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 .بازرسی معیارهای و طبق پالن رهنمودی با رعایت قانون ، مقررات بودجوی محلی بازرسی امور مالی  وحسابی ادارات هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 ارائه آن به سربررس جهت تائید. مطابقت با پالن رهنمودی و ترتیب پالن کاری مربوطه در .1

شفافیت در  هدایت سربررس جهت حصول اطمینان از جنسی ادارات طبق پالن رهنمودی تحت نظر و حسابی، موجودی های نقدی و مالی و ازرسی امورب .2

 اجراآت آنها.

 . همکاری با بررس در طرح و ترتیب پالن های بازرسی، گزارشات نتایج بازرسی ها در ادارات دولتی جهت تحقق اهداف اداره عالی بررسی .3

 شناسائی نواقص، کاستی ها، تخلفات در امور مالی و حسابی ادارات تحت بازرسی و شریک سازی آن با بررس جهت اخذ هدایت و اجراآت بعدی. .4

 بازرسی ها. امور اتخاذ تصامیم الزم در رابطه به تحریر و صدور استعالمیه های معلوماتی به شعبات، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر .5

 امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت بررس جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی بررسی. مدیریت .6

 مراجع بررسی شده با سایر بررسین و دیپارتمنت ها غرض آگاهی و ارتقای ظرفیت مسلکی شان. تعمیم تجارب حاصله از .7

 .اره به وی سپرده میشوداهداف اد طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و وظایف که از اجرای سایر .8
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:قانون کارکنان خدمات ملکی با  34، و 8این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

ارجحیت داده  CGAPو  ACCA/FIP، حقوق، اداره عامه ،و به دارندگان سرتفکیت اقتصاد:  های در یکی از رشته سند تحصیلی لیسانس حد اقل .1

 .میشود

 مرتبط حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه. تجربه کاری .2

 .( با زبان انگلیسی تحریر و تکلم )کامل  آشناییدری(و ،زبان های رسمی) پشتوبه تسلط  .3

 .مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهداشتن  .4

 


