
 

 پوټونه کال ر1383د

 کال کې دادارې دکړنو لنډیز ۱۳۸۳په 

داړونده موخو او دپلټنې دکلني پالن سره سم  خپل فعالیتونه تنظیم کړي چې کاري دکنترول او پلټنې عالي ادارې 
  : برنامې ، کړنې او السته راوړنې په الندې توګه وړاندې کیږي

  ېبرنامکاری  

مراجعې چې پکښې وزارتونه ،ادارې تصدیانې او موسسې  (451)کې  پالن مالی کال  دپلټنې په ۱۳۸۳د   .1
ونه ،دولتي شرکتونه او داسې نور ارګانونه شامل وه چې دافغانستان سازمان ټولنیز ، ونهکوپراتیف ، بانکونه ،

 . شمیرې حکم پر بنسټ منظور شوی ده  (5973)نیټې   1382 /28/12 اسالمي انتقالي دولت د 
  و پلټنېپروژ UNDPد  و ا ARTF ،WBد بیا رغونې فند   .2
 ابالغ.او نیمګړتیاو د اصالح په موخه دپلټنو دپایلو تیروتنواړونده مراجعو ته  دن  .3
 PRRداداري اصالحاتو دپروسې پیل  .4
 .کلونو دقطعیه حساب پلټنې۱۳۸۲او۱۳۸۱د .5
 دوړتیا لوړوالی .6
 .دادارې دنړیوالو اړیکو پراختیا .7
 .تدویر دداخلي پلټنې دسیمینارنو .8

 کړنې او السته راوړنې  

 . شوې دي  پلټلې ،تصدیانې او موسسې اونورې ادارې ، ادارا ونهوزارتچې پکښې  مرجع  443 .1
کارکونکي په اداري اصالحاتو کې  شامل شوي ۱۷۱اداري اصالحاتو ددوهم ځل وړاندیز پر بنسټ  د  .2

طرزالعمل سره سم  دآزاد رقابت له الرې په  ( PRR)کال تر ورستیو پورې  داداري اصالحاتو۱۳۸۳اود
 .دنده ګمارل شوي دي

او پایلې اړونده مراجعو ده دنواقصو او  دپلټنې رپوټونه  تر شننې او ارزونې الندې نیول شوي دي  ( 385)  .3
 .لیږدول شوي دي  نیمګړتیاو د اصالح ،تفاوتونوپه موخه

کلدارې چې ددولت پاکستانی  548630و االر ډ 9770262افغانی،  473372035مبلغ  دپلټنو په پایله کې  .4
 . شخیص شوې دي خزانې ته دتحصیل وړ دي ت



لري  دڅیړنې په موخه لوی څارنوالي ته مـاهیت ۍ کیږي او جرمې افغان هملیون 6مبلغ  چې ې( قضی13)  .5
 . استول شوي دي 

 دبهرنیو مرستو پلټنه .  .6

فندونه په بیال بیلو مراجعو   ARTFو ا UNDP ،W.B کال  دلومړیو شپږو میاشتوپه اوږدو کې د۱۳۸۳د
 . همکار بنسټ په مرسته پلټل شوې دي  PKFکې  د 

            

سالکارانو په همکارۍ  دمسلکي وړتیا دلوړوالي په موخه  دانګلیسي ژبې ،کمپیوټر او پلټنې  PKFد  . 7      
 iCISAکال په اوږدو کې  د محاسبې ، ۱۳۸۳( تنه دادارې پلټونکي او رئیسان  د۲۶کورسونه پرانستل شوي دي  )

یوادونو  ه پاکستان، کوریا، بلغاریا، روسیه ولیتوانیا  و دزده کړې په پروګرامونو کې  دهند، موضوعاتاوداسې نور 
 .ته تللي او ګډون پکښې کړی دی

 ددولت دقطعیه حساب پلټل. 8     

کال قطعیه حسابونه پلټل شوی، دځینو نیمګړتیاو او تیروتنو به شتون کې دکنترول او ۱۳۸۲او۱۳۸۱د              
 . پلټنې ادارې له لوری دتائید وړ نده ګرځیدلی 

 څخه معلومات واخیستل شيپالوي دقطعیه حساب دپلټنې له        

چې  د انتوسای ، ایکوسای او اسوسای دپلټنې نړیوالو سازمانونو غړیتوب  ( CAO)دکنترول او پلټنې داره   .9  
 بنگله دیش، جاپان،د خپلې اړیکې  لري  خپلې اړیکې له دوي سره پراخې کړي ،سربیره پردې  دې ادارې 

 نگلستان ا NAOامریکا، پاکستان،  GAOسویدن، فلپین، ایران، کانادا، اندونیزیا، هندوستان، زیالند جدید، برازیل، 
 .هیوادونو سره هم  پراخې کړي دي

دپلټنې او کنترول ادارې  دعمومي رئیس ،مرستیاالنو ،رئیسانو او پلټونکو ددولتي ادارو او وزراتونو داخلي   .10 
په ڼیټه    دداخلي پلټنې ادارو   6/5/1383پلټنې  پلټونکو بهرنیو میلمنو او ددولت ځینو مهمو شخصیتونو په ګډون د 

دستونزو، او دستونزو دعواملو تشخیص ،دحل الرو چارو مندلو او دوتلو الرې دکنترول او پلټنې ادارې تر نظر 
 .سپارښتنې پدې اړه وړاندې شوې ېپرانستل شو او مثبتسیــمــینار الندې 

 دپلتنې اغیزې  .11  



ۍ دکنترول او پلټنې ادارې دپلټنو په پایلو کې ددولت خزانې ته غاناف هملیون 318مبلغ کال په اوږدو کې ۱۳۸۳د
 . دتحصیل وړ ګرزیدلي دي 

 دپلټنې درې میاشتنې مجله )فصلنامه(. 12  

کال کې ترتیب  اوتدوین  شوه چې پکښې پلټنې پورې اړوند ۱۳۸۳په نوم دلومړي ځل لپاره په   Auditدپلټنې یا 
( ټوکې  دلوستلو په موخه ۵۰۰ځانګړې مسایل، دادارې موخې او السته راوړنې   شاملې وې او )

  .،دپلتنې نړیوالو بنسټونو، او دادارې پلټونکو ته وویشل شوېووزارتونو،تصدیانو دهیواد والیتون

 سپارښتنې  .13  

اړونده مراجعو ته دخپلو پلټنو او رپوټونو په پایله کې دتیروتنو او ستونزو دحل په  دکنترول او پلټنې ادارې         
 .موخه الزمه سپارښتنې وړاندې کړې دي

 ترتیب الرښود او فارمټونو ددپلټنې 

دموقتې او انتقالي ادارې درامینځته کیدو څخه ورسته  دپلټنې دالرښود او فارمټونو ترتیب ، دکنترول او پلټنې   .14
ادارې رئیس  ، یو کمیسون ته دنده وسپارله تر څو دپلټنې دکیفیت لوړولو په موخه  دپلټلو الرښود  په مرکزي او 

، ګمرکونو ،مستوفیتونو اونورو مراجعو لپاره طرحه سیمه ایزو بودجوي ادارو، ښاروليانو، تصدیانو او موسسو
 دپخوانیو پلټونکو دالرښوونو او تجربو پر بنسټ ترتیب شو. اوچمتو کړ دغه الرښود 

  

کاله پورې ،دپالن جوړونې سیستم نه درلوده  ډیری دپلټنې ۱۳۸۳دکنترول او پلټنې اداره له تاسیس څخه تر   
عیاري توګه جوړیدل او پر بنسټ یې توظیفات تر سره کیدل چې له نیکه مرغه او غیر م  پالنونه یې درې میاشتني 

دوکتور  محترم پوهندویکال کې دلومړي ځل لپاره  دپلټنې کلنی پالن  دکنترول او پلټنې ادارې رېیس  ۱۳۸۳په 
و او ش په الرښوونه دپالن او شننې ریاست له خوا په یو ځانګړي فارمت کې ترتیب او پلې محمد شریف شریفی

 . ادارو رئیسانو آمرینو خپلې کړنې په میاشتني کلني او اونیزو پالنونو کې تنظیم کړې  په همدې ترتیب د

 ډیر والیکمی دپلټنو . 15

مراجعو څخه  ۳۴۶کال کې   ۱۳۸۳کال څخه تر په ۱۳۸۲دمالي او حسابي چارو دپلټنو کچه په ادارو کې د
 .مراجعوته په مرکز او والیتونو کې ډیروالی راغلی ۴۵۱



 دپلټنو دوخت کموالی   .16

ندې ال دنمونه ګیرۍ روشونو څخه په ګټې اخیستنې او په معاملو کې دخطرونو درجې ته په پام سره ،  دپلټنو
 .میاشتو څخه له یویې تر درې میاشتو پورې کموالی موندلی ده۹-۳مراجعو کې  دپلټنو دتر سره کیدلو وخت له  

 لیږل.واترتیب دتوحیدي رپوټون   .17 

کال کې  هم دترسره شویو کړنو توحیدي رپوټ او دشپږو میاشتو دکړنو رپوټ په انتقالي دوره کې ۱۳۸۳په 
 .محترم عمومي ریاست ته استول شوی ده ترتیب او اودچارو ادارې

                                           کال پورې د ادارې پرمختیایي پالن.۱۳۸۸کال څخه تر ۱۳۸۳د  .18

دافغانستان خلکو  ته ډاډ ورکو چې ټول عامه خدمتونه داسالمی اصول او دپلټنې  دنویواستندردونو په  : لیدلوری  
 پام کې نیول سره سرته رسیږي  

پروژې په همکارۍ اود فل دنکم  دپروژې تیم لیدر دنظر   PKFدغه پالن دکنترول او پلټنې اداره کې د           
  .الندې ترتیب ،خو دالزمه وړتیا په نشتوالی کې په بشپړه توګه پلې نشو

 دادارې ستونزې   

 کورني .1       

 .کمبود  دځینو پلټونکو دمسلکي تجربې        

 .و زوړوالی  دنړۍ  دپرمختګ په کچه په هیواد کې دپلټنې اوحسابي سیستمن        

 . دودانۍ درغونې لپاره دځمکې نشتوالی       

 بهرني .2      

 تعدد. په مراجعو کې دپلټنې دګروپونو       

 .نه راوړل  دپلټنې ګروپونو ته دمعلوماتو او اسنادونو په ټا کلې موده کې      

 . بشپړ ندي  دمالي او حسابي دفترونو اسنادونه       



 . دپلټنو دپایلو دتحقق په برخه کې دمراجعو نه پا ملرنه         

 


