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کمیسیون  رئیس  با  تفتیش  عالى  اداره  رهبرى  هیأت  مشترك  نشست 
بودجه، مالى، محاسبات عامه و امور بانک هاى ولسى جرگه شوراى ملى

روز چهار شنبه مؤرخ 20 حمل 1399 محترم محمد نعیم 
حقمل رئیس عمومى ادارة عالى تفیش(مفتش ٌکل)، فضل 
اسناد  رعایت  و  مالى  هاى  تفتیش  معاون  فضل  هادى 
تقنینى، محمد اشرف عالمى آمر بازرسى قطعیه و محمد 
با  تفتیش  عالى  اداره  پارلمانى  امور  مشاور  خالقى  نسیم 
مالى،  کمیسیون  رئیس  صافى  میرافغان  الحاج  محترم 
محترم جاوید  بانک ها،  وامور  محاسبات عمومى  بودجه، 

صافى عضو این کمیسیون دیدار و گفتگو نمودند.
هدف این نشست که همآهنگى وهمکارى هاى تخنیکى 
میان کمیسیون مالى و بودجه پارلمان و اداره عالى تفتیش 

میباشد؛ بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت.
عالى  ادارة  عمومى  رئیس  حقمل  نعیم  محمد  نخست 
به  صافى  میرافغان  محترم  انتخاب  ٌکل)  تفتیش(مفتش 
حیث رئیس کمیسیون مالى و بودجه مجلس نمایندگان را 
تبریک گفته، افزود: ما همکارى هاى نزدیک و مشترك 
خویش را با این کمیسیون اعالم مى نماییم و توقع داریم 
از  و  گردد  دایر  بیشترى  جلسات  همآهنگى  منظور  به 
وکالى محترم پارلمان میخواهم تا گزارش رعایت قوانین 
در ارتباط به مصارف و عواید سایر نهاد هاى دولتى که 
توسط اداره عالى تفتیش ترتیب میشود، را نیز تحت غور 

و بررسى قرار دهند.

متعاقبا محترم میرافغان صافى رئیس کمیسیون مالى 
صالحیت  مجلس،  اعضاى  معرفى  از  بعد  وبودجه 
هاى کمیسیون مالى وبودجه را توضیح داده گفت: 
همکارى و روابط نزدیک میان اداره عالى تفتیش و 
پارلمان بخصوص کمیسیون مالى وبودجه، در برمال 
مى  کمک  حکومتى  درارگانهاى  نواقص  سازى 

نماید تا قانون تطبیق گردد.
وتطبیق  برقانونیت  بودجه  و  مالى  کمیسیون  رئیس 
قانون درسطوح مختلف امور مالى وبودجه صحبت 
نموده اظهار داشت که مشکالت دربخش هاى مالى 
طور  به  باید  و  است  فراوان  عایداتى  وچشمه هاى 
از  تا  بگیرد  صورت  دقیق  وبررسى  نظارت  جدى 

حیف ومیل عواید ملى جلوگیرى صورت گیرد.
در اخیر محترم جاوید صافى عضو کمیسیون مالى 
وتطبیق  دوامدار  وبررسى  برنظارت  نیز  وبودجه 
و  وبودجه  مالى  کمیسیون  میان  وهمکارى  قانون 
از  بعد  نشست  و  نموده  تاکید  تفتیش  عالى  ادارة 
میان  جلسات  تدویر  همآهنگى  روى  توافق 
پایان  تفتیش  عالى  وادارة  وبودجه  مالى  کمیسیون 

یافت.

٢یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه  صفحه ٣
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به  ٌکل)  تفتیش(مفتش  عالى  اداره  عمومى  رئیس 
با فضل محمود فضلى رئیس  تاریخ 19 ثور 1399 

اداره امور ریاست جمهورى دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار آقاى حقمل سمت جدید آقاى فضلى 
را در این مقطع خاص زمانى در راستاى مهار نمودن 
شفافیت  تامین  و  همسوئى  مشترك،  هاى  چالش 

مالى با اداره عالى تفتیش نوید بخش خواند.
در ادامه این دیدار آقاى فضلى نقش استثنائى اداره 
خاطر  به  حکومت  بدنه  در  را  تفتیش  عالى 
حسابگیرى و حسابدهى دارائى عامه مورد تائید قرار 
رئیس  به  جانبه  همه  هاى  همکارى  وعده  داده 

عمومى  اداره عالى تفتیش نمود.

رئیس  لوی  ادارې  د چارو  رئیس  ادارې عمومي  دپلټنې عايل 

فضل محمود فضيل رسه دپیژند ګلوي او کاري همکاریو لیدنه 

وکړزه 

دپلټنې عايل ادارې عمومی رئیس د١٣٩٩ملریز کال دغربګويل 

په ١٠ نیټه دجمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رېیس فضل 

محمود فضيل رسه لیدنه او خربې اترې وکړې.

پدې لیدنه کې ښاغيل حقمل د ښاغيل فضيل نوي دنده یې 

وړلو،  مینځه  دله  ننګونو  دګډو  کې  وخت  ځانګړي  پدې 

همغږۍ او د مايل روڼتیا دتنګښت په موخه یې دپلټنې عايل 

ادارې رسه هیله بښونکې وبلله. 

ادارې  عايل  پلټنې  د  ادامه کې ښاغيل فضيل  په  لیدنې  ددې 

شتمنۍ  دعامه  کې  بدنه  په  حکومت  د  یې  ونډزه  ځانګړې 

څخه دحساب اخیستلو او حساب ورکولو په خاطر تائید کړزه 

او دپلټنې عايل ادارې رئیس رسه یې د هر اړخیزو همکاریو 

ژمنه وکړزه.

دیدار کارى و تعارفى رئیس عمومى اداره عالى 
تفتیش(مفتش ٌکل) با رئیس اداره امور 

صفحه ٣یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت
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قانون ادارة عالى تفتیش توسط فرمان تقنینى مقام 
عالى ریاست جمهورى توشیح و نافذ گردید 

کابینۀ  مؤرخ1398/12/14   (13) شماره  مصوبۀ  اساس  به  قبًال  که  تفتیش  عالى  ادارة  قانون 
تقنینى تصویب گردیده بود، ذریعۀ فرمان شماره  به حیث فرمان  افغانستان  جمهورى اسالمى 

(45) مؤرخ1398/12/15 رئیس جمهورى اسالمى افغانستان توشیح و نافذ گردید.
در این قانون، ادارة عالى بررسى به ادارة عالى تفتیش تغییر نام نموده است. این قانون از مفاد 
زیادى برخوردار بوده که صالحیت هاى بودجوى، وظیفوى و مسلکى این اداره را هم از لحاظ 
ساختارى و هم از لحاظ وظیفوى شامل بوده و معیارهاى بین المللى و اصول اساسى تفتیش در 

آن در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است، تصریح ابعاد فراگیر تنظیم امور مسلکى و ادارى در این قانون؛ میدان برنامه
 ریزى ها و عملکرد اداره را به خاطر رسیدن به اهداف مورد نظر، با انرژى تر و دستآوردهاى آن 

را محسوس تر مى گرداند.

٤یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه 
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صفی الله بری؛ دپلټنې عايل ادارې د عوایدو د پلټنې 

ریاست د رسپرست رئیس په توګه په دنده وګÇرل شو 

ښاغلی محمد نعیم حقمل، دپلټنې عايل ادارې عمومی رئیس نن دوشنبه  

د ١٣٩٩ملریز کال د وري په ٤ نیټه دیوې غونډې په تر څ کې چې دپلټنې 

عايل ادارې دمايل او تقنیني اسنادو د رعایت د پلټنو مرستیال فضل هادی 

 ، شیرزاد  الرحمن  مجیب  مرستیال  اداري  او  مايل  ادارې  ددې  او  فضل 

رئیسانو، آمرینو او د ادارې ځینوکارکونکو هم ګډون درلود، ښاغلی صفی 

الله بری یې د عوایدو د پلټنې ریاست درسپرست په توګه ددغې ادارې 

کارکونکو ته وروپیژنده. په پیل کې محمد نعیم حقمل، د پلټنې عايل 

ادارې رئیس ښاغيل بري ته یې دښه راغالست ویلو تر څنګ وویل : بری 

په  او  لري،  تجربه  کاري  کلنه  کې شل  ادارو  اونورو  دولتي  په  صاحب 

ځانګړې توګه دپلټنې په برخه کې اته کلنه تجربه لري ، دماسرتۍ تر 

کچې لوړې زده کړې کړي، هیله مندیم چې زموږ لپاره ښه همکاراوويس 

لکه څنګه چې د دولت او ددې ادارې مهمه برخه عواید دې او دولت 

هم زیار بايس تر څو خپل عواید لوړ کړي او ددولت لګښتونه له داخيل 

عوایدو څخه Õویل کړي، له بل پلوه د عوایدو د راټولیدو په برخه کې 

د  چې  غواړم  څخه  صاحب  بري  له  نو  لري  شتون  هم  خطر  دفساد 

عوایدوپه برخه کې لومړی د عوایدو رسچینې او د خطر برخې په نښه 

 کړي او ورسته بیا په عميل توګه د عوایدو 

دپلټنې په برخه کې کار پیل کړي. همدارنګه 

دپلټنې عايل ادارې رئیس ښاغيل بري رسه یې  

په کاري برخه کې دهر ډول همکارۍ ژمنه 

وکړه او دژوند په چارو کې ورته دبریا هیله 

وکړه.  پدې لړ کې صفی الله بری دعوایدو 

پلټنې عايل  : د  دپلټنې ریاست رئیس وویل 

کوم  مننه  اعتÇد څخه  له  د مرشتابه  ادارې 

چې دا لوی مسولیت یې موږ ته را په غاړه 

کړاو دا مسولیت به زه په پوره ایÇندارۍ  او 

بري  ورسوم.ښاغيل  رسته  رسه  رښتینوالۍ 

زه  چې  لري  دلیلونه  عمده  دوه  کړه:  زیاته 

دلته دخدمت کولو لپاره راغلی یم ، لومړی 

نظر  لحاظ  په  دقانون  او  داهمیت  چې  دا 

کولو  خدمت  دښه  دلته  څخه  ادارو  نورو 

زمینه برابره ده.

صفحه ٥یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت
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او دوهم دا چې پدې اداره کې یو کاري ژمن ټیم ده چې په پوره ایÇندارۍ او رښتنوالۍ رسه په ګډه دوطن دښې 

راتلونکې لپاره کار کوي نو په داسې ماحول کې کار کول ښې پایلې لري، او غواړم چې له دې ټیم رسه یو ځای کار وکړم 

او له ټولو همکارانو یې وغوښتل تر څوله ده رسه په کاري برخه کې همکاري وکړي، او هیله یې څرګنده کړه چې 

وکولی شو په لنډ وخت کې  دپلټنې عايل ادارې  موخو ته  ورنژدې شو.

اسنادو د رعایت د  تقنیني  او  ادارې دمايل  ورپسې دپلټنې عايل 

پلټنو مرستیال فضل هادي فضل ښاغيل بری ته یې په دې پست 

کې د ګÇرنې مبارکې وویله او څرګنده یې کړه: د عوایدو ریاست 

زموږ دریاستونو له کلیدي برخو څخه ده چې انشا الله ستاسو په 

راتلو رسه به پدې ریاست کې کومې نیمکړتیاوې چې شتون لري 

هغه لرې يش او موږ له تاسو رسه همکاریو او ټول به یو ځای د 

یو ټیم په څیر کارکو او په کاري برخه کې ورته دبریالیتوب هیله 

وکړه.

دغونډې په ورستیو شیبو کې عبدالطیف پارسا  دپلټنې عايل ادارې 

اسالمي جمهوري  افغانستان  د  استخدام مدیر،  دبرشي رسچینود 

بري  الله  صفی  دښاغيل   حکم  جمهوررئیس   جاللتâب  دولت 

دګÇرنې په اړه قرائت کړ.

 نوموړی دغونډې په پای کې دپلټنې عايل ادارې دمرشتابه پالوي 

او په کاري چوکۍ یې  تر کاري دفرته پورې بدرګه شو  له لوري 

تکیه ووهله.

صفحه ٦یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه ٧
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صفحه ٧یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه ٨

 رئیس عمومى اداره عالى تفتیش؛ رئیس تفتیش عملکرد و
 محیطى را براى رهبرى اداره معرفى نمود

 روز شنبه مورخ 30 حمل 1399 محمد نعیم حقمل
با حضور معاونین و جمع اداره عالى تفتیش   رئیس 
 روساى بخش هاى این اداره در یک فضاى باز آقاى
 سمیع اهللا سباوون را به حیث رئیس ریاست تفتیش

عملکرد و محیطى معرفى نمود.د
رئیس اینک  توانا  کدرهاى  جابجاى  و  تداوم   در 
آقاى مسلکى  کافى  تجارب  از  تفتیش  عالى   ادارة 
یادآورى ایشان  شخصیتى  سجایایى  و   سباوون 
در سازنده  و  راهگشا  رهنمایى هاى  ضمن   نموده، 
بیشترشان مسلکى  تعهدات  طالب  کارى،   عرصه 
حمایت هاى خواهان  اداره  همکاران  از  و   گردیده 

کارى و مسلکى با وى گردید.د
اداره مسلکى  معاون  فضل  هادى  فضل  ادامه   در 
آقاى مسلکى  و  کارى  گذشته  و  پس زمینه   گفتند: 
 سباوون در مورد تفتیش مارا امیدوار به آوردن تغییر
ما در تفتیش عملکرد مى سازد که   مثبت در بخش 
خواهیم همکارى  را  ایشان  گام به گام  بخش   این 

نمود.د

 مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالى وادارى رئیس
متوجه نخست  را  عملکرد  تفتیش   جدیدالتقرر 
 اطالعات که در مورد تشکیل، پالن استراتیژیک و
موجود اداره  سایت  در  که  عملکرد   رهنمودهاى 
روشنایى در  بعدى  گام  در  تا  ساخت؛   مى باشد 
 اسناد آن بتوانند کارهاى مسلکى و مفید را انجام

دهد.د
 در اخیر سمیع اهللا سباوون رئیس تفتیش عملکرد از
 تعهد خویش در کوتاه مدت و درازمدت مطابق به
 سه اصل تفتیش عملکرد یعنى موثریت، مفدیت و
به گیرى  حساب  و  حسابدهى  جهت   اقتصادیت 
تحت عامه  دارایى  موثریت  و  شفافیت   هدف 
رهبرى اداره محنت و تالش نموده؛ وعده سپرد.د
سباوون اهللا  سمیع  آقاى  که  است   قابل یادآورى 
پایان به  ماسترى  سویه  به  را  خویش   تحصیالت 
 رسانیده و چهار سال تجربه کارى در بخش تفتیش

نیز دارد.د



صفحه ٨یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت
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 معرفى رؤساى تفتیش مساعدت هاى خارجى و منابع
 بشرى توسط رئیس عمومى ادارة عالى تفتیش

نعیم محمد  خورشیدى،   1399 ثور   27 مؤرخ  شنبه   امروز 
 حقمل رئیس عمومى ادارة عالى تفتیش طى نشستى که در
اداره حضور داشتند؛ میالد اکبرى و این   آن هیئت رهبرى 
 محمد ریاض منگل را که به اساس احکام مقام عالى ریاست
 جمهورى ا.ا به حیث رئیس تفتیش مساعدت هاى خارجى و
معرفى را  اند،  شده  توظیف  اداره  این  بشرى  منابع   رئیس 

نمود.ت
 نخست رئیس ادارة عالى تفتیش از دستآوردهاى اخیر این
ً  اداره، همچون طى مراحل قانون ادارة عالى تفتیش که اخیرا
 به اساس فرمان تقنینى مقام عالى ریاست جمهورى توشیح و
تفتیش، مسلکى  آموزشى  مرکز  ایجاد  گردیده؛   نافذ 

 بازنگرى وظیفوى اداره و منظورى تشکیل سال این اداره

 از جانب مقام عالى ریاست جمهورى، تقدیر  1399
 و تفقد نمود و گفت: «با تصویب قانون جدید اداره،
 عنقریب مقررة کادر تفتیش که قبًال مسودة اولیه آن
 ترتیب و از طریق کمیسیون محترم اصالحات ادارى
و تدقیق  عدلیه غرض  وزارت  به  ملکى   و خدمات 
از طریق آن وزارت ارسال شده است   طى مراحل 
عالى ادارة  عمومى  رئیس  مى گردد.  مراحل   طى 
 تفتیش ضمن تقدیر و تشکر از رؤساى قبلى به ویژه
 رئیس قبلى منابع بشرى، تقررى و توظیف رؤساى
 جدید اداره بر بنیاد تخصص و تجربه کافى دانسته و
کارى امور  بهبود  راستاى  در  تا  ایشان خواست   از 

تالش و پیشتکار نمایند.ت



صفحه ١٠
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صفحه ٩یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت

 در ادامه فضل هادى فضل معاون مسلکى اداره صحبت نموده و گفت: «اصول مهم شایستگى، صداقت، تعهد
 و تجربه کافى در وجود هردوى رؤساى جدید التقرر دیده مى شود؛ و با تقرر و استفاده از توانایى و تجارب

«آن ها در جهت تحقق اهداف اداره، استفاده مؤثر و بهینه صورت خواهد گرفت.ا
 همچنان مجیب الرحمن شیرزاد، معاون مالى وادارى، ضمن تقدیر از اجراآت، صداقت و تالش رئیس قبلى
 منابع بشرى و تبریک به رؤساى جدید التقرر؛ دستآوردهاى اخیر اداره را نتیجه پشتکار و زحمات خستگى
بودجه، ساحۀ بشرى،  منابع  قسمت  در  اداره  استقاللیت  دانسته؛  اداره  و همۀ همکاران  رهبرى  هیئت   ناپذیر 
 کارى و دیگر عرصه ها را که مطابق معیارهاى بین المللى در قانون جدید اداره تضمین و پیشبینى شده است را

نشانۀ بارزى از استقاللیت ادارة عالى تفتیش، خواند.ا

 قابل یادآورى است که قبل از این محترم میالد اکبرى بحیث مشاور تخنیکى تفتیش حساب قطعیه و آموزگار
 برنامه هاى مسلکى ارتقاى ظرفیت و محترم محمد ریاض منگل به حیث مشاور معاونیت مالى وادارى در این اداره

ایفاء وظیفه مى نمودند.ا
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جلسه کمیته رسیدگى به امور مشارکت شهروندان در اداره عالى تفتیش دایر گردید 
جلسه کمیته رسیدگى به امور مشارکت 
 14 مورخ  چهارشنبه  به روز  شهروندان 
تحت  خورشیدى   1398 سال  حوت 
ریاست محترم فضل هادى فضل معاون 
تفتیش هاى مالى ورعایت اسناد تقنینى 
کمیته  رئیس  و  تفتیش  عالى  اداره 
شهروندان  مشارکت  امور  به  رسیدگى 
این  تاالر جلسات  در  اعضاى کمیته  و 

اداره برگزار گردید.

ابتداى این نشست با تالوت آیاتى از کالم اهللا مجید آغاز گردید 
مشارکت  امور  به  رسیدگى  کمیته  رئیس  آن  تعقیب  به  و 
مشارکتى  تفتیش هاى  ارزش  و  اهمیت  به  ارتباط  در  شهروندان 
صحبت کرده افزودند: اداره عالى تفتیش توجه خاص به افزایش 
شفافیت و حسابدهى در ادارات عامه دارد، روى همین ملحوظ 
اخیراً زمینه اشتراك شهروندان در تفتیش ها را روى دست گرفته 
به  مدنى  نهادهاى  نماینده   تفتش ها   گونه  این   در  که  است 
مى اشتراك  ادارات   تفتیش هاى  در  شهروندان  از  نمایندگى 

 نمایند.

رسیدگى  کمیته  رئیس  فضل  هادى  فضل 
به امور مشارکت شهروندان بخش نخست 
سازى  نهایى  شامل  که  جلسه  آجنداى 
مسوده استراتیژى مشارکت شهروندان بود 
خویش  پیشنهاد هاى  و  نظریات  پرداخت؛ 

را با اعضاى جلسه شریک نمودند.

 که اعضاى جلسه نیز هرکدام به نوبه خود نظریات و پیشنهاد هاى 
متعاقبا  نمودند.  بیان  مسوده  آن  غنامندى  به منظور  را  خویش 
آجنداى جلسه که شامل نهایى سازى مسوده رهنمود دریافت و 
جلسه  ریاست  جانب  از  بود  شهروندان  شکایات  به  رسیدگى 
پیشکش گردید و اشتراك کنندگان جلسه هرکدام نظریات و 

پیشنهاد هاى شان را جهت بهبود این مسوده بیان نمودند.

صفحه ١٠یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت



د پلټنې عايل ادارې د ښاریانو د شکایتونو، وړانديزونو او نظرونو د يو ځای کولو په موخه الندې رسچینې پرانیستي 

دي.

۱- د شکایتونو صندوق  

۲- په ویب پاڼه کې دشکایتونو دثبت فورمې  

ښاریان کولی يش، دانټرنټ له الرې په انالین توګه او همدا رنګه د شکایتونو د صندوق له الرې په لیکلې بڼه د خپلو 

شکایتونو په ثبتولو رسه مهمه او اغیزناکه ونډزه تر رسه کړي.

ښاريان، مدï بنسټونه او رسنۍ کويل يش په عامه ادارو کې د نیمګړتیاو او د بیالبیلو موضوعګانو دلیدو په صورت 

کې په ځانګړې توګه که چېرې د کرونا ویروس رسه د مبارزې په وړاندې چارو کې فساد شتون ولري کويل يش 

دپورتنیو یاد شویو رسچینو له الرې خپل شکایتونه ثبت کړئ تر څو د پلټنې عايل اداره چې یو له بنسټیزو دندو څخه 

یی د فساد پر وړاندې مبارزه ده، هغه وپلټي او د پایلو رپوټ یې دټولنيزو رسنیو له الرې د ښاریانو د پوهاوي په 

موخه خپور کړي.

دفساد پر وړاندې مبارزه کې د پلټنې ونډ 

نقش تفتیش در آگاهى دهى شهروندان 
ادارات عالى تفتیش در جهان نقش عمده و اساسى 
شهروندان  به  مسؤولین  پاسخگویى  قسمت  در  را 
به  ملزم  را  ادارات  مسؤولین  و  نموده  بازى 
به شهروندان مى سازند که خوشبختانه  پاسخگویى 
ادارة عالى تفتیش افغانستان فعالیت ها و کارکردهاى 
به  ملزم  را  آن ها  و  نظارت  تفتیش،  را  عامه  ادارات 
با  که  است  نموده  شهروندان  برابر  در  پاسخگویى 
اجراى تفتیش ادارات عامه، تهیه و تدوین گزارش از 
تفتیش هاى مراجع و نشر آن در رسانه هاى اجتماعى 
نقش مهمى را در آگاهى دهى شهروندان انجام داده 

است.
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در ضمن شهروندان مى توانند از مشکالت و 
کمبودى هاى که در ادارات عامه با آن مواجه 
و  شکایات  ثبت  فورم  طریق  از  مى گردند، 
تفتیش  عالى  ادارة  در  که  شکایات  صندوق 
عنوان  به  را  است، شکایات خود  ایجاد شده 
شکایات و پیشنهادات به ثبت برسانند تا ادارة 
عالى تفتیش آنرا مورد تفتیش و بررسى قرار 
داده و گزارش آن را براى آگاهى شهروندان 
نشر  دست  به  اجتماعى  رسانه هاى  طریق  از 

بسپارد.

صفحه ١١ یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه١٢
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دښاریانو په پوهاوي کې دپلټنې ونډه 

له  ادارې، د مسئوولینو  دپلټنو عايل  په نړۍ کې 

کې  برخه  په  ویلو  دځواب  ته  ولس  څخه  کړنو 

عمده او بنسټیزه ونډه تر رسه کوي. او د ادارو 

دخپلو  ته  ولس  څو  تر  ګڼي،  مکلف  مسئوولین 

مرغه  نېکه  له  چې  ورکړي.  ځواب  اړ  په  کړنو 

دافغانستان دپلټنې عايل اداره، دعامه ادارو کړنې 

او فعالیتونه څاري او پلټنه یې کوي او هغوي اړ 

ځواب  څخه  کړنو  دخپلو  ته  ولس  ترڅو  ګڼي 

ورکړي. کله چې دعامه ادارو کړنې او فعالیتونه 

یي  رپوټ  دپایلو  کیږي؛  نیول  الندې  پلټنو  تر 

ولس  د  چې  خپریږي،  الرې  له  رسنیو  دټولنیزو 

خربولو او پوهاوي کې مهمه ونډزه تر رسه کړې 

ده.

په همدې توګه که چیرې ښاریان په عامه ادارو 

کې له کومې ستونزې رسه مخ يش او یا کومه 

دثبت  دشکایتونو  يش  کولی   ، وویني  نیمګړتیا 

چې  صندوق  دشکایتونو  یا  او  الرې،  له  فورم 

خپل  لري  شتون  کې  اداره  عايل  په  دپلټنې 

شکایت او ړاندیز ثبت کړي ، تر څو دپلټنې عايل 

اداره هغه وڅیړي او پلټنه یې وکړي او رپوټ 

یې دټولنیزو رسنیو له الرې د ولس دپوهاوي په 

موخه خپوراو رشیک کړي. 

صفحه١٢یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت
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برنامه آموزشى افزار هاى تفتیش عملکرد 
براى مفتشین این ریاست دایر گردید 

بخش  در  ظرفیت  ارتقاى  و  آموزشى  برنامه هاى  تداوم  در 
تفتیش هاى عملکرد، امروز چهارشنبه مورخ 14 حوت 1398 
هجرى خورشیدى دومین برنامه آموزشى در مورد افزارهاى 
از   (Performance Audit Toolkits) تفتیش عملکرد 
عالى  اداره  محیط زیست  و  عملکرد  تفتیش  ریاست  طرف 

تفتیش براى مفشتین این ریاست برگزار گردید.
احمد شکیب کاردوست آمر تفتیش عملکرد و محیط زیست، 
افزارهاى  به  کنندگان  اشتراك  آشنایى  را  برنامه  این  اهداف 
تفتیش عملکرد  بیان نموده و توضیحات همه جانبه ارایه نمود. 
متعاقبا پیرامون اجراى طرح برنامه تفتیش عملکرد (ADM) و 
فارمت گزارشدهى تفتیش عملکرد و تدویر جلسات افتتاحیه 
و اختتامیه که ازجمله افزارهاى بسیار مفید و ارزنده در تفتیش 
عملکرد به شمار مى رود از سوى آقاى کار دوست پرزنتیشن 

براى اشتراك کنندگان  ارائه گردید.

محترم  روز  همین  بعدازظهر  همزمان 
داخلى  متخصص  محمدى  منیر 
مورد  در  عملکرد  تفتیش  ریاست 
و  ارقام  تحلیل  جمع آورى، 
تفتیش هاى  جریان  در  مستندسازى 
طى  برنامه  این  مشمولین  به  عملکرد 
ارائه  معلومات  دیگر  پرزنتیشن  یک 
اشوك  محترم  تعقیب آن  به  و  نمود 
مورد  در  ریاست  این  مشاور  کرکى 
و  یافته ها  تنظیم  و  طبقه  بندى 
مقتضیات  و  تفتیش  مشاهدات 
براى  عملکرد  گزارش نویسى 
ارایه  جانبه  همه  معلومات  حاضرین 

نمود.

یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت

تفتیش هاى مشارکتى افکار و نظریات 
شهروندان را در تفتیش ها دخیل مى سازد

صفحه ١٣



1399

اداره عالى تفتیش با توجه به افزایش شفافیت، حسابدهى و ایجاد اعتماد عمومى میان 
شهروندان وادارات، اجراى تفتیش  هاى مشارکتى را آغاز نموده است که در این گونه 
تفتیش  ها تیم مفتشین که متشکل از مفتشین اداره عالى تفتیش و نماینده نهادهاى مدنى 

مى باشد، تفتیش هاى مشارکتى را در مراجع انجام مى دهند.
هدف عمده اجراى تفتیش هاى مشارکتى دخیل سازى افکار و نظریات شهروندان در 
نماینده هاى  اشتراك  و  حضور  زمینه  این  تفتیش در  عالى  اداره  که  مى باشد،  تفتیش ها 
تا  ساخته است،  مساعد  تفتیش ها  در  مى نمایند،  نمایندگى  شهروندان  از  که  را  مدنى 

پیشنهادات و نظریات شهروندان را در تفتیش ها دخیل سازند.
از جانب دیگر نهادهاى مدنى، رسانه اى و شهروندان مسائل و موضوعات را که الزم مى
صندوق  و  شکایات  ثبت  فورم  طریق  از  کتبى  و  آنالین  به صورت  شود،  تفتیش   بینند 

شکایات تحت عنوان (شکایت) ثبت کنند، تا به آن رسیدگى صورت گیرد.

تفتیش هاى مشارکتى افکار و نظریات 
شهروندان را در تفتیش ها دخیل مى سازد

١٤یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه 
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روند حسابدهى از مصرف بودجه مبارزه با 
ویروس کرونا، در مرکز و والیات

شفافیت  اصل  بر  تعهد  با  والى ها،  و  حکومتى  مسووالن 
وحسابدهى، از مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا، در 

مرکز و والیت گزارش مى دهند.
دامنه حسابدهى از مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا، 

به والیت ها نیز گسترش یافته است.
در روز هاى اخیر، والى ها و مسووالن محلى شمارى از 
لغمان، سرپل،  از جمله والیت هاى خوست،  ها،  والیت 
کاپیسا، غزنى، ارزگان و بامیان؛ مصارفى را که تا اکنون از 
با  مبارزه  براى  حکومت  شده  داده  اختصاص  بودجه 
ویروس کرونا داشته اند، طى کنفرانس هاى مطبوعاتى به 

رسانه ها گزارش داده اند.
این اقدامات گام ارزنده در راستاى تامین روند حسابدهى 
و شفافیت، از مصرف بودجه و موارد مشخص آن پنداشته 
مى شود تا مردم بدانند چه مقدار پول، در کجا و چگونه 
بخش  در  بودجه  این  از  بخشى  است.  رسیده  مصرف  به 

آگاهى دهى در والیات نیز به مصرف مى رسد. 

همواره  افغانستان،  اسالمى  جمهورى  رییس 
روى اصل حسابدهى و شفافیت تاکید نموده 
و ادارات دولتى را مکلف بر رعایت این اصل 
به  متعهد  حکومت  است.  نموده  اساسى 
از  روند  این  آغاز  و  بوده  ملت  به  حسابدهى 
تعهد  و  شفافیت  اصل  نشاندهنده  کابل 
حکومت در امر مبارزه با فساد و حسابدهى به 

مردم است. 
نهاد هاى مدنى و مردم باید از روند مصرف 
بودجه کرونا نظارت نموده و نظریات خویش 

را با حکومت شریک سازند

١٥یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه 



مدیر مسوول:شیرشاه احمدى 
سردبیر: محمد احسان بابکر خیل  

ویراستار: ذبیح اهللا ذکى 
گزارشگر: عبداالحد پویا

ما تالش مى ورزیم تا یک اداره عالى تفتیش نمونه و پیشرو در 
امور تفتیش بوده و مدیریت شفاف منابع عامه ، حسابدهى و 

پاسخگوئى را از طریق تفتیش هاى به موقع ،گزارشدهى 
مستقل ، معتبر و متوازن بهبود بخشیم.

١٦یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت صفحه 

یادداشت:  این شماره از ماهنامه تفتیش به دلیل شیوع ویروس کرونا وقرنطینه با چند ماه 
تاخیر به نشر رسید به ادامه؛ شماره بعدى این نشریه به زود ترین فرصت در دسترسى عالقه 

مندان قرار خواهد گرفت. 


