
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:

 پالن های تجارتی انکشافمتخصص  عنوان وظیفه:

 (B) گرید بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوطه 

 ارشاد، حج و اوقاف

 کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:

 به مسئول تیم تخنیکی گزارشده به:

 گیر از:گزارش

 کدبست 

 ندارد

  3/7/1399 :ترتیبتاریخ 
............................................................................................................................................................. 

 وزارت ارشاد، حج و اوقاف وقفی پالن های تجارتی برای امالکو انکشاف ترتیب ، طرح   هدف وظیفه :

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

 ولیت های وظیفوی :ئمس و ها صالحیت

 وظایف تخصصی.

وقفی بر اساس )شهری، غیر شهری، آبی، تعلیمی وسایر مواصفات(  جهت طرح پالنهای انکشافی برای تصنیف زمین و امالک  -1

 هر قطعه زمین و امالک وقفی دارای عواید.
 وظایف مدیریتی

 .برای این پست جهت حصول اهداف مطروحهمیباشد  1399برای مرحله اول کاری که الی ختم سال مالی پالن کاری ترتیب  -2

فعلی امالک وقفی دارای عواید و تهیه راپور از وضعیت موجود که شامل راپور عمومی ارزیابی وزارت به وضعیت بررسی  -3

 .مقام عالی ریاست جمهوری خواهد شد

از ریاست اوقاف و سایر  دارای عواید و بدون عوایدبدست آوردن ارقام دقیق با مشخصات جغرافیایی زمین و امالک وقفی  -4

 .مراجع ذیربط

 .ارائه پیشنهاد در مورد امالک و زمین وقفی بدون عواید برای استفاده بهتر ترتیب  -5

 عایداتیارائه پیشنهاد در مورد امالک وقفی بدون عواید جهت مبدل ساختن آنها به امالک وقفی ترتیب  -6

 .و اوقاف، حج برای امالک و زمین وقفی مربوط به ریاست اوقاف وزارت ارشادفارمت پالن تجارتی و انکشاف ترتیب  -7

 سهم گیری در ترتیب راپور ارزیابی وزارت به ارتباط ساحه کاری محوله. -8

 .ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره -9

 قوانین و اهداف اداره سپرده میشود.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئول تیم تخنیکی، مطابق  -10

 وظایف هماهنگی

 .درساحات کاری مشترکو مشاور اوقاف هماهنگی با تیم تخنیکی ریاست اوقاف  -11

انکشافی شهرهایی که های همآهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی برای تشریک مساعی در ارتباط پالن های یا ماستر پالن  -12

 .از طریق ریاست پالیسی و پالن وزارت ارشاد، حج و اوقاف داردامالک و زمین وقفی در آن موقعیت 

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

 (:شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری
با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل  (NTA) ورهنمودقانون کارکنان خدمات ملکی  34 مادهاین الیحۀ وظایف  با در نظر داشت 

 ترتیب گردیده است:

  (اقتصاد، مدیریت منابع اقتصادیپالیسی عامه،  بزنس، اداره:) ( در یکی از رشته هایلیسانس) داشتن سند تحصیلی -1

اقتصادی؛ بخش های اقتصادی، و مدیریت منابع اداره تجارت، پالیسی عامه ، انکشاف و توسعه اقتصادی، بخش داشتن  -2

حداقل برای لیسانس هفت سال و برای  تی شرط ضروری میباشددر انکشاف پالن های تجارداشتن تجربه و کارعملی 

 ماستر پنج سال دربخش های ذکر شده.

 و مهارت های زبان انگلیسی در سطح متوسط رسمی )پشتو یا دری(،  یاز لسانها یتسلط به یک -3

 تحلیل معلومات و ارقام با کمپیوتر :  مهارت -4

 


