
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست

شماره اعالن 

 پست:

 

 ادارات والیتی تفتیش مفتش عضو  عنوان وظیفه:

    4 بست:
وزارت یا 

 اداره:

 فواید عامه

 ریاست تفتیش داخلی بخش مربوطه:
 کابل موقعیت پست:
   4 تعداد پست:

 آمرگروپ اول بازرسی والیتی به: یگزارشده

 ندارد از: یگیرگزارش
  کد:

 31/4/1399 تاریخ بازنگری:
.........................................................................................

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

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

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

   بازرسی دقیق امور مالی و اداری قدمه های تحت بازرسی.  هدف وظیفه:
.........................................................................................

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

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

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

اجرای منظم تفتیش و بازرسی فعالیت های مالی و اقتصادی واحد های تحت اثر اداره  .1

 .بخاطر شفافیت و حسابدهی 

طرزالعمل ها در قدمه های تحت بازرسی جهت لوایح و ،تطبیق قوانین، مقررات، مصوبات .2

  .جلوگیری تخطی ها

 .رعایت اصل بیطرفی و عدم جانبداری در جریان تفتیش جهت اجرای بازرسی عادالنه  .3
 وظایف مدیریتی:

طرح وترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار وساالنه در مطابقت با پالن عمومی جهت بدست  .4

 آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

 .، راجستر دوسیه های بازرسی جهت انسجام امور بعدی ثبت .5

به مراجع مربوط غرض اجراات نظر  مکاتیب ،پیشنهادات وارسال آن استعالمیه ها، تحریر  .6

 به هدایت.

 ایجاد یک سیستم فایلینگ در دفتر به شکل هارد و سافت. .7

مقامات از غرض آگاهی ساالنه عندالضرورت و  ماهوار، ربعوارکاری ارایه گزارش  .8

 فعالیت ها و دست آورد های مربوط.

 .اداره وزارت/ اجرای سایر وظایف مطابق قوانین, مقررات و اهداف .9
 وظایف هماهنگی:

تفتیش داخلی با اداره آمریت فعالیت ها و اجراات از تامین ارتباط و هماهنگی  .10

 جهت انسجام بهتر امور. کنترول و تفتیش مرکزی
---------------------------------------------------------------------------------

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیلی و تجربه کاری(:

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

 ی ذیل ترتیب گردیده است:و معیارها

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

و به درجات  ، پالیسی عامهحقوق عامه، اقتصاد سیاسیتجارت، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، 

 تحصیلی باالتر رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا  سال مرتبطیک حد اقل  تجربه کاری: .2

 خارج کشور؛

تسلط به یکی از لسان های رسمی )دری یا پشتو( و آشنایی )تحریر و تکلم(  مهارت های الزم: .3

 به لسان انگلیسی، و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

 موارد تشویقی: .4



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

بفففرای بسفففت هفففای اول و دوم بفففه اسفففاد طرزالعمفففل اسفففتخدام اشفففخا  دارای 

 معلولیت برای افراد معلول؛

 ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساد طرزالعمل استخدام؛5ب( )

 خواست نمایند.افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درنوت: 
 


