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 توحید ارقام و مطالب گزارش های نتایج بازرسی ها مندرج گزارش های رعایت قوانین ریاست بررسی تصدیها و شاروالیها. هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

پالن ریاست های مربوط و ارایه آن به آمر  الن کاری مدیریت عمومی توحید گزارشات تصدیها و شاروالیها در مطابقت بهپطرح و ترتیب  .1

 مربوطه جهت تایید.

 جمع آوری معلومات و گزارش های مورد نیاز از ریاست بررسی تصدیها و شاروالی ها و مسوول ثبت نتایج برای ترتیب گزارشات توحیدی. .2

آمر توحید و گزارشدهی جهت ترتیب و اصالح توحید گزارشات نتایج بازرسی های بررس های ریاست ادارات بوجوی مرکزی و ارایه آن به  .3

 و ارایه ان به ریس پالیسی و پالن.

مطالعه گزارش ها و معلومات واصله ریاست بررسی تصدیها و شاروالیها جهت حصول اطمینان از صحت و مطابقت آن با قانون و معیار های  .4

 بررسی.

 مقام ریاست.تسلیم دهی گزارشات عاجل به آمر توحید و گزارشدهی طبق هدایت  .5

 تطبیق پالن ریاست های مربوطه جهت تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی. .6

 دقت در پروسه توحید ارقام و ثبت آن در دیتابیس بررسی رعایت قوانین بخش تصدیها شرکت ها و شاروالی ها. .7

 مربوطه. ترتیب و تنظیم اوراق حمایوی گزارش ساالنه بررسی تصدیها و شاروالیها در فایل .8

 ثبت. ترتیب و تنظیم و حفظ سافت کاپی معلومات، گزارشهای مربوطه در کمپیوتر. .9

 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود. .10

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

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

 ، اداره عامه.حقوق، اداره و تجارت ،حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد .1

 تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال. .2

 تسلط به زبان های رسمی) دری،پشتو ( و آشنایی کامل ) تحریر و تکلم (با زبان انگلیسی. .3

 داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. .4

 


