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 والیتی مفتش مرکزی و :  عنوان وظیفه 
  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث :  /اداره وزارت 

 کابل:    موقعیت
 تفتیشآمریت  :  بخش 
  (4)  :   بست

 آمرتفتیش داخلی :  به گزارشدهی
 ندارد                                           گزارشگیری از    :

 (86-00-00-000)( و86-00-00-000) :                کود 

 
 

تفتیش وبررسییییییی امورماای واداری  درروقیییییینامی روانیط ز معررات و رزااممل  ای امورماای واداری   ت    هدف وظیفه: 

  لوگیری از تخلفات درواحد  ای مرکزی ووالیتی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث .   

............................................................................................................................ 
 شرح وظایف :

 ترتیب پالط کاری ما وار ز ربموار و ساالنه درم ابعت به پالط کاری ریاست   ت دست یابی به ا داف. .1

تفتیش وبررسی امورماای واداری ریاست  ای مرکزی ووالیتی درروقنامی روانیطزمعررات و رزااممل  ای  .2
 پاایسی  ا و ا داف کاری اداره و لوگیری ازفساد اداری .مو وده   ت ت بیق 

 ار اع  دایات اخذ قده به مرا ع  تفتیش قده به منظور پیقرفت امورکاری و ت بیق پاایسی  ا و ا داف  .  .3
تمعیب پیقن ادات اصالحي كه درگزارش  یأت تفتیش اداره عمومی كنترول وتفتیش ج.ا.ا انمكاس میابد   ت ت بیق  .4

 وا داف کاری اداره .روانیط 
 ترتیب گزارقات ازا راآت کاری مرا ع تفتیش قده و ارامه آط به آمرتفتیش داخلی غرض اخذ  دایت . .5
 ا رای سایروظایف مرتب  به وظیفه که از رف معامات ز م ابق روانیط ز معررات وا داف اداره سپرده میقود . .6

............................................................................................................................ 
 تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم: 

 ( رانوط کارکناط خدمات ملکی, ذکر گردیده است.8( و )7معتضیات حد ارل برای ایط بست, در ماده)
 درجه تحصیل  .1

o تر یح داده میقود بکلوریا  وبه ایسانس رقته حعوق ز قرعیات وارتصاد. 
 تجارب الزمه ) توع و مدت زمان تجربه(  .0

o .یک سال مرتب  به وظیفه 
 مهارت های دیگر ) کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره (  .0

o  پاایسی سازی ز پالط گذاری اساسی ز تحلیل و ت زیه پال ن از مدیریت ارتبا ات ز بلدیت کامل به روانیط وسایرمسایل
 مرتب  به وظیفه .ز توانایی استفاده از پروګرام  ای کمپیوترمرتب  به وظیفه . حعوری
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