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(الیحه وظایف)
 :کارمند مالی والیتی
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 :والیات
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 :آمر والیتی
 :کارمندان مربوطه

عنوان بست
بست
بخش مربوطه
موقیعیت
تعداد
گزارش دهی به
گزارشگیری از
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توضیحات:
چنانچهههه اههههدا

کهههاری هههرو

 PMUرا انسههه ا و نتهههارت توزیهههع تهههرکر کاوهههری در مرکهههز و ولسهههوالی ههههای والیهههات کشهههور

تشههه یی میدههههد تینیههها ایهههت اههههدا
اههههدا

وابسهههته بهههه اههههدا

الیسهههی ادار مرکهههزی دنهههت ا هههوا ن هههو

بهههدون شهههم ارتنهههاط مسهههت ی بهههه مهههدیریت ) (managementهههرو

میناشهههد امههها رسهههیدن بهههه

و در م هههوط بهههه سهههیی ولسهههوالی ههههای والیهههت

خواهند داشت.
رکههههت اساسههههی ههههرو

 PMUکههههه بهههها ولسههههوالی هههههای والیههههات در مههههدیریت و کنتههههرو امههههوری ه ههههاهنگی خواهههههد داشههههتی

برگهههزاری ک پهههایت سراسهههر بهههرای توزیهههع تهههرکر کاوهههری بهههه آنعهههد ازاتنهههاط کشهههور میناشهههد کهههه تههها اکنهههون بنههها بهههر دالی هههی تهههرکر
تابعیت اخر ن رد اند و از ا رای دهی در روسه انتخابات محرو ماند اند
ه چنهههان توزیهههع تهههرکر تابعیهههت کاوهههری بهههرای  01می هههون تهههت از اتنهههاط کشهههور بخشهههی دیگهههری از مسهههوولیت ههههای ع هههد
هههرو

PMUمیناشهههد کهههه تینیههها مون انهههه ایهههت ک پهههایت ه هههاری ارگهههان ههههای مح هههی وسهههایر ادارات دولتهههی بهههه سهههیی والیهههت

ولسوالی ها و مرد را می ط ند که در صورت عد ه اری تینیا ایت ک پایت نا م ت خواهد بود
بهههه منتهههور آگهههاهی عامهههه در زمینهههه توزیهههع تهههرکر تابعیهههت نیهههاز اسهههت تههها تن ی هههات گسهههترد بهههه سهههیی قهههرا و قصهههنات کشهههور
صهههورت گیهههردی کارمنهههدان ددیهههد کهههه داهههت تینیههها ایهههت ک پهههایت اسهههتخدا مهههی گردنهههد بههها خهههت ک پهههایت وظهههایف شهههان بهههه ات ههها
رسید قرار داد شان نسخ می گردد
بهههرای یشهههنرد ک پهههایت آمریهههت هههها و مهههدیریت ههههای دنهههت ا هههوا ن هههو
نعا میناشد و خدمات دنت ا وا ن و
منهههابع نزی هههی ( دنهههاتر اسههها

در ت هههامی مراکهههز و ولسهههوالی ههههای والیهههت کشهههور

به گونه روز مر از ایت وا د ها برای اتناط کشور ارایه میگردد

نهههور ههههای تهههرکر و قرطاسهههیه بههها و ویهههر متناسهههی بهههه ادهههراات روزمهههر و عهههادی مهههدیریت

ها تامیت گردید و دات تینیا ک پایت نیاز به تایه منابع بشری نزی ی میناشد)

ع د رو

اهدا

: PMU

-

توزیع ترکر کاوری( سند هویت) برای د م یون تت از اتناط کشور

-

تعویض ترکر های آنعد از اتناط کشور که ترکر هایشان نرسود گردید و ویر قابی است اد می باشند

-

مرنوط ساختت مش الت ناشی از اشتناهات امالییی سنیی اس ی و سایر موارد در ترکر های کاوری

-

تایه و ترتیی لست واددیت شرایط رای دهیی برای ک یسیون مست ی انتخابات

-

نراه ساختت زمینه توزیع ترکر ال ترونی ی برای اتناط کشور

گسترۀ کاری :
تسریع روسه روند دنت نا با تامیت ی تح ی و

ظ ارتناطات و ه اهنگی مؤدر یبیت ذیدخی های مست ی و ویر مست ی شامی

در روسه دنت نا ی تثنیت هویت و توزیع ترکر کاوری برای اتناط ان ا نستان مسوو مالی و تدارکات والیتی مست ی ا ً تحت
هدایت و نتر آمروالیتی رو

م

وظی ه ادراء ن ود و به وی گزارش میدهد

یت ها ومسئولیت های وظی وی :
 .1سازماندهی درقس ت رداخت کرایه وسایطی کرایه تع یراتی خریداری تییی س ریه ها ی ا الز ه و تایه ت ت رنت
و برگشت از والیت به مرکز و ارسا ب وقع اسناد مربوط آن دات ادراآت بعدی به مرادع مربوط؛

 .2ترتیی و طی مرا ی انوایس های والیت و ولسوالی های مربوطه به مرکز؛
 .3ترتیی را ور روزمر و گزارشدهی منت ه ته وار به مرکز؛
 .4ترتیی الن کاری ماهواری ربعوار در میاب ت با الن ع ومی رو

و ارسا آن به مرکز؛

 .5دریانت و کنترو قرار داد کارمندانی کارت بان ی و را ور اضری؛
 .6دریانت و کنترو اسناد تدارکاتی یشنااد ی  4ی ددو م ایسه ویی  7و انوایس؛
.7

ی گیری معاشات و مصارنات والیتی؛

 .8تایه را ور وده سردستی والیتی و ارسا آن به مرکز؛
 .9ادرای ت ا مسایی مالی و آگاهی کامی از قوانیت نانر ی م ررات و لوایی مالی؛
 .11ادرای سایر وظایف که از طر

م امات میابا قوانیت ی م ررات و اهدا

ادار به وی سپرد میشود؛



مواص ات و شرایط استخدا
م تضیات د اقی برای ایت بست ,در ماد ( )7و ( )8قانون کارکنان خدمات م ی ,ذکر گردید است
0

 -0د اقی درده تحصهههیی :دارای سهههند تحصهههی ی داقی لیسهههانس در رشهههته اقتصهههاد و ادار و ت ارت به دردات باالتر
تحصی ی اولویت داد می شود

2

ت ار الزمه :داشتت د اقی دو سا ت ربه کاری مرتنط به وظی ه
هاي كوتا مدت ی آموزش داخی خدمت وویر

4

ماارت هاي دیگر :كور



ب دیت به برنامه هاي ك پیوتر



ب دیت به ی ی از لساناای رس ی کشور ( شتو/دری)



ب دیت به لسان انگ یسي



ب دیت با برنامه هاي ادار ی رهنري ی النگراري و آشنایی کامی با سیست مالی
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