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افغانستان در چهاردهمین کنگره و هفتمین سمپوزیم سازمان ادارات عالی اشتراک هیئت رهبری اداره عالی بررسی 

 در شهر هانوی کشور ویتنام (ASOSAI) تفتیش آسیایی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

چهاردهمین نشست مجمع عمومی و هفتمین سمپوزیم سازمان 

 55-21به تاریخ ( ASOSAI)ادارات عالی تفتیش آسیائی 

 2110سنبله سال  12- 52میالدی مطابق  5222سپتامبر سال 

در این . خورشیدی در شهر هانوی کشور ویتنام برگزار گردید

تفتیش و تن به نمایندگی از ادارات عالی ( 122)نشست 

کشور جهان  22المللی مرتبط به تفتیش، از  نهادهای بین

 .اشتراک نموده بودند

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره، حنان 

معروف رئیس تفتیش ادارات بودجه مرکزی و احمدشکیب 

کار دوست آمر تفتیش عملکرد و محیطی اداره عالی بررسی 

رسی افغانستان، در این نشست نیز به نمایندگی از اداره عالی بر

 !موضوعات چون. حضورداشتند

انتخاب یکی از ادارات تفتیش کشورهای عضو به حیث  -2

برای سه سال ( اسوسای)رئیس سازمان ادارات عالی تفتیش 

 .میالدی 5252الی  5222آینده یعنی از سال 

انتخاب سکرتریت سازمان مذکور از مجموع کشورهای  -5

 .5252الی  5222 های عضو برای سال

انتخاب عضو هیئت مدیره و کمیته تفتیش سازمان مذکور -3

 .برای سه سال آینده

( Hanoi Decelerations)تصویب اعالمیه هانوی -4

سازی مسلکی کشورهای عضو،  پیرامون ظرفیت

مساعی و تبادل نظریات، تطبیق اهداف انکشاف  تشریک

های محیط زیستی و  و مبارزه با چالش( SDGs)دار  پایه

منظور موثریت بیشتر  توسعه تشکیالت سازمان اسوسای به

(1)  



ازجمله اهداف عمده چهاردهمین . های آن سازمان فعالیت

نشست مجمع عمومی و هفتمین سمپوزیم سازمان ادارات عالی 

 .داد را تشکیل می( ASOSAI)تفتیش آسیائی 

فتیش ویتنام به عنوان رئیس دراین نشست، رئیس اداره عالی ت

سازمان اسوسای ورئیس اداره عالی تفتیش کشور چین؛ به 

 .عنوان سکرتریت این سازمان تعیین گردید

 

 5252الی  5221های  هئیت مدیره این سازمان برای سال

میالدی شامل کشورهای بنگالدیش، اندونیزیا، کویت، نیپال 

کشورهای قزاقستان و ترکیه به اساس باشد  و روسیه می

استعمال رای کشورهای عضو به حیث کمیته تفتیش؛ به 

 .تصویب کنگره رسید

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی 

طور جداگانه با   بررسی کشور در حاشیه این نشست، به

روسای تفتیش و نمایندگان کشورهای سنگاپور، ارمنستان، 

دیش، تایلند، استرالیا، نیپال، مالیزیا، مالدیف،روسیه،  بنگله

فلیپین،کویت،قزاقستان،آذربایجان، جاپان وهندوستان، 

وسای دیوان محاسبات ترکیه، ایران و نماینده نهاد توسعه ر 

 .دیدار و گفتگو کرد( IDI)و انکشاف انتوسای 

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی 

بررسی، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ادارات 

همچنان با رئیس هیئت و معاون ( اسوسای)عالی تفتیش 

در این مالقات روی داشتن . ش تایلند مالقات نموداداره تفتی

روابط دو جانبه مسلکی بین اداره عالی بررسی افغانستان و 

اداره ملی تفتیش تایلند بحث صورت گرفت و هر دو جانب 

روی تقویه و عملی نمودن مواد تفاهمنامه همکاری که قبالً 

.نظر نمودند به امضا رسیده بود؛ بحث و تبادل
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همچنین محترم پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی رئیس 

ها با سران  اداره عالی تفتیش افغانستان، به سلسله مالقات

ادارات عالی تفتیش اسوسای، با محترم سید احمد باش رئیس 

و برادر ترکیه روی مسایل دیوان محاسبات کشور دوست 

نظر نمودند، به همین ترتیب ایشان  مسلکی تفتیش بحث و تبادل

های بعدی در راستای  روی مسایل اساسی تفتیش و برنامه

نامه که میان دو اداره به امضا رسیده است  تطبیق اهداف تفاهم

در مالقات دیگری که در حاشیه نشست .نیز تأکید کردند

تخت کشور ویتنام برگزار شد، پوهنوال اسوسای در هانوی پای

دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان 

( IDI)نماینده نهاد انکشاف و توسعه انتوسای ( ارچنا)باخانم 

های آن نهاد با  صحبت نموده و ضمن قدردانی از همکاری

 اداره عالی بررسی افغانستان: اداره عالی بررسی افغانستان افزود

ها نهاد مذکور بوده و در راستای  حاضر به تطبیق تمام سفارش

تطبیق و ارزیابی برنامه مدیریت عملکرد اقدام های الزم در این 

زمینه بوده و به هدف بررسی اهداف انکشاف پایدار، مطابق به 

گزارش جهت ابراز نظر و مشوره سفارش شما انجام و مسوده 

 .ده استهای تخنیکی به آن نهاد ارسال گردی

خانم ارچنا از همکاری اداره عالی بررسی در راستای تطبیق 

شده  که توسط این اداره در زمان تعیین( IDI)های  سفارش

انجام گردیده، ابراز قدردانی نموده و به رئیس اداره عالی 

 .های بیشتر در آینده نزدیک را سپرد بررسی وعده همکاری

 

ها که در حاشیه نشست مجمع عمومی اسوسای  در پیوند به مالقات

صورت گرفت، محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی 

رئیس اداره عالی بررسی افغانستان، با آقای یوک مینگ رئیس 

اداره تفتیش سنگاپور نیز دیدار نموده و روی موضوعات مسلکی 

گفتگو صورت گرفت، تفتیش و مبارزه علیه فساد اداری بحث و 

رئیس اداره عالی بررسی افغانستان مبارزه علیه فساد از طریق 

های الزم  تفتیش را خیلی مهم و ارزنده خوانده و خواهان همکاری

رئیس . مسلکی در این راستا از جانب اداره تفتیش سنگاپور گردید

های مهم  اداره تفتیش سنگاپور اراده و تعهد را یکی از شاخص

لیه فساد خوانده و هر دو جانب از داشتن روابط نیک بر مبارزه ع

اساس احترام متقابل اظهار رضایت نموده و خواهان تحکیم هرچه 

کشور سنگاپور ازجمله کشورهای . بیشتر این روابط گردیدند

  . شود پیشتاز در مبارزه با فساد خوانده می

 

محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره 

عالی بررسی به سلسله دیدارهای شان با رئیس هیئت دیوان 

محاسبات کشور ایران روی مسایل مختلف مسلکی و 

های تخنیکی بحث و گفتگو نموده و رئیس دیوان  همکاری

های مسلکی بین  محاسبات ایران روی تفاهمنامه همکاری

اداره عالی بررسی افغانستان و دیوان محاسبات کشور ایران 

ین کنگرس انتوسای نیز پیرامون موضوع با ایشان که در دوم

های مختلف  صحبت گردیده بود؛ و همچنان پیرامون بازرسی

. های فرا راه اداراتشان؛ مجدداً تأکید به عمل آوردند و چالش

بار دیگر  رئیس هیئت دیوان محاسبات کشور ایران یک

مندی خود را مبنی برداشتن روابط نزدیک کاری در  عالقه

 .تفتیش با اداره عالی بررسی افغانستان بیان نمودعرصه 
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وسومین جلسه بورد اجرائیوی و  دوکتور محمد شریف شریفی و هیئات معیتی شان در بیستاشتراک پوهنوال 

 هجدهمین جلسه کمیته آموزشی ایکوسای

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      

 

پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی، رئیس اداره عالی 

بررسی با هیئت همراهش هر یک محب اهلل محب، رئیس 

ها و مهدی محسنی، سربررس ریاست  بررسی شار والی

بررسی ادارات بودجوی محلی در نشستی که به مناسبت 

وسومین جلسه بورد اجرائیوی ایکوسای و هجدهمین  بیست

میزان سال روان  20سای به تاریخ جلسه کمیته آموزش ایکو

در شهر باکو مرکز آذربایجان برگزار گردیده بود، اشتراک 

ایکوسای یک سازمان مسلکی منطقوی ادارات عالی .کردند

تفتیش کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بوده و 

یک نهاد غیر سیاسی میباشد؛ هدف سازمان اکوسای، توسعه 

ی در جهت موثریت مناسبات مسلکی، تشریک مساع

تبادل تجارب،   ،(SIAs)عملکرد ادارات عالی تفتیش

شریک ساختن پیشرفت ها و جستجوی راه های حل برای 

چالش های تفتیش میان کشورهای عضو، با استفاده از 

استندردهای بین المللی ادارات عالی تفتیش و ارتقای 

ظرفیت مسلکی کشور های عضو از طریق تدویر کورس 

شاپ ها وسیمینارهای آموزشی، تبادل تجارب ورک  ها،

دانش مسلکی، همچنان باال بردن بهتر و شریک ساختن 

سطح ارایه خدمات مسلکی تفتیش سکتور دولتی و انکشاف 

کشور های مانند . می باشد( ECO)کشورهای عضو

(4)  



افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، 

قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ترکمنستان عضویت این 

عضو سازمان منحیث ( 2)از جمله . سازمان را دارا است

اعضای بورد اجرائیوی که از میان آنها یکی بحیث رئیس 

لسه بورد در حد ادیتر جنرال از کشوریکه تدویر داوطلبانه ج

را بعهده گیرد و دیگری هم منحیث سکرتر جنرال به اساس 

مصوبه اسامبلی عمومی بطور دایمی تعین گردیده و 

 .عضویت بورد اجرائیوی اکوسای را نیز دارا میباشد

 

در این نشست که توسط اعضای بورد ایکوسای در شهر    

باکو تدویر یافته بود، پیرامون چگونگی انجام فعالیت 

شمول چاپ نشریه ایکوسای،  به 5222و  5220های  سال

های همکاری مسلکی بین کشورهای  نامه امضای تفاهم

های آموزشی و ترتیب پالن آموزشی  عضو، تدویر برنامه

از جانب آقای جاوید جهانگیر،  5252الی  5222های  سال

ریس تفتیش پاکستان و سکرتر جنرال سازمان ایکوسای به 

 .اعضای بورد گزارش ارائه گردید

برعالوه موضوعات فوق، در رابطه به عضویت سازمان 

ایکوسای که به حیث عضو منطقوی اسوسای در اسامبلی 

نیز گزارش  عمومی اسوسای در ویتنام مطرح گردیده بود، 

 .ارایه گردید
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دکتور شریفی ضمن صحبت هایش از ترتیب مسوده   

تفاهنمامه با اداره محاسبات کشور تاجکستان بمنظور فراهم 

سازی، تقویت، ترویج و توسعه چارچوب همکاری در 

بخش تفتیش سکتور عامه و همکاری تخنیکی و نهایی 

سازی آن در آینده نزدیک، به اعضای بورد معلومات ارایه 

بر چگونگی اجرای تفتیش مشترک با فرمود؛ عالوتاً مبنی 

در نظرداشت شرایط سیاسی امکان پذیر در افغانستان اشاره 

 .نمود

افزون بر آن دکتور شریفی رئیس اداره از ادارات عالی 

تفتیش کشورهای عضو که دارای مهارت های تخصصی 

جلسه کمیته آموزشی مجزا از اجالس مدیریت اجرائیوی 

جلسه به سطح اعضای کمیته نیز تدویر یافت که در این 

های آموزشی مسلکی، برنامه پالن  پیرامون تدویر برنامه

که مشتمل بر  5252الی  5222های  شده آموزشی سال

موضوعات چون تفتش کنترول داخلی، تفتیش آی تی، 

چگونگی تطبیق معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش، 

تفتیش صورت های مالی و تفتیش به اساس خطر، 

تفتیش مدیریت بحران، تفتیش صورت  تفتیش قضایی،  

های مالی برای تفتیش عملکرد، تفتیش تدارکات اجناس 

وغیره شامل پالن یادشده همچنان صورت حساب سال 

ایکوسای وبقیه موارد، از  5222تا ماه دسامبر سال  5220

جانب یوسف ضیا، عضو دیوان محاسبات کشور ترکیه و 

کمیته اعضای عضو کمیته آموزشی ایکوسای، به 

و ارائه نظریات در   بعد از بحث معلومات ارائه گردی 

های  رابطه به موضوعات یادشده، پالن آموزشی سال

؛ مورد تائید قرار گرفت و به تطبیق آن 5252الی  5222

چنان فیصله  هم. توسط اعضای کمیته، تأکید به عمل آمد

تفتیش / گردیدتا برنامه آموزشی تحت عنوان تفتیش مالی

بعد از ختم پروسه انتخابات  5221اس خطر در سال به اس

ریاست جمهوری توسط اداره عالی بررسی افغانستان در 

.برگزار گردد داخل کشور   

 

 

 

در این اجالس قراربرآن شد تا اسامبلی بعدی ایکوسای 

در شهر آستانه کشور قزاقستان تدویر یابد،  5221در سال

در    .و ریاست دوره ای ایکوسای را نیز عهده دارگردد

اخیر جلسه دکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی 

نیز سخرانی نموده و از اشتراک شان در بررسی افغانستان 

بست وسومین جلسه اکوسای در شهر باکوی کشور 

آذربایجان اظهار خرسندی نموده و ضمن آن از محترم 

سید احمد باش رئیس دیوان محاسبات ترکیه و رئیس 

بورد اجرائیوی اکوسای، از محترم جاویدجهانگیر رئیس 

چنان از تفتیش پاکستان و سکرتر جنرال اکوسای، هم

 Charmain of the محترم وگرمحمدوف

Chamber of Account  آذر بایجان، در خصوص

میزبانی از تدویر جلسه اکوسای و ترتیب و تنظیم برنامه 

 .مفید و موثر شان، تشکری نمود
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کافی در بخش های معین تفتیش عامه و انواع تفتیش دارند؛ 

نمود، تا یک یا دو مربی را از نهاد های عالی در خواست 

تفتیش خویش جهت شریک ساختن تجارب مسلکی و 

تخنیکی شان با اشتراک کننده گان برنامه های آموزش؛ 

معرفی نمایند و از کمیته آموزشی نیز درخواست گردید، تا 

 .روی تنظیم چنین طرح کار نماید

اهش همچنان دوکتور محمد شریف شریفی با هیئت همر

وسومین جلسه بورد اجرائیوی  حین اشتراک در بیست

ایکوسای با وگر محمدوف، رئیس دیوان محاسبات 

((Chairman of the Chamber of 

Accounts آذربایجان، جاوید جهانگیر رئیس تفتیش

پاکستان، سید احمد باش رئیس دیوان محاسبات ترکیه و 

این  در. عادل قاضی رئیس تفیش قزاقستان دیدار نمود

  ضمن تبادل افکار و تجارب مسلکی در زمینه  مالقات

های این نهادها در راستای  بررسی ها، به ادامه همکاری

 .مسلکی شدن تفتیش، نیز تأکید بعمل آمد

گفتنی است که اداره عالی بررسی تالش نموده است تا به 

سلسله اشتراک فعال در اجالس معتبر نهادهای بین المللی 

جایگاه بایسته خویش را در جمع خانواده  تفتیش، نقش و

تفتیش بین المللی احراز و اکنون از اعتبار الزمه برخوردار 

گردیده است که اشتراک هیئت عالی رتبه تفتیش افعانستان 

 .باشد در نشست ایکوسای نمونه از آن می
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 توسط معاون مسلکی برای منسوبان اداره عالی بررسی های کاری شریک سازی اهداف استراتیژی اداره و برنامه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

 

خورشیدی محفل بزرگی در  2110روز یکشنبه اول میزان 

های مطبوعاتی اداره عالی بررسی  تاالر عمومی اجالس

برگزار گردید که سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی 

اداره، روسا، آمرین، مفتشین و سایر منسوبان اداره عالی 

 .بررسی در آن حضور به هم رسانیده بودند

هدف از برگزاری این محفل، شریک سازی اهداف 

های کاری اداره عالی بررسی برای  ژی و برنامهاستراتی

ویژه برای آن عده ازمفتشینی بود که پس از یک  منسوبان به

ها؛  شان از مرکز و والیت ربع کاری از مراجع مورد بازرسی

معاون مسلکی اداره، در پیوند به اهداف . اند به اداره برگشته

لکی پالن استراتیژیک اداره موارد زیادی را به خاطر مس

سازی و تأمین شفافیت مالی در ادارات که کاری اصلی این 

باشد مطرح نموده تا در روشنایی اهداف  اداره می

 .های خود را انجام دهند استراتیژی؛ مفتشین فعالیت

گونه که در جریان هستید پالن  همان : آقای حسینی گفت

بود به اتمام  5220استراتیژیک اداره که میعاد آن تا سال 

رسید و یک گروه توظیف شد تا پالن استراتژی اداره را با 

 5255توجه به ضروریات، نیازمندی و اهداف اداره؛ تا سال 

میالدی ارتقاء ببخشند و این پالن با تمام اهداف، مقاصد و 

باشد، تا حدودی نهایی  که مدنظر اداره می های فعالیت

 گردیده است وتنها سندی که نهایی، چاپ و در مجلس

 .مانده است هیئت رهبری بیاید باقی

در کنار پالن استراتژیک اداره، : وی افزود

آمده   PFMR است که جایگزین پروژه FPIP پالن

یعنی . است که اداره عضویت آن را داشت

تغییر کرده است  FSP یا FPIP بنام PFMR پروژه

را هم حمایت  FPIP ساله است و پروژه 2که یک پروژه 

های مختلف وزارت مالیه، اداره  کند و این پروژه بخش می
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های  تدارکات ملی را تحت پوشش داشته و یکی از بخش

به گفته . گردد مهم این پروژه مربوط اداره عالی بررسی می

کننده  معاون مسلکی درین اواخر، رویکرد نهادهای کمک

ویند پس گ به افغانستان هم متفاوت شده است و آنان می

به . کنیم ازین ما بر اساس نتیجه کار پول خود را مصرف می

های کاری خود را به ما  این معنا که ادارات بیایند پالن

بگویند که در شش ماه آینده چه برنامه دارند ودریک سال 

خواهند کدام برنامه هارا عملی کنند؟ سپس  آینده می

توسط خود  های هم کننده مطابق به ارزیابی نهادهای کمک

ادارات وهم توسط متخصصین مستقل که از طرف نهادهای 

شوند که آیا مطابق پالن  کننده بیرونی توظیف می کمک

که برنامه  آمده است یا خیر؟ درصورتی دست کاری، نتایج به

های از قبل تعین شده تطبیق شده باشد   ها مطابق به برنامه

روند  کنند و درغیرآن صورت به کمک می  ها پول آن

معاون مسلکی اداره . ها؛ خدشه وارد خواهد شد کمک

ما باید کوشش کنیم تا پالن هایکه از طرف : تأکید کرد

های انکشافی باشد وبتواند  شود، پالن اداره مدنظر گرفته می

یک ارزش و ظرفیت مضاعفی را برای اداره ایجاد کند 

 ودرعین حال قابل تطبیق باشد

. 

 

گونه که شما در جریان  همان: وی همچنان بیان داشت

هستید بعضی از مواد قانون اداره عالی بررسی توسط یک 

فرمان تقنینی تغییرکرد ه است و اداره پیشنهاد نموده که در 

جانبه به وجود بیاید و روی  قانون اداره باید یک تغییر همه

 این موضوع هم از سوی مشاویریت حقوقی و کمیسیون که

. درین مورد توظیف شده بود کار صورت گرفته است

المللی دعوت  های بین حال ما از همه نهادها و سازمان بااین

های شانرا در مورد قانون جدید و تمام  کردیم تا دیدگاه

شده با ما شریک  مواردی که از جانب اداره مدنظر گرفته

م ها را نیز درین قانون شریک ساختی سازند و ما نظریات آن

که این قانون از طرف کمیته تقنین و کابینه  و درصورتی

تواند هم استقال لیت اداره را تأمین  مورد تأیید قرار گیرد می

های خود را به شکل درست  توانیم فعالیت کند وهم ما می

 .پیش ببریم به
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سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره درین محفل 

در طی یک ربع همچنان روی کارها و پیشرفت هایکه 

کاری که اکثرمفتشین در مراجع بودند؛ صورت گرفته است 

یکی از آخرین اجراآت : نیز معلومات ارائه کرده بیان داشت

شده است توسعه  که برای بهبود کارهای مسلکی انجام

های بیرونی است  ارتباطات مسلکی با نهادها وادارات تفتیش

ت تفتیش کشورهای های نیز با ادارا نامه و درین مدت تفاهم

مالزیا، تایلند، هند، ترکیه به امضا رسیده است و با جمهوری 

 .خلق چین هم در حال نهایی شدن است

نامهای با  به گفته معاون مسلکی، در ماه گذشته نیز تفاهم

اداره تفتیش کشور شاهی سویدن به امضا رسیده است که 

نامه در هفده سال گذشته یکی از بهترین  این تفاهم

حال  ها با یک اداره معتبراست که درعین نامه تفاهم

المللی انتوسای  سکرتریت کمیته ارتقای ظرفیت سازمان بین

های متفاوت را با ادارات تفتیش  برنامه  را بر عهده دارد

. ها دارد سازی آن آسیایی، افریقایی و اروپایی برای ظرفیت

 همچنان ما توانستیم که در چهار حوزه مانند تفتیش

بخش منابع (  IT )عملکرد، تفتیش تکنالوژی معلوماتی

رهبریت و تفتیش مالی، یک سری  ( HR )بشری

میالدی داشته باشیم ودرصورت  5252ها را تا سال  توافقنامه

 .نامه دوام خواهد کرد ها این تفاهم رضایت آن

هفته گذشته پس از یک صحبت از : معاون مسلکی گفت

زمینه کارخود را رسماً شروع طریق ویدیو کنفرانس، درین 

های را که قرار است کار  کردیم و تا سه ماه آینده ما گروه

تمام . مشترک انجام دهند؛ برایشان معرفی خواهیم کرد

پردازد، دولت و اداره عالی بررسی  مصارف را سویدن می

یک  درین زمینه کدام مکلفیت و مسئولیت ندارند و این

های کشورهای اروپایی درین  فرصتی است که باید از تجربه

 .زمینه داشته باشیم

های ارتقای ظرفیت اکثراً مثل سابق جریان دارد و  برنامه

ای تفتیش بسیار  المللی و منطقه ارتباط ما با نهادهای بین

داریم و  IDI خوب شده و همچنان رابطه بسیار خوب با

را ما در حال تطبیق ونهایی کردن هستیم  IDI چندین برنامه

عالوه بر آشنا شدن با بعضی معیارها، تأمین  IDI ه رابطه باک

المللی توسعه  یک رابطه مناسب نیز میان اداره و سازمان بین

شود تا در  این رابطه سبب می. شود انتوسای ایجاد می

شان اداره را در نظرگیرند و ما یک  های آینده ریزی برنامه

زودی به  نیز بهگروه از تفتیش تکنالوژی معلوماتی خورد را 

دوام و توسعه  فرستیم تا تفتیش تکنالوژی  کشور هند می

های مالی و تفتیش ساختمانی نیز  پیدا کندو تفتیش صورت

 .زیر کار و درمحراق توجه قرار دارند

صورت عموم در پیوند به اهداف  معاون مسلکی اداره به

پرداختن پالن استراتیژیک اداره و همچنان در مورد نحوه 

های تفتیش و دقت بیشتر به خاطر اجراآت بیشترو  به گزارش

 .های مشورتی نمود پاسخگویی بهتر به مفتشین توصیه
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میالدی در اداره صورت  5222های که در سال  های اساسی و پیشرفت فعالیت

 .گرفته است

نمایندگی از معاونیت مالی حمید اهلل فقیری رئیس مالی اداره عالی بررسی که به 

های اداره و چگونه به وجود آمدن پالن  واداری در مورد فعالیت

میالدی  5222در اواسط سال : معلومات ارائه نموده گفت FPIP استراتژی

پالن استراتیژی مالی عامه ترتیب گردید که شش هدف اساسی داشت که یکی 

و ترتیب بودجه بود و به آن اتکا به خود از طریق رشد عواید داخلی کشور 

 5222یا ارتقای اجراآت مالی عامه در سال  FPIP همین اساس برنامه بنام

های اساسی مدیریت مالی عامه تحت پوشش قرار  شروع شد که بعداً فعالیت

نخست این برنامه را از وزارت مالیه آغاز گردید که  5220گرفت و در سال 

وبعداً این برنامه تدارکات ملی را تحت  دربرگیرنده تمام فعالیت آن وزارت بود

اداره عالی بررسی نیز شامل این برنامه  5222پوشش قرارداد و درسال 

باشد که  هدف این برنامه ترتیب بودجه رشد عواید داخلی کشور می.گردید

به سه بخش عمده تقسیم گردید  5222های اداره در سال  درین قسمت فعالیت

شود،  اساسی، مربوط دفتر رئیس عمومی اداره می های که یک بخش این فعالیت

دفترمعاونیت مسلکی و بخش دیگر آن  یک بخش دیگر آن مربوط

 .گردد مربوط معاونیت مالی واداری می

 

 

یکی از اهداف اساسی اداره عالی بررسی نظارت 

از اجراآت پالن استراتیژی اداره است که امروز 

شده و  داده در آن وضاحت FPIP مطابق به پالن

های خوبی  ها و پیشرفت تاکنون درین زمینه فعالیت

از طرف ریاست پالیسی و پالن صورت گرفته 

 .است

فعالیت دوم که باید اداره عالی برسی در سال 

میالدی انجام بدهد، انکشاف میکانیزم  5222

کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت است و این 

شود و  بخش به ریاست کنترول کیفیت مربوط می

 .کار باالی آن جریان دارد

های اساسی اداره درین  بخش سوم فعالیت

 سال تعدیل قانون و ساختار تشکیالتی اداره

های این بخش استخدام  است که فعالیت

باشد که هردو، زیر کاراست و  مشاورین می

 .زودی مشاورین استخدام خواهند شد به
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است  5255تا  5221و ساختار پالن استراتیژی  بخش پالن

 .کند که فعالً رئیس پالن وپالیسی باالی آن کار می

های اساسی اداره که مربوط ریاست دفتر  بخش دیگر فعالیت

شود، ساختن یک سیستم آرشیف معیاری  رئیس عمومی می

های ابتدایی آن اجراآت  باشد که در مورد تمام فعالیت می

میالدی مورد تطبیق قرار  5221ا سال صورت گرفته و ت

 .خواهد گرفت

های اساسی که مربوط دفتر معاونیت مسلکی  فعالیت

گردد، انکشاف و بروز رسانی رهنمودهای بخش تفتیش  می

المللی انتوسای، رشد و  باشد که مطابق به معیارات بین می

ها یکی دیگر از  اتکا به خود، در بخش تفتیش مساعدت

سی است که معاونیت مسلکی و ریاست های اسا فعالیت

کنند تا به خوداتکا بکنیم و تا  ها روی آن کار می مساعدت

سه سال آینده باید مستقل و دراجراآت کاری خود و به 

ها، به کدام شرکت مشورتی نیاز  خاطر تفتیش مساعدت

 .نداشته باشیم

فعالیت اساسی دیگری را که باید بخش مسلکی اداره در 

جام بدهد؛ انکشاف میکانیزم پیگیری است که ان 5222سال 

این کار به اتمام رسیده ومیکانیزم جدیدی به خاطر پیگیری 

های دیگری که ما  همچنان فعالیت. درآمریت پیگیری داریم

در بخش معاونیت مسلکی داریم، انکشاف کیفیت تفتیش 

 5221و هم در سال  5222قطعیه است و این برنامه در سال 

شده که به بخش قطعیه و سطح ارتقای ظرفیت درنظرگرفته 

کارمندان که در بخش بازرسی قطعیه کارمی کنند باید بلند 

 .برده شود

های اساسی که مربوط دفتر معاونیت  بخش دیگر فعالیت

باشد؛ پروسه مؤثر و مدیریت مالی است که  مالی واداری می

درصد پیش رفته  22گیرد و  های مربوط تعلق می به ریاست

 .تاس

افزایش استفاده از تکنالوژی درروند تفتیش است : وی افزود

زودی یک  ها مجهز هستند و به که همه مفتشین با لب تاب

. دیتابیس کالن دیگر قرار است که در اداره ساخته شود

های اساسی که مربوط ریاست  همچنان یکی دیگر از فعالیت

سال  شود برنامه نیازسنجی آموزشی و پالن منابع بشری می

 .است که روی آن کار جریان دارد 5221

ذکر است که استراتیژی اداره دارای چهار هدف اصلی  قابل

 :یعنی

ایجاد یک چهارچوب قانونی مناسب و تعریف مجدد  -2

 نقش اداره عالی تفتیش برای ذینفعان؛

 انکشاف بنیادی، تشکالتی و مسلکی سازی؛ -5

 ارتقای کیفیت تفتیش؛-1

و استفاده از ابزار ( تومات سازیا)خودکارسازی -2

هدف فرعی با  20تکنالوژی معلوماتی بوده و دارای 

 .باشد های مربوط به آن می فعالیت
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 افتتاح برنامه آموزشی زبان انگلیسی برای کارمندان اداره عالی بررسی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------  

 

 

های ارتقای ظرفیت کارمندان، این بار  به ادامۀ برنامه

میزان  1دوشنبه برنامۀ آموزشی زبان انگلیسی به روز 

سال روان برای شماری از کارمندان و مفتشین این 

اداره توسط معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی 

 .در تاالر آموزشی این اداره افتتاح گردید

هیئت رهبری ادارۀ های  این برنامه که در نتیجه تالش

به همکاری انستیتوت زبان انگلیسی  عالی بررسی و

است، به تعداد  سال برگزار گردیده مسلم به مدت یک

تن از کارمندان و مفتشین این اداره را در دو سطح  22

دهد و هزینۀ  عالی و متوسط مورد آموزش قرار می

مصرف شده در این برنامه نیز از طریق بودیجه 

 .انکشافی پرداخت خواهد گردید

الرحمن شیرزاد، معاون مالی و اداری این اداره  مجیب

: برنامۀ آموزشی زبان انگلیسی گفتحین افتتاح 

( اف اس پی)رود که در پایان برنامۀ  توقع می"

کارمندان این اداره بتوانند تا حد زیادی به خود متکی 

ها جهت ارتقای ظرفیت  شوند، بنابر آن تالش

 ".کارمندان این اداره شدیداً جریان دارد

ه یکی از مشکالت اساسی که سد را": او اضافه کرد

تواند قرار بگیرد، عدم تسلط  های اداره می پیشرفت
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کارمندان به زبان انگلیسی است و ما جهت از بین 

بردن این مشکل و پیشرفت در راستای اجرای کار به 

 ".شیوۀ بهتر، این برنامه را به راه انداختیم

ساس تقاضای زمان و  وی خاطرنشان شد که برا

آموختن زبان پیشرفت ساینس و تکنالوژی در جهان، 

رود و  انگلیسی یکی از موارد بسا ضروری به شمار می

با بیان این که آموختن زبان انگلیسی تا چه اندازه 

شان همکاری  تواند، کارمندان را در امور کاری می

ما هزینه هنگفت پولی و زمانی را جهت ": کند، گفت

ایم بناً از تمام  اندازی این کارگاه آموزشی پرداخته راه

خواهم که در فراگیری آن سهم فعال  ا میشم

 ".باشید داشته

بار دیگر از تمام  اخیر سخنان خود یک وی در

گان این برنامه تقاضا کرد تا پابند به  کننده اشتراک

حاضری بوده، در زمینۀ یادگیری زبان انگلیسی نهایت 

تالش را به خرچ بدهند و در صورت مواجه شدن به 

گی در سیستم آموزشی یا دیگر  سکتهضعف یا 

با آموزگاران یا مسووالن این برنامه   موارد، مشکل را

 .به اشتراک بگذارند

خالد ناصری، نمایدۀ انستیتیوت زبان انگلیسی مسلم به 

ما : تعقیب سخنان معاون مالی و اداری این اداره گفت

های خود استفاده خواهیم  از تمام امکانات و تالش

یک نتیجه خوب دست یابیم و در صورت  کرد تا به

های درسی به آن  وجود مشکل در سیستم یا جزوه

 ".گی خواهیم کرد رسیده
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 ستاینه او یادونه وشوه  څخهله هغه ه اودقرآن عظیم الشان ختم ونیو دبررسۍ عالي ادارې دپخواني مرستیال دمړیني له کبله
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مرستیال دادارې مخکنیالحاج قاضی عبداهلل آخندزاده،   
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دبررسۍ عالي ادارې دیک شنبه په ورځ دروان کال دتلې په 
دمړیني  الحاج قاضی عبداهلل آخندزادهدمخکني مرستیال  ۲۲

له کبله دادارې په عمومي تاالرکې دقرآن عظیم الشان دختم  
 . مراسم ونیول  او له هغه څخه ستاینه او یادونه وشوه 

،مرستیاالنو، رئیس دغه برنامه دبررسۍ عالي ادارې عمومي 
ریسانو، آمرینو،پلټونکو اوکارکونکو په حضور داشت دقرآن 
عظیم الشان په مبارکو آیاتونو دمحمد آصف احمد زیی له 

 قاضی عبداهلل آخندزاده ورپسې  دخدای بښلي . خوا پیل شوه 
ژوند لیک دبشري سرچینو ريس داراب شیرزاد له خوا 

دبررسۍ ی، پوهنوال دکتور محمد شریف شریف.ولوستل شو
دښاغلي اخند زاده مړینه ددغې ادارې رئیس عالي ادارې 

څرنګه چې : اوڅرګنده یې کړه  لپاره یوه لویه تشه وبلله 
ټول پوهیږي ننۍ ناسته دنورو ناستو په پرتله کامآل توپیر لري 

له غم او درد سره ددغې ادارې یوه ګنجینه مو له السه ، 
ه چې دخپل هغه څوک وقاضی آخندزاده . ورکړې ده

خدمت په موده کې  نیک کردار او رفتار له ځانه پریښودل 
همدارنګه هغه د ادارې مقرارات او اصولو په پام کې  و ا

کاله یې دغې ادارې ته خدمت ۵۱یا ۵۱نیول او څه دباندې 
علمی، متقی، یو دوکتور شریفی مرحوم آخندزاده .وکړ  

، و، کرداروالاعم لهو وباله اشخصیت  هو باایماناپرهیزگار 
ۍ سره یادونه به نیک څخه یې  اسالمیتله  واعدالت، سلوک 

زه دهغه کس په توګه چې دیو یې اوږدې  : او وویل وکړه 
د مرحوم اخندزاده صاحب ، مودې پورې ورسره همکار وم 

په پاکې اوپرهیزګارۍ باندې شهادت ورکوم او په  ډیر 
موده  سره وایم  چې نوموړي دخپل خدمت پدغه قاطعیت

کې  له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستنه نده کړې او دملي 
 .شتمنۍ هیڅ کوم شی یې حیف اومیل کړی نده

مړینه په ظاهر کې دانسان دحیات : زیاته کړه دکتور شریفی 
هغه څه چې تر سره  انسان کې واقعیت  په؛ اما دپای ټکی ده 
مړینه هغه . پروړاندې ځواب ویونکی ده( ج)کوي دخدای 

آزموینه ده چې ټول شا ه او ګدا په یوه تله کې  چې هغه 
 .نیک او بد عملونه دي تلل کیږي

دتاالرګډون وال رښتنوالي او صداقت ته دوکتور شریفی 
دعوت کړل او یو ځل بیا یې  خپله او ددغې ادارې غړي د 
مرحوم اخندزاده دمړیني په غم کې شریک وبلل او هغه یې 

 .وبللهیوه نه جبرانیدونکې تشه 

دبررسۍ عالي ادارې مسلکي مرستیال  سید مهدی حسینی، 
هم دمرحوم اخندزاده  ژمنتیا ،رښتنوالي او اخالقو ته اشاره 

په خپلو  مرحوم آخندزاده شخصیت د: اووویل ، وکړه 
نوموړي پدې اداره کې ډیره موده د . وه کړنوکې روښانه

له  مرستیال په توګه فعالیت وکړ که که څومره موږ دهغه
نیکو کړنو ،رښتنوالي او ایماندارۍ څخه یادونه وکړو ال کمه 

اسالمي اخالق حکم کوي که چیرې یو بد سړی هم له . ده
دنیا څخه زي له هغه څخه دښه سړي په توګه یادونه وشي تر 

خو دمرحوم اخندزاده  ؛څو په اخرات کې ګناویې کمې شي 
و او اخالق په اړه باید ووایو چې نوموړي په خپلو نیکو کړن

 . سره زموږ دهریو په زړونو کې ځای پیدا کړی وه 
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خپل ډیر ګټور مرحوم آخندزاده : زیاته کړه حسینی  ښاغلي
وختونه پدې اداره کې تیر کړل او نن ورځ موږ ډیر یو نژدې 

له یویې مهلکې آخندزاده  مرحوم. خپل له السه ورکړی
ناروغې سره الس او ګریوان وه او ادارې له ده سره 
دهمکارۍ په موخه  ټول قوانین بررسي کړل او حتی دعدلیې 
وزرات ،دچارو ادارې ،دکار اوټولنیزو چارو وزارت او 
جمهوري ریاست ته مو مراجعه وکړه او څو غونډې مو تر 

هیڅ یوه خو ؛ سره کړې تر څو دمرستې یوه الره پیدا کړو  
 .ماده پدې اړه صراحت نه درلود

مرستیال دده دخاطرو  و اداریامجیب الرحمن شیرزاد، مالی 
کله چې زه دغې ادارې ته راغلم له :  په یادولو سره وویل 

مرحوم اخند زاده  څخه یوازی یو جای نماز پاتې وه او دا د 
دې ښکارندوی ده چې هغه یو متدین او مسلمان شخص  وه 

دخپلو همکارانو څخه دده له  ایماندارۍ  او تل مې
 .،پرهیزګارۍ  اودده ده ښه شخصیت په اړه اوریدلي  دي

خو دښو ؛ ټول انسانان مري :  ښاغلي شیرزاد څرګنده کړه 
؛ انسانانو نومونه دتل لپاره پاتې کیږي او همدا ډول برعکس 

موږ ټول باید کوښښ وکړو تر څو په پاکي او ایماندارۍ 

احب  الره تعقیب کړو او په رښتنوالی سره کې دقاضي ص
 .کار وکړو

دتصدیانو او موسساتو دبررسۍ ریاست سر بررسونکي ، 
دشخصیت په اړه  قاضی عبداهلل آخندزاده د  محمد طیب 

یو دقدر وړ دانشمند او خدمت مرحوم قاضی صاحب :وویل
وه او تل ما او زما همکارانوته ویل تر څو  شخصیتګاره 

وندي کړو او په صداقت او رښتینوالي سره دادارې عزت خ
یو حدیث ته په اشارې ( ص)هغه دنبي کریم .  کار وکړو 
په یویې سختي ناروغي مبتال  مرحوم آخندزاده: سره وویل
خو باید پوه شو چې شهید سل درجې لري او  ؛ شوی وه 

 .دالعالجه ناروغۍ له امله مړ شي یویې هغه شهید ده چې 

الشان دختمانې اود مرحوم اخندزاده غونډه دقرآن عظیم 
 .پاک روح ته  ددعا په ویلو سره پای ته ورسیده  
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