د افغانستان اسالمي جمهوريت
دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتوچارو رياست
دبشری سرچينو امريت

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظيم خدماتي مخابراتي افغانستان (اترا) در بست کمبود (کارشناس امور پارلماني ) ضرورت دارد  .واجدين شرايط
اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغانستان را داشته باشند رسانيده ميشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن را در اين بست داشته
باشد از طريق ايميل آدرس ذيل فورم کاريابي  ،خلص سوانح  ،اسناد تحصيلي و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمايند.

عنوان وظيفه :کارشناس امور پارلماني
گزارش به:
موقعيت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست :يک
تاريخ اعالن  1398/5/29:که مصادف است با تاريخ 2019/8/20
اخرين تاريخ اخذ درخواستي 1398/6/14 :که مصادف است با تاريخ 2019/9/5

وظايف و مسئوليتها:
 -1طرح و ترتيب پالن کاری ماهوار ،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومي ،جهت بدست آوردن اهداف اداره.
 - 2ارائه مشوره های الزم به رهبری اداره در رابطه به اولويت های کاری جهت تامين روابط کاری بين حکومت و
شورای ملي راجع به تحقق اهداف عمومي اداره در پرتو قوانين نافذه .
- 3اشتراک در مباحثات کميسيون های شورای ملي در مورد اجراات مورد نظر پيرامون تطبيق اهداف اداره بنا بر
هدايت رهبری اداره .
 - 4ارائه مشوره و تقويت روابط هيت رهبری اداره با پارلمان
 - 5ارائه مشوره های اجرائيوی وحقوقي درمورد ارسال مراسالت به شورای ملي بنا بر لزوم ديد مقام و رهبری اداره .
 - 6اجرای ساير وظايف که از طرف مقامات ذيصالح مطابق به قوانين و اهداف بر وی سپرده ميشود .
 - 7ترتيب و ارائه طرح ها و نظريات پيشنهادات که در پارلمان مطالبه ميشود؛
 -8ارائه مشوره در ترتيب تنظيم مالقات هيت رهبری اداره با پارلمان و ارائه ميکانزم موثربه منظور بررسي روابط
پارلمان با رهبری اداره .
 - 9بررسي رهنمود ها و طرح های پارلمان در قبال اجرآ وظايف .
 - 11ارائه مشوره درغنا مندی اهداف و پروگرام های اداره درمطابقت به طرح های پارلمان پيرامون مسايل خدمات
مخابراتي .

 - 11ارائيه مشوره درترتيب گزارشها و ياد داشت ها از دستآورد های اداره و ارسال آن در موقع ضرورت غرض
مسبوقيت به پارلمان کشور.
 -12تنظيم تقسيم اوقات جلسات رهبری با کميسيون های مربوط پارلمان .
 – 13تعقيب وپيگيری فيصله های پارلمان راجع به اجراات اداره .

مواصفات :



تحصيالت ،تجارب و مهارت ها:



حد اقل سند تحصيلي ليسانس( ,در رشته حقوق و مديريت ) به درجه تحصيلي باالتر ارجعيت داده ميشود.



تجربه کاری مرتبط (مديريتي مشابه و تخصصي حقوقي ،سياسي) و يا ساير موارد مندرج اهداف و مسئوليت
های وظيفوی اين بست) حد اقل چهار سال





به لسان های پشتو و دری صحبت کرده و به لسان انگليسي بلديت کامل داشته باشد.
سوابق جرمي نداشته باشد .
تابعيت کشور را داشته و در کشور مقيم باشد.



به پروگرام های کمپيوتر ) ( Ms Officeبلديت کامل داشته باشد .

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي برای اشخاص واجدشرايط حتمي است .وهمچنان 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 .
 Web site : www. atra.gov.af
 Email Add: hr@atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

