
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عناوین

امضااااف همااااه   امااا    

همکارف میان اداره عاای   

بررساا  اانا اااوان و ادار  

مل  همویش دویا  اااه    

 سویدن

 

ااوراک هیئ  اداره عای  

بررس  در کمیوا  ارهاااف   

ظرایاااااا  و  ااااااروه 

هاااف سااا مان   همکااارف

 ایمللاا  ا ووساااف در بااین

 کشور کوی 

 

ایملل  جوا اان   بین ا  رو 

اداره عاااای  بررسااا   در

  رامیداا  ب  عمل آمد

 

اداره عاااای  بررسااا  ا   

یاااادبود و ) خااااوین رو  

حمایاااا  ا  نربا یااااان  

حماااتر هروریااااو  در  

طاا  مراساام  ( اانا اااوان

  رامیداا  ب  عمل آورد

 

 

 

 تفتیش  

 ماهنامه

 

به ادامه برنامه ارتقای 
ظرفیت کارمندان اداره عالی 

بررسی امروز کورس تفتیش 
دولتی های  ها و شرکت تصدی

ددر این اداره افتتاح گردی  

 

افتتاح کورس تفتیش 
تکنالوژی معلوماتی در تداوم 

برنامه ارتقای ظرفیت 
کارمندان در اداره عالی 

 بررسی

 

 

    7931سال تاسیس                                                                               7931سنبله                                                                                     شماره نهم

 

: همکاران این شماره   
ذبیح اهلل ذکی: ویراستار  

عبدالوکیل نایبی:گزارشگر  

محمد احسان بابکرخیل: دیزاین  

media@sao.gov.af :ایمل ادرس    

www.sao.gov.af/ :ویب سایت    

2525252020: نمبر تلفون  

 

 

 
 

 Audit 

mailto:media@sao.gov.af
http://www.sao.gov.af/


دنادار  مل  همویش دوی  ااه  سوی امضاف هماه   ام  همکارف میان اداره عای  بررس  اانا اوان و   

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

 

محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی 

منظور توسعه روابط با ه افغانستان در تداوم تالش های متمادی خویش ب

ادارات تفتیش سایرکشورها وکذا در راستای ارتقای ظرفیت مفتشین، اخیراً 

اگست سال  92الی  58مطابق  2930سنبله  8الی  0سفر رسمی ازتاریخ 

 .به کشور دوست سویدن داشتند. م5228

 

 تفاهم درین سفرضمن بحث روی موضوعات مسلکی و روابط دوجانبه،

نامه همکاری مسلکی بین اداره عالی بررسی افغانستان و اداره ملی تفتیش 

نامه درنوع خود، یک دست  امضای این تفاهم. سویدن به امضا رساندند

گردد که بر بنیاد  ه عالی بررسی افغانستان محسوب میآورد بزرگ به ادار

نامه، اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن در بخش ارتقای  این تفاهم

 :کند میدر ساحات ذیل همکاری را ظرفیت مفتشین این اداره 

  ؛(مالی، عملکرد و خاص)تفتیش 

 کنترول کیفیت واطمینان کیفیت بالترتیب؛ 

(۱)  



  ؛(مدیریت منابع بشری و ارتباطات)بخش خدماتی 

  (پایاندر سطوح باال، متوسط و )مدیریت. 

های مالی اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن قرارذیل خواهد  کمک

 :بود

باش و سفر های بین المللی، معاشات، مصارف  مصارف محل بود و -2

روزانه و سایر مصارف مربوط که توسط کارمندان ذیدخل اداره ملی 

 .یردگ تفتیش دولت شاهی سویدن صورت می

استخدام مشاورین خارجی که توسط اداره ملی مصارف مربوط به  -5

اداره ملی تفتیش دولت . گردند تفتیش دولت شاهی سویدن قرارداد می

شاهی سویدن مصارف سفر و محل اقامت را نیز برای کارمندان اداره عالی 

.کردبررسی جمهوری اسالمی افغانستان هنگام ضرورت فراهم خواهد 

نامه همکاری میان ادارۀ  ادداشت تفاهماست که این ی یاد آوریقابل      

عالی بررسی افغانستان و ادارۀ ملی تفتیش دولت شاهی سویدن برای مدت 

 باشد سال مدار اعتبار می 9

 

       ایملل  ا ووساف در کشور کوی  هاف سا مان بین ااوراک هیئ  اداره عای  بررس  در کمیو  ارهااف ظرای  و  روه همکارف

 

اشتراک کنندگان جلسه در کنار افغانستان از سایر کشورهای عضو سازمان 

های  یت شکننده، نمایندهالمللی انتوسای و سایر کشورهای دارای وضع بین

 و کشور AFROSAI، AFROSAI-E، IDIنهادهای و ها سازمان

کننده صورت   یلهای ناروی، سویدن و کویت به حیث برگزارکننده و تسه

الی  58منظور تحقق اهداف جلسه قبلی که از تاریخ  به نامبردهجلسه . گرفت

 .گردیدبود تدویر افریقای جنوبی برگزار گردیده 5228ماه می  53

هدف از برگزاری جلسه نامبرده عبارت از تطبیق نظریات ادارات تفتیش 

عضو سازمان انتوسای که در جلسه قبلی در کشور افریقای جنوبی پیرامون 

ارتقای ظرفیت در کشورهای دارای وضعیت شکننده، بود و از جانب دیگر 

ها تبادل افکار و تجربیات کشورهای عضو  برنامه نچو هدف از تدویر هم

گی اجراآت در ساحه کاری هر یک از ه المللی تفتیش از چگون ازمان بینس

 .باشد کشورهای عضو می

بعد از استماع گزارش  CBC ارتقای ظرفیت ساالنه کمیته لسهج -2

از جانب  CBC-Fragile States جلسات اختصاصی کمیته دارای

مشاور سکرتریت سازمان ملل متحد تأکید بر استقاللیت کشورهای عضو 

سازمان ملل در امور استخدام منابع بشری، بودجه و اجرای امور مربوط 

وضعیت شکننده ":های دارای وضعیت شکننده حکومت. بررسی گردید

 عبارت از حالتی است که ادارات عالی بررسی نتوانند به اجرای امور مربوط

(۲)  



طور صد در صد مستقل بپردازند؛ این وضعیت شامل   بررسی به به

استقاللیت در استخدام، درخواست بودجه طبق نیازمندی و اجرای امور 

 "باشد بررسی می

تبادل افکار و تجارب حاصله از اجراآت در ادارات تفتیش سایر -5

ای توسط اعضای حاضر در جلسه  صورت گروپی و دوره  کشورها به

ها از تبادل افکار و تجارب در اخیر مجلس  نتایج و یافته. گرفتصورت 

که در نتیجه از شکننده بودن اوضاع  گردید برای هیئت اداری کمیته ارائه

 .تفتیش حکایت داشت

که  SAI-PMF ارزیابی خودی در ادارات عالی تفتیش یا همان -9

صورت گرفته و گزارش  CBCتوسط بعضی از کشورهای عضو کمیته

. ارائه گردیده، در جلسه بازگوگردید  IDI-INTOSAIقبالً بهآن 

گردد که اداره عالی بررسی افغانستان قبالً ارزیابی خودی  خاطرنشان می

نه رضایت از داده بود و خوشبختا را دو سال قبل انجام SAI-PMFیا

ولی بر استقاللیت استخدام  است؛ حاصل گردیده نامبردهاجرای ارزیابی 

 .عمل آمد بودجه و اجرای امور مربوط به بازرسی تأکیدبه منابع بشری،

 

د جانبه و یا چن های دو هدف دیگر از جلسه فوق عبارت از همکاری -4

جانبه میان ادارات عالی تفتیش کشورهای عضو سازمان انتوسای بوده که 

ا، عراق و البانیهای نامبرده میان کشورهای پولند و  های از همکاری نمونه

 .باشد می نیدرلند، سویدن و کنیا

های  معاون مسلکی اداره عالی بررسی درحاشیه این نشست و درصحبت

های مسلکی تفتیش و تشریک دانش و تجربیات  جداگانه پیرامون همکاری

با ادیتور جنرال کویت، ادیتور جنرال امریکا و رئیس ارتباطات خارجی 

معاون مسلکی اداره عالی  .نظرکردند تبادل اداره تفتیش جاپان بحث و

 ین دیدار، مسئوالن اداره تفتیشا بررسی گفته است که در

آمادگی (Government Accountability Office)  امریکا 

های مسلکی و تخنیکی در امور تفتیش به اداره عالی  خود را برای حمایت

بعد از ختم برنامه، از بررسی افغانستان ابراز داشتند و قرار بر این شد تا 

های همکاری دوجانبه توافق  طریق اسکایپ روی چگونگی و ضرورت

 .گردد

چنان مسئوالن اداره تفتیش جاپان جهت همکاری با اداره  درین نشست هم

را در تفتیش امور زیربنایی و تفتیش امور  عالی بررسی،آمادگی شان

کارهای  مه؛ در عملی سازی آنساختمانی ابراز داشتند که بعد از ختم برنا

 .گیرد مقدماتی صورت می

(۳)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المللی جوانان در اداره عالی بررسی گرامیداشت به عمل آمد از روز بین  

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری درین  

مراسم، ضمن تبریک گفتن این روز برای نسل جوان 

جوانی یکی از مراحل خوب زندگی : افغانستان بیان داشت

بالندگی، نیرومندی، تحرک،   ها است که با پویایی، انسان

به گفته آقای شیرزاد .های بلند همراه است قدرت و انگیزه

سالگی متعلق به دوران جوانی  92سالگی الی  28ازسن 

باشد و جوانان درین مدت خصوصیات منحصر به  می

ویژه تکثر   الیل مختلف بهخودشان رادارند وافغانستان به د

های   شود، انسان های چهار دهه که سبب می  نفوس وجنگ

 02این سرزمین به پیری نرسند؛ ازجمله کشورهای است که 

معاون مالی .دهد درصد نفوس آن را جوانان تشکیل می

های   واداری، نقش ودست آوردهای جوانان را درعرصه

زجمله اشتراک و نقش ویژه ورزش، تعلیم وتربیه، ا  مختلف به

در مسابقات کشورهای   دختران رباط ساز هرات

سوادی، بیکاری،  ستودنی دانست؛ اما فقر، بی را مختلف

کارکردن در کنار بزرگان خانواده و یا هم بدوش داشتن 

های  سرپرستی فامیل و پیدا کردن نفقه را، یکی از چالش

 .دانست که هنوز سد راه جوانان قرارگرفته است

 

 

به مناسبت گرامیداشت از روز  2930سنبله  23در مراسمی که روز دوشنبه 

های مطبوعاتی اداره عالی بررسی  المللی جوانان در تاالر کنفرانس بین

برگزارگردیده بود، مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، روسا، آمرین و 

حضور به هم رسانیده  ویژه کارمندان جوان؛ سایر منسوبان اداره عالی بررسی به

 .بودند

(۴)  



یابی به نهادهای تحصیلی دولتی و عدم توانایی مالی به هدف  عدم راه

چنان قوانین  شمولیت در نهادهای تحصیالت عالی خصوصی، وهم

 گیرانه عدم استخدام جوانان فارغ شده از نهادهای تحصیالت عالی را  سخت

دلیل نداشتن تجربه کاری بخش دیگر از مشکالت پیش روی جوانان  به

 .افغانستان عنوان کرد

ارتباط با پارلمان، گرامیداشت از روز  بانو فرحناز حیدری آمرقطعیه و

اما  ؛ها دانست نیروی کاری آن جوانان را ارج گذاشتن به جوانان و

های زیادی  ارساییها و ن افغانستان با آسیب خاطرنشان ساخت که جوانان در

رو هستند که این مسئله بیشتر ریشه درسطح تکامل اجتماعی، فرهنگی   روبه

وی تأکیدکردکه بهتراست روی چگونگی وضعیت . وسیاسی جامعه دارد

 .ساز، توجه جدی صورت گیرد این قشر توانمند وآینده

 عبدالجمیل هدفمند آمر کنترول کیفیت ریاست تفتیش داخلی، جوانی را 

و فصل شکوفه باران زندگی خواند که  موسم عطرافشانی بوستان عمر

که براثر   ان جوانی را؛ چون گوهری پنداشتهبسیارکوتاه است و دانشمند

با تأسف و : آقای هدفمند گفت. سستی از دست خواهد رفت غفلت و

افغانستان به جهنم  فراوان، درشرایط فعلی فضای زندگی جوانان در  اندوه

و  وی همچنان فقر .گیرد می آنان قربانیاز هرروز ل گشته است وثانی مبد

سوی مواد مخدر دانسته تأکید   بیکاری را عامل اصلی گرایش جوانان به

کرد که تا زمانی خود ما برای پیداکردن راه نجات از چنگ این دشمن 

 .سوی رفا وآسایش نخواهد رفت افغانستان به هولناک دست آستین برنزنیم؛

هلل طاهری آمرپالن و پیگیری وگزارشدهی ریاست بررسی ادارات حسیب ا

، نقش جوانان را در فهم که آخرین سخنران این مراسمبودجوی مرکزی نیز

های  بخش عظیمی حقوق انسان: مدیریتی اوضاع جاری موثردانسته گفت

 این وضع وحال، اکثرجوانان خود را که با گردد این جامعه پایمال می

وی . داند ارزنده می علمیبینند و نقش استادان را در نهادهای  درتجرید می

گردیده است های مشهور جهان که سبب دیگرگونی درجهان  اکثر انقالب

و از همه جوانان  هبازوی پرتحرک نیروی جوانان دانست محصول قوت و را

مام های موجود علیه ز خواست تا در مراحل انتقاد و اعتراض از ناهنجاری

 و یأسشان،  هم نسالن داران، حریم اخالق را رعایت کرده و برای خود و

 .ناامیدی ایجاد نکنند

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2333دسامبر  20در  ذکراست که قابل

روز . عنوان روز جهانی جوانان اعالم کرد سنبله را به 52 برابر  با اگست25

ایجاد « ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان»جهانی جوانان با اندیشه 

خواهد تا عمالً  به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا می. گردید

 .برای کمک به جوانان تالش کنند در راستای توسعه امکانات و منابع،

گوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین  سازمان ملل می 

های مهم و حتی شرکت در ی تصمیم گیر سهم کمرنگ شان درشغلی 

ها،  براین دولت بنا. اند نفس شده  امور، دچار ضعف در باورها و اعتماد به

ردن توانند با فراهم آو ها و افراد خیرخواه، می نهادهای خصوصی، دانشگاه

به این  …نفوذ در مؤسسات و  شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال

 .قشر مهم ومالک آینده کشورکمک کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(۵)  



( یادبود و حمای  ا  نربا یان حمتر هروریاو  در اانا اوان)اداره عای  بررس  ا   خاوین رو  

آوردداا  ب  عمل  ط  مراسم   رام   

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

خورشیدی، به مناسبت گرامیداشت از یادبود و حمایت از قربانیان حمالت تروریستی در افغانستان، در اداره عالی بررسی  2930سنبله  2در مراسمی که روز دوشنبه 

 .هم رسانیده بودنده گان قربانیان رویدادهای تروریستی در کشور نیز هستند؛ حضوربه از آنان از بست یرشده بود، مسئوالن و منسوبان اداره که شماربرگزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری اداره عالی بررسی  مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و

شوم تروریزم پدیده : که نخستین سخنران این مراسم بود گفت

و یک مشکل عمده جهانی است و قربانیان رویدادهای 

های  ویژه افغانستان به اقوام و ملیت تروریستی در جهان به

های سیاسی رابطه  ها و جریانه مختلف وابسته هستند و با گرو

 .ندارند

ترین گزارش فهرست جهانی  در تازه: آقای شیرزاد بیان کرد

وت اقتصاد و انستیتیکشورهای که قربانی تروریزم از سوی 

های اخیر  است که افغانستان طی سال شده، آمده  صلح تهیه

درجریان  است و بیشترین میزان خشونت را تجربه کرده

های طالبان با نیروهای دولتی شماری زیادی از افراد  درگیری

وی مبارزه با تروریزم، . اند داده  دست هایشان را از ملکی جان

مختلف و حمایت از خانواده های  تحکیم وحدت میان اقوام

های هر فرد این  قربانیان تروریزم در افغانستان را از مسئولیت

 .داند میکشور 

 

(۶)  



 

پس از آن محمد فاضل آرام آمر اطالعات و ارتباط عامه اداره عالی 

های تجارتی امریکا   بر برج  عملکرد تروریزم پس از حمله: بررسی گفت

های تروریستی پرده برداشت و این امر   از روی فعالیت 5222سپتامبر  22در 

گذشت سبب حمله امریکا بر افغانستان و سقوط نظام طالبانی گردید؛ ولی با

های مریی   جای خشک شدن، از منابع و آدرس های افراطیت به زمان ریشه

صورت   و درخت افراطیت بهونامریی دور و نزدیک دوباره آبیاری گردید 

 نیم دهه هنوز برکشید که با گذشت بیشتر از یک و تری شاخ و  گسترده

 و با انجام حمالت انتحاری و گردیدههای تروریستی فروکش ن فعالیت

 .گیرد گناه قربانی می انفجاری از مردم بی

های تحقیقی که در مورد تلفات جنگ با  گزارش: آقای آرام افزود

. دهنده و هولناک است یلی تکانشوند خ تروریزم در افغانستان منتشر می

متحده امریکا،  ایاالت "براون  "اساس یک گزارش تحقیقی دانشگاه بر

دی که نیروهای زیر رهبری امریکا میال 5222جنگ افغانستان از سال 

هزار کشته و به  222نزدیک به  5224حکومت طالبان را سقوط دادند تا 

 .همین میزان زخمی به جا گذاشته است

 

 که در اوایل صرف مخالف حضور که گروهای تروریستی درحالی

دادند؛ اما  می ها را هدف قرار نیروهای خارجی در افغانستان بودند و آن

گونه دهشتگری  اند و از هیچ به کشتارجمعی مردم ملکی روی آوردهاکنون 

 .ورزند عام دریغ نمی و قتل

اهلل سلیم بهمن سر مفتش اداره عالی بررسی که برادرش را در یک  کلیم

او : داده است بیان نمود رویداد تروریستی در والیت ننگر هار ازدست

ادکامی سپری کند و گی را با لبخند و ش هکرد که زند تالش می ههمیش

زودی پیر شود؛ اما کشته شدن  کرد که به نمی هرگز در زندگی فکر

برادرش درین رویداد قامت او را خم کرده است و هزاران خانواده افغان 

اند  داده گانشان را در جریان رویدادهای مختلف تروریستی ازدسته که بست

 .با او هم سرنوشت هستند

مایندگی از منسوبان زن در اداره، صحبت بانو شفیقه جعفری که به ن

کرد، ضمن قرائت شعری در باره شهدا و قربانیان رویدادهای تروریستی  می

گناه  ویژه مردم بی  طی سالیان متمادی تروریسم از مردمان جهان به: گفت

های تعلیمی و تحصیلی و  افغانستان قربانی گرفته است ومتاسفانه آنان مکان

سازند، حمله  گونه خطری را متوجه تروریستان نمی هیچافراد ملکی را که 

 .کنند می

 

 

 

 

(۷)  



حسیب اهلل طاهری آمر پالن و پیگیری ریاست بررسی بودجوی مرکزی 

 ئلهترین مس اسم، تروریزم را چالشیین مرا چنان در هم ،اداره عالی بررسی

زمان حال و تهدید جدی علیه صلح و امنیت جهانی دانسته و به چند مورد 

های اخیر در افغانستان به وقوع پیوسته  ین حمالت که طی سالا مشخصی از

وی حمایت از . شماری را گرفته است اشاره کرد های بی و جان انسان

رام به هایشان را بر اساس ارتقای حفاظت و احت قربانیان تروریزم و خانواده

حقوق بشری آنان، امری اخالقی دانسته و کمک و دستگیری بازماندگان 

 .ت های انسانی هر فرد مسلمان عنوان کردیقربانیان را از مکلف

یسم را به سازمان حکومت افغانستان سال قبل پیشنهاد یادبود از قربانیان ترور

نماینده کشورهای جهان؛ به این پیشنهاد رأی  32بود که  ملل ارائه کرده

 .تأیید دادند

طی سالیان : محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفته بود 

ویژه از مردم ما صدها هزار قربانی   متمادی، تروریسم از مردمان جهان به

هایشان  گرفته است، ولی متأسفانه اکثر قربانیان تروریسم با همه دردها و غم

 .اند و با مجرمان برخورد قانونی نشده است شده بسیار زود فراموش

آقای صیقل در سازمان ملل گفته است که انتخاب این روز، کار مبارزه با  

اگست، از سوی  52حال  بااین. افگنی را سرعت خواهد بخشید هراس

المللی یادبود از قربانیان تروریسم  عنوان روز بین  سازمان ملل متحد به

گذاری شده است و امسال برای نخستین بار از این روز درشماری از  نام

  .نهادهای دولتی در افغانستان گرامیداشت شده است

ها و  همویش هصدف بر ام  آمو ا رس  ب  ادام  بر ام  ارهااف ظرای  کارمندان اداره عای  بر

هاف دویو  در این اداره ااوواح  ردید ارک   

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

 

 

 

های کاری  ارتقای ظرفیت کارمندان در اداره عالی بررسی یکی از اولویت

توسعه آن تأکید  همواره رهبری اداره بر تداوم و باشد که این اداره می در

خورشیدی برنامه آموزشی  2930سنبله  54حال، شنبه  با این. کرده است

های دولتی، توسط محترم مجیب الرحمن شیرزاد  ها شرکت تفتیش تصدی

ررسی معاون مالی واداری  اداره و مسئوالن منابع بشری، در مقر اداره عالی ب

 .افتتاح گردید

رشرایط کنونی د :آموزشی گفت برنامهحین افتتاح این  یمعاون مالی و ادار

اداره عالی بررسی و حکومت به آن معطوف بوده و  جهموضوع که بیشترتو

های  ها وشرکت تفتیش تصدی باشد، از ارزشمندی بسیاری برخوردار می

 .دولتی است

که ما به دولت ارائه کردیم؛ اگر پالن مبارزه های را  تمام پالن: وی افزود

ساله  چنان درپالن پنج با فساد است و یا پالن استراتژی مبارزه با فساد و یا هم

 باشد و بهبود ها و شرکت های دولتی شامل می خود اداره، تفتیش تصدی

(۸)  



برای اداره عالی بررسی خیلی  ها وموسسات؛ وضعیت تفتیش در تصدی

 .مهم است

دو پالن آموزشی که یکی  پالن امسال، در: رزاد خاطرنشان کردآقای شی

یک سلسله  و دیگر آن آن خارجی و درکشورترکیه پالن شده است

همانگونه که . شده است باشد روی دست گرفته می های داخلی آموزش

با  از طریق رقابت آزاد های داخلی را جریان هستید روند آموزش شما در

حال حاضر این  بانکداری افغانستان قرارداد کردیم که در انستیتیوت مالی و

صورت موفقانه به پیش  ادامه داشته و به های مختلف بخش آموزش در

 .رود می

 ها و ها در تصدی به دلیل موجودیت چالش: معاون مالی واداری گفت

های دولتی  شرکت ها و های دولتی، آموزش در مورد تفتیش تصدی شرکت

که  باشد و هنگامی بااهمیت می بررسی خیلی ارزشمند و برای اداره عالی

باید  روید؛ های دولتی می شرکت ها و شما به حیث مفتش به تصدی

 .اساسی ارزیابی صورت بگیرد صورت درست و به

آموزشی جداً تقاضا کرد تا درمورد  برنامهاین  شامل دروی از مفتشین 

بیشتر  شانهای دولتی با استاد  ها و شرکت یادگرفتن نحوه تفتیش تصدی

در  شانداخل مباحثه گردیده و بیشتر سهم بگیرید و برتجارب چندین ساله 

یک نتیجه ملموس به  برنامه آموزشیدرختم این  تا یدکار تفتیش بیفزا

 .دست بیاورید

قسمی که شما : چنان بیان کرد اداره عالی بررسی هم  معاون مالی واداری

( بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان)درجریان هستید اخیراً سیگار 

و برنامه پروموت یا توانمندسازی زنان  PFMR5 گفته است که پروژه

بگویند  FSP ختم پروژه روزی نشودکه در، ناکام بوده است درافغانستان

هم که سه سال را در بر گرفت، یک پروژه ناکام بوده و  FSP که پروژه

 .کدام موفقیتی درپی نداشت

بانکداری افغانستان به حیث  مطیع اهلل حفیظی که از طرف انستیتیوت مالی و

ماقبل از شروع این برنامه :برد گفت این برنامه آموزشی را پیش می  استاد،

های  ابق به نیازمندیآموزشی، سطح تجارب کاری مفتشین را بررسی و مط

نحوه  روزه،  شان، مواد درسی خود را تهیه نمودیم که در این دوره ده

های دولتی،  ها درتصدی ها وشرکت بازرسی محاسبه، پیدا نمودن چالش

های مختلف محاسبه، اقسام شمارش وحسابداری را برایشان تدریس  بخش

 .خواهیم کرد

ها وموسسات  است تفتیش تصدیتن از مفتشین ری 28در این برنامه تعداد 

ین زمینه ا ماه میزان در 4سنبله الی  54درمدت ده روز کاری یعنی از 

 .شدآموزش داده 
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همویش هکنایوژف معلوماه  در هداوم بر ام  ارهااف ظرای  کارمندان در  بر ام  آمو ا اوواح ا

 اداره عای  بررس 

 

 

   

به سلسله برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان اداره عالی بررسی روز 

( IT)آموزشی تفتیش تکنالوژی معلوماتی  برنامه 2930سنبله  4یکشنبه 

 ط مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالیبرای تعداد از منسوبان اداره، توس

 گردید واداری اداره عالی بررسی در تاالر تدریسی اداره؛ افتتاح

امروز پروگرام : اداری حین افتتاح این برنامه آموزشی گفت معاون مالی و

نوعی از تفتیش ( IT)تفتیش تکنالوژی معلوماتی افتتاح گردید و تفتیش 

گانی پیداکرده است و ما نیز  ههای اخیر استفاده هم است که طی سال

ریت تفتیش خوشبختانه امسال در اداره عالی بررسی، یک آمریت را بنام آم

تکنالوژی معلوماتی ایجاد کردیم و در تشکیل ما منظور شده و زمانی که 

به هایش را  صورت مستقل فعالیت تواند به منظوری آن بیاید، این آمریت می

توانیم تفتیش خاص ومستقل  منسجم پیش ببرد و ما آن زمان میگونه 

 .تکنالوژی معلوماتی را در نهادهای دولتی شروع کنیم

های را که در داخل و  شما قبل از این نیز آموزش: شیرزاد افزود آقای

اید و  خارج از کشور در مورد تفتیش تکنالوژی معلوماتی به دست آورده

امروز پروگرام جدید که از طرف . دارید ین زمینها تجربه عملی هم در

گردد یک فرصت  انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان به شما تدریس می

دهد که از نزدیک بتوانید موضوعات تفتیش تکنالوژی  را به شما می دیگر

باشد  ها مهم می ین نوع آموزشا معلوماتی را بیاموزید و آنچه برای شما در

های مهم  ایید تا شاخصهنظر نم این است که شما بیشتر با استاد بحث و تبادل

تفتیش،  ، مفهوم، آن، تفتیش تکنالوژی معلوماتی، نتیجه ایناین تفتیش

دست آورد تفتیش تکنالوژی معلوماتی، چگونگی آغاز و انجام یافتن 

به کار  گیتی، اهداف عمده این تفتیش و چگونتفتیش تکنالوژی معلوما

و  به دست آوریدگیری تفتیش تکنالوژی معلوماتی در خارج از کشور را، 

که در مسلک تفتیش تکنالوژی معلوماتی، آگاهی الزم را کسب کنید تا این

جای موظف  هرگاه از طرف اداره به حیث تفتیش تکنالوژی معلوماتی به

ه را مل داشته باشید تا اهداف تعین شدشوید در وظیفه خود مهارت کا می

 .به دست آورده بتوانید 

در اداره عالی بررسی که از طرف آمریت ( IT)تفتیش تکنالوژی معلوماتی

توسط استادان  بودارتقای ظرفیت وانکشاف منابع بشری ترتیب شده 

انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، درمدت ده روزکاری تدریس 

تن از منسوبان اداره عالی بررسی درآن آموزش داده  22و تعداد  گردید

 .شد
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