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عنوان وظیفه  :آمر پالن
وزارت/اداره :جیودیزی وکارتو گرافی
موقعیت :کابل
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گزارشدهی به :رییس پالیسی و پالن
گزارشگیری از:عضومسلکی تحلیل وتوحید پالن وگزارشات
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هدف وظیفه :تنظیم پالنهای کوتاه مدت و دراز مدت و ارایه مشوره های مفید درطرح پالن ها وبرنامه ها
وساختاراستراتیژی جهت بر آورده ساختن اهداف کلی ونهائی اداره.
................................................................................................ ............................................
مسؤلیت های وظیفوی:
 .1ترتیب و تنظیم پالن کاری بخش مربوطه در مطابقت با پالن عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 .2وارسی از تحلیل و بررسی پالن استراتیژیک به منظورمطابقت با استراتژی انکشاف ملی افغانستان.
 .3نظارت از تحلیل و بررسی پالنهای انکشافی ساالنه بر اساس پالن استراتیژیک  ،معلومات  ،ارقام و شاخص های
پالنی جمع آوری شده به سطح مرکز و والیات به منظور رسیدن به اهداف .
 .4حصول اطمینان از تطبیق و تحقق بموقع اهداف پالن استراتیژیک و پالنهای ساالنه به منظور تطبیق اهداف در
سطح ریاست عمومی جیودیزی وکارتوگرافی
 . .5ایجاد هماهنگی میان ادارات ذیربط جهت برنامه های زیربنائی و پیش بینی بودجه برنامه های زیربنائی به اساس
استراتیژی انکشاف ملی.
 .6ایجاد میکانیزم جهت جمع آوری معلومات  ،ارقام و شاخص ها به سطح مرکز و والیات.
 .7سهمگیری در طرح و ترتیب پالن استراتیژیک و پالن کاری سا النه غرض ابراز نظر در غنامندی آن.
 .8نظارت از تحقق شاخص های پالنی به منظور حصول اطمینان از تطبیق پالن های منظورشده .
 .9مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 .11اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که به وی ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده میشود.
............................................................................................................................................
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقتضیات حد اقل برای این بست ,در ماده( )7و ( )8قانون کارکنان خدمات ملکی ,ذکر گردیده است.
 .1درجه تحصیل
 oحداقل فوق بکلوریابه درجات تحصیلی باالتر از آن ارجحیت داده میشود
.2تجارب الزمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 . oداشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط به وظیفه
.3مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخل خدمت وغیره)
 oآشنایی با تکنالوژی معلوماتی برنامه های آفیس (ورد،اکسل وبلدیت به لسان انگلیسی..
 oتوانائی رهنمائی ،کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
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