پلټنه

ماهنامه
میاشتنۍ خبري ټولګه

بررسی

شماره بیستم سنبله ،میزان  1398سال تأسیس 1396

دپلټنې عالي اداره هغه ډیره لوړه مرجع ده چې ددې قانون په پنځمه ماده کې
ددرج شوو مراجعو مالي او حسابي فعالیتونه په خپلواکه ،مسوالنه اوبې پلوه توګه
دقوانینو او حکمو نو په حدودو کې پلټي.
دپلټنې عالي ادارې قانون څلورمه ماده

دپلټنې عالي ادارې د ودانۍ نوې بڼه

سخنی با خواننده:

بررسی و نقش آن در بهبود پاسخگویی ،شفافیت و اعتماد عمومی
بررسی؛ پروسۀ قانونی جمعآوری و ارزیابی اسناد و مدارک است که فعالیتها و کارکردهای ادارات
عامه را موردبررسی قرار میدهد و گزارش آن را جهت آگاهی شهروندان به نشر میسپارد .بناً
اداره عالی بررسی میتواند نقش مهم و مؤثر را در ارتقاء سطح پاسخگویی و شفافیت ایفاء نماید.
اداره عالی بررسی اطالعات الزم را از طریق بازرسیهای خویش از فعالیتها و کارکردهای ادارات
که همانا شفافیت است ،را در اختیار شهروندان قرار میدهد و با آگاهی شهروندان مسئولین ادارات

همکاران این شماره:

را ملزم به پاسخگویی میسازد.

ویراستار :ذبیحاهلل ذکی و محمد احسان

از جانب دیگر اداره عالی بررسی فرصت اشتراک نمایندههای نهادهای مدنی و رسانهای را با

دیزاین :محمد احسان بابکرخیل

گروههای بررسی درروند بررسیهای مشارکتی عملکرد مهیا کرده است که نماینده نهادهای مربوطه
به نمایندگی از شهروندان در پروسه بررسیهای مشارکتی عملکرد اشتراک میکنند که حضور آنها
بر میزان شفافیت و پاسخگویی آن میافزاید و از این طریق یک اعتماد عمومی بین شهروندان
وادارات را اداره عالی بررسی از طریق بازرسیهای خویش به وجود میآورد.

ایمیل آدرسmedia@sao.gov.af:
ویب سایتwww.sao.gov.af/:
نمبر تلفون0202521607 :
فیسبوکhttps://www.facebook.com/SupremeAuditOffice/ :

فهرست مطالب:

دیدار رئیس اداره عالی بررسی با بازرس ویژه امریکا

اشتراک هئیت عالی رتبه اداره عالی بررسی در  23مین کنگره سازمان

د پلټنې عالي ادارې عمومي رئیس ښاغلي محمد نعیم حقمل او ددې ادارې
مسلکي مرستیال فضل هادی فضل د ترکیې هیواد داستانبول ښار کې د
ایکوسای ) (ECOSAIدمدیره پالوي په څلور ویشتمه غونډه کې ګډون
وکړ

بین المللی تفتیش انکوسای

رهبری اداره عالی بررسی اشتراک  10تن از
کارمندان اداره عالی بررسی در برنامه آموزشی

بحث تطبیق یافتههای تفتیش با مسؤلین ارشد مالی ادارههای عامه

بررسی عملکرد در امارات متحده عربی را مورد
ارزیابی و تشویق قرار دادند
دپلټنې په عالي اداره کې یوځل بیا زده کړیئزه برنامه پیل شوه

امضای تفاهم نامه همکاری در بخش رسانه

د تصدیانو او دولتي شرکتونو دپلټنې رئیس رحمتهللا سوله
مل اوورسره  ۱۰تنو پلټونکو دمالي پلټنې ( Training on
 )Financial Auditپه زده کړئیزه برنامه کې ګډون وکړ.

نشست کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان

د افغانستان دپرانیستې دولتدارۍ سکرتریت د ژمنتیاو له تطبیق
څخه دپلټنې عالي ادارې رپوټ

اشتراک هئیت عالی رتبه اداره عالی بررسی در  23مین کنگره سازمان
بینالمللی تفتیش انکوسای

یک گام دیگر در راستای مدیریت تغییر و اصالحات در اداره عالی بررسی

دیدار معاون مسلکی اداره با اعضای کمیسیون حسابات عامه
پارلمان

()1

اشتراک هئیت عالی رتبه اداره عالی بررسی در  23مین کنگره سازمان بینالمللی تفتیش انکوسای

دپلټنې په عالي اداره کې یوځل بیا زده کړیئزه برنامه پیل شوه

نشست که از  23تا  28سپتامبر 2019میالدی ادامه داشت ،محترم محمد نعیم حقمل در
رأس یک هیئت با ترکیب محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالي واداری و محترم محمد
نادر احمدی رئیس دفتر در نشست بینالمللي انکوسای اشتراک نمودند.
کنگره بینالمللي انکوسای در پایتخت کشور روسیه ،شهر مسکو با سخنراني رئیسجمهور
آن والدیمیر پوتین افتتاح وایشان در مورد اهمیت این نشست بیانیه مبسوطي را ایراد
نمودند.
در سال جاری میزباني کنگره انکوسای را کشور روسیه به عهده داشته و هدف اساسي این
نشست را رسیدن به اهداف توسعه ملي و توسعه انتوسای ،افزایش عملکرد این سازمان،
چگونگي ارتباطات بین نهادهای حسابرسي تشکیل ميدهد.
این سازمان در هر سه سال یکبار نشستي را تدویر که در آن با حضور اعضای انتوسای،
اقتصاددانان ،کار شناسان مدیریت دولتي و حوزههای اجتماعي ،نمایندگان سازمان ملل و
بانک جهاني برگزار ميگردد .این در حالي است که اداره عالي بررسي به حیث عضو فعال
انتوسای در تمام اجالس مهم این سازمان و سازمانهای دیگر شناختهشده بینالمللي
تفتیش حضور فیزیکي پیدا نموده و نظریات خویش را در این نشستها ارائه مينماید.

د زده کړئیزو برنامو په لړ کې نن یکشنبه د  ۱۳۹۸لمریزکال دوږې په  ۱۷یوه بله زده کړیئزه
برنامه دبریالیتوب کور انستیتوت ) (TOFEL Houseښوونکو اود ادارې دکارکونکو په شتون
کې دادارې په مطبوعاتي تاالر کې دپلټنې عالي ادارې مالي او اداري مرستیال مجیب الرحمن شیرزاد
له خوا پرانستل شوه.
نوموړي په پیل کې وویل :دپلټونکو دمسلکي وړتیا لوړول ددې ادارې پالیسي او له لومړیتوبونو
څخه ده ،چې دڅپو په څیراو په بیړه سره په حرکت کې ده .هغه زیاته کړه :دانګلسي ژبې زده کړه
چې ددې ادارې کارکونکو لپاره په پام کې نیول شوې ،دهغې آزموینې پر بنسټ چې مخکې دامریکایی
پوهنتون کې اخیستل شوې وه ،په الره اچول شوې ده .دهغو کسانو دنمرو کچه چې لوړه وه د FI
 Aدوړتیا دلوړوالی پروګرامونو ته معرفی شول او دهغو کسانو چې دانګلسي ژبې دزده کړې کچه
یې نیمګړې اویا متوسط وه دانګلسي ژبې دزده کړې  ۶میاشتنیو او  ۹میاشتنیو پروګرامونو ته
معرفی شول.

()2

 .هغه وویل :ښوونکي به ورسته له ارزونې ستاسو پایلې ادارې ته ورکړي چې
ستاسو په کاري برخلیک باندې به اغیزې ولري .په پای کې دادارې مالي او اداري
مرستیال د دبریالیتوب کور انستیتوت دښوونکو له همکاریوڅخه مننه وکړه.
محمد علی شمس دبریالیتوب کور انستیتوت ) (TOFEL Houseدپروژې مدیر
وویل :دا کورس چې تاسوته دانګلیسی ژبې دزدکړې لپاره پرانستل شو ډاډ ورکوم
چې کومې تجربې چې موږ لرو او په سلګونو کسان چې له دغه کورس څخه فارغ
شوي په اکادمیک توګه یې دغه ژبه زده کړې ده ،چې ځینې په نړیواله کچه په
علمي چاپیریال کې دندهتر سره کوي او ځینې فولبرایترونه هم لرې چې له همدې
انستیتوت څخه فارغ شوي دي.
ښاغلي شمس زیاته کړه :هغه ټولګي چې دلته پرانستل شول په دوه کچو سره ۶
میاشتنی او  ۹میاشتنی دي اودمخکنې ارزونې پر بنسټ ترسره شوي .په پای کې د
انستتیوت استازی ژمنه وکړه چې دپلټنې اصطالحات به هم په خپل درسي پالن کې
شامل کړي.

د بریالیتوب کور انستیتوت ( )TOFEL Houseوکولی شول دادارې دزده کړې
غوښتنې بشپړې او کټونکی شي .دبریالیتوب کور انستیتوت دانګلیسی ژبې په
برخه کې با تجربه استادان لري او له تیرو څخه فعالیت ترسره کوي او یو ډاډمن
انستیتوت ده .چې کولی شي په سمه توګه دانګلیسی ژبې زده کړې په دې اداره کې
پرمخ بوزی.
ښاغلي شیرزاد څرګنده کړه :د زده کړې ورکول او د زده کړې تر السه کول یوه دوه
اړخیزه پروسه ده ،او په هره اونۍ کې ستاسو دسوبتیا ،په ټولګي کې ګډون،
کورنۍ دندې ،ارزونې او په ټوله کې ددې پایله په اداره کې ستاسو دهریوه پرکړنو
اغیزې لري .یوازې فزیکی شتون مو پر صنف کې بسنه نکوي .کوم سرتیفیکت چې
ددغې زده کړیئزې برنامې په پای کې تر السه کوی مهم نده ،هغه څه چې موږ ته
ارزښت لري ستاسو دزده کړې کچه ده ،چې هغه په عمل کې پلې کړئ تر څو خپلې
دندې په سمه توګه پر مخ بوزئ.

()3

امضای تفاهمنامه همکاری در بخش رسانه

در ادامه محترم فضل هادی فضل معاون مسلکي اداره از حضور و همکاری
رئیس شرکت دینامیک ویژن آقای مهمند به خاطر خدمت گذاری بالعوض در
عرصه مدیا با این اداره اظهار خرسندی نموده گفتند :آرزو بر این است که با
حضور شرکت دینامیک ویژن خدمات معیاری برای این اداره در عرصه
مطبوعات انجام و این اداره را ممنون سازند.
محترم عبداالحسان مهمند رئیس شرکت دینامیک ویژن گفت :که این شرکت
در پروژههای مختلف و در بخشهای مختلف خدماتي را برای نهادها انجام
داده که دست آورد های ما به سطح ملي مطرح و فعالیتهای را در عرصه
مدیا و کمونیکشن (ارتباطات) انجام داده که فعالیتهای یادشده رضا کارانه
مطابق به مصداق آیه کریمه که ترجمه آن چنین است " :بهترین انسانها
کساني اند که نفع ایشان به مردم ميرسد" انجام ميدهیم و درنتیجه هدف ما
رضایت شما در عرصه کاری و تعهدات ميباشد.
این تفاهمنامه در تداوم تفاهمنامههای قبلي اداره ميباشد که به خاطر تأمین
معیارهای بینالمللي تفتیش با کشورهای مختلف امضا و از نتایج آن در عرصه
مسلکي بهرههای را از آن خود نموده است.

به سلسله امضای تفاهمنامههای همکاری روز چهارشنبه  27سنبله  1398که برابر است به 18
سپتامبر  2019میالدی بین اداره عالي بررسي و شرکت دینامیک ویژن با حضور داشت معاونین اداره
عالي بررسي به امضا رسید در آغاز مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالي واداری اداره عالي بررسي
گفتند :خوشحال هستیم که امروز یکي دیگر از تفاهمنامههای همکاری با شرکت دینامیک ویژن را به
امضا ميرسانیم .این شرکت بهطور رضا کارانه خدماتي را در عرصه مدیا انجام ميدهد که نهتنها در
عرصه مسلکي همگام با معیارات بینالمللي تفتیش بهپیش برویم؛ بلکه در عرصه مطبوعات هم چنان
به لحاظ اصول و با معیارات روز همگام شویم که حضور این شرکت یک فرصت مناسب برای اجرای
این کار بوده امیدوار هستیم از ثمره آن مرحلهبهمرحله مستفید شویم.

()4

د پلټنې عالي ادارې عمومي رئیس
ښاغلي محمد نعیم حقمل او ددې
ادارې مسلکي مرستیال فضل هادی
فضل د .ترکیې هیواد داستانبول ښار
کې د ایکوسای )(ECOSAI
دمدیره پالوي په څلور ویشتمه
غونډه کې ګډون وکړ.
د پلټنې عالي ادارې عمومي رئیس ښاغلي محمد نعیم
حقمل او ددې ادارې مسلکي مرستیال فضل هادی فضل د
ترکیې هیواد داستانبول ښار کې د ایکوسای
)(ECOSAIدمدیره پالوي په څلور ویشتمه غونډه او د
ایکوسای په نولسمه زده کړئیزه کمیټه کې ګډون وکړ.
ایکوسای ) (ECOSAIد جنوبي او مرکزي آسیا د پلټنې
عالي ادارو یو سیمه ایز بنسټ ده چې د افغانستان د پلټنې
عالي اداره هم ددغه بنسټ د مدیره پالوي غړیتوب لري.

()5

د پلټنې عالي ادارې عمومي رئیس ښاغلي محمد نعیم حقمل او ددې
ادارې مسلکي مرستیال فضل هادی فضل دایکو سای سمپوزیم په
اتمه عمومي ناسته کې هم ګډون وکړ؛ ګډونوالو له هر اړخیز بحث
اوڅرګندونو ورسته دې هوکړې ته ورسیدل چې دقزاقستان دپلټنې
عالي اداره دایکوسای درئیس په توګه او دافغانستان ،آذربایجان،،
پاکستان او دترکیې دپلټنو عالي ادارې یې له  ۲۰۱۹زیږدیز کال څخه
تر  ۲۰۲۲کال پورې دایکوسای دمدیره پالوي دنویو غړو په توګه
وټاکل شول .ورپسې فضل هادي فضل دافغانستان دپلټنې عالي ادارې
مسلکي مرستیال دایکوسای په اتم سمپوزیم کې دپلټنې داغیزمنتیا او
داغیزمنو پایلو په اړه یې بشپړ پریزنتیشن وړاندې کړ.

.

همدارنګه ددې ناستې په ترڅ کې د پلټنې عالي ادارې
عمومي رئیس ښاغلي محمد نعیم حقمل دترکیي هیواد
محاسباتو دیوان له ریس سره هم لیدنه وکړه په دې کتنه کې
ښاغلي حقمل د پلټنو په چارو کې د افغانستان او ترکیي تر
منځ په دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ او د افغانستان د
پلټنې عالي اداري له پلټونکو سره د وروستیو زده کړیئزو
برنامو څخه چي په دغه هیواد کې ترتیب شوي وې؛ ستاینه
وکړ.

()6

بحث تطبیق یافتههای تفتیش با مسئولین ارشد مالی ادارههای
عامه
------------------در تداوم نشستهای حضوری اداره با مسئولین ارشد مالي ادارات عامه افغانستان این بار محترم محمد نعیم حقمل
رئیس اداره عالي بررسي روز سهشنبه  ۲۳میزان  ۱۳۹۸خورشیدی با حضور ده تن از معینان و روسای مالي ادارات
مختلف پیرامون یکي از موارد و موضوع مبرم تفتیش در یک فضای باز به خاطر بهبود روند تطبیق سفارشها و
یافتههای تفتیش بحث و تبادل افکار نمودند.
اشتراک کنندگان این نشست شامل ،وزارت کار و امور اجتماعي ،اکادمي علوم ،اداره ملي محیطزیست ،وزارت
شهرسازی ،وزارت ترانسپورت ،وزارت حج اوقاف  ،وزارت تحصیالت عالي و وزارت امور مهاجرین بودند که بحث،
امروزی مستقیم با آنها ارتباط داشت.
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رئیس اداره عالي بررسي در آغاز منظور از نشست امروزی را که
تطبیق یافتهها و سفارشهای تفتیش در مراجع ميباشد بیان
نموده افزودند :تطبیق سفارشهای تفتیش نهتنها اصالحات مالي
را در پي دارد بلکه یکي از بنچمارک های اتحادیه اروپا و بانک
جهاني است که اطمینان از حصول آنها کمکهای پولي را در پي
داشته که ما و شما نه باید این شانس بهموقع را که دولت و مردم
ما به آن نیاز دارد از دست بدهیم و به همین مناسبت مطابق به
پالن دیدارهای اداره با تمام مراجع؛ اینک ده اداره را در مرحله
اول دعوت نمودیم تا در مورد ،تبادل افکار و تجربه نموده و در
یک هم سویي طرفین به اهداف خویش نزدیک شویم.
در ادامه نشست به خاطر توضیح بهتر اهداف امروزی یک
پریزنتیشن توسط آمر پیگیری یافتههای تفتیش داده شد که در
آن از تعین چهار اهداف دولت که دو فعالیت آن مربوط به اداره
عالي بررسي ميباشد که یکي آن انجام شیوههای تفتیش و دومي
آن تطبیق سفارشهای تفتیش در وزارتهای بنچمارکي بوده و از
جانب شورای عالي حاکمیت قانون نظارت گردیده و این اداره در
مورد آن گزارش ده به شورای عالي ميباشد؛ سپس مسئولین
اداره عامه یکي پي دیگری از تطبیق یافتههای تفتیش در مراجع
معلومات داده و از چالشهای که به خاطر تطبیق آن مواجه مي
گردند پیشنهادهایي را ارائه نمودند تا اداره عالي بررسي در رفع
مشکالتشان همکاری نموده که رئیس اداره عالي بررسي در رابطه
به رفع آن آمادگي و هر نوع همکاری خویش را تا رفع نمودن
چالش ،آنها را همراهي مينمایند؛ اعالن نمود .آقای حقمل در
فرجام گفتند :به خاطری پاسخگویي و تأمین شفافیت مالي در
مراجع؛ رهبری اداره آماده هر نوع همکاری بوده حتي اگر در
مورد شیوههای تفتیش مفتشین این اداره باشد و افزودند که
دروازه این اداره به روی هر مأمور خدمات عامه باز است
ت نمودند.
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و ما پیشنهادهای شمارا زیر غور گرفته به آنها ميپردازیم .این در حالي است که اداره به سلسله نشستها و دیدارهای
حضوری خویش با مراجع ادامه داده و در دور دیگر روی موضوع تخینکي یافتهها با جزییات بیشتر بحث نموده تا حساب
گیری و حساب دهي در مسیر قابلتوقع و درست آن بهپیش برده شود.

دیدار رئیس اداره عالی بررسی با بازرس ویژه امریکا
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مالقات حضوری آدیتور جنرال افغانستان محترم محمد نعیم حقمل و فضل هادی
فضل معاون مسلکی اداره با جان سپکو بازرس ویژه ایالت متحده امریکا برای بازسازی
افغانستان در سفارت امریکا صورت گرفته و طرفین روی همکاریهای مسلکی و
کاری دو اداره بحث و تبادل افکار نمودند.
در این دیدار محترم محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی بررسی از نقش و جایگاه
کنونی اداره به مقیاس کشور و در بدنه حکومت به خاطر تأمین شفافیت و پاسخگویی
از دست آوردهای مسلکی و معیاری سازی اداره در راستای اهداف کاری تفتیش و
تالش پیگیر به خاطر ارتقای کیفیت و موثریت تفتیش وضاحت های را برای بازرس
ویژه امریکا ارائه داشتند.
در ادامه جان سپکو از تحوالت مسلکی اخیر اداره اظهار خرسندی نموده و عالقهمندی
خویش را برای همکاریهای مسلکی و کاری ابراز نموند.

در فرجام رئیس اداره عالی بررسی و معاون مسلکی اداره در تداوم همکاریهای مسلکی به
ذینفعان ،تبادل تجارب مسلکی به خاطر تأمین شفافیت و اصالحات مالی وعده دادند.
این در حالی است که دامنهای دیدارها ،ارتباط داخلی و خارجی اداره با شرکای کاری به
خاطر حصول اهداف اداره موج گونه و روزافزون بهپیش درحرکت میباشد.
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دومین نشست کمیته رسیدگي به امور مشارکت شهروندان زیر نظر معاون مسلکي اداره
عالي بررسي و رئیس کمیته رسیدگي به امور مشارکت عامه پیرامون شریک سازی

نشست کمیته رسیدگی به امور

در تاالر کنفرانسهای اداره با اشتراک اعضای کمیته برگزار گردید.

مشارکت شهروندان

برنامههای کاری این کمیته به تاریخ  ۲میزان  ۱۳۹۸که مصادف است با  ۲۴/۱۰/۲۰۱۹میالدی

در آغاز رئیس کمیته رسیدگي به امور مشارکت شهروندان فرمودند :حکومت کارا ،مؤثر و
پاسخگو بدون اشتراک شهروندان که جامعه مدني و رسانهها از آن نمایندگي مينماید؛
مفهوم ندارد .که به همین منظور اداره عالي بررسي پروسه دخیل سازی شهروندان را
درروند تفتیش آغاز نموده است.
در ادامه نشستهای نوبتي کمیته؛ امروز روی گزارش تطبیق فیصلههای اولین نشست
کمیته صحبت گردیده و پس از معرفي اعضای کمیته رسیدگي به امور مشارکت شهروندان

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

مطابق اجندا در این نشست مشاور حقوقي اداره را به حیث معاون کمیته مشارکت پس از
نظرخواهي اعضای کمیته انتخاب نموده تا در غیاب رئیس کمیته بتواند وظایف آن را
پیگیری نماید .در ادامه آقای فضل گفتند :الزم است تا اعضای کمیته به خاطر موثریت
مشارکت ش هروندان در پروسه تفتیش نشست حضوری را با نهادهای جامعه مدني و رسانهها
ترتیب نمایند و همچنان در مورد نصب صندوق شکایات در مرکز اداره و ریاستهای ساحوی
آن در والیات و همچنان نشستي را با نمایندههای رسانهها تنظیم و در مورد اشتراک ایشان
در این روند توجه صورت گیرد تا این پروسه از دامنه وسیع برخوردار گردد .در این جلسه
در مورد پالن عملیاتي آمریت مشارکت عامه درروند بررسي و همچنان در مورد طرزالعمل
اجرایي آن بحث و تبادل افکار به خاطر غنامندی آن صورت گرفت .این در حالي است که
اداره عالي بررسي به خاطر ترویج فرهنگ پاسخگویي و رعایت اصول و ارزشهای مردمي
اخیراً نهادهای جامعه مدني و رسانهای را که نمایندگي از شهروندان مينمایند درروند
تفتیش شریک نموده است.
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د افغانستان دپرانیستې دولتدارۍ سکرتریت
د ژمنتیاو له تطبیق څخه دپلټنې عالي ادارې
رپوټ
-----------------------------------------ځواب ورکونه یو له هغه موضوعګانو څخه ده چې نني دولتونه له هغو سره مخامخ
دي .دولتونه باید دخپلو کړنو او فعالیتونو پروړاندې ځواب ویونکي اووسي .اودخپلو
فعالیتونو له څرنګوالي څخه خلکوته دعامه شتمنۍ دلګښتونو له څرنګوالي څخه
اطالع او خبر ورکړي .پدې اساس ،دپلټنې عالي ادارې دپلټنې په پروسه کې دښاریانو
ګډون ،او په دولتي بنسټونو کې دلګښتونو دڅرنګوالي څخه دخلکوډاډ تر السه کول او
همدارنګه دځواب ویلو ،حساب ورکولو اود ال روڼتیا رامینځته کولوپه موخه په ۱۳۹۷
کال کې وکولی شول چې دافغانستان دپرانیستې دولتدارۍ سکرتریت ()OGPA
بنچمارکونه تطبیق کړي؛ چې ددغو ژمنوعمده برخه دکړنو په پلټنه کې دخلکو ګډون
وه.
کومې ژمنتیاوې چې دپلټنې عالي ادارې دملي عمل  ۱-برنامو کې تطبیق کړي دي په
الندې جدول کې پرې رڼا اچول شوې ده.

بنسټ
پالن شوي فعالیتونه

دپلټنې عالي اداره
دفعالیتونو دترسره کولو څرګندونې

دفعالیتونو پایلې

 -۱د پلټنې په پروسه کې
دپلټنې عالي ادارې دافغانستان دپرانیستې حکومتوالۍ ()OGPA
دخلکو دګډون دمیکانیزم
سره دخپلې ژمنې پر بنسټ او همدا رنګه دښاریانو دپوهاوي په
دتدقیق او تصویب په موخه
موخه له مدني ټولنو ،رسنیو او دافغانستان دپرانیستې حکومتوالۍ
له مدني ټولنو او رسنیو
سکرتریت سره ددرې غوڼډو په ترڅ کې دښاریانو دګډون میکانیزم
سره درې ګډې غونډې تر
چې مخکې ترتیب شوی وه ،له سره پرې کتنه وکړه.
سره شوي.

درسنیو او مدني ټولنو د
وړاندیزونو او غوښتنو ته په پام
سره دښاریانو دګډون میکانیزم
باندې له سره کتنه وشوه او ،د
الغني کولو لپاره یې الزم ،
اصالحات پکښې راوستل شول.

 -۲ددغه ساختار دکارکونکو
لپاره  .دیو اداري الزم
دخلکو دګډون اداري جوړښت دپلټنې عالي ادارې په تشکیل کې جوړ
جوړښت مینځ ته راوړل
او کارکونکې یې ګمارل شوي دي او دمیکانیزم داجرا کولو
اودمیکانیزم داجرا لپاره د
دڅرنګوالي په موخه څو زده کړئیزې برنامې ددوي دال پوهاوي
درې زده کړئیزو -او
لپاره په الره اچول شوې دي .
مطالعاتی برنامو وړاندې
کول

داړونده کارکونکو په ګمارنې سره
دکړنو په پلټنه کې دمدني ټولنو او
رسنیو داستازو په ګډون سره ال
ډیره همغږي مینځ ته راغلې ده.

دپلټنې عالي ادارې دخپلې ژمنې سره سم دمدني ټولنو اورسنیو
دیاد شویو برنامو په تدویر سره
دمعرفي شویو استازو لپاره ددوي دالپوهاوي په موخه درې زده
 -۳د پلټنې په پروسه کې کړئیزې برنامې چې د (کړنو دپلټنې معرفی ،اودهغو موضوعګانو دمدني ټولنو او رسنیو له استازو
سره الزمه پوهاوی شریک شوی
رسنیو او مدني ټولنو لپاره ټاکل چې دکړنو په پلټنه کې باید په پالن کې ونیول شي )؛ بله
او همدارنګه دنوموړو برنامو په
مشورتي بر نامه چې ترپلټنو الندې مراجعو کې درسنیو او مدني
دهغوي دپوهاوۍ اود
اړونده مسایلوپه خاطر دوه ټولنو داستازو دمعرفي اودهمکاریو دڅرنګوالی ده او درې برنامې وړاندې کولو سره اوداړونده
سیمنارونه په الره واچول دنظر غوښتنې چې پکښې (دبررسۍ دټیم او دپلټنې الندې مراجعې بنسټونو داستازو په ګډون سره
همکاري ،اوپه ویب سایت کې دخلکو دنظرونو او شکایتونو دثبتولو دپلټنې په پروسه کې الډیره
شول
اغیزمنتیا مینځ ته راغلې ده.
پورتل مینځته راوړل او همدارنګه دښاریانو دګډون چاروته
درسیدلو کمیټې جوړول پکښې شامل دي.
 -۴د مدني ټولنو او رسنیو
په ګډون سره دخطر دشننۍ دپلټنې په پروسه کې دخلکو دګډون دمیکانیزم پربنسټ اودپلټنې
پر بنسټ دپلټنې په پروسه عالي ادارې دژمنې سره سم دوزارتونو اوخپلواکو ادارو دپلټنې پالن دوزارتونو اوخپلواکو ادارو دپلټلو
کې دخلکو دګډون دمیکانیزم ترتیب شوی ده.
پالن ترتیب ترڅو د اړونده مراجعو
پلټنه په سمه توګه تر سره شي.
پربنسټ دوزارتونو
اوخپلواکو ادارو دپلټنې پالن
ترتیب

 -۵د پلټنې دپالن پربنسټ
 ۷وزارتونو او خپلوکې
ادارې تر پلټنو الندې نیول
کیږي.
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دپلټنې عالي ادارې دافغانستان دپرانیستې دولتدارۍ سکرتریت سره
دخپلو ژمنو سره سم په اوه مراجعو کې پلټنې تر سره کړې دي ،چې
پردغو مراجعو کې دپلټنې دترسره کولو عمده موخه دمدني ټولنو او
رسنیو داستازو ګډون وه ،چې له نیکه مرغه دادارې له لوري دپرله
پسې هڅو او کوښښونو سره ،داړونده بنسټونو استازو دبررسۍ له
ټیم سره په مراجعه کې همکاري او ګډون وکړ.

دپلتنې عالي ادارې دژمنو سره سم
دمدني ټولنو او رسنیو استازو
دبررسۍ له ټیمونو سره په مراجعو
کې ګډون وکړ ددغې پلټنې اغیزمنتیا
اورړڼتیا یې الزیاته کړه .

یک گام دیگر در راستای مدیریت تغییر و اصالحات در
اداره عالی بررسی

در مرحله بعد فعال نمودن سیستم دوران اسناد مدیریتي بوده که اداره قادر گردد از
پروسس اسناد بخشهای خویش نظارت و کنترول داشته و در گامهای بعد توقع ميرود تا
این سیستم به همکاری اداره آسان خدمت در بخشهای مالي اداره تطبیق و اجرا گردد.
معاون مالي واداری اداره عالي بررسي ،اداره نهاد آسان خدمت را یکي از ادارههای مسلکي و
مجرب ،با ظرفیت و قابل افتخار دانسته و از ایشان تقدیر و تشکر به خاطر فراهم نمودن
زمینه امضای تفاهمنامه نمود .رئیس اداره آسان خدمت بهنوبه خویش از اداره عالي بررسي
اظهار خرسندی نمود که گام دیگری را در راستای مدیریت تغیر و اصالحات گذاشتند .اداره
آسان خدمت به خاطر دیجیتل سازی ادارههای عامه زیر یک چتر واحد ایجاد گردیده که در
چهارده اداره مصروف فعالسازی سیستمها و ظرفیتسازی آنها ميباشد .ایشان گفتند
یکي از عرضه خدمات این اداره را ایجاد سیستم دوران اسناد بوده که تحت پوشش قرار
داده ميشود و این تیکنالوژی با معیارهای بینالمللي هماهنگي و همخواني داشته معلومات
موثق را در اختیار رهبری و دیپارتمنت ها ميگذارد .ایشان افزودند از خدمات دیگر این
اداره ایجاد سیستم حاضری مطمئن و پاسخگو بوده که از ورود و خروج ،غیابت ،رخصتي و
چگونگي حضور فیزیکي کارمندان را با شفافیت ارائه مينماید .در فرجام از همکاریهای
خویش به خاطر تطبیق و کارایي این سیستم در اداره عالي بررسي تعهد نمودند .این در
حالي است که اداره عالي بررسي در راستای شفافیت و مسلکي سازی عرصههای ساختاری،
منابع انساني و تخصصي از نخستین استفادهکنندگان تکنالوژی روز بوده است.

در تداوم امضای تفاهمنامههای قبلي اداره در خارج و داخل به روز سهشنبه  30میزان 1398
تفاهمنامه همکاری میان اداره عالي بررسي و اداره آسان خدمت ؛توسط محترم مجیب الرحمن
شیرزاد معاون مالي واداری اداره عالي بررسي و رئیس اداره آسان خدمت پیرامون دیجیتل
سازی حاضری کارمندان و در مرحله بعد ایجاد سیستم دوران اسناد اداره در اداره عالي بررسي
به امضا رسید.
آقای شیرزاد منظور از امضای تفاهمنامه همکاری را الکتروني سازی سیستم حاضری کارمندان
دانسته تا رهبری و بخشهای اداره اطالعات و معلومات دقیق ثبتشده و قابلدسترس از
چگونگي ورود و خروج کارمندان خویش را در اختیار داشته باشند.
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محترم فضل هادی فضل معاون مسلکي اداره عالي بررسي با اعضای کمیسیون
بازرسي حساب قطعیه دولت در مجلس کمیته حسابات عامه که مسئولین برخي
از ادارههای عامه کشور به خاطر پاسخگویي حضوری ،پیرامون یافتههای گزارش
بازرسي قطعیه دعوت گردیده بودند؛ اشتراک نمود.
در این نشست از مسئولین شورای امنیت ملي ،ریاست محافظت رئیسجمهور،
وزارت دفاع ملي ،وزارت امور خارجه ،وزارت امور داخله ،ریاست عمومي امنیت
ملي دعوتشده بود؛ تا پیرامون مسائل مربوط به ادارات ایشان که در گزارش
بازرسي قطعیه دولت وجود دارد پاسخهای را به مجلس ارائه نمایند.
گفتني است پرسش های که به اداره عالي بررسي پیرامون موضوع راجع شد از
جانب معاون مسلکي اداره پاسخ ارائه گردید .این در حالي است که مجلس
یادشده از جانب وزارت دولت در امور پارلماني هماهنگي و از جوانب ذیدخل در
موضوع تقاضا گردید تا در مورد پیگیری سفارشها و پرسش های مطرح در
قطعیه ،بحث و گفتگوی رودر رو صورت گیرد.
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دیدار معاون مسلکی اداره با اعضای کمیسیون
حسابات عامه پارلمان
---------------------------------------------------------

رهبری اداره عالی بررسی اشتراک  10تن از کارمندان اداره
عالی بررسی در برنامه آموزشی تفتیش عملکرد در امارات متحده
عربی را مورد ارزیابی و تشویق قرار دادن
رهبری اداره عالی بررسی و تالشهای خستگیناپذیر مقام محترم و مسئولین این اداره
همیشه کوشش نموده؛ تا برنامههای آموزشی مسلکی را در داخل و خارج از کشور
بهمنظور ارتقای ظرفیت و کسب مهارتهای نوین بررسی برای بررسان راهاندازی
موارد ذیل توسط آموزگاران آموزش داده شد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Audit Problem
Audit Objective
Audit Question
Audit Criteria
Audit Findings
Conclusion
Recommendation

در روز آخر ورکشاپ آموزشی بررسی عملکرد به تاریخ  3اکتوبر  2019هیئت سهنفری
اداره عالی بررسی به رهبری محترم جاللتمأب محمد نعیم "حقمل" ،محترم مجیب الرحمن
شیرزاد معاون مالی واداری ،محترم محمد نادر احمدی رئیس دفتر و هیئت محترم اداره

نماید ،این بار به اساس تقاضای اداره ملی تفتیش سویدن دعوت به عمل آمد تا  10تن
از کارمندان اداره عالی بررسی افغانستان جهت اشتراک در برنامه آموزشی تحت
عنوان تفتیش عملکرد ( )Performance Auditکه در شهر دبی کشور امارات متحده
عربی برگزارشده بود از تاریخ  30سپتمبر  2019الی  3اکتوبر  2019دوام پیدا کرد؛
اشتراک نمایند.
بحث روی دو موضوع عمده که یکی آن سیستم گمرک و دیگر آن دیوارهای استنادی
آمودریا بود در دو گروپ موردبحث و تبادل نظر صورت گرفت .بر عالوه درباره
موضوعات عمده دیگر از قبیل فرق بین بررسی عملکرد ،رعایت قوانین و مالی بحث و
تبادلنظر نمودند.

ملی تفتیش سویدن به رهبری معاون اداره ملی تفتیش سویدن جهت ارزیابی اشتراک
کنندگان برنامه آموزشی تشریف آوردند و اشتراک فعال اشتراک کنندگان را مورد
ارزیابی و تشویق قرار دادن .در اخیر برنامه اشتراک کنندگان برنامه آموزشی از حضور
یافتن هیئت محترم رهبری اداره عالی بررسی افغانستان و هیئت محترم رهبری اداره ملی
تفتیش سویدن تشکری نمودند.
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د تصدیانو او دولتي شرکتونو دپلټنې رئیس رحمت هللا سوله مل
اوورسره  ۱۰تنو پلټونکو دمالي پلټنې ( Training on Financial
 )Auditپه زده کړئیزه برنامه کې ګډون وکړ
----------------------------------------------------------------------------------

دپلټنې عالي ادارې تل هڅه کړې تر څو دخپلو کارکونکو دوړتیا لوړوالي په موخه دپلټنې
عالي بنسټونو دنړیوالو معیارونو سره سم (انتوسای) دهیواد په دننه او بهر کې زده
کړئیزې برنامې په الره واچوي .داځل یې دهغه دوه اړخیزه هوکړه لیک له مخې چې
ددترکیې هیواد دمحاسباتو دیوان سره السلیک کړی وه .دترکیې هیواد دمحاسباتو دیوان په
مرکزي دفتر کې د ( )TIKAپه مالي مرسته دمسلکي ښوونکو له لوري دپلټنې عالي ادارې
 ۱۰تنه پلټونکو لپاره دمالي پلټنې په برخه کې زده کړئیزه برنامه د تصدیانو او دولتي
شرکتونو دپلټنې رئیس رحمت هللا سوله مل پر مشرې د  ۲۰۱۹زیږدیز کال سپتامبر له ۲۹
نیټې څخه تر  ۶داکتوبر پورې په الره اچول شوې دبرنامې په پرانیسته کې د تصدیانو او
دولتي شرکتونو دپلټنې رئیس رحمت هللا سوله مل دافغانستان دپلټنې عالي ادارې دتاریخ په
اړه له  ۱۳۰۰لمریز کال څخه تر دې دمه او همدارنګه ددغې ادارې دتشکیالتي جوړښت،
السته راوړنو ،اودمالي پلټنې په تر سره کولو کې دشته ننګونو په اړه پرزنتیشن وړاندې
کړ .ورپسې په دغه زده کړئیزه برنامه کې په الندې کلیدی موضوعګانو باندې رڼا واچول
شوه.
-

دپلټنې عالي ادارو دنړیوالو معیارونو چوکاټ ()ISSAI Framworks

-

دمالي پلټنې پیژندنه ()Introduction to Financial Audit

-

دمرجعې پیژندنه ()Understanding the Auditee

-

داهمیت دکچې معیار ټاکل ()Determining Materiality

-

دپلټنې دسیمې معلومول ()Determining Accout Areas

-

دخطر ارزونه او دپلټنې روش ( Risk Assessment and Audit
)Approuch

-

نمونه گیری ()Sampling

 -دپلټنې دپالن جوړونې مرحلې بشپړتیا (The completion of Audit Planning
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موږ ستا سو دوړاندیزونو او
نیکو نظرونو په تمه یو
په در ناوي
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