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دپیل خربې

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

دپلټنــې عــايل اداره د روڼتیــا اصــل تــه ژمنتیــا لــري او پــه همــدې موخــه یــې د لومــړي ځــل
لپــاره د۱۳۹۸مــايل کال خپلــې مــايل او حســايب چــارې پــه ۱۳۹۹مــايل کال کــې د خپلواکــو
بهرنیــو پلټونکــو لــه لــوري تــر پلټنــو النــدې ونیولــې او د پلټنــو دپایلــو راپــور یــې د جمهــوري
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
تــر ارزونــې النــدې ونیــي او د داســې مــواردو دپیژندنــې پــه صــورت کــې دقانــون دحکمونــو
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 .
پــه ۱۳۹۹مــايل کال کــې دپلټنــې عــايل ادارې دخپلــو پلټنــو پــه پایلــه کــې شــاوخوا ()26
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 ( )698میلیــون 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.
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دپلټنې عايل ادارې د دفرت رئیس معرفی شو

ښــاغلی محمــد شــاکر حبیــب یــار د افغانســتان اســامي جمهــوري ریاســت عــايل مقــام د حکــم پــر
بنســټ د ســه شــنبه پــه ورځ د۱۴۰۰ملریــز کال د وری پــه ۱۷نیټــه ،د ښــاغيل 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.
صفحه
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جلسۀ کمیتۀ رسیدگی به امور مشارکت
شهروندان تدویر یافت

دهمیــن جلســۀ کمیتــۀ رســیدگی بــه امــور مشــارکت
شــهروندان ،روز پنــج شــنبه مــؤرخ  12حمــل ســال
 1400خورشــیدی ،تحــت ریاســت محــرم ســید
بــال هاشــمی ،معــاون در امــور تفتیــش عملکــرد و
تکنالــوژی معلوماتــی و رئیــس کمیتــه رســیدگی بــه
امــور مشــارکت شــهروندان ،بــا اشــراک اعضــای آن در
تــاالر جلســات ادارۀ عالــی تفتیــش تدویــر یافــت.
رئیــس کمیتــۀ رســیدگی بــه امــور مشــارکت شــهروندان
ضمــن خوشآمدگویــی بــه اعضــای کمیتــه در
ارتبــاط بــه پروســه رســیدگی شــکایات و پیشــنهادات
شــهروندان ،آگاهــی دهــی شــهروندان ،ارزش و
اهمیــت تفتیشهــای مشــارکتی و نقــش تفتیــش در
ســامل ســازی و ارزش افزایــی اجــراآت ادارات عامــه
صحبتهــای مفصــل ایــراد منودنــد .ابتــدا گــزارش از
صفحه

تطبیــق فیصلههــای جلســۀ قبلــی کمیتــۀ رســیدگی
بــه امــور مشــارکت شــهروندان ارایــه گردیــد .ســپس
اعضــای کمیتــه در رابطــه بــه گــزارش هــای تفتیــش،
شــکایات و پیشــنهادات شــهروندان و چگونگــی
رســیدگی بــه آنهــا بحــث کردنــد.
در اخیــر اعضــای جلســه نظریــات و پیشــنهادات
خویــش را در ارتبــاط بــه موضوعــات متذکــره ارایــه و
تصامیــم الزم در زمینــه اتخــاذ کردنــد همچنــان بــه
بخشهــای مربوطــه هدایــت داده شــد تــا مطابــق
فیصلههــای کمیتــه بــه ارسع وقــت اجــراآت مناینــد.
قابــل ذکــر اســت ،مناینــدۀ شــورای ملــی ،مناینــدۀ
جامعــه مدنــی و رســانهیی ،مناینــدۀ نهــاد کمــک
کننــده و کارمنــدان بخــش هــای مربوطــه ادارۀ عالــی
تفتیــش اعضــای کمیتــه را تشــکیل میدهنــد.
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دپلټنې عايل ادارې او د ميل تدارکاتو ادارې تر منځ دګډو
همکاریو په موخه غونډه جوړه شوه

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
رئیــس هــم شــتون درلــود د ۱۴۰۰ملریــز کال
د وري دمیاشــتې پــه  ۳۰نیټــه ،د پلټنــې عــايل
ادارې دغونــډو پــه تاالرکــې دواړو لــورو د وړتیــا
صفحه

لوړولــو ،پلټنــې ،تدارکاتو او د تــدارکايت ځانګړو
قضیــو پــه برخــه کــې د دوه اړخیــزو همکاریــو
پــه اړه خــرې اتــرې وکــړې او خپــل نظرونــه یــې
رسه تبادلــه کــړل.
دیادونې وړ ده چې ښــاغلی نقشــبندی او وررسه
پــاوي یــې د پلټنــې عــايل ادارې دمســلکي
انســټیټوت لــه ټولکیــو  ،دادارې لــه کتابتــون او
نــورو برخــو څخــه لیدنــه وکــړه.
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کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراأت کارکنان خدمات ملکی
برای کارمندان در ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد
تبســم فــروزان ،مدیــر عمومــی ارزیابــی اجــراآت ریاســت منابــع بــری
ادارۀ عالــی تفتیــش طرزالعمــل جدیــد ارزیابــی اجــراأت کارکنــان
خدمــات ملکــی (شــامل ردیفهــای ب ،ج ،د و هـــ) را امــروز شــنبه ،مؤرخ
 28حمــل  1400خورشــیدی،با ارایــه پرزنتیشــن بــرای کارمنــدان ایــن
اداره معرفــی و ترشیــح کــرد.
در پایان به پرسشهای اشرتاک کنندگان پاسخ داده شد.

صفحه
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نقش شهروندان در شفافیت و حسابدهی

تفتیــش و نظــارت یکــی از ابــزار هــای مهــم و
مؤثــر در یــک اداره و ســازمان مــی باشــد ،تفتیــش
و نظــارت بــر عملکردهــا و فعالیتهــای ادارات
نــه تنهــا کــه ادارات را در راه رســیدن بــه اهــداف
و ماموریــت شــان کمــک مــی کنــد ،بلکــه ادارات
مــی تواننــد بــا در نظــر داشــت آن بــه نتایــج مثمــر و
مطلــوب دســت پیــدا کننــد.
یــک دولــت حســابده ،پاســخگو و عــاری از فســاد
مــی توانــد ارتبــاط مســتقیم بــا شــهروندان خــود
داشــته باشــد و آن زمانــی بــه واقعیــت مــی پیونــدد
کــه شــهروندان بــه حیــث یــک مفتیــش و نظــارت
کننــده مســوول عمــل بکننــد و عوامــل فســاد زا را
بــا مراجــع مربــوط رشیــک ســازند.
صفحه

از جانــب دیگــر هــر کارمنــد و هــر شــهروند مــی
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
در میــان باشــد ،طبعــا اســتفاده انســانها یــک
امــر عــادی اســت.
امــا هر گاه سیســتم نظــارت و کنــرول داخلی کارا
موجــود باشــد ،طبعا خــاف ورزی از قانون کنرتول
مــی شــود ،کــه ایــن عمــل منجــر بــه شــفافیت و
حســابدهی در ادارات عامــه مــی گــردد.
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اداره عالی تفتیش انواع مختلف تفتیش را در سکتور
عامه انجام میدهد:
•
•
•
•
•
•

صفحه

تفتیش حساب قطعیه دولت؛
تفتیش رعایت قوانین و مقررات ؛
تفتیش مالی؛
تفتیش عملکرد
تفتیش تکنالوژی معلوماتی؛
تفتیش خاص /حکمی.
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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 میمنایــد.
 -1ادارات مربــوط بــه ریاســت جمهــوری ،دارالنشــاء هــای شــورای ملــی ،آمریــت
عمومــی قــوه قضائیــه ،اداره لــوی څارنوالــی.
 -2وزارتخانــه هــا ،نهادهــای مســتقل ،کمیســیون هــا ،ریاســت هــای مســتقل
واحدهــای ادارات مرکــزی ،محلــی و ادارات عوایــدی مربــوط بــه آنهــا در داخــل و
خــارج از کشــور.
 -3شاروالیها و تصدیها/رشکتهای دولتی و هالل احمر (رسه میاشت).
 -4ســایر مراجــع کــه پــول یــا دارایــی عامــه را در اختیــار داشــته و یــا از آن اســتفاده
میمناینــد.
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چرا تفتیش حساب قطعیه و گزارش آن مهم
است؟

بــا ترتیــب حســاب قطعیــه توســط وزارت مالیــه،
مقــام عالــی ریاســت جمهــوری ،شــورای ملــی و
ســایر ذینفعــان در روشــنایی قــرار میگیرنــد ،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 بخشهــا
اجــراآت بیــش از پیشــبینی تحقــق پذیرفتــه اســت.
بنــا مبنظــور داشــن تصویــر واضــح و روشــن از
صفحه

صــورت تحقــق و تحصیــل عوایــد و چگونگــی
تحقــق مصــارف ســال مالــی ،ترتیــب و بازرســی
حســاب قطعیــه امــر الزمــی و رضوری پنداشــته
میشــود .بــه همیــن دلیــل قوانیــن ،مســؤلیت
ترتیــب آنــرا طــی شــش مــاه اول ســال آینــده بــه
وزارت مالیــه ،تفتیــش و ارایــه گــزارش آنــرا بــه
مقــام عالــی ریاســت جمهــوری و شــورای ملــی
بــدوش اداره عالــی تفتیــش واگــذار منوده اســت.
براســاس قانــون اداره عالــی تفتیــش و قانــون
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اداره امــور مالــی و مصــارف عامــه ،رئیــس اداره عالــی تفتیــش (مفتــش کل) مکلــف اســت گــزارش
تفتیــش حســابات قطعیــه دولــت را بــه مقــام عالــی ریاســت جمهــوری و ولســی جرگــه شــورای ملــی ارائــه
منایــد.
تفیتــش حســاب قطعیــه و ارائــه گــزارش تفتیــش از مســؤلیتها و مکلفیتهــای قانونــی مفتــش کل
مــی باشــد.
شــورای ملــی بــه عنــوان مناینــدگان مــردم و در کل متــام اتبــاع افغانســتان ،از طریــق یــک تفتیــش
مســتقل بایــد بداننــد کــه دولــت و نهادهــای مربوطــه آن چگونــه وجــوه عامــه را مدیریــت منــوده اســت.
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رشح دیدگاه اداره عالی تفتیش

مــا تــاش مــی ورزیــم تــا یــک ادارۀ عالــی
تفتیــش پیــرو و منونــه در امــور بررســی بوده
و مدیریــت شــفاف منابــع عامــه ،حســابدهی
و پاســخگوئی را از طریــق بررســی هــای
بــه موقــع ،گزارشــدهی مســتقل ،معتــر و
متــوازن بهبــود بخشــیم.

ِ
بخــش از ســازمان بیــن املللــی
اداره عالــی تفتیــش
ادارات عالــی تفتیــش ( ) INTOSAIمجتمــع 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
صفحه

وجــوه عامــه ،ارائــه خدمــات ،مدیریــت و حفاظــت
از دارایــی عامــه و همچنــان مســؤل عملیاتــی امــور
عامــه هســتند جــدآ در نظــر گرفتــه شــده اســت.
اســتقاللیت بررســی عامــه نیازمنــد انجــام بررســی
بیطرفانــه و عــاری از تضــاد منافــع مــی باشــد.گزارش
بررســی بصــورت مســلکی بــر اســاس رشایــط و
مقتضیــات بهرتیــن شــیوه هــای بیــن املللی بررســی،
بایــد بــدور از تعصــب و غــرض و بــا مراعــات اصــل
بیطرفــی و اعتــاد ارائــه گــردد .اینگونه گزارشــدهی
بررســی مــی توانــد بخــش هــای اجرائیــوی را در
مدیریــت بهــر امــور مالــی و حکومتــداری و قــوه
مقننــه را در بررســی بهــر فعالیــت هــای بخــش
هــای اجرائیــوی کمــک و یــاری رســاند.
قانــون اداره عالــی تفتیــش ســال ، 1398مبنــای
حقوقــی را در مــورد صالحیــت ،حــدود و مســؤلیت
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هــای اداره عالــی تفتیــش بــه حیــث نهــاد بررســی
کننــده وجــوه عامــه در نظــر گرفتــه اســت .اگــر ایــن
مبنــای حقوقــی بــا بهرتیــن روش هــای بیــن املللــی
مقایســه گــردد ،معیــارات مطلــوب در ایــن زمینــه
بــه حیــث یــک نهــاد عالــی بررســی در نظــر گرفتــه
نشــده اســت .افــزون بریــن ،در متامــی سیســتم هــای
مدیریــت امــور مالــی عامــه و هــم در ســطح ســازمانی
در نهــادی هــای حکومتــی از نظــر سیســتم کنــرول
هــای داخلــی ،گزارشــدهی مالــی و حســابی ،مطابقــت
آن بــا قانــون نافــذه و پیگیــری مؤثــر بررســی کــه تحقق
مزایــای
بررســی را متأثــر مــی ســازد نقــاط ضعــف وجــود
دارد .همچنــان ،اداره عالــی تفتیــش خــود نیــاز دارد
تــا خالیــی را کــه در ظرفیــت و توانایــی خــود بــرای
صفحه

حساب اخیستل

ارائــه نتایــج و رونــد مؤثــر و باکیفیــت بررســی وجــود
دارد پــر منایــد .عــاوه بــرآن ،در عرصــه نظــارت و
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.
اداره عالــی تفتیــش متعهــد اســت تــا بــرای نیــل
بــه ایــن اهــداف و تســهیل مدیریــت بهــر مالــی،
ارائــه خدمــات و حفاظــت از دارایــی هــای عامــه،
بــا اســتفاده از نتایــج و رونــد بــا کیفیــت بررســی،
ظرفیــت کارمنــدان مســلکی و بــا تجربــه و تطبیــق
بهرتیــن روش هــای بررســی وظایــف خویــش را انجــام
دهــد.
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نقش افکار و نظریات شهروندان در بهبود شفافیت و
پاسخگویی

ادارۀ عالــی تفتیــش بــه منظــور افزایــش بیشــر
شــفافیت ،حســابدهی و ایجــاد اعتــاد میــان
شــهروندان و ادارات عامــه ،تفتیشهــای مشــارکتی
را در مراجــع مربــوط اجــرا مــی منایــد .در اینگونــه
تفتیشهــا تیمــی کــه متشــکل از مفتیشــین اداره
عالــی تفتیــش و مناینــدۀ نهادهــای مدنــی می باشــد،
تفتیشهــای مشــارکتی را انجــام میدهنــد.
هــدف اصلــی اجــرای تفتیشهــای مشــارکتی،
دخیــل ســازی افــکار و نظریــات شــهروندان در فراینــد
تفتیشهــا و بررســیها مــی باشــد .بــه ایــن اســاس
منایندههــای جامعــه مدنــی کــه از طیفهــای مختلــف
جامعــه منایندگــی میکننــد بــا حضور و اشــراک شــان
در پروســههای تفتیــش فرصــت مییابنــد تــا افــکار
و نظریــات خویــش را جهــت بهبــود و شــفافیت هــر
چــه بیشــر عرصــۀ تفتیــش بیــان کــرده و از کیفیــت
صفحه

و شــفافیت آنهــا اطمینــان حاصــل کننــد .ایــن
موضــوع از یــک طــرف باعــث بیشــر شــدن اعتــاد
مــردم نســبت بــه پروســههای تفتیــش از ســوی
دیگــر بخاطــر بهــر شــدن امــور تفتیــش مؤثــر و ممــد
واقــع مــی گــردد.
قابــل یادآوری اســت ،وقتــی نهادهای جامعــه مدنی،
رســانهیی و شــهروندان موضوعــات و مســایلی را
میبیننــد کــه ایجــاب تفتیــش را میکنــد میتواننــد
بــه صــورت حضــوری و غیــر حضــوری (آنالیــن) در
ادارۀ عالــی تفتیــش درج شــکایات کننــد .بــا این کار
میتواننــد بــه عنــوان یــک شــهروند مســؤول نقــش
خویــش را در افزایــش هــر چــه بیشــر شــفافیت و
حســابدهی در ســکتور عامــه ایفــاء کننــد.

مونږ روڼوايل او حساب ورکونې ته ژمن یو

14

مدیر مسوول :شیرشاه احمدی
سردبیر :محمد احسان بابکر خیل
ویراستار :فروزان کریمی
گزارشگر :عبداالحد پویا

شفافیت

پلټنه  -تفتیش
میاشتنۍ ټولګه

حسابدهی

شامره سی ام  ،ماه حمل سال 1400

کانال های
ارتباطی ما

ایمیل
تماس
media@sao.gov.af ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴

حسابګیری
سال تأسیس1396 :

فیسبوک
سایت
https://www.facebook. com/SupremeAuditOffice www.sao.gov.af

