
 

 

 ګډون  وګړو دپلټنې په پروسه کې د
په ملي برنامو او پروسو کې دمدني ټولنو، رسنیو او خلکو ګډون  

او عامه ادارو ترمنځ  خلکو یو له بنسټیزو ستنو څخه دی، چې د
 .عمومي باور رامنځته کوي

مدني  د پلټنې په مشارکتي پروسه کې پلټنې عالي ادارې  د د
 چې د ،او خلکو دګډون آسانتیاوې برابرې کړي ديټولنې، رسنیو 

پلټنې عالي ادارې له لوري یو اغیزمن نوښت دی ،چې په طبیعي 
توګه  پدې الره کې دخلکو او بنسټونو ونډه مهمه او ارزښتناکه 

 .ګڼل کیږي
مالي  ګډون بنسټیزې موخې د خلکو د پلټنې په پروسه کې د د

ادارو او  ویلو پیاوړي کول، دروڼتیا او ځوابو  چارو په برخه کې د
عمومي څارنې  رامنځته کولو پراختیا او د باور د ښاریانو ترمنځ د

 .وده او اغیزمنتیا تشکیلوي
سندونو او مدرکونو  د مدني ټولنو، رسنیو او خلکو له لوري  د

پلټنې عالي ادارې سره مرسته کوي تر څو په هغو  شریکول، د
خلکو  ي او راپوریې دنپلټې سیمو کې چې ننګونې شتون ولري، و

 خلکو د چې په دې کار سره د؛ پوهاوي په موخه خپور کړي د
عامه ادارو مسوولین اړ باسي  پوهې کچه لوړیږي او همدارنګه د

 .واب ورکړيځتر څو  د خپلو کړنو په اړه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 پلټنې ګډې ) مشارکتي(
پلټنې عالي ادارې لپاره لومړیتوب لري، چې پر  برنامه د  پلټنې دګډې

 .بنسټ یې دا برنامه په الره اچول شوې ده  
دمشارکتي پلټنې په برنامه کې خلک خپلې اندیښنې، وړاندیزونه او 

 . شریکويدولت په تصمیم نیولو کې  عمومي ارزښتونه د
 پلټنې عالي ادارې دګډو )مشارکتي( برنامو په رامنځته کولو سره د د

ورکړی  ځایپلټنې په پروسه کې دښاریانو وړاندیزونو او شکایتونو ته 
اود ښاریانو د  ،دی او دپوهاوي منظمې برنامې یې تر سره کړي دي

وړاندیزونو او شکایتونو پر بنسټ دمشارکتي پلټنو پالن جوړ شوی 
  .دی

 لپاره د پلټنې راپورونه  خلکود 
یوه مهمه  برخه ، (عانوفدګټه لرونکو )ذین پلټنې عالي ادارې د خلک

به  اطالعاتو ته دښاریانو دالسرسي  چې دپلټنې عالي ادارې مشرتا، تشکیلوي
دپلټنې ، چې کولی شو لپاره ګټورې او اغیزمنې کړنې تر سره کړې دي،  

 ښاریانو لپاره د د وړاندیزونوته رسیدنه اوپه پروسه کې دخلکو ګډون، 
  . اشاره وکړوراپورونو خپرولو ته  پلټنې د

لنډه په او  ژبه پلټنې راپورونه، په ساده، روانه، عام فهمه دښاریانو لپاره د
ټولیزو رسنیو له الرې  پوهاوي په موخه د ښاریانو د توګه ترتیب شوي او د

             .                          خپریږي

 

 رکولوټنې په عامه ادارو کې دځواب ومشارکتي پل ګډې
 . رامنځته کويفرهنګ 

د رامنځته باور  ترمنځ د خلکو او دعامه ادارو او  
 .  المل کیږي کیدلو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پلټنې عالي ادارې پیژندنهد 
الیتونو کې د دوهمو وپه مرکز او  ،بودجوي ادارو پلټنې عالي اداره د د

 نمایندګیو، تصدیو او دولتي شرکتونو، ر دیهیواد څخه به واحدونو او د
 مالي او حسابي چارو، کړنو، د پروژو د نړیوال بانک د ښاروالیو او د

دپلټنې . بنسټ ده لياو عا پلټنې غوره سیسټمونو د د کنالوجۍمعلوماتي ټ
پلټنې عالي ادارې په قانون کې  لیتونه دووئعالي ادارې واکونه او مس

عامه سکټور  د یاد قانون له مخې  د هدپلټنې عالي ادار ،ديڅرګند شوي 
 .ادارو دکړنو دپلټنو واک لري

او د پلټنې عالي ادارو نړیوال سازمان  تطبیق  قانون د پلټنې عالي ادارې د د
INTOSAI، اداره هڅه کوي تر څو   یادهتحقق په موخه  معیارونو د د

یته او خپلواکو  پلټنو په تر باکیفګټورو، په عامه سکټور کې د اغیزمنو، 
 .سره کولو سره دغو موخو ته  ورسیږي

دیوان " لمریز کال کې  د۱۳۰۰ لومړي ځل لپاره په  د هدپلټنې عالي ادار
عوایدو او لګښتونو دپلټنې په موخه  دولت د تر سرلیک الندې دسنجش" 

 ده.منځته راغله او دکلونو په اوږدو کې په بیال بیلو نومونو نومول شوې 
قانون په تعدیل سره  یاده اداره دپلټنې  ادارې د لمریز کال کې د۱۳۹۸په 

 .  ونمول شوهعالي ادارې په نوم  
 

  هپلټن
ګټورتوب او  ،د کړنو د اقتصادي والي ،اړوندو تقنيني سندونو له رعايت د

، اغېزمنتوب او د مالي حسابونو د صورت حساب له سم او روغ ترتيب
پلټنو د پايلو له رپوټ ورکونې او  د ،تحليل او ارزونې دشواهدو او مدارکو د

د سندونو او  لپاره کولود هغو د تطبيق له تعقيبولوڅخه د ډاډ د ترالسه 
کورني  ،د کورنۍ پلټنې د رپوټونو ،صورت حسابونو ،کړنو ،معامالتو
برېښنایي اطالعاتو او معلوماتو د سيسستم د مالي کړنالرو او نورو  د ،کنټرول
 ي.دمنظم او عيني پلټل  سندونو
 موخې

 په پلټنې پورې اړوندود دولتي ادارو د بودجې د عوایدو او لکښتونو < 
چارو تنظيمول او د تقنيني سندونو له حکمونو سره د دولتي ادارو او نورو 

په واک هغو مراجعو د مالي او حسابي فعاليتونو تطبيقول چې عامه شتمني 
 کې لري يا له هغې څخه ګټه پورته کوي.

اتولو لپاره د روڼتيا او دسالمې ادارې د پياورې کولو او دعامه باور د زي < 
ښه کول او له وجوهو یا عامه شتمنۍ څخه مناسبه ګټه کونې حساب ور

 اخیستنه.
د دولتي ادارو او نورو هغو مراجعو په حساب ور کونه او کړنو کي د < 

له هغو څخه  و یاړونتيا ښه کول چې عامه پيسې یا شتمني په واک کې لري ا
 ګټه اخلي.

پورې د  واکونو او مکلفيتونو ،دندو، دپلټننې د عالي ادارې په تشکيل< 
 ندو چارو تنظيمول.واړ
 پلټنې الندې مراجعو د حقوقو او مکلفیتونو تأمینول. تر <
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 د پلټنې عالي اداره 

افغانستان -کابل -افشار دارالمان  

 دهیواد هر وګړی یو پلټونکی دی
یو له مهمو برخو څخه ده،  ،ادارې او سازمان کې ېپلټنه او څارنه په یو

رسیدلو  موخو ته دپلټنه او څارنه نه یواځې دا چې  ادارو سره دماموریت او 
پایلو ته غوښتل شویوپه الره کې مرسته کوي؛ بلکه ادارې خپلو اغیزمنو او 

 رسوي.
فساد څخه دپاک دولت  نکي  اودوحساب ورکو ،نکيودیو ځواب ویو

سره  مستقیمه اړیکه ولري او  چلندشي دهغه هیواد دخلکو  له  ایکید،تمه
ونکي او څارونکي په وول  پلټئچې خلک دیو مس  ،شوڼې ده هغه وختدا 

سره  بنسټونوتر سره کړي او دفساد الملونه په نښه او له اړونده  ونډه  توګه 
 . کړي شریکیې 

کولی شي  دعامه ادارو دکارکوونکو وګړی له بل پلوه هر کارکوونکی او 
له کړنو او هغه پلټونکي چې  دعامه ادارو  کړنې تر پلټنو الندې نیسي دیو 

نو کله چې دپیسو او  ،ونډه تر سره کړي په توګه  کي فعاله او ویښ څارون
ځواک مسله په منځ کې وي، هلته ناوړې ګټې اخیستنې او تیروتنې  شتون 

 لرلی شي.
ټم شتون ولري، شوڼې ده سداخلي کنټرول اغیزمن سید کله چې  څارنې او 
 مخنیوی وشي او تر کنټرول الندې راشي.  وسرغړوند  چې له قانون څخه 
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