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طرح و ترتیب پالن ها، میتود ها و سیستم های آگاهی دهی عامه ناشی  :وظیفه 

از خطرات حوادث طبیعی در مطابقت با پالن عمومی اداره جهت آگاهی در سطح 

 کشور.

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

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

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

  صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن طرح و ترتی .1

 اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده. عمومی

تامین ارتباط و هماهنگی با کمیته حوادث والیتی، جهت تطبیق رهنمود ها  .2

 و پالیسی.

طرح و ترتیب و تطبیق پالن آگاهی دهی عامه از خطرات حوادث در سطح  .3

 . ابی، نیازمندی ها و سنجش مصارف آنمحالت بر اساس ارزی

تهیه گزارشات و ارزیابی تمام تریننگ های آگاهی عامه از خطرات حوادث  .4

 . که در محالت راه اندازی میشود

ناگوار حوادث ارایه معلومات به مردم در مورد پیشگیری از پیامد های  .5

 طبیعی از قبیل ) سیالب، زلزله، برف کوچ، لغزش زمین و غیره( .

تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و ملی افغانستان و  .6

 استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.

رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی،  .7

رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به 

 ی اداره مربوطه.معلومات و پالیس

رعایت و اصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار  .8

 و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.

بخش مربوطه عندالضرورت ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و ساالنه به  .9

 جهت نیل به اهداف.

سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به  اجرای .11

 .ه به وی سپرده میشودقوانین، مقررات و اهداف ادار

………………………………………………………………………………………………… 



 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

با قانون کارکنان خدمات ملکی  34، 7 این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 :درجه تحصیل .7

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و به دارند گان سند تحصیلی باالتر 

 ترجیح داده میشود.

 :تجارب الزمه) نوع و مدت زمان تجربه(  .2

) مدیریت مشابه و تخصصی در امور سال تجربه کاری مرتبط یک داشتن حد اقل 

 و  سایر موارد مندرج الیحه وظایف(آگاهی دهی ، آموزش

و آشنایی)تحریر و تکلم(  دری( یا از زبان های رسمی) پشتو به یکیتسلط  .3

 با زبان انگلیسی 

 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .4

 


