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دیدار محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی با محترم ویس احمد برمک وزیر 

 امور داخله

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

 

   

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی با 
جوزا  02به تاریخ  ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان محترم
 نمودنددر مقر آن وزارت دیدار و گفتگو  7931

درگام نخست محترم دکتور شریفی غرض از این نشست را با محترم وزیر 
پیرامون نحوه ی کاری، ساحات مسوولیت و  داخله در میان گذاشته و 

فعالیت های اداره به اساس احتمال خطر به وزیر امور داخله ؛ معلومات 
بیانگر این  ارایه نموده افزود که تجارب و یافته های مسلکی این اداره

واقعیت است که فساد مالی در ادارات دولتی به مقیاس متفاوت موجود 
است، که جهت مبارزه با این مصیبت، الزم است تا حین اجراآت، تطبیق 
قوانین و مقررات را در بخش مالی و حسابی فراموش نکنیم؛ زیرا مدیریت 

ئیس اداره نوین میطلبد تا توجه بیشتر به کنترول داخلی صورت گیرد، ر
عالی بررسی به طور مستند مواردی را از اجراآت آن وزارت طی سال 

 .های گذشته به ایشان بازگو نمود

رییس اداره عالی بررسی با اشاره به ماده سیزدهم قانون این اداره؛     
تفتیش مصارف محرم را به عهده داشته و مطابق با این ماده رئیس این 

ادارات دولتی را مطابق با احکام این قانون  تواند مصارف محرم اداره می
از آنجاییکه وزارت امور داخله همه ساله بودجه محرم خود را . تفتیش نماید

به مصرف می رساند، توجه جدی آن مقام را در پیوند به مصرف شفاف 
 .این بودجه خواهان گردید

اره محترم ویس احمد برمک از مالقات خویش با رئیس اد در این دیدار   
و دستاوردها و  عالی تفتیش در دفتر کاری شان اظهار خرسندی نموده

کارکردهای اداره عالی بررسی را در سال های پسین نمونه و بی پیشینه 
ایشان وعده هر گونه همکاری را در جهت آوردن شفافیت مالی و . خواند

بخصوص در بازرسی از بودجه محرم   حسابگیری درست از آن وزارت
ایشان متذکر گردیدند که پس از آغاز کار بحیث . مور داخله دادندوزارت ا

وزیر امور داخله، تغییرات زیادی در جهت شفافیت و پاسخگویی در امور 
مالی بوجود آورده است و بودجه محرم مطابق به رهنمود آن به مصرف 

 .رسیده است

ای وزیر داخله افزودند که با وجود همه تدابیر اتخاذ شده در عرصه ه
.مختلف وزارت، مشکالتی در اجراآت تا هنوز هم موجود است
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رییس اداره عالی بررسی از تمام مفتشین خواست که با حفظ شفافیت و بی طرفی در کار شان جلوی توطیه 

 علیه این اداره را بگیرند

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

 

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی روزشنبه دوم 

خورشیدی در محفلی که در تاالرمطبوعاتی اداره با  7931سرطان سال 

حضور مفتیشن و سایرکارمندان اداره تدویرشده بود سخنرانی نموده 

ودرگام نخست به مفتشین که پس از ختم یک ماموریت رسمی سه ماه 

بخیر وسالمت ازوالیت های مختلف به مرکز برگشته اند خوش آمدید 

شان و شرایط دشوار وناگوار؛ گفته و ازینکه درین مدت زمان کاری 

کوچکترین آسیبی متوجه جان آنان نبوده آن را موهبت الهی توصیف 

 .کرده واظهارخشنودی نمودند

 

رییس اداره عالی بررسی درضمن، چند مورد از موضوعات داخلی مرتبط 

به امور کاری اداره را با مفتشین شریک ساخته و از آنان خواست برای 

 .ن مسایل توجهی الزم داشته باشندتحقق وعملی شدن ای

ایشان اولین هدف اداره بررسی را بدست آوردن اطمنان ازچگونگی 

اجرآت مالی واداری در ادارات دانسته عنوان کرد که از طریق بازرسی ها، 

وپالیسی اداره انجام می شود ومفتشین باید  معیارهای انتوسای  مطابق به 

درستی بدانند و مطابق به فهم خود شان و را به  اهداف کلی و پالسی اداره 

 .زبان ساده به مسووالن و کارمندان سایر ادارات تفهیم کنند
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درحالی که افغانستان با چالش های جدی امنیتی مواجه : دکتورشریفی بیان داشت

به والیت های دور و نزدیک جهت بازرسی،به منظور ( مفتشین)رفتن شما می باشد؛ 

ازین .اهداف اداره خیلی مشکل و درعین حال قابل قدر است برآورده شدن وتحقق

رو است آنانی که به نحوی بودجه ملی را در ادارات دولتی حیف ومیل کردند و 

و خود را برآت داده باشند، تالش می   گروهای مشخص برای اینکه افشاء نشوند

ان دارند کنند تا درمسیر کارکرد شما و درکل اداره عالی بررسی، توطیه راه بی

تا   بناء همه مفتشین درین زمینه مکلف هستند. وازین طریق به فساد خود ادامه دهند 

  .به درستی از احتیاط کامل کارگیرند در مدت زمان کاری شان در مراجع؛ 

در پالن رهنمودی مدت زمان کاری تان معیین است : پوهنوال شریفی تاکید کرد

کلفیت دارید تا کارهای بازرسی تان را مطابق به وشما نظر به قانون ومقررات اداره م

به گفته وی .آن پیش ببرید زیرا دیگر وقت اضافی برای تان داده نمی شود

به  مشکالت در ادارات تحت بازرسی زیاد است و اکثرن مسووالن آن مراجع  

زودی حاضر نمی شوند که به سوال های شماپاسخ ارایه کنند، شما باید تالش کنید 

درآخر برنامه ی کاری مسوده یافته های خویش را به مسووالن بلند پایه ی  که

مراجع بازرسی شده ارایه و قناعت شان را که با ذکرنام، موقف وامضای مقام مزین 

  به پرسش نامه ها  نگران عدم پاسخگویی مراجع  باشد بدست آورید و درغیرآن،

ی توانید عدم پاسخگویی ادارات را ومطابق به قانون م  های تان نباشید  واستعالم

 .درگزارش تان درج کرده ورفع مسوولیت نمایید

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی درمورد توظیفات 

این توظیفات توسط یک : مفتشین به مراجع، نیز معلومات ارایه کرده بیان داشت 

اداره تشکیل شده و  -فساد اداری  کمیته که مطابق به پالیسی استراتیژی مبارزه با

هستند؛ ( مسلکی  –مالی واداری ) اعضای آن روءسا وآمرین به شمول دو معاون

صورت می گیرد و درتوظیفات هیچگونه منفعت شخصی وجود ندارد وازین ناحیه 

 .همه مطمین باشید

دکتور شریفی همچنان برنیازمندی وضرورت دسپلین داخلی تاکید کرده وبی 

طرفی، شفافیت و صداقت را یکی از معیار های انتوسای دانست که باید به وجه 

وسایرکارمندان اداره عالی  مفتشین وی تاکید کرد که . احسن رعایت گردد

گزارش های کاری شان را که در داخل وخارج کشور آموخته اند ارایه   بررسی

. تا اداره بداند که این سفرها وبرنامه های کاری؛ چه دست آورد داشته است کنند 

ادارات و  درترکیب هیات مختلط با نمایده  هشدار داد،هرگاه مفتشینی که  وی 

دیگر توظیف می گردند وبعد از اتمام کار بازرسی شان، دیگر به هیچ نهاد های 

 .وجه حق ندارند که به مراجع بروند

بزرگ و ازجانب   وی سوء استفاده از صالحیت های کاری و وظیفوی را خیانت

 .هیات رهبری اداره عالی بررسی قابل پیگیری عنوان کرد
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ت مالیه و ادارۀ عالی بررسیامضاء تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه میان وزار  

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

 

بهبود عملکرد ریفورم مالی  برنامه  به ادامه نشست های قبلی پیرامون تطبیق 

جوزای سال  17و وزارت مالیه، به تاریح  عامه، میان اداره عالی بررسی 

با حضور محترم مجیب الرحمن شیرزاد  نشستی دیگری  خورشیدی  7931

و محمد خالد پاینده معین مالی و  رسی معاون مالی و اداری اداره عالی بر

 .زارت مالیه برگزار گردید

 

تفاهمنامه ی تطبیق برنامه ی بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه که در این 

سال آینده ازاعتبار کامل  5نسشتمیان طرفین به امضاء رسید؛ تا مدت 

 .برخوردار خواهد بود

عملکرد و ریفورم مالی اهداف مهم آن؛ تطبیق موثر برنامه ی بهبود 

در اداره عالی بررسی جهت حفظ استقاللیت، بیطرفی و  (FPIP)عامه

جلوگیری از تضاد منافع میان این اداره و وزارت مالیه بوده که ترتیب، 

تدقیق و منظوری پالن ها، ارزیابی متخصصین، تخصیص منابع، ارتباطات 

نی میباشد که توسط کاری ادارۀ عالی بررسی با وزارت مالیه و بانک جها

 .پیش برده می شود(FSP) پروژه

میالدی در وزارت  1175درسال  برنامه بهبود عملکرد و ریفورم مالی  

مالیه آغاز گردیده و تمام بخش های این وزارت به شمول دفتر وزیر مالیه 

تاکنون اداره تدارکات . زیر پوشش این برنامه قرارگرفته است

مت،نیزشامل این برنامه شدند وقراراست واداره آسان خد AITI ملی،

اداره عالی بررسی نیز به این پروسه بپیوندد و ( 1172) درسال روان میالدی 

 1172همچنان گفتگو ها با وزارت فواید عامه نیز صورت گرفته تا درسال 

 .شامل این برنامه شوند

با این حال برنامه بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه درجهت تحقق  

صالحات وارتقاء ظرفیتدرادارات دولتی،به همکاری دونرهای کمک ا

 .کننده پیش برده می شود
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دو ربع  دروداخل کشوردستاورد های آموزشی کارمندان اداره عالی بررسی در درازمدت وکوتاه مدت درخارج  

خورشیدی 2930سال مالی  اول  

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

 
 

 
عنوان عالیترین نهاد  به اداره عالی بررسی منحیث یک اداره مستقل و

همواره تالش کرده  بازرسی کننده امورمالی و حسابی در سطح کشور

 تفتیش در مطابقت با استندردهای انتوسایمعیاری سازی است با  

(INTOSAI ) به منظور ظرفیت سازی در و و استندردهای بین المللی

های آموزشی  بخشهای مختلف مخصوصاً در حوزه تخصصی تفتیش برنامه

کوتاه مدت و بلند مدت را در داخل و خارج کشور برای کارمندان این 

  .سازداداره فراهم 

الی اکنون انجام خورشیدی  7927آنچه که از سال  اداره عالی تفتیش با

داده است بسنده ننموده و در نظر دارد تا فعالیتهای اداره را بیشتر از پیش 

معیاری ساخته و در جهت بهبود کیفیت تفتیش وگزارشدهی گامهای مؤثر 

، مزید برآن در قسمت ارتقای ظرفیت مسلکی و شود وعملی برداشته 

دست دارد و در  را روی النهایدردهای بین المللی پاجرای تفتیش به استن

داره با توجه به این ا. را نیز برداشته استعملی این راستا گامهای 

نیازمندیهای کنونی تصمیم جدی دارد تا سطح مسلکی و ظرفیت کاری 

المللی و به  - مفتشین متذکره را تا اندازه که بازرسیها را به استندردهای بین

بااین حال درکنار سایر  .انجام داده بتوانند، ارتقا بخشد النهشکل مستق

موارد در جدول  طور اختصار بهدستاورد ها در سال های گذشته،  میتوان به 

 اجرایی شدهخورشیدی  7931ربع اول الی ربع دوم سال مالی  زیر که طی

 .؛ اشاره کرداست
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7931سفر های خارجی طی ربع اول الی دوم سال مالی   

 تاریخ شروع تاریخ ختم نام برنامه کشور
شما شهرت

 اسم ولد ره

Audit of E – Governance  79/77/7931 هندوستان  71/72/7931  نظام الدین 
فضل هللا 

 نظامی
7 

Workshop for SAIs Engaging with Stakeholders 1/0/7931 فلیپین  9/0/7931  

 محمد اسماعیل
محمد علی 

 شریعتی
0 

حسنغالم   
احمد 
راشد 
 گران

 سنگاپور
Combating Corruption Investigation Techniques and 

International Cooperation 
01/0/7931  02/0/7931  

 محمد سرور
نعمان 

 اسحق زی
9 

 سید احسان هللا
سید ُدر 
 هللا احسان

 تاریخ شروع تاریخ ختم پروگرام ماستری کشور
 کشور شهرت

شما
 ره

 اسم ولد

 محمد قسیم ماه جدی ادامه دارد برنامه ماستری پوهنتون نانجیگ  چین
میالد 
 کرمخیل

7 

7931طی ربع اول و دوم سال مالی  برنامه های آموزشی داخلی  

 نام برنامه تعداد شاملین تاریخ شروع تاریخ ختم مالحظات
شما
 ره

 
01/72/

7931 
5/2/7931 تن 71   Level Elementary  7 

 
01/72/

7931 
5/2/7931 تن 09   Level Intermediate  0 

 
1/70/

7931 
1/70/7931 تن 720   

لست شاملین سیمینار آموزشی یک روزه 
 تشریح فورمه های ارزیابی اجراات

9 

 01/7/7931  07/7/7931 تن 715   2 سیمینار آموزشی نیازسنجی آموزشی 

 01/7/7931  01/7/7931 تن 92   
ترتيب پالن پنج ساله یک روزه سيمينار 

FPIP   
5 

 09/0/7931  73/0/7931 تن 05   1 مدیریت منابع بشری 

 2/0/7931  2/0/7931 تن 90   1 سيمينار یک روزه ثبت و بررسی دارایی ها 

7931طی ربع اول و دوم سال مالی  کورس های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی  

 نام برنامه تعداد شاملین تاریخ شروع تاریخ ختم مالحظات
شما
 ره

 
به مدت ده ماه ادامه 

 خواهد داشت
جدیماه  تن 0   

-CBR)توسعۀ مـــــدیریت سطح متوسط 
Mid-Level Management 
Development Program) 

7 

 79/70/7931  5/70/7931 تن 7   0 دور سوم برنامه آموزشی امور تدارکاتی 

 03/70/7931  07/70/7931 تن 7  برنامه آموزشی امور تدارکاتی چهارمدور    9 

 71/9/7931  1/9/7931 تن 0  برنامه آموزشی امور تدارکاتی هفتمدور    2 
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