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به اساس برنامه با سایر  ادارهتیب بودجه عادی و انکشافی طرح وتر  هدف وظیفه:

 .ادارهواحد های بودجوی 
................................................................................

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

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

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

همکاری با سایر واحد های بودجوی  در ادارهطرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی  .1

 مربوطه در مطابقت با پروگرام بودجه به اساس برنامه . اداره

 جهت اخذ بودجه از وزارت مالیه. ادارهطرح و تدوین بودجه عادی و انکشافی  .2

غرض طی  ادارهاشتراک در تدوین، ترتیب و تنظیم بودجه عادی و انکشافی  .3

 مراحل بعدی آن.

 کمیسیون دفاع از بودجه. طقی در رابطه به ساختار بودجه درارائه دالیل من .4

جهت حصول اطمینان  ادارهنظارت و وارسی از تطبیق بودجه عادی و انکشافی  .5

 وئی بودجه.از صرفه ج

نظارت و کنترول از ارسال به موقع تخصیصات و حصول اطمینان از مواصلت  .6

غرض  ادارهراپورهای مصارفاتی و قطعی ادارات مرکزی و واحد های دومی 

 تنظیم تخصیصات واحد های اولی و دومی.

 تنظیم و مراقبت از صدور تخصیصات در وقت معین جهت توزیع واقع بینانه آن. .7

 ، تزئید(.د تمام فورمه های بودجوی ) تخصیص، تعدیلحظه شتائید و مال .8
  :وظایف مدیریتی

طرح وترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار وساالنه در مطابقت با پالن عمومی جهت  .9

 بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت،  .10

کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام  تشویق و انظباط

 دهند.

ارائه مشوره های مسلکی و همکاری با رئیس مالی و حسابی در جهت نیل به اهداف  .11

 اساسی اداره در خصوص ترتیب، اجرا و گزارش دهی بودجه.

به مراجع مربوط غرض  تحریر استعالمیه ها، مکاتیب ،پیشنهادات وارسال آن  .12

 نظر به هدایت. اجراات



ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان  .13

 بشری. خدمات ملکی  در هماهنگی با ریاست منابع

غرض آگاهی مقامات ساالنه عندالضرورت و  ماهوار، ربعوارکاری ارایه گزارش  .14

 از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.
 .اداره وزارت/ انین, مقررات و اهدافاجرای سایر وظایف مطابق قو .15

 وظایف هماهنگی:

واحد های دومی وسایر تامین ارتباط وهماهنگی کاری مستقیم با وزارت مالیه  .16

 . بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله
--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 شرایط استخدام )سطح تحصیلی و تجربه کاری(:

قانون کارکنان خدمات  34و  8،  7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

 ط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:ملکی با حد اقل شرای
 
 

اداره عامه،  در یکی از رشته های حداقل درجه تحصیل لیسانس رشته تحصیلی: .1

مالی واداری، مدیریت مالی، مدیریت محاسبه، انکشاف تجارت، اقتصاد، و اداره 

 اتبه درج و حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامهپالیسی، امور مالی وبانکی 

و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از تحصیلی باالتر در رشته های فوق 

 ؛ارجحیت داده میشودموسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور 

سال برای دارنده سند لیسانس از موسسات دو مرتبط حد اقل  :تجربه کاری .2

 ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

آشنایی های رسمی )دری یا پشتو( و  لسانتسلط به یکی از  الزم:مهارت های  .3

در برنامه های  یمهارتهای کامپیوتر، و انگلیسی )تحریر و تکلم( به لسان

 ؛مرتبط به وظیفه

 موارد تشویقی: .4

( 3( نمففره امتیففازی بففرای بسففت هففای سففوم و  هففارم، و )5الففف(  )

 نمففره امتیففازی بففرای بسففت هففای اول و دوم بففه اسففاس طرزالعمففل

 استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

( نمفففره امتیفففازی بفففرای قشفففر انفففاع بفففه اسفففاس طرزالعمفففل 5ب( )

 استخدام؛

افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست نوت: 

 درخواست نمایند.

 
 


