
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 ستبومات کلی معل

  شماره اعالن بست:

 کارشناس تحلیل گزارشات  عنوان وظیفه:

 3 بست:

 اداره عالی بررسی وزارت یا اداره:

 ( مرکز  )     کابل  موقعیت بست:

 ریاست تحلیل گزارشات بررسی  بخش مربوطه

بست  5 تعداد بست:   

 رییس تحلیل گزارشات  گزارشده به:

 ندارد گیر از:گزارش

 020الی005-07-90-66 کود بست:

 18/03/1398 تاریخ بازنگری:

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

  نقاط ضعف و قوت موضوعات بررسی شده  درگزارشات ، تثبیت تخطی ها ازقوانین نافذه وتحلیل و ارزیابی گزارشات بررسین هدف وظیفه:

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

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
 مومی جهت تحقق اهداف.پالن کاری ماهوار، ربعوار، و ساالنه بخش مربوطه در مطابقت با پالن عترتیب  .1

یاد داشت تحلیلی ارزیابی نتایج برنامه ها وپالن های پیش بینی شده بخش مربوطه،مسترد نمودن گزارشات ناقص و فاقد کیفیت با ارایه دالیل موجه به وسیله  .2

 تضی بعدی.به نام گروپ موظف وارائه نتایج تحلیل گزارشات به مقامات ذیصالح اداره غرض اتخاذ تصامیم واجراآت مق

،مطالعه دوسیه های قابل تعقیب عدلی ، ارائه نظرتحلیلی دررابطه به قضایای جرمی وارسال آن به بوردعالی  تحلیل گزارشات بازرسی های حصول شده ازبررسین .3

 .اتخاذتصامیم واجراآت مقتضی بعدیبه منظور بررسی پس ازتائیدرئیس بخش

 زارشات پس ازتدقیق وتائید مقامات به مراجع ذیربط جهت اجراآت بعدی.اتخاذتصامیم الزم دررابطه به ارسال تحلیل گ .4

 تأمین ارتباط مداوم با بخش های مربوطه جهت اخذمعلومات بیشتر ازبررسین حین تحلیل گزارشات درموارد الزمه .  .5

 امندی وتطبیق اهداف وپروگرامهای اداره مربوطه  .، ترتیب وتوحیدگزارشات اداره جهت غنی های ساالنه ، پالن های رهنمودیهمکاری درترتیب پالن بازرس .6

 ارائه مشوره هاو نظریه های مشخص برویت اسناد و مدارك در رابطه به گزارشات بررسین جهت بهبوداموربخش مربوطه.  .7

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

 .قامات ذیصالح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشودسایروظایف که ازطرف م اجرای .9

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

 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

 معیار های ذیل ترتیب گردیده  است.قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و 34و7داشت مواد این الیحه وظایف با درنظر    

ترجیع  FIA/ACCA/CGAP، اداره عامه وبه دارندگان سند های مدیریت مالی ،دریکی ازرشته های اقتصاد، حقوق . داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس1

  .داده میشود

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

 .تکلم ( به لسان انگلیسی و آشنایی کامل )تحریر .تسلط به لسان های رسمی )پشتو ودری ( و3

 ایی به پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه. . آشن4

 


