
 

 

 

 

  

گرامیداشت ازهفته تصویب قانون اساسی افغانستان در اداره 

 عالی بررسی 

خورشیدی ازهفته تصویب قانون اساسی افغانستان  6931هفدهم جدی 

 . در اداره عالی بررسی گرامی داشت به عمل آمد

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری اداره بررسی، سارنیال 

عبدالحلیم معرفت آلماس مشاورحقوقی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق 

مختلف، مفتشین وسایرمنسوبین اداره،  قانون اساسی، رووسا ی بخش های

 . درین مراسم حضورداشتند

 

تفتیش                                                                     

 

 ماهنامه 

هجر ی شمسی6931سال تاسیس                                         6931 جدی                                                 دومشماره   

 

 عناوین

ازهفتتتتته ت تتتتویا اتتتتانون اساستتتتی گرامیداشتتتت  

 افغانستان در اداره عالی بررسی

 

ایجاد سیستتم جدیتد وزار  مالیته بته هتدق ت  ت  
ا تتتتتو ا  و شتتتتتفافی  متتتتتالی درادارا  دولتتتتتتی 

 افغانستان

 

 
 

در اداره عالی ( سی بی آر) بخش اول امتحان رقابتی 

 بررسی آغازگردید

 
 

شترروددان  رعایت حقوق بشر؛مکلفیت مشتتر  ماتا  

درتتاد یتتال دولتتتی بتتم شتتاول تای تتیون م تتتق  حقتتوق 

 افغاد تان می باشد بررسی بشر واداره عالی

 

Audit 

 

 



معاون مالی و اداری ، قانون اساسی را عالی ترین سند حقوقی یک کشور 

قانون اساسی افغانستان یکی : برای تنظیم سایرقوانین دانسته افزودوراهنما 

ازمدرنترین قوانین اساسی درمیان کشورهای جهان ویکی از افتخارات 

آقای شیرزاد . ودست آوردهای تاریخی مردم افغانستان به حساب می رود

جایگاه اداره عالی بررسی را درقانون اساسی واضح ندانست وازمسووالن 

ن نظارت برتطبیق قانون اساسی خواست که جایگاه اداره عالی کمیسیو

بررسی باید مانند سایرکشورهای جهان؛ درقانون اساسی مشخص وبرجسته 

 .گردد

 

درهمین حال سارنیال عبدالحلیم معرفت آلماس مشاورحقوقی کمیسیون 

مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان نیز از دست آوردها و 

موجود بر سر راه تطبیق قانون اساسی افغانستان صحبت کرده چالش های 

و وعده سپرد که پیشنهاد اداره عالی بررسی را مبنی بر، برجسته شدن 

این اداره در قانون اساسی کشور؛به اعضای کمیسیون مستقل  هجایگا

درموردآن  ؛نظارت برتطبیق قانون اساسی خواهند رساند تا مطابق به قانون

 .ردغور صورت بگی

ایجاد سیستم جدید وزار  مالیه به 
هدق ت    ا و ا  و شفافی  مالی 

 درادارا  دولتی افغانستان
 

 39تیم تخنیکی برنامه عملکرد وزارت مالیه روزشنبه 

خورشیدی دریک جلسه مشورتی بامعاون 6931جدی سال 

بخش های مختلف اداره عالی ی رٔوسامالی واداری  و 
بررسی، روی تطبیق طرح ایجاد سیستم جدید،به هدف 
شفافیت مالی درادارات دولتی افغانستان ازجمله اداره عالی 

 .ل نظرکردندبررسی؛ بحث وتباد
حمید شیرانی مسوول بخش مدیریت عملکرد اصالحات 

درطرح جدید وزارت مالیه؛ : مالی وزارت مالیه گفت
هرنهاد دولتی ازمدیریت های کوچک تا ریاست ها وخود 
مقام باصالحیت مکلف خواهد بود تا یک پالن استراتژی 
پنج ساله  درمطابقت با پالن عمومی استراتژی همان نهاد 

پالن نیز داشته باشند ( اکشن) د و پالنهای تطبیقاتی یابسازن
دست  وه هربخش منعکس که درآن، فعالیت های عمد

موانع ونتایج مورد نظر؛ مشخص  ،آوردها، چالش ها
 .گردد

هربخش می تواند دریک ارزیابی خودی که درشش ماه 
نخست سال صورت می گیرد؛ ازموفقیت خود در راستای 

ن استراتژی و فعالیت های مببتی دست آوردها، تحقق پال
که انجام داده است، مطابق به درجه بندی نمرات؛ خود را 

گیرد  ارزیابی دومی درآخرهرسال صورت می. نمره بدهد
اسناد ومدارک هربخش وارد سیستم می گردد که توسط تیم 

اف ) تخنیکی وزارت مالیه وبه همکاری تیم های تخنیکی 
بی نهایی انجام می شود تا ارزیا( اف پیپ)و ( ایس پی 

دیده شود که نمرات داده شده و روند تطبیق این پالن؛ 
 !صحت دارد یاخیر

غالم سرورهاشمی رییس پالیسی وپالن اداره عالی بررسی 
هدف این برنامه بیشتر باالی شفافیت مالی : بیان نمود

وعملکردشان تأبیردارد، شفافیت وحسابدهی مالی درادارت 
به گفته وی تیم . ن را بهبود می بخشددولتی افغانستا

تخنیکی وزارت مالیه یک فارمت استندرد را ساخته اند و 
درین مورد آموزش های هم صورت گرفته و باهربخش 

ت اهمکاری عملی نیزانجام میدهند تا اینکه هربخش ازادار
 .پالن پنج ساله خود را ساخته بتوانند

حات مالی با این حال مسوول بخش مدیریت عملکرد اصال
این روش تابیرگذار به هدف : وزارت مالیه اظهار نمود

میالدی آغاز  3162تطبیق اصالحات مالی ادارات  درسال 

تیم داشت و  19شده است که درسال اول این پروژه 

ازسطوح پاین تشکیل اداره تا خود وزیر ویا مقام عالی 
ادارات عالوه بر فعالیت های روزانه، فعالیت های 

هم داشته باشد که به این اساس این برنامه درسال  اصالحی
تیم افزایش یافته است وهرتیم از خود پالن  31به  3162

دارد وبه اساس آن پالن؛ اصالحات وفعالیت های که با 
ارزیابی صورت می  ژی اداره مطابقت داشته باشدیاسترات
میلیون ( 611)این پروژه درحال حاضر صد. گیرد

ند اداره معدود به شمول اداره عالی چودالربودجه دارد 
بررسی را زیرپوشش دارد که پس ازنتیجه گیری کامل 
تطبیق این برنامه دراداره های ذکرشده؛ سایرادارات 

 .افغانستان نیزتحت پوشش این برنامه قرارخواهند گرفت
 

 



 در اداره عالی بررسی آغازگردید( سی بی آر) بخش اول امت ان راابتی 

 

ریفورم که به هدف مسلکی سازی وارتقای ظرفیت  اداره عالی بررسی به سلسله ای تحقق اصالحات و

را از طریق برنامه  (سه)منسوبین خود درنظر گرفته است؛ تمام بست های خالی ریاست ها وبست های 

از پنج تن که قبلن آن اولین مرحله امتحان تحریری وتقریری که  به رقابت آزاد سپرده بود(  سی بی آر)

شارت ( سی بی آر) فورم خانه پری کرده و از طریق برنامه ( دوبست ) برای پست ریاست مالی واداری

محترم مجیب  .خورشیدی؛ اخذ گردید 6931روز دوشنبه هجدهم جدی سال  ؛لیست شده بودند

دیگر که عبارت ( دو) چهار بست : می گوید بررسیالرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی 

ننگرهار و ریاست ساحوی هستند از ریاست تفتیش عواید، ریاست تفتیش تصدی ها، ریاست تفتیش 

که عبارت ازآمریت های مختلف می ( سه)والیت هرات  وهمچنان به تعداد شش بست  ساحوی تفتیش

 .شارلیست شده اند ( سی بی آر)وطلبان ازطریق باشد نیز به رقابت آزاد گذاشته شده بود و تعداد از دا

 

خواهد که به تعقیب این امتحان؛ مطابق به تقسیم اوقات در روز های آینده امتحان آنان گرفته 

.....................................................................................................................................................شد

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

رعایتتتتتت حقتتتتتوق بشتتتتتر؛مکلفیت مشتتتتتتر  ماتتتتتا  

شرروددان  دراد یال دولتی بم شتاول تای تیون 

ره عتتتتتتالی بررستتتتتتی م تتتتتتق  حقتتتتتتوق بشتتتتتتر وادا

 افغاد تان می باشد

 

دریک یاآینگی ازقب  بردامم ریزل شده میان اداره عالی 

بررسی و تای یون م تق  حقوق بشرافغاد تان  یک میم 

جدل  31تای یون روز چرارشنبم تارل از م والن آن 

خورشیدل  تم بم یدف ارایم ال معلومات جامع و  3131

مشرح  درمورد اعالمیم یا وموازین حقوق بشرل  برال 

من وبین اداره عالی بررسی آمده بوددد؛ ازسول رییس 

 .منابع بشرل این اداره بم گرمی مورد استقبال قرارگرفتند

تاب  تای یون م تق   عبداالحد فرزا  رییس دفترساحول 

بم دلی  این تم : حقوق بشرافغاد تان درآغازاین بردامم گفت

یردودراد اداره عالی بررسی و تای یون م تق  حقوق 

بشرافغاد تان بم خاطر مامین عدالت  شفافیت و حقوق 

شرروددل  شرروددان درفغاد تان تارمی تنند؛ الز  داد تم 

سی دیزاز متن ومحتوال شد ما ماا  من وبین اداره عالی برر

اعالمیم یا وموازین حقوق بشرل درافغاد تان اطالعات 

حاص  تنند ویرگاه درینگا  اجرال تار با موارد از حقوق 

بشرل مواجم می شودد؛ اطالعات قبلی دراختیار داشتم 

آقال فرزا   حقوق بشر را یکی ازارزش یال .باشند

دستم  یکمعتبروجران شاول داد تم مگوید بشر دارال 

ازحقوق ذامی و طبیعی در رول  زمین است واد ان 

ول . یا حق داردد تم ازین حقوق برخوردار باشند

مامین حقوق بشر در احکا  واساسات دین : افزود

مبین اسال  دیز صراحت دارد ودقش دین  مبین اسال  

درین زمینم خیلی یا سازدده است؛ زیرا یکی ازمبادی 

م حقوق بشر؛اص  حقوق بشر واصول م لبنیادو

ترامت اد ادی می باشد تم با استناد از دسامیر قرآن 

مجید؛حقوق ماا  افراد برمبنال ترامت اد ادی ارزش 

پیدا ترده وحقوق بشر بم یدف حفاظت از ترامت 

ازسول دیگر درفص  .اد ادی اساس گذارل شده است

دو  قادون اساسی افغاد تان ارزش یال حقوق 

تم شده است ودرماده یفتم شناخبم رسایت اد ادی 

این قادون دیز براین اص ؛ ماتید صورت گرفتم 

 .است

 
اهلل ذکی حبیذ: ویراستار  

عبدالوکیل نایبی:گزارشگر  

محمد احسان بابکرخیل: دیزاین  

media@sao.gov.af :ایمل ادرس    

www.sao.gov.af/ :تویب سای    

1211323333: نمبر تلفون  

 آمریت اطالعات وارتباط عامه

:عالی تفتیشماده هجدهم اانون اداره   

تفتیش امور مالی و سابی اداره عالی تفتیش مطاب  به استندرد های سازمان 
 بین المللی انتوسای  ور  می گیرد
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