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 عیارهای بازرسی طبق پالن رهنمودی با رعایت قانون ، مقررات وم مراجع تحت بازرسی بازرسی امور مالی  وحسابی  هدف وظیفه:

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

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 پالن کاری ماهوار، ربعوار، و ساالنه بخش مربوطه در مطابقت با پالن عمومی جهت تحقق اهداف.ترتیب  .1

حصول اطمینان  ازشفافیت  ، موجودی های نقدی وجنسی ادارات طبق پالن رهنمودی تحت نظر وهدایت آمرگروپ بررسی جهتبازرسی امورمالی وحسابی .2

 در اجراآت آنها.

قق اهداف همکاری با آمرگروپ بررسی درطرح وترتیب پالن های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها  در وزارت ها وادارات وسایرمراج تحت تفتیش جهت تح .3

 اداره عالی بررسی .

 بازرسی وشریک سازی آن با آمرگروپ بررسی  جهت اخذ هدایت واجراآت بعدی. شناسائی نواقص ، کاستی ها ،تخلفات د رامور مالی وحسابی ادارات تحت .4

 تحریر وصدور استعالمیه های معلوماتی به شعبات ، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر اموربازرسی ها.اتخاذتصامیم الزم دررابطه به  .5

 داف مطروحه اداره عالی بررسیمدیریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت آمرگروپ بررسی جهت نیل به اه .6

 تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده باسایربررسین ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان. .7

 گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه؛ ارایه  .8

 .قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصالح مطابق .9

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

 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

 ون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است قان 34و7این الیحه وظایف با درنظر داشت مواد    

 FIA/ACCA/CGAP، اداره عامه وبه دارندگان سند های تجارت ،مدیریت مالی ،قتصاد، حقوق. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های ا1

 ترجیع داده میشود.

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

 ..تسلط به لسان های رسمی )پشتو ودری ( وآشنایی کامل )تحریروتکلم ( به لسان انگلیسی3

 ی مرتبط به وظیفه. . آشنایی به پروگرام های کمپیوتر4

 
 


