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 برنامه آموزشی یک ماهه سراسری مفتشین در اداره عالی تفتیش برگزار گردید

 

 ماهه سراسری مفتشین در اداره عالی تفتیشبرنامه آموزشی یک  

 

خورشیدی طی  ۶۹۳۱امروزشنبه چهارم قوس سال , سراسری؛ برای مفتشین اداره عالی تفتیشآموزشی برنامه   

محفل باشکوهی، با حضورپوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره ، محترم مجیب الرحمن  شیرزاد 

محترم سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش ،سیماسمر رییس معاون مالی واداری  

کمیسیون حقوق بشر، معاون اداره لوی سارنوالی ، مشاور اداره عالی مبارزه بافساد اداری، معاون علمی 

. دیدانستیتیوت مالی وبانکداری ، مفتشین وشماری از رسانه های همگانی،درتاالر کنفرانس اداره ؛افتتاح گر

در مورداهمیت آموزش  که رییس عمومی اداره عالی تفتیش که ازنخستین سخنرانان این برنامه بود

وباال بردن ارتقای ظرفیت مسلکی مفتشین تاکید کرده وفساد اداری را بزرگترین مانع سد راه تحقق 

نگام وی بردست آوردها وچالش های پیش روی مفتشین دره. دموکراسی درافغانستان عنوان کرد

اجرای ماموریت شان معلومات ارایه کرده تاکید کرد؛ کمترادارات دولتی هستند که برای ظرفیت 

 .سازی کارمندان شان مانند این اداره گام های عملی برمی دارند

تفتیش                                                                          

ی شمسی رهج6931سال تاسیس                                         6931قوس                      شماره اول                              

 

 عناوین 

برنامه آموزشی یک ماهه سراسری مفتشین 

  در اداره عالی تفتیش

 

دولسواکۍ یو له مهمو برخو څخه اطالعاتو ته 
 دالسرسۍ حق ده 

 

معیاری سازی کمیته حسابات عامه مجلس 
نمایندگان با همکاری مشترک اداره عالی 

 تفتیش و بانک جهانی

 

پیام هیت رهبری اداره عالی تفتیش به مناسبت 
میالد پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد 

 )ص(

 

 

    شفافیت                                حسابدهی                   حسابگیری

                                  

 ماهنامه

(1)صفحه   



 نورحبیب جالل معان اداره لوی سارنوالی ، خانم سیما ،سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره

 سمررییس کمیسیون حقوق بشر، محمد احرار احرار مشاوراداره مبارزه با فساد اداری  

 

و ارشاد باختری معاون علمی انستیتیوت مالی وبانکداری نیز به ترتیب پیرامون چالش 

 .مبارزه با فساد اداری درافغانستان ، دربرنامه امروزی صحبت نمودندها و راه های حل 

 

 

 

 

 عناوین 

ئت رهبری ینشست مشترک ساالنه کارمندان و ه

 اداره عالی تفتیش

 

اداره عالی تفتیـــــش به بلند بردن ظــرفیت 

وتامین حقــوق کارمنــــدان ،پیشــــرفت کاری 

 زن دراداره متعــهد می باشـــد

 

عالی  ورکشاپ آموزشی دو روزه دراداره

 تفتیش برگزار شد

 

بازديد هیت اداره عالي تفتیش و اعضاي محترم 

كمیسیون تفتیش مركزي و حسابات عامه 

پارلمان دولت جمهوري إسالمي افغانستان از 

 پارلمان كشور برتانیا)انگلستان(

 

دپوهنې وزارت سره دراتلونکو پنځه 

کلونو دمالي مرستو له ترسره کولو مخکې 

نړیوال بانک استازو، دپلټنې عالي ادارې د 

 له مسوولینوسره ناسته وکړه

 

 

(2)صفحه   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

څخه اطالعاتو ته دالسرسۍ حق ده  شاخصونودولسواکۍ یو له مهمو   

اطالعاتو ته دالسرسۍ دڅارنې کمیسون ، په دولتي بنسټونو کې  داطالع 
لمریز کال ددوشنبې په  ۶۹۳۱رسولو د فرهنګ  درواجولو په موخه  د

دپلټنې عالي ادارې د  مطبوعاتي کنفرانس په   ۷۲دمیاشتې په ورځ دلړم 
تاالرکې  ددغې ادارې کار کونکو ته یې  اطالعاتو ته دالسري قانون کې 

مجیب  یښاغل. دلیکل شویو الرښودونو په اړه معلومات وړاندي کړل
دپلټنې عالي ادارې مالي او اداري مرستیال  الرحمن شیرزاد 

دافغانستان   :چې د دغې غونډې لومړی وینا وال وه  وویل

اساسي قانون  دیو ملي وثیقې او دیو غوره سند په توګه ددغه قانون له 
ماده کې  راغلي دافغانستان ټولو وګړو ته ( ۰۵)احکامو سره سم چې په 

او حقایقو ته په مستقیم یا غیر  حق ورکړل شوی تر څو  هر ډول اطالعات
او داطالع رسولو له نورو الرو اطالعاتو (درسنیو له الرې )مستقیمه توګه 

 .ته السرسی ولري

حق قانون چې داطالعاتو ته دالسري  ؛ ښاغلي شیرزاد څرګنده کړه 
کال کې توشیح او  ۶۹۳۹دجمهور رئیس محمد اشرف غني په فرمان په 

، مدنی دالسري حق او دنړیوالو میثاقونو رعایت اطالعاتو ته ،  نافذ شو 
دروڼتیا اواو همدارنګه په کړنو کې حسا ب ورکونه   حقوق وسیاسیا

دهغه په وینا د ولسواکۍ له  .داطالعاتو دغوښتنې طرز تشکیلويڅخه ډاډ  
مهمو شاخصونو څخه اطالعاتو ته دالسري حق ده  چې دښاریانو او دولت 

خلک خپل دولت ټاکي دولت  دښاریانو په ؛ نګوي یتر مینځ اړیکه ټ
استازیتوب  د قانونو سره سم دمملکت د مشرتابه چارې چې دخلکو له 

دولت بنا . لوري په مستقیم او غیر مستقیمه توګه وضع شوي  په غاړه اخلي
له خلکو څخه استازیتوب کوي  او د ښاریانو عراده ددولت په وجود کې 

رار ددې المل کیږي تر څو ددواړو  تمثیل کیږي  چې دغه رابطې استق
مسولیت او مکلفیتونه  یعنې دولت او ښاریان  د یو بل پر کړنو څارنه 

دپلټنې عالي  .ولري  او دیو بل پروړاندې  مسول او ځواب ویونکي اووسي
 ښاریانو پر وړاندې د هر کله چې د: ادارې مالي او اداري مرستیال وایي

ي خلک حق لري چې هر ډول دولت دځواب ویلو مسله مطرح کیږ
اطالعاتو ته السری ولري تر څو پدې پوه شي چې په هیواد کې څه 

دهوکړې بنسټ  وا، اصول تیریږي ، خپلې دندې په څه ډول تر سره کوي 
                ؟.یې څه ده او عامه شتمنۍ په څه ډول او چیرته لګول کیږي

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)صفحه   



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

معیاری سازی کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان با همکاری 

 مشترک اداره عالی تفتیش و بانک جهانی

 

دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش، درآغازبرنامه کاری روز 

روزه، موجودیت کمیته حسابات عامه را به هدف حسابگیری، باال  سه  آخر برنامه

بردن سطح شفافیت و بلند بردن کیفیت سطح نظارت از عملکرد حکومت، 

رد که این روند در افغانستان نیز درکشورهای جهان اشد ضرورت دانسته و تأکید ک

مندی پیشبرد مسئولیت  آقای شریفی درین نشست از عالقه. باید نهادینه شود

از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان خبر داد؛ اما تا کید  Pac برنامه

 .را کمیته حسابات عامه بر عهده دارد Pac کرد معموالً، در همه دنیا مسئولیت

سینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش به نمایندگی از اداره، با نماینده سید مهدی ح

های که جز  یکی از پروژه  :بانک جهانی روی طرح مشترک کارمی کرد بیان نمود

های اداره عالی تفتیش است؛ تقویت کمیته حسابات عامه مجلس  از پروژه

ته حسابات عامه را هدف بانک جهانی این است که بتواند کمی. باشد نمایندگان می

روزه تصمیم گرفته شد که روی  یک کمیته مسلکی بسازد و دریک نشست سه

تدوین یک استراتژی و یا در حقیقت یک نقشه راه برای کمیته حسابات عامه کار 

مدت یعنی در  به گفته آقای حسینی پالن استراتژی در دوره کوتاه. صورت بگیرد

کارهای  ه در کدام سطح قرار بگیرد و چهشش ماه آینده این است که این برنام

ها، استراتژی و  ساله باید فعالیت انجام شود؛ اما در یک دوره درازمدت پنج

شود که  های کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان افغانستان، مشخص می دیدگاه

بعدی   عنوان یک میراث، برای کمیته حسابات عامه دوره در حقیقت این کمیته به

  ماند باقی می ( ولسی جرگه)ملی افغانستان شورای  

در این برنامه : میشل اوبراین نماینده بانک جهانی درامورپارلمانی، تصریح کرد

یافته جهان را بررسی  نخست عملکرد کمیته حسابات عامه درکشورهای توسعه

های که اعضای کمیته حسابات عمومی مجلس نمایندگان  وبعداً مطابق به آن چالش

های حلی را مشترکن برای آن جستجو  رو هستند شناسایی و راه افغانستان با آن روبه

 .خواهند کرد

 

 

 

: مدیر مسوول  

  آمریت اطالعات وارتباط عامه: ندیزای

:تحریرهیت   

media@sao.gov.af :ایمل ادرس    

www.sao.gov.af/ :تویب سای    

2222222022 :نمبر تلفون  

(4)صفحه   

mailto:media@sao.gov.af
http://www.sao.gov.af/
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پیام هیئت رهبری اداره عالی تفتیش به مناسبت میالد 

 (ص)پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد 

در دوازدهم ربیع االول، کودکی نورانی و فرستاده 

پروردگار عالم در خانه عبدالمطلب یکی از بزرگان و 

( س)پاک حضرت آمنه خیر اندیشان قریش در دامن 

در این زمان شبه جزیره عرب در . چشم به جهان گشود

. برد گرداب جهالت، خرافات و تحجر مطلق به سر می

های ناپسند اجتماعی در جامعه  های دروغین و سنت بت

ها  استبداد، بی عدالتی، بردگی انسان. کرد حاکمیت می

، به ویژه زن ستیزی و زنده به گورکردن نوزادان دختر

 .های معمول مردمان عرب بود از روش

در مجموع، جامعه عرب در یک رکود مطلق قرار 

های واالی انسانی و حقوق طبیعی  داشت، ارزش

اندیشان  ظالمان، مستکبران و دگم. ها نقض می شد انسان

با اعمال ضد انسانی و ظالمانه شان آزادی، عدالت، 

ها سلب  انسانیت، برابری و آرامش جمعی را از انسان

در چنین وضعیت ناگوار اجتماعی با آمدن . کرده بودند

این مولود مبارک و با عظمت، اتفاق بزرگ و 

سرنوشت ساز در تاریخ اسالم به وقوع پیوست که پیام 

گرایی و همدلی را برای تمام  توحید، عدالت، وحدت، هم

 ،به ویژه جامعه آن روز ،بشریت در طول تاریخ

 .عرضه نمود

میالد پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد در حقیقت 

ارمغان آور یک زندگی عقالنی و ( ص)مصطفی 

 ها از چنگال خرافات، جنایت و جهل است رهایی انسان

 جمهوری اسالمی افغانستان، میالداداره عالی تفتیش 

، حضرت محمد متپیامبر نور و رح

را به تمام مسلمانان ( ص)مصطفی 

کشور جهان و به ویژه شهروندان 

عزیز ما افغانستان تبریک و تهنیت 

کند و از خداوند کریم و  عرض می

رحیم برای تمام مسلمانان وحدت، 

گرایی، همدلی و برای کشورهای  هم

اسالمی صلح، امنیت و آرامش آرزو 

  .می نماید

 

ئت رهبری اداره عالی تفتیشینشست مشترک ساالنه کارمندان و ه  

 

رسمن به پایان  ۶۹۳۱قوس سال  ۹۳امروزچهارشنبه  و نظر؛ آموزشی یکماهه ای مفتشین بابرگزاری محفل نقدبرنامه 

دراین مراسم که با حضورمحترم دکتور محمد شریف شریفی رییس عمومی اداره عالی تفتیش، محترم . رسید

ه کنفرانس های مطبوعاتی ادارمجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، مفتشین و منسوبین؛ درتاالرعمومی 

برگزارشده بود؛ پیرامون اهمیت برنامه های آموزشی به هدف ارتقای ظرفیت مفتشین وهمچنان مشکالت، 

پیشنهادات، طرح ها وبرنامه های بعدی اداره صحبت های همه جانبه صورت گرفت ومیکانیزم های موثربرای رفع 

مسوولین ریاست های مختلف ونمایندگان زون های .گرفته شدالش های احتمالی درمطابقت به قانون؛ در نظرچ

ساحوی اداره عالی تفتیش؛ به ترتیب دست آوردها وبرنامه های کاری یکسال گذشته شان را گزارش داده و نقاط 

 . قوت وضعف کاری خود وهمکاران شان را نیز به هدف رسیده گی بیشتر؛ برجسته ساختند

واداری؛ ضمن قدردانی از اشتراک منظم مفتشین دربرنامه آموزشی یکماهه،  مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی

گربرپابندی واصول پذیری کارمندان اداره تاکید کرده واز نقاط مثبت درپالن استراتژیک پنج سال آینده ییکبارد

رمی که افزایش بیش ازصد بست و ارتقای بعضی آمریت ها به ریاست وفراهم آوری سهولت های کاری را درب

 گیرد؛ خبرداد

 

رییس عمومی اداره عالی تفتیش نیزازشفافیت کاری مفتشین دریک ساله گذشته قدردانی کرده تاکید 

کرد؛ کار اداره عالی تفتیش براصل بی طرفی استواراست وازمفتشین خواست که در اصل بی طرفی 

به خاطر منافع ودیدگاهای  وغیرجانبداری شان مثل سالهای گذشته امانت دارباشند وکوچکترین کاری را

 .شخصی شان انجام ندهند

 

(5)صفحه  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بردن ظــرفیت ،پیشــــرفت کاری وتامین اداره عالی تفتیـــــش به بلند 

 حقــوق کارمنــــدان زن دراداره متعــهد می باشـــد

قوس  63مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری امروز 

خورشیدی درنشستی، با زنان کارمند دراداره عالی تفتیش 693۱

هدف ازین نشست بررسی وضیعت کاری زنان ، پیدا کردن . دیدارکرد

 .ی حل به پیشنهادات ومشکالت آنان را دراداره تشکیل میدادراه ها

 

معاون مالی واداره توانایی های کاری زنان نسبت به مردان در 

ادارات دولتی را غیرقابل انکاردانسته وآنان را تشویق کرد تا خود را 

در، بست های باالتر کاندید کنند ومتصدی مسوولیت های مهمتری 

یرزاد مشکالت، چالش ها و پیشنهادات آقای ش. دراداره شوند

منسوبان زن دراداره را یکی پی دگر شنید وبرای رفع مشکالت 

واجرایی شدن پیشنهادات آنان به هدف بهترشدن کارشان دراداره 

 . وعده سپرد

,منسوبان زن دراداره ازهمکاری ورهنمایی های معاون مالی واداری  

بیشترازپیش بهترانجام کار اظهاراطمنان کرده و وعده سپردند که برای

.تالش خواهند کرد  

 

 :عالی تفتیش ورکشاپ آموزشی دو روزه دراداره

 

 

ورکشاپ آموزشی درجهت باال بردن ارتقای ظرفیت منسوبان اداره عالی تدویر 

تفتیش، کمک می کند تا کارمندان اداره بااطالعات وآگاهی از روش های 

کارمعیاری؛امروزی بیشتر ازپیش بهره گیری نموده ودرپالن های روزمره کاری 

 .شان ازآن استفاده ببرند

قوس که توسط یکتن  21الی  22از  این ورکشاپ آموزشی که برای دو روز یعنی

ازاستاد،ازسوی کمیسیون اصالحات اداری به پیشبرده می شود؛ درمورد نحوه ای 

پالنگذاری، برنامه ریزی ، مدیریت، تحرک درکار،ایجاد خالقیت ، تعهد به انجام 

کار دروظیفه ، اجراات موثر، باالبردن کیفیت کار، بلند بردن ظرفیت های مسلکی 

ن سهولت های کاری وسرانجام رسیدن به اهداف استراتژی اداره؛ تدریس ،فراهم شد

 .می کند

هدف کلی این برنامه که به تقاضای اداره وهمکاری کمیسیون اصالحات اداری راه 

اندازی شده؛ آماده شدن منسوبان ورسیدن به تحقق کارمعیاری توسط کارمندان 

ا مکلف می سازد تا به سیستم های وکارکنان اداره می باشد؛ و اشتراک کننده گان ر

 .جدید کاری؛خودرا آشنا وعیارسازند

اداره عالی تفتیش همواره تالش کرده است که درکنار پیشبرد امورمحوله، ارتقای 

ظرفیت کارمندانش را نیز باال ببرد ودر نتیجه ؛ موثریت بهترکار دراداره را بدست 

 .آورد

 

(6)صفحه  

:معیارات عمومی تفتیش شامل موارد ذیل می باشد  

.ندمفتش واداره عالی تفتیش باید از بروز تضاد منافع بین مفتش ومرجع تحت تفتیش جلوگیری نمای: الف  

.های الزم باشندمفتش واداره عالی تفتیش باید داری صالحیت ها وشایستگی : ب  

، تشخیص، جمع آروی وارزیابی پالنگذاریاین امر شامل . ندمفتش واداره عالی تفتیش در قسمت رعایت معیار های تفتیش انتوسای باید توجه الزم مبذول دار: ج

.وسفارشات می باشدنتایج  مدارک، گزارش،یافته ها،  



دپوهنې وزارت سره دراتلونکو پنځه کلونو دمالي مرستو له ترسره کولو مخکې  

دپلټنې عالي ادارې له مسوولینوسره ناسته وکړهنړیوال بانک استازو، د  

 

لمریز ۶۹۳۱دغه ګډه ناسته چې دنړیوال بانک استازو او دپلټنې عالي ادارې ځینو ارشد غړو پکښې ګډون درلود  د
نیټه  تر سره شوه دپلټنې عالي ادارې له خوا د دغې ناستې  مشري دپلټنې عالي ادارې مالي  ۷۱کال دلیندۍ دمیاشتې په 
دپلټنې عالي ادارې له موندلو څخه    ؛چې موخه یې    ړه درلودهپه غا مجیب الرحمن شیرزاد او اداري مرستیال ښاغلي 

دنړیوال بانک   عتیق اهلل احمدزی.دپوهنې وزارت  دبودجې دلګښتونو له څرنګوالی دمعلوماتو تر السه کول وه 
تر د پوهنې وزارت سره یوه شپږ میاشتنې پروژه دمالي مرستو دتنظیم په موخه : وویلمسوول  دحکومتدارۍ د برخې 

کار الندې ده  نو په همدې دلیل نړیوال بانک غواړي  چې د دغه وزارت مخکنۍ تدارکاتی او مالي مسایلو له 
کنترول څخه معلومات تر السه کړي ، او پدې پوه شي چې  تر دې دمه کوم کارونه ترسره شوي دي او څه  نورې 

دنویږال بانک داستازو بناء .پاره اړتیا لیدل کیږيبرنامې  دپوهنې په وزارت کې دپراختیایي  برنامو دترسره کولو ل
دالډیرو معلوماتو تر السه کول وه چې د دغې ادارې  ؛ دناستې موخه دپلټنې عالي ادارې له ځانګړو مسولینو سره 

دپلټونکو له لورې دپلټلو په پایلو کې  دمالي مرستو دلګښتونو په اړه او دپوهنې وزارت دکړنو دڅرنګوالی په اړه  
نړیوال بانک غواړي پدې پوه  . تر څو دنورومرستو دترسره کولو زمینه له دغه بنسټ سره  چمتو شي؛ تو شوي دي چم

دنړیوال  . شي چې  د پوهنې وزارت په خپل کنترولی او تدارکاتي سیستم کې له  کومو ستونزو  او ننګونوسره مخ ده
رو پنځه کلونو برنامې  تر پلټلو الندې نیسي  تر څو شوی ټیم  له برنامې سره سم دپوهنې وزارت دتی توظیفبانک 

او هغوي دمخکنیو برنامو په مرور سره تصمیم نیسي  چې په راتلونکي کې   .دمخکینیو برنامو ستونزې  په ډاګه کړي
د مرکزي بودجوي ادارو دپلټنې رییس    دپوهنې په وزارت کې دمالي مرستو دلګښتونو په الره کې ننګونې لږ کړي

په بشپړه توګه یې  دپوهنې په وزارت کې دکړنو د ؛دادارې دپلټونکو دموندلو پر بنسټ  حنان معروف ، ي ښاغل
           .       ټکو ته اشاره وکړه  او د نړیوال بانک استازو ته یې معلومات وړاندې کړل  وضعفاقوت نیمګړتیاود 

                                      

 

 

 

 

اداره عالي تفتیش و جلسات متعدد سفر هیئت عالي رتبه 

كمیسیون تفتیش مركزي و حسابات عامه ولسي جرگه به لندن 

 .با موفقیت وهمچنان کسب تجارب ازتکنالوژی جديد ادامه دارد

هیات عالی رتبه اداره عالی تفتیش وکمیسیون تفتیش مرکزی 

حسابات عامه ولسی جرگه به منظور تبادل تجارب ودانش های 

پارلمان انگلستان در لندن ازجمله  عصری ؛ با بخش های مختلف

 . کمیته محاسبات عامه وبررسی بودجه نیز مالقات نمودند

درین سفر جانبین روی چگونگی حسابگیری موثرو آوردن 

شفافیت، مخصوصن درمصرف بودجه و دارایی های عامه 

. وموضوعات مختلف مسلکی، بحث های موثری انجام دادند

فتیش، با مسوولین موسسه  عالوه برآن هیات اداره عالی ت

ACCA  لندن وکمپنیIT  به هدف استندرد سازی بیشتر تفتیش

برای مدیریت تفتیش؛جلسات  ITواستفاده جامع از نرم افزار

 .مهمی رادایرنموده بودند

 

 

 

 

 

 

عالی تفتیش قانون اداره:ماده چهارم  

و بی طرفانه در حدود  اداره عالی تفتیش عالی ترین مرجعی است که فعالیت های مالی و حسابی مراجع مندرج ماده پنجم این قانون را به صورت مستقالنه، مسووالنه

.احکام قوانین تفتیش مینماید   

 

(2)صفحه   


