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، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات زیربنا ومنابع طبیعیسکتور  رعایت قوانین ومقررات درپالنگذاری و اجرای تفتیش  هدف وظیفه: .

قوانین و  ( وINTOSAI) های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر قبول شده بین المللی، معیارات بین المللی تفتیش 

 مقررات نافذه کشور.
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 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

رعایت قوانین ها وپالن های استراتیژیک تفتیش  پالیسیغرض ترتیب  اداره جمع آوری، تنظیم و تحلیل معلومات مرتبط از منابع داخل و خارج .1

 وبنچمارکهای دیگر در سطح ادارهوسایر پالنها  زیربنا ومنابع طبیعیسکتور ومقررات 

بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه،  زیربنا ومنابع طبیعیسکتور  از رعایت قوانین ومقررات درتفتیش  پروگرامپالن تفتیش بر مبنای خطر و ترتیب  .2

، ارزیابی خطرات، تضیات قوانین نافذهمق، قابل تطبیقسیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، 

 جهت بازنگری و منظوری به مقامات ذیصالح ( و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن Materialityاهمیت )سطح 

آت اجرا ، نظارت وارایه گزارش ازمدیریتهمچنین تقسیم وظایف و ساحات قابل تفتیش در مطابقت با پالن وپروگرام تفتیش در بین اعضای گروب و  .3

 اعضای گروپ 

جمع آوری  تفتیش، پروسیجرها وآزمایشات، مستندسازی زیربنا ومنابع طبیعیسکتور  رعایت قوانین ومقررات دراجرای تفتیش  ،افتتاحیهتدویر جلسه  .4

 های قبلی   تفتیشاز تطبیق سفارشات  مستند پیگیریهمچنین و و  مستندسازی شواهد کافی و مناسب 

وشریک نمودن  تفتیش درمورد نتایج یافته های  ه گزارشمورد کافی بودن ومناسب بودن شواهد ومدارک تفتیش، تهیه مسودتحلیل ونتیجه گیری در  .5

 برگزاری جلسه اختتامیه غرض اخذ نظر وپاسخ مرجع پیرامون یافته ها وسفارش های تفتیش و تفتیش آن با مراجع تحت 

 تقلب و فساد به مقام ذیصالح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی ، معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختالس ارایه سفارشات و .6

رعایت قوانین و استفاده از اوراق کاری تفتیش  تفتیش (، کود اخالقی اداره عالی INTOSAIشیوه های برتر، معیارات بین المللی )تطبیق و رعایت  .7

 غرض ارزیابی مستقل بعدی  تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های  تفتیش مربوطه در تمام مراحل  ایه و رهنمود ومقررات

جهت  زیربنا ومنابع طبیعیبه ریاست تفتیش سکتور  زیربنا ومنابع طبیعیاز نتایج بازرسی های تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور  ارائه گزارش .8

 اجراات بعدی 

 ، فعالیت در جهت منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده تفتیش اداره عالی  و بهبود اجراآتال در ارزش افزایی فعگیری سهم همکاری و  .9

 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 ستبمعلومات کلی 

  شماره اعالن بست:

 مفتش عنوان وظیفه:

 3 بست:

 تفتیشاداره عالی  وزارت یا اداره:

 (  مرکز)  کابل موقعیت بست:

امنیتی، دفاعی و  – حکومتداری و حاکمیت قانون -زیربنا ومنابع طبیعی، اقتصاد و زراعتسکتور  تفتیش) های ریاست بخش مربوطه

 معارف، فرهنگ و صحت( –مصئونیت اجتماعی 

بست خالی 33 تعداد بست:  

  زیربنا ومنابع طبیعیسکتور  تفتیشرئیس  گزارشده به:

 تحت اثرمطابق ساختارتشکیالتی. کارکنان گیر از:گزارش

  کود بست:

  تاریخ بازنگری:



  وظایف مدیریتی:

 پالنهای کاری ساالنه که از طرف ریاست مربوطه  ومقامات ذیصالح برای آنها سپرده میشود  تطبیق  ارایه گزراش ازترتیب و .10

 مشوره، رهنمای وجلب توجه اعضای تیم درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیتها واجراات مقتضی  .11

 ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت درانجام وظیفه  .12

مقرره طرز سلوک وکود مبارزه با فساد، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، رعایت جندر، رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری،  .13

 اداره در ساحه کاری مربوطه. اخالقی

 .اجرای سایروظایف که از طرف مقامات ذیصالح در مطابقت به  قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود .14

 : هماهنگیوظایف 

  تفتیش در تمام مراحل  تفتیش تامین ارتباط وهماهنگی موثر با مراجع تحت  .15

 درتمام مراحل تفتیش  تفتیش ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، ریاست ها، مقام های ذیصالح اداره عالی  .16
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 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  
 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است   34و  7این الیحه وظایف با درنظر داشت مواد    

 رشته تحصیلی:
  CAو ACCA ، CPAاقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت مالی،  حقوق، سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های داشتن .1

 : اریتجربه ک

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

 مهارت های الزم: 

 تسلط به لسان های رسمی )پشتو ودری ( وتسلط )تحریر و تکلم ( به لسان انگلیسی .3

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

  داشتن مهارت گزارش نویسی به زبان های رسمی و انگلیسی .5

 موارد تشویقی:
 موارد تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد  .6

 


