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د روڼتیا، حساب ورکونې اود فساد پروړاندې د مبارزې په برخه کې  د پلټنې عايل ادارې کړنې 
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دپیل خربې

ــه همــدې موخــه یــې  د لومــړي ځــل  ــري او پ ــا ل ــه ژمنتی ــا اصــل ت دپلټنــې عــايل اداره د روڼتی

لپــاره  د۱۳۹۸مــايل کال خپلــې مــايل او حســايب چــارې  پــه ۱۳۹۹مــايل کال کــې  د خپلواکــو 

ــې د جمهــوري  ــور ی ــو راپ ــو دپایل ــې  او د پلټن ــدې ونیول ــو الن ــر پلټن ــوري ت ــه ل ــو پلټونکــو ل بهرنی

ریاســت عــايل مقــام ، محرتمــې مــي شــورا  تــه اســتولی او د ټولیــزو رســنیو لــه الرې خپــور شــوی 

دی.  

دپلټنــې عــايل اداره  دهیــواد پــه کچــه د پلټنــو دیــو غــوره بنســټ  پــه توګــه،  دپلټنــې دنړیوالــو 

معیارونــو پــر بنســټ مســؤولیت لــري  تــر څــو ترپلټنــو النــدې مراجعــو کــې  د فســاد دخطر شــتون 

ــو  تــر ارزونــې النــدې ونیــي او د داســې مــواردو دپیژندنــې پــه  صــورت کــې دقانــون دحکمون

لــه مخــې  دالڅیړنــې او څیړلــو پــه موخــه  د هیــواد عــديل او قضائــی  بنســټونو تــه  راجــع کــړي. 

دپلټنــې عــايل اداره دخپلــو پلټنــو پــه پایلــه کــې  دفســاد دمخنــوي او کشــف پــه برخــه کــې  پــه 

دولتــي ادارو کــې کلیــدی او بنســټیزه  ونــډه تــر رسه کــړې ده  .

ــاوخوا )26(  ــې  ش ــه ک ــه پایل ــو پ ــو پلټن ــايل ادارې  دخپل ــې ع ــې دپلټن ــايل کال ک ــه ۱۳۹۹م پ

قضیــې چــې لــه خپــل واک څخــه دنــاوړه ګټــه اخیســتنې، دبــډه اخیســتنې، درغلــۍ، دځمکــو 

دغصــب او داســې نــورې  پــه مرکــز او والیتونــو کــې دعامــه ســکټور پــه بنســټونو کــې پــه نښــه 

کــړي دي  چــې پــه ټولــه کــې  )698( میلیــون اافغانــۍ زیــان یــې دولــت تــه اړولــی، او دعــديل 

تعقیــب پــه موخــه یــې  دلویــې څارنوالــۍ  محرتمــې ادارې تــه اســتولې دي.

دیــادو قضیــو پــه لــړ کــې دښــارواالنو، امنیــه قومندانانــو دســیمه ایــزو ادارو رئیســان او کارکوونکــو 

تــر کچــې  پــورې کســان شــامل دي.



دپلټنې عايل ادارې د دفرت رئیس معرفی شو

ــر  ــار د افغانســتان اســامي جمهــوري ریاســت عــايل مقــام د حکــم پ ښــاغلی محمــد شــاکر حبیــب ی

بنســټ د ســه شــنبه پــه ورځ د۱۴۰۰ملریــز کال د وری پــه ۱۷نیټــه، د ښــاغي فضــل هــادي فضــل، د 

پلټنــې عــايل ادارې د مــايل چــارو او تقنینــي ســندونو د رعایــت پلټنــو مرســتیال او ښــاغلی ســید بــال 

هاشــمي، د کړنــو او معلومــايت ټکنالوجــۍ  د پلټنــې پــه چــارو کــې مرســتیال  لــه لــوري د دفرترئیــس پــه 

توګــه د ادارې رئیســانو او کارکوونکــو تــه ور وپیژنــدل شــو او پردنــده یــې کار پیــل کــړ. د یادونــې وړ ده 

چــې ښــاغلی یــار لــه هیــواد څخــه بهــر  د ځانګــړې )ارشــد( کارپوهنــې پــه برخــه کــې  دوه ماســټریانې 

لــري، او لــه دې  مخکــې د پوهنــې وزارت د یونســکو او آیسیســکو مــي کمیســیون رئیــس او د پوهنــې 

وزارت  د ښــوونکو د روزنــې لــوی ریاســت د رسپرســت پــه توګــه یــې دنــده تــر رسه کــړې ده.
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جلسۀ کمیتۀ رسیدگی به امور مشارکت 

شهروندان تدویر یافت

تطبیــق فیصله هــای جلســۀ قبلــی کمیتــۀ رســیدگی 

ــه گردیــد. ســپس  ــه امــور مشــارکت شــهروندان ارای ب

اعضــای کمیتــه در رابطــه بــه گــزارش هــای تفتیــش، 

چگونگــی  و  شــهروندان  پیشــنهادات  و  شــکایات 

ــد. ــث کردن ــا بح ــه آنه ــیدگی ب رس

در اخیــر اعضــای جلســه نظریــات و پیشــنهادات 

خویــش را در ارتبــاط بــه موضوعــات متذکــره ارایــه و 

ــه  ــان ب ــد همچن ــاذ کردن ــه اتخ ــم الزم در زمین تصامی

ــق  ــا مطاب ــد ت ــت داده ش ــه هدای ــای مربوط بخش ه

فیصله هــای کمیتــه بــه ارسع وقــت اجــراآت مناینــد.

ــدۀ  ــی، مناین ــورای مل ــدۀ ش ــت، مناین ــر اس ــل ذک قاب

جامعــه مدنــی و رســانه یی، مناینــدۀ نهــاد کمــک 

کننــده و کارمنــدان بخــش هــای مربوطــه ادارۀ عالــی 

ــد. ــکیل میدهن ــه را تش ــای کمیت ــش اعض تفتی

ــه امــور مشــارکت  دهمیــن جلســۀ کمیتــۀ رســیدگی ب

ــال  ــل س ــؤرخ 12 حم ــنبه م ــج ش ــهروندان، روز پن ش

ســید  محــرتم  ریاســت  تحــت  خورشــیدی،   1400

ــرد و  ــش عملک ــور تفتی ــاون در ام ــمی، مع ــال هاش ب

ــه  ــیدگی ب ــه رس ــس کمیت ــی و رئی ــوژی معلومات تکنال

امــور مشــارکت شــهروندان، بــا اشــرتاک اعضــای آن در 

ــت. ــر یاف ــش تدوی ــی تفتی ــات ادارۀ عال ــاالر جلس ت

رئیــس کمیتــۀ رســیدگی بــه امــور مشــارکت شــهروندان 

در  کمیتــه  اعضــای  بــه  خوش آمدگویــی  ضمــن 

ــه پروســه رســیدگی شــکایات و پیشــنهادات  ــاط ب ارتب

و  ارزش  شــهروندان،  دهــی  آگاهــی  شــهروندان، 

ــش در  ــش تفتی ــارکتی و نق ــای مش ــت تفتیش ه اهمی

ســامل ســازی و ارزش  افزایــی اجــراآت ادارات عامــه 

صحبت هــای مفصــل ایــراد منودنــد. ابتــدا گــزارش از 
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دپلټنې عايل ادارې او د ميل تدارکاتو ادارې تر منځ  دګډو 

همکاریو په موخه غونډه جوړه شوه

لوړولــو، پلټنــې، تدارکاتو او د تــدارکايت ځانګړو 

ــو  ــزو همکاری ــې د دوه اړخی ــه ک ــه برخ ــو پ قضی

پــه اړه خــرې اتــرې وکــړې او خپــل نظرونــه یــې 

رسه تبادلــه کــړل.

دیادونې وړ ده چې ښــاغلی نقشــبندی او وررسه 

ــلکي  ــايل ادارې دمس ــې ع ــې د پلټن ــاوي ی پ

انســټیټوت لــه ټولکیــو ، دادارې لــه کتابتــون او 

نــورو برخــو څخــه لیدنــه وکــړه.

ښــاغلی احمــد شــاه نقشــبندی، د مــي تدارکاتو 

ادارې عملیــايت مرســتیال  او وررسه پــاوي یــې 

لــه ښــاغلی ســید بــال هاشــمي،  د پلټنې عايل 

ادارې دکړنــو او معلومــايت ټکنالوجــۍ د پلټنــې 

پــه چــارو کــې مرســتیال چــې ســید رحمــن 

رحــان، د ادارې د مســلکي پراختیــا ریاســت  

ــز کال  ــود  د ۱۴۰۰ملری رئیــس هــم شــتون درل

د وري دمیاشــتې پــه ۳۰ نیټــه، د پلټنــې عــايل 

ادارې دغونــډو پــه تاالرکــې  دواړو لــورو د وړتیــا 
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ــع بــری  ــی اجــراآت ریاســت مناب ــر عمومــی ارزیاب تبســم فــروزان، مدی

کارکنــان  اجــراأت  ارزیابــی  تفتیــش طرزالعمــل جدیــد  عالــی  ادارۀ 

خدمــات ملکــی )شــامل ردیف هــای ب، ج، د و هـــ( را امــروز شــنبه، مؤرخ 

28 حمــل 1400 خورشــیدی،با  ارایــه پرزنتیشــن بــرای کارمنــدان ایــن 

ــح کــرد. ــی و تری اداره معرف

در پایان به پرسش های اشرتاک کنندگان پاسخ داده شد.

کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراأت کارکنان خدمات ملکی 

برای کارمندان در ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد
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نقش شهروندان در شفافیت و حسابدهی

ــی  ــهروند م ــر ش ــد و ه ــر کارمن ــر ه ــب دیگ از جان

توانــد نقــش نظــارت کننــدۀ فعالــی از اجــراآت 

کارمنــدان ادارات عامــه و مفتیشــین کــه اجــراآت 

و عملکردهــای ادارات عامــه را تفتیــش مــی کنــد، 

داشــته باشــد، زیــرا وقتیکــه مســئله پــول و قــدرت 

ــک  ــان ها ی ــتفاده انس ــا اس ــد، طبع ــان باش در می

امــر عــادی اســت.

امــا هر گاه سیســتم نظــارت و کنــرتول داخلی کارا 

موجــود باشــد، طبعا خــاف ورزی از قانون کنرتول 

ــه شــفافیت و  ــن عمــل منجــر ب مــی شــود، کــه ای

حســابدهی در ادارات عامــه مــی گــردد.

ابــزار هــای مهــم و  از  یکــی  و نظــارت  تفتیــش 

مؤثــر در یــک اداره و ســازمان مــی باشــد، تفتیــش 

ادارات  فعالیت هــای  و  عملکردهــا  بــر  نظــارت  و 

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــه ادارات را در راه رس ــا ک ــه تنه ن

ــه ادارات  ــد، بلک ــی کن ــک م ــان کم ــت ش و ماموری

مــی تواننــد بــا در نظــر داشــت آن بــه نتایــج مثمــر و 

ــد.   ــدا کنن ــت پی ــوب دس مطل

  یــک دولــت حســابده، پاســخگو و عــاری از فســاد 

ــود   ــهروندان خ ــا ش ــتقیم ب ــاط مس ــد ارتب ــی توان م

داشــته باشــد و آن زمانــی بــه واقعیــت مــی پیونــدد 

ــک مفتیــش و نظــارت  ــث ی ــه حی کــه شــهروندان ب

کننــده مســوول عمــل بکننــد و عوامــل فســاد زا را 

ــا مراجــع مربــوط رشیــک ســازند.  ب
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حسابګیری  حسابدهی  شفافیت 

اداره عالی تفتیش انواع مختلف تفتیش را در سکتور 

عامه انجام میدهد:

تفتیش حساب قطعیه دولت؛  •

تفتیش رعایت قوانین و مقررات ؛  •

تفتیش مالی؛  •

تفتیش عملکرد  •

تفتیش تکنالوژی معلوماتی؛  •

تفتیش خاص/ حکمی.  •
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حساب اخیستل  حساب ورکول  روڼتیا 

ادارۀ عالی تفتیش کدام نهادها را تفتیش می کند؟

ادارۀ عـــالی تفتیــش، تفتیش رعـــایت قـــوانین و مقــررات را در متــام واحدهای بودجوی 

و غیــر بودجــوی ســکتور عامــه اجــراء می منایــد.

ــت  ــی، آمری ــورای مل ــای ش ــاء ه ــوری، دارالنش ــت جمه ــه ریاس ــوط ب ادارات مرب   -1

عمومــی قــوه قضائیــه، اداره لــوی څارنوالــی.

وزارتخانــه هــا، نهادهــای مســتقل، کمیســیون هــا، ریاســت هــای مســتقل    -2

ــل و  ــا در داخ ــه آن ه ــوط ب ــدی مرب ــی و ادارات عوای ــزی، محل ــای ادارات مرک واحده

خــارج از کشــور.

شاروالی ها و تصدی ها/رشکت های دولتی و هال احمر )رسه میاشت(.   -3

ســایر مراجــع کــه پــول یــا دارایــی عامــه را در اختیــار داشــته و یــا از آن اســتفاده   -4

می مناینــد.
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چرا تفتیش حساب قطعیه و گزارش آن مهم 
است؟

ــه،  ــط وزارت مالی ــه توس ــاب قطعی ــب حس ــا ترتی ب

ــی و  ــورای مل ــوری، ش ــت جمه ــی ریاس ــام عال مق

ســایر ذینفعــان در روشــنایی قــرار می گیرنــد، کــه 

اجــراآت بودجــوی چگونــه صورت گرفته اســت و در 

جریــان ســال مالــی گذشــته چــه نــوع تغییــرات در 

بودجــه منظورشــده ســال مذکور رومنــا گردیده، در 

کــدام عرصــه هــا عقــب مانــی و در کــدام بخش هــا 

اجــراآت بیــش از پیشــبینی تحقــق پذیرفتــه اســت.

ــن از  ــح و روش ــر واض ــن تصوی ــور داش ــا مبنظ بن

صــورت تحقــق و تحصیــل عوایــد و چگونگــی 

ــی، ترتیــب و بازرســی  تحقــق مصــارف ســال مال

ــته  ــی و رضوری پنداش ــر الزم ــه ام ــاب قطعی حس

میشــود. بــه همیــن دلیــل قوانیــن، مســؤلیت 

ترتیــب آنــرا طــی شــش مــاه اول ســال آینــده بــه 

ــه  ــرا ب ــزارش آن ــه گ ــش و ارای ــه، تفتی وزارت مالی

ــی  ــورای مل ــوری و ش ــت جمه ــی ریاس ــام عال مق

بــدوش اداره عالــی تفتیــش واگــذار منوده اســت. 

براســاس قانــون اداره عالــی تفتیــش و قانــون 

حسابګیری  حسابدهی  شفافیت 
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ــزارش  ــت گ ــف اس ــش کل( مکل ــش )مفت ــی تفتی ــس اداره عال ــه، رئی ــارف عام ــی و مص ــور مال اداره ام

تفتیــش حســابات قطعیــه دولــت را بــه مقــام عالــی ریاســت جمهــوری و ولســی جرگــه شــورای ملــی ارائــه 

ــد. منای

ــش کل  ــی مفت ــای قانون ــؤلیت ها و مکلفیت ه ــش از مس ــزارش تفتی ــه گ ــه و ارائ ــاب قطعی ــش حس تفیت

مــی باشــد.

ــش  ــک تفتی ــق ی ــتان، از طری ــاع افغانس ــام اتب ــردم و در کل مت ــدگان م ــوان مناین ــه عن ــی ب ــورای مل ش

مســتقل بایــد بداننــد کــه دولــت و نهادهــای مربوطــه آن چگونــه وجــوه عامــه را مدیریــت منــوده اســت.

حساب اخیستل  حساب ورکول  روڼتیا 
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رشح دیدگاه اداره عالی تفتیش 

حسابګیری  حسابدهی  شفافیت 

عالــی  ادارۀ  یــک  تــا  ورزیــم  مــی  تــاش  مــا 

تفتیــش پیــرو و منونــه در امــور بررســی بوده 

ــع عامــه، حســابدهی  ــت شــفاف مناب و مدیری

هــای  بررســی  طریــق  از  را  پاســخگوئی  و 

و  بــه موقــع، گزارشــدهی مســتقل، معتــر 

بخشــیم. بهبــود  متــوازن 

ــی  ــن امللل ــازمان بی ــِش از س ــش  بخ ــی تفتی اداره عال

ادارات عالــی تفتیــش  )INTOSAI  ( مجتمــع ادارات 

عالــی بررســی کشــورها بــوده کــه متعهــد بــر پذیــرش، 

اجــراء و در نظرگیــری بهرتیــن شــیوه هــا و معیــارات 

بیــن املللــی تفتیــش مــی باشــد.

براســاس بهرتیــن شــیوه هــای بیــن املللــی، موقــف و 

ماهیــت نهــاد بررســی کننــده وجــوه عامه، همیشــه از 

قــوه اجرائیــه و آنهــای کــه مســؤل مدیریت امــور مالی 

ــت  ــت و حفاظ ــات، مدیری ــه خدم ــه، ارائ ــوه عام وج

ــی امــور  ــان مســؤل عملیات ــی عامــه و همچن از دارای

عامــه هســتند جــدآ در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــی  ــام بررس ــد انج ــه نیازمن ــی عام ــتقاللیت بررس اس

بیطرفانــه و عــاری از تضــاد منافــع مــی باشــد.گزارش 

و  رشایــط  اســاس  بــر  مســلکی  بصــورت  بررســی 

مقتضیــات بهرتیــن شــیوه هــای بیــن املللی بررســی، 

ــا مراعــات اصــل  ــدور از تعصــب و غــرض و ب ــد ب بای

بیطرفــی و اعتــاد ارائــه گــردد. اینگونه گزارشــدهی 

بررســی مــی توانــد بخــش هــای اجرائیــوی را در 

ــوه  ــداری و ق ــی و حکومت ــور مال ــرت ام ــت به مدیری

مقننــه را در بررســی بهــرت فعالیــت هــای بخــش 

ــاند. ــاری رس ــک و ی ــوی کم ــای اجرائی ه

،مبنــای   1398 ســال  تفتیــش  عالــی  اداره  قانــون 

ــی را در مــورد صالحیــت، حــدود و مســؤلیت  حقوق



ص

سال 1400            شامره 30     ف             

       صفحه                                             مونږ روڼوايل او حساب ورکونې ته ژمن یو                                                 13     

حساب اخیستل  حساب ورکول  روڼتیا 

ــی  ــاد بررس ــث نه ــه حی ــش  ب ــی تفتی ــای اداره عال ه

کننــده وجــوه عامــه در نظــر گرفتــه اســت. اگــر ایــن 

ــی  ــن امللل ــن روش هــای بی ــا بهرتی ــی ب ــای حقوق مبن

مقایســه گــردد، معیــارات مطلــوب در ایــن زمینــه 

ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــی بررس ــاد عال ــک نه ــث ی ــه حی ب

نشــده اســت. افــزون بریــن، در متامــی سیســتم هــای 

مدیریــت امــور مالــی عامــه و هــم در ســطح ســازمانی 

ــی از نظــر سیســتم کنــرتول  در نهــادی هــای حکومت

هــای داخلــی، گزارشــدهی مالــی و حســابی، مطابقــت 

آن بــا قانــون نافــذه و پیگیــری مؤثــر بررســی کــه تحقق 

ــای مزای

بررســی را متأثــر مــی ســازد نقــاط ضعــف وجــود 

ــاز دارد  ــی تفتیــش خــود نی دارد. همچنــان، اداره عال

ــرای  ــود ب ــی خ ــت و توانای ــه در ظرفی ــی را ک ــا خالی ت

ارائــه نتایــج و رونــد مؤثــر و باکیفیــت بررســی وجــود 

ــرآن، در عرصــه   نظــارت و  ــد. عــالوه ب ــر منای دارد پ

بررســی قانونــی توســط کمیتــه حســابات عامــه روی 

گزارشــات بررســی جهــت دســتیابی بــه پاســخگویی 

و شــفافیت در مدیریــت منابــع عامــه و رســیدن بــه 

هــدف حکومتــداری خــوب در کشــور رضورت مــرم 

دیــده مــی شــود.

ــل  ــرای نی ــا ب ــت ت ــد اس ــش  متعه ــی تفتی اداره عال

ــی،  ــرت مال ــت به ــهیل مدیری ــداف و تس ــن اه ــه ای ب

ــه،  ــای عام ــی ه ــت از دارای ــات و حفاظ ــه خدم ارائ

ــی،  ــت بررس ــا کیفی ــد ب ــج و رون ــتفاده از نتای ــا اس ب

ــق  ــه و تطبی ــا تجرب ــلکی و ب ــدان مس ــت کارمن ظرفی

بهرتیــن روش هــای بررســی وظایــف خویــش را انجــام 

دهــد.



بیشــرت  افزایــش  منظــور  بــه  تفتیــش  عالــی  ادارۀ 

میــان  اعتــاد  ایجــاد  و  حســابدهی  شــفافیت، 

شــهروندان و ادارات عامــه، تفتیش هــای مشــارکتی 

ــه  ــد. در این گون ــی منای ــرا م ــوط اج ــع مرب را در مراج

تفتیش هــا تیمــی کــه متشــکل از مفتیشــین اداره 

عالــی تفتیــش و مناینــدۀ نهادهــای مدنــی می باشــد، 

میدهنــد. انجــام  را  مشــارکتی  تفتیش هــای 

مشــارکتی،  تفتیش هــای  اجــرای  اصلــی  هــدف 

دخیــل ســازی افــکار و نظریــات شــهروندان در فراینــد 

ــاس  ــن اس ــه ای ــد. ب ــی باش ــی ها م ــا و بررس تفتیش ه

مناینده هــای جامعــه مدنــی کــه از طیف هــای مختلــف 

جامعــه منایندگــی میکننــد بــا حضور و اشــرتاک شــان 

ــکار  ــا اف ــد ت ــت می یابن ــش فرص ــه های تفتی در پروس

ــر  ــفافیت ه ــود و ش ــت بهب ــش را جه ــات خوی و نظری

ــت  ــان کــرده و از کیفی چــه بیشــرت عرصــۀ تفتیــش بی

و شــفافیت آن هــا اطمینــان حاصــل کننــد. ایــن 

موضــوع از یــک طــرف  باعــث بیشــرت شــدن اعتــاد 

مــردم  نســبت  بــه پروســه های تفتیــش  از ســوی 

دیگــر بخاطــر بهــرت شــدن امــور تفتیــش مؤثــر و ممــد 

واقــع مــی گــردد.

قابــل یادآوری اســت، وقتــی نهادهای جامعــه مدنی، 

را  و مســایلی  و شــهروندان موضوعــات  رســانه یی 

می بیننــد کــه ایجــاب تفتیــش را می کنــد می تواننــد 

ــن( در  ــر حضــوری )آنای ــه  صــورت حضــوری و غی ب

ادارۀ عالــی تفتیــش درج شــکایات کننــد. بــا این کار 

ــوان یــک شــهروند مســؤول نقــش  ــه عن ــد ب می توانن

ــفافیت و  ــرت ش ــه بیش ــر چ ــش ه ــش را در افزای خوی

حســابدهی در ســکتور عامــه ایفــاء کننــد.
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حسابګیری  حسابدهی  شفافیت 
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۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴

ایمیل
media@sao.gov.af 

سایت
www.sao.gov.af

فیسبوک
https://www.facebook. com/SupremeAuditOffice
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 مدیر مسوول: شیرشاه احمدی 
 سردبیر: محمد احسان بابکر خیل 

 ویراستار: فروزان کریمی  
 گزارشگر: عبداالحد پویا


