ریاست منابع بشری

(الیحه وظایف)
 :کارمند اداری و منابع بشری
عنوان وظیفه
 :قرار دادی
بست
 :آمریت والیتی پروژه
بخش مربوطه
 :اداره مرکزی ثبت احوال نفوس
اداره
 :کابل  /والیات
موقعیت
43 :
تعداد
گزارش دهی به  :آمر والیتی پروژه
گزارش گیری از  :کارمندان مربوطه
…………………………………………………………………………………………………..

توضیحات:
چنانچهههه اههههدا

کهههاری پهههروژه  PMUرا انسههه ا و نتهههارت توزیهههع تهههرکره کاوهههری در مرکهههز و وشسهههواشی ههههای والیهههات کشهههور

تشههه یل میدههههد تیبیههها ایهههت اههههدا
اههههدا

وابسهههته بهههه اههههدا

پاشیسهههی اداره مرکهههزی ثبهههت احهههوال نفهههوس میبا هههد امههها رسهههیدن بهههه

بهههدون هههم ارتبهههاط مسهههت ی بهههه مهههدیریت ) (managementپهههروژه و در م هههوط بهههه سهههی وشسهههواشی ههههای والیهههت

خواهند دا ت.
رکههههت اساسههههی پههههروژه  PMUکههههه بهههها وشسههههواشی هههههای والیههههات در مههههدیریت و کنتههههرول امههههوری ه ههههاهنتی خواهههههد دا ههههتی
برگهههزاری ک پهههایت سراسهههر بهههرای توزیهههع تهههرکره کاوهههری بهههه آنعهههده ازاتبهههاط کشهههور میبا هههد کهههه تههها اکنهههون بنههها بهههر دالی هههی تهههرکره
تابعیت اخر ن رده اند و از حا رای دهی در پروسه انتخابات محرو مانده اند
ه چنهههان توزیهههع تهههرکره تابعیهههت کاوهههری بهههرای  01می هههون تهههت از اتبهههاط کشهههور بخشهههی دیتهههری از مسهههووشیت ههههای ع هههده
پهههروژه PMUمیبا هههد کهههه تیبیههها مون انهههه ایهههت ک پهههایت ه هههاری ارگهههان ههههای مح هههی وسهههایر ادارات دوشتهههی بهههه سهههی والیهههت
وشسواشی ها و مرد را می ط بد که در صورت عد ه اری تیبیا ایت ک پایت نا م ت خواهد بود
بهههه منتهههور آگهههاهی عامهههه در زمینهههه توزیهههع تهههرکره تابعیهههت نیهههاز اسهههت تههها تب ی هههات گسهههترده بهههه سهههی قهههرا و قصهههبات کشهههور
صهههورت گیهههردی کارمنهههدان ددیهههد کهههه داهههت تیبیههها ایهههت ک پهههایت اسهههتخدا مهههی گردنهههد بههها خهههت ک پهههایت وظهههایف هههان بهههه ات ههها
رسیده قرار داد ان نسخ می گردد
بهههرای پیشهههبرد ک پهههایت آمریهههت هههها و مهههدیریت ههههای ثبهههت احهههوال نفهههوس در ت هههامی مراکهههز و وشسهههواشی ههههای والیهههت کشهههور
نعال میبا د و خدمات ثبت احوال نفوس به گونه روز مره از ایت واحد ها برای اتباط کشور ارایه میتردد
منهههابع نزی هههی ( دنهههاتر اسهههاس نهههور ههههای تهههرکره و قرطاسهههیه بههها و ویهههره متناسهههی بهههه ادهههراات روزمهههره و عهههادی مهههدیریت
ها تامیت گردیده و دات تیبیا ک پایت نیاز به تایه منابع بشری نزی ی میبا د)

ع ده پروژه : PMU

اهدا
-

توزیع ترکره کاوری( سند هویت) برای ده م یون تت از اتباط کشور

-

تعویض ترکره های آنعده از اتباط کشور که ترکره هایشان نرسوده گردیده و ویر قابل استفاده می با ند

-

مرنوط ساختت مش الت نا ی از ا تباهات امالییی سنیی اس ی و سایر موارد در ترکره های کاوری

-

تایه و ترتیی شست واددیت رایط رای دهیی برای ک یسیون مست ل انتخابات

-

نراه ساختت زمینه توزیع ترکره اش ترونی ی برای اتباط کشور

گسترۀ کاری :
کارمند اداری و منابع بشهههری مسهههوشیت تنتی امور مربوط به اسهههتخدا ی در و نعال سهههازی کارمندان تازه اسهههتخدا

هههده را در

اسهت امت کاری هان دارا می با هدی ه چنان مسهوشیت رسهیدگی به امور حاضری روزنانهی ترتیی و تنتی راپور حاضری ماه وار
را عاده دار می با د

م فیت ها ومسئوشیت های وظیفوی :
1

به اعالن سپردن بست های کمبود با استفاده از میکانیزم استخدام پروژه PMU؛

2

فرآهم آوری مشوره مسلکی به آمر مربوطه در رابطه به مسایل ،مشکالت و نگرانی های مربوط استخدام؛

3

هماهنگی و تحکیم ارتباط جهت کسب معلومات جدید و آخرین نسخه از قانون کارکنان خدمات ملکی ،مقررات و سایر
اسناد تقنینی ورهنمود ها جهت اطمینان از تطبیق بموقع و یکسان آن؛

4

مطالعه ستراتیژی وترتیب پالن منظم برای بخش استخدام و ارایه آن به آمریت جهت آجراات بهتر اموراستخدام؛

5

رهن ائی کارکنان ددیداشت رر وانت ال ت ار به اناا طبا الیحه وظایف ؛

6

نا نویسی حاضری کارمندان در حاضری ددید دات استفاده کارمندان؛

7

ترتیی و نتارت از حاضری کارمندان پروژه PMU؛

8

ترتیی راپور حاضری کارمندان به اساس نارمت معیاری وزارت ماشیه و ارایه آن به آمر والیتی؛

9

اجرای سایروظایف سپرده شده از طرف مقام در مطابقت با قانون ؛

 11تطبیق مواد طرزالعمل استخدام ریاست منابع بشری اداره مرکزی ثبت احوال نفوس؛
 11تطبیق مواد طرزالعمل رخصتی های ریاست منابع بشری اداره مرکزی ثبت احوال نفوس؛
 12تهیه لست نیازمندی های بخش های مربوطه و ارایه گزارش از چگونگی مصارف مواد لوژیستکی و تدارکاتی؛



مواصفات و رایط استخدا
م تضیات حد اقل برای ایت بستی در ماده( )7و ( )8قانون کارکنان خدمات م یی ذکر گردیده است
0

درده تحصیل :حداقل شیسا نس )مرتبط به وظیفه) دردات باالتر تحصی ی اردحت داده میشود

2

ت ار الزمه  :سه سال مرتبط به وظیفه

4

ماارت های دیتر  :کورس های کوتاه مدتی آموزش های داخل خدمت وویره


قاب یت ارائه مشوره در طرح خط ومشی (پاشیسی) اداره مربوط رادارا با د



توانائی رهبری وکنترول اداره مربوط را داراء با د



برنامه مدیریت ی رهبري ی نتارتی پالنتراري ومنابع بشري



دسترسی به ک پیوترو انترنت



دانستت زبان های م ی کشور



ب دیت به زبان انت یسی دا ته با د

ترتیی کننده :

تاریخ:

منتور کننده:

تاریخ:
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