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مشارکت عامه وخصوصی و ارایه مشوره های الزم در مطالعه و تحلیل پروژه های و قرارداد های جهت تقویه  وظیفه:هدف 

 رابطه به پروژه های واصله و عقد قرارداد ها و موافقتنامه ها 
....................................................................................................................................................... 

 مسئوولیت های وظیفوی: 
 متخصص مشارکت عامه و خصوصی باشد. .1
های مشارکت  عامه و خصوصی جهت تشخیص ، انتخاب و تطبیق پروژه های ترتیب و توزیع رهنمود ها ، و پروسیجر .2

 مشارکت عامه و خصوصی 

جع ذیصالح ارایه مشوره های تخنیکی در تشخیص ، انتخاب ؛تطبیق ، نظارت و حل منازعات به ادارات و مرا .3

 عندالضرورت 

رهبری و مدیریت تخنیکی روند ثبت ؛تحلیل وارزیابی طرح ادارات و پیشنهاد جانب خصوصی ، نتیجه امکان پذیری طی  .4

مراحل تدارکات مشارکت  وارایه به مراجع ذیصالح ) اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی ، شورای عالی اقتصادی 

 غرض اتخاذ تصامیم ، کمیسیون تدارکات ملی وکابینه ( 

بررسی و ارایه  مشوره های قانونی مبنی بر درخواست حمایت حکومت برای تطبیق موثر پروژه های مشارکت عامه  .5

 وخصوصی 

مدیریت موثر وجوه انکشافی ووجوه حمایتی مشارکت عامه وخصوصی و ارایه مشوره الزم به مراجع ذیصالح  .6

 عندالضرورت غرض استفاده موثر این وجوه

ود همآهنگی وارتباط داخل اداره ، تجاران ، صنعت گران ، تمویل کنند گان وسازمان های مالی ملی وبین المللی جهت بهب .7

 تطبیق بهتر برنامه مشارکت عامه وخصوصی حکومت

همآهنگی وارایه پیشنهادات درمورد مشوق ها ، معافیت ها ی مالی ، تعطیالت مالیاتی وسایر موارد مربوط در خصوص  .8

 پروژه ها ی مشارکت با ریاست های وزارت مالیه و سایر جوانب ذیدخل  تطبیق

نظارت وهماهنگی به تمویل کننده گان و پروژه های سازمان های مالی بین المللی که با اداره در بخشهای مشارکت عامه  .9

 وخصوصی همکاری تخنیکی مینماید

طرح پالیسی های استفاده از تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه و خصوصی و الکترونیکی ساختن پروسه های  .01

 طی مراحل تشخیص ، انتخاب ، تطبیق و نظارت پروژه های مشارکت طبق بهترین روشهای پذیرفته شده جهانی 

منحیث اساس پروسه ترتیب و اجرای بودجه  ایجاد سیستم نظارت وارزیابی به سطح اداره و نتایج عرضه خدمات را .00

 قراردادند

تشخیص موانع فراراه تطبیق پالیسی ها و برنامه های مشارکت عامه وخصوصی و همچنان پیشنهاد راحل های مناسب  .02

 جهت محو نمودن انها 

و خصوصی با مدیریت طرح و ارایه ورکشاپ های آگاهی عامه ، کنفرانس ها ، سمپوزم ها گفتگوها در مشارکت عامه  .03

جوامع مدنی ، مطبوعات ، فعالین مدنی ، سازنهای مسلکی و اتحادیه ها  و غیره جهت بهبود شفافیت و حسابدهی با هم 

 آهنگی اداره مرکزی و مشارکت عامه وخصوصی 

مینان شان انتقال دانش ، مهارت ها و برخورد نیکوبا تمام پروسونل اداره جهت افزایش توانائی های مدیریتی انگیزه و اط .04

 در برآوده ساختن مسولیت های اداره 



، مطابق رئیس عمومی مشارکت عامه و خصوصی مسولین ذیصالح اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف  .05

 سپرده میشود. ادارهقوانین، مقررات و اهداف 

…................................................................................................................................................... 

 :تحصیالت،تجارب ومهارت های الزم
مورخ 0258جریده رسمی شماره 9و تعدیل ماده قانون کارکنان خدمات ملکی ( 8و )( 7حداقل برای این بست در ماده )مقتضیات 

 ردیده است.گکر ذقانون کارکنان خدمات ملکی    21.2.0396

و بوه درجوه   ، اداره و تجوارت  ، اداره ومودیرت   عامه ، اقتصاد ، حقوو  وعلووم ایااوی ، انجنیوری      اداره  لیسانسدرجه تحصیل :    -1

 . ت داده می شودیحارج تحصیل باالتر در رشته های متذکره 
 مرتبط به وظیفه ( اال  دو) کاری تجارب الزم   -2
 اه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره...(مهارت های دیگر)كورس های كوت   -0

 توانائی رهبری و کنترول اداره 

 مهارت مسلکی و مدیریتی 

 )و لسان انگلیسی .بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی )دری یا پشتو 

 )و انترنت ااتفاده از برنامه های کمپیوتر )ورد و اکسل 
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