پلټنه

ماهنامه

بررسی

میاشتنۍ خبري ټولګه

شماره بیست دوم ،ماه قوس وجدی 1398

سال تأسیس 1396

کتابخانه اداره عالی بررسی یکی از منابع غنی و مجموعههای کاملی از کتابها مسلکی حسابرسی  ،علمی تاریخی ،سیاسی،
اجتماعی ،حقوقی ،مدیریت و اقتصادی را دارا میباشد .این مجموعهها به بیش از یازده هزار منبع علمی میرسند .این کتابخانه
دیتابیس معیاری مشهور کتابداری بنام سیستم ردبندی دیوئی رادارا بوده.
ردهبندی دیوئی ) ،(DDCردهبندی مشهور علوم کتابداری و اطالعرسانی برای تعیین موضوع اصلی کتاب میباشد .این ردهبندی

جهانی ،منطقی ،فلسفی و علمی در سهولت انتخاب ،تحقیق ،تعیین مکان ،فهرست نویسی علمی کتابها نقش مؤثر دارد.

ماده یازدهم:
وظایف و صالحیت ها مفتیش:
-1انجام بی طرفانه و مسوالنه وظایف مطابق به احکام قانون.
-۲بررسی تمام اسناد ،دفاتر ،صورت حساب های مالی ،گزارشات ،مدارک،
مهرها ،اسنادبهادار ،معلومات الکترونیکی وسایر اسناد مرجع تحت تفتیش و
مرتبط به آن ،گرچه توسط تفتیش داخلی بازرسی شده باشد
-3ارایه مشوره ها و سفارشات قانونی طور واضح ،صریح ،موجز و مدلل به
مراجع تحت بازرسی جهت تنظیم و اداره بهتر امور مالی و حسابی
-۴شناسائی تخلفات مالی و حسابی مراجع تحت بازرسی و مرتکبین آن
-۵ارجاع تخلفات مورد تفتیش به څارنوالی در والیات در صورتی که تعقیب

همکاران این شماره:

عدلی را ایجاب کند ،گزارش آن به اسرع وقت به ریئس اداره عالی تفتیش
-6عدم افشای معلوماتی که در جریان تفتیش حاصل می نماید

ویراستار :ذبیحاهلل ذکی و محمد احسان
دیزاین :محمد احسان بابکرخیل

-۷بازرسی عینی از چگونگی تهیه و تدارک ،حفظ ،توزیع و استفاده از
اجناس ،وسایط و سایر اشیاء و دارائی های با ارزش جهت تامین کاربرد موثر
آنها
 - 8بررسی عملکرد از لحالظ اطمینان کیفیت کار.
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د ملګرو ملتونو سازمان د فساد پروړاندې دمبارزې
کنوانسیون غړو هیوادونو په اتمه ناسته کې اداري فساد
یوه لویه ننګونه وبلله

تدویر برنامه آموزشی دوازده روزه برای تمام
مفتشین اداره

دپلټنې عالي ادارې پلټونکو لپاره دولس ورځینۍ زده
کړئیزه برنامه پای ته ورسیده
دښځو پروړاندې دتاوتریخوالی پای ته رسولو
نړیوالې ورځې لمانځغونډه

حضور معاون مسلکی اداره عالی بررسی در
هشتمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه
با فساد اداری سازمان ملل متحد

آگاهی کارمندان اناث اداره عالی بررسی از قانون منع
خشونت علیه زنان ،موارد خشونت و نحوه مبارزه با آن

گزارش سفر ورکشاپ عملی و آموزشی بررسی
عملکرد در شهر دبی

فعالیتونه اوالسته راوړنې
گزارش مختصر اجراآت و دست آورد های
ریاست بررسی مساعدتهای خارجی ،ریاست
بررسی تکنالوژی معلوماتی
و ریاست بررسی تصدی ها و موسسات
بابت سال مالی 1398

دپلټنې په عالي اداره کې دهیواد اساسي قانون شپاړلسمې کلیزې
لمانځنه

ریاست بررسی مساعدتهای خارجی

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی
ریاست بررسی تکنالوژی معلوماتی

ویدیو کنفرانس مقامات اداره عالی بررسی با اعضای
دیوان محاسبات ترکیه

ریاست بررسی تصدی ها و موسسات

تدویر برنامه آموزشی دوازده روزه برای تمام مفتشین اداره

به تاریخ  ۲۳قوس  ۱۳۹۸قبل از ظهر محمد نعیم حقمل رئیس
اداره عالی بررسی با سخنرانی خویش برنامه آموزشی
دوازدهروزه برای مفتشین را با حضور معاون مالی واداری،
رهبری و مفتشین اداره در تاالر اجالسهای اداره افتتاح نمود.
منظور از برنامه آموزشی کنونی ارتقای تواناییهای مسلکی
مفتشین بوده تا پیامد مثبت آن در مراجع هنگام بازرسی محسوس
شود .رئیس اداره عالی بررسی در رابطه گفت :اطمینان بخشی از
چگونگی شفافیت و مدیریت سالم دارایی عامه یکی از وظایف
مهم این اداره بوده و همچنان ارائه سفارشهای اصالحی مالی به
مراجع درنتیجه بازرسی؛ یکی دیگر از وظایف این اداره میباشد
که الزمه آن ارتقای تواناییهای مسلکی باالتر از کارمندان مالی
مراجع را ایجاب مینماید و ما به همین منظور به خاطر همگام
شدن با تقاضای زمان و تجدید سیستمها و معیارهای روز از تغییر
کمی به تغییر کیفی این برنامه را تدویر نمودیم تا درنتیجه؛ بتوانیم
عالوه از تفتیش،خدمات مشورتی را برخالف تفتیش سنتی رعایت
قوانین و مقررات در ادارات ارائه نماییم .آقای حقمل از ارتقای
ظرفیت در ابعاد دیگر؛ چون برنامه آموزشی  ،FIAکورس های
انگلیسی و بقیه برنامههای آموزشی یاد نموده و از اشتراک
کنندگان تقاضا نمود تا از این فرصت مطلوب در ارتقای
تواناییهای خویش استفاده اعظمی نمایند تا خدا خواسته باشد
درنتیجه مسلکی سازی اداره وظایف سنگین تفتیش را با حسن و
نتایج کیفی به ثمر برسانید.

()۱

در ادامه مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری گفت:
خوشحال هستیم که پس از یک سال دوره کاری بار دگر در
زیر این سقف باهمی به خاطر تبادل تجارب و رفع نیازهای
آموزشی گرد هم آمدهایم.آقای شیرزاد افزود :برنامههای
آموزشی به اساس نیازسنجی آموزشی برای دو هفته تنظیم و
در آن نیازها دستهبندی گردیده که تفتیش مساعدتها وقطعیه
دریک بخش ،تفتیش عواید ،شار والیها و تفتیش مرکزی در
بخش دیگر و تفتیش ساختمانی و عملکرد در بخش دیگر در
نظر گرفتهشده تا موضوعات بهصورت اختصاصی آن به
شما پیشکش گردد.معاون مالی و اداری اداره با اشاره به
دست آوردهای سال پار گفتند :تغییر قانون اداره با رعایت
معیارهای بینالمللی؛ استقاللیت اداره و مصئونیت کاری؛
تحت طی مراحل قانونی میباشد .ارزیابی وظیفوی اداره که
شامل ساختار و پروسههای کاری میباشد و نتیجه آن
اصالحات مثبت را برای اداره در پی خواهد داشت؛ تکمیل و
پروسیجر های کاری برای انجام کارهای مسلکی مفتشین تهیه
گردیده است که برای شما تدریس میگردد.ایشان در پایان
گفتند :نتیجه ارزیابی آموزش باالی نتیجه ارزیابی ساالنه شما
تأثیر مستقیم داشته بنائن توقع میرود تا با تعهد بلند شما در
فراگیری آموزش ما شاهد تفتیش کیفی در مراجع باشیم.این
در حالی است که ارتقای ظرفیت دوامدار ،مبارزه با فساد و
استقاللیت یکی از اصول و معیارهای انتوسای میباشد که
این اداره پیوسته در تحقق آن تالش دارد.

()۲

حضور معاون مسلکی اداره عالی بررسی در هشتمین نشست
کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل
متحد
----------------------------------------------------------------------------فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی در هشتمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد که
با حضور و اشتراک  ۳۳کشور و نهادهای بینالمللی برگزار گردیده است عازم کشور امارات متحده عربی گردیده و در نشست یادشده اشتراک
نمود.
منظور از برگزاری کنفرانس جانبی دوروزه در امارات متحده عربی؛ همکاری بین اداره عالی بررسی و ادارههای مبارزه با فساد اداری بوده
که به کمک و همکاری اداره عالی بررسی امارات متحده عربی ،انتوسای و  UNODCتدویر گردیده است.
گفتنی است که هشتمین نشست عمومی کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در شهر ابوظبی به اشتراک بیشتر
از  ۳۳کشور و نهادهای بینالمللی از  ۱6تا  ۲۰دسمبر ادامه مییابد.
این در حالی است که مبارزه با فساد ،استقاللیت و ارتقای ظرفیت دوامدار یکی از اصول و معیارهای انتوسای میباشد که این اداره پیوسته در
تحقق آن؛ مخصوصا ً در مبارزه علیه فساد اداری با گامهای متین و اصولی و حضور فعال در نشستهای ملی و بینالمللی اعتبار خویش را
افزایش داده است.
.

دښځو پروړاندې دتاوتریخوالی پای ته رسولو نړیوالې ورځې
لمانځغونډه
دوشنبه ۷:۶ - ۲/۱۰/۱۳۹۸

http://tinyurl.com/tlgtdbv

()۳

دښځو پروړاندې دتاوتریخوالی پای ته
رسولو نړیوالې ورځې لمانځغونډه
-------------------------------------

هغه همدارنګه څرګنده کړه :دا چې دښځو پروړاندې تاوتریخوالی
له مینځه والړ شي ،باید دپوهاوي غونډې ترسره شي  .خو لومړی
باید میرمنې دښځو پروړاندې دښځو تاوتریخوالی له مینځه ویسي
اوبیا یو ځای دښځو پروړاندې دنارینوو تاوتریخوالی سره مبارزه
وکړي .دادارې مشرتابه له تاسو څخه غوښتنه کوي چې پدې اداره
کې دښځو دحضور دډیروالی په اړه له موږ سره همکاري
وکړئ .دتاوتریخوالی له مینځه وړل عملي فرهنګ جوړونې ته
اړتیا لري ،چې دا فرهنګ باید موږ لومړی له ځانه ،کورنۍ
اوادارې څخه پیل کړو.

هغه غوڼډه چې د ۱۳۹۸لمریزکال د مرغومي په لومړۍ نیټه دپلټنې عالي
ادارې دکنفرانسونو په تاالر کې پرانستل شوې وه د ادارې مالي او اداري
مرستیال ښاغلي مجیب الرحمن شیرزاد او د ادارې دکارکونکو په
ګډون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دمخنیوي نړیوالې ورځې څخه
لمانځنه ترسره شوه.ددې غوڼډې دپرانیستې څخه موخه دهغو مبارزو
ستاینه او یادونه وه چې دښځو دحقونو ترالسه کولو په الره کې د وخت په
اوږدو کې قربانۍ ورکړې وې اوهڅې کړي ،چې په ۱۹۹۹زیږدیز کال
کې ملګرو ملتونو دا ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي
ترې وکړ.
نړیوالې ورځې په نوم ونوموله اومالتړیې
ددي غوڼډې لومړی ویناوال د ادارې مالي او اداري مرستیال وه چې پدې
اړه یې داسې وویل :سره لدې چې اسالمي او فرهنګی لوړ ارزښتونو لرو،
خو تر اوسه پورې هم د ښځو پروړاندې دشرم آوره تاوتریخوالي شاهدان
یو .پدې اړه دهیواد نافذه قوانینو او ارزښتنو څخه بی خبری او ناپوهي
اوداسې نور الملونو دي چې دنارینه تاوتریخوالی دښځو پروړاندې
اودښځو پروړاندې دښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي.

()۴

ورپسې میرمن نجیبه امیری ددې ادارې یوتن پلټونکې
وویل :زموږ په دیني او فرهنګي ارزښتونو کې؛ دښځې او نارینه
ترمینځ هیڅ کوم توپیر شتون نلري ؛ توپیریواځې ددوي په تقوا
او وړتیا کې ده .نوموړې دتاوتریخوالي دله مینځ وړلو قانون د تنفیذ
او په ځانګړې توګه ددې قانون څخه دڅارنې څخه یې یادونه وکړه
دغونډې په پای کې میرمن سوفیا ددې ادارې کارکونکې د ښځو
پروړاندې دتاوتریخوالي د څرنګوالی جزئیاتو په اړه ګډون والو ته
په مفصله توګه پریزنتیشن وړاندې کړ.د یادولو وړ ده چې اداره د
ښځو د حقوقو د تحقق په برخه کې همیشه تعهد لري او له هغوی
څخه مالتړ کوي.

دملګرو ملتونوسازمان دفساد پروړاندې
دمبارزې کنوانسیون دغړو هیوادونو اتمه
ناسته دپلټنې عالي ادارې مسلکي مرستیال
فضل هادي فضل اودافغانستان سفیر په
ګډون سره د۲۰۱۹زیږدیز کال ددسمبر له
۱۶څخه تر۲۰نیټې پورې دعربي متحده
اماراتو کې ترسره شوه.

د ملګرو ملتونو سازمان د فساد
پروړاندې دمبارزې کنوانسیون
غړو هیوادونو په اتمه ناسته کې
اداري فساد یوه لویه ننګونه
وبلله

-------------------------------یو له هغو مهمو اوکلیدي خبرو چې پدې ------------------

ناسته کې پرې بحث وشوهغه داده چې؛
فساد د ټولو هیوادونو لپاره یو چلنج
،ننګونه او یوه بنسټیزه اندیښنه اودټولو
پرمختګونو پر وړاندې خنډ ده چې د
هیوادونو داقتصادي ماتې اصلي عامل ګڼل
کیږي.
ددې ناستې ټنګار پردې وه چې دفساد
پروړاندې مبارزه کې باید یووالی او
نړیوالې اجماع رامینځته شي .ترڅو ددې
ناوړه پدیدې د له مینځه وړلو لپاره الرې
چارې ولټوو او یوه څرګنده پایله السته
راوړو او پروړاندې ودریږو.
دا پداسې حال کې ده چې دفساد پدیده د
اسالمي ،فرهنګي ارزښتونواو د هیواد
داساسي قانون سره په ټکر کې ده .او د
فساد پروړاندې مبارزه دټولو عامه بنسټونو
یووالي ،دمدني ټولنو او رسنیو همکاریو ته
اړتیا لري.

()۵

دپلټنې عالي ادارې پلټونکو لپاره دولس ورځینۍ
زده کړئیزه برنامه پای ته ورسیده

د ۱۳۹۸کال دمرغومې په څلورمه دپلټنې عالي ادارې پلټونکو لپاره دولس ورځینۍ زده کړئیزي برنامې اختتامیه غونډه کې ښاغلی محمد نعیم
حقمل دپلټنې عالي ادارې رئیس  ،فضل هادی فضل دپلټنې عالي ادارې مسلکي مرستیال  ،مجیب الرحمن شیرزاد دپلټنې عالي ادارې مالي
اواداري مرستیال ،رئیسانواو پلټونکو ګډون درلود دغونډې په پیل کې ښاغلی حقمل ،له ټولو پلټونکو څخه چې پدې زده کړئیزه برنامه کې په
فعاله توګه ګډون کړی وه مننه وکړه.
ښاغلي حقمل د دې زده کړئیزې برنامې موخه دپلټونکو دمسلکي وړتیا لوړوالی په ګوته کړ ،چې پلټونکي باید دپلټنې د ترسره کیدو په وخت کې
په مراجعو کې پلې کړي نوموړي څرګنده کړه  :ننۍ غونډه له نورو غونډو سره توپیر لري نن زه دلته راغلی یم چې تر څو ستاسو ټول
وړاندیزونه او ستونزې واورم اود حل الرې چارې ورته ولټوو .دپلټنې عالي ادارې رئیس د پلټونکو ټول وړاندیزونه چې مخکې ورته رسیدلی وه
په خپل وار سره ولوستل چې لدې جملې څخه هغه وړاندیزونه د پلټنو الندې مراجعو کې په ټاکل وخت ځواب نه ورکول  ،دپلټونکوترانسپورتي
ستونزې  ،دپلټنې دترسره کیدو په وخت کې دپلټونکو خوندیتوب  ،مراجعو ته په ټاکلی وخت دپلټونکو درپوټونو لیږد ،دسیمه ایزو پلټنو
ریاستونو پلټونکو لپاره دانګلیسی اومسکي زده کړئیزو برنامو برابرول اودپلټونکو مسلکي امتیازونه چې د ادارې په قانون کې وړاندوینه
شوې .دادارې رئیس د وړاندیزونو دپلې کیدو په اړه دهمکارۍ ژمنه وکړه اوویل :ستاسو معقوله وړاندیزونو او ستونزو ته به په ټاکل وخت سره
رسیدنه وشي.

()۶

پدې لړ کې د ادارې مسلکي مرستیال فضل هادی
فضل دپلټڼې د رپوټونو دکیفیت اود معیارونو په پام کې
نیولو په اړه داسې وویل :دپلټنې په رپوټونو کې باید د رپوټ
لیکنې مسلکي معیارونه په پام کې ونیول شي او په ټاکلې
وخت مراجعې ته واستول شي  .له پلټونکو څخه یې
وغوښتل چې پدې برخه کې هراړخیزه همکاری وکړي.
همدارنګه مسلکي مرستیال دزده کړئیزو برنامو او
اودسفارتونو دبررسۍ په برخه کې دسفرونو په اړه څرګنده
کړه موږ له هیواد څخه بهر دزده کړئیزو سفرونو او
دسفارتخانو دپلټنې په برخه کې دپلټونکي وړتیا ،شایسته ګي
او ځینې نور معیارونه په پام کې نیسو چې لدې جملې څخه
یویې هم دانګلیسی ژبې زده کړه ده.

ورپسې د ادارې مالي او اداری مرستیال ښاغلی مجیب الرحمن
شیرزاد دپلټونکو وړاندیزونو په اړه وویل :پر ځینو
وړاندیزونو باندې کار جریان لري دبیلګې په توګه د پلټونکو
مسلکي امتیاز مقرره اود پلټنې دترسره کیدو په وخت کې
دپلټونکو خوندیتوب .ښاغلی شیرزاد د چین او هندوستان هیواد
ته هرکال دماسترۍ اودکتورا ترکچې پورې د دې ادارې
دکارکونکو استولو څخه یادونه وکړه اوویل  :د ادارې مشرتابه
تل پدې هڅه کې ده تر څو ستاسو ستونزې لرې شي اودسیمه
ایزو پلټنې ریاستونو پلټونکو لپاره یې دترانسپورتي اسانتیاو
ژمنه وکړه.
مالي او اداري مرستیال یوځل بیا له پلټونکو څخه وغوښتل تر
څو خپلې ستونزې له مقام سره شریکې کړي اود ادارې
مشرتابه پدې برخه کې هر اړخیزې همکاري کوي.

()۷

آگاهی کارمندان اناث اداره عالی بررسی از
قانون منع خشونت علیه زنان ،موارد خشونت و
نحوه مبارزه با آن
----------------------------------------------------------------بتاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۸سوفیا شکیب مدیر اجرائیه ریاست
بررسی ادارات بودجوی محلی در یک گردهمایی که در
آن تمام کارمندان اناث این اداره حضور داشتند تمام موارد
قانون منع خشونت علیه زنان مفصالً توضیحات ارائه
نمودند.
بانو شکیب هدف گردهمایی امروز را آگاهی خانمها از
قانون خشونت علیه زنان ،موارد خشونت ،نحوه مبارزه و
رسیدگی به آن ،آگاهی و ایجاد انگیزه جهت مبارزه با
خشونتهای موجود جامعه عنوان نموده افزود خانمها باید
بدانند که کدام موارد خشونت شمرده میشود ،چطور
میتوانند از اشخاص عامل خشونت شکایت کنند ،کدام
ارگانها مسوول پیگیری و چگونه همکاری برایشان
صورت میگیرد و چطور میتوانند در یک جامعه به
شکل مصون زندگی کنند را به شکل مفصل برای
دادند.
توضیحات
گردهمایی
این
حاضرین
در اخیر از کارمندان اناث این اداره تقاضا گردید که
هیچگاهی اجازه ندهند با آنها رفتار خشونتآمیز در محیط
کار صورت گیرد

()۸

گزارش سفر ورکشاپ عملی و آموزشی بررسی
عملکرد در شهر دبی
-----------------------------------------------------------------------------

سعی و تالش ورزیده است تا برنامههای

اداره عالی بررسی بهمنظور ارتقای سطح

آموزشی مسلکی بررسی را در داخل و خارج

مهارتهای مسلکی کارمندان خود همواره

()۹

کشور سازماندهی و به راه اندازد ،از آنجایکه

محترم اداره عالی بررسی افغانستان پیرامون

اداره عالی بررسی افغانستان عضو فعال سازمان

بررسی عملکرد تطبیق برنامه اهداف انکشاف

بینالمللی ادارات عالی بررسی ()INTOSAI

پایدار در افغانستان یا (Implementing

و سایر سازمانهای منطقوی میباشد،

Status of SDGs Program in
)Afghanistanو سیستم جمعآوری

هماهنگی فعال با نهادهای بررسی کشورهای

عواید شاروالی کابل (

منطقه و جهان پیرامون شریک ساختن نظریات

Collection Management at
 )Kabul Municipalityکه دربرگیرنده

علمی و مسلکی مبنی بر افزایش ظرفیت
مسلکی برای بررسان این اداره با سایر نهادهای

موضوعات از قبیل مشکل بررسی ،هدف

بررسی کشورهای عضو سازمان انتوسای

بررسی ،سؤاالت بررسی و معیارات بررسی

همکاری داشته است .اخیرا یک ً تیم بررسی
عملکرد،

ریاست

بررسی

عملکرد

Revenue

عملکرد و در پیوند به آن تقویت و تبادل

و

نظریات و ایجاد روابط مسلکی بین اشتراک

محیطزیست اداره عالی بررسی طی یک سفر

کنندگان صورت گرفت.

آموزشی که این ورکشاپ آموزشی از طرف

در روز آخر این ورکشاپ عملی و آموزشی

اداره ملی بررسی سویدن در شهر دبی از تاریخ
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اشتراک کنندگان نظر به هدایت آموزگاران

گردیده بود اشتراک نموده است موضوعات

پرزنتیشن ارائه نموده و از همکاری همیشگی و

که در این سفر آموزشی که در شهر دبی در

فعال آموزگاران ،اداره ملی بررسی سویدن

نظر گرفتهشده بود؛ تحت عنوان (ورکشاب

ابراز قدردانی نمودند.

آموزشی بررسی عملکرد) بود و اهداف دیگر
این سفر کسب معلومات نظری و عملی
( )Case Studiesنظر به هدایت مقام

()۱۰

دپلټنې په عالي اداره کې دهیواد اساسي قانون
شپاړلسمې کلیزې لمانځنه

د ۱۳۹۸کال دمرغومې په ۱۲دپلټنې عالي ادارې مالي او
اداري مرستیال ښاغلی مجیب الرحمن شیرزاد ،د اساسي
قانون پر تطبیق دڅارنې خپلواک کمیسون متخصص ،د
ادارې کارکونکو پر ګډون د دې ادارې دکنفرانسونو پر
تاالر کې دهیواد اساسي قانون دتصویب شپاړلسمې کلیزې
څخه لمانځنه ترسره شوه.
مجیب الرحمن شیرزاد په پیل کې وویل :د اساسي قانون
څخه د لمانځنې موخه داده چې تر څو دزړه اوځانه پرې
باور ولرو اوعمل پرې وکړو .پوښتنه دلته ده چې ډیری
زموږ په ټولنه کې داساسي قانون څخه دیوې ملي وثیقې په
توګه پوهاوی نلري تر څویې تطبیق کړي .زما پیغام ټولو
ته داده چې ترڅو دهیواد اساسي قانون چې دې نورو
قوانینو پر نسبت د مور قانون حیثیت لري؛ ولولي او ځان
ترې خبر کړي

.
()۱۱

مالي او اداري مرستیال وویل :دهیواد اساسي قانون
زموږ د ارزښتونو پر بنسټ یو له مدرنه قوانینو څخه
ده ؛ خو په سمه توګه تطبیق او ترې خبرتیا یې اساسي
شرط ده .موږ باید قانون پلې کړو او دنه تطبیق
پروړاندې غږ اوچت کړو ،مالي او اداري مرستیال په
پای کې له هغو څخه مننه وکړه چې داساسي قانون
څخه دلمانځنې په کمپاین کې هر کال هڅې تر سره
کوي.
پدې لړ کې ښاغلي لطفهللا رحیمی داساسي قانون پر
تطبیق دڅارنې خپلواک کمیسون متخصص وویل:
اساسي قانون د ټولنیز ژوندانه اساس اوبنسټ جوړوي
په یوه هیواد کې داساسي قانون شتون یوه اړتیا اوعملي
پلې کول یې بله اړتیا ده او نورووګړو ته یې په اړه
دالرښوونې مسولیت احساس کړو .ترڅو دیوې هوسا
اوباثباته ټولنې څخه برخمن شو.

محمد ظریف علم ستانکزی دمرکزي بودجوي ادارو دپلټنې
ریاست رئیس ددې غونډې یو بل وینا وال داسې وویل :دهیواد
داساسي قانون پیدایښت ،او درامینځته کیدلو فکر د لومړي ځل
لپار دامیر شیر علي خان په وخت کې د سید جمالدین افغان له
خوا مینځته راغلی او دشاه امان هللا په وخت کې د نظام
نامه علیه په قالب کې تدوین او نافذ شو .نوموړي وویل:په
اساسي قانون کې ډیری دوګړو حقوق په پام کې نیول شوی،
موږ کولی شو دنیا ته اعالن وکړو چې هم عقیده لرو او هم لوړ
ارزښتونه چې اوسنی اساسي قانون پر همدې بنسټ مینځته
راغلی  .او ځینې غیر اسالمي هیوادونه داسالمي حقوقي
قواعدو څخه همدا اوس هم ګټه اخلي.

()۱۲

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی

محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی بررسی به تاریخ  1۴جدی
 1398با حضور معاون مسلکی ،معاون مالی واداری و جمع
همکاران اداره؛ مرکز آموزشی اداره عالی بررسی را افتتاح نمود

()۱۳

.

در ادامه فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره گفتند :ما
امروز در لحظات و آستانهای حساس زمان که افتتاح
مرکز آموزشی اداره میباشد قرار داریم و این مرکز
بنیاد و اساس خوب در آینده برای ایجاد اکادمی تفتیش
بوده و از اهمیت بسزای هم برای اداره عالی بررسی و
هم برای تفتیشهای داخلی ادارات میباشد.آقای فضل
ترجمه آیت قرآن کریم را در مورد آموزش خوانده گفت:
آیا آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند برابرند؟ هرگز
برابر نیستند پس ما امروز شاهد پیروزی کسانی از
کارمندان اداره در آزمون رقابتی هستیم که میخواهیم با
آموزشهای بیشتر توانایی ایشان را در بازرسیها بیشتر
بسازیم.
رئیس اداره عالی بررسی از اهمیت ارتقای ظرفیت برای نهاد
تفتیش به خاطر بازرسی مؤثر نهادهای مالی عامه و بلند بردن
کیفیت خدمات عامه به خاطر شفافیت دارایی عامه یاد نموده
گفتند :اگر نتیجه بازرسیها یک ارزش اضافی و باکیفیت را به
وجود نیاورد ضیاع وقت برای اداره و در کل برای دولت
میباشد که الزمه آن ارتقای ظرفیت دوامدار فهم استندردهای
تفتیش به شکل نظری و عملی میباشد و در عدم فهم استندردها
هم در تفتیش رعایت قوانین و هم در تفتیش عملکرد نمیتوانیم
یافتهها و بیروننویسیهای مناسب داشته باشیم که در گام نخست
داشتن اسناد تحصیلی در رشتههای اقتصاد ،حقوق و تجارت
الزمی بود و متعاقبا ً با تدویر برنامههای آموزشی این ظرفیت
ها در داخل اداره باید حمایت و تقویت گردد تا ما بتوانیم جای
مشاورین خارجی را در این اداره پر نماییم .آقای حقمل در ادامه
گفت :نهادهای عالی تفتیش کشورهای دیگر در کنار
آموزشهای داخل خدمت همچنان مراکز آموزشی برای آموزش
تفتیش در ادارات شان ایجاد کردهاند و برخی از کشورها دارای
اکادمی تفتیش نیز میباشند .به خاطر رسیدن به اهداف مسلکی
اداره استخدام از مارکیت کار صورت گرفته ،برنامههای
)(ACCAبا حمایت اداره و ارتقای ظرفیت دوامدار در داخل
اداره ادامه داشته تا خدا خواسته باشد روزی به ایجاد اکادمی
تفتیش نیز موفق شویم.

()۱۴

ویدیو کنفرانس مقامات اداره عالی بررسی با اعضای
دیوان محاسبات ترکیه

در ادامه سخنرانیها مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی
واداری اداره؛ گفت :من در آغاز؛ پیوستن کارمندان جدید را
در اداره تبریک گفته وهمچنان از استفاده انواع منابع؛ چون:
منابع مالی ،فزیکی ،انسانی و منابع غیر محسوس یاد نموده
گفتند :منابع انسانی محوریترین منابع متحرک نسبت به
دیگران میباشد و از اهمیت منابع انسانی به حیث مهمترین آن
در ارتقای ظرفیت دوامدار یاد نموده و از قول پیغمبر(ص) یاد
نموده گفت ":ز گهواره تاگور دانش بجوی".
معاون مالی و اداری عالوه نمود :برای آموزش قبل و بعد از
خدمت زمان مشخص وجود ندارد ایشان از فواید آموزش از
قبیل هماهنگی ،همدلی ،کاهش ضایعات و  ...در سازمان یاد
نموده گفتند :نتایج ارزیابی آموزشی کنونی باالی سرنوشت و
کارمندان در اداره نقش اساسی دارد و از اشتراک کنندگان
تقاضای جدی نموده تا این فرصت بینظیر را از دست ندهند.

مقامات اداره عالی بررسی به تاریخ  5جدی  1398طی یک
ویدیو کنفرانس با مقامات دیوان محاسبات کشور ترکیه
درمورد تفاهمنامه همکاری بین اداره عالی بررسی افغانستان و
دیوان محاسبات ترکیه و تدارک یک سند پروژه جداگانه
مربوط به تمام نیازهای آموزشی در اداره عالی بررسی
افغانستان در سال  2020میشود بحث و تبادل نظر کردند .در
این کنفرانس ویدیویی فضل هادی فضل معاون مسلکی،
مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره حضور داشتند
با یوسف ضیا مدیر گروه روابط بین الملل و خانم نیال سیار
دستیار مدیر دیوان حسابهای ترکیه بحث و گفتگو نمودند
آقای فضل هادی فضل ضمن خوشامدگویی خدمت آقای
یوسف ضیا و خانم نیال سیار و از آنها برای ابتکار این ویدیو
کنفرانس اظهاری تشکری نمود .در این کنفرانس در
موردبررسی تفاهمنامه دوجانبه گفتگو و در مورد برنامههای
آموزشی تفتیش تکنالوژی معلوماتی ،تفتیش عواید و بررسی
صورتحسابهای قطعیه سال  2020بحث نمودند.

()۱۵

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی بررسی ضمن
تشکری از اعضای دیوان محاسبات ترکیه افزودند :از سال  2014که
اداره عالی بررسی با دیوان محاسبات ترکیه تفاهمنامهای را امضا نموده
است کشور نامبرده با این اداره کمکهای تخنیکی در زمینههای
مختلف از قبیل باال بردن ظرفیت مفتشین نموده است.آقای شیرزاد
گفتند :مطابق ماده  7تفاهمنامه امضاشده ما میخواهیم یک سند پروژه
جداگانه با دیوان محاسبات آن کشور امضا نماییم که در آن
آموزشهای را که  TCAامکان دارد در سال  2020برای اداره عالی
بررسی ارائه دهد روشن نماییم.

یوسف ضیا مدیر روابط بینالمللی بیان نمودکه طبق نامهای که ما از اداره عالی بررسی
افغانستان در تاریخ  23می  2019دریافت نمودهایم در رابطه به توسعه ظرفیت اشتراک
گزاری دانش و تقویت نهادی اداره عالی بررسی افغانستان میباشد ،ما روی برنامههای
تقاضا شده تمرکز کردهایم که عبارتاند از :تفتیش عملکرد ،تفتیش مالی ،تفتیش
عواید و تفتیش تکنالوژی معلوماتی و طبق پالن ما در سال  2019آموزشهای الزم را
درزمینۀ تفتیش عملکرد و مالی به اداره عالی بررسی افغانستان ارائه نمودیم و به
کمکهایمان در سالهای  2020و  2021نیز ادامه خواهیم داد.آقای ضیا اضافه نمود
که در مورد سرتیفیکیت ها نیز با مدیریت ارشد بحث خواهد شد و تاریخهای
مقدماتی برای انجام آموزش (هر دو طرف اینگونه توافق کردهاند)آموزش تفتیش
تکنالوژی معلوماتی در جون  ،2020آموزش بررسی عواید در سپتمبر  2020و آموزش
صورتحسابهای و پیگیری حسابرسیهای قطعیه در سال  2021می باشد.
متعاقباً هر دو طرف اداره عالی بررسی افغانستان و دیوان محاسبات ترکیه برای امضاء
یک سند پروژه  2020مربوط به تفاهمنامه موافقت کردند که شامل تمام اطالعات
درباره برنامه های آموزشی توسط دیوان محاسبات ترکیه به اداره عالی بررسی
افغانستان است.در اخیر آقای فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی از
تمام شرکتکنندگان کنفرانس ویدیوی تشکری نمود و برای ایجاد روابط شفافتر و
مؤثر اشاره نمود و از تالشهای دیوان محاسبات ترکیه برای کمک به اداره عالی
بررسی افغانستان قدردانی نمودند.

()۱۶

گزارش مختصر اجراآت و دست آورد های ریاست بررسی مساعدتهای خارجی سال مالی 1398

اداره عالی بررسی ،بهعنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور که وظایف بررسی تمام نهادهای دولتی را
به عهده دارد .ریاست بررسی مساعدتهای خارجی در کنار دیگر ریاستهای این اداره فعالیت داشته و مسئولیت بررسی پروژههای
انکشافی بانک جهانی ،صندوق وجهی مساعدت برای بازسازی افغانستان ( )ARTFو بررسی گرنت ها و پروژههای دونر های دیگر را
حسب تقاضا و ضرورت در ادارات دولتی مربوطه به عهده دارد.
این ریاست همهساله در حدود ( )40پروژه بانک جهانی و بیشتر از ( )%40مصارف اجراشده سال مالی تحت بررسی از صندوق وجهی
مساعدت برای بازسازی افغانستان را طور نمونه در یک تعداد از وزارتها ،ادارات مرکزی و والیات بهمنظور حصول اهداف معین تحت
بررسی قرار میدهد.
دست آوردها:
طبق پالن منظور شده ،نمونه انتخابشده و در محدوده ضرب األجل تعین شده تمام  44پروژه بانک جهانی به شمول مصارف اجراشده
از گرنت  ARTFدر  14وزارت و  14والیت به شکل موفقانه و با دست آورد های چشمگیر تحت بررسی قرار گرفت که خلص دستآورد
های بررسیهای نامبرده ذیالً ارائه میگردد.

()۱۷

شماره

تفصیل

دست آورد ها

ختم و تکمیل موفقانه تمام تعداد پروژههای بررسیشده ( )44
1

بررسیهای پالن شده

تعداد وزارت های که مصارف  ARTFدر آن بررسی گردید()14
تعداد والیاتیکه مصارفات  ARTFدر آن بررسی گردید ()14

نهائی سازی و ارسال گزارشها و تعداد گزارشها با اظهارنظر موافق  /مطلوب ()40( )Unqualified
2

نامههای

مدیریت

به

بانک

جهانی ،وزارت مالیه و مراجع

تعداد گزارشها با اظهارنظر مشروط ()4( )Qualified

مربوطه
یافتهها ،سفارشها و بیرون تعداد مجموعی یافتههای بررسیهای اجراشده ()325
نویسی های عمده

مجموع بیروننویسیها و مصارف ایکه
غیر مطلوب تلقی گردیده است ( )2,087,401,361افغانی
مجموع بیروننویسیها و مصارف ایکه غیر مطلوب تلقی گردیده است

3

( )3,762,004دالر امریکایی

ارتقای ظرفیت مفتشین و بهبود

 )1ترتیب اوراق کاری برای تمام مراحل بررسی و تطبیق آن در ساحه

کیفیت بررسیها

 )2منظم سازی و بهبود در فایلینگ و نگهداشت اسناد
 )3دخیل سازی مفتشین در هر مرحله بررسی و ایجاد هماهنگی بین
مفتشین و مشاورین خارجی
 )4تدویر برنامههای آموزشی عملی و صنفی داخل وظیفه به مفتشین
موظف در بررسی مساعدتها

4

()۱۸

دست آورد های عمده ریاست بررسی تکنالوژی معلوماتی

 .1اجرای  9بررسی تکنالوژی معلوماتی در وزارتهای
مختلف که ازجمله ( )5بررسی مختلط تکنالوژی
معلوماتی در ترکیب گروه های توظیف بازرسی
رعایت قوانین و مقررات در ادارات مانند :وزارت
معارف ،وزارت صحت عامه ،وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری ،ریاست خزینه و تقاعد و ریاست پاسپورت
صورت گرفته است.
 .2بررسی بهصورت مستقل در ادارات :وزارت
تحصیالت عالی ،ریاست عمومی گمرکات ،کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و شاروالی
کابل صورت گرفته است.
 .3برگزاری آموزش بینالمللی ( )CISAسیستمهای
معلوماتی برای مفتشین ریاست بررسی تکنالوژی
معلوماتی که به مدت  6ماه برگزار گردید.
()۱۹

دست آورد های عمده ریاست بررسی تصدیها و مؤسسات

 .1اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات در ( )64مرجع مرکزی و والیتی از طریق این ریاست.
 .2اجرا و تطبیق موفقانه تفتیش مالی برای اولین بار از طریق این ریاست در تصدی زغالسنگ شمال والیت بغالن ،تصدی افغان گاز
والیت جوزجان و ریاست شرکت هوتل کانتیننتال.
 .3تدویر دو برنامه آموزشی تحت عنوان تفتیش مالی برای مفتشین این ریاست از تاریخ  1398/6/31تا 1398/7/4و از تاریخ  1398/9/18تا
 1398/9/20در مرکز اداره جهت آشنایی و آماده شدن به اجرای تفتیش مالی در ( )10مرجع مرکزی طی سال مالی 1399.
 .4ترتیب استراتیژی بررسی تصدیها و شرکتهای دولتی و تأیید آن از سوی مقام محترم اداره.
 .5ترتیب تعداد ( )4قطعه چک لیست () Guideline Audit Procedureرهنمود مراحل بررسی ( Memorandum Audit
 )Planningیادداشت پالنگذاری تفتیش.
یادونه :دپلټنې عالي ادارې دنورو ریاستونو او آمریتونو السته راوړنې دمیاشتنې خبري ټولګې په نورو ګڼو کې په پرله پسې توګه خپریږي
()۲۰

