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اعالن کار يابي
اداره تنظيــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود )رياست حقوق و جواز ) به شخص واجد شرايط ضرورت دارد  .واجدين شرايط اعم
از طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغاني را داشته باشند رسانيده ميشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن را به بست متذکره داشته باشد فورم
کاريابي را خانه پری نموده و از طريق ايميل آدرس ويا بطور حضوری ارسال نموده و اسناد تجربه کاری و تحصيلي خويشرا ضميمه نمايند..
ددندی عنوان :د حقوق او جواز رئیس
مربوطه څانګه  :دحقوق اوجواز رياست
راپوراخيستونکی :د اټرا ادارې بورډ
دپست شميره1 :
موقعيت :دمخابراتواومعلوماتی ټکنالوجی وزارت ودانی ۹پوړ
داعالن نېټه 1399/1/3 :
وروستنی نيټه 1399/1/18:

دندې :

 د ضرورت په اساس د کړنالرو ترتیب او برابرول د قانون د احکامو مطابق او دمنظوری لپاره د اترا ادارې بورډ ته وړاندیز کول.
 د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون او نورو نافذه قوانینو ،مقرراتو ،د اترا ادارې د کړنالرو  ،د مخابراتی چارو د تنظیم د عالی شورا د
پریکړو ،د اترا ادارې د محترم بورد د پریکړو او د جوازونو د شرایطو د تطبیق څخه څارنه کول.
 د اترا ادارې څخه د صادر شویوجوازونو د دقیقې څارنې لپاره د کاري سوابقو او راتلونکي پالنونو لپاره په ټولنه کې د هغوی د کړنو له
کبله نیک شهرت ته پاملرنه کول.
 د هیواد د نافذه قوانینو ،په ځانګړی ډول د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون په رڼا کې د اترا ادارې د کړنالرو ،د مخابراتي چارو د
تنظیم عالی شورا د پریکړو ،د اترا ادارې د محترم بورد د پریکړو او د جوازونو د شرایطو سره سم د شرکتونو د فعالیت ارزونه.
 د اترا ادارې څخه د صادر شویو جوازونو تنظیم او د نظر اظهار د حقوقی اړخه.
 د اترا ادارې څخه د صادر شویو جوازونو د شرایطو د تطبیق څخه دقیقه څارنه.
 د بورد د محترم مقام د لزوم دید له مخې د پالوی توظیف او له نیږدي څخه د شرکتونو د کړنو ارزونه ،تحلیل او ارزیابی.
 له ارسالی مراجعو څخه د مطرح شویو مکتوبونو پوښتنلیکونو او حقوقي مسایلو په اړه د قانون د احکامو مطابق د نظر اظهارول.
 د تحقیقاتی مطالعاتو ترسره کول ،د حقوقی مجالسو ترتیبول او ذیصالح مقام ته را پور ورکول اود نړیوالو مخابراتی سازمانونو او نهادونو
سره د اړیکو تامینول.
 د اجرایی قوانینو او وضع شوو مقرراتو په اړه د نظر څرګندول او په دی اړه ذیصالح مقام ته راپور ورکول.

 د اترا ادارې څخه د صادر شویو جوازونو د شرایطو په اساس د راپور جمع آوری او بررسی او همدارنګه د کړنالرو ،قوانینو او مقرراتو
په اساس د نظر څرګندول.
 د قوانینو،مقرراتو ،کړنالرو  ،د اخلی د طرزالعملونو د حقوقي اړخونو او د نړیوالو تجاربو په اساس طبقه بندی او جمع آوری کول.
 د نورو د ندو ترسره کول چې د ذیص الح مقاماتو لخوا د قوانینو ،طرزالملونو ،مقررو او د ادارې د اهدافو سره سم دې آمریت ته سپارل
کیږي.
 د مافوق مقام د هدایت په اساس د جواز شرایطو او حقوقي چارو تعقیب.

تحصيالت ،تجربي او الزمه مهارتونه :
 کم ترکمه دحقوقو اویا شرعیاتوپه برخه كي د لیسانس ترسوي پورې زده كړی ولری .
 پنځه کاله د افغانستان په دولتی یا غیر دولتی ادارو په حقوقی او قضایی برخه کی کاری تجربه ولری .
 په پښتو  ،دری او انګلیسی ژبو باندی لیکل او لوستل وکړای شی .
 دقضيو دتوضيح لپاره دافهام اوتفهم پوره مهارت ولري
 له كمپيوټر اوانټرنيټ څخه دګټه اخيستني مهارت ولري
 د اداري اومنجمنټ داصولو په اړه بشپړ معلومات ولري
 پابند دنظم اودسپلين واوسی .
 دښه شخصيت خاوندوی .

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .و همچنان اسناد تحصيلي تصديق شده وزارت تحصيالت عالي وتصديق تجربه کاری (
خلص سوانح  ،کاپي قرار داد وفورم ماليه دهي ) با تاييدی مرجع مربوطه ( تائيد از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ايفای وظيفه
نموده ايد ) با ضميمه فورم به اداره اترا ارسال گردد
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