
 سؤلیت های وظیفویم

طرح وترتیب پالن های انکشافی ،اقتصادی واجتماعی برای تمام برنامه های کاری وزارت ارشاد ، حج  .1

ائه آن جهت منظوری به مقام وارواوقاف وزمان بندی آن بصورت کوتاه مدت ،متوسط المدت و ودرازمدت 

ونظارت ازامورکاری پروژه های انکشافی مدیریت ورهبری امور مربوط به  طرح وتوسعه پالیسی ها و وزارت

 وزارت ارشاد ، حج واوقاف

و رهنمائی امورمربوطه به طر ح پالیسی ها وتحقق پالنگذاری درپروژه های کاری وزارت.بررسی وکنترول  .2

طرح وترتیب پالن هاونقشه های ساختمانی به منظوراعمار مساجد وتعمیرات جهت بخش های مربوطه در

 ، حج واوقاف. مربوط وزارت ارشاد

پروژه های انکشافی وزارت با درنظرداشت نیازمندی ها واولویت آنها جهت رفع سروی ونظارت از کنترول .3

ومراقبت از اجراات بخش های تحت اثر جهت اجرا  وتحقق به  مشکالت مبرم وزارت در امورساختمانی

 موقع ودرست امورپالنگذاری پروژه های مربوط وزارت.

 ز چگونگی پیشرفت وکیفیت کاردرپروژه های انکشافی وزارت جهت حصول اطمیناننظارت وارزیابی ا .4

پالن پروژه های ساختمانی بررسی وکنترول ازارقام جمع آوری شده به منظور طرح ودیزاین دقیق و

 وزارت

، پالیسی ها به مطالعه ، بررسی وتصحیح گزارشات کاری ارائه شده ازچگونگی تطبیق پالنهای  ساختمانی  .5

تطبیق هدایات مقامات ذیصالح وزارت در امورپروژه های وبه مقامات وزارت وسایر ارگانها  منظورارائه 

 ساختمانی وزارت وارائه  اطمینان به آنها ازتحقق آن

ازصورت پیشرفت وتطبیق پالنها بصورت ماهوار ،ربعوار وساالنه به منظور ارائه به مقام تنظیم گزارشات  .6

برنامه وپالیسی های  ارائه شده به پالن،ارزیابی فعالیت های انجام شده سایرریاستهای وزارت از و وزارت

 منظور حصول اطمینان از تحقق درست و به موقع آنها .

تشخیص وپیشنهاد نیازهای  بودجوی ریاست مربوطه به اساس پالن کاری ساالنه وارائه آن به بخش  .7

 . مربوطه وزارت جهت توحید ومنظوری

 .ینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنهامدیریت کارکنان تحت اثرجهت حصول اطم .8

 ارایه مشوره در غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوط. .9

 تشخیص حجم و ارزش خدمات در تطبیق پروگرام ها طبق  الیحه مربوط . .10

  مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام های اداره مربوط  .11

مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت اجرای سایروظایف  .12

    سپرده میشود .


