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 .نافذه کشور نیاجراات مطابق قوان عامه و دیوزارت فوا یداتیعا یچشمه ها شده از ینیشبیپ دیعوا یجمع آور نظارت و  هدف وظیفه:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

  های وزارتدر مطابقت با پروگرام جمع آوری عواید پیشبینی شده طرح و ترتیب. 

 یدوم یو واحد ها ریاست های مرکزی دیعوا لیاز تحص مدیریت. 

   یتیوال و یمرکز نیذمت معتمد یداریباق لیعامه و تحص دیوزارت فوا یداتیمنابع عا دیعوا یآور جمعنظارت و کنترول از. 

 ها. استیر یجداول راپور ده بیبانک بصورت حساب و ترت یوچک ها یبانک یزهایآو قیتطب 

 یبانک مرکز بهمعتمد  توسط یلیتحو یتعرفه ها ارسالاز  مراقبت و نظارت. 

  هیوزارت مال دیعوا استیر و نیخزائ استیآن با ر قیو تطب یسال مال دیعوا هیقعط بیترتبررسی و نظارت از. 

 دیعوا لیشده تحص ینیب شیپالن پ قیها جهت تطب تیفعال یسازمانده. 

 طه تحصیل عواید و تحریر تعرفه هاتنظیم فورمه جات مربو ترتیب وکنترول از  نظارت و. 

  فواید عامهکی تحصیل عواید وزارت تطبیق تعرفه های تحریرشده با حساب بان. 

  ترتیب و تنظیم اسناد محسوبی به کارتن ها و دوسیه های مربوطه غرض حفظ و نگهداریکنترول از.  

  (و ارسال آن به بخش های ذیربط28 ترتیب فورم )منظارت از. 

  :وظایف مدیریتی

 ت آوردن اهداف تعیین شده؛تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی اداره، جهت بدس 

 انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ 

 مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛ 

  منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛  عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بهارایه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و 

 .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود 
 وظایف هماهنگی:

  وسایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محولهواحد های دومی تامین ارتباط وهماهنگی کاری مستقیم با وزارت مالیه. 

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیلی و تجربه کاری(:
طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل  14( ماده 7خدمات ملکی و بند )قانون کارکنان  34و  8، 7وظایف با در نظر داشت مواد  الیحهاین 

 ترتیب گردیده است:



پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره عامه،  اقتصاد، مدیریت مالی، های در یکی از رشتهحد اقل لیسانس  داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

در رشته های  باالتربه درجات از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور،  CA, ACCA, CIA, CPAحسابداری، حکومتداری، 

 .داده می شودفوق الذکر ارجحیت 

 تجربه کاری:  .2

  داخل و یا خارج کشور.تبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی کاری مرتجربه سال دو  حد اقلداشتن 

 به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد. سال تجربه کاری کامالً مرتبط پنجبا داشتن حد اقل  خالف رشته کاندید 

  مهارت های الزم: .3

  ؛زبان انگلیسیتسلط به یکی از زبان های رسمی کشور )پشتو یا دری( و 

 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه 

 موارد تشویقی:

 (5( نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و )نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت 3 )

 برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

 (5نمره امتیازی برای قشر اناث ب ).ه اساس طرزالعمل استخدام 


