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 اعالن كاريابی
 

 مـقـدمـه:

آغاز گردیده است. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ  1395میزان  4برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی حکومت وحدت ملی است که رسماً به تاریخ 
د آمهده انهد. وزارتخانهه اهایی کهه خهدمات اساسهی راارایهۀ ملی بین الوزارتی است که چندین  وزارت بخاطر تأمین خدمات اساسی برای قریهه اهای روسهیایی بهاا  گهر

ند. وزارت مینمایند، شامل وزارت احیا وانکشاف داات، وزارت معارف، وزارت صحت عامه و وزارت زراعت آبیاری ومالداری تحت نظارت وزارت مالیه میباش

شورااای انکشافی قریه اا و کلسیر شورااای انکشافی قریه را به  بنااا و تقویتاحیا وانکشاف داات نقش کلیدی را به عهده دارد و امچنان مسؤولیت انکشاف زیر

قریهه بهه سه    دوش خوااند داشت. شورااای انکشافی قریه اا بوسیلۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارگانهای محلهی حکومهت بخهاطر بهبهود ارتباطهات و امکهاری

وابگویی حکومت، ارتباط داده خوااند شد. برنامۀ ملهی میثهاق شههروندی یهک اسها  مهه  درزمینهۀ اصه حات والیت، ولسوالی، مردم و امچنان افزایش حضور و ج

اص ح برنامه ریزی حکومت است که در تعدادی ازساحات اولویت یافیه،امکاری مینماید، ازجمله:  اطمینان از حقوق انکشافی شهروندان، ایجاد حکومیداری بهیر، 

شاف مشارکت میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی درنظردارد تا ارایۀ خدمات را با تأمین حداقل خدمات معیاری بهبود داد؛ پاسخ بیشیر را و مدیریت انکشافی و انک

یل به ساسی ذاز سوی حکومت برای مردم فراا  سازد و س   رضایت مردم را در حصۀ خدمات ، افزایش داد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخاطر ارایۀ خدمات ا

 سال تعهد مینماید:  10س   کشور در طول بیش از 

 خدمات اساسی صحی 

  خدمات اساسی تعلی  وتربیۀ 

 دسیرسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه 

  دسیرسی به تکنالوژی پیشرفیۀ زراعیی و ارایۀ خدمات ترویج 

 ارتباط روسیا اا با سرکهای درجه سوم 

 انرژی روسیایی قابل تجدید 

 جارن نام پست

 HRMD/CCNPP/MRRD۳۳۲/ نمبر پست اعالن شده

 1 تعداد پست

 دفتر مرکزیکابل  محل وظیفه

 NTAنظر به تناسب معاشات   معاش

 ۲۰۱۹/۱۲/۰۲ تاريخ اعالن پست

 ۲۰۱۹/۱۲/۰۸ تاريخ ختم اعالن

 

 خلص وظیفه:
 وظیفه و امکاری با کارمندان . لملی در محملی میثاق شهروندی مسئول انجام وظلیف عادی و نگهداری اموال مربوط به  

 

 

 مسئولیت های کلیدی :

 

 هدف وظیفه :ترمیم میزها، چوکی ها ، الماری ها ، قفل ها و دروازه ها غرض استفاده کارمندان وزارت .  

 شرح وظایف :  

 ساخت و ترمیم میزها، چوکی ها، الماری ها، دروازه ها، قالب بندی و اجرای سایر امور مربوط به نجاری. 

  که از جانب دولت برایش سپرده میشودحفظ و نگهداری افزار کاری. 

 تهیه فرمایشات مورد نیاز وزارت در عرصه نجاری. 

 اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف آمرمربوطه برایش سپرده میشود 

 
 

 

 دانش و مهارت های الزم :

 

 .توانایی گزارش دای را داشیه باشد 

 چگونه ادایات  شفاای ساده را رعایت نماید .داند که ب توانایی داشیه باشد تا 
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 . توانایی آنرا داشیه باشد تا با دیگران خوب برخورد نماید 

 .از نظرظااری امواره پاک باشد 

 

 یک معیار م لوب باشد . سطح تحصیلی :

 

 برای فارغان مراکز آموزش فنی و حرفوی ترجیح داده میشود. 

  ضرورت ندارد. به دارنده تجارب کاری ترجیح داده میشود ربه(تج و مدت زمان وعن)تجارب الزمه. 

  وغیره(های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت  )کورسمهارت های دیگر o رفهظایف مطابق فن یا حتوانائی انجام و 

. 

 

 

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق الزم: 
 

ی  خسیند( قبل از ایی )که چرا دراین بست میخوااند درخواسیی بداند و چ ور با شرایط این بست برابر واسرخمیقاضیان مییوانند خلص سوان  شانرا امراه با نامۀ د

  تاریخ اع ن این بست ارسال کنند.

 

 

 

 احبه تما  گرفیه خوااد شد.تنها کسانیکه فورمه شان م ابق به مشخصات تذکر رفیه باشد لست شده و برای مص

 

ب ، عقیده ، ژاد ، مذهندی استخدام کننده است که برای تمامی کانديد ها فرصت کاری مساويانه قايل بوده و بدون در نظر داشت رونشهبرنامه اولويت ملی میثاق 

 نهساويامشد فرصت خصوصیات که توسط قانون ممانعت نشده با سن ، جنس، وزن ، قد، حالت مدنی ، معلولیت برای کسی که کار بتواند ، ملیت ، شهری بودن ، و

 دهد . می

 

 

 


