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دپلټنې عايل ادارې 

د رئیس پیغام

ــاري  ــايل اداره دمعی ــې ع دپلټن

ــې  ــه پلټن ــا کیفیت ــې اوب اغیزمن

ژمنتیالــري،  کولوتــه  تــررسه 

حســاب  او  روڼتیــا  د  چــې 

دفســاد  دپیاوړتیــا،  ورکونــې 

کنــرول  دکمــوايل، دداخــي 

ــي  ــتمونو دود ې، دداخ دسیس

دښــې  او  دډیــروايل  عوایــدو 

کیــږي.   المــل  حکومتوالــۍ 

حساب قطعیه دولت چیست و گزارش آن چه موضوعاتی را بیان میکند؟

 حســاب قطعیــه ثبــت مکمــل حســابات مصــارف و عوایــد ســاالنه دولــت در مقایســه بــا بودجــه منظــور شــده 

و عوایــد پیــش بینــی شــده در یــک ســال مالــی مــی باشــد. حســاب قطعیــه بیــان میــدارد کــه،  بودجــه ســال 

مالــی توســط شــورای ملــی تصویــب و بــا فرمــان رئیــس جمهــور توشــیح گردیــده، مصــارف نهادهــا و ادارات 

مربوطــه آن بــرای هــدف منظــور  شــده و پــروژه هــای مــورد نظــر صــورت گرفتــه اســت یــا خیــر .  عوایــد دولــت 

بــه عنــوان وجــوه عامــه از منابــع داخلــی و نهــاد هــای کمــک کننــده بیــن املللــی طــور مســاعدت و قرضــه بــرای  

متویــل بودجــه عــادی و انکشــافی بــه دســت آمــده اســت.



د پلټنې عايل ادارې عمومي رئیس له خوا د نويو 

رئیسانو معريف

 صفحه                                             ما متعهد به شفافیت و حساب دهی هستیم                                       ۲      

ف             سال 1399 شامره بیست و چهارم                                  

ــګاښ د  ــز کال د چن ــه ورځ د ۱۳۹۹ ملری ــنبه پ د پنجش

میاشــتې پــه ۲۶ نیټــه محمــد نعیــم حقمــل؛ د پلټنــې عايل 

ــې  ــرڅ ک ــه ت ــډې پ ــوې غون ــس دی ــي رئی ادارې عموم

ــود،  ــډون درل ــم ګ ــاوي ه ــه پ ــې ددې ادارې مرشتاب چ

رحمــت اللــه ســوله مــل د مــايل پلټنــې عمومــي ریاســت 
رسپرســت پــه توګــه ، محمــد ظریــف علــم ســتانکزی د 

حکومتــدارۍ ســکتور او د قانــون د ټینګښــت ریاســت 

رسپرســت پــه توګــه، احمــد فریــد فــروزی د فرانزیک او 

ځانګــړې پلټنــې ریاســت رسپرســت پــه توګــه او ارشف 

عاملــی د دولــت قطعیــه حســاب د پلټنــې او پارملــان رسه 

ــوري  ــه د جمه ــه توګ ــت پ ــت رسپرس ــو ریاس داړیک

ریاســت عــايل مقــام دبیــا بیلــو حکمونــو پــر بنســټ 

پــه یــادو دنــدو وګــارل. د پلټنــې عــايل ادارې عمومــي 

ــۍ  ــه د مبارک ــانو ت ــویو رئیس ــارل ش ــوي ګ ــس ن رئی

ــو  ــو رئیســانو د همکاری ــو ترڅنــگ د هغــو مخکین ویل
او هڅــو څخــه یــې مننــه وکــړه چــې پــدې اداره کــې د 

همکارانــو پــه توګــه دنــدې تــر رسه کولــې، او ټولــو تــه 

یــې د لــوی څښــن تعالــی څخــه وطــن تــه د ریښــتیني 

خدمــت تــررسه کولــو او دالبریالیتوبونــو هیلــه وکــړه.



 جریان معرفی رحمت اهلل سوله مل به حیث سرپرست ریاست عمومی تفتیش مالی و محمد ظریف علم 
ستانکزی  به حیث سرپرست ریاست سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون
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دیادونــې وړ ده چــې دغــه نــوي ګــارل شــوې رئیســان؛ هریــو رحمــت اللــه ســوله مــل مخکــې دتصدیــو ریاســت دپلټنــې رسپرســت پــه 

توګــه، محمــد ظریــف علــم ســتانکزی دمرکــزي بودجــوي ریاســت رسپرســت پــه توګــه او ارشف عاملــی ددولــت دقطعیــه حســاب دپلټنــې 

آمریــت د آمــر پــه توګــه دنــدې تــر رسه کولــې.

جریان معرفی احمد فرید فروزی به حیث سرپرست ریاست فرانزیک و تفتیش خاص و اشرف عالمی به حیث 
سرپرست ریاست تفتیش حساب قطعیه دولت و ارتباط با پارلمان
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معرفی رئیس جدید ریاست پیگیری یافته ها و گزارش دهی 

توسط معاونین اداره عالی تفتیش

روز پنجشــنبه دوم اســد ســال 1399 خورشــیدی، فضــل 
ــت اســناد  ــی و رعای ــش هــای مال ــاون تفتی هــادی فضــل؛ مع
ــی و اداری  ــاون مال ــیرزاد؛ مع ــن ش ــب الرحم ــی و مجی تقنین
اداره عالــی تفتیــش طــی نشســتی کــه در آن هیــات رهبــری 
اداره حضــور داشــتند بــه اســاس حکــم مقــام عالــی ریاســت 
ــه  ــی را ب ــره ک ــد ت ــتان عبدالمحم ــامی افغانس ــوری اس جمه
ــه  ــه ب ــی ک ــزارش ده ــا و گ ــه ه ــری یافت ــس پیگی ــث رئی حی
ایــن ســمت توظیــف گردیــده بــه همــکاران معرفــی نمودنــد.

فضــل هــادی فضــل؛ معاون تفتیش هــای مالی و رعایت اســناد 
تقنینــی اداره عالــی تفتیــش ضمــن تبریکی ســمت جدید برای 
ــا آمــدن ایشــان ســطح  آقــای تــره کــی گفــت: امیدواریــم ب
موثریــت در ایــن عرصــه بلنــد رفتــه کــه بزرگتریــن مشــکل 
مــا قبــل از ایــن؛ در بخــش پیگیــری یافتــه هــای تفتیــش بــود.

ــی و اداری  ــاون مال ــیرزاد؛ مع ــن ش ــب الرحم ــن مجی همچنی
ریاســت رئیــس جدیــد  معرفــی  تفتیــش در  عالــی  اداره 

ــا و گــزارش دهــی گفــت کــه مســوولیت  ــه ه ــری یافت پیگی
بیشــتر اســت و  ایــن ســمت  تــره کــی در  هــای آقــای 
بهتــری در  اقدامــات  بتواننــد  ایشــان  امیدواریــم کــه  مــا 
باشــند. داشــته  خویــش  هــای  مســوولیت  انجــام  زمینــه 

بایــد گفــت کــه ریاســت پیگیــری یافتــه هــا و گــزارش 
دهــی، قبــل از ایــن تحــت نــام آمریــت یافتــه هــای پیگیــری 
ــد  ــکیل جدی ــاختار تش ــود و در س ــی نم ــت م ــش فعالی تفتی
ــت. ــوده اس ــا نم ــت ارتق ــطح ریاس ــه س ــی 1399 ب ــال مال س

در ادامــه عبدالمحمــد تــره کــی؛ رئیــس جدیــد التقــرر 
ــکری  ــراز تش ــن اب ــی ضم ــزارش ده ــا و گ ــه ه ــری یافت پیگی
از رهبــری و معاونیــن اداره عالــی تفتیــش گفــت: هــدف 
بلکــه  نــه؛  پــر کــردن بســت  اداره  ایــن  آمــدن مــن در 
خدمتگــذاری صادقانــه و آوردن شــفافیت بیشــتر در ایــن 
اســت. افغانســتان  شــریف  ملــت  بــه  خدمــت  و  بخــش 

گفتنــی اســت کــه قبــل بــر ایــن عبدالمحمد تــره کی بــه حیث 
رئیــس تفتیــش ســاحوی زون هــرات ایفــاء وظیفــه مــی نمــود.

جریان معرفی عبدالمحمد تره کی به حیث رئیس پیگیری یافته ها و گزارش دهی توسط معاون تفتیش های 
مالی و رعایت اسناد تقنینی و معاون مالی واداری 
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جلسه با نهاد دیده بان شفافیت افغانستان پیرامون چگونگی اجرای 
تفتیش های مشارکتی

نشســتی پیرامــون چگونگــی انجــام تفتیش هــای مشــارکتی عملکــرد، روز چهارشــنبه مــورخ 1399/5/15، 
بــا حضــور مســئولین ریاســت تفتیــش عملکــرد، آمریــت مشــارکت عامــه در رونــد تفتیــش و نماینده هــای 

نهــاد دیده بــان شــفافیت افغانســتان، در ادارۀ عالــی تفتیــش تدویــر گردیــد. 
ــش،  ــد تفتی ــه در رون ــارکت عام ــت مش ــرد و آمری ــش عملک ــت تفتی ــئولین ریاس ــه مس ــدای جلس در ابت
ــه:  ــتند ک ــان داش ــه نمــوده و بی ــرد ارائ ــای مشــارکتی عملک ــه تفتیش ه ــاط ب ــی را در ارتب ــات مفصل معلوم
ادارۀ عالــی تفتیــش بــا توجــه بــه اجــرای تفتیش هــای مشــارکتی و ارزیابــی  آن کــه در ایــن زمینــه صــورت 
ــن  ــت در ای ــتآوردهای مثب ــج و دس ــت نتای ــر داش ــا در نظ ــت آورده و ب ــه دس ــری را ب ــج مؤث ــه، نتای گرفت
ــه و  ــای همــه جانب ــان شــفافیت افغانســتان همکاری ه ــاد دیده ب ــا نه ــا ب ــن اداره مصمــم اســت ت عرصــه، ای

ــداوم بخشــد. ــر خــود را ت مؤث
ســپس نماینده هــای نهــاد دیده بــان شــفافیت افغانســتان در ارتبــاط بــه چگونگــی انجــام تفتیش هــای 
ــان  ــی را بی ــای مفصل ــا بحث ه ــه تفتیش ه ــان در این گون ــای ش ــتراک نماینده ه ــرد و اش ــارکتی عملک مش

ــد. ــپاس نمودن ــار س ــه اظه ــش در زمین ــی تفتی ــای ادارۀ عال ــته و از همکاری ه داش
ــش و  ــی تفتی ــان ادارۀ عال ــه همــکاری می ــب و امضــای تفاهم نام ــن جلســه روی ترتی ــر آن، در ای ــزون ب اف

ــت. ــه صــورت گرف ــز صحبت هــای همــه جانب ــان شــفافیت افغانســتان نی ــاد دیدب نه
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د پلټنې عايل ادارې  مرشتابه له لوري د بیرغ ميل ورځ وملانځل شوه

د دغــې ادارې مرشتابــه او کارکوونکــو د 

ســه شــنبه پــه ورځ د زمــري پــه اوومــه نېټــه 

د بیــرغ مــي ورځ د یــو لــړ ځانګړو مراســمو 

پــه تــرڅ کــې وملانځلــه او دهیــواد دری 

رنګــه مــي بیــرغ یــې، مــي ارزښــتونو تــه 

د درنــاوي پــه موخــه پورتــه او رپانــده کــړ.

پــدې غوڼــډه کــې مجیــب الرحمــن شــیرزاد 

اداري  او  مــايل  ادارې  عــايل  پلټنــې  د 

ــرغ د  ــده کــړه: »د مــي بی مرســتیال څرګن

پورتــه کولــو او رپاندیدلــو او د بیــرغ مــي 

ورځــې تــه درنــاوی، هیــواد کــې د مــي 

ــوايل  ــي ی ــې د م ــمبول ده؛ چ ــت س هوی

ښــکارندوی او مــي ارزښــتونو تــه زمــوږ 

ژمنتیــا ښــيې، چــې د پلټنــې عــايل اداره بــه 

ورتــه ژمنــه وي .«

د یادونــې وړ ده چــې افغانانــو دیــو چــر 

ددې  تــل  یــووايل رسه  مــي  پــه  النــدې 

هیــواد دآزادۍ او ســويل پــه خاطــر ددې 

پــه  اقــدام کــړی  لپــاره  خــاورې دســاتلو 

ګــډه توګــه د ورورولــۍ پــه فضــا ژونــد کــړی 

او لــه نړیوالــو رسه یــې اړیکــې ســاتي؛ 

ــې  ــوادين ارزښــتونه ی ــل مــي او هی او خپ

او ســتایي دي. ملانځــي 

ټــول  پــه  څخــه  ورځــې  مــي  لــه  بیــرغ  د 

هیــواد کــې ځکــه ملانځنــه کیــږي چــې د 

زمــري اوومــه پــه هیــواد کــې دبیــرغ مــي 

ورځــې پــه نــوم نومــول شــوې ده او ټولــو 

ورکــړل شــوی  تــه هدایــت  ادارو  دولتــي 

ــرکال دا ورځ  ــه ه ــه دې څخ ــته ل ــې ورس چ
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د افغانستان دپلټنې عايل اداره کې، دنوي ګامرل شویو کارکونکو د یو کلنۍ زده کړئیزې 
برنامې دمحاسبې » Accounting« مضمون دلومړي سمسرت د وروستۍ آزموینې لړ
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 رییس جمهور در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به 
اداره عالی تفتیش دستور داد تا بخش های مالی وزارت امور خارجه 

را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد

ــداری  ــون و حکومت ــت قان ــی حاکمی جلســۀ شــورای عال
ــس جمهــوری  ــی رئی تحــت ریاســت محمــد اشــرف غن
ــنبله  ــورخ 6 س اســامی افغانســتان عصــر روز پنجشــنبه م

ــد. ــزار ش در ارگ برگ
ــاون اول  ــح مع ــراهلل صال ــداء ام ــق اجن ــه طب ــن جلس در ای
ریاســت جمهــوری در مــورد نشســت خویــش بــا شــماری 
از ســفرای کشــورهای خارجــی پیرامــون مبــارزه بــا فســاد 
اداری صحبــت کــرده، گفــت کــه حکومــت تعهــد قــوی 

در امــر مبــارزه بــا فســاد اداری دارد.
معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود کــه ســفرای متذکــره، 
ــیون  ــای کمیس ــن اعض ــه تعیی ــور از جمل ــار مح روی چه
ــازرس،  ــی ب ــگاه اداره عال ــاد اداری، جای ــا فس ــارزه ب مب
باالبــردن ظرفیــت اداره عالــی تفتیــش و حیطــه کاری 

ــد. ــرح نمودن ــی را مط ــا، نکات ــانه ه ــی و رس ــای مدن نهاده
رئیــس جمهــور غنــی پــس از اســتماع صحبــت هــا و نظریــات 
اشــتراک کننــدگان جلســه، در مــورد چهــار محــور مطروحــه 

توضیحــات همــه جانبــه ارائــه کــرد.
وی افــزود کــه بــه زودی اعضــای کمیســیون مبــارزه بــا فســاد 
اداری مشــخص خواهــد شــد، اداره عالــی بــازرس بــه حیــث 
ــب  ــی کــه باعــث تعقی ــازرس و ارجــاع معلومات ــک ادارۀ ب ی
عدلــی و قضائــی مقامــات عالــی رتبــه دولتــی گــردد، نقــش 

مؤثــر و بــا صاحیــت دارد.
همینگونــه رئیــس جمهــور در مــورد اداره عالــی تفتیش گفت 
کــه یکــی از مشــکات ایــن اداره کمبــود کادرهــای مســلکی 
ــه عمــل  ــه ب ــش میباشــد، و فیصل و تخصصــی در بخــش تفیت
آمــد تــا ایــن اداره در قســمت مســلکی ســازی و ســرتیفیکیت 
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متعاقبــاً طبــق اجنــداء داکتــر فضــل محمــود فضلــی رئیــس 
عمومــی اداره امــور ریاســت جمهــوری، گــزارش مفصــل 
هیــات موظــف را در مــورد بررســی وزارت امــور خارجــه، 

بــه جلســه ارائــه نمــود.
وی افــزود کــه ایــن بررســی مطابــق حکــم شــماره )3356( 
مــؤرخ 139۸/1۲/1۸ مقــام عالــی ریاســت جمهــوری انجــام 
یافتــه و اعضــای هیئــت بررســی متشــکل از نماینــدگان 
اداره  ملــی،  امنیــت  عمومــی  ریاســت  مالیــه،  وزارت 
تــدارکات ملــی و کمیســیون اصاحــات اداری و خدمــات 
ــت  ــور ریاس ــی اداره ام ــت عموم ــر ریاس ــت نظ ــی تح ملک

ــد. ــوری بودن جمه
رئیــس عمومــی ادارۀ امــور افــزود کــه هیئــت مؤظــف 
جملــه  از  عمــده  بخــش  پنــج  در  را  خویــش  بررســی 
چگونگــی اســتخدام و تعییــن بســت کارکنــان دیپلوماتیــک 
امــور  مقامــات وزارت  قونســلی، ســفرهای خارجــی  و 
ــت  ــی ریاس ــام عال ــکام مق ــق اح ــی تطبی ــه، چگونگ خارج
جمهــوری در وزارت امــور خارجــه، امــور مالــی و حســابی 
ــای  ــل ه ــا راه ح ــراه ب ــا هم ــد قرارداده ــدارکات و عق و ت
ــت. ــوده اس ــرا نم ــم و اج ــش، تنظی ــر بخ ــنهادی در ه پیش

امــور  اتمــر سرپرســت وزارت  متعاقبــاً محمــد حنیــف 
خارجــه ضمــن تاییــد یافتــه هــای گــزارش متذکــره، گفــت 
کــه سفارشــات و یافتــه هــای ایــن گــزارش را بــا سفارشــات 
و یافتــه هــای کمیتــه میــک، مبنــای اصاحــات در وزارت 
ــات در  ــون اصاح ــده و پیرام ــرار داده ش ــه ق ــور خارج ام
ایــن وزارت بــه زودی اقدامــات جــدی صــورت مــی گیرد.

ــه  ــه گون ــی از گــزارش متذکــره کــه ب ــور غن ــس جمه رئی
مفصــل ارائــه گردیــد، تشــکر نمــوده، گفــت کــه دادســتانی 
کل در همآهنگــی بــا وزارت هــای مالیــه و امــور خارجــه، 
یافتــه هــا و سفارشــات ایــن گــزارش را مــد نظــر گرفتــه و 

هــر چــه عاجــل در ایــن خصــوص، اقــدام جــدی نمایــد.
رئیــس جمهــور هدایــت داد کــه وزارت مالیــه در همآهنگــی 
ــد  ــاب واح ــا حس ــت ت ــف اس ــه مؤظ ــور خارج ــا وزارت ام ب
مالــی دولتــی را ایجــاد نمــوده و سیســتم واضــح جمــع آوری 
ــور  ــی در وزارت ام ــی مال ــناد تقنین ــاس اس ــر اس ــد را ب عوای

خارجــه، ترتیــب نمایــد.
ــش  ــی تفتی ــه اداره عال ــت ک ــور گف ــس جمه ــان رئی همچن
ــی وزارت امــور خارجــه  ــا بخــش هــای مال مؤظــف اســت ت
را مــورد بررســی همــه جانبــه قــرار داده و گــزارش آن را بــه 
ــون و  ــی حاکمیــت قان ــده شــورای عال یکــی از جلســات آین

ــد. ــه نمای ــداری ارائ حکومت
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد کــه وزارت امــور خارجــه در 
ــت  ــت دوم ریاس ــر معاونی ــه و دفت ــا وزارت مالی ــی ب همآهنگ
جمهــوری مؤظــف اســت تــا مقــرره واضــح را پیرامــون جمــع 
آوری عوایــد ترتیــب نمــوده و آنــرا ابتــدا بــه کمیتــه قوانیــن و 

بعــداً بــه یکــی از جلســات کابینــه ارائــه نمایــد.
بــه همیــن ترتیــب رئیــس جمهــور کشــور گفــت کــه وزارت 
در  را  وزارت  ایــن  داخلــی  اصــول  تمــام  امــور خارجــه 
چارچــوب لوایــح، طرزالعمــل هــا و مقــررات تدویــن کنــد.

ســال  تشــکیل  کــه  کــرد  خاطرنشــان  جمهــور  رئیــس 
ــداد  ــاس آن تع ــه براس ــه ک ــور خارج ــی 1399 وزارت ام مال
ــان  ــداد دیپلمات ــلی و تع ــده گان قونس ــا، نماین ــفارتخانه ه س

کاهــش مــی یابــد، تطبیــق گــردد.
رئیــس جمهــور غنــی، وزارت امــور خارجــه را مؤظــف نمــود 
تــا براســاس برنامــه اصاحــی مــدون ایــن وزارت، گزارشــات 
تحقــق اصاحــات را بــه صــورت ماهــوار به جلســات شــورای 

عالــی حاکمیــت قانــون و حکومتــداری ارائــه نماید.
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