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شالید:

د افغانس تان د رسحدونو او قبایلو چارو وزارت یو رهربي کوونکی وزارت دی ،چې د قبایلو او د رسحد مېش تو خلکو د
مالتړ او د هغوي اړتیاوې د رابر سریه کولو او د حل په برخه کې مهاکر دی.
ددې ترڅنګ دغه وزارت د ميل یووايل ،رسحدونو ساااااات ې او د هیواد په ک ه د ول ل دال او د مېوازنې ترا تا
فضااا رامنهته کولو مس ایلی تر غاړه لري او مهدارن ه دغه وزارت ه ه کوي ،چې د ملی ،قوم او د جنس ا په
نظر کې نه نیولو رسه د افغااننو د سااوۍلل لراره الیال الیلې کړنې تررسه کړي او ه ه کوي ،چې د خلکو او دول ترمنځ
واټن هل منځه والړيش او د یو مو ېوب او د ابور فضااا پیاوړې کړي او دغه روریديل او ګنګ ر يل هیواد ته د س اولې
او ثبات په راوس تلو کې مرس ته وکړي .
د لنډ مهاله سرویر بست مالومات

دندې عنوان:

لنډمهاله سرویر

وزارت یا اداره

سرحدونو او قبایلو چارو وزارت

اړوند برخه:

سرحدونو او قبایلو د اطلاعاتو مدیریت پروژه

بست ځای:

پروان
10

بست شمېر:
راپور اخیستونک ی:
کد:

د سرحدونو او قبایلو د اطلاعاتو مدیریت پروژې ولایتي مسؤل
001

دندې موخه :

د والی په ولسوالیو او لکیو کې رسوې او مالومات را

ولول.

د دندې صلاحیتونه او مسؤلیتونه :

 د ګوړو شویو پوښ تلیکونو په اساس هل اړونده لکیوايل س میو او د ولسوالې هل اداري واحدونو څخه د کره مالوماتو را ولول.
 د لکیو هل ملاکنو ،قومی مرشانو ،دیين لامو او فعاهل روااننو رسه مريک کول.
 رسویر ابید يج پي ايس او او ډي کې س س متونو د ۍرونې رسه پوره الدل تیا ولري.
 د مالوماتو را ول ابید د مرکې او مشاهدو په نظر کې نیولو رسه تررسه يش.
 په لکیوايل س میو کې د اړتیا اړوند د ګردي ملونو ای ( فوکس ګروپونو) ګوړول.
 په را ول شوو مالوماتو کې هل کت و وروس ته کومې نمی ړتیا موګودې وي د حل په موخه الیا ځيل اړوند س میو ته د رسویرانو تلل.
 رسویر ابید د ورکړل شوي پالن مطاالق اړوند س میو ته سفر وکړي او الک شوي کړنالره په پام کې ون يس
 د هرې ۍري وررې په پای ک ې د تروژې والیيت مسیل ته راپور ورکول.
 د را ولو شویو مالوماتو حمرم ساتل او هل نورو ادارو او چارواکو رسه نه رشیکول.
 رسویر ابید د لې اړوند ولسوالې ولو س میو ته د سفر وړتیا ولري.
 د نورو هغو دندو رسته رسول چې د تروژي والیيت مسیل هل لوري ورس رارل ک ږي.
زده کړو کچه :

بلکورای ،فوق بلکورای او لسانس ته ځان ړی امېیاز ورکول ک ږي.
کاري تجربه :

لږ تر لږه د رسوې ،مالوماتو را ولولو ،څېړنې او ای مه په اړوند برخه کې د یو ۍل ۍري جت الريې درلودل.
د بست اړوند مهارتونه:

 پښ تو او دري ژالو رسه الدلتیا ولري.
 د اړوند ولسوالیو ولو لکیو ته سفر وکړای يش.
 د راپور ورکړې په برخه کې پوره همارت ولري.
د اسناد لیږلو لارښود:

تررشایطو برابر نوماندان کوالی يش هل يس وي د تروان والی د رسحدونو او قبایلو چارو رایس او ای مه دغه بريښ الیک
) )parwan@mobta.gov.afته د پای ن ټې هل را رس یدو څخه خمکې ول ږي ،چې د بريښ الیک په ع وان او مهدارن ه په هل يس
وي کې په ښاکره توګه د بس ع وان ،والی او ولسوالل لیلک شوی وي .نه لیلکو په صورت نوماند هل شارټ ل س څخه پاته ک ږي.
یادښت:

د رسحدونو او قبایلو چارو وزارت هیڅ ډول مذهيب ،قويم ،ژالين او جنيس توپری ترته س تاسو را ل ږل شوي غوښتنلیک را ولوي او په
پوره شفاف رسه تروسه تر مخ الیايی .هغه غوښ تن اڼيې چې ا الن د پای هل ن ټې څخه وروس ته را ول ږل يش د منلو وړنه دي.

