
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفتیش               
 ماهنامه

ۍ خبري ټولګه میاشتن  

 
 

  7931سال تاسیس                                                                                      7931 قوس                                                                            دوازدهمشماره 

  

:عناوین  

مالقات رئیس اداره عالی بررسی با 

 سرپرست وزارت انرژی و آب

 
دملي  ۍ په عالي اداره کې دبررس

 جوړونې پالنتدارکاتو ادارې له لوري د 
  په الره واچول شوه زده کړییزه برنامه 

 

رئیس جدید ریاست پالیسی و پالن 

اداره عالی بررسی رسماً معرفی 

 گردید

 

 :سخن نخست

 ( INTOSAI)سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش

. به عنوان یک سازمان فراگیر برای جامعه مفتشین مستقل دولتی فعالیت می کند (انتوسای) سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش

های همه جانبه، ترویج تبادل افکار، دانش و تجربه  انتوسای یک سازمان مستقل، مسلکی و غیر سیاسی بوده که به منظور تسهیل همکاری

و تشدید بهبود متداوم میان ادارات عالی تفتیش متعدد ایجاد گردیده و به عنوان صدای ادارات عالی تفتیش در جامعه بین المللی شناخته 

بار مفکوره راه اندازی برای نخستین ایمیلیو فرنانذر کمپس، رئیس دیوان محاسبات کوبا، توسط ، 3591این سازمان در سال .شده است

، کوبا یکشور جهان در نخستین کنگره تاریخ این سازمان در هاوانا 13در آن سال، نمایندگان دیوان محاسبات . گردیدمطرح  انتوسای 

ای طی شش انتوس. عضو وابسته است 3عضو پیوسته و  353سال، این سازمان دارای  06پس از گذشت  ؛ هم اکنونگردهم آمده بودند

نقشی تاثیرگذار  ن فراهم کرده است؛ و از این راه دهه گذشته چارچوبی نهادینه شده را برای موسسات حسابرسی عالی کشور های جها

این سازمان بین المللی در راستای . در ایجاد و انتقال دانش، بهبود حسابرسی دولتی جهان و تقویت ظرفیت های حرفه ای آن داشته است

تبادل دانش و تجربه را بین اعضایش سازماندهی می کند؛ تا از این راه پیشرفت  "برای همه تجربه مشترک، منافع "خود تحقق شعار

سازمان انتوسای اعالمیه لیما را بعنوان یک رهنمود در بخش اخالقیات تفتیش در سال .مستمر حسابرسی دولتی در جهان تضمین شود

و اساسی، روش نظری و فلسفی سازمان انتوسای را ازهم جدا کرد و با تصویب اعالمیه مکسیکو در این اعالمیه مهم . تصویب نمود 3511

سازمان انتوسای به منظور ترویج  ؛روی اصول استقاللیت دموکراتیک تاکید مینماید 7661رابطه با استقاللیت ادارات عالی تفتیش از سال 

سازمان . ا در بخش تفتیش مالی، تفتیش رعایت و تفتیش عملکرد معرفی می نمایدحکومتداری خوب رهنمودها و معیارهای بین المللی  ر

 عربی، انگلیسی، فرانسوی، جرمنی و اسپانیایی: که این زبان ها عبارت اند از ؛دارای پنج زبان رسمی است بین المللی ادارات عالی تفتیش

های مالی و مسلکی متداوم  وده که موقعیت آن بستگی به کمکیک نهاد داوطلب ب بین المللی ادارات عالی تفتیشسازمان . میاشد

العضویت فرهنگی، زبانی و حکومت مختلف استوار که قوت نیروی آن بستگی به حق  ؛سازمان متذکره تائید می نماید. اعضای آن دارد

این سازمان . توازن نمایندگی می کنداز تمام کشورهای عضو در منطقه و فرا منطقه و سیستم های تفتیش بشکل م به همین ترتیبو  .است

سازمان به حاکمیت ملی و . در مشوره و تفاهم با ادارات عضو، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی و نیروی اقتصادی، فعالیت می نماید

 .مساوات میان اعضای خود احترام دارد

انستیتوت تفتیش ( IFAC)نی، فدراسیون بین المللی حسابداریاتحادیه بین پارلما :چون ؛با برخی از سازمانهای ادارات عالی تفتیش سازمان

این سازمان . بانک جهانی و سایر جوامع کمک کننده، متحد می باشد( OECD )سازمان همکارهای اقتصادی و انکشافی( IIA)داخلی

 .همچنان برای ترویج حکومتداری خوب و مبارزه با فساد با سازمان ملل نیز همکاری میکند

سازمان بزرگ، بشمول انستیتوت های بین المللی کمک کننده و نمایندگی  39با همراه  توسای یک تفاهم نامه بسیار مهم راسازمان ان

با امضای این تفاهمنامه که در . رات عالی تفتیش در سرتاسر جهان امضاء کرده استاهای انکشافی کشوری جهت رشد ظرفیت های  اد

 ؛یک رابطه همکاری بسیار خوب جهت رشد ظرفیت های ادارات عالی تفتیش میسر گردیده استصورت گرفته؛  7665برج اکتوبر سال 

 .ا فساد در کشور هایشان افزایش دهندتا از این طریق موثریت ادارات متذکره را در حسابدهی، شفافیت، حکومتداری خوب و مبارزه ب

، رئیس عمومی اداره تفتیش کشور آسترالیا سمت دبیر (انتوسای)سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیشبا توجه به اساسنامه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټ رپولمریز کال دقطعیه حساب ۶۹۳۱د
ادارې پلټونکو ته وړاندې دبررسۍ عالي 

 شو

 

توضیح و شریک سازی اهداف اساسی 

پالن استراتیژیک اداره برای مفتشین و 

بررسیکارمندان اداره عالی   

 

اشتراک کنندگان دومین هفتۀ برنامه 

ماهه از روند درسی این  آموزشی یک

بردن سطح دانش  برنامه برای بلند

شان راضی هستند مسلکی  

 

 

ماهه  هفته نخست برنامه آموزشی یک

سرتاسری برای مفتشین در اداره عالی 

بینی وپیشنهادات سپری  بررسی با خوش

 شد

 

اخذ امتحان نهایی از اشتراک کنندگان 

 ماهه سرتاسری برنامه آموزشی یک

 برای مفتشین اداره عالی بررسی

 

 

 

 مالقات رئیس اداره عالی بررسی با سرپرست وزارت انرژی و آب

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

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

 

 3151قوس سال  76شنبه   روز سهمحترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی 

خورشیدی با محترم انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، در دفتر کارش مالقات 

 .نمود

ها، مکلفیت و دست  صورت فشرده در مورد نحوه عملکرد، مسئولیت  رئیس اداره عالی بررسی به

اقباً سرپرست وزارت انرژی و آوردهای اداره به سرپرست وزارت انرژی و آب معلومات ارائه کرده و متع

خوبی یادکرده و آن را در امر مبارزه و جلوگیری از  آب نیز از کارکرد و دست آوردهای این اداره به

درک   ومیل بودجه ملی، خیلی مؤثر و تدبر و درایت رئیس اداره عالی برسی را در این زمینه قابل حیف

 .دانست

های مالی و حسابی که از سالیان گذشته در وزارت انرژی  لشچنان در این مالقات روی رفع چا طرفین هم

نظر نموده و برای برطرف کردن زودهنگام این مسئله وعده  مانده است، بحث و تبادل و آب، باقی

 .همکاری مشترک دادند

ها میان اداره  نظر و روی افزایش همکاری  چنان طرفین روی سایر موضاعات مورد عالقه بحث و تبادل هم 

ها و جلسات  مندی نموده و تأکید کردند تا چنین نشست لی بررسی و وزارت انرژی و آب اظهار عالقهعا

 .بیشتر برگزار شود

 

(۱)  



 

په زده کړییزه برنامه  جوړونې پالندملي تدارکاتو ادارې له لوري د  ۍ په عالي اداره کې دبررس
  الره واچول شوه 

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

 کال دلمریز ۶۹۳۱د دغه یو ورځینۍ زده کړییزه برنامه ،
دبررسۍ عالي ادارې مالي او اداري  ۰۲لیندۍ دمیاشتې په 

دملي تدارکاتو  و امجیب الرحمن شیرزاد  مرستیال ښاغلي 
دبررسۍ عالي ادارې په درسي  له خوارئیس انستیتیوت 

 مرستیال وویل  واداریامالی .  صنفونو کې پرانستل شوه 
هغه اړتیا وې چې دبررسۍ دزده کړییزو برنامو په لړ کې او:

چې بیال په عالي اداره کې محسوسیدلې یو هم تدارکات دي 

دتدارکاتو پلټنه لومړنۍ زده کړیزه برخه یې . بیلې برخې لري 
 انستیتیوت دارۍکچې د بان،  وه اود ادارې دپلټونکو لپاره وه 

دوهمه برخه یې عام  ، کیدلهو له خوا پرمخ وړاستاداند
دتدارکاتو داستادانو له  تدارکاتي موضوعګانې وې  چې

دتدارکاتو   لوري پرمخ وړلکیدلې او دریمه برخه یې 
ده چې ډیره پراهمیته ده اوباید دادارې ټولو  پالنگذاری 

 کارکونکو ته زده کړې ورکړل شي

. 

 

(۲)  



څرنګه چې لومړی هره موضوع ؛ څرګنده کړهشیرزاد  ښاغلي
نوکه چیرې دقیقه پالن له پالن جوړونې څخه پیل کیږي 

جوړونه ونه لرو او اړتیا وې په سمه توګه په پالن کې ونه 
او : دبودجې یوه دقیقه برنامه نه شو جوړولی  نیول شي

خپله خریداری  رنګه دکال په اوږدو کې نه شو کولی مداه
خپل تدارکاتی اړتیا ده چې  بنا. توګه تر سره کړو منظمهپه 

پالن جوړونه له پیل څخه په دقیقه او منظمه توګه پر مخ بوزو 
 . له ننګونې سره مخ نه شو تر څو دکار په لړ کې 

مرستیال همدارنګه پدغه برنامه کې له ګډون  واداریامالی 
غوښتنه وکړه  چې له دغې برنامې څخه په سمه والو څخه 

 .ګټه پورته کړئ توګه ګټه واخلي او له دغه فرصت څخه 

 : وویل -رئیس  نستیتیوتادتدارکاتو محمد کریم کریمزاده 
ددغې برنامې په الره اچولو څخه موخه دبررسۍ عالي ادارې 

په  ، وړتیا لوړول دي دمسلکي  ارکاتي کارکونکو دتد
چې ځانګړې توګه دتدارکاتي پالن جوړونې په برخه کې 

دغه برخه یوه مهمه برخه ده نو موږ وغوښتل چې یوه 
دآفرونو تدارکاتي پالن ، آفرګشایی  لکهبرنامه ځانګړې 

ارزونه او دقراردادونو مدیریت چې ددغې برنامې په لړ کې به 
یې دبررسۍ عالي ادارې او نورو تدارکاتي ادارو ته  په پام 

دغه زده ،  په وینا رئیسانستیتیوت  وتدارکات د. کې ونیسو
په نورو کړییزه برنامه به دبررسۍ عالي ادارې څخه ورسته 

 .تدارکاتي ادارو کې هم پیل شي

 

تدارکاتي پالن په تدارکاتو کې یو له دیادونې وړ ده چې 
چې ددغې برنامې په نه و څخه ده مباحثډیرو اړینو او مهمو 

له ستونزو سره مخ ټول کارونه دولتي بنسټونو ده بشتون کې 
 .شي

 

 

 

 

(۳)  



 رئیس جدید ریاست پالیسی و پالن اداره عالی بررسی رسماً معرفی گردید

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

 

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی 

که معاون  خورشیدی درحالی 3151قوس سال  35روز دوشنبه 

های مربوط  مالی واداری، روسا، آمرین و کارمندان بخش

اهلل نظامی را رسماً به حیث  حضور داشتند، طی محفلی، فضل

. رئیس ریاست پالیسی و پالن معرفی و به کرسی نشاند

کتورشریفی در این محفل و قبل از همه، دریک توضیحات د

کار، تدبیروخردمندی،  مقدماتی از فهم و دانش، درایت و پشت

دریغ  های پیگیر و زحمت کشی بی کارکردها، تالش

داکترغالم سرورهاشمی رئیس اسبق ریاست پالیسی و پالن، به 

خاطر بهبود کار، پالنگذاری، ترتیب و تنظیم استراتیژی ها 

خوبی  اش در این اداره به وپالیسی ها در طول مدت کاری

آقای هاشمی ازجمله کسانی هستند که پس از : یادکرده افزود

ایجاد اداره موقت و در نخستین روزهای کاری در این اداره 

به حیث مفتش کار را آغاز کرده و وبعدآ در مدت بیش از 

ر و یک ونیم دهه در سمت رئیس ریاست پالیسی و پالن کا

ازهمینجا به تقاعد سوق گردید ه است که همه همکاران به 

شمول هیئت رهبری اداره از عملکردش در اداره؛ ابراز 

 .کنند قدردانی می

اهلل نظامی رئیس جدید تقرر این  چنان در مورد فضل وی هم

ریاست گفت که آقای نظامی جوانی است که در ریاست پالن 

شامل کار شد و از آدرس این اداره ماستری خود را از بخش 

پالیسی و پالن در هند به دست آورده است و این در حقیقت 

ساالری در  کار به اهل کار و تقویت روند شایستهتحقق شعار 

 .کنند باشد که حکومت وحدت ملی به آن تأکید می کشور می

(۴)  



استخدام این جوان به حیث : چنان گفت آقای شریفی هم

رئیس پالیسی و پالن از همان تعهدات دیرینۀ خود اداره است 

که همه ما و شما تالش کردیم تا به نسل جوان زمینه کار، 

 .زش و ارتقای ظرفیت شان را مساعد بسازیمآمو

وی به شماری دیگرا ز روسا که درین محفل حضور داشتند 

های  اشاره کرد که آنان نیز درگذشته به حیث کارمند در بخش

کار، فراگیری  مختلف اداره کارمی کردند؛ اما با تالش و پشت

های  شان، حال در پست تجارب و بلند بردن سطح آموزشی

ا کارمی کنند و در آینده نیز تا سطوح بلندتری ارتقا ه ریاست

 .خواهند کرد

 

دکتور شریفی به رئیس جدید پالیسی و پالن وعده حمایت و 

همکاری را سپرد و اظهار امیدواری کرد که پس از تقرری 

شما نسبت به گذشته و نظر به مقتضیات روز، تغییرات مثبتی به 

میان بیاید تا کارهای اداره در داخل و خارج اداره بازتاب 

ز روند استخدام رئیس اداره عالی بررسی ا. بهتری داشته باشد

زودهنگام آقای نظامی از سوی کمیسیون اصالحات اداری و 

خدمات ملکی که به زودترین فرصت صورت گرفت و 

جمهور افغانستان که با همه  چنان از جالالتماب محترم رئیس هم

شان فرمان تقرری آقای نظامی را به  مصروفیت های کاری

 .امضا رسانید؛ اظهار سپاس و قدردانی نمود

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره نیز ضمن 

تبریکی از تقرر آقای نظامی، این سمت را خیلی مهم خوانده و 

شده درین ریاست  از وی تقاضا نمود تا در تداوم کارهای انجام

های  ها و برنامه منظور رسیدن به اهداف کلی اداره طرح و به

چنان از  وی هم .جدیدی را روی دست گرفته و عملی نماید

کارکردهای آقای هاشمی رئیس قبلی این ریاست 

های او را درخور ستایش  ابرازخرسندی نموده و فعالیت

 .دانست

دکتورغالم سرور هاشمی رئیس پیشین ریاست پالیسی و پالن 

اهلل نظامی رئیس جدید این ریاست را  نیز درسخنانش، فضل

(۵)  



وظیفه دانسته شخص مؤدب، با درک، دستور پذیر و پابند به 

شده است به  خاطرنشان ساخت که هر وظیفۀ که برایش سپرده

وجه احسن به پایان رسانید ه است و ما در این بخش مثل 

های بیشتر موفقیت را  گذشته حمایتش خواهیم کرد تا قله

.بپیماید

 

 

صورت مشارکتی  شیوه کاری در این ریاست به: وی افزود

پیش رفته وتاحال هیچ بحث آمریت ومادونیت در میان نبود و 

اش در اداره عالی بررسی تاکنون این پنجمین  از زمانی کاری

های ریاست، رسانیده  باشد که به سمت کارمند زیردستش می

 .باشد است و این برایش جای بسیار افتخار می

رئیس جدید تقرر ریاست پالیسی و پالن نیز درحضورجمعی از 

اعتماد و حمایت رئیس عمومی وسایرهمکاران اداره ابراز 

قدردانی نموده و تعهد سپرد که برای رسیدن به اهداف اداره 

با حمایت و همکاری مسئوالن اداره همکارانش بیشتر از پیش 

 .تالش خواهد کرد

امی پیش ازین به حیث مدیر اهلل نظ ذکر است که فضل قابل

ها در ریاست پالیسی و پالن در اداره  عمومی توحید گزارش

 .عالی بررسی کارکرده است

 

  

 

 

(۶)  



 

  ادارې پلټونکو ته وړاندې شوټ دبررسۍ عالي رپولمریز کال دقطعیه حساب ۶۹۳۱د

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

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

 

مسلکی ۍ عالي ادارې دبررسمهدی حسینی   سید محمد
دیویې  ۰۱ۍ دمیاشتې په لمریز کال دلیند ۶۹۳۱مرستیال د

کال دقطعیه حساب دپایلې  ۶۹۳۱د غونډې په تر څ کې 
په اړه یې دبررسۍ عالي ادارې پلټونکو او منسوبینو ته  رپوټ 

وړاندې کړ او دموضوع داهمیت په اړه یې هر بشپړ معلومات 
هغه څرګنده کړه دقطعیه حساب . .ې خبرې وګړېاړخیز 

څخه ده  او د دهیواد دمالي مهمو موضوع   ترتیب اوپلټل
مادې سره ( ۳۹)داساسي قانون  دولت دقطعیه حساب ترتیب 

چې باید ترتیب یې  سم  دحکومت یو له مکلفیتونو څخه ده 
د پلټلو دقانون سره سم  اود مالي چارو او عامه لګښتونو کړي 

او په عین  سپارل شي په موخه باید دبررسۍ عالي ادارې ته و
جمهوري ریاست عالي مقام او هم یې  دحال کې دغه رپوټ 

 تر څو ددغه رپوټ پر بنسټ   ملي شورا ته واستوي 
دحکومتدارۍ او دبودجې دترتیب په اړه دراتلونکی کال 

 .ونیول شيتصامیم الزم 

(۷)  



 

 

یې و محتوا  ټول متن بهیر دپلټنې موندنټلو هم  دتیر کال قطعیه  حساب  دپل رییس دپلټنې  دسیمه ایزو بودجوي ادارو  سید امین امین 
  .او څرګند کړل روښانه په ترتیب سره دسالید له مخې تشریح او اړین ټکي  ګډون والو ته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۸)  



 

 

توضیح و شریک سازی اهداف اساسی پالن استراتیژیک اداره برای مفتشین و کارمندان 

بررسیاداره عالی   

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

 

اداره عالی  –مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری 

خورشیدی طی  3151قوس سال  73بررسی روز چهارشنبه 

های مطبوعاتی اداره، در مورد اهداف  محفلی در تاالر اجالس

استراتیژیک اداره برای مفتشین و سایر کارمندان اداره پالن 

هدف از شریک سازی این پالن با : معلومات ارائه کرده گفت

همکاران در اداره عالی بررسی این است تا آنان آگاهی داشته 

باشند که برای رسیدن به اهداف کلی اداره، کدام پالیسی را 

را در نظر تعقیب، کدام منابع را جستجو و کدام راهکار 

 .های را انجام بدهیم بگیریم و چه فعالیت

ها  چنان در مورد کاربرد، تعاریف و تفاوت آقای شیرزاد هم

چنان در مورد  میان، پالن، استراتیژیک و پالیسی، و هم

راهکارهای پالن استراتیژیک اداره و پالن 

های تمویل کننده  که یکی از پروژه FPIP استراتیژیک

باشد نیز به  شامل برنامه عمومی اداره میبانک جهانی و 

 .اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد

چنان در توضیحات بیشتر شریک سازی اهداف پالن  وی هم 

اداره : استراتیژیک، برای تمام منسوبان اداره عالی بررسی افزود

خواهد تا همه همکاران بدانند که دیدگاه اداره عالی  می

نده چه است ومادرکجا قرارداریم و بررسی برای پنج سال آی

(۹)  



سال بعد در کجا برسد و تا رسیدن به آن  9خواهد که  اداره می

ها را انجام بدهیم  اهداف کدام راه ها را بپیماییم، کدام فعالیت

شدۀ خود  و کدام منابع را ضرورت داریم تا به او اهداف تعیین

 .برسیم

صورت عموم  بهدر حال حاضر و : معاون مالی واداری گفت

اداره یک پالن استراتیژیک دارد و قبالً هم یک پالن 

 7631استراتیژیک پنج ساله وجود داشت که میعادش در سال 

میالدی به پایان رسید و از ختم میعاد همان پالن اداره کار را 

 7632باالی پالن استراتیژیک پنج ساله دیگر آغاز کرد که از 

صورت  فعالً نهایی شده و امروز بهگیرد که  را در برمی 7677تا 

 .مختصر برایتان شرح داده خواهد شد

یک بروگرام دیگری که بعداً از طرف وزارت مالیه آمد بنام 

 .که شما بنام آن آشنا هستید PFMR پروژه

 

های  بود که سال( یا اول PFMR 3)پروژه اول آن بنام 

که قبل ختم گردیده بود وبعداً پروگرام دیگرش شروع شد 

گفتند که سال گذشته به اتمام  می( یا دوم PFMR 7)بنام 

متعاقباً حکومت وحدت ملی به بانک جهانی گفت . رسید

های خود را به شکل  که باید از این سیستم بگذرند و برنامه

عوض  روی این ملحوظ به. تقویت پروگرام ها پیش ببرند

یک بروگرام دیگر به میان آمد که  PFMR 7 پروگرام

اداره . شود یاد می( پروگرام بهبود وضعیت مالی)FPIP مبنا

عالی بررسی یکی از اجزای شامل در پروگرام های قبلی هم 

مستقیماً جز  PFMR 7 بود و درختم پروگرام

 .گردید FPIP پروگرام

یاد  FSP کند بنام را عملی می FPIP پروژه که پروگرام

ه اندک با پالن استراتژیک ادار FPIP شود و پروگرام می

خواهد با مرور زمان؛ پروگرام های  تفاوت دارد و دولت می

ادارات را واحد سازد و این پروگرام باالی سه ساحه 

کند که یکی آن ریفورم است که اداره کدام نوع  تمرکزمی

 .خواهد تا در اداره بهبود رونما شود ریفورم را می

(۱۱)  



 .های ریفورم فعالیت -3

 .های اساسی اداره فعالیت -7

 .های روزمره در اداره فعالیت -1

صورت عموم شما باید بدانید  به: معاون مالی واداری گفت 

جز پالن استراتیژیک اداره ما است و ما  FPIP که پالن

دوپالن نداریم و امروز تمام بودجه انکشافی اداره به دست 

 .آورد از طریق بودجه انکشافی بانگ جهانی است می

 

 

دام مشاورین داخلی و خارجی و ها، استخ تفتیش گرنت

استخدام کمپنی ها، پروگرام های ارتقای ظرفیت که شما 

خوانید، سفرهای خارجی، خریداری وسایل موردنیاز اداره  می

های انکشافی از طریق  و پیشبرد بعضی از کارهای ساختمان

شود، بنابر  همین بودجه انکشافی انجام پذیرفته و حمایت می

تطبیق پالن و گزارش دهی این، ترتیب پالن، 

برای اداره بسیار مهم و حیاتی است درغیرآن؛ از  FPIP پالن

 .توانیم بودجه بانک جهانی استفاده کرده نمی

استراتیژی خودش یک پالن درازمدت : آقای شیرزاد افزود

کنند  های استراتیژِیک معموالً اهداف را تعیین می است و پالن

کند، مشخص  را کمک میو منابع که اهداف استراتیژیک 

رسانند؛  های که مارا به همان اهداف می سازد و بعد فعالیت می

یا به عباره دیگر، تعیین اهداف، تخصیص . کند مشخص می

رساند پالن  های که مارا به اهداف می منابع و فعالیت

 .شود استراتیژیک نامیده می

 

 

 

(۱۱)  



 ماهه از روند درسی این برنامه برای بلند اشتراک کنندگان دومین هفتۀ برنامه آموزشی یک

شان راضی هستند بردن سطح دانش مسلکی  

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

 

ماهه سراسری برای مفتشین در  دومین هفته برنامه آموزشی یک

رسد که فیصدی بیشتر اشتراک کنندگان این  حالی به پایان می

های موضوعات جدید دربرنامه  برنامه، از موثریت و اندوخته

بین هستند؛ اما برای موثریت بیشتر وبهترآن،  امسال خوش

 .هایی نیز دارند پیشنهاد

دیدگاه : گوید محمد ظاهر جویا از آمریت تفتیش عملکرد می

من این است که این کورس ها باید منسجم باشد و این برنامه 

طرف ادامه دارد باید شیوه   کم از پانزده سال به این که دست

یا  آن تغییر کند، به این معنا که این کورس ها در رابطه به یک

دو موضوع باشد به طورمثال در پانزده روز این برنامه بحث 

روی گمرکات و پانزده روز دیگر بحث روی تدارکات 

خصوص مفتشین  متمرکز باشد تا اشتراک کنندگان به

صورت درست و اساسی یاد بگیرند؛ اما در صورتی تعدد  به

صورت مسلکی   شود به  موضوعات درسی موضوعات را نمی

 .یاد گرفت

رفته این برنامه نکات مثبت زیادی دارد و   هم گوید روی او می

  صورت خالصه درس  سال گذشته در مورد گمرکات به

خوانده بودیم اما امسال هم مطالب ارزندۀ زیادی را یاد گرفتیم 

ازجمله، سیستم عواید گمرکات، سیستم اسیکودا و تفتیش پی 

 .آی، از موضوعات عمده برای مفتشین بود

(۱۲)  



را فقیری مدیر ارتباط ریاست بررسی زون هرات که یکی حمی

ماهه سال روان  دیگر از اشتراک کنندگان برنامه آموزشی یک

او در برنامه آموزشی سال قبل هم شرکت : باشد گفت می

کرده بود؛ اما موضوعات مربوط به گمرکات، اسیکودا 

باشد که وی قبالً درین  وسکتاس ازجمله مطالب جدیدی می

بانو فقیرمیگوید درگذشته . علومات نداشته استمورد م

دانست که مسائل اموال و محموله هایکه از سرحدات وارد  نمی

کنند؛ اما  شوند چه موضوعاتی را طی مراحل می گمرکات می

حاال او با تمام موارد سیستم طی مراحل در گمرکات معلومات 

ها آشنایی  به دست آورده است که درگذشته هرگز با آن

های که از گمرکات به دفتر زون  اشته و حتی بعضی گزارشند

ولی حال این . دانست از کجا شروع کند آمد؛ نمی هرات می

رفته  هم روی. چالش تا حدی زیادی برایش سهل شده است

های  محدود بودن زمان یکی از چالش: گوید بانو فقیری می

است که سبب شده است یک سالید درسی ناتمام بماند و 

یک نوع شکنندگی را در  درسی تمام شود که این ساعت

ها به وجود  تسلسل فراگیری موضوعات مرتبط با درس

یافت،  هرگاه تایم درسی افزایش می: وی افزود. آورد می

مشکلی نبود که حتی دو سه ساعت پیهم درس را دنبال کنند و 

بانو . گرفتند یک سالید درسی را با تمام جزیات اش یاد می

تقد است هرگاه او پس از ختم برنامه آموزشی حمیرا مع

ها نسبت به سال  ماهه به هرات برگردد، ازلحاظ اندوخته یک

گذشته یک آدم متفاوتی خواهد بود و هشتاد درصد تغییرات 

ویژه در بخش گمرکات را که از این برنامه یاد گرفته  مثبت به

 .است؛ درکارهای مسلکی خود عملی ون نوآوری خواهد کرد

 

محمد کلیم سلیم مفتش ریاست بررسی عواید اداره عالی 

گونه که باگذشت هرسال و هرماه،  همین: بررسی گفت

شود و بر  ها رونما می های جدیدی در زندگی انسان پدیده

شود که  زندگی آنان تأثیرمی گذارد، ضرورت احساس می

ها نیز برای یادگیری و کسب معلومات درمورد  انسان

، دانش و معلومات خود را باال ببرند وبتوانند های جدید پدیده

ویژه این دانش  به. خود را با شرایط زندگی امروزی وفق بدهد

نوین در بخش بازرسی نیز متصور هست که باید آموخت و 

های   ماهه، نسبت سال  لهذا در برنامه آموزشی یک. اندوخت

قبل موارد جدیدی مانند تفتیش بعد از تخصیص اموال، طی 

احل بودجه عادی وانکشافی، سیستم بررسی افقی و عمودی مر

و غیره موضوعات جدید دیگر نیز شامل بود که برای کارهای 

(۱۳)  



اما نظر به تعداد مفتشین و . شان ممد واقع خواهد شد مسلکی

اوقات درسی، زمینه دیالوگ یا پرسش و پاسخ برای اشتراک 

 .شود که باید رفع شود کنندگان کمتر مهیا می

فؤاد سادات مفتش از وزارت انرژی و آب ویکی از  محمد

این برنامه خیلی موفق : اشتراک کنندگان این برنامه گفت

است؛ اما زمان آن نسبت به حجم مطالب اساسی محدود 

جای تفهیم درست موضوعات؛  باشد و بعضی استادان به می

کنند تا مطابق به تایم درسی موضوعات را  بیشتر کوشش می

ها تعمق  شود تا روی درس که این کار سبب میعیار کنند 

 .بیشتر صورت نگیرد

 

حال عدنان علی یکی از استادان که در این برنامه   با این

های  ماهه که چند بخش مشخص در مورد شیوه آموزشی یک

بررسی ازجمله تفتیش مالی، تدارکات، بررسی کیفیت و غیره 

نحوه بررسی در جهان غرب : گوید دهد می را آموزش می

اکثر خیلی پیشرفت کرده است؛ اما در افغانستان به دلیل اینکه 

مفتشین مشکلشان این است که یا زبان فارسی بلد نیستند، یاز 

توانند بیشتر مطالب مرتبط  بان پشتو ویاهم زبان انگلیسی؛ نمی

به . بامسلکشان را مطالعه کنند و سطح آگاهی خود را باال ببرند

صورت معیاری در جهان بیشتر  گفته او علم معاصر امروزی به

فهمند  و آنان که زبان انگلیسی را نمیباشد  به زبان انگلیسی می

 .درحقیقت به مشکل اساسی گرفتار هستند

(۱۴)  



 

گوید هدف ما فهماندن نحوه بررسی  استاد عدنان علی می

معیاری و اصطالحات بررسی که در جهان بیشتر به زبان 

 .باشد انگلیسی کاربرد دارد می

شود  به گفته وی در این زمینه مشکالت زیاد است که می

های بررسی  طور نمونه از عادت داشتن مفتشین با سیستم به

خواهند  م شماری از مفتشین نمیهای گذشته یادکرد ویاه سال

که روی درس و موضوعات معیاری امروزی، تمرکز کنند و 

خواهند  دیگر بسیاری ازین مفتشین نمی عبارت یاد بگیرند و یا به

کشند و  در خود تغییرات بیاورند و در حقیقت زحمت نمی

 .گیرند درس را جدی نمی

های  رنامهبه گفته استاد عدنان این مشکالت با راه اندازه ب

شود، اداره عالی بررسی باید  ماهه درآخرهرسال رفع نمی یک

همه مفتشین و  تری داشته باشد و ازمیان این های منظم برنامه

های  کارمندان، افراد نخبه را انتخاب کند و جهت آموزش

مسلکی تفتیش در زبان انگلیسی معیاری و موضوعات معیاری 

صورت  آنان به تفتیش به خارج بفرستد ودربرگشت از

صورت عملی و  دوامدار، به حیث آموزگار استفاده ببرند تا به

شود گفت که  سازی صورت بگیرد و می مسلکی ظرفیت

یکی از راهای مؤثر برای معیاری شدن کار بررسی در این  این

 .اداره خواهد بود

 

 

 

 

 

 

(۱۵)  



 

ماهه سرتاسری برای مفتشین در اداره عالی بررسی با  هفته نخست برنامه آموزشی یک

بینی وپیشنهادات سپری شد خوش  

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

 

ماهه برای  روز شنبه سوم قوس افتتاح برنامه آموزشی یک

در اداره عالی بررسی بود که هدف آن بلند بردن مفتشین 

ارتقای ظرفیت کارمندان در پرتو پالیسی مسلکی سازی این 

باشد که هفته نخست این برنامه آموزشی به پایان خود  اداره می

 .نزدیک است

اداره عالی   فضل الرحمن مبشر سرمفتش در ریاست شهرداری

اطالعات و ارتباط اداره عالی  بررسی در مصاحبه با آمریت

های  های این دوره آموزشی نسبت به سال درس: بررسی گفت

گذشته متفاوت بوده و بهتر شده است و موضوعات درسی 

باشد و لکچرهای که از  مرتبط به اساسات مسلکی تفتیش می

گردد تا حد موردتوجه مفتشین قرار  طرف استادان تدریس می

افمس، محاسبه و پالنگذاری را  گیرد، وی آموزش سیستم می

گوید  از موضوعات دلچسب ونسبتآ جدید و مهم دانسته می

باشد اما محدود بودن ساعات  که قسما از این روند راضی می

تواند همه موضوعات درسی را در بربگیرد  درسی که نمی

گردد که نتوانندهمه موضوعات شامل درسی را  بعضاً سبب می

 .فرابگیرند

(۱۶)  



ها وموسسات  زاده مفتش ریاست تصدی اجیرحمت آقا ح

ماهه بسیار مسائل  در طول هفته اول برنامه آموزشی یک: گفت

و معلومات مسلکی را که درگذشته به آن آشنایی نداشته 

های  ویژه سیستم افمس و سایر بخش فراگرفته است به

تخصصی در رابطه به عملکرد بازرسی را که در مراجع خیلی 

ای را یاد گرفته  ز این برنامه موضوعات تازهمؤثراست وشخصاً ا

 .است

زاده کدام مشکلی جدی درروند تدریس  به نظر آقای حاجی

شود وحتا سیستم و مواد درسی فعلی را با بسیاری از  دیده نمی

گوید که در  داند و می کشورهای خارجی، معیاری می

اش به خارج کشور هم، همین مطالب را  سفرهای آموزشی

های شرایط فعلی در افغانستان  ده است؛ اما ناهنجاریخوان درس

چنان مسائل امنیتی و اقتصادی،  خصوص درشهرکابل و هم به

روان او را چنان آزرده است که به گفتۀ خودش؛ کمتر 

 .تواند دلبستگی اش را به درس بهترو بیشتر بسازد می

 

شهرداری کابل  زهرا اسلمی که از ریاست تفتیش داخلی 

 :گوید درین برنامه آموزشی اشتراک کرده است می

ماهه  هفته نخست برنامه آموزشی یک های را که در او درس

کند که  فراگرفته، برای خودش خیلی مؤثر دانسته و بیان می

این موضوعات برایش جدید آموزنده است؛ اما مشکل او در 

تدریس یکی از استادانی است که به زبان انگلیسی درس 

تواند به مفاهیم و موضوع درس؛ درست پی  دهد و او نمی می

جای این استاد کدام استاد داخلی  کاش به گوید او می. ببرد

. کرد توانست از این برنامه استفاده بهتر و بیشتر می بود او می می

سازد که او زمانی که بعد از ختم  بانو اسملی خاطرنشان می

ماهه به اداره خود برگردد، یک آدم  برنامه آموزشی یک

توانست های فراوانی خواهد بود و خواهد  متفاوت و با اندوخته

 .در پیشبرد کارهایش نسبت به گذشته بهترو بیشتر بدرخشد

محمد اصغر ظفر سرمفتش ریاست بررسی ادارات محلی که 

یکی : گوید برنامه آموزشی شامل است می "ب  "در گروپ 

کند بعضاً ترجمه  ازاستادان که به زبان انگلیسی تدریس می

(۱۷)  



کند صورت صورت واضح افاده  درستی که بتواند مفاهیم را به

شود  گیرد که این مسئله در نفی خود یک چالش تلقی می نمی

خواهد به زبان پشتو تدریس کند  و یا گاهی که این استاد می

آمیزد  های انگلیسی را در زبان پشتو می درصد واژه 06تقریباً 

این مسئله سبب شده . شود مطلب را درست افاده کرد که نمی

ان ها ترجمه صورت است که گاهی به کمک خود همکار

بگیرد که درکل روند افهام و تفهیم درس را به چالش 

تر بود وفعلن تا حد  در روزهای اول این مشکل جدی. کشد می

آقای ظفر افزود استادی که افمس و . برطرف شده است

دهد ما از درس ایشان راضی هستیم و  بودجه را درس می

که شرح  شان خیلی خوب است؛ اما این موضوعات را رویه

دادم دیدگاه شخصی من است و شاید برای دیگر اشتراک 

مانده باشد که من  کنندگان این مسئله هنوز حل ناشده باقی

 .ها قضاوت کنم توانم از طرف آن نمی

امین عظیمی سر مفتش ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی 

ترجمه و درک درست از مطالب و مفاهیم درسی : گوید نیز می

کالت درروند این برنامه آموزشی میداند و بعضی یکی از مش

استادان نیز به گفتۀ او در حد که بتوانند پاسخگوی معلومات 

به گفتۀ آقای عظیمی، آ مار بلند . موردنیاز مفتشین باشند نیستند

اشتراک کنندگان دریک صنف درسی و بروز بعضی 

شود که همه اشتراک  مشکالت تخنیکی گاهی سبب می

صورت یکسان از مفاهیم درس مستفید  وانند بهکنندگان نت

کند باید یک فرد موظف برای عیار و  او پیشنهاد می. شوند

سازی سوند سیستم وپروژیکتور در جریان تدریس  آماده

 .حاضر باشد تا کدام سکتگی به وجود نیاید

ها معیاری باشند و درس  کند که باید صنف او تأکید می 

ناخواه مشکالت خود  بزرگی خواه خواندن دریک تاالر به این

به گفته سر مفتش ریاست ادارات بودجوی محلی، این . را دارد

شود و  برنامه آموزشی در طول یک سال یک ماه برگزار می

ماه دیگر برای برگزاری این برنامه وقت دارد وباید  33اداره 

برنامه به گونۀ تنظیم گردد که همه اشتراک کنندگان، از ین 

 .فاده اعظمی کرده بتوانندفرصت است

 

(۱۸)  



 

ریگا طنین یکی از کارمندان ریاست بودجۀ وزارت مالیه که به 

ماهه به حیث  مدت پنج روز در هفته اول برنامه آموزشی یک

روند بودجه سازی ملی، )تاد، موضوعات مربوط به بودجه اس

ضمیمه بودجه انکشافی، بررسی وسط سال و اجرای 

صادقانه : گوید کند می را تدریس می( تخصیصات و تعدیالت

بگویم کارمندان اداره بررسی دربسیاری مسائل خیلی دارای 

معلومات بوده و وارد هستند و با دلچسپی موضوع را دنبال 

ها بررسی است و من کوشش  وظایف این: ند؛ چونکن می

کنم که موضوعات درسی را بیشتر ازلحاظ تخنیکی مسائل  می

های تخنیکی را  را پیش ببرم زیرا اشتراک کنندگان سؤال

اداره عالی بررسی باید عناوین را شامل . کنند مطرح می

تدریس بسازد که بیشتر تخنیکی باشد و به کارهای مسلکی 

شود بعضی  گونه که دیده می درد بخورد؛ اما آن مفتشین به

موضوعات شامل تدریس برایشان تکرار بوده و چندان مورد 

در آیند ه ها این مسائل باید در . گیرد دلچسپی شان قرار نمی

های  نظر گرفته شود که موضوعات تازه و مطابق با نیازمندی

باگذشت هرروز موضوعات درراستای تفتیش : روز باشد؛چون

های تازه و  یابد و باید مفتشین هم بتوانند از یافته گسترش می

 .امروزی؛ درروند بررسی مستفید شوند

 

 

چارت ) "الف "استاد رامین رحمانی که برای مفتشین گروپ 

شونده هفته  کرد آخرین مصاحبه را تدریس می( آف اکونت

گوید که این  او می. ماهه است نخست برنامه آموزشی یک

باشد و یکی ازین  های همراه می ی و کاستیبرنامه باکم

مشکالت باال بودن سطح اشتراک کنندگان است که هرگاه 

شود از مجموع موضوعات  سؤاالت پیرامون موضوع مطرح می

شود و باید این  یک تایم درسی، دو سالید هم پیش برده نمی

صنف تقسیم شوند وهم چنان نسبت به سطح  3دو صنف به 

اهمیت موضوعات درسی، تایم درسی هم  اشتراک کنندگان و

شود به بیش از  کم است که در یک ونیم ساعت درسی نمی

نفر دریک صنف رسیدگی صورت گیرد و باید وقت  16

 .بیشتردرنظر گرفته شود

هایش را بهترمی داند و  او توجه اشتراک کنندگان به درس

پرسش و پاسخ اشتراک کنندگان و وارد شدن مفتشین به بحث 

ماهه تلقی کرده و  های برنامه آموزشی یک یکی از خوبیرا 

کند که برای مفتشین باید کورس های انگلیسی  تأکید می

تخصصی در مورد تفتیش تدریس گردد تا مفتشین موارد و 

 .اصطالحات در مورد تفتیش را بهتر بشناسند و بفهمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۱۹)  



  

ماهه سرتاسری برای مفتشین  اخذ امتحان نهایی از اشتراک کنندگان برنامه آموزشی یک

 اداره عالی بررسی

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

 

ماهه سرتاسری برای مفتشین که  برنامۀ آموزشی یک

به ادامه پالیسی اولویت در ارتقای ظرفیت کارمندان 

 3151اداره عالی بررسی روز شنبه سوم قوس سال 

های مطبوعاتی این اداره  خورشیدی در تاالر کنفرانس

قوس به پایان  71آغاز گردیده بود روز چهارشنبه 

 .رسید

پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره 

عالی بررسی روز شنبه اول ما جدی، درحالیکه سید 

محمدمهدی حسینی معاون مسلکی و مجیب الرحمن 

ومسووالن بخش منابع  -داریشیرزاد معاون مالی وا

کردند، از صحن امتحان  بشری وی را همراهی می

دقت  ماهه؛ به اشتراک کنندگان برنامه آموزشی یک

 .کرد نظارت می

(۲۱)  



 

دکتورشریفی برای اشتراک کنندگان این آزمون که به دو 

شده بودند نخست نحوه پاسخگویی در پارچه حل  گروه تقسیم

وی . ها را توضیح داده و برایشان آرزوی موفقیت کرد پرسش

ما مفتشین گرامی به معنای امتحان گرفتن از ش: همچنان گفت

سنجش دانش عمومی شما نیست بلکه با گرفتن امتحان 

خواهیم بدانیم که هریکی از اشتراک کنندگان درین روند  می

ماهه، چقدر دانش خود را باال برده اند و یا  برنامه آموزشی یک

 .اند ها رابرداشت کرده چه مقدار ازین درس

 

(۲۱)  



ساله در  ماهه سرتاسری برای مفتشین همه برنامۀ آموزشی یک

گردد که در  ماه اخیر سال مالی به مدت یک ماه برگزار می

ها در مقر اداره  این مدت مفتشین این اداره از مرکز و زون

عالی بررسی دورهم جمع شده و جهت ارتقای ظرفیت علمی 

های مختلف تفتیش؛ تحت آموزش و  ن در بخششا و عملی

 .گیرند تعلیم قرار می

 

ماهه که از سوی  های تعقیبی از روند آموزشی یک در گزارش

گردید، اشتراک  آمریت اطالعات و ارتباط عامه تهیه می

گونه برنامه هارا برای بلند رفتن سطح  کنندگان، برگزاری این

شان بااهمیت خواندند و برای بهبودی آن  های مسلکی دانش

 .هایی سالم نیز ارائه کردند پیشنهاد

تن از مفتشین که  731است که در این برنامه حدود ذکر  قابل

باشند،  تن آنان مفتشین داخلی از دیگر ادارات می 76به تعداد 

اشتراک نموده و بر اساس تقسیم اوقات در دو گروه درسی 

 .تنظیم و توسط آموزگاران مجرب و آموزش داده شدند

های خوانده  ماهه آموزشی یکی از فرصت حال برنامه یک بااین

توانند، تجارب و  می شود که مفتشین با استفاده از آن می

رو  مشکالتی که در جریان یک سال گذشتۀ کاری با آن روبه

کارگیری  اند را با این اداره در میان بگذارند تا با به شده

رفت از این های بیرون  های جدید و معیاری، راه آموزه

 .ها؛ جستجو گردد چالش
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