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 پروژۀ تغییر:
موثر اداره ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و  پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف

 عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، 

 بهبود مدیریت کارمندان و پالنگذاری بهتر منابع بشری.

گروپ بانک جهانی  (IDA)و انجمن انکشاف بین المللی  (ARTF)روژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان پ

تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان این پروژه را تطبیق 

 مینماید. 

ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر  استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت بر اساس پالن

( مطابق به الیحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، Means of Verification( و شواهد اثباتیه )Key Deliverablesسال وظایف کلیدی )

گردند، درختم گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام میب و ضم قرار داد کاری شان میآهنگی با آمر مستقیم ترتیدر هم

گیرد و تمدید قرار داد کاری هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می

 انه این وظایف می باشد.کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفق

 : اداره عالی تفتیشدر مورد 

مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد  یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور تفتیش اداره عالی

و از آن زمان به این طرف تحت نام های  گردید مسمی سنجش درچوکات دولت تحت نام دیوانهـ، ش  1300درسال  که میباشددولتی های 

 مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

تفتیش  سازمان آسیایی ادارات عالیINTOSAI) )عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش ،سال سابقه کاری ۹۸این اداره با داشتن 

( ASOSAI  ،) سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی( تفتیشECOSAI   )عضویت کمیته رهبری سازمان و فعال  را داشته است

 د.ایکوسای را دارا

 Qatia تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی، Compliance Auditتفتیش رعایت قوانین ومقرراتوظایف؛  تفتیش ادارۀ عالی

and Financial Audit ،مساعدت های خارجی تفتیشGrants Audit ،تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit ،تفتیش عملکرد و 

 Confidential Auditتفتیش مصارف محرمو Special Audit تفتیش خاص، Performance & Environmental Audit محیطی

 ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد. را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی

 

 

 

 



در مدیریت، پالن گذاری، طرح  ریساجراات کاری کارمندان در دفتر وساحه وهمچنین همکاری با نظارت همه جانبه از  هدف وظیفه:

 رهنمودها، گزارش دهی، پیگیری قضایا وتطبیق روشهای پذیرفته شده بین المللی

 

 وظیفوی:صالحیت و مسئولیت های 

 وظایف تخصصی:

 ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس مربوطه دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه  -1

، خطرات احتمالی، سیستم رهنمودی معیاری برای گروپ های بازرسی با در نظرداشت اهداف، فعالیتهاکاری وهای ترتبب پالن  -2

 ) عواید و مصارف( مراجع تحت بازرسیو بودجه  داخلی، رعایت معیارهای بین المللیهای کنترول 

و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و پالن ها به شمول پالن به روز سازی همکاری وسهم گیری در ترتیب، تسوید  -3

 و بنچمارک های دیگر درسطح اداره  تفتیشساالنه 

درقسمت تحت پوشیش قرار دادن ساحه کاری وشریک ساختن آن با ریاست پالن بخاطر توحید رهنمای وهمکاری با مفتشین  -4

 وطرح پالن ساالنه اداره 

ریاست  تفتیشدر گزارش های  وانعکاس تطبیق وعدم تطبیق یافته ها تفتیش همکاری با ریاست درقسمت تطبیق یافته های قبلی -5

  تفتیشجهت بهبود در نتیجه اجراات 

وصدور هدایات الزم به بررسان با توجه به واقعیتهای موجود در مراجع  تفتیشافتتاحیه هیات های موظف  های جلسه برگزاری -6

 جهت اجراات بهتر تفتیشتحت 

همکاری در ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن با  -7

 جهت در یافت نظریات وبرگزاری جلسه اختتامیه تفتیشمراجع تحت 

 اختالس، تقلب، فساد، مشکوک ومضنون  واسناد موثق ودقیق درمورد قضایایرهنمای بررسان درقسمت جمع آوری شواهد، مدارک  -8

ی اداره (، کود اخالقINTOSAIرهنمای وهمکاری بررسان درقسمت استفاده وتطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی ) -9

 کاری  و اوراق تفتیشعالی 

اشت بادرنظردغرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه ها  تفتیشحاوی یافته ها وسفارشات ویرایش واصالح گزارش  -10

 مالحظات ریاست تحلیل گزارشات

 وظایف مدیریتی:

عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن  -1  

 2-انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛  -3 

ش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری ارایه گزار -4

 اداره؛ و

.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود 5-  

 

 

 
 



 

 
 

 وظایف هماهنگی:

تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت هماهنگی موثر با مراجع تحت -1 

.استقاللیت و موقف اداره عالی تفتیش  

.تامین ارتباط وافهام وتفهیم درست با گروپ های موظف تفتیش در مراجع تحت تفتیش حین تطبیق پالن های تفتیش در ساحه-2  

تجارت  .باهمکاران، ریاستهای داخلی، وسایر مراجع ذیربط در قسمت بهبود اجراات وشریک ساختنهماهنگی وتامین ارتباط موثر -3

.ومشورها درتفتیش های جدید )نوظهور(  

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

 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده    34و  8، 7این الیحه وظایف با درنظر داشت مواد      

 است 

 رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های تفتیش، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت مالی  .1

 به درجه تحصیل باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود و CAو ACCA ، CPAوحسابی،

 تجربه کاری: 

 داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه  .1

 مهارت های الزم: 

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

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

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

 موارد تشویقی :

( نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام 3( نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و)5) .5

 علولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردداشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه م

 ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام5) .6


