
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 ستبمعلومات کلی 

  شماره اعالن بست:

 کارشناس پیگیری یافته های بررسی  عنوان وظیفه:

 4 بست:

 اداره عالی بررسی وزارت یا اداره:

 (       مرکز   )  کابل موقعیت بست:

 ریاست تحلیل گزارشات بررسی  بخش مربوطه

بست 2 تعداد بست:  

 رییس تحلیل گزارشات  گزارشده به:

 تحت اثرمطابق ساختارتشکیالتی.کارکنان  گیر از:گزارش

 07الی03-21-90-66 کود بست:

 18/03/1398 تاریخ بازنگری:

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

، ایجاد دیتابیس تفتیش، ارائۀ آمار و ارقام مسلکی به اسرع وقت و تعقیب وپیگیری یافته ها مدیریت، تنظیم و انسجام امور مسلکی بررسی هدف وظیفه:

 وسفارشات بررسین

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

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

 ر دیتابیس جهت آپدیت نگهداشتن اطالعات مربوط به امور مسلکی.ایجاد دیتابیس بررسی و ثبت یافته های بررسی د .2

 ثبت یافته ها و سفارش های تطبیق ناشده بررسیدر دیتابیس مربوط، به منظور تعقیب و پیگیری. .3

 ( و اسناد حمایوی مربوط به یافته های بررسیدر فایل های مربوطه جهت فایلنگ اسناد.IRتنظیم گزارش های بررسی) .4

 .یری یافته ها و سفارش های بررسیدر مطابقت با میکانیزم وطرزالعمل های پیگیری و روش های  بین المللی بررسیتعقیب و پیگ .5

 بررسی و جستجوی دالیل عدم تطبیق یافته های بررسی در زمان تعیین شده ، در مراجع مربوطه. .6

 ش های بررسی جهت تسریع روند تطبیق یافته های بررسی.مالقات و صحبت کاری با مسوولین مراجع بازرسی شده پیرامون یافته ها و سفار .7

  ارایه گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده پیرامون تطبیق یافته ها وسفارش های بررسی به آمر تعقیب و پیگیری. .8

 ات، استعالمیه ها و پیشبرد وارده و صادره به منظور ثبت و راجستر اسناد.و ترتیب مکاتیب ، پیشنهاد تحریر .9

 . آمرتعقیب و پیگیریطالع بموقع مواردی که ایجاب اجراآت فوری را نماید ، به ا .10

 تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛ .11

 ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛  .12

 .ره مربوطه به وی سپرده میشودادا اجرای سایر وظایفی که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف .13

………………………………………………………………………………………………………………… 
 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

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

وبه دارندگان سند های  ، مدیریت عمومی، مالی و اداری، اداره عامهمدیریت مالی ،لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد، حقوق . داشتن سند تحصیل حداقل1

FIA/ACCA/CGAP .ترجیع داده میشود 

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

 .به لسان انگلیسی .تسلط به لسان های رسمی )پشتو ودری ( وآشنایی کامل )تحریروتکلم (3

  . آشنایی به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.4

 


