
1 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

( کمیسیون مستقل SUPER SKILLاستثنایی)برنامه امتیاز مادی )تفتیش عملکرد گزارش 

 اصالحات اداری و خدمات ملکی( 
                                           

 

 

 !میدانیدشما 

 وس عمومی )مفتش کُل( رهبری می شود ئی این اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهتحت نام  هادار افغانستاندر 

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

 فغانستانااسالمی  امارت

 اداره عالی تفتیش
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 ؟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  خدمات و، 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 در مشکالتکدام و 

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

دیت را یثریت و مفؤصول اقتصادیت، ماکه  وجود دارد ثرؤم داخلی های لوکنترو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بهبود بخشد

 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  عالی تفتیشاداره 

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

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضا، افغانستان نهادهای مربوط به امارت اسالمی 

 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 
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-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  ینتفتیش عملکرد، مفتشدر    

در کاهش و تاچه اندازه یا مرجع مربوطه چگونه  و تفتیشتحت  اداره 

موفق  ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

مورد که آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

آیا منابع از ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب  ضرورت

یکی از  منابعکیفیت مناسب بوده چون کمیت و کیفیت لحاظ 

بوده و نقش اساسی در آن اجراآت  مثمریت درمهم  یشاخص ها

  دارد.

حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب میتوان با منابع کمتر از از لو آیا نتایج مشابه را  شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا 

 ؟نمودبه دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده را از منابع موجود  منابع استفاده شده

به  ؟استساخته  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  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 باشد. 

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصول اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 .رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهنیل جهت و مؤثریت آنها  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

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

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

:مؤثریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج 
مطلوب و متوقعه 

: مفیدیت

به حد اکثر رساندن 
/ محصول از منابع موجود
استفاده اعظمی از منابع 

موجود 
:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت
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میکند؟ کار چه با نتایج تفتیش عملکرد معموالً مفتش کل  

 

 
 رهبری اداره تحت  با آن نتایج تفتیش عملکرد، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 عالی محترم مقام انه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

تا اداره تفتیش  رددگمیامارت اسالمی افغانستان ارائه  ءریاست الوزرا

صالحات در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش امکلف به  ، شده را

 نماید.

  همچنان به منظور تطبیق و تحقق سفارش های تفتیش یک نقل از

نهاد  ،گزارش تفتیش عملکرد به نهاد تفتیش شده نیز ارسال می گردد

تفتیش شده مکلف می باشد تا سفارش های تفتیش را تطبیق و به اداره 

 عالی تفتیش اطمینان دهد. 

 

گزارش تفتیش 

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

 

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

 ارائه نماید.مقامات ذیصالح و گزارش آنرا به 

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 یثریت و مفؤم

 .میباشد

شفافیت،  مفیدیت، همچنان  و برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت عملکرد تفتیش

سفارشات  دولت اجراآتپاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و 

 نماید. میارائه مشخص  و پیشنهادات

     

 

 

 گزارش تفتیش عملکرد

 ( کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی(SUPER SKILL) برنامه امتیاز مادی استثنایی(  

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

در  ( برای کارکنان خدمات ملکیSUPER SKILLامتیازات مادی استثنایی/ سوپراسکیل)ارزیابی چگونگی برنامه این تفتیش به اساس 

 . است، تا روند ارزیابی و مؤثریت کارکنان مذکور را تحت بررسی قرار دهد انتخاب گردیده دولتی کشور ت اادار

)جهت تفتیش  کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکیه گزارش تفتیش عملکرد در ئو ارا ءبنأ، تیم تفتیش بمنظور اجرا 

 مقام 23/9/1399( مؤرخ 1248شماره )به اساس حکم  دولتی کشورت ادر ادار ارزیابی چگونگی برنامه سوپر اسکیل (مؤثریت و مفیدیت

تا تفتیش عملکرد را در  گردیدتوظیف  1399 /9/ 23مؤرخ ( PA0301اداره عالی تفتیش افغانستان و صالحیت نامه شماره ) محترم

 ,ISSAI 3000, 300 and GUID 3910)مطابقت با قوانین نافذه و معیار های سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش یا انتوسای 

 .نمایند اءاجر (3920

 ذیل در نهاد متذکره راه اندازی گردیده است :تفتیش عملکرد جهت نیل به اهداف 

 در ادارات دولتی. رزیابی چگونگی مؤثریت برنامه امتیاز مادی استثنایی )سوپر اسکیل( ا 

 ؟بررسی اینکه آیا هماهنگی مؤثر میان ادارات و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی وجود دارد یا خیر 
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 مادی استثنایی و ضمیمه  طرزالعمل های امتیاز ،بررسی اینکه آیا کارمندان خدمات ملکی طبق معیارها و شرایط از قبل تعیین شده

 ؟شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی شامل برنامه امتیار مادی استثنایی گردیده است یا خیر

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

در تعداد محدود کارکنان خدمات ملکی میباشد که  امتیازات مادی استثنایی )سوپراسکیل(برنامه  ارزیابی مؤثریت این تفتیش در برگیرنده

که شامل  اداره مستقل دولتی ( وزارت و10)در این تفتیش تعداد بدین طرف از این برنامه مستفید گردیده اند.  1382دولتی از سال ادارات 

، مالیه، عدلیه، امور زنان، کمیسیون مستقل اصالحات اداری امور داخله انکشاف دهات، معارف،احیاء و، مالداریزراعت، آبیاری و وزارت های 

 ه مستقلوزارت و ادار (52)از میان  و خدمات ملکی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست و اداره محترم مستقل ارگانهای محلی می باشد.

 است. شده تیش قرار دادهمورد تفدولتی به گونه نمونه انتخاب و 

ارزیابی مؤثریت پروسه  روش و میتودولوژی که برای این تفتیش انتخاب گردیده است، تفتیش به اساس نتیجه میباشد که بخش مفیدیت و

 ا در بر میگیرد.ر امتیازات مادی استثنایی/ سوپراسکیلچگونگی کارکنان شامل برنامه 

آوری معلومات و اطالعات، تحلیل و تجزیه ارقام از پرسشنامه ها، جلسات با مدیران ارشد و در جریان این تفتیش مفتشین برای جمع 

وزارت و اداره مستقل دولتی بازدید، اسناد، سوانح و ...پروسه امتیاز مادی ( 10) از تعداد کارمندان مربوط و بازدید ساحوی به شکل نمونه یی

 . استثنایی شان مورد بررسی قرار گرفته است

 

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یه مواردچ

 شامل موارد ذیل میباشد:برنامه فوق تفتیش  هایمعیار  

 

  امتیاز مادی استثنایی. ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل های مرعی االجراء پیرامون برنامه 

 امتیازات مادی استثنایی. شامل  الیحه وظایف کارکنان 

  امتیازات مادی استثنایی.پالن کاری ساالنه کارکنان شامل 

  امتیازات مادی استثناییگزارش و فورم های ارزیابی اجراآت ساالنه کارکنان شامل 

 معیارات بین المللی (ISSAI) (سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیشINTOSAI.) 
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 و جستجو میکنیم؟چه چیزی را میبینیم 

وجود  یاصالحات ادار ونیسیادارات و کم انیثر مؤم یهماهنگ ایآ .1

 داشته؟

 ؟آن سازگار است یسیبا اهداف و پال ییاستثنا یماد ازیامت جینتا ایآ .2

مناسب و  یطرزالعمل و رهنمود ها یدارا ییاستثنا یماد ازیامت ایآ .3

 ؟است ءقابل اتکا

فرمان  ،21/4/1382رخ ؤم (4شماره ) مهیطبق طرزالعمل ضم ایآ .4

 ییاستثنا یماد ازیامت رامونیپ ج.ا.ا. یدولت انتقال استیر (33) شماره

، در صورت دهیگرد ییاستثنا یماد ازیکارمندان شامل پروسه امت

 ر؟یخ ای بوده وثر ؤشان م یها تیفعال آیا شمولیت

ادارات مستقل  جهت  وزارت خانه ها/ یبند هیپالن منظم سهم ایآ .5

 ر؟یاخیوجود دارد   ییاستثنا یماد ازیکارکنان امتاستخدام 

 یابینظارت و ارز ییاستثنا یماد ازاتیطرزالعمل امت قیتطب یاز چگونگ نانیاطم غرض حصول یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم ایآ .6

  ر؟یخ ایرا انجام داده است  یو ادارات مستقل دولت هاخانه ت کارکنان وزارت آاز اجرا یثر و واقعؤم

  ر؟یاخیشده   دیتجد ایبروز  طیطرزالعمل ها مطابق شرا  ایآ .7

 ر؟یاخیوجود دارد   ییاستثنا یماد ازیبرنامه امت یها یازمندیواحد، منظم، کامل و جامع مطابق ن سیتابید کی ایآ .8

  ؟ریاخیپالن کار و گذارش صورت گرفته است  ،فیوظا حهیمطابق ال  ییاستثنا یماد ازیامت یاز کارمندان دارا نانهیواقعب یابیارز ایآ .9

ت آچه بوده و مطابق آن اجرا  یادارات مستقل دولت ها و خانه کارکنان وزارت یبرا ییاستثنا یماد ازیامت عیتوز یبند هیسهم اریمع .10

 ر؟یخ ایصورت گرفته 

 عیت ادارات در توزآطرزالعمل و اجرا قیتطب یاز چگونگ نانیغرض حصول اطم یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم ایآ .11

 ر؟یخ اینظارت نموده  ییاستثنا یماد ازیامت

 ر؟یاخیت الزم در ادارات شده است آباعث بهبود اجرا  ییاستثنا یماد ازیامت یعملکرد کارکنان دارا ایآ .12

 ر؟یخ ایاند  دهیگرد ییاستثنا یماد ازیکارکنان مطابق به تخصص و مسلک شامل برنامه امت ایآ .13

 ؟ ریخ ایاند صورت گرفته  ییاستثنا یماد ازیساالنه کارکنان که شامل امت یابیارز ایآ .14

 

 حملماه در  افغانستان امارت اسالمیمقام محترم اداره اموربه و یافته های آن  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است. 1401  سال
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 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

به اساس کدام معیار ت های برنامه سوپراسکیل یستوزیع و سهمیه بندی  به مالحظه رسید که

صورت نگرفته و  پیرامون سهمیه بندی ادارات اصالً معیار وجود نداشته و سهمیه بندی به 

اساس تصامیم مقامات صورت گرفته و به گونه معیاری انجام نپذیرفته که امکان برخورد 

 سلیقوی و عالیق شخصی متصور می باشد. 

سهمیه بندی غیر معیاری امتیاز مادی 

سوپراسکیل برای ادارات  استثنایی

دولتی توسط کمیسیون اصالحات 

  .اداری و خدمات ملکی
( بست پنج و شش خالف ماده سی و پنجم طرازالعمل و 181به مالحظه رسید که تعداد )

( ادارات دولتی، شامل امتیاز 29شماره چهار قانون کارکنان خدمات ملکی در ) ضمیمه

 استثنایی سوپر اسکیل گردیده است.

  

مادی  یاز  ت م خت ا پردا ین و  ی ع ت

تن بست ( 181) استثنایی برای تعداد

شم خالف طرزالعمل و  ش های پنجم و 

شماره چهارم قانون کارکنان  ضمیمه 

 1382خدمات ملکی طی سااال های 

  .ختم بررسیالی 

( تن معلم مربوط به والیات و مرکز در وزارت معارف و وزارت 42به مشاهده رسید که تعداد )

پطرولیم شامل برنامه سوپر اسکیل گردیده است، این در حالیست که معلمین شامل  و معادن

طرزالعمل سوپر اسکیل نمی باشد و اجراآت انجام شده در مغایرت به طرزالعمل صورت گرفته 

 است.

معلم در ( تن 42) عدادشامل نمودن ت

برنامه سااوپراسااکیل خالف ضاامیمه 

شااماره چهارم قانون کارکنان خدمات 

طرزا کی و  ل مادی  م یاز  ت م مل ا ع ل

 استثنایی.
( تن کارمند مربوطه به 349به مالحظه رسید که خالف طرزالعمل سوپر اسکیل به تعداد )

کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی بدون سپری نمودن امتحان و خالف ماده نهم 

 طرزالعمل شامل برنامه سوپر اسکیل گردیده اند.

( تن کارمند 349) شامل نمودن تعداد

کمیسیون اصالحات اداری و خدمات 

ملکی در برنامه سوپر اسکیل بدون 

سپری نمودن آزمایش/ امتحان خالف 

 .طرزالعمل
نظر به مالحظه اسناد ارائه شده به هیئت و مقایسه آن با ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان 

کارکنان ادارات دولتی باالتر از نورم ( تن 296خدمات ملکی تثبیت گردید که برای تعداد )

پرداخت گردیده است که این امر نشان دهنده  ( دالر امریکایی امتیاز2000تعیین شده حتی )

عدم تطبیق یکسان قوانین و مقررات از قبل پیش بینی شده پیرامون امتیاز مادی 

 استثنایی)سوپراسکیل( دانسته می شود.

یل پرداخت امتیاز استثنایی سوپر اسک

( تن مامورین باالتر از نورم 296برای )

  .تعیین شده

ارزیابی اجراآت  1391الی سال  1382سال به مالحظه رسید که از آغاز برنامه سوپر اسکیل 

چند  1391کارکنان شامل امتیاز مادی استثنایی اصالً صورت نگرفته است که بعد از سال 

 بار بصورت مقطعی و غیرمتداوم صورت گرفته است.

یابی اجراآت و عملکرد  ( 61)عدم ارز

شامل  صد مامورین خدمات ملکی  فی

سطح ادارات  سکیل در  سوپرا برنامه 

 .طرف ینبد 1382دولتی از سال 

 ه( تن کارمند مربوط به ریاست محترم جمهوری، ستر266بمالحظه رسید که برای تعداد )

راء جمحکمه، وزارت محترم امور خارجه که تا اکنون سیستم سابق )دوازده رتبه ای( مرعی اال
عداد ) مل ساااختن ت ( تن 266شااا

سابق )دوازده رتبه  ستم  سی مامورین 
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میباشد، بدون درنظرداشت استخدام از طریق پروسه اصل رقابت آزاد مطابق طرزالعمل و عدم 

در نظرداشت تطبیق، سیستم جدید رتب و معاش )سیستم هشت رتبه ای( امتیاز مادی 

داخت گردیده است که خالف قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل استثنایی تعیین و پر

 سوپراسکیل می باشد. 

بت آزاد و  قا بدون ر مه  نا ای( در بر

یل و  طرزا خالف مل سااوپراسااک لع

ضاامیمه شااماره چهار قانون کارکنان 

 .خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و  اءاجرائیه و تنظیم فعالیتهای داراالنشاست محترم ری

ولیت تنظیم بودجه برنامه امتیاز مادی استثنایی )سوپر اسکیل( نیز بر ؤخدمات ملکی که مس

عهده این ریاست می باشد، قادر نگردید تا معلومات مکمل در رابطه به بودجه پیشبینی شده 

 فوق را در اختیار هیئت قرار دهد. و مصارف صورت گرفته برنامه

یت  عدم مات موجود  پیرامونمعلو

و مصارف انجام پیشبینی شده بودجه 

 برنامه امتیاز مادی اسااتثنایی یافتهء

 )سوپراسکیل(.

)سوپراسکیل( در  ( تن کارمندان شامل برنامه امتیاز مادی استثنایی4816مجموع تعداد)از 

 ( وزارت و اداره مستقل10ده ) جانب از شده ارایه معلومات اساس ادارات خدمات ملکی، به

 بررسی مورد %( میگردد،33ملکی ) خدمات کارکن تن( 1570) تعداد نمونه گونه به که دولتی

 ادارات و کمیسیون جانب از شده ارایه معلومات و ارقام که رسید مالحظه به گرفت، قرار

 به ادارات و معلومات ارائه شده کمیسیون میان ارقام تفاوت ندارد، مطابقت هم با مربوطه

 عالوه ،دارد دقت و غور به نیاز فاحش باشد، این تفاوت %( می31تن بوده که )( 482) تعداد

 .مورد تفتیش قرار نگرفته استهیئت ختم بررسی  الی ءابتدا از متذکره برنامه آن بر

 شامل کارکنان دقیق ارقام و آمار نبود

 ارقام تفاوت و اسااتثنایی مادی امتیاز

 و کمیساایون میان بندی سااهمیه در

مه تفتیش عدم و ذیربط، ادارات نا  بر

 متذکره.

 ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون که رسید مالحظه به بررسی جریان در

 سوپر برنامه شامل طرف بدین 1382 سال از که دولتی ادارات کارمندان تمامی به رابطه در

 نیازمندی تمام که جامع و واحد مشخص، دیتابیس و اطالعات ارقام، تعداد، گردیده، اسکیل

 است. نداشته دسترس در بسازد مرفوع را استثنایی مادی امتیاز برنامه

 دقیق ارقام و آمار نگهداری و حفظ در

حد،  تابیس منظم، وا یک دی )نبود 

چه، دقیق، مشاا و و  پار مل، یک کا

امتیاز  برنامه شااامل کارمندان معین(

 در اسااکیل( مادی اسااتثنایی )سااوپر

سیون صالحات کمی  خدمات و اداری ا

 ملکی.

ضعف همآهنگی میان وزارت ها/ ادارات مستقل و کمیسیون مستقل نظر به تفتیش انجام شده 

صالحیت و  وجود داشته،  اصالحات اداری و خدمات ملکی حتی ریاست های خود کمیسیون

ت ا)ادار درست، واقعی مطابق اسناد قانونی اعمال نکرده است ولیت خویش را بصورتؤمس

معرفی فوق برنامه غرض شمولیت به مطابق اسناد تقنینی خویش را کارمندان واجد شرایط 

نکرده، ریاست تشکیالت کلیدی بودن و مسلکی بودن را درست رعایت نکرده، ریاست انکشاف 

واقعی و درست انجام نداده و اعمال نکرده  ت کارمندان را بصورتآمنابع بشری ارزیابی اجرا

که مهمترین وظیفه آن همآهنگی  کمیسیون اءداراالنش یه و انسجام امورئاست، ریاست اجرا

کمیسیون با وزارت ها / ادارات مستقل دولتی  میباشد این معمول را بصورت شاید و باید آن 

ن برنامه امتیاز مادی استثنایی شاملی ی مورد نیازدیتا یامعلومات انجام نداده و در ضمن 

 .نداشته استختم بررسی هیئت را بصورت کامل، جامع، واحد از شروع الی )سوپراسکیل( 

ها/  یان وزارت  منهنگی م ضااعه ه

ستقل  سیون م ستقل و کمی ادارات م

خدمات ملکی  و  اصااالحات اداری و 

های ذیصااال  یاساات  یاساات ) ر ر

ریاساات انکشاااف منابع ، تشااکیالت

یه و انسااجام ئریاساات اجراو  بشااری

  .( مربوطه کمیسیونامور
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:نتیجه گیری ما  

در کل روند برنامه امتیاز مادی استثنایی )سوپر اسکیل( در جذب و حفظ کادر های مجرب و مسلکی در سطح ادارات دولتی و پیشبرد امورات 

بست های کلیدی و مسلکی ادارات مؤثر واقع گردیده است. ولی در جنب فعالیت های مؤثر روند متذکره به ضعف قابل مالحظهء  مدیریتی، 

ه مسؤولین کمیسیون و ادارات و نبود تشکیالت مشخص جهت انسجام بهتر امور به گونه معیاری و ملموس مواجه بوده است. عدم دقت و توج

دجه نبود اطالعات کامل و قابل اعتبار پیرامون تعداد کارکنان شامل امتیاز مادی استثنایی سوپراسکیل، عدم موجودیت اطالعات در رابطه به بو

، سهمیه بندی و توزیع غیر معیاری سیت های برنامه مذکور، شامل نمودن بست 1399الی سال  1382ابتدای سال از و مصارف انجام یافته 

بدون سپری برنامه متذکره خالف طرزالعمل و ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی  ( تن معلم در41های پنج و شش و تعداد )

، از جمله مشکالت و چالش لیکارکنان سوپر اسکاجراآت  یابیعدم ارزعدم مراعات نمودن نورم تعیین شدهء معاش امتیازی، نمودن امتحان، 

های عمده و قابل تمرکز می باشد که نشان می دهد عملکرد مسؤولین در قسمت تطبیق برنامه سوپراسکیل مفید نبوده و جهت تطبیق معیاری 

 در این روند، نیاز به اصالحات بنیادی و تغییرات اساسی می باشد. و بوجود آوردن مؤثریت بیشتر 

 

 

 :سفارشات ما
 نیرا ب یهماهنگ یو خدمات ملک یمحترم اصالحات ادار ونیسیکم 

نموده تا پروسه  نیشونده تأم دیمربوطه و ادارات مستف یها استیر

تمام کارکنان سوپر  یباال کسانیبصورت شفاف و قابل اعتماد بطور 

را مطابق  طیگردد، ادارات کارمندان واجد شرا یو عمل قیتطب لیاسک

 تیصالح ونیسیمربوطه کم یها استیر و یبرنامه معرف ینیاسناد تقن

سوپر  ییاستثنا یماد ازیامت قیرا در قبال تطب شیخو یها تیها و مسؤول

 یابیبودن بست ها، ارز یبودن و مسلک یدیکارکنان چون کل لیاسک

کامل، جامع،  یتاید کی  بیو در ترت نانهیاجراآت کارکنان بصورت واقعب

 .ندینما فاءیا  شرایخو فیوظا

 یماد ازیامت یها تبس یبند مهیو سه عیمحترم در توز ونیسیکم 

( طور عادالنه و منصفانه به کارکنان واجد لی)سوپراسک ییاستثنا

که  لیاهداف برنامه سو پراسک گانهیدر ادارات توجه نموده تا  طیشرا

 ،یتیریو مد یتخصص یعال یمهارت ها یدارا نیجذب و حفظ مامور

اندازه پرداخت  یساز یاریو مع یمسلک ،یتخصص فیبهتر وظا یاجرا

واجد  نیمتناسب به سطح اجراآت مامور ییاستثنا یماد ازیامت

 گرددیدست نرود. همچنان سفارش م از باشدیدر کشور م طیشرا

بصورت همه  ییاستثنا یماد ازیامت یبند هیو سهم عیتوز یتاچگونگ

آن  یادارات بشکل واقع هیسهم نیب ازنگردد تا تو یابیجانبه ارز

 گردد. نیمورد تدو نیاست تا راهکار مشخص در ا ازیو ن دیبوجود آ

  ریاست محترم عمومی داراالنشای کمیسیون مستقل اصالحات اداری و

مکلفیت تخصیص بودجه سال اول امتیاز مادی استثنایی  خدمات ملکی  

)سوپر اسکیل( را بعهده داشته که از ابتدای برنامه الی اخیر سال مالی 

سال به سال مطابق سهمیه ادارات دولتی تخصیص بودجه را در  1398

اختیار ادارات قرار داده، چون ضعف در مدیریت وجود دارد، سبب شده تا 

رامون پیشبینی بودجه و مصارف صورت یافته برنامه نتواند معلومات پی

را ارایه  1396الی اخیر سال مالی  1382امتیاز مادی استثنایی سالهای 

نمایند. سفارش می گردد تا کارمندان مؤظف کمیسیون محترم، اطالعات 

مالی پیرامون بودجه و مصارف انجام یافته در برنامه امتیاز مادی استثنایی 

ارت مالیه و ادارات مربوطه جمع آوری و تثبیت نموده و را از طریق وز

  .اداره عالی تفتیش را رسماً در جریان قرار دهند

 نییدر تع یو خدمات ملک یمحترم مستقل اصالحات  ادار ونیسیکم 

ادارات  التیمطابق به تشک یو مسلک یدیکل یبست ها صیو تشخ

 یماد ازیکه نزد شان قرار داشته طبق طرزالعمل امت یخدمات ملک

و  نیینموده، منبعد از تع ی( توجه جدلی)سوپر اسک ییاستثنا

و ششم( کارکنان خدمات  نجم)پ یفوق به بست ها ازیپرداخت امت

 یشماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملک مهیکه مطابق ضم یملک

 ازیضمن پرداخت امت بعمل آورده و در یرینبوده جلوگ طیواجد شرا

را  ی)پنجم و ششم( کارکنان ادارات دولت یبست ها ییاستثنا یماد

 انیررا رسماً در ج شیتفت یآن اداره عال رامونیقطع و از اجراآت پ

 قرار دهند.
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 کمیسیون محترم اء ریاست محترم اجرائیه و تنظیم فعالیت های داراالنش

مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی مکلف می باشد تا در قسمت 

معلومات و تعداد کارمندان برنامه سوپر اسکیل، نواقص و کاستی های 

موجود را مرفوع نماید و آمار دقیق کارکنان سوپراسکیل را جمع آوری و 

 شامل دیتابیس نماید. 

 ت مربوطه مکلف می باشند ریاست های تفتیش داخلی کمیسیون و ادارا

تا برنامه سوپر اسکیل را تحت نظارت و بررسی قرار دهند تا مشکالت و 

 خالء های موجود برطرف گردد.

 صیو تشخ نییبا وزارت معارف در تع یمحترم در هماهنگ ونیسیکم 

 ییاستثنا یماد ازیمطابق طرزالعمل امت یو مسلک یدیکل یبست ها

 یشماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملک مهی( و ضملی)سوپر اسک

فوق به بست  ازیتو پرداخت ام  نیینموده، منبعد از تع یتوجه جد

شده  نییاز قبل تع یارهایکه مطابق مع نی)پنجم و ششم( معلم یها

 طیواجد شرا یشماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملک مهیضم

 یماد ازیبعمل آورده و در ضمن پرداخت امت یرینبوده جلوگ

را قطع  و از  متذکره یموجود بست ها نیمعلم یبرا ییاستثنا

 قرار دهند. انیرا رسماً در جر شیتفت یآن اداره عال رامونیاجراآت پ

 و  یمحترم مستقل اصالحات ادار ونیسیکم یبهتر خواهد بود تا رهبر

 تیهدا ییاستثنا یماد ازیمؤظف پروسه امت یبه بخش ها یخدمات ملک

 ازیامت رامونیاالجراء پ یمرع یمقررات و طرزالعمل ها ن،یدهند تا قوان

و  قیتطب ءرا بصورت درست، کامل و بدون استثنا ییاستثنا یماد

سوال قرار دهد، جداً  ریرا ز ینیاسناد تقن قیتطب تیشفاف کهیاجراآت

 .دیبعمل آ یریجلوگ

  رهبری کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

به بخش های مؤظف برنامه امتیاز مادی استثنایی هدایت دهند تا 

اجراآت خویش را پیرامون اخذ امتحان از کارمندان شامل برنامه فوق 

را مطابق اسناد تقنینی عیار ساخته و از اجراآت غیرمعیاری، دوگانه 

پروسه امتیاز مادی استثنایی )سوپراسکیل( و غیرمنظم که شفافیت 

 جلوگیری نمایند. را زیر سوال میبرد، جداً 

 
 

  )کمیسیون محترم در قسمت طرح و ترتیب دیتابیس )بانک اطالعاتی

تمام کارمندان شامل برنامه امتیاز مادی استثنایی و همه معلومات 

 ضروری، کافی و مناسب اقدام عملی نمایند.

  تعداد کارمندان که بست های شان نا معلوم می باشد، کمیسیون مکلف

می باشد تا در همآهنگی با ادارات مربوطه شان بست کارمندان فوق را 

مشخص نموده، در صورتیکه بست های مربوطه شان خالف معیارهای 

تعیین شده ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و 

جراء برنامه فوق باشد، الزم دانسته می شود تا طرزالعمل های مرعی اال

 مطابق طرزالعمل تنظیم گردد. 

  عالوه بر آن در مورد آنعده کارکنان که اسم و درجه تحصیلی شان معلوم

 اجراآت مقتضی بعمل آورند.  متذکرهنمی باشد نیز مطابق به طرزالعمل 

 ادی استثنایی بهتر خواهد بود تا جهت پیشبرد امور مربوط برنامه امتیاز م

)سوپراسکیل( یک تشکیل معین با درنظرداشت الیحه وظایف مشخص 

در نظر گرفته شده تا از انجام امور پیرامون فعالیت ها مطابق الیحه وظایف 

پاسخگو باشند و پروسه برنامه فوق به شکل بهتر و انسجام یافته مدیریت 

 گردد.

 

 

 ییاستثنا یماد ازی( تن کارکنان شامل امت4816از مجموع ) نکهیا 

 یاداره خدمات ملک یانکشاف منابع بشر استی( رلی)سوپر اسک

( 1997تعداد ) یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیکم

قرار گرفته و از جانب  یابیآنها مورد ارز میمستق نیتن آن توسط آمر

صورت گرفته، نظر به تعداد  نظارت ون،یسیکم یکارشناسان نظارت

 زیرقم ناچ کی( لی)سوپر اسک ییاستثنا یماد ازیپروسه امت نیشامل

محترم  ونیسیکارمندان مؤظف کم ینی. نظر به اسناد تقنباشدیم

مکلف اند تا اجراآت کارکنان شامل  یو خدمات ملک یاصالحات ادار

 تیفیتا بازده و ک ،قرار داده نانهیو واقعب قیدق یابیبرنامه را مورد ارز

گردد و در مقابل وجوه مصرف شده، ارزش  شتریب نیمامور یکار

برنامه  یمتوقعه از برنامه که از اهداف اصل جیافزوده مورد انتظار و نتا

 .دیبدست آ باشد،یم ییاستثنا یماد ازیامت

  رهبری کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

بخش های مؤظف پیرامون پروسه امتیاز مادی استثنایی را هدایت 

دهند تا منبعد حین بررسی اسناد کارکنان واجد شرایط امتیاز مادی 

( قانون کارکنان 4استثنایی معیارات تعیین شده ضمیمه شماره )

خدمات ملکی را بدون کم و کاست رعایت کرده و امتیاز کارکنان که 

باالتر از نورم تعیین و پرداخت شده وفق تمام معیارات از قبل تعیین 

 سازند.ه چهارم عیار شده ضمیمه شمار
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  ارزش افزوده ما 

  

  

موارد کیفی

( تن 181تعیین و پرداخت امتیاز مادی استثنایی برای تعداد ) 

بست های پنجم و ششم خالف طرزالعمل و ضمیمه شماره 

الی  1382چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی طی سال های 

 ختم بررسی هیئت.

معلم در برنامه سوپراسکیل خالف ( تن 42) عدادشامل نمودن ت

ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل 

 امتیاز مادی استثنایی

 مقدمه

 

( تن کارمند کمیسیون اصالحات 349شامل نمودن تعداد ) 

اداری و خدمات ملکی در برنامه سوپر اسکیل بدون سپری نمودن 

 .آزمایش/ امتحان خالف طرزالعمل

( تن مامورین 296پرداخت امتیاز استثنایی سوپر اسکیل برای )

 .باالتر از نورم تعیین شده

 ( فیصد مامورین خدمات 61)عدم ارزیابی اجراآت و عملکرد  

ملکی شامل برنامه سوپراسکیل در سطح ادارات دولتی از سال 

 .ن طرفبدی 1382

و پیشبینی شده بودجه  پیرامونمعلومات موجودیت  عدم

 )سوپراسکیل(. برنامه امتیاز مادی استثنایی یافتهءمصارف انجام 

گزارش مستقل ، عینی و قابل اعتماد از عملکرد و اجراآت نهادها و ارائه 

اطمینان از فعالیت ها، عملیات، پروژه ها، برنامه ها، مدیریت و ارائه 

 ات بادرنظرداشت اصول اقتصادیت ، کارایی و اثربخشی.خدم

ل داخلی پروژه و ارائه سفارشات به منظور بهبود وکنترارزیابی سیستم  

زمان  تطبیق پروژه های عام المنفعه در خصوص اجراآت پروژه ها در

 .معین

 

)نبود یک دیتابیس منظم،  دقیق ارقام و آمار نگهداری و حفظ در ضعف

 برنامه شامل کارمندان واحد، کامل، یکپارچه، دقیق، مشخص و معین(

 و اداری اصالحات کمیسیون در اسکیل( امتیاز مادی استثنایی )سوپر

 ملکی. خدمات

همآهنگی میان وزارت ها/ ادارات مستقل و کمیسیون مستقل در ضعف 

ریاست ) و ریاست های ذیصالح اصالحات اداری و خدمات ملکی 

یه و انسجام ئریاست اجراو  ریاست انکشاف منابع بشری، تشکیالت

 .مربوطه کمیسیون( امور

ارائه گزارش های تفتیش عملکرد برای نظارت به مقام محترم ریاست  

بمنظور اصالحات امور و تطبیق امارت اسالمی افغانستان الوزراء 

نهادهای دولتی و در دسترس قراردادن گزارش  در سفارشهای تفتیش

 .تفتیش برای شهروندان
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 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 
( کمیسیون مستقل SUPER SKILLبرنامه امتیاز مادی استثنایی)) گزارش تفتیش عملکرد

 اصالحات اداری و خدمات ملکی( 

                                           

 
 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


