخچه زبان عنعنات و فرهنګ آنان  .2
 تحقیق پیرامون پروژه های محوله از جانب آمریت بورد و ارائه نتیجه در مورد آن به آمریت بورد محققین .3
 ترتیب و تنظیم کردن اسناد تاریخی ساحات مرکزی در جا های مناسب غرض حفظ و نګهداری  .4
 مراقبت از پروژه های محوله الی نهاېی شدن آن  .5
 ابراز نظر پیرامون مطالب قبال تحقیق شده توسط محققین امور ساحات مرکزی در مورد  )رسوم ، عنعنات ،فرهنګ (مردم در طول سالها  .6
 امرتحقق اهداف و پروگرامهاي مدیریت مربوط.اتخاذ تصمیم در .7
 اهداف وخط مشی اداره . اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت با قوانین ، مقررات ، .8

 
 

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

:تحصیالت،تجارب ومهارت های الزم  

 ردیده است.گکر خدمات ملکی ذ ( قانون کارکنان34( وضمیمه )8( و)7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده) .1
حد اقل درجه تحصیل :لیسانس  در رشته های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد ملی، اداره عامه ،پالیسی عامه ،علوم اجتعماعی ،ادبیات،تاریخ  .2

 ،وروان شناسی.
 تجارب الزمه ) یک سال مرتبط به وظیفه (  .3

  سال مرتبط به وظیفه. یکحد اقل 

 مهارت های دیگر ) کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره (  .4
 بلدیت بابرنامه هاي كمپیوتر) ورد ، اكسل  ( .5
  مهارت مسلکی  اختصاصی در بخش تحقیق 

  بلدیت به یکی ازلسانهای رسمی کشور)دری یاپشتو( آشنائی به لسان انګلیسی 
  

 

 

 

 


