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بررسی
سال تاسیس 1396

پیام تبریکی هیئت رهبری اداره عالی بررسی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر
تیره شوه ،دخدا ی میاشت راورسید،اختر دصیام
دواړو ته ،درود وایو او دواړو ته ،سالم
زرځلې شکر چې دصیام اختر،پلوشې وکړې

گذشت ،ماه خدا و رسید ،عید صیام
به هر دو باد ،درود و به هر دو باد ،سالم
هزار شکر که عید صیام کرد ،طلوع
هزار حیف که ماه صیام گشت ،تمام

زرځلې حیف چې دصیام میاشت ،خالصه شوه

دبررسۍ عالي ادارې مشرتابه پالوی دکوچني
اختر د راسید لو له امله ټولو همکارانو اود
هغوی درنې کورنۍ ته ،محترمو هیوادوالو او
ټول مسلمه امت ته دزړه له کومي مبارکی
وایي.
هیله مندیو چې د اختر مبارکې ورځې ټولو
لپاره  ،د خوښیو ،صمیمیت اوورورولۍ څخه
ډ کې اووسي او پدې نیکمرغه ورځو کې
یوبل ته د ورورۍ السونه ورکړو.
زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د سولې
،اود بشپړ امنیت د ټنګښت په هیله .

هیئت رهبری اداره عالی بررسی حلول عید سعید
فطر را به تمام همکاران محترم وفامیل محترم
ایشان ،هموطنان عزیز وتمام امت مسلمه از صمیم
قلب تبریک و تهنیت عرض میدارد.
امیدوارم که ایام عید مبارک برای همۀ ما ،پر
ازخوشی ،صمیمیت و برادری باشد و در این
روزهای خجسته باهمدیگر دست برادری بدهیم.
به امید صلح ،وتأمین امنیت درسراسر کشور
عزیزمان افغانستان.

سخن با خواننده:

همکاران این شماره :
ویراستار :ذبیح اهلل ذکی ومحمد احسان
گزارشگر:عبدالوکیل نایبی
دیزاین :محمد احسان بابکرخیل

انجمن حسابداران خبره که مقر اصلی آن در انگلستان است ،امروزه در  52کشور جهان 104 ،شعبه دارد و به ارائه خدمات آموزش حسابداری
میپردازد .این انجمن نهاد جهانی برای حسابداران حرفهای در سرتاسر جهان است و با اهداف گوناگونی فعالیت میکند«.ما معتقدیم دانش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسابداری برای رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها ضروری است .به همین دلیل سعی میکنیم در سرتاسر جهان ،برای جوامع دانشی عادالنهتر و
شفافتر را ارائه کنیم ».این جمالتی است که سازمان ، (ACCA (The Association of Chartered Certified Accountantsیا
.
انجمن حسابداران خبره انگلستان درباره کسب و کار خود ارائه میکند. .تولد انجمن حسابداران خبره انگلستان به سال  1904در بریتانیا
بازمیگردد .زمانی که هشت حسابدار در لندن تصمیم میگیرند انجمنی را با استانداردهای باال تاسیس کنند .یک سال بعدACCA ،نشریهای برای
اعضایش منتشر میکند که این نشریه هنوز هم چاپ و توزیع میشود .در سال  1905اولین دوره آزمونهای این انجمن برگزار شد و در سال
 1909اولین بانوی حسابدار به عضویت این انجمن درآمد تا فصلی نو در تاریخچهی حسابداری جهان آغاز شود.
در سال  ،1913اولین شعبه خارجی انجمن حسابداران خبره در آفریقای جنوبی تاسیس و در سال  ،1936اولین شعبهی آسیایی  ACCAدر مالیزیا
فعالیتش را آغاز کرد.در طول دههی  1940که مقارن با جنگ جهانی دوم بود ،انجمن حسابداران خبره انگلستان توانست با کمک صلیب سرخ
آزمونهای حسابداریاش را برگزار کند و روند برگزاری دورهها متوقف نشد.
در سال ACCA ،1974نشان سلطنتی انگلستان را دریافت کرد و در سال  ،1980توانست از دیوارهای آهنین بگذرد و شعباتی را در کشورهای
اروپای شرقی و روسیه بازگشایی کند .در سال  ،1995سایت  ACCAبه آدرس  www.accaglobal.comراهاندازی شد و توسعههایی در
زمینهی تجارت الکترونیک با کمک این وبسایت آغاز گردید .ACCAدر سال  ،2004در حالی جشن صد سالگیاش را جشن گرفت که در سرتاسر
جهان بیش از  100،000عضو داشت.در سال  2012مشاغلی که با مدرک  ACCAقابل دریافت بودند از طریق وبسایت معرفی شدند و کسانی
که این مدرک را دارند میتوانند با موقعیتهای شغلی گوناگونی که در مسیرشان قرار دارد ،آشنا شوند.
در سال  ،2014انجمن حسابداران خبره انگلستان عنوان بزرگترین سازمان در زمینهی حسابداری ،که آزمونهای یکپارچه برگزار میکند را ازآن
خود کرد .از سال ACCA ،2015با همکاری دانشگاه لندن ،شرایطی را ایجاد کردند تا فراگیران دورهی حسابداران خبره در سرتاسر جهان
بتوانند در پایان دورهی خود ،مدرک دانشگاهی معتبر را همزمان دریافت کنند.
در سال  2016شعبههای  ACCAدر استرالیا و نیوزلند راهاندازی شدند و در سال  ،2017انجمن حسابداران خبره با بیش از  200،000عضو
در سرتاسر جهان در نقطهای تاریخساز ایستاد.
خوشبختانه رهبری اداره عالی بررسی افغانستان هم در این عرصه توانست باسعی وتالش جهت ارتقای ظرفیت کارمندان  ،مفتشین ،موثریت
وشفافیت هرچه بیشتر حسابدهی وبازرسی در نهاد های دولتی برای بار نخست از  168تن از کارمندان مسلکی واداری به شمول  20تن از
بانوان ،در پوهنتون امریکاییها که یکی از پوهنتون های معتبر در افغانستان میباشد ؛ امتحان تثبیت سویه زبان انگلیسی گرفته شد .و بعد از
تشخیص سطح مهارت زبان انگلیسی این اداره کارمندان که سطح توانایی مهارت زبان انگلیسیشان عالی و نمراتشان از  100باال بود به برنامه
های مسلکی  (Foundation in Accountancy(FIAو  )Association of Chartered certified Account( ACCAجهت فراگیری آموزش
های مسلکی معرفی گردیدند ،وفعآل در بخش اساسات حسابداری) ( FIAمشغول فراگرفتن آموزش مسلکی اند.

ایمل ادرسmedia@sao.gov.af:
ویب سایتwww.sao.gov.af/:
نمبر تلفون0202521607 :
فزبوکhttps://www.facebook.com/SupremeAuditOffice/ :

فهرست مطالب:
محمد ظریف علم ستانکزی دپلټنې عالي ادارې دمرکزي بودجوي ادارو دپلټنې
ریاست سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو

دپلټنې عالي ادارې عمومي رئیس له خوا د (FIA) Foundation in
 Accountancyزده کړئیزه برنامه پیل شوه

دپلټنې عالي ادارې دمسلکي مرستیال په توګه د فضل هادی فضل ګمارنه اومعرفی
تثبیت مهارت زبان انگلیسی کارمندان اداره عالی بررسی به هدف شمولیت در
برنامههای آموزش مسلکی و ارتقای ظرفیت

گزارش نشست نظرخواهی از نهادهای جامعه مدنی و رسانهیی در اداره عالی
بررسی

سید محمد مهدی حسینی پس از نه سال کار و فعالیت به عنوان معاون مسلکی
اداره عالی بررسی با این ماموریت خدا حافظی کرد

محمد ظریف علم ستانکزی دپلټنې عالي ادارې دمرکزي بودجوي ادارو دپلټنې ریاست سرپرست په توګه په
دنده وګمارل شو
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هغه غونډه چې دښاغلي محمد ظریف علم ستانکزی دمعرفی په موخه د۱۳۹۸کال دغویي
دمیاشتې په ۱۵نیټه دپلټنې عالي ادارې دمطبوعاتي کنفرانس په تاالرکې په الره اچول شوې
وه ،محترم محمد نعیم حقمل دپلټنې عالي ادارې عمومی رئیس  ،سید محمدمهدی حسینی
دادارې مسلکی مرستیال ،مجیب الرحمن شیرزاد دادارې مالي او اداري مرستیال  ،ریئسانو
،آمرینو ،پلټونکو او دادارې نورو منسوبینو ګډون پکښې درلود.
په پیل کې محمد داراب شیرزاد دپلټنې عالي ادارې دبشري سرچینورئیس  ،د افغانستان
اسالمي جمهوري دولت جاللتمآب جمهوررئیس حکم دښاغلي ستانکزی دګمارنې په اړه
قرائت ګړ.
ورپسې محمد نعیم حقمل دپلټنې عالي ادارې عمومی رئیس ښاغلی ستانکزی یو ژمن،
متخصص شخصیت او هغه یی ددې هیواد یو ځوان کدر معرفی او څرګنده کړه چې
ښاغلي ستانکزی دماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري او ددکترا سند یی هم دبشپړیدو
په حال کې ده اوپه دولتي او غیر دولتي ادارو کې کافي کاري تجربه لري او پدې برخه کې
ډیرې السته راوړنې هم لري.دپلټنې عالي ادارې رئیس هیله څرګنده کړه چې دده په
راتلوسره به دادارې کارونه له مخکې څخه هم سم او اغیزمن شي ،او د ادارې له همکارنو
څخه یی وغوښتل چې له ښاغلی ستانکزی سره دادارې دقانون له مخې همکاري وکړي.

ښاغلي حقمل ټنګار وکړ ،چې دپلټنې عالي ادارې مشرتابه ژمن ده دادارې دکارکونکو
دوړتیا دلوړوالی اودپلټنې درپوټونو په کیفیت اوبهبود کې به له هرې ممکنه الرې څخه
ګټه واخلو .یوه له دغو الرو څخه دبشري سر چینو څخه داغیزمنې ګټې اخیستل اوپه اداره
کې دکدرونو شتون دی .نو په همدې موخه ادارې تصمیم ونیوه چې ښاغلی حنان معروف
ددې ادارې یو له مجرب او مخکښوریئسانو څخه دکندهار زون دسیمه ایزې پلټنې رئیس
په توګه تبدیل کړي تر څو له تجربو څخه یی ددغه ریاست په تقویت کې ترې ګټه
واخیستل شي ا و پر ځای به یی ښاغلی ستانکزی دښاغلي معروف سمت په پالزمېنه کې
پر مخ بوزي  .عمومی رئیس وویل :دادارې دمشرتابه هر اقدام دادارې دفعالیتونو اودکاري
سیستم داغیزمنتیا دسمون په موخه تر سره کوي ،راځۍ چې دهیواد ملي ګټې دشخصي ګټو
په پرتله پورته وشمیرو اودغه لوی مسولیت چې موږ او تاسو ته راسپارل شوی ،په سمه
توګه ،په بشپړخپلواکتوب  ،په عادالنه او په بی پلوۍ اوپه بشپړ روڼتیا او ډیرې لیوالتیا سره
تر سره کړو.

()۱

سید محمدمهدی حسینی دپلټنې عالي ادارې
مسلکی مرستیال دښاغلي ستانکزی دګمارنې
مبارکي وویله او څرګنده یې کړه  :زه چې تر
کومه ځایه دده له رښتنوالی ،ژمنتیا او
ځواکمنتیا څخه خبر یم هیلمند یم چې
نوموړي دادارې په دننه کې او تر پلټنو الندې
بنسټونو کې داصالحاتو په راوستلو ددې
ادارې یو قوي بازو په توګه دیو بل تر څنګ
بریالیتوبونه تر السه کړو او دفسادسره دمبارزې
اودروڼوالی او اصالحاتو،په راوستلو کې
غښتلي ګامونه اوچت کړو .
مسلکی مرستیال همدارنګه دښاغلي حنان
معروف دمرکزي بودجوي ادارو دپلټنې
مخکني رئیس له کړنو څخه یادونه اوستاینه
وکړه او هغه یې یو فعاله او ځوان ګدر وباله
اوپه بیال بیلو برخو کې ښې السته راوړنې لرلي
دي او هیله لرو چې په نوي دنده کې دقندهار
په والیت کې ښه کارونه او اغیزمن خدمتونه
تر سره کړي.

()۲

ښاغلي ستانکزی خوښي څرګنده کړه چې دپلټنې
په عالي اداره کې له یو قوي ټیم سره همکار شو او
ژمنه یې وکړه چې دادارې دمنسوبینو په همکارۍ
به دادارې فساد پروړاندې مبارزه کې نه
ستړیکدونکې هڅې وکړي.
نوموړی دغونډې په پای کې دپلټنې عالي ادارې
دمرکزي بودجوي ادارو دپلټنې نوي ګمارل شوي
رئیس هم په خپله وینا کې دادارې له مشرتابه څخه مننه
وکړه چې پر ده یې اعتماد وکړ اودغه بست ته یې
وګماره اوویل :پرته له شکه زما دنوی کار پیل په
یوداسې اداره کې ده چې کولی شي په کاري
لومړیتوب کې ددولتي ادارو په کچه دسرغړونو او
جرایمو له پیښیدلو مخنوی کوي  ،او اداري فساد او
اداري سرغړونو ته کموالی ورکوي ،هغه څلور اصله
چې داساسي قانون پر ( )۵۰ماده کې ادارې لپاره
وړاندوینه شوې ده  ،دغه څلور اصله دپلټنې عالي
ادارې ددندو شاخصونو بنسټ تشکیلوي اوددغو څلور
اصلو دتطبیق لپاره چې دوه اصله یې روڼوالی
اوقانونمندی ده ډیر تمرکز لري.

دمشرتابه له خوا تر کاري دفتر پورې بدرقه کړ اود
مرکزي بودجوي ادارو دپلټنې ریاست پر چوکۍ
تکیه ووهله.

تثبیت مهارت زبان انگلیسی
کارمندان اداره عالی بررسی به
.
شمولیت در برنامههای
هدف

آموزش مسلکی و ارتقای ظرفیت
ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح دانشهای مسلکی یکی از
اولویتهای کاری وپالیسی اداره عالی بررسی میباشد که بیش از
یک ونیم دهه به اینسو؛ درین اداره روی دست گرفتهشده و جریان
دارد .در تداوم این پالیسی از  ۱68تن از کارمندان مسلکی واداری
به شمول  ۲0تن از بانوان ،در پوهنتون امریکاییها که یکی از
پوهنتون های معتبر در افغانستان میباشد طی دو روز یعنی -۲۲
 ۲3ثور؛ امتحان تثبیت سویه زبان انگلیسی گرفته شد .محمد
اسحاق حیدر مشاور ریاست منابع بشری اداره عالی بررسی گفت:
هدف اصلی امتحان این است که سطح مهارت زبان انگلیسی
کارمندان مسلکی واداری – اداره عالی بررسی تثبیت گردد و بعد
از تشخیص سطح مهارت زبان انگلیسی این اداره در نظر دارد تا
آن عده کارمندان که سطح توانایی مهارت زبان انگلیسیشان عالی
و نمراتشان از  ۱00باال باشد را به برنامههای
(Foundation
in
مسلکی Accountancy(FIA
و Association of Chartered certified ( ACCA
 )Accountجهت فراگیری آموزشهای مسلکی دریکی از
نهادهای تحصیلی معتبر که در بخش اداره محاسبین مسلکی در
وزارت مالیه ثبت وراجسترشده باشند معرفی کند و کارمندان که
سطح مهارت زبان انگلیسیشان از معیار تعیینشده پایین باشد را
دریکی از مراکز آموزشی زبان انگلیسی ششماهه ،نهماهه
ویکساله معرفی خواهد کرد.

به گفته آقای حیدر ،کارمندان که شامل مراکز آموزشی زبان انگلیسی میشوند پس از کسب مهارت زبان ،آنان دوباره به
برنامههای سرتفیکیت های معتبر بینالمللی ( FIAو  )ACCAمعرفی خواهند شد تا آموزشهای مسلکی را فراگیرند.
هدف کلی اداره عالی بررسی این است که تمام کارمندان اداره بهخصوص بخشهای مسلکی از تحصیالت عالی برخوردار گردند
تا برنامههای کاریشان را مطابق نورم واستندرد های بینالمللی تفتیش عیار کنند و بتوانند با استفاده از تجار ب و مهارتهای
کاریشان از گذشته به اینسو و کسب مهارتهای جدید ،یک تغییرات کلی و مثبت را درروند کاریشان ایجاد نموده وموثریت
عملکردشان در اداره نسبت به گذشته بیشتر؛ محسوس واقع شود .تمام رشتههای آموزشی در برنامه  FIAموضوعات مربوط به
مالی ،محاسبه و تفتیش میباشد که قبل و بعد از ختم رسمیات کاری میباشد و از دو تا دو نیم سال تعلیمی درنظرگرفته شده است.
بااینحال گفته میشود که ،نقش ارتقای ظرفیت در بهبود عملکرد یک موضوع واضح است و با کسب دانش و مهارتهای جدید کارهای اداری
و مسلکی کارمندان در اداره عالی بررسی؛ بهسوی معیاری شدن نزدیکتر خواهد شد
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گزارش نشست نظرخواهی از نهادهای جامعه مدنی
و رسانهیی در اداره عالی بررسی
به ادامه نشستها و برنامههای مشارکت شهروندان درروند بررسی ،روز سهشنبه  7جوزای  1398خورشیدی
نیزنشست مشترک اعضای نهادهای جامعه مدنی و رسانهیی با حضور سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره
عالی بررسی برگزار شد که هدف آن تبادل دیدگاه میان همکاران جامعه مدنی و اعضای ارشد این اداره پیرامون
تشخیص و نظارت از پروژهای ساختمانی و سرک سازی بود که هزینههای هنگفتی را به خود اختصاص داده
است.معاون مسلکی اداره موضوعات زیادی ازجمله معیاری نبودن شماری زیادی از بلند منزلها درشهرکابل،
چگونگی و کارایی قرضههای کوچک ،مؤثریت و اشتغالزایی آن برای مردم ،از طرف بانک مصباح و چندین
.

موضوع دیگر را مطرح کرد تا همکاران بخش جامعه مدنی و رسانهیی با اولویتبندی ،آنان را در همکاری با

شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد و محیطی نیز سیستم ترانسپورتی در شهر
کابل ،پروسههای ساختمانی و سرک سازی در مرکز ،شماری از والیتها و همچنان
پروژۀ کمربند سبز کابل را بهعنوان موضوعات قابلبررسی و نظارت مطرح کرده و
تأکید نمود که در حال حاضر باید پروژههای را زیر بررسی و نظارت قرار دهیم که
ازلحاظ امنیتی و مصونیت جان تیم مشترک کاری اداره عالی بررسی و نهادهای
جامعه مدنی و رسانهیی ،خیلی مطمئن باشد.
سرانجام پس از بحث و تبادلنظر مشترکن تصمیم گرفته شد تا از پروژه اعمار سرک
از دوراهی بگرام  -ولسوالی جبل السراج و از حفظ و مراقبت سرک کابل –
جاللآباد ،یکی آن انتخاب و عمالً کار بررسی و نظارت از آن انجام شود.
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مفتشین اداره عالی بررسی؛ مورد نظارت قرار دهند.
آقای حسینی همچنان از آنان خواست تا موضوعات دیگری را که در نزد خوددارند و ازلحاظ اولویت برای مردم
مهم است را نیز در میان بگذارند و برای نظارت از آن تصمیم بگیرند.

دپلټنې عالي ادارې دمسلکي
مرستیال په توګه د فضل هادی
فضل ګمارنه اومعرفی

ښاغلی محمد نعیم حقمل دپلټنې عالي عمومی رئیس چې ددې غونډې لومړی ویناوال وه وویل :مخکې له ټولو ښاغلي
فضل هادي فضل ته دپلټنې عالي ادارې دمسلکي مرستیال په توګه دګمارنې مبارکي وایم اوپه ورسپارل شویو چاروکې
ورته دبریا هیله لرم.

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

کومه غوڼده چې د۱۳۹۸کال دغبرګولي په ۹دپنجشنبې په ورځ دپلټنې
عالي ادارې دخبري او مطبوعاتي کنفرانسونو په تاالر کې دپلټنې عالي
ادارې دمسلکي مرستیال فضل هادی فضل دمعرفی په موخه په الره
اچول شوې وه  ،دادارې مشرتابه ،پلټونکو او نورو منسوبینو پکښې ګډون
درلود .
په پیل کې محمد داراب شیرزاد دپلټنې عالي ادارې دبشري
سرچینورئیس ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت جاللتمآب
جمهوررئیس حکم دښاغلي فضل هادی فضل دپلټنې عالي ادارې دمسلکي
مرستیال دګمارنې په توګه دښاغلي سید محمدمهدی حسینی پر ځای
دمافوق رتبې په بست کې قرائت کړ

دپلټنې عالي ادارې رئیس وویل :ښاغلی فضل یو ژمن ،
متخصص  ،رښتینی ،دنیکو اخالقو خاوند شخص اود
افغانستان دځوانو کدرونو له جملې څخه ده چې دادارې او
تجارت په څانګه کې دماستري در کچې لوړې زده کړې
لري او دپلټنې په برخه کې هم دیپلوم لري  .هغه په
افغانستان کې دداخلي پلټنې انستیتیوت( IIA
 )Afghanistanبنسټ ایښودونکی ده او په دولتي او غیر
دولتي ادارو کې دپلټنې په برخه کې ډیره تجربه لري.
ښاغلي حقمل زیاته کړه :زه ډاډمن یم چې دښاغلي فضل په
راتلو سره د ادارې په کړنو اورپوټونو کې به الزم سمون
را مینځ ته شي .او زه په ټولو همکارانو غږ کوم چې په
کاري چارو کې اوږه په اوږه دښاغلي فضل تر څنګ
ودریږي ،تر څو وکولی شو د ادارې موقف خوندي کړو

 .دتشکیالتي جوړښت له پلوه الزم اصالحات  ،دمسلکي
کدرونو جذب  ،د وړتیا لوړوالی اود اداري فساد پروړاندې
مبارزه زموږ دکارونو په لومړیتوب کې قرارلري محترم
حقمل څرګنده کړه زه په بشپړ باور تاسو ته ډاډ درکوم چې
 ،کوم اصالحی پالن چې موږ په الره اچولی  ،کولی شي
دغه اداره په یو مسلکي او په ځان بسیا بنسټ باندې بدل
کړي ،اود افغانستان شریفو خلکو ته به ښه خدمتونه
وړاندې کړي .غواړم داصالحي پالن کوم مواد چې له مار
سره دي په خالصه توګه له تاسو سره شریک کړم.
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 -۱دامتیازي معاشونو مقررې په طی مراحلو باندې جدي کار روان
ده ،چې ځینې همکاران پدې پروسه کې دخیل دي او په جریان کې
قرارلري .ددغې مقررې دمنظورۍ په صورت کې  ،اداره کولی شي
مسلکي او مجرب پلټونکي د طرزالعمل سره سم چې ورسته به
ترتیب شي ارتقا ورکړي او یا یې هم په تشکیل کې جذب کړي.
 -2دادارې ځینې مسلکي بستونو ته مو بدلون ورکړی تر څو اداره
وکولی شي مسلکي اود پلټنې دتصدیق پاڼې لرونکي خلک په بیړه
سره په تشو بستونو کې په تشکیل کې شامل کړي.
 -۳څرنګه چې خبر یاست دانګلسي ژبې آزموینه تر سره شوه ،او د
ادارې  ۶۰تنو کارکونکو معیاري نمرې تر السه کړې اود پلټنې او
محاسبې ( )FIAمسلکي برنامې شمولیت ته آمده شول اوټاکل شوې
ده چې دغه برنامه دروژې مبارکې میاشتې له ختم څخه ورسته عملي
شي .
 -4هغو کسانو چې لږ نمرې تر السه کړي دیو منظم پالن سره سم
به دانګلسي ژبې دزده کړې په کورسونو کې  ،په شپږ میاشتنۍ  ،نهه
میاشتنۍ او یوکلنې زده کړئیزو برنامو کې تنظیم اوددغې دورې له
ختم څخه ورسته به بیا ځلې د( )FIAبرنامې ته معرفی شي .
همدارنګه دپلټنې عالي ادارې دزده کړې مرکز د رامینځ ته کیدلو
طرحه  )SAO Training Centerآمده شوې او په نژدې
راتلونکې کې به په فعالیت پیل وکړي ؛ اوپه یو وخت کې څه دباندې
پنځو تنو پلټونکو دتربیی ظرفیت به ولري .اودا برنامه دهرې اته
میاشتنۍ دورې لپاره په دوه سمسترونو کې تنظیم شوې ده .ټاکل
شوې ده چې دغه زده کړئیز مرکز په اوږد مهاله کې دپلټنې اکاډمۍ
ته ارتقا وکړي  .انشاهلل ددې اصالحي پالن په تطبیق سره به دغه
اداره دالزم مسلکي وړتیا او دمتخصص بشري ځواک لرونکې شي.
دادارې عمومي رئیس  ،همدارنګه  ،له دې ادارې څخه دمخنکي
مرستیال سید محمدمهدی حسینی تلل خپل ځان لپاره یوه دشوار
تصمیم وباله ؛ خو په ادارو کې بدلون او تبدیلي یو اصل ده چې
ځینې وخت دمقاماتو دلزوم دید په صورت کې تر سره کیږي .ښاغلي
حقمل زیاته کړه  :پدې لنډه موده کې چې ما له ښاغلي حسیني سره
وخت تیر کړ له نوموړي څخه مو ډیرې موضوعګانې زده کړې
اودده له ښو مشورو څخه به په خپلو تصمیم نیولو کې ګټه واخلم او
ور څخه مننه کوم .ښاغلی حسینی یومهربانه اود ښو اخالقو خاوند وه
دژوند په ټولو چارو کې ورته بریالیتوبونه غواړم.
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دپلټنې عالي ادارې نوي ګمارل شوي مسلکي مرستیال په خپله وینا کې ؛ لومړی د ادارې له عمومي رئیس څخه مننه وکړه چې پرده
یې اعتماد وکړ او وویل  :په لومړي قدم کې دوطن سره دخدمت حس ددې المل شو چې دې ادارې ته راشم او دغه دروند
مسولیت پرمخ بوزم .دوهم دا چې ما لس کاله دپلټنې په برخه کې کار کړی  ،او زما ځانګړې عالقه ددې سبب شوه ګومې تجربې
چې له ځانه سره لرم ،غواړم دپلټنې عالي ادارې ځای لوړې کچې ته ورسوم او پردې ادارې دخلکو اعتماد ډیر کړم او هیله مند یم
چې دادارې دمشرتابه اود نورو همکارنو په همکارۍ سره دغې غوښتنې ته ورسیږم.نوموړی دغونډې په پای کې دپلټنې عالي
ادارې دمشرتابه پالوي له لوري تر کاري دفتره پورې بدرګه شو او په کاري چوکۍ تکیه ووهله.

دپلټنې عالي ادارې عمومي رئیس له خوا د  (FIA) Foundation in Accountancyزده کړئیزه برنامه پیل
شوه
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هغه غونډه چې د  1398کال دغبرګولي په  19نیټه د یکشنبه په ورځ د  FIAبرنا مې
دپرانیستې په موخه په الره اچول شوې وه د اداري مشرتابه ،رئیسانو آمرینواو پلټونکو
پکښې ګډون درلود.
ښاغلي محمد نعیم حقمل د پلټنې عالي ادارې عمومی رییس وویل :دپلټنې عالي ادارې هغه
پلټونکي او منسوبین چې دانګلسي ژبې په آزموینه کې معیارې نمرې ندي تر السه کړي؛
دانګلسي ژبې کورسونو ته معرفي کیږي او ورسته به بیا پدې زده کړئیزه برنامه کې شامل
شي عمومي رئیس دې ته په اشارې سره چې ولې د  FIAزده کړئیزه برنامه زده کوو
اوپایله یې څه ده څرګنده کړه :په اوسیني وخت کې د  FIAسرتفکیت لرل یو مهم امتیازده
او هغه کسان چې دغه سرتفکیت ولري ،کولی شي دنړۍ په هر ګوډ کې په لوړ معاش او
امتیاز سره دنده تر سره کړي اوپه حقیقت کې د  FIAسرتفیکت لرل یو پا سپورت ته
ورته والی لري چې دنړۍ په هر ځای کې داعتبار وړ ده.

ښاغلي حقمل وویل :داچې اوس موږ بهرنیو سالکارانو ته اړتیا لرو المل دادی چې هغوي
د FIAسرتفیکت لري او په اسانۍ سره کولی شي دمحاسباتي کارونو له عهدې څخه اووزي .
عمومي رئیس څرګنده کړه چې دم ګړې ددغې برنامې زده کړې تریو حده پورې اجباري دي،
خو په راتلونکې ګې باید ټول په داوطلبانه توګه ددغې برنامې زده کړې ترالسه کړي او هغه
کارکونکي چې له ۴۵کلونو څخه پورته عمر لري کولی شي په اختیاري توګه دغه زده کړې پر
مخ بوزي نو کله چې پلټونکي پدې برخه کې مسلکي شي ،تر راتلونکي دوه نیم کلونو پورې به
بهرني سالکار ته اړتیا ونه لیدل شي او په راتلونکي کلونوکې به ددغه سرتفیکت لرونکو ته په
ګمارنه کې لومړیتوب ورکړل شي.
دیادونې وړ ده چې دا برنامه به تر دوه نیم کلونو پورې ه دوام ولري  ۶9تنه پلټونکي
اودبیالبیلو برخو کارکونکي پکښې زده کړې تر السه کوي اوددې زده کړئیزې برنامې ډیره
برخه مالي محاسبه او دمنجمنت محاسبه ده.
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سید محمد مهدی حسینی پس از نه سال کار و
فعالیت به عنوان معاون مسلکی اداره عالی
بررسی با این ماموریت خدا حافظی کرد

مجیبالرحمن شیرزاد ،معاون مالی و اداری-اداره عالی بررسی ضمن خوشآمدگویی حاضرین
این محفل گفت :آدمها میتوانند در هر جا و هر مکان کارکنند و مصدرخدمت واقعی به مردم
خود شوند .معاون مالی و اداری بیان نمود که قبل از آمدنم به این سمت در اداره عالی بررسی،
با آق ای حسینی ،معاون مسلکی اسبق این اداره؛ شناخت کامل داشتم و ایشان در آغاز فعالتیم در
این اداره من را رهنمایی و همکاریهای زیادی نمودهاست تا بتوانم به وظیفهام آشنایی بیشتر
حاصل کنم.
آقای شیرزاد افزود :فعالیت ،دستآوردها و موثریت کاری آقای حسینی به عنوان معاون
مسلکی ،در اداره عالی بررسی خیلی محسوس است و من به نمایندهگی از هیات رهبری و
همکاران خود ،از داشتن رفتار نیک و برخورد مسلکیشان از ایشان صمیمانه تشکری نموده و
در آینده نیز با آقای حسینی در ارتباط بوده از دانش و مسلکشان استفاده خواهیم کرد.

در محفلی که روز شنبه  ۱۱جوزای  ۱398هجری خورشیدی به مناسبت پایان ماموریت کاری سید
محمد مهدی حسینی ،معاون مسلکی اسبق اداره عالی بررسی در مقر این اداره برگزارشده،بود

 ،مجیبالرحمن شیرزاد ،معاون مالی و اداری -اداره عالی بررسی ،داکتر وفاییزاده ،رئیس
اداره هوانوردی ،مژگان مصطفوی ،معین وزارت اطالعات و فرهنگ ،شماری مهمانها از
سایر ادارات ،روسا ،آمرین ،مفتشین و سایر همکاران اداره حضور داشتند.
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داکتر وفاییزاده ،رییس اداره هوانوردی نیز از داشتن رابطۀ کاری با سید محمد مهدی
حسینی به عنوان مسوول در یک اداره بررسی با ادارات تحت بررسی ،به نیکی یاد
نموده گفت :هر چند درگذشتهها اداره عالی بررسی با نواقص همراه بود؛ اما در حال
حاضر این اداره در نتیجه کار و فعالیت هیأت رهبری و همکارانشان ،به عنوان یک
اداره مسلکی عمل میکند .با نهادهای زیر بررسی به عنوان یک مشاور و رهنما کار
میکند که در نتیجه سبب بهبود وکیفیتکاری در سایر ادارات افغانستان گردیدهاست و
من پایان موفقیتآمیز کار آقای حسینی را در اداره عالی بررسی برایشان تبریک
میگویم.
سید محمد مهدی حسینی ،معاون مسلکی اسبق اداره عالی بررسی در آخرین
سخنرانیاش گفت :از اینکه پس از  9سال کار و فعالیت ،تالش و تعهد و صداقت کامل،
ماموریتم در اداره عالی بررسی به پایان میرسد برایم مایه مسرت است .اما خداحافظی
با جمع زیادی از همکارانی که در این مدت ،با صداقت و تعهد کامل درکنار من کار
کردهاند و امورات بررسی را رونق بخشیدهاند؛ برایم متاثرکننده میباشد.
معاون مسلکی افزود :هر چند در اکثر ادارات دولتی افغانستان زدوبندهای سیاسی و
اختالف نظرها میان وزیر و معین ،آمر و مادون وجود دارد اما در این مدت با وجود
اختالف نظرها در مورد کار و فعالیت اداره ،کوچکترین برخورد منفی و تعصبآمیز
با هیچ یک از هیأت رهبری و یا همکاران در اداره نداشتهام.
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آقای حسینی نتیجه کار و فعالیت مشترکش در اداره عالی بررسی که در سالهای اخیر چندین بار از طرف مقام
ریاست جمهوری مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتهاست را نمونۀ فعالیتهای مشترک و مسلکی خود و همکارانش
دانست ،اما نسبت به بی مهری و نحوه برخورد دوگانه مقامات حکومت وحدت ملی نیز اشارات داشتند .سید
محمد مهدی حسینی اخیراً ،پس از  9سال ماموریت به حیث معاون مسلکی اداره عالی بررسی از سمتش
سبکدوش گردیده وآقای فضلهادی فضل به حکم رییس جمهورافغانستان به این سمت گماشته شدهاست

