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هیئت رهبری اداره عالی بررسی واعضای کمیسیون
اصالحات اداری وخدمات ملکی روی نحوه اخذ امتحان
ازبررسان بحث وتبادل نظرکردند

هیئت رهبری اداره عالی بررسی واعضای کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی روی نحوه اخذ
امتحان ازبررسان بحث وتبادل نظرکردند

پس ازهدایت جاللتمآب رییس جمهوری اسالمی افغانستان به کمیسیون اصالحات اداری
وخدمات ملکی مبنی براخذ امتحان ازبررسان وآوردن اصالحات؛ نجیب امین رییس
بوردتعینات وبریالی هلمند کمیشنرآن کمیسیون؛ روز دوشنبه چهاردهم حوت سال 6931
خورشیدی به اداره عالی بررسی آمده وباهیئت رهبری اداره؛ بحث وتبادل نظرکردند.
نشست مشورتی اشتراک شهروندان در پروسه بررسی با
نهاد های جا معه مد نی ورسانه ها

سیمنار یک روزه در مورد روش های جدید کا ری
ومدیریت سالم در اداره عالی بررسی
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نخست نجیب امین رییس بوردتعینات کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی درمورد
جزئیات هدایت جاللتمآب رییس جمهوری دولت اسالمی افغانستان به هیئت رهبری اداره
عالی بررسی؛ معلومات ارایه کردند .
وسپس محترم دکتورمحمدشریف شریفی رییس عمومی اداره عالی بررسی ،درمورد
چگونگی روند مدیریت کاری اداره ،ازیک ونیم دهه به اینسو به تیم اعزامی کمیسیون
اصالحات اداری وخدمات ملکی به صورت مفصل معلومات ارایه کرد.
آوردن ریفورم های اصالحی،آموزشهای مسلکی بررسان ،آشنایی الزم بررسان با
برنامه های کمپیوتری ،تدویرکورس های انگلیسی ،راه اندازی برنامه های آموزشی
ششماهه (سه ماه بهصورت نظری وسه ماه به صورت عملی) برای افرادجدید
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سیمنار یک روزه در مورد روش های
جدید کاری ومدیریت سالم در اداره
عالی بررسی

تقرروفرستادن آنها برای مدت بیست روزبه خارج ازکشورجهت فرارگیری آموزش های
بیشترمسلکی مطابق به اهداف اداره که همانا شفافیت وحسابدهی می باشد وتداوم
آموزشهای حرفهی و مسلکی در بخشهای مختلف؛ ازجمله موضوعاتی معلوماتی بود،
که ازسوی رییس اداره عالی بررسی به هیئت اعزامی کمیسیون اصالحات اداریو
خدمات ملکی ارایه گردید.

کارمندان اداره عالی بررسی روزیکشنبه ششم ماه
حوت،درسیمناریک روزه که ازطرف کمیسیون
اصالحات اداری وخدمات ملکی در داخل اداره
برگزارشده بود شرکت کردند .هدف ازین برنامه ارایه
معلومات درمورد روش های جدید کاری ومدیریت
سالم درادارات دولتی افغانستان می باشد که ازطرف آن
کمیسیون پیش برده شد.
سید عالم رحمتی کارشناس نظارت ازارزیابی اجراات
کارکنان عالی رتبه کمیسیون اصالحات اداری
وخدمات ملکی گفت :با آنکه تحقق اجراات خوب

دکتورشریفی درادامه ارایه معلومات ازبهبود وضیعت مدیریتی ودست آورد های اداره
عالی بررسی،اضافه نمود :درحال حاضرهفتادونه درصد کارمندان اداره عالی بررسی
رااشخاصی تشکیل میدهند که مدرک تحصیلی لیسانس ،ماستر ودکتورا دارند؛
درحالیکه بر اساس سروی احصائیه مرکزی دردیگرادارات پانزده درصد افراد دارای
تحصیالت عالی وجود دارد.به گفته آقای شریفی اکثریت مطلق بررسان وکارمندان اداره
عالی بررسی به طوراوسط از یک الی سه مرتبه جهت فراگیری آموزش های مسلکی
درازمدت وکوتاه مدت به کشورهای خارجی سفرکرده وتجارب الزم را بدست آورده اند.

دراداره نیازمند مدیریت سالم است اما اداره عالی

رییس اداره عالی بررسی هچنان خاطرنشان ساخت :بررسان این اداره مطابق به قانون
خدمات ملکی وسایرقوانین نافذه کشور باسپری نمودن امتحان رقابتی ازمجرای قانون؛
استخدام گردیده اند وضمن بهره مند شدن از برنامه های آموزشی که درفوق تذکرگردید،
ازبرنامه های آموزشی مختلف که ازجانب نهاد ها وسازمان های منطقوی وبین المللی
راه اندازی شده است؛ نیزمستفید گردیده واجراآت شان نیزمطابق به معیارات انتوسای
صورت می گیرد.

اجراات عناصرپالنگذاری ،تهیه وترتیب پالن کاری

عالوه برآن اداره عالی بررسی درآخرهرسال برنامه های آموزشی مسلکی سرتاسری
را به مدت یکماه راه اندازی می کند ودرختم هربرنامه ازمشمولین این برنامه های
آموزشی امتحان اخذگردیده ومطابق به نتایج امتحان؛ به کتگوری ها تقسیم وبه وظیفه
محوله گماشته می شوند .اداره عالی بررسی جهت باال بردن کیفیت روند بازرسی،
ازهرگونه ریفورم اصالحی که نتیجه آن موثریت اجراات باشد ،صمیمانه استقبال می
نماید.

بررسی

ازین

قوت

برخوردارمی

باشد.وی

مجددآدرمورد فورم ارزیابی ،نحوه تعیین اهداف
ومشخص ساختن فعالیت ها  ،چگونگی تمرکز روی
نحوه خانه پری فورم ها ،مدیریت اجراات  ،ارزیابی
ساالنه وسایر روش های معیاری برای یک مدیریت
سالم؛ معلومات ارایه کرد تا منسوبین اداره عالی بررسی
بتوانند نسبت به گذشته در مدیریت واجراات کاری شان
منظم عمل کنند.

درفرجام این نشست؛ هیئت رهبری اداره عالی بررسی وتیم اعزامی کمیسیون اصالحات
اداری وخدمات ملکی ،روی یک طرح جدید به منظور چگونگی برگزاری امتحان،
اصالحات ساختاری وارتقای ظرفیت کارمندان این اداره که خالف قانون خدمات ملکی
و قوانین نافذه کشورنباشد؛ تاکید کردند؛ تا مشترکن آن را به پیش ببرند.
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نشست مشورتی اشتراک شهروندان در پروسه بررسی با نهاد های جا معه مد نی ورسانه ها

اداره عالی بررسی به هدف مشارکت شهروندان در روند بررسی ،روز چهارشنبه  39حوت
 ، 6931نشست بزرگی را با حضور تعداد کثیری از مسووالن دولتی ،نمایندگان جامعه مدنی،
سازمان های اجتماعی و رسانه ها ،درمرکزرسانه های حکومت درکابل برگزارکرد.
سیدمحمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی ،برنامه مشارکت شهروندان
درپروسه بررسی را در راستای تامین شفافیت ،اعتمادسازی ،وپاسخگویی با اهمیت دانسته افزود
این برنامه درکنارفرصت های مساعدی که برای اداره وجلب حمایت واعتماد افکارعامه فراهم
می نماید؛خالی از چالش ومشکالت نبوده و تطبیق میکانیزم مذکور نیازمند همکاری وهمدلی
مقامات ومراجع دولتی ازیک سو ونهاد های وسازمانهای اجتماعی ورسانه ازسوی دیگر
سید اکرام افضلی مسوول دیده بان شفافیت طرح مشارکت شهروندان در روند بررسی از سوی
اداره عالی بررسی را مهم وبا اهمیت دانسته و افزود که باید یک طیف بزرگ ازنهادهای
جامعه مدنی درنظرگرفته شود و نهاد های جامعه مدنی درمراحل اجرای بررسی و پیگیری
نتایج آن نیز سهیم باشد.وی حق دسترسی به اطالعات را یک اصل دانسته تاکید کرد که این
مسله درین طرح نیزدرنظرگرفته شود.آقای افضلی همکاری وحمایت نهاد دیده بان شفافیت را
ازین طرح؛ اعالم کرد.
همچنان صدیق هللا توحیدی عضو کمیسیون مصونیت رسانه نیز سهم واشتراک نهاد های جامعه
مدنی ورسانه ها درین طرح را بااهمیت عنوان نموده ونقش رسانه ها درباز تاب این طرح را به
هدف آگاهی وسهیم شدن شهروندان در روند بررسی موثردانسته وبه نماینده گی از آن کمیته
ازین طرح اعالم حمایت کرد.
ابراهیم شهاب از سکرتریت حکومت داری بازکه آخرین سخنران این نشست بود  ،درمورد
اهمیت این برنامه معلومات ارایه کرد و اشتراک کننده گان از نهاد های مختلف نیز درختم
برنامه سواالت و پیشنهادات شان را با مسووالن برگزاری این نشست درمیان گذاشتند.
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دمارچ اتمه دښځو نړیوالې ورځې په مناسبت دبررسۍ
عالي ادارې دمشرتابه پالوي د مبارکۍ پیغام
تر هرڅه وړاندي تاسوافغاني ميندواوخوندواوپه نړۍ کښي تر ستم الندي زوريدلو ښځو ته دمارچ اتمي دښځودنړيوال
پيوستون دتاريخي ورځې درارسېدوله امله دزړه له کومي مباره کی اونيکي هېلي وړاندې کوو.
ستاسو اودنړۍ دټولوباغيرته ښځو لپاره دحق دتر السه کولو ، ،تبعيض ،تعصب ،تېری اوظلم دپاي ته رسېدولپاره په
عادالنه او انسانی مبارزه کې دزياتو برياوغوښتنه کوو.
هيله منديوچي يوه ورځ زموږ غيرتي خويندي اوميندي دسوکاله ،بسيااوپتمن ژوندڅښتنی اودخپل هيوادپه جوړونه
اوسالمو

ماشومانوروزنه کې

دفعالې ونډې امکانات ولري

کتابخانه
کتابخانه اداره عالی بررسی غرض فراگیری و غنامندی دانش مسلکی ،مدیریتی ،تاریخی ،ادبی و معلومات آفاقی کارمندان و مفتشین برای اولین بار
باظرفیت  9751جلد کتب با ابتکاررئیس عمومی ایجاد گردید .باگذشت زمان ظرفیت کتابخانه بلند رفته ،اکنون دارای بیش از  91هزار جلد کتب بوده ومیتوان
گفت که کتابخانه اداره عالی بررسی یکی از کتابخانههای مجهز در سطح ادارات دولتی میباشد.

