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Audit

سخن نخست:
بررسی عملکرد و محیطی

بررسی عملکرد یک ارزیابی مستقالنه ،واقعبینانه و قابلاعتماد میباشد که فعالیتها ،سیستمها ،برنامهها و عملکردهای
دولت را با در نظر داشت اصول اقتصادیت ،مفیدیت و مؤثریت ،مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد و از آن طریق
بازرسی صورت میگیرد که آیا فرصت برای بهبود و انکشاف وجود دارد و یا خیر؟ ایسای ( .)0222/20تفتیش عملکرد
Auditیک فعالیت
در برگیرندۀ تحلیل و ارزیابی اجراآت برنامههای دولتی و یا خدمات عامه میباشد .بررسی عملکرد و محیطی
مبتنی بر اطالعات بوده که مستلزم مهارتهای تحلیلی و مبتکرانه میباشد .برعکس بررسی مالی ،این بررسی روی
فعالیتها و نتایج تمرکز مینماید؛ نه روی حسابات .همچنان ،برعکس بررسی رعایت قوانین و مقررات ،بررسی عملکرد
عمدتاً روی مقاصد برنامههای دولتی و مفاهیم اقتصادیت ،مؤثریت و مفیدیت تمرکز مینماید.
بررسی عملکرد در برابر مردم ،نهادهای تقنینی و حکومت و نیز در مقابل مراجع تحت تفتیش یک سلسله مکلفیتهای
عمده را باید انجام دهد .بررسی عملکرد حسابدهی عامه را استحکام بخشیده و ادارات عالی تفتیش را قادر میسازد تا در
قسمت بهبود مؤثریت و کارآیی ادارۀ عامه همکاریهای عملی را روی دستگیرند.
در پیوند به آن نقش کلیدی را در قسمت آگاهیدهی نهادهای تقنینی از فعالیتهای حکومت و نتایج تصامیم اتخاذ شده،
ایفا مینماید .نهادهای تقنینی نیاز به اطالعات مستقل و قابلاعتماد در خصوص نتایج و اثرات برنامهها و تصامیم دارند.
بررسی عملکرد اطالعات را در اختیار قرار داده تا مشکالت و چالشهای موجود حل گردد .قابل یادآوری است که این
بررسی به گونۀ مستقالنه و غیر جانبدارانه عمل مینماید و در فعالیتهای سیاسی هیچ نوع دخالت نداشته ،بلکه حکومت
را در شفافیت و حسابدهی کمک مینماید تا مشکالت و چالشهای موجود با استفاده از نظریات مسلکی و تخصصی
حل و به آن رسیدهگی صورت گیرد .در واقع تفتیش عملکرد فعالیتها و عملکردهای مسئولین ادارات را مورد انتقاد و
نقد قرار نمیدهد ،بلکه بهمنظور بهبود و نتایج بهتر امور و فعالیتها؛ چالشها و مشکالت موجود را شناسایی و در
هماهنگی با نهادیهای تحت بازرسی راهحلهای معقول و درست را پیشنهاد مینماید.
 .1مرور کلی بررسی عملکرد و محیطی و رابطه آن با دولتداری
دولتها بهمنظور نیل به اهداف تعین شده خویش باید یک سلسله مراحل و فعالیتهای کلیدی و اساسی را روی دست
گیرند ،جهت تحقق اهداف و استراتیژیهای تعین شده ،دولتها نیاز دارند تا امکانات و منابع جهت تحقق اهداف خویش
را نیز تنظیم نمایند که این منابع در برگیرندۀ منابع مالی ،انسانی و طبعی میباشد.
استفاده از منابع به شکل اقتصادی ،مؤثر و مفید که در فوق به آن اشاره گردیدهاست مستلزم برنامهریزی و پالنگذاری
دقیق و قابل تطبیق میباشد

د پلټنې عالي ادارې عمومي رئیس د  ۷۹۳۱مالي کال د قطعې په اړه د مالیې وزارت سرپرست
,وزیر سره وکتل
---------------------------------------------------------------------

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ
عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي ،د
وري میاشتې په ۷۹مه نېټه د پلټنې عالي ادارې له رئیس ښاغلي
محمد نعیم حقمل ،سره وکتل.
په دې کتنه کې دواړو لوریو د مالیې وزارت له خوا د پلټنې عالي
ادارې ته په خپل وخت سره د  ۷۹۳۱مالي کال د قطعې حساب په
سپارلو ،د دواړو ادارو تر منځ د دوه اړخیزو همکاریو په ال
زیاتوالي ،همدا شان په چارو کې د روڼتیا په رامنځته کولو او په
ټاکلي مهال د اړوندو سندونو اجراآ او ځوابولو چې ملت ته ځواب
ویونکي وي ،خبرې وکړې.
د مالیې وزارت سرپرست د پلټنې عالي ادارې له رئیس څخه

غوښتنه وکړه چې د قطعې راپور په مسلکي او بې پرې ډول چمتو
او خپور کړي.
د پلټنې عالي ادارې رئیس له مالیې وزارت څخه مننه وکړه چې په
تېرو شاوخوا اتلسو کلونو کې یې په لومړي ځل د  ۷۹۳۱مالي کال
د قطعې حساب دوی ته په خپل وخت سره وسپاره او ژمنه یې
وکړه چې د قطعې راپور به په مسکلي او پوره بې پریتوب ترتیب
او خپور کړي.

هیئت رهبری و کارمندان اداره عالی بررسی امروز بهصورت دستهجمعی به هدف حمایت ازنیروهای امنیتی و
دفاعی کشور خون اهدا کردند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیسجمهور ،جمهوری اسالمی افغانستان در ماه

ممکلت است که باید انجام بدهند و نباید بگویند که دفاع از نوامیس ملی و یا تأمین

حوت سال گذشته به وزارت صحت عامه افغانستان هدایت دادند تا به خاطر گرامی

صلح و امنیت ،تنها وظیفه کسانی میباشد که لباس نظامی به تن کردهاند ،بلکه همه

داشت از قربانیان و دلجویی از مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ،پالن

مسئولیت داریم تا دراین راستا دوشادوش نیروهای امنیتی در برابر هر نوع

تشویقی اهدای خون از طرف کارمندان دولتی را در همکاری با وزارتها وادارات

ناهنجاریها؛ ایستادگی کنیم و بهصورت مشترک باید این مسئله را در نظر داشته

دولتی ترتیب و به مناسبت (نهم حوت) روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی؛ آن

باشیم.وی افزود :امروز تمام همکاران ما در اداره عالی بررسی میخواهند تا از

را عملی نمایند.

طریق اهدای خون خود ،با تمام زخمیها و مجروحین نیروهای امنیتی

به اساس این هدایت ،روز چهارشنبه  21حمل سال  2031خورشیدی در محفلی که
به منظور اهدای خون به نیروهای امنیتی و دفاعی در اداره عالی بررسی تدویر یافته
بود؛ هیئت رهبری ،رؤسا ،آمرین ،مفتشین وسایرمنسوبان اداره عالی بررسی شرکت
کرده بوند.مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری – اداره عالی بررسی گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر دفاع از مرزهای جغرافیایی و تمامیت
ارضی افغانستان ،نوامیس ملی ،مال و دارایی ،جان و عزت مردم؛ قابل حمایت
هستند و در حقیقت به همه مردم افغانستان تعلق دارند؛ بناً وقتیکه آنان برای تحقق
این اهداف ،خون خود را درسنگرهای داغ میریزانند ،پس برما الزم است که خون
خود را برایشان اهدا کنیم تا از این طریق از قربانی و جانفشانی نیروهای مسلح

وسایرهموطنان ما که درنتیجه جنگ و درگیریها زخمی میشوند و به خون
ضرورت دارند؛ همدردی و حمایت خود را اعالن نموده و درین اجر بزرگ سهیم
شوند و عالوه بر آن ،اهدای خودن در کنار اینکه جان یک همنوع خود را نجات
میدهیم به صحتمندی مان نیز مفید واقع میشود.پس از ختم برنامه سخنرانی
پیرامون اهدای خون به شمول محترم محمد نعیم حقمل رئیس عمومی اداره عالی
بررسی ،سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره ،مجیب الرحمن شیرزاد
معاون مالی واداری ،شماری از روسا و آمرین درکل بیش از  22تن بهصورت
داوطلبانه در برنامه اهدای خون که از طرف مسئوالن بانک خون مرکزی ترتیب
گردیده بود؛ خون اهدا کردند.

کشور حمایت صورت بگیرد و ماهم دراین اجر بزرگ با آنان؛ شریک و سهیم

داکترخالد بابکرخیل مسئول بخش جمعآوری خون بانک خون مرکزی گفت :بر

شویم .معاون مالی واداری بیان کرد که قربانی شدن اشکال مختلف دارد ،یکی با

اساس هدایت رئیسجمهوری اسالمی افغانستان مبنی بر اهدای خون به هدف

سالح در جبهه جنگ می رزمد ،دیگری همکاری مالی میکند ،یکی زمینه پیروزی

حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی ،تاکنون اداره امور ریاست جمهوری ،ریاست

آنان را مساعد می سازد و دیگری با اهدای خون خود از آنان دلجویی و دستگیری

اجراییه ،اداره زون پایتخت ،وزارت امور زنان و وزارت تجارت و صنایع به این

مینماید به این ملحوظ درکل این مسئولیت هر فرد این

روند پیوسته و خون اهدا کردهاند پس از اداره عالی بررسی این روند درسایرادارات
نیز ادامه خواهد داشت.

دپلټنې په عالي اداره کې دوه تنه
سرپرست رئیسان معرفی شوه
----------------------------------------------

کال
لمریز
د۸۹۳۱
دپنجشنبه په ورځ دوري په
نهمه محمد نادر احمدی
ددفتر ریاست سرپرست او
رحمتهللا سوله مل د دولتي
شرکتونو او تصدیانو دپلټنې
ریاست سرپرست په توګه
چې نوي په دنده ګمارل
شوي ،معرفی شول پدې
غوڼډه کې ښاغلي محمد نعیم
حقمل دپلټنې عالي ادارې
عمومي رئیس  ،سید
محمدمهدی حسینی دادارې
مسلکي مرستیال  ،مجیب
الرحمن شیرزاد دادارې مالي
او اداري مرستیال  ،ریسانو
او
،پلټونکو
،آمرینو
منسوبینو هم حضور درلود.

ښاغلي محمد نعیم حقمل دپلټنې عالي ادارې عمومي رئیس  ،دغو دوتنه نوي
ګمارل شویو ریسانو ته دمبارکۍ ویلو ترڅنګ داسې وویل :د یادونې وړ ده
چې ښاغلی محمد نادر احمدی د دفتررئیس  ،لوړي زده کړې لري او دنیکو
اخالقو خاوند ده اوپه کاري برخه کې کافي تجربه لري او زه باورلرم چې په
اداره کې به ښې کاري اړیکې برقراره کړي ،او له خپلو همکارانو څخه غواړم
چې له ده سره ټینګې همکارۍ وکړي .همدارنګه ښاغلی رحمتاهلل سوله مل
په خپله کاري برخه کې یو مسلکي شخص ده ،او کافي تجربه هم لري  .نو
هیله مند یم چې له دواړو سره همکاري وکړۍ تر څو وکولی شو دادارې
دموخو تر السه کولو په الره کې اغیزمن کارونه تر سره کړو.

ورپسې مجیب الرحمن شیرزاد دپلټنې عالي ادارې مالي او
اداري مرستیال  ،د محمد نادر احمدی دفتر ریاست
سرپرست او رحمت اهلل سوله مل ددولتي شرکتونو او تصدیانو
دپلټنې ریاست سرپرست دګمارنې حکم قرائت کړ.
حکم شماره  26مورخ 1938/1/8/خورشیدی مالحظه شد و
توظیف محمد نادر احمدی دربست رتبه  6به حیث سرپرست
ریاست دفتر اداره عالی بررسی و رحمتاهلل سوله مل دربست
رتبه  6به حیث سرپرست ریاست بررسی تصدیها و
شرکتهای دولتی ،اداره عالی بررسی مطابق متن پیشنهادی
منظوراست.
مالي او اداري مرستیال ددغو ریاستو نوی کمارل شویو
ریسانو ته مبارکي وویله او څرګنده یې کړه :دپلټنې عالي
اداره یوه مسلکي او دیو منظم سیستم لرونکې اداره ده ،او
دوی به په یو دوستانه او د متقابل همکارۍ فضا کې به خپل
مسولیتونه پر مخ بوزي او خپلې نوي تجربې به د ادارې
مشرتابه او همکارانو سره یو ځای کړي  ،تر څو دادارې او
هیواد په ګټه یو اغیزمن اقدام تر سره شي.
در احمدی ددفتر ریاست سرپرست په خپله وینا کې
دادارې دعمومي رئیس له اعتماد څخه قدرداني وکړه او

وویل  :دادارې مشرتابه او همکارانو ته وعده ورکوم هغه
څه چې په واک کې لرم  ،ددندې دالیحې او دتقنني
اسنادو له مخې ،او د با صالحیته مقاماتو دهدایت سره سم ،
خپل را سپارل شوي کارونه او مسؤلیتونه له خپلو همکارانو
سره په همغږۍ سره تر سره کړم.
همدارنګه ښاغلي رحمتاهلل سوله مل ددولتي شرکتونو او
تصدیانو دپلټنې ریاست سرپرست وویل :یو دولتي بست ته
رسیدل یو امتیاز نه بلکه یو لوی مسئولیت ده ،او موږ هڅه کو
چې خپل ماموریت په سمه توګه تر سره کړو او دادارې
مشرتابه پالوي ته وعده ورکوم چې دې راسپارل شوې دندې
په تر سره کولو کې له هیڅ ډول زیار څخه به ډډه ونکړم
 .هغه څرګنده کړه په هغه صورت کې چې پوه شم چې زما
کړنې په اداره کې اغیزمنې نه بریښي  ،چمتو یم چې له
دندې څخه لرې شم تر څو یو بل مسلکي او باتجربه شخص
دغه مسئولیت په غاړه واخلي.
ددغې غونډې په پای کې دواړه سر پرستان دادارې عمومي
رئیس ،مرستیاالنو او دپلټنې عالي ادارې ځینو کارکونکي له
خوا تر کاري دفتر پورې بدرګه کړل.

برنامه آموزشی تفتیش داخلی از سوی اداره انکشافی ایاالتمتحده امریکا برای
کارمندان اداره عالی بررسی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه آموزشی ارزیابی تفتیش داخلی که به درخواست اداره

وزارت خارجه و همچنین سایر ادارات را ارزیابی کند و این

عالی بررسی ،از طرف اداره انکشافی ایاالتمتحده امریکا

مسئله سبب شد که اداره عالی بررسی ،با مسئوالن اداره

( )USAIDبرای کارمندان بخش مربوطه در اداره عالی

انکشافی ایاالتمتحده امریکا ( )USAIDدر مورد برخی از

بررسی تدارک دیدهشده بود؛ روز شنبه  20حمل  2031با

برنامه هایشان که درباره ارزیابی تفتیشهای داخلی پنج نهاد

حضور محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره

دولتی افغانستان روی دست داشتند صحبت کند.

عالی بررسی در مقر اداره؛ آغاز گردید.

هدف ارزیابی تفتیش داخلی توسط اداره انکشافی

معاون مسلکی اداره گفت :در شورای عالی حاکمیت قانون

ایاالتمتحده امریکا از این نهادها؛ رسیدگی به نواقص،

که جاللتمآب رئیس صاحب جمهور در رأس آن قرار دارد

کاستیها وضعف های میباشد که احتماالً در اجراآت تفتیش

ویکی از موضوعات که در مورد اداره عالی بررسی در آن

داخلی ادارات ذکرشده وجود داشته باشد ،بناً اداره عالی

شورا ،مطرح شد این بود که این اداره باید تفتیش داخلی

ایاالتمتحده

بررسی

و

اداره

انکشافی

امریکا در یک هماهنگی مشترک خواستند که برنامه ارزیابی

وی افزود :ما مدلی را که استفاده میکنیم ،مدلی است که

تفتیش داخلی از مجرای اداره عالی بررسی پیش برده شود؛

توسط سیستم مفتشین داخلی ساختهشده و از این مدل خاص به

زیرا اداره عالی بررسی همه ادارت را زیر بررسی دارد و

خاطر ارزیابی عملکرد و مؤثریت تفتیش داخلی در ادارات

تفتیشهای داخلی ادارات را نیز ارزیابی میکند.

استفاده صورت میگیرد که روز اول تمرکز روی چارچوب

آقای حسینی ابراز امیدواری کرد که همکاران در اداره عالی

مسلکی حرفههای تفتیش داخلی میباشد یعنی معیارها را

بررسی بتوانند دراین دو روز درسی ،نهایت استفاده را ببرند و
تا عملکرد اداره در برنامههای آینده مؤثر تمام شود.
فضل هادی فضل رئیس انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان
گفت :هدف از راهاندازی برنامه آموزشی دو روزه این است؛
کاری را که ( )USAIDمیتواند برای ارزیابی تفتیش داخلی
پنج اداره دولتی افغانستان ،انجام دهد بهتراست که همان فن و
دانش مسلکی را به کارمندان بخش مربوطه در اداره عالی
بررسی منتقل بسازیم تا سایر ادارات دولتی را به همینگونه
تحت ارزیابی قرار دهید.

میخوانیم و روز دوم سرخود مدل که چگونه میتوانیم در
تفتیش داخلی از آن استفاده کنیم.
رئیس انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان بیان کرد که از این
مدل دراکثرکشورهای آسیایی مانند اندونیزیا و مالیزیا،
درکشورهای اروپایی درهالند و درکشورهای امریکایی مانند
برازیل ،استفاده صورت میگیرد و هدف آن این است که
خود تفتیش داخلی بتواند ضعفها وخالیگاهای خود را
پیداکند .قابلذکر است که در این برنامه آموزشی دو رزوه
تعداد ده نفر ازهکاران مسلکی اداره شامل هستند.

دپلټنې عالي ادارې دتدارکاتي برخې کارکونکو
لپاره تدارکاتي زده کړئیزه برنامه پیل شوه

معرفی نمایندههای جامعه مدنی و رسانهها درروند
برسی

دپلټنې عالي ادارې دمنسوبینو دوړتیا دلوړوالي زده کړئیزو برنامو
په دوام سره د۸۹۳۱کال دوري دمیاشتې په ۰۲نیټه څه دباندې
 ۸۱تنه دتدارکاتي برخې کارکونکو ته زده کړئیزه برنامه پیل شوه .
داکترمحمد ولی ساجد دملي تدارکاتو انستیتیوت استاد چې ددغې زده
کړئیزې برنامې دپرمخ وړلو مسئولیت یې په غاړه لره وویل :کومه
برنامه چې مو په الره اچولې موخه یې دتدارکاتي برخې دکار
کونکو وړتیالوړول دي تر څو له نني معیارونو سره بلدتیا پیدا کړي.
هغه همدارنګه زیاته کړه دتدارکاتو ملي اداره څو ریاستونه لري او
له دغو ریاستونو څخه یو هم ( دملي تدارکاتو انستیتیوت) دی  .چې
په تدارکاتي برخه کې ددولتي بنسټونو دکارکونکو دوړتیا دلوړولو په
برخه کې فعالیت تر سره کوي .دهغه پر وینا دافغانستان
دجمهوررئیس یو له هغو ژمنو او هڅو څخه دتدارکاتو دسیستم
معیاري او مسلکي کول دي  .نو له همدې کبله  ،دملي تدارکاتو
ادارې  ،دبررسۍ عالي ادارې په همغږۍ سره  ،دتدارکاتي برخې
دکارکونکو لپاره دغه زده کړئیزه برنامه په الره اچولې ده.ښاغلي
ساجد زیاته کړه :دملي تدارکاتو انستیتیوت د (یوروسپورت) بهرنۍ
کمپنۍ سره په درسي مفرداتو کې دبدلون په برخه کې او په ځانګړې
توګه دملي تدارکاتو په سیستم کې یو تفاهم لیک السلیک کړی ده .
نو له دې امله کوم درسي مواد چې دلته زده کړې ورکول کیږي نوي
اود سیمې دهیوادونو په کچه ترې ګټه اخلي ؛ اوپه دولتي بنسټونو کې
په مسلکي برخه کې له کارکونکو سره مرسته کوي ،ترڅو له
نړیوالو تدارکاتي سیستمونو سره بلد تیا پیدا کړي  .همدارنګه نوی
نصاب به ډیر ژر دمحترم ولسمشر اودملي تدارکاتو انستیتیوت له
خوا په رسمي توګه پرانیستل شي اوعملي به شي  ،په تیرو
۸۱کلونو کې دغه بنسټ بیالبیلې برنامې په ادارو کې تدریس کړې
دي  ،اودکارکونکو دوړتیا په لوړولوکې ،ډاډه یم چې اغیزمنتیا یې
مینځ ته راوړې ده.داکترمحمد ولی ساجد دملي تدارکاتو انستیتیوت
استادوایي :مسلکی کول دملي تدارکاتو ادارې په پنځه کلنه تګ الره
کې بنسټیزه برخه ده  ،کوم درسي مواد چې پدغه یوه ورځنۍ زده
کړئیزه برنامه کې پردوه ځانګړو موضوعګانو باندې ( داړتیاو
تثبیت او ددندې الیحه ) دپلټنې عالي ادارې کارکونکو ته زده کړې
ورکول کیږي ؛ دم ګړې له ګاونډیو هیوادونو څخه پر مختللي دي.

در جلسۀ که روز سه شنبه  6حمل  ۸۹۳۱خورشیدی در اداره عالی بررسی تدویر گردیده
بود ،محمد نسیم سحر مشاور حقوقی اداره ،احمد شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد و
محیطی ،غالم عباس حکیمی آمر مشارکت عامه درروند بررسی ،بانو معصومه حیدری
کارشناس اطالعات از سکرتریت دولت داری باز ،رسول احسانی آمرداد خواهی دیدبان
شفافیت ،شکیبا نظری ،انجنیرمحمد خالد ،محمد ایوب شهریار و حمید هللا از مجتمع نهادهای
جامعه مدنی( مجما) از اشتراک کنندگان این جلسه بودند.
نخست محمد نسیم سحر مشاور حقوقی اداره ،ضمن خوشآمد گویی به اشتراک کنندگان جلسه،
به اهمیت بررسی و اشتراک شهروندان درروند بررسی و ارزیابی را موثرخوانده افزود که
دو موضوع بسیار مهم و موثرکه درمیکانیزم ،اشتراک شهروندان درروند بررسی ،به آن
پرداخته شده است ،موضوع ایجاد کمیتۀ رسیدگی به شکایات در جنب آمریت اشتراک
شهروندان درروند بررسی و همچنان حضور نمایندههای جامعه مدنی و رسانهها ،در این
پروسه میباشد.
مشاور حقوقی اداره همچنان گفت :از چند سال قبل به اینسو ،اداره عالی بررسی ،برنامه
مشارکت شهروندان در پروسه بررسی عملکرد را روی دست گرفته بود و در سال ۰۲۸2
یک میکانیزم مشارکت شهروندان درروند بررسی نیز از سوی این اداره ترتیب گردید؛ اما در
سال گذشته وقتیکه افغانستان عضویت دولت داری باز را کسب کرد یکی از تعهداتش؛
ازسرگیری روند مشارکت شهروندان درروند بررسی بود که مجدداً؛ میکانیزم مشارکت
شهروندان را روی دست گرفت.
همچنان احمد شکیب کار دوست آمر بررسی عملکرد و محیطی ،در رابطه به جلسات قبلی،
معلومات مفصلی را به اعضای جلسه ارائه نموده و در ضمن ،با ارائه پریزینتیشن؛
موضوعات بررسی عملکرد ،مراحل بررسی عملکرد ،تعیین موضوع بررسی عملکرد و
اجرای  5بررسی عملکرد در  5نهاد مختلف دولتی را به آنان؛ توضیح داد.
عالوه بر آن ،ضمن ارائه پاسخ به پرسشها طرحشده از جانب اشتراک کنندگان این جلسه،
خاطرنشان ساخت که بهمنظور تشریک مساعی و به وجود آوردن شفافیت وحسابدهی پیرامون
عملکرد نهادهای دولتی ایجاب مینماید که نمایندگان محترم جامعه مدنی و رسانهها ،به شکل
دوامدار و همدوش مفتشین؛ عمالً درساحه همکاری داشته باشند تا بتوانیم مشترکن ،نتایج بهتر
و خوبتری از برنامه اشتراک شهروندان درروند بررسی داشته باشیم.

معرفی نمایندگان جامعه مدنی و رسانهای در اجرای بررسی مشارکت
عملکرد

محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی ،روز یکشنبه  21حمل 2031
خورشیدی طی نشستی با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانهای در اداره ،روی چگونگی
روند پروسه مشارکت شهروندان در روند بررسی  ،بحث و تبادلنظر کردند.
آقای حسینی از نحوه بررسی بررسان این اداره در مراجع و تهیه گزارش جامع از یافتههای بررسی
به نمایندگان نهادهای جامعه مدنی که به حیث همکاران داوطلب در کنار منسوبان اداره عالی
بررسی از سوی نهادهایشان معرفیشدهاند؛ معلومات ارائه کرده بیان داشت که باید مشارکت
نمایندگان نهادهای مدنی و رسانهای در پروسه بررسی آغاز گردد.
همکاران ما مخصوصاً از دید بان شفافیت و دیگر نهادهای مدنی ،این خوشبینی را با اداره عالی
داشتند و میگفتند:
درگذشته وقتی نهادهای جامعه مدنی خواستهاند که باالی نهادهای دولتی بعضی پروسه هارا انجام
دهند ،معموالً آنها فشار میآوردند و یگان تقاضای دیگری از نهادهای ذکرشده داشتند؛ اما به
گفته معاون مسلکی اداره عالی بررسی این اداره ممکن از محدود ادارات باشد که خودش
داوطلب شده است تا یک کار مشترک را با نهادهای مدنی پیش ببرد و هیچکسی این کار را
برمسئوالن اداره تحمیل نکرده ودرحقیقت خود هیئت رهبری تالش کردهاند تا در راستای
اعتمادسازی میان مردم و دولت و پیشتاز باشند.آقای حسینی گفت :پروسه مشارکت شهروندان در
کشورهای پیشرفته هم مربوط اداره تفتیش شان نمیشود ،تنها کوریا جنوبی ،فلیپین ،ارجنتاین و
نیپال این برنامه را در دستور کار خوددارند و به این تازگیها کشور هند این پروسه را روی دست
گرفته است .وی تأکید کرد ،این کار زمانی نتیجه میدهد که میان بررسان اداره عالی بررسی و
نمایندگان داوطلب از نهادهای مدنی و رسانهای همکاری متقابل وجود داشته باشد و این کار در
پاسخگو بودن حکومت به مردم ،اهمیت بسزای دارد؛ زیرا نمایندگان جامه مدنی و رسانهای
خودشان عمالً میروند و در پروسه سهیم میشوند .و از سوی دیگر نوع دید کسانی که در بیرون
از چهارچوب حکومت هستند با داخل شدن در درون نظام تغییرمیکند و قضاوتهایشان برمبنای
واقعیتها شکل میگیرد.در این نشست تأکید صورت گرفت که این برنامه در افغانستان ،جدید
است و کارها باید به صورت منظم سیستماتیک پیش برده شود تا برای مؤثریت آن؛ تجارب
بیشتری کسب گردد .قراراست مشارکت نمایندگان نهادهای مدنی و رسانهای ،بهزودی در
مراجعی قابل بازرسی که از سوی اداره عالی بررسی مشخصشده است صورت بگیرد و این
نمایندگان همراه با بررسان اداره به هدف نظارت از روند بررسی به نهادهای مربوطه بروند و
نظارت از روند بررسی را عمالً تجربه کنند.

دداخلي پلټنې زده کړئیزې برنامې ګډون
والوته تصدیق پاڼې وویشل شوې

دغه زده کړئیزه برنامه چې د امانت پروژې له لوري چې دامریکا
متحده ایاالتو دپرمختیاي ادارې( )USAIDیوه برخه ده ،دروان کال
دوري دمیاشتې په ۸2نیټه ددغې ادارې اړونده کارکونکوته په الره
اچول شوې وه  ،پای ته ورسیده  .دامانت دپروژې مسئوالنو
د۸۹۳۱کال دوري په ۰۲دپنجشنبه په ورځ ،چې دپلټنې عالي ادارې
مسلکي مرستیال ښاغلی سید محمدمهدی حسینی هم حضوردرلود ،
دیویې غونډې په ترڅ کې څه دباندې ۸۲تنه ددغې برنامې ګډون والو ته
تصدیق پاڼې وویشل شوې.
دپلټنې عالي ادارې مسلکي مرستیال  ،دامانت پروژې له مسئوالنونو
څخه مننه وکړه اووویل  :دامریکا متحده ایاالتو دپرمختیاي
ادارې( )USAIDپه همکارۍ ددغې برنامې په الره اچول دپلټونکو
دوړتیا لوړولو لپاره به ډیر اغیزمن وي موږ هڅه کوو تر څو څرنګه
وکولی شو دپلټنې عالي اداره دوړتیا له پلوه لوړې کچې ته ورسوو.
ددغې برنامې ځینو ګډون والو وویل ددې برنامې په ګډون سره مو
دداخلي پلټنې دڅرنګوالي په اړه نوې او جالبه موضوعګانې زده کړې ،
چې داړونده چارو پرمخ وړلوکې به ښې اغیزې ولري .هغوی دامانت
پروژئ له مسئوالنو څخه وغوښتل ترڅو په راتلونکې کې هم دپلټنې
عالي ادارې دکارکونکو دوړتیا دلوړوالي په موخه دغه شان برنامې په
الرهواچول شي او له موږ سره همکاري وکړي.
میرمن بابرا جیمز دامانت پروژې عمومي رئیسې ددغې برنامې له
ګډون والو څخه مننه وکړه اووویل :موږ خوښ یو چې تر راتلونکو درې
کلنو پورې خپلې برنامې په قطعي توګه چې په افغانستان کې دفساد
پروړاندې مبارزه ده ،کاروکړو اوپدې موده کې به دپلټنې په ارزونې
باندې ډیر تمرکز ولرو .موږ هڅه کوو ترڅو په راتلونکې کې نورې ښې
اغیزمنې زده کړیئزې برنامې دپلټنې عالي ادارې منسوبینو ته ځانګړې
کړو ،اوخپلو همکاریوته به پدې الره کې دوام ورکړو.

معاون مسلکی اداره عالی بررسی دست آورد های سال  8931و برنامههای سال
 8931این اداره را در برنامه ملی پاسخدهی حکومت به ملت با رسانهها شریک ساخت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------در برنامه ملی پاسخ دهی حکومت به ملت که توسط حکم

خورشیدی نیز در مرکز رسانههای حکومت ،درحالیکه

جاللتمآب رئیسجمهوری اسالمی افغانستان تمام وزارتها و

شماری از رؤسا ،آمرین و منسوبان اداره عالی بررسی و

واحدهای مستقل بودجوی موظف اند تا طبق تقسیم اوقات از

همچنان خبرنگاران حضور داشتند ،در مورد فعالیت و دست

 52حمل تا  2ثور سال روان ،دست آوردهای سال  2030و

آورد های اداره عالی بررسی در سال  2030و همچنان در

برنامههای سال  2031خورشیدیشان را از طریق رسانهها به

مورد برنامههای کاری این اداره در سال روان خورشیدی؛ به

ملت ارائه کنند؛ محترم سید محمدمهدی حسینی معاون

خبرنگاران معلومات ارائه کرد.

مسلکی اداره عالی بررسی ،روز پنجشنبه  53حمل 2031

معاون مسلکی اداره عالی بررسی ضمن خوش آمدگویی

تا امورمالی و حسابی تمام وزارتها ،ادارات ،نهادهای دولتی

همکاران رسانهای گفت :فرصتی به وجود آمده تا بتوانیم

و هر اداره که از وجوه مالی و داراییهای عامه استفاده

خالصۀ از فعالیتها ،دست آوردهای سال گذشته و

میکند؛ موردبررسی قرار دهد .اداره عالی بررسی یکی از

برنامه های سال روان را با شما و ازطریق شما با مردم شریف

قدیمیترین ادارات در افغانستان است که تاریخ ایجاد آن به

افغانستان شریک سازیم .وی بیان نمود :اداره عالی بررسی به

سال  2022خورشیدی برمیگردد و در آن زمان به نام دیوان

حیث عالیترین نهاد بررسیکننده در سطح کشور وظیفه دارد

سنجش نام گذاری گردید و درهردورۀ از تاریخ افغانستان و

پدید آمدن تحوالت ،این اداره نامهای مختلفی را به خود

عضویت تفتیش کشورهای آُسیایی که از آن به نام اسوسای

گرفته است و در آخرین مورد در سال  2030خورشیدی به

یاد میگردد را نیز دارا میباشد.معاون مسلکی در این نشست

اساس فرمان تقنینی جاللتمآب رئیس صاحب جمهوری

خبری افزود :اداره عالی بررسی عضویت بورد اجرائیوی و

اسالمی افغانستان به اداره عالی بررسی مسمی گردید.

رهبری ادارات تفتیش کشورهای عضو ایکو را هم به عهده

ولی با همه فراز ونشیب ها و تغییراتی که صورت گرفته؛

دارد و در کنار آن ما توانستهایم که بهصورت جدا گانه

ماهیت عملکرد این اداره تغییر نکرده است و اهداف عمده این
اداره تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی و حصول
اطمینان از فعالیتهای مالی و حسابی واحدهای بودجوی در
مطابقت با اسناد تقنینی کشوراست .همچنین اداره عالی بررسی
خوشبختانه عضویت نهادهای بینالمللی تفتیش کشورهای
جهان را داراست که به نام انتوسای یاد میشود و در عین زمان

همکاریهای مسلکی خود را همرای یک تعداد ادارات عالی
تفتیش دنیا که ازنظر مسلکی دارای قدامت تاریخی هستند و
تجارب انجام کارهای زیادی رادارند؛ داشته باشیم که میشود
از داشتن تفاهمنامههای همکاری با اداره عالی تفتیش
هندوستان ،مالیزیا ،ترکیه ،تایلند و اداره تفتیش سویدن؛ نام
برد.

آقای حسینی در توضیحات مفصل شان در مورد دست

که از طرف ریاست محترم جمهوری به این اداره محول

آوردهای اداره عالی بررسی بیان نمود که بیشترین تفتیش را

میشود .در حصۀ تفتیش رعایت قوانین و مقررات در سال

که ما در سطح ادارات انجام میدهیم ،تفتیش رعایت قوانین،

 2031خورشیدی  135مرجع در مرکز و والیات و یا هم

تفتیش مالی ،تفتیش عملکرد و تفتیش تکنالوژی معلوماتی

نمایندگیهای سیاسی افغانستان در خارج از کشور مورد

() )ITمیباشد ودرعین حال ما تفتیشهای خاصی هم داریم

بررسی قرارگرفته است که درنتیجه این بررسیها ،تفاوتهای

پولی است که بیروننویس و پس از تحلیل نهایی  123گزارش

هم از اسناد هایکه در خالل سال گذشته از ادارات بودجوی

میباشد که به مراجع مربوطهشان ارسالگردیده است .تفاوت

مختلف دولتی در مرکز و والیات تصفیه نشده بودند؛

به میان آمده در این گزارشها؛ مبلغ  1میلیارد چهارصد و

بهدستآمده است.

هفتاد دو میلیون افغانی ،ده میلیون دو صد نودوهفت هزار

وی همچنان درمورد تفتیش عملکرد وساحه مسئولیت این

دالرامریکایی ،سه میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار یورو،
دو صد و هشتادونه هزار و نهصدو هفتادودو ریال سعودی و
مبلغ نهصد و هفتاد هزار ربل ،میباشد که بیروننویس و به

تفتیش و نهادهایکه تفتیش صورت گرفته است گفت :چهل
پروژه بانک جهانی در سال  2030که ارزش مجموعی آن
نهصد و نود میلیون دالربوده که تفاوت ارزش پولی یافتههای

خزانه دولت قابل تحصیل پنداشته شده است.

تفتیش ،مبلغ یکصد و هشتاد پنج و میلیون و هشتصد و سی

سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی

هفت هزار افغانی وششصد هشتادویک هزار دالر میباشد؛

گفت :ما به خاطر اطمینان حاصل کنیم که مبالغ نامبرده به

چون :پروژههای بانک جهانی اهمیت خود را دارد واگرا ین

خزانه دولت واریزشده است یا خیر؟ سیستم پیگیری خود

نتیجه و یافتههای تفتیش از این پروژهها به بانک جهانی ارسال

راداریم که بهصورت منظم از واحد بودجوی و واحدهای

نشود ،ممکن است که تأثیر مستقیم باالی کمکهای بانک

دیگر نظارت میکنیم و مبالغی که از این جمع تا حال به خزانه

جهانی به حکومت افغانستان داشته باشد.ما همچنان در سال

دولت واریزشده است دوصدو نود شش میلیون یکصدو

گذشته حساب قطعیه دولت را با همه محدودیتهای زمانی و

شصت دو هزار و چهار صدو هشتادودو افغانی و نود وپنجهزار

مشکالت که وجود داشت به ریاست جمهوری و شورای ملی

سیصد و پنجاه دو دالر میباشد .همچنان دو میلیارد وششصد و

فرستاده و با رسانهها نیز شریک ساختیم.

نودویک میلیون افغانی و یکصدو سیودو هزار دالر امریکایی

ما در جریان سال مالی  2030موارد سوءاستفاده و حیفومیل

مطابق به تقسیم اوقات در ادارات شروع خواهند کرد و پروسه

بعضی مراجع را نیز شاهد بودیم که تعداد  20دو سیه در این

مشارکت شهروندان درروند تفتیش ،اولین تعهد دولت به

مورد تکمیلشده است و ارزش پولی این دوسیه ها ،هشتاد

پروسه حکومتداری باز نیز میباشد.

میلیون افغانی می باشدکه به اداره محترم لوی سارنوالی

معاون مسلکی در این نشست خبری گفت :اداره عالی بررسی

فرستادیم.

با انجام تفتیشهای معیاری و رعایت معیارهای بین المللی و در

معاون مسلکی اداره افزود :یکی از ابتکارهای عمده اداره عالی

شفافیت بودجوی ،افغانستان توانست در سطح کشورهای

بررسی ،پروسه مشارکت شهروندان درروند تفتیش است که

منطقه رتبۀ دوم را کسب کند که جای افتخار است .وی

دربسیاری کشورها بهصورت محدود انجام میشود و

همچنان در مورد امضای تفاهمنامه تفتیش برای بیشتر از دو

دربسیاری از کشورهای پیش رفته این روند معمول نیست.

سال با کشور سویدن و انتقال دانش برای همکاران اداره در

بااینحال ما خواستیم تا اعتماد را میان دولت و مردم ایجاد

شش برنامه که انجامشده است ،آغاز تفتیش سیستم تکنالوژی

کنیم و خواستیم نهادهای مدنی و رسانۀ را درین روند شریک

معلوماتی که فعالً در چند نهاد زیر بررسی میباشد و همچنان

بسازیم و تا مردم روند بازرسی را زیر نظر داشته باشند.

تفتیش  15پروژه بانک جهانی در آینده نزدیک ،به رسانهها

در حال حاضر پنج نهاد جامعه مدنی و رسانۀ با ما همکار

معلومات داده و به پرسشهای آنان نیز پاسخ ارائه کرد.

هستند و فعالیتهای شان را در سال روان ،یکجا با همکاران ما

