
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 در ادارات دولتی ( NTAمؤثریت طرزالعمل میزان معاشات کارکنان قراردادی )چگونگی تطبیق و تفتیش عملکرد 

 ۱۳۹۹سال 

 

 

 !میدانیدشما 

س عمومی )مفتش ُکل( رهبری می این اداره توسط رئی اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

  .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش وبرشود 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد درمشکالت کدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را بهبود یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بخشد

  

 

 

 

 

 

 

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  بخش اداری قوه قضایه و نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 نماینده گی هایمستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عایداتی و  اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

  

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

در کاهش و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

 .بودهموفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

در وقت  مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان،

کمیت و کیفیت آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهمقتضی و مناسب 

اجراآت  مثمریت دریکی از شاخص ها مهم  منابعکیفیت مناسب بوده چون 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

به دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده  استفاده شده

 ؟نمودرا از منابع موجود 

به  ؟ته استساخ برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .تمرکز دارد ل اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریتیکی و یا هرسه اص تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی



 میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل
 

 
 رهبری اداره تحت  با آن ، قبل از نهایی شدننتایج تفتیش عملکرد

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 و انه به ریاست جمهوری گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

تا اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در  رددگشورای ملی ارایه می

 اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  قرار میدهد ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی 

اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجراآت و تطبیق  و رهبری

 ماید.ن می سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

تا تفتیش عملکرد را اجرا  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 و گزارش آنرا به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه نماید .

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یموثریت و مف

 .میباشد

برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت، و مفیدیت، و همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی  عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتروی برنامه ها و 

، برنامه درباره فعالیت ها عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو اهداف و بدانند که آیا  آگاه شوند و اجراآت دولت ها

  

 



 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

و پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی سکتور عامه  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نموده است.طراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.و اجرای آن، تقاضای همکاری  مشارکتی تفتیش گذاریاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفت است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتسوقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 

 گزارش تفتیش عملکرد 

 (NTAچگونگی تطبیق و مؤثریت طرزالعمل میزان معاشات کارکنان قراردادی )

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

و چگونگی تطبیق و  NTAچگونگی استخدام کارکنان قراردادی، رعایت معیارها و شرایط طرزالعمل موضوع  اهمیتاداره عالی تفتیش بنابر 

  .قرار دهد تفتیشمورد  ۱۳۹8 و ۱۳۹7سالهای  طی تطبیق این پالیسی راتصمیم اتخاذ نمود تا مؤثریت این پالیسی 

( واحد بودجوی شامل وزارت  های ۱۱در تعداد ) ۱۳۹۹و ۱۳۹8 ،۱۳۹7طی سال NTAدر گزارش فعلی چگونگی استخدام و تطبیق رهنمود 

ری، )مالیه، معارف، صحت عامه، احیاء و انکشاف دهات، امور داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اقتصاد، معادن و پطرولیم، زراعت و مالدا

  شده است.قرار داده  بررسیتحت به طور نمونه  ندرا استخدام نموده ا NTAکه کارکنان  (شهرسازی و اراضی و اداره ملی احصائیه و معلومات

 

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

  رهنمود میزان معاش کارکنان قراردادی یاNTA . 

  الیحه وظایف کارکنانNTA . 

  کارکنان قراردادی یکارارش های زها و گپالن.  

 معیارات بین المللی (ISSAI )(سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیشINTOSAI). 

 بهترین شیوه های مدیریت منابع. 

 

 

 

  



 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 ار با اهداف اداره و شفافیت گچگونگی ایجاد چارچوب هماهنگ، ساز

 .NTAدر استخدام کارکنان قراردادی 

  حصول اطمینان از پرداخت معاشات کارکنان قراردادیNTA  مطابق

 رهنمود میزان معاشات کارکنان قراردادی.

  حصول اطمینان از ایجاد کمیته نظارت و نظارت مستمر از چگونگی

 استخدام کارکنان قراردادی در ادارات دولتی.

  ارزیابی مؤثریت کارکنان قراردادی از طریق تثبیت نیازمندی برای

ارکنان قراردادی، پالنگذاری، گزارش دهی و مؤثریت اجراآت ک

 کارکنان قراردادی.

  ارائه سفارشات جهت بهبود اجراآت، رعایت اصل اقتصادیت و تطبیق

 مؤثر رهنمود میزان معاشات کارکنان قراردادی.

 

 

 ۱۳۹۹ سال حوتدر ماه و یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

کمیته نظارت بخاطر استخدام کارکنان قراردادی  طبق طرزالعمل، وزارت مالیه مکلف بوده تا یک

در ادارات بودجوی تحت ریاست بودجه وزارت مالیه با حضور نماینده کمیسیون اصالحات اداری و 

خدمات ملکی و نماینده دونر  تشکیل می گردید تا از روند استخدام و تطبیق  بهتر رهنمود نظارت 

سات خویش را در وزارت مالیه دایر نموده  و بصورت می نمود. کمیته متذکره باید بصورت منظم جل

ارائه می  CBRربعوار گزارش پیشرفت  تطبیق این رهنمود را ترتیب و به کمیته رهبری برنامه 

نمود. در حالیکه کمیته نظارت الی اکنون ایجاد نگردیده که این موضوع سبب گردیده تا پالیسی 

NTA .بشکل درست تطبیق نگردد 

 قیتطب جهت نظارت تهیکم جادیا عدم

 کارکنان استخدام رهنمود مؤثر و بهتر

 وزارت در کشور سطح به( NTA)یقرارداد

 هیمال محترم

سی  هیچ گونه  نظارت زرنظر به تفتیش انجام شده مالحظه گردیده است که طی سال های تحت با

صورت نگرفته است.  NTAاز روند استخدام کارکنان و تطبیق   NTAدوامدار مطابق رهنمود 

از ادارات دولتی و غیر دولتی جمع آوری نگردیده و فارمت  NTAمعلومات در رابطه به کارکنان 

 مشخص نیز توسط وزارت مالیه ترتیب نگردیده است.

عدم نظارت مستمر و دوامدار از چگونگی 

به سطح ادارات  NTAتطبیق رهنمود 

 دولتی در کشور

و ادارات بودجودی تحت بازرسی ارائه گردیده است  ( وزارت خانه ۱0تعداد )به مالحظه اسناد که از 

و معلومات کارکنان قراردادی که در سیستم موجود ثبت میباشد نشان می دهد که تفاوت زیادی 

س و لیست های ارائه شده وجود دارد که نشان دهنده غیر مؤثریت دیتابیس موجود و یبین دیتاب

 میباشد. NTAکارکنان  تناقض در ارقام موجود 

 

ناقص بودن دیتابس معلومات کارکنان 

تفاوت بین لیست قراردادی و موجودیت 

کارکنان قراردادی ادارات بودجوی و 

دیتابیس مرکزی ریاست بودجه ملی 

 وزارت مالیه

لیت ها، وظایف عمده ؤومهم برای کارکنان بوده که نشان دهنده مس سندالیحه وظایف منحیث یک 

( تن ۲۱۳اسناد تعداد ) و پیش بینی شده پنداشته میشود. ءراهکار برای وظایف قابل اجراو یک 

( وزارت خانه و ادارات مستقل مورد ۱0کارمندان قراردادی که بشکل نمونه و قیدی در تعداد )

که الیحه مشخص وظایف برای کارکنان کتگوری های  ارزیابی قرار گرفت به مالحظه رسید

(B,C,D,E,F) NTA   در ادارات بودجوی تحت بازرسی در نظر گرفته نشده که نشان دهنده ضعف

 عملکرد ادارات در زمینه میباشد.

عدم ترتیب الیحه وظایف مشخص و 

  NTAجداگانه برای کارکنان 

ترتیب پالن و گزارش کاری یکی از شاخص های مهم برای چگونگی مؤثریت اجراآت کارکنان 

میباشد و اصوالَ هر کارمند در یک اداره باید پالن مشخص کاری داشته باشد و مطابق آن اجراآت 

( تن کارکن ۱۹۵در حالیکه هیئت مؤظف پالن و گزارشات کاری تعداد ) .گزارش ارائه نمایدو نموده 

را به طور نمونه از ادارات ذیربط جهت بررسی مطالبه نمود ولی به مالحظه رسید که از نمونه اخذ 

پالن و گزارش  ( فیصد میگردد7۶که طبق نمونه ) NTAتن کارکن قراردادی   (۱4۹شده تعداد )

عدم موجودیت پالن و گزارش کاری از 

 NTAاجراآت کارمندان 



ن دهنده ضعف اجراآت اداره و نمیتوان چگونگی مؤثریت کارکنان را مشخص کاری ندارند که نشا

 ارزیابی نمود.

استخدام می نمایند باید نیازمندی   NTAادارات دولتی که کارکنان قراردادی را به اساس رهنمود 

برای چگونگی استخدام آن در هر سال مالی مشخص وجود داشته باشد، در غیر آن سبب تورم 

یافته های تفتیش تشکیالتی، بیکاری مخفی و  استفاده غیر مؤثر از منابع و بودجه انکشافی میگردد. 

مشخص برای چگونگی تثبیت نشان میدهد که به سطح ادارات دولتی یک میکانیزم و پالن 

وجود نداشته است. طبق ارقام موجود  ۱۳۹8و  ۱۳۹7طی سال های   NTAنیازمندی کارکنان 

( کارکن ۱۲804و تعداد ) ۱۳۹7( کارکن قراردادی از بودجه اختیاری طی سال ۱۲۳4۹تعداد )

ت در اختیار استخدام گردیده است ولی اسناد و معلوما ۱۳۹8قراردادی از بودجه اختیاری طی سال 

هیئت قرار نگرفت که به اساس آن حصول اطمینان گردد که آیا واقعاَ استخدام تعداد فوق الذکر 

 نیاز واقعی ادارات بوده یا خیر. 

عدم واضح بودن نیازمندی و ضرورت برای 

از بودجه NTA چگونگی استخدام کارکنان

 در ادارات بودجوی تحت بازرسیاختیاری 

از طریق پروسه رقابت آزاد به استثنای پست های کارکنان قراردادی باید  NTA به اساس رهنمود

نهایت تخنیکی که بدیل آن به آسانی دریافت نمی شود استخدام گردد. در حالیکه یافته های 

( تن کارکن بدون طی مراحل پروسه رقابت آزاد و از طریق ۱۶۳تفتیش نشان میدهد که تعداد )

 .اندمنبع واحد استخدام گردیده 

 NTAعدم شفافیت در استخدام کارکنان 

( تن ۱۶۳در ادارات دولتی و استخدام )

 کارکنان از طریق منبع واحد

طبق رهنمود، ارزیابی کارمندان بعد از تکمیل یک سال صورت میگیرد و در صورتیکه اجراآت  -

کارمند بعد از ختم سال مثبت ارزیابی گردد، معاش کارمند طبق رهنمود از یک قدم به قدم باال 

 النهسا بدون ارزیابیافزایش یافته میتواند. در حالیکه یافته ها نشان میدهد که معاش تعداد کارکنان 

 افزایش یافته است.

در ادارات دولتی  افزایش معاشات کارکنان

بدون درنظرداشت ارزیابی ساالنه طبق 

  NTAرهنمود 

استخدام میگردد طبق رهنمود، ادارات نمی  NTAکارمندان قراردادی که جدیداَ از طریق پروسه  -

تواند باالتر از قدم پنجم کتگوری های رهنمود به یک کارمند معاش پرداخت نماید. در حالیکه 

اسناد ارائه شده و یافته های تفتیش نشان میدهد که ادارات دولتی رهنمود ذکرشده را حین 

( تن کارکنان قراردادی باالتر ۱۵ش تعداد )استخدام کارمندان رعایت ننموده و در وزرات مالیه معا

 از قدم پنجم در نظر گرفته شده و پرداخت میگردد.

پرداخت معاش به کارمندان قراردادی 

باالتر از معیار تعیین شده و عدم رعایت 

حین استخدام کارکنان  NTAرهنمود 

 قراردادی

( تن، 7۵( بتعداد )Bدرکتگوری)( تن، ۱0( بتعداد )Aدر کتگوری ) ۱۳۹8و۱۳۹7طی سالهای  -

( بتعداد E( تن و درکتگوری )766( بتعداد )D( تن، درکتگوری )245( بتعداد )Cدرکتگوری )

 ندارند.را  ( تن، تجربه الزم طبق شرایط و معیارهای رهنمود طی سالهای متذکره 1537)

 

( تن کارکن ۲۶۳۳)تعداد استخدام 

، A  ،B ،C ،Dقراردادی در کتگوری های )

E در ادارات دولتی بدون تکمیل معیار )

 طبق رهنمودکاری  داشتن تجربه الزم 

NTA   

 



را پرداخت  NTAطبق طرزالعمل موجود، ادارات دولتی نمی تواند به کارمندان رسمی خویش معاش 

قابل پرداخت میباشد. در حالیکه یافته  نماید و صرف برای کارمندان قراردادی طبق این رهنمود

کارکنان رسمی و وزارت معارف به  ( نفر از۱0به تعداد ) تفتیش نشان میدهد که وزارت مالیههای 

 پرداخت نموده است. NTAمعاش رسمی خویش ( نفر از کارکنان ۱۳تعداد )

  به کارمندان رسمی NTAپرداخت معاش 

 خالف طرزالعمل 

دیتابیس کارمندان قراردادی باید ساالنه مطابق تعداد کارمندان که از طریق ادارات بودجوی  - -

استخدام میگردد یا قرارداد های کاری شان فسخ می گردند و یا تمدید می گردند تجدید گردیده 

تا  تعداد واقعی کارمندان ادارات بودجوی مشخص و معلوم گردد. ولی نظر به تفتیش انجام شده 

تجدید و یا نهایی نگردیده است.  ۱۳۹۹برای سال  NTAین مالحظه گردید که دیتابیس کارکنان چن

 چه تعداد می باشد. ۱۳۹۹بناٌ معلوم نمی گردد که تعداد واقعی کارکنان ادارات بودجوی در سال 

طبق رهنمود، وزارت مالیه مکلف است تا دیتابیس کامل و جامع برای درج و ثبت معلومات  - -

کارکنان قراردادی ایجاد نماید و تمام معلومات کارکنان قراردادی را در آن بصورت مستمر ثبت و 

درج نماید. در حالیکه یافته ها نشان میدهد که معلومات درج شده در دیتابس ناقص بوده و تجربه 

درج و ثبت نگردیده  ۱۳۹7( تن در سال ۹0۵و تعداد ) ۱۳۹8( تن در سال ۱4۲۶اری تعداد )ک

از سال  NTAاست. بناً دیتابیس موجود از یکطرف ناقص بوده و از طرف دیگر معلومات کارکنان 

شامل دیتابیس نبوده که نشان دهنده عدم مؤثریت دیتابیس و بی اعتبار بودن ارقام موجود  ۱۳۹۹

 میباشد.

 یکارمندان قرارداددیتابس  دیتجد عدم

 توسط ریاست بودجه ملی ۱۳۹۹در سال 

 متذکره و نواقص در دیتابیس 

 

  



 

:ما نتیجه گیری  

میتوان چنین نتیجه گیری کرد  NTAبا درنظرداشت یافته ها و خالء های موجود در چگونگی تطبیق رهنمود میزان معاش کارکنان قراردادی 

که یک چارچوب هماهنگ، شفاف و سازگار با اهداف اداره در استخدام کارکنان قراردادی به سطح ادارات دولتی ایجاد نگردیده است. وزارت 

تخنیکی به سطح پروژه ها  محترم مالیه ارقام و معلومات دقیق در رابطه به کارکنان قراردادی به تفکیک اختیاری، غیر اختیاری، تخنیکی و غیر

ندارد. سیستم و هماهنگی منظم کاری بین وزارت مالیه و دیگر ادارات که کارکنان قراردادی را استخدام  ۱۳۹۹الی  ۱۳۹7طی سال های 

طمینان نمود. مینماید هم وجود ندارد تا به اساس آن از چگونگی صحت ارقام و معلومات ارائه شده توسط وزارت مالیه و ادارات دیگر حصول ا

موضوع مهم دیگری، چگونگی تثبیت نیازمندی و ضرورت به استخدام کارکنان قراردادی در ادارات دولتی میباشد. نتایج تفتیش نشان میدهد 

تشخیص  که یک میکانیزم برای ضرورت و یا عدم آن به استخدام کارکنان قراردادی در ادارات وجود ندارد تا به اساس آن اصل نیازمندی تثبیت و

 و از استخدام کارکنان بیشتر از نیازمندی واقعی جلوگیری به عمل آید.

تی باوجود اینکه رهنمود میزان معاشات کارکنان قراردادی برای یکسان سازی و ایجاد توازن بین معاشات کارکنان قراردادی به سطح ادارات دول

زان معیاری معاش وجود داشته باشد و با درنظرداشت این معیار به کارکنان و تمویل کننده گان پروژه های حمایوی ایجاد گردیده تا یک می

ی شده در رهنمود برای چگونگی نقراردادی معاش پرداخت گردد. در حالیکه نتایج تفتیش انجام شده نشان میدهد که شرایط و معیار های پیشبی

و تعیین معاش آنها در نظر گرفته نمی شود. این موضوع نشان پرداخت معاش به کارکنان قراردادی بصورت درست حین استخدام کارکنان 

 میدهد که در مصرف بودجه اصل اقتصادیت و مؤثریت در نظر گرفته نشده است به کارکنان قراردادی در بیشتری موارد معاش باالتر از معیارها

شرایط الزامی برای چگونگی تعیین معاش بوده در نظر و شرایط تعیین گردیده است. در بسیاری موارد تجربه مرتبط و تحصیالت که از جمله 

ط گرفته نشده است. نیاز است تا وزارت محترم مالیه در هماهنگی با ادارات چگونگی تعیین معاش کارکنان قراردادی را ارزیابی و مطابق شرای

 رهنمود معاش و امتیازات تعیین گردد تا بودجه انکشافی بصورت مؤثر به مصرف برسد.

ف دیگر، بست های فعلی شامل رهنمود و چگونگی تعیین معاش آن بسیار واضح نمی باشد. بطور مثال، بست های که برای آن از کتگوری از طر

(A معاش در نظر گرفته شده شامل ) رئیس عمومی یک اداره به سطح کشور یا زون، هر بست که معادل رئیس عمومی باشد، مشاورین ارشد(

در حالیکه بست های موجود که  ( در رهنمود مشخص گردیدهC( و )Bکتگوری )( در نظر گرفته شده، همچنان بست های را وزارت خانه هاوز

معاش پرداخت میگردد با بست های شامل رهنمود هم از لحاظ ماهیت کاری و هم از لحاظ حجم کاری مطابقت  کتگوری های متذکرهبه آن از 

ارت ایجاد و به کارکنان مطابق ماهیت بست کتگوری معاش تعیین و از مصرف غیر مؤثر بودجه جلوگیری ندارد که نیاز است در زمینه کمیته نظ

 به عمل آید.

ینکه کمیته مشترک نظارت ایجاد نگردیده و از چگونگی ا ایجاد نگردیده است. از کمیته مشترک نظارت برای تطبیق  مؤثر رهنمود در نهایت، 

رول به عمل نیامده، این موضوع سبب گردیده تا مشکالت متعدد در زمینه وجود داشته باشد و ادارات بدون تطبیق مؤثر رهنمود نظارت و کنت

شرایط و معیارها کارکنان قراردادی را به شکل بی رویه استخدام و معاشات غیر متوازن پرداخت نموده است. عالوه برآن، پالن های کاری و 

ترتیب نگردیده که به اساس آن چگونگی مؤثریت کارکنان قراردادی ارزیابی و تحلیل میگردید. هماهنگی گزارش ها از اجراآت کارکنان قراردادی 

تا که ادارات بودجوی و ریاست عمومی بودجه  بین ادارات بودجوی در قسمت ترتیب و نهایی سازی یک دیتابیس کامل طور منظم وجود نداشته

 .را برای سال های آینده ترتیب و تجدید نمایند NTAکارکنان ملی بتواند بوسیله دیتابیس احصائیه درست از 

معاش پرداخت نموده است. و بالخره نتایج تفتیش نشان آن عالوه بر آن، در بعضی موارد به کارکنان رسمی داخل تشکیل با حفظ بست رسمی 

گرفتن تجربه کاری، تحصیالت با معاشات بلند خالف  میدهد که کارکنان زیادی از طریق حکمی یا منبع واحد بدون رقابت آزاد و بدون در نظر

 ست.ثر ساخته اأرهنمود استخدام گردیده که چگونگی رسیدن به اهداف رهنمود را مت

. 

 

 



 

 :سفارشات ما

 
  چگونگی نیازمندی و مصرف دلیل استخدام، وزارت مالیه باید

در بخش معاشات و امتیازات کارکنان قراردادی را بودجه 

در تمام ادارات دولتی بصورت همه جانبه  ۱400برای سال

ارزیابی نماید. چگونگی تخصیص پول از بودجه انکشافی برای 

استخدام کارکنان قراردادی باید به اساس یک میکانیزم 

و  مشخص تثبیت گردد و پالن نیازمندی کارکنان قراردادی

برای هر سال ترتیب گردد. استخدام کارکنان  دلیل استخدام

و بدون طرح  طابق پالن نیازمندی صورت گیردقراردادی م

پالن نیازمندی و دالیل قناعت کننده از استخدام کارکنان 

 قراردادی جداً خودداری گردد.

 مکلف است تا طبق رهنمود   ریاست بودجه وزارت مالیه

 NTA به منظور تطبیق مؤثر طرزالعمل کمیته نظارت

 نماید. ایجاد

  طبق رهنمود با در کمیته مشترک نظارت مکلف است

نظرداشت پالن و برنامه مشخص چگونگی استخدام، 

پرداخت معاش و امتیازات و موضوع ضرورت و یا عدم 

ضرورت کارکنان قراردادی در ادارات دولتی را شناسایی 

های نظارتی خویش را ارائه و مطابق آن اقدامات  و گزارش

 الزم اصالحی صورت گیرد.

  منبع واحد اصل شفافیت را زیر استخدام کارکنان به اساس

سوال میبرد، بناً سفارش میگردد تا تمام ادارات دولتی 

کارکنان قراردادی را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام 

نماید تا هم اصل شفافیت رعایت گردد و هم اصل شایسته 

ساالری و ضمناَ فاصله بی اعتمادی بین مردم و دولت کاهش 

 یابد.

 دستورالعمل های رهنمود میزان معاشات  وزارت مالیه طبق

کمتیه مشترک نظارت ایجاد نماید و طبق پالن و برنامه 

مشخص چگونگی استخدام و تعیین معاش کارکنان را 

افزایش بی رویه معاش کارکنان که بصورت تا ارزیابی نماید 

 یافته تثبیت و اصل صرفه جویی در پرداخت ها رعایت گردد.

ساالنه  قراردادی کارکناناز طرف دیگر، در مورد اجراآت 

 صورت گیرد.ارزیابی واقعبینانه 

 مکلف است دیتابیس وزارت محترم مالیه  ریاست بودجه

موجود را انکشاف دهند و تمام موارد و اطالعات مربوط 

به کارکنان قراردادی را در ساختار دیتابیس در نظر 

یس و معلومات مندرج سال ینکه دیتابا گیرند. همچنان، از

ناقص بوده و با لیست های ارائه شده  ۱۳۹8و  ۱۳۹7های 

توسط ادارات تفاوت داشته و معلومات کارکنان قراردادی 

در آن درج نگردیده الزم است تا دیتابیس متذکره با جمع 

آوری معلومات از مراجع ذیربط تجدید و تمام معلومات 

تا ارقام واقعی  کارکنان قراردادی در آن درج گردد

 .کارکنان قراردادی در سطح نهادها و ادارات تثبیت گردد

 رسمی از  مندکاربرای هیچ  اید نب وزارت های مالیه و معارف

امتیازات برای تا تعادل  معاش پرداخت نماید NTAرهنمود 

و قرارداد های شان برای سال  گرددکارکنان رسمی حفظ 

های آینده تمدید نگردد. همچنان، کمیته مشترک نظارت 

مؤظف است تا موضوع فوق الذکر را در تمام ادارات که 

کارکنان قراردادی استخدام نموده ارزیابی و اقدامات الزم به 

عمل آید تا از مصرف مؤثر بودجه دولت اطمینان حاصل 

  سفارش میگردد تا ادارات ذیربط که کارکنان قراردادی

NTA  را استخدام نموده، بخصوص کارکنان قراردادی که

در بست های تخنیکی و کلیدی استخدام گردیده و از 

( پرداخت میگردد الزم A,B,Cمعاش آنها از کتگوری )

است تا الیحه وظایف مشخص و شاخص های کلیدی 

مشخص برای بست های متذکره در نظر گرفته شود. 

ک نظارت را ایجاد وزارت مالیه مکلف است تا کمیته مشتر



یس شهادت نامه ها تصدیق ئگردد. از طرف دیگر معاش ر

دهی و اعتبار بخش معلومات وزارت معارف باالتر از سقف 

( افغانی از معاش ۱۶۶۶7( میباشد. بناْ مبلغ )۲۵0000)

 ماهانه موصوف وضع گردد.

و از چگونگی تطبیق بهتر رهنمود میزان معاشات و 

امتیازات کارکنان قراردادی یکجا با ادارات ذیربط نظارت 

نموده، کارکنان قراردادی فعلی در ادارات دولتی با در 

نظرداشت ماهیت کاری و چگونگی نیازمندی آنها تثبیت 

و صرفه و اقدامات الزم اصالحی که سبب بهبود اجراآت 

 جویی بودجه گردد در نظر گرفته شود.

  ادارات بودجوی محترم از استخدام کارکنان خالف رهنمود

NTA  در کتگوری هشتگانه رهنمودNTA  جلوگیری جدی

و در تعیین کتگوری ها و قدم های کارکنان مطابق  نمایند

 رهنمود استخدام کارکنان قراردادی عمل نمایند.

 مالیه باید حین استخدام کارکنان  ریاست منابع بشری وزارت

مد نظر  قراردادی رهنمود استخدام کارکنان قراردادی را جداً

گرفته و مطابق آن معاش کارکنان را تعیین نمایند و همچنان 

کارکنانیکه  اسامی شان درج لیست هذا می باشد معاشات 

 اضافه پرداخت شده از معیار وضع نماید.

 رایط رهنمود میزان معاشات به منظور رعایت معیارها و ش

کارکنان قراردادی، الزم است تا وزارت مالیه چگونگی تطبیق 

معیارها و شرایط الزامی رهنمود میزان معاشات کارکنان 

قراردادی را به سطح ادارات دولتی ارزیابی و بازنگری نماید 

و در زمینه اجراآت الزم صورت گیرد تا سبب صرفه جوی 

 اده مؤثر از پول عامه صورت گیرد.بودجه انکشافی و استف

  الزم است تا طبق اهداف اداره و حجم کاری بخش های

مربوطه ادارات بودجوی پالن های مشخص کاری که 

مبتنی بر نتایج و اهداف استراتیژیک باشد برای تمام 

کارکنان قراردادی که در بست های تخنیکی کتگوری 

متیازات آن اول، دوم و سوم استخدام میگردد و معاش و ا

از طریق بودجه انکشافی دولت پرداخت میگردد در نظر 

یکطرف نیازمندی واقعی برای جذب  گرفته شود تا از

کارکنان تثبیت گردد و از طرف دیگر مؤثریت و اثرگذاری 

کارکنان در چگونگی بدست آورن اهداف تعیین شده 

ارزیابی و تحلیل صورت گیرد. همچنان طبق نیازمندی 

گزارش دهی مشخص تهیه و طبق پالن کاری، فارمت 

کارکنان قراردادی بست های تخنیکی مکلف است تا 

 .گزارش پیشرفت اجراآت خویش را ارائه نماید

  



 

 
 

  

موارد کیفی

ارائهونهادهااجراآتوعملکردازاعتمادقابلوعینیمستقل،گزارش
خدماتارائهومدیریتها،برنامهها،پروژهعملیات،ها،فعالیتازاطمینان

.اثربخشیوکاراییاقتصادیت،اصولبادرنظرداشت

اجراآتدبهبوبمنظورسفارشاتارائهوادارهداخلیکنترلسیستمارزیابی
هاپروژهها،برنامهاداره،

هبآنمدیریتوخدماتارائهچگونگیسازی،سیستماجراآت،بهبوددرهمکاری
آنمدیریتبهترهایروشسفارشوخالهاشناساییوتشخیصاساس

هادهاینباتعقیبوملیشورایبهنظارتبرایعملکردتفتیشهایگزارشارائه
شهروندانبرایتفتیشگزارشقراردادندسترسدرودولتی



 

 

 

 

 

 

 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 
چگونگی تطبیق و مؤثریت طرزالعمل میزان معاشات کارکنان قراردادی  تفتیش عملکردگزارش 

(NTA) 

 

 

 

 

 
 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


