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 تفتیشانواع مختلف نوآوریهای جدید در زمینه  تغییرات و ، (ISSAI) تفتیشمعیارهای بین المللی شیوه های بهتر، یق و مطالعه در مورد تحق :هدف وظیفه

مدیریت، کنترول کیفیت وآموزش وارتقای ظرفیت  و تفتیشی طرزالعملها، پروسه هاپالیسیها، ، تفتیششیوه های  عصری سازی وانکشاف درقسمتهیه توهمچنین 

 کارمندان 

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

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 تفتیشی اداره عالمشخص ساختن اولویت ها و برنامه های تحقیقی در مطابقت با دیدگاه واستراتیژی  .1

و  گزارشدهی مالی و حسابداری ،تفتیش ی، رهنمودهای، چیک لیست ها، اوراق کارتفتیشوشیوه های برتر  رهامعیادربخش انجام تحقیقات و مطالعات همکاری در  .2

 مدیریت مالی

به منظور انکشاف ( INTOSAI) تفتیشت عالی ( و سازمان بین المللی اداراISSAI)تفتیشمعیارهای بین المللی ادارات عالی  یاعالمیه ها تفتیشپیگیری و  .3

ومدیریت وکنترول کیفیت در زمینه های پالن گذاری، کار ساحوی وگزارش  تفتیششیوه های ، واصالحات دربخش پالیسی ها، رهنمودها، چیک لیست ها، اوراق کاری

  باکیفیت تفتیشدهی 

 اف مواد ونصاب آموزشی به منظور توانمند سازی کارمنداناز طریق انکشارتقای ظرفیت ز رکمنابع بشری وم با ریاست همکاری .4

 شناسایی خالها وکم کاریها دربخشهای مربوطهتفاهم نامه های امضا شده و  یدستاوردها مطالعهمدیریت وتطبیق تفاهم نامه ها با سازمانهای همکار و  .5

 به منظور انکشاف معیارها ومدل های کاری  همکاری با ریس انکشاف مسلکی درزمینه تامین ارتباطات ومناسبات بین المللی

 وظایف مدیریتی:

 پالن ریاست ترتیب پالنهای کاری ماهوار، ربعوار، ساالنه وهمچنین همکاری وسهم گیری درطرح پالنهای ریاست به منظور تحقق مثمریت وموثریت طرح و .6

منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک، استراتیژی مبارزه با فساد اداری وکود رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون  .7

 اخالقی در ساحه کاری مربوطه

 ارزیابی خود وکارمندان تحت اثر به منظور طرح وتطبیق برنامه مثمر وموثر ارتقای ظرفیت خود وکارمندان تحت اثر .8

 مثمر وموثر کارمندان تحت اثر جهت حصول اهداف سازمانی مدیریت، کنترول ونظارت از فعالیتهای به موقع،  .9

 ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و ساالنه از بخش فعالیتها ودست آوردهای بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف اداره  .10

 ود.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میش .11

 وظایف هماهنگی:

 ، وسایر بخشهای مربوطه به منظور عصری سازی وتجدید نظر در سیستم های کاری ریاستها، تفتیشمیتودولوژی ایجاد هماهنگی وتامین ارتباط مداوم با کمیته  .12

 وحصول اهداف سازمانی ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط داخلی وخارجی جهت انسجام بهتر فعالیتها  .13



 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  
 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است   34و  8، 7این الیحه وظایف با درنظر داشت مواد     

 رشته تحصیلی:
اقتصاد، اداره  یت آموزشی، مدیریت منابع بشری، جامعه شناسی، حقوق وعلوم سیاسی،، مدیرتفتیش داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های .1

وبه درجه تحصیل باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده  CAو ACCA ، CPA  عمومی،مدیریت  وحسابی، ، اداره و تجارت، مدیریت مالی، پالیسی عامهعامه

 میشود 

 : تجربه کاری
 دوسال مرتبط به وظیفه داشتن تجربه کاری حد اقل  .1

 مهارت های الزم: 

 لسان های رسمی )پشتو ودری ( وتسلط )تحریر و تکلم ( به لسان انگلیسی یکی از تسلط به .2

 تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. .3

  زبان های رسمی و انگلیسییکی از داشتن مهارت گزارش نویسی به  .4

 موارد تشویقی:
  ورهنمودهای نافذه تطبیق میگرددطرزالعمل استخدام  تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق موارد .5
 

 

 


