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نظارت و بررسی از تطبیق برنامه ها، قوانین، رهنمود ها و طرزالعمل های مالی و حسابی جهت تأمین شفافیت  از   :هدف وظیفه
صورت مصرف بودجه و جلو گیری از سوی استفاده، حیف و میل تخصیصات بودجوی اداره مستقل هوانوردی 

. ملکی
 .....................................................................................................................................................

  :مسئولیت های وظیفوی 
طرح و ترتیب پالن کاری آمریت تفتیش داخلی در مطابقت به استراتیژی اداره مستقل هوانوردی ملکی و پالن های کاری  .1

به منظور تفتیش از امور مالی و اداری شعبات اداره وبراورده شدن اهداف و برنامه های  اداره عمومی کنترول و تفتیش
. اداره مستقل هوانوردی ملکی

 .ترتیب رهنمود های کاری برای مفتشین به منظور پیشبرد بهتر امور تفتیش مالی و حسابی مرکز و والیات .2
تعقیب از چگونگی تطبیق نظریات و پیشنهادات اصالحی ارایه شده مفتشین در رابطه به فعالیت بخش های کاری اداره  .3

 .مستقل هوانوردی ملکی
حصول اطمینان از کیفیت کار و دقت محتوای تمام گزارشات ترتیب شده ادارات، سکتورهای مربوط اداره جهت ارسال به  .4

 .مراجع مربوطه
کنترول و نظارت فنی از لحاظ کیفیت عالی کاری در پروژه های انکشافی اداره جهت حصول اطمینان از تطبیق کیفی   .5

 . پالن های مربوطه
 .تحلیل گزارش های مفتشین امور مالی و حسابی اداره  جهت حصول اطمینان از اجرای قانونی مصارف .6
 .تنظیم و همآهنگ نمودن پالن های سفر به والیات بمنظور بررسی و بازدید از نتایج وظایف نماینده گی های والیتی .7
مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها بمنظور اجرای وظایف مطابق معیار های  .8

 .مورد نیاز
 .تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پالن کاری آمریت تفتیش داخلیمراقبت از  .9

اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات  مطابق به قوانین، مقررات، اهداف، خط  و مشی اداره سپرده  .10
 . میشود

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

 :تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم  
 قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است ( 34و7،8 )مقتضیات حد اقل برای این بست، درماده 

به لیسانس پوهنحی اقتصاد و اداره ارجحیت داده میشود  (فوق بکلوریا) :حداقل درجه تحصیل .1
 (مدت دو سال مرتبط به وظیفه ) :تجارب الزمه .2
  کورس های کوتاه مدت پیرامون موضوعات مالی و حسابی، آموزش های داخل خدمت وغیره:مهارت های دیگر .3

  اداره مربوطه (پالیسی )قابلیت ارایه مشوره در طرح خط و مشی 

 توانائی رهبری و کنترول اداره 

 داشتن مهارت طرح پالن و نوشتن گزارش های تحلیلی 

 دری یا پشتو (بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور)  

 آشنائی به لسان انگلیسی 

 مهارت مسلکی ومدیریتی 

  (ورد و اکسیل)بلدیت و توانائی استفاده از پروگرام های کمپیوتر 
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