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 عملکرد رسبر : عنوان وظیفه

  بررسی:  اداره عالی  اداره/وزارت
 کابلموقعیت             : 
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 (4):   بست

 (2) تعداد بست         : 
  بررس:  گزارشدهی به

 : ندارد گزارشگیری از
 66-90-14- 700الی  009 :   کود               
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 بازرسی عملکرد وزارت ها وادارات دولتی طبق پالن رهنمودی بارعایت قانون ،مقررات ومعیارهای بررسی : هدف وظیفه

............................................................................................................................................ 
  مسؤلیت های وظیفوی :

 طرح و ترتیب پالن کاری مربوطه در مطابقت با پالن رهنمودی وارائه آن به بررس جهت تائید. .1
دی تحت نظر وهدایت بررس جهت حصول اطمینان  ازشفافیت در بازرسی عملکرد وزارت ها و  ادارات طبق پالن رهنمو .2

 اجراات کاری.
همکاری با بررس درطرح وترتیب پالن های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها  در وزارت ها و ادارات جهت تحقق اهداف  .3

 اداره عالی بررسی .
برنامه های اقتصادی و انکشافی شان  و شریک شناسائی نواقص و کاستی ها، تخلفات در عملکرد وزارت  ها و ادارات در  .4

 سازی آن با بررس جهت اخذ هدایت واجراات بعدی.
 تحریر وصدور استعالمیه های معلوماتی به شعبات، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر بازرسی اداره عالی بررسی .5
 اتخاذ تصمیم مؤثر دررئیس تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی . .6
  .یریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت بررس جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی بررسیمد .7
 .تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده با سایر بررسین و دیپارتمنت ها غرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان .8
 .و پالیسی  اداره سپرده میشود اهداف ،ات ذیصالح مطابق قوانین، مقرراتطرف مقام وظایف که از اجرای سایر .9
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 تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم: 
 کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است. قانون  (8( و )7مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده)

 درجه تحصیل  .1
     . بررسی( قانون اداره عالی 1( جز )2( فقره )6نظر به ماده ) س اقتصادداشتن سند تحصیلی لیسان

 .تجارب الزمه ) نوع و مدت زمان تجربه( 2

  سال مرتبط به وظیفهیک 
 

 ل خدمت وغیره ( .  مهارت های دیگر ) کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخ3

  آشنائی با پروگرام های کمپیوتر ) ورد واکسل ( ولسان انگلیسی 
 اشتن مهارت مسلکی ومدیریتی .د


