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 رئیس ناحیه عنوان وظیفه:

 دوم /اول   بست:

 كابل  موقعیت:

 مقام شاروالی کابل   بخش:

 مقام شاروالی کابل به:دهی گزارش 

رهبری ، سازماندهی و نظارت از امور ناحیه در مطابقت با قانون ، مقررات ،  هدف وظیفه:

 طرزالعمل های نافذه

 مسولیت های وظیفوی:

وار ، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی جهت رسیدن تهیه و ترتیب پالن کاری ماه .1

 به اهداف از قبل تعیین شده.

بخش های ناحیه جهت حصول اطمینان ازتحقق پالن های عوایدی، ساختمانی،  مدیریت رهبری و .2

 فرهنگی واجتماعی،ملکیت ها ،تنظیف وسرسبزی، صحت محیطی ومحیط زیست ، تنظیم مارکیت

ذاتی کارکنان درهماهنگی با ریاست منابع  امور ظرفیت وارتقای  امر تصمیم در اتخاذ  .3

 بشری و تقویه سیستم تکنالوژی معلوماتی  . 

شورای  متنفذین ، ، علما مشترک با نهاد های امنیتی ، وکالی گذر، جلسات قرارگاه تدویر .4

مندی ها گی به نیازرسید ع مشکالت ،ــرف رـام اتخاذ تصمیم درمراجع برای  زنان و سایر

 عرصه های متنوع درناحیه و تأمین پل ارتباطی مردم محل بامقام شاروالی . در

پلچک ها،  ها ، جویچه ها ، پل ومراقبت سرک حفظ وامور مربوط به  ازمدیریت و نظارت  .5

 اجتماعی ساحات فرهنگی و ،پارکها ،پیاده روها 

ع آوری عواید، مالگدام  جم قیمت گذاری ساحات تجارتی و رهایشی ، از وارسی کنترول و .6

 ها ،تأسیسات مربوط شاروالی ، صحت محیطی ومحیط زیست درساحه ناحیه مربوط.

ثبت معلومات احصائیوی منازل رهایشی، تجارتی ، دوکاکین  ازجمع آوری و نظارت دوامدار .7

تخلفات  فعالیت ،تکس ها و تمام اصناف ناحیه، جمع آوری عواید) کرایه خانه ها ، جواز

 ،صفائی و کرایه جایداد های ناحیه  غرض حصول اطمینان ازتأمین شفافیت . تنظیفی

بررسی چگونگی تحقق وتطبیق پالن های عوایدی درمطابقت به پالن داده شده مقام شاروالی  .8

وجستجوی راه های ازدیاد عواید به منظور تأمین امکانات عوایدی برای تأمین امکانات 

 برای تحقق برنامه های انکشافی.

تخنیکی در رابطه به اعمارمنازل مسکونی، ساحات تجارتی  فنی و نظر رهنمائی و ابراز .9

،قیمت گذاری منازل مسکونی وتجارتی، پالن های ساختمانی درمطابقت به قانون  وپالن 

تصویب شده شهری جهت  بهبود وضعیت محیطی و رعایت عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی 

 درناحیه مربوط.

و بازار،  مارکیت ها اجناس در کمی وکیفی مواد وعیت مارکیت ها، کنترول وض ازمراقبت  .10

 سایر ا ، رستورانتها ، قصابی ها وــهوتل ه نظافت حمام ها ، دکاکین، خبازی ها ،

تطبیق قانون با  حصول اطمینان از رعایت معیارهای صحی و اصناف ناحیه مربوط به منظور

 اصناف متخلف.

های فاتحه خوانی ،مراکز وانجمن های راحداث مارکیت ها ،صالون ها بخاطارائه پیشنهاد  .11

فرهنگی وهنری ، ورزشی، مدنی ،تفریحی ،مذهبی ،پارکها وپارکینگ ها بخاطردریافت  

چشمه های عوایدی ،تعیین محالت مناسب برای سایرنیازمندی های اجتماعی ومشکالت مردم به 

 . مقام شاروالی و حسب لزوم دیدجواب گو به ارتباط مشکالت مردم درپارلمان

رسیده گی ومراقبت ساحات  مربوط ناحیه ازلحاظ صحت محیطی ومحیط زیست به منظور  .12

 جلوگیری ازآلوده گی و بروز امراض درهماهنگی با ادارات ونهاد های ذیربط.

سرسبزی و تنظیفاتی شامل  نهال شانی ، گل کاری ، آبیاری  امور در مستمر نظارت .13

بل دوکاکین درهماهنگی ومساعی مشترک با ،صفایی کوچه ها ،سرکها، پیاده روها ،مقا

 ریاست  تنظیف و ریاست سرسبزی.

راه اندازی نشست های فرهنگی  واجتماعی با اهالی وبزرگان منطقه درهماهنگی با ریاست  .14

های فرهنگی واجتماعی،  صحت محیطی ومحیط زیست ، تنظیف وسرسبزی به منظور آگاهی دهی 

 فی ، سرسبزی وسایرموارد فرهنگ شهری. وجلب مردم بخاطرهمکاری درامور تنظی

تشخیص و پیشنهاد نیازهای  بودجوی ناحیه مربوط به اساس پالن و برنامه های کاری  .15

 ساالنه 

جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش  ه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنهارای .16

 مربوط.

از مؤثریت، تشویق و  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان .17

 انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
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در هماهنگی با ریاست منابع  در مطابقت با قانونارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر  .18

 بشری.

اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف  .19

  سپرده میشود . رهاداخط مشی 

 
 تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم:

 حداقل درجه تحصیل .1

o پالیسی اداره عامه ،  ، حقوقاقتصاد انجنیری ، در یکی از رشته های لیسانس ،

 باالترتحصیالت  اداره عامه و به دارندگان یا و، روابط عامه  حکومتداری خوب

  ارجحیت داده میشود.

 ت زمان تجربه(تجارب الزم )نوع و مد .2

o   سال تجربه کاری در بخش های مدیریتی 4داشتن حداقل 

 مهارت های دیگر)كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره( .3

o   ورهبری مدیریتی  هایمهارتداشتن 

o توانائی طرح وتطبیق پالیسی ها را داشته باشد 

o  مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفهداشتن  

o  وبلدیت به زبان انگلیسی  های رسمی کشور زبانیکی از تسلط به 
 


