
د پلټنې عايل ادارې تاریخي بهیر

د پلټنې عايل ادارې ته بشپړه کتنه

پــه دغــه څپرکــي کــې د پلټنــې عــايل اداره پــه لنــډ او کيل ډول معــريف 

کــوو، د پلټنــې عــايل ادارې د الښــې پېژندنــې لــه پــاره مــو دغــه څپرکــی 

پــه څلــورو بېلــو حــوزو ویشــلی دی، چــې د النــدې برخــو لرونکــی 

دی: د ادارې تاریخچــه او د بدلــون بهیــر، د ادارې حقوقــي چــوکاټ 

ــو او  او خپلواکــي، داخــيل مدیریــت، مــايل رسچینــې، د بــري رسچین

ــو  ــه لرونک ــه ګټ ــې او ل ــه اړیک ــات او عام ــت، اطالع ــې مدیری ــا لوړون وړتی

ــې. رسه اړیک

۱ـ د پلټنې عايل ادارې تاریخي بهیر

د پلټنــې عــايل اداره د هېــواد پــه کچــه د پلټنــې تــر ټولــو لــوی بنســټ 

دی چــې پــه مرکــز او والیتونــو کــې ددویمــو واحدونــو او د هیــواد څخــه 

بهــر د ســفارتونو،تصدیو او دولتــي رشکتونــو، ښــاروالیو او د نړیــوال بانــک 

ــۍ د  ــايت ټکنالوج ــو، د معلوم ــارو،د کړن ــايب چ ــايل او حس ــروژو د م د پ

ــايل ادارې د  ــې ع ــه اداره د پلټن ــوي او دغ ــر رسه ک ــې ت ــټمنو پلټن سیس

قانــون لــه مخــې د عامــه ســکټور د ادارو د کړنــو د پلټنــې واک لــري.

د پلټنــې عــايل اداره د پلټنــې عــايل ادارې د قانونــو د تطبیــق او د پلټنې 

عــايل بنســټونو د نړیــوال ســازمان)INTOSAI( د معیارونــو د ترالســه 

کولــو  دتحقــق پــه موخــه هڅــه کــوي تــر څــو پــه عامــه ســکټور کــې د 

ګټــورو، باکیفیتــه او خپلواکــو پلټنــو د تــررسه کولــو موخــې ترالســه کــړي.

ــې د )د  ــه ۱۳۰۰ هـــ ل کال ک ــل پ ــړي ځ ــه لوم ــايل اداره پ ــې ع د پلټن

دیــوان ســنجش( تــر نامــه النــدې د دولــت د عوایــدو او لګښــتونو د 

پلټنــې پــه موخــه، چــې آیــا واقعــاً د دولــت عوایــد او لګښــتونه د بودجــې 

لــه نظامنامــې رسه ســم اجــرا شــوي دي کــه نــه؟ رامنځتــه شــوه. وروســته 

دغــه اداره پــه ۱۳۲۱ هـــ ل کال کــې د عمومــي محاســبو د پلټنــې 

ریاســت پــه نامــه، د وخــت د عظمــي صــدرات تــر اغېــز النــدې رامنځتــه 

ــو او دولتــي ادارو د مــايل او  ــه کار پیــل وکــړ او موخــه یــې د وزارتون او پ

حســايب چــارو پلټنــې او لــه عامــه شــتمنیو ســاتنه ده.  پــه ۱۳۳۳ هـــ ل 

ــه بنســټ نومــوړې اداره د  ــب پ کال کــې د وخــت د مــيل شــورا د تصوی

محاســبو د دیــوان پــه نامــه و نومــول شــوه، لکــه څرنګــه چــې ۱۳۳۳ کال 

ــوان  ــه )۳۵( مــاده کــې د محاســبو د دی ــون پ د عمومــي محاســبو د قان
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صالحیتونــه او دنــدې او پــه وړانــدې یــې د نــورو ادارو مکلیفیتونــه واضــح 

شــوي دي.

پــه ۱۳۴۱ هـــ ل کال کــې د محاســبو دیــوان نــوم د محاســبو د عمومــي 

پلټنــې ریاســت تــه بــدل شــو او لومــړۍ اصولنامــه یــې تــر همــدې نامــه 

النــدې نافــده او  پــه ۱۳۴۴ هـــ ل کال یــې د محاســبو د عمومــي پلټنــې 

تعلیامتنامــه هــم تصویــب کــړه.

پــه ۱۳۵۶ هـــ ل کال کــې یــو بــل قانــون نافــذ شــو. پــه دغــه قانــون کــې 

د محاســبو د پلټنــې عمومــي ریاســت نــوم د پخــوا پــه څېــر د محاســبو د 

د یــوان پــه نــوم ذکــر شــوی دی. د دغــه قانــون د )۶( مــادې رسه ســم د 

محاســبو د دیــوان ریاســت، د جمهــوري ریاســت لــوړ مقــام اړونــد ګڼــل 

شــوی و.

پــه ۱۳۵۹ هـــ ل کال کــې د پلټنــې نــوې مقــرره، چــې د پلټنــې د نړیــوال 

سوسیالیســتي  او  اتحــاد  شــوروي  د  او   INTOSAL-ISSAIســازمان

ــذه او د  ــوې وه، ناف ــن ش ــم تدوی ــو رسه س ــه معیارون ــو ل ــو د پلټن هېوادون

ــوم او پــه  ــه ن ــوان د کنټــرول او پلټنــې د عمومــي ریاســت پ محاســبو دی

۱۳۶۳ هـــ ل کال کــې د کنټــرول دولتــې کمېټې او پــه ۱۳۶۷ هـ ل کال 

کــې د کنټــرول او پلټنــې ادارې پــه نامــه ونومــول شــوه.

د وخــت د کنټــرول او پلټنــې ادارې، د کنټــرول او پلټنــې د قانــون طرحــه 

ترتیــب او نــورو مراحلــو د کولــو پــه موخــه یــې عدلیــې وزارت تــه واســتوله، 

عدلیــې وزارت دغــه  طرحــه د وزیرانــو شــورا لــه تاییــد وروســته د تصویــب 

پــه موخــه مــيل شــورا تــه واســتوله. یــا د قانــون پــه ۱۳۷۰ هـــ ل کال کــې 

د مــيل شــورا اړونــد ولــي جرګــې لــه لــوري تصویــب او مرانــو جرګــې 

تــه ولېــږل شــو مګــر د ډاکټــر نجیــب اللــه د نظــام د نړېــدو لــه کبلــه یــاد 

قانــون لــه تصویــب څخــه پاتــې شــو.

د کنټــرول او پلټنــې ادارې پــه ۱۳۷۴ هـــ ل کال کــې د کنټــرول او 

پلټنــې د قانــون پــه نــوې طرحــه بانــدې کار پیــل کــړ، چــې عدلیــې پــه  

ــر تصویــب وروســته  وزارت کــې قانونــې طــی مراحــل او د وزیرانوشــورا ت

د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د رییــس د تقنینــي فرمــان پــه 

ــده کــې خپورشــو. ــه رســمي جری بنســټ توشــیح او پ
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(SAI)د پلټنې عايل اداره

 د پلټنې ادارې د 1398 هـ ل قانون، چې د اسايس

 قانون د پنځوسمې مادې او د پنځه اویایمې مادې

 د څلورم جز پر بنسټ جوړ شوی دی

 د پلټنې د نړیوالو غوره اصولو په رڼا کې له مايل رسچینو څخه

 مطلوبې ګټې اخیستنې او د ګټه لرونکو له پاره د دولت په کړنو

 کې د حساب ورکونې او روڼتیا څخه د ډاډ ترالسه کولو اړوند د

.عامه سکټورد فعالیتونو د ګټورې پلټنې اجرا

 عمومي رئیس                                    د ادارې

 مرش
(Auditor General)

او منونه  یوه  پلټنې  د  کې  چارو  په  پلټنې  د  چې  کوو  هڅه   موږ 

روڼتیا د  کي  رسچینو  عامه  په  څو  تر  ولرو  اداره  عايل   مخکښ 

 مدیریت، حساب ورکولو او ځواب ویلو ته په ټاکيل وخت رسه د

 پلټنو د تررسه کولو، د خپلواک، غوره او انډولیز راپورونو د وړاندې

کولو له الرې  وده او پیاوړتیا ورکړو

 سټراټيژیک پالن او د پلټنې عايل ادارې د مايل کړنو د

 FPIP بهبود پالن

 د پلټنې عايل

 ادارې د قانوين

 مبنا او صالحیتونو

ته کتنه

د ۱۳۷۱ او ۱۳۸۰ کالونــو پــه لــړ  کــې د کنټــرول او پلټنــې ادارې د 

جمهــوري ریاســت د چــارو ادارې تــر اثــر النــدې فعالیــت درلــود. د 

ــې د  ــس د ۱۳۸۲/۹/۹ نېټ ــت دریی ــايل دول ــالمي انتق ــتان د اس افغانس

ــنۍ د  ــې اداره )اوس ــرول او پلټن ــټ د کنټ ــر بنس ــان پ ــې فرم )۱۶۵( ګڼ

پلټنــې عــايل اداره( د چــارو ادارې لــه عمومــي ریاســت او وزیرانــو شــورا 

ــې د  ــت ک ــکیاليت جوړښ ــه تش ــت پ ــه او د دول ــه بېل ــاء څخ ــه دارالنش ل

ــه ۱۳۷۴  ــره پ ــر دې رسبې ــوه. پ ــه ش ــه رامنځت ــه توګ ــټ پ ــواک بنس خپل

هـــ ل کال کــې د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د رییــس د 

P- ــون ــه لګښــتونو د ادارې قان ــه بنســټ د مــايل چــارو او عام ــان پ )فرم

FEM Law( معــريف شــو، چــې د پلټنــې د نړیوالــو معیارونــو رسه ســم د 

ــا او د پلټنــې واک د پلټنــې عــايل ادارې  دولــت د قطعیــې حســاب مبن

ــه وســپارل شــو. ت

ــو  ــررسه کول ــو د ت ــورو پلټن ــو او ګټ ــې د اغیزناک ــه ۱۳۹۲ هـــ ل کال ک پ

پــه موخــه او د پلټنــې نړیوالــو معیارونــو رسه ســم د پلټنــې ادارې قانــون 

تعدیــل او د مــيل شــورا تــر تصویــب وروســته د افغانســتان اســالمي 

جمهــوري دولــت د رییــس لــه لــوري توشــیح او ۱۳۹۲/۱/۱۰ نېټــې پــه 

)۱۱۰۱( ګڼــه رســمي جریــده کــې خپــور او نافــذ شــو، د دغــه قانــون پــر 

ــو،  ــدل ش ــوم ب ــه ن ــايل ادارې( پ ــې ع ــادې ادارې نوم)دپلټن ــټ د ی بنس

چــې د پلټنــې خپلواکــې ادارې لــه پــاره یــې یــوه قانــوين مبنــا وړانــدې 

کــړه. وروســته د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د رییــس د 

۱۳۹۶/۶/۱۴ نېټــې د )۱۵۷( ګڼــې فرمــان پــه بنســټ د دغــې ادارې نوم 

ــر شــو. دا  ــه تغیی د پلټنــې عــايل ادارې څخــه د بررســۍ عــايل ادارې ت

چــې یــاد قانــون د ځینــو کمیــو او نیمګړتیــاوو لورونکــی و، پــه ۱۳۹۸ هـــ 

ل کال کــې د یــادې ادارې د قانــون د تعدیــل طرحــه ترتیــب او عدلیــې 

ــه  ــې ت ــت کابین ــوري دول ــالمي جمه ــتان اس ــوري د افغانس ــه ل وزارت ل

وړانــدې شــوه، چــې د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت کابینــې د 

۱۳۹۸/۱۲/۱۴ نېټــه د )۱۳( ګڼــې مصوبــې پــر بنســټ تاییــد شــوه او د 

جمهــوري ریاســت د عــايل مقــام د ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ نېټــې د )۴۵( ګڼــې 

تقنینــي فرمــان  پــر بنســټ یــاد قانــون نافــذ او د تصویــب پــه موخــه مــيل 

ــوم، بیاځــيل د  ــه دې بنســټ د دغــې ادارې ن ــدې شــو، پ ــه وړان شــورا ت

پلټنــې عــايل اداره  وټــاکل شــوه.

۲- د پلټنې عايل ادارې قانوين  بنسټ )مبنا( او واکونو ته کتنه
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ــر  ــه نظ ــا پ ــو د اړتی ــرو پرمختګون ــون د ادارې د الډې ــايل ادارې قان ــې ع د پلټن

کــې نیولــو رسه، د پلټنــې عــايل ادارې قانــوين مبنــا، صالحیتونــه، اجراییــوي 

حــدود او صالحیتونــه ټــاکيل دي، چــې پــه لنــډې کتنــې بانــدې یــې تــم کیــږو:

الــف( د پلټنــې ادارې قانــون، د اســايس قانــون د پنځوســمې مــادې او د پنځــه 

ــړی  ــوی دی.)لوم ــوړ ش ــټ ج ــوادو د بنس ــز د م ــورم ج ــادې د څل ــې م اویایم

مــاده(

ب( د پلټــې عــايل ادارې قانــون پــه دویمــه مــاده کــې د یــادې ادارې لــه پــاره 

النــدې موخــې ټــاکل شــوې دي:

•  د دولتــې ادارو د بودجــې د عوایــدو او لګښــتونو پــه پلټنــې پــورې د اړونــدو 

چــارو تنظیمــول او د تقنینــي ســندونو لــه حکمونــو رسه د دولتــي ادارو او نــورو 

هغــو مراجعــو د مــايل او حســايب فعالیتونــو تطبیقــول چــې عامــه شــتمني پــه 

واک کــې لــري یــا لــه هغــې څخــه ګټــه پورتــه کــوي. • 

 د ســاملې ادارې د پیــاوړې کولــو او د عامــه بــاور د زیاتولــو لپــاره د روڼتیــا او 

حســاب ورکونــې ښــه کــول او لــه وجوهــو یــا عامــه شــتمنۍ څخــه مناســبه ګټــه 

اخیســتنه. 

ــې د  ــو ک ــه او کړن ــاب ورکون ــه حس ــو پ ــو مراجع ــورو هغ ــي ادارو او ن •   د دولت

روڼتیــا ښــه کــول چــې عامــه پیســې یــا شــتمني پــه واک کــې لــري او یــا لــه 

هغــو څخــه ګټــه اخــيل.

•  د پلټنــې د عــايل ادارې پــه تشــکلیل، دنــدو، واکونــو او مکلفیتونــو پــورې د 

اړونــدو چــارو تنظیمــول.

•  تر پلټنې الندي مراجعو د حقوقو او مکلفیتونو تامینول. 

ج( د پلټنــې عــايل ادارې د قانــون رسه ســم، د پلټنــې عــايل اداره د هېــواد پــه 

کچــه د عامــه ســکټور ادارو د مــايل او حســايب چــارو او فعالیتونــو دپلټنــې تــر 

ــې  ــه د پلټن ــادې رسه ســم پ ــون د پنځمــه م ــوړه مرجــع ده او د دې قان ــو ل ټول

عــايل اداره دالنــدې بنســټونو دپلټنــې واک لــري:

•  د جمهوري ریاست اړوند ادارې

•  د ميل شورا داراالنشاء ګانې

•  د قضاییه قوې اداري عمومي آمریتونه

•  د لویې څارنوالۍ اداره

ــې  ــر ی ــه او به ــې د نن ــواد ک ــه هې ــه او پ ــيل ادارې او واحدون ــزې او مح •  مرک

ــه ــد واحدون اړون

•   د خپلواک تشکیل او بودجې لرونکي لوی ریاستونه

•   کمیسیونونه

•   ښاروالۍ

•  تصــــدۍ، او هغــــه دولتــــي ګــــډ رشکتونــــه چــــې دولــــت پــــه هغــو کــې 

ونـــډه لـري

•    دافغاين رسې میاشتې ټولنه )رسه میاشت(

•    نـــور هغـــه مراجـــع چـــې عامـــه پیسـې او یـا شـتمنۍ پـــه واک کـې لـري او 

یـــا لـــه هغـــو څخـــه ګټـــه اخـــيل، همدارنګــــه د دې مــــادې د دو یمې فقــرې 

لــــه مخــــې، د پلټنــــې عــــايل اداره کـــولی يش، د دې مـــادې پـــه اولـــه فقـره 

کـــې د درج شـــوو مراجعـو رسبېره نــور مراجــع د هغــو پروتوکولونــو او پریکــړه 

لیکونــــو پربنســــټ چــې د مــايل امتیــازو پــه بــدل کــې یــې لــه هغــو رسه 

عقــد کــړی دي، د پروتوکـول او یـا موافقـه لیکونـو لـه معیارونـو او رشایطو رسه 

سـم وپلټــي. البتــه په دې فقــره کــې لیــکل شــوې مــايل وجــوه، د دولــت 

د وارداتــــو حســاب تــه انتقالیــږي.

 د( د پلټنـــې عـــايل ادارې د عمومـــي رئیـــس او مرســـتیاالنو د ټاکلـــو او عـــزل 

ــادې( ــط)۸ . ۹ او ۱۰مـ رشای

ه( د پلټنــې عايل ادارې د عمومــي رئیــس او  مرســتیاالنو د نــدې او واکونه. 

)۱۶ ،.۱۷ او ۱۸مـادې(

و( د پلټونکو د ندې او واکونه )نولسمه ماده( 

ز( د محرمــو لګښــتونو د پلټنــې راپورونــو پــه شــمول د پلټنــې د راپورونــو د 

وړانـــدې کولـو پـه اړه د پلټنـې عـايل ادارې مکلفیتونـه. )۲۵ ماده( 

خ( د ګټــــو د تضــــاد پــــه دلیــــل د پلټنــــې عايل ادارې د پلټونکــــو لپــــاره د 

پلټنــــې ممنوعیــــت. )۲۴ مــاده( 

ط( د پلټنــــې د تــــر رسه کولــــو لــــه لپــــاره د الزمــو آســــانتیاوو د  برابــــرولو 

ــو،  ــه: د معلومات ــټونو( مکلفیتونــ ــو )بنســ ــدې مراجع ــو الن ــر پلټنــ ــه موخــه ت پ

ســــندونو، مايل صــــورت حسابونو، د کورنــــۍ پلټنــــې د راپــــور پــه ګــډون د 

راپورونــــو او د بریښــــنایي معلوماتــــو وړاندې کول همدارنګه د پلټنـــې د پایلـــو 

د طرحـــې پـــه اړه د نظـــر وړانـــدې کـــول، د پلټنـــې عـايل ادارې تـــه د پلټنـو د 

پایلـــو لـــه تحقـــق څخـــه ډاډ وړانـــدې کـــول او د مــايل چــارو او عامــه لګښــت 

اړونــد قوانینــو،  مقــررو او الرښــودونو پــه تدویــن کــې د پلټنــې عــايل ادارې د 

نظــر غوښــتنه.

ی( لـوی څارنوالـۍ او اړوند نـورو بنسـټونو تـه د هغه جرمـي قضیـو لیـږل چـې 

د پلټنې پـــه لـــړ کـې تشـخیص کیـږي. )۲۰ ماده(

ک( د پلټنــــې عــايل ادارې د راپورونــــو پایلــــې جمهــور رئیــــس او مــيل شــورا 

تــه لــه وړانــدې کولــو څخــه وروســته د ټولنیــزو رســنیو لــه الرې خپریــږي. 

)۲۶ مــاده (

ل( د پلټنــــې عــايل ادارې لــــه قانــــون څخــــه تــــر پلټنــــو النــدې مراجعــــو 

رسغړونــې. )۲۹ مــاده ( 

م( د پلټنـــې عـــايل ادارې دکارکوونکـــو پـــه واســـطه د اداري فسـاد د جرمونو د 

تـــررسه کولـــو څخـــه د مخنیـوي پـــه منظـــور ســـاتنیز)محافظتي( تدابیـر. )۲۱ 

مــاده (

ن( د ادارې د عمومـــي رئیـــس، مرســـتیاالنو او پلټونکـو لپـاره مايل امتیازات، د 

ســـیمه ایـــزو واحدونـو ایجـاد او انحـالل، د طرزالعملونـــو) کړنالرو( وضـع کـول 

،د بودجـــې ترتیـــب. )۶. ۷. ۱۳. او ۳۶ مادې(
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3. دپلتنــې عايل ادارې داخــي مدیریــت او جوړښــت:

ــوډل ــټر مــ ــون، دغــه اداره د ویســــت منســ ــې عــايل ادارې قانــ   د پلټنــ

Model Westmister (( پــه حیــث معــريف کــړې، چــــې د عمومــــي رئیـــس 

)General Audit( لـــه خـــوا رهبـری کیـــږي او د پلټنـې راپورونـه ولســمر 

او د مــــيل شــــورا اړوند ولي جرګې خونې تــــه وړانــــدې کوي. د ویســــت 

منســــټر مــــوډل د انگلـــو ساکســـون Saxon-Anglo (( یـــا پارملاين مـودل 

په نوم هـــم یادیـــږي، چـــې ډیر یـــې پـــه انګلستان، مشتـــرکو ګټـــه لرونکـــو 

هیوادونـــو، د جنــــويب افریقــــا هیوادونــــو، ځینــــي اروپائــــی هیوادونــو او 

التیني امریــــکا لکــــه پیــــرو او چیلــی کــــې دود دي. د پلټنــې عايل ادارو 

د دې مــاډل عمـــده ځانګړتیـــاوې د پلټنـــې عـــايل مــيل ادارې څخه عبارت 

دي، چـــې د عمومـــي رئیـــس )General Auditor( یــا د هغــه د معــادل لــه 

لـــوري پـــه خپلواکـــه توګــــه رهربي کیــــږي، او د پلټنــــې راپورونــــه مــــيل 

شــــورا او اړونــدو کمیســیونونو تــه وړانــــدې کــــوي . 

د پلټنـې عـايل ادارې له قانـون رسه سـم ، د پلټنـې عـايل اداره د هیـواد پـه 

کچـــه د عامـــه ســـکټور د ادارو د مايل او حسايب چارو، فعالیتونـــو او کړنـو د 

پلټنــو د تــر رسه کیــدو یواځنی بنســـټ دی. 

یــــاده اداره د عمومــــي رئیــــس)General Auditor( لــــه خــــوا رهــــربی 

کیــــږي، چــــې د ولســــمر لــه لوري  ټاکــــل کیــږي. همدارنګــــه د پلټنې 

عايل ادارې قانــــون، د دغه ادارې لپـــاره مرســـتیاالن هم ځانګـــړي کـــوي، 

چـــې د پلټنـــې عـــايل ادارې د عمومـــي رئیــــس د وړاندیــــز پــر بنســــټ د 

ولســــمر لــــه خــــوا معــريف کیږي.

 د اوســــني جوړښـــت پـــر بنســـټ، د پلټنـــې عـــايل اداره درې معاونیتونـــه 

لـــري، د مايل او تقنینـــي ســـندونونو د رعایـــت د پلټنـــو معاونیت، د کړنو او 

معلومــايت ټکنالوجــۍ پــه چــارو کــې معاونیــت او مــايل او اداري معاونیــت 

ــه د  ــون همدارنګــــه د پلټونکــــو ګامرنــ ــارت دي. د ادارې قانــ څخــه عب

ملکــــي خدمتونــــو د کارکوونکــــي پــــه توګـــه چـــې د لېســـانس تـــر کچـې 

پـــه ځانګـــړې توګـــه د حقوقـــو او اقتصـــاد پـــه برخـــه کـــې زده کړې یا سـند 

ولـري، معرفـی کـړي دي.  د ادارې تشــکیاليت جوړښــت چــې د بســت او 

قــــدم پــــر بنســټ دی، د اداري اصالحاتو او ملکــي خدمتونــو د خپلــواک 

کمیســــیون لــــه لــــوري تأییــــد او د جمهــــوري ریاســــت عايل مقــــام لــه 

خــــوا منظــوریږي. 

د پلټنــــې عايل ادارې تشــــکیاليت جوړښــــت پــــه النـــدې توګــــه وړانــدې 

کیــږي:

۱ـ  ارشــد ســالکار، د تــــګالرو، سـټـــراتیژیکو موخــــو د ټاکلـــو، د پلټنـــې د 

غـــوره چلندونـو، معیارونـــو، د ادارې تحقیــق او پراختیـا، مســلکي کولــو او 

د وړتیــــا لوړولــــو، کنټــــرول او دکیفیــــت  د تضمیـــن پـــه اړه د مســـلکي او 

تخنیکـــي مشـورو ورکولـــو مسـؤول دی.

۲ـ  د پالیسـۍ او پـالن ریاسـت: د پلټنـې د کلنـي پـالن او پالیسۍ جوړونـې 

او د پلټنـې عـايل ادارې د سـراتیژیک پـالن جوړولـو مسـوولیت لـري.

۳ـ  دکورنــۍ پلټنــې او د کیفیــت د اطمینــان ریاســت: د کورنــۍ پلټنــې 

ــې د  ــن، د پلټنـ ــت د تضمیــ ــايل ادارې د کیفیــ ــې ع ــو او د پلټنــ د کړنــ

پروسـې پرکیفیـت بانـدې مـخ کتنـه او د ادارې رئیـس تــه د راپــور ورکولــو 

مســــوولیت لــــري. د پلټنــــې عايل اداره د پلټنـې یـــوه کمیټـه ایجاد کړې، 

چـــې د کورنـۍ پلټنـــې د پروسـې او راپورورکونــــې مســوولیت لــري.

۴ـ د دفتـــر ریاســـت: د بهرنیـــو او کورنیـــو اړیکـــو، اطالعاتـــو او عامـــه اړیکـو 

مســـوولیت لـــري او د خپلـــو کړنـو څخـــه عمومـي رئیـس تـــه راپـور ورکـوي.

ــیو  ــې او د جرمـــي دوسـ ــي برخـ ــاوریت: د ادارې د حقوقـ ــي مشـ ۵ـ حقوقـ

د بشــــپړولو مســــوولیت لــــري، چــــې د پلټنــې پــــه لــــړ کــــې د پلټنــــې 

عـــايل ادارې د پلټونکـــو لـــه لـــوري تثبیـت شـــوي دي،  د عــــديل تعقیــب 

د قضیــــوکمېټې تـــه یـــې وړانـــدې کـــوي او د لویېڅارنوالـــۍ ادارې تـه یـې 

اسـتوي.

۶ـ د مــايل پلټنــې عمومــي ریاســت او د قوانینــو او  مقــررو د رعایــت د 

پلټنــې عمومــي ریاســت: د مــيل او نړیوالــو قوانینــو او معیارونــو پــه نظــر کــې 

ــو رسه د مــايل او د تقنینــي ســندونو د رعایــت د پلټنــې مســوول دي. نیول

۷ـ د کړنــو او ځانګــړې پلټنــې عمومــي ریاســت: د مــيل او نړیوالــو قوانینــو 

او معیارونــو پــه نظــر کــې نیولــو رسه د کړنــو او ځانګــړي پلټنــې مســول دی.

۸ـ د مســــلکي پراختیــــا ریاســــت: د ادارې د کارکوونکــو د وړتیــا د لـوړولو 

ــق، د  ــا او تحقیــ ــو پراختیــ ــد موضوعات ــې  اړونـ ــري، د پلټنـ ــوولیت لـ مس

بورســــونو د چــــارو تنظیــــم او د نــــورو ملــي او نړیوالــــو ادارو رسه د تــړون 

لیکونــــو د الســــلیک کولــــو د چــــارو اســــانتیاوې برابــروي.

۹ـ  د عــــديل تعقیــــب د قضیــــو کمیټــــه: چــــې د ســــکټوري څانګــــې د 

رئیســــانو په ګډون، د فرانســــیک او ځانګــــړې پلټنــــې رئیــــس او حقوقــي 

ســــالکار پکــې شــامل دي، مســــلکي موضوعګانــــې او جرمــــي قضیــــې 

چــــې د پلټوونکــــو لــه خــوا تثبیــت شــــوي دي تربحــث الندې نیــي او 

چــــې پــــه راس کــې یې د مــايل او تقنینــي ســــندونو د رعایــت د پلټنــو 

مرســــتیال قــرار لــري.

۱۰ـ  ریاســــتونه او آمریتونــــه چــــې څــــو ډولــه پلټنــې تــــررسه کــوي او د 

پلټنــــې پــــه پروســــه کــــې پــــه یو ډول ښــــکیل دي د مــــايل او تقنینـــي 

ســـندونو د رعایـــت پلټنـــو مرســـتیال او د کړنـــو او معلومـــايت ټکنالوجــۍ د 

پلټنــــې مرســــتیال تــه راپــــور ورکــوي.

۱۱ـ مــايل ریاســت، د بـشـري رسچینــو ریاســت:د معلومــايت ټکنالوجۍ 

ریاسـت، د تدارکاتـو آمریـت او د جنـدر مسـؤل: په مـايل او اداري معاونیــت 

ــه چــوکاټ کــې  ــاد معاونیــت پ ــت د ی ــد دي او خپــــل فعالیــ ــورې اړونــ پــ

تررسه کــــوي.



V

د پلټنې عايل ادارې تاریخي بهیر

د  پلټنې عايل ادارې تشکیاليت جوړښت

د پلټنې عايل ادارې رئیس (رسپلټونکی)

خارج رتبه

 ځانګړی سالکار

لومړی بست

 مايل او اداري معاونیت

مافوق بست

  د مايل او تقنیني سندونو

  د رعایت د پلټنو معاونیت 

مافوق بست

دکړنو او معلومايت ټکنالوجۍ په

 چارو کې د پلټنې معاونیت 

 مافوق بست

 سکرتریت

دریم بست

 د پالن او پالیسۍ ریاست

 د برشي رسچینو ریاست

دویم بست

 مايل او اداري ریاست

دویم بست

 د معلومايت تکنالوجۍ ریاست

دویم بست

 د تدارکاتو آمریت

دویم بست

 جندر آمریت 

درېم بست

 د قوانینو او مقررو د رعایت  

 د پلټنې لوی ریاست

لومړی بست

د امنیتي ،دفاعي او ټولنیز

 خوندیتوب سکټور د پلټنې ریاست 

دویم بست

 د قانون دټینګښت او حکومتولۍ

 سکټور د پلټنې ریاست دویم

دویم بست

د مايل پلټنې لوی ریاست 

لومړی بست 

 د قطعیه حساب د پلټنې او پارملان

 رسه د اړیکوریاست

دویم بست

 د تصدیو او دولتي رشکتونو 

د پلټنې ریاست

دویم بست

 د بهرنیو مرستو د پلټنې ریاست 

دویم بست

د ښوونې ، روغتیا او فرهنګ سکټور

 د پلټنې ریاست 

دویم بست

دزیربنا او طبیعي رسچینو اقتصاد 

 او کرنې سکټور دپلټنې 

دویم بست

 د ښاروالیو د پلټنې ریاست 

دویم بست

د عوایدو د پلټنې ریاست 

دویم بست

ریاست تحلیل گزارشات

 د فرت ریاست

دویم بست

حقوقی سالکار

دویم بست

د کورنۍ پلټنې او

 دکیفیت اطمنیان ریاست

دویم بست

د کړنو د پلټنې لوی ریاست

 د راپورونو د شننې (تحلیل) ریاست 

دویم بست

 د کړنو پلټنې ریاست

دویم بست

 د عامه پروژو د پلټنې ریاست

دویم بست

 د فرانسیک او ځانګړې پلټنې ریاست

دویم بست

  د معلومايت ټکنالوجۍ د پلټنې ریاست

دویم بست

د پلټنې د موندنو د تعقیب

 او راپور ورکولو ریاست 

دویم بست

 د مسلکي پراختیا ریاست 

دویم بست

 د عامه مشارکت آمریت

درېم بست

دویم بست



VI

د پلټنې عايل ادارې تاریخي بهیر

د پلټنې عايل ادارې مرشتابه پالوی



VII

د پلټنې عايل ادارې تاریخي بهیر

د پلټنې عايل ادارې تشکیل
 د پلټنـــې عـــايل ادارې تشـــکیل د دغــه ادارې د قانــون پــر بنســټ ترتیــب شــوی چــې پــه مســتقیم ډول د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د 

رئیــس لــه لــوري منظوریــږي. د پلټنــې عايل ادارې تشـــکیل، د پلټنـــې د مســـلکي برخـــې کارکوونکـــي او حامیوي کارکوونکـــي تشـــکیلوي.د پلټنې 

عالې ادارې د تشـــکیل مجموعـــه )۶۳۳(تنـــو تـــه رســـیږي، چـــې لـه دې جملـې څخـه شـــته کارکوونکـي )۵۱۷( تنـو تـه رســـیږي او )۱۱۶( بستونه 

خــايل دي. د ټــول تشــکیل لــه جملــې )۲۴( د ریاســتونو او خپلواکــو آمریتونــو بســتونه، )۱۶۱( د حامیــوي کارکونکــو بســتونه او )۳۳۲( د پلټنــې 

مســلکي بســتونه دي. پــه خــايل بســتونو کــې د ریاســتونو او مشــاوریتونو )۶( بســتونه، د پلټنــې )۹۷( بســتونه او )۱۰( حامیــوي بســتونه، چــې ۱۵ 

ســلنه د پلټنــې پــه برخــه کــې او )۳( ســلنه پــه حامیــوي برخــه کــې خــايل دي.)۱۴۰۰/۲/۴ نېټــې د تشــکیل معلومــات(.

د پلټنې عايل ادارې داخيل مدیریت 

د پلټنــــې عايل اداره د عامــــه سکټور د پلټنــــو د لــوی او غــوره بنســټ 

پــــه توګـــه  هیلـــه لـــري تـــر څـو د بـــا کیفیتـــه پلټنـو د تـــررسه کولـو او د 

پلټنـــې د راپورونــــو د ورکولــــو لــــه الرې د خلکــــو دباور وړ بنســټ وي، 

پــــه حقیقــــت کــې دغــه موضــــوع د ادارې په داخـلـي مدیریـت پـورې 

اړونـــد ده چـــې د پلټنـې عـــايل ادارې د حکمونـــو د تطبیق، سـراتیژیک 

پـــالن جوړونـــې، د افغانســتان د مشــارکت د چارچــوب)APF( پــه تطبیق 

او د افغانســتان مــيل ســولې او پرمختــګ چــوکاټ )ANPDE-II( د دویــم 

ســند ارزونــې تــررسه يش او د دولـــت دکړنـــو لــه ســـنجونې، پـــه نړیوالـــو 

ګټه لرونکو پـــورې اړونـــد بنچامرکونـــو پـــه پلـې کولـو کــــې همـکاري، د 

عامـــه سکټور له اصولـــو او ارزښـــتونو مالتـــړ او پـه پــــام کــې ونیول يش 

او د عامــــه ســــکټور اصــــول د حســــاب ورکونې، روڼتیــا ، رښــتینولۍ 

او ګټورتیــــا تــــه د انتوســای INTOSAI آیســــای ISSAI دچــوکاټ لــه 

مخــــې دپلټنــــې دغــــوره معیارونــــو پــــه پــــام کــــې نیولــــو رسه مـــايل 

مدیریـــت د کنټـــرول کیفیـــت او د کیفیـت تضمیـــن ، داخـيل څارنـې او 

ورتـــه مـــواردو څخـه مالتړ کـــوي، مـوږ هڅـه کـوو تر څـــو ډاډ ورکـړو چې 

د پلټنـــې عـــايل ادارې پـه کړنـو او فعالیتونـو کـــې قوانیـن، معیارونه او د 

لـــوړ پـــوړو چارواکـو هدایتونـه پـه پـام کـــې نیـول شـوي دي. 

ــه داخــيل مدیریتــي جوړښــت  ــه دې ترتیــب  د پلټنــې عــايل ادارې پ  پ

کــې النــدې مــوارد شــاملیږي: 

د ښاریانو د ګډون(مشارکت) چارو ته

د رسېدنې کمېټه 

د عديل قضیو

د تعقیب کمیټه 
هیئت رهربی اداره

کمیته تفتیش

د پلټنې د

میتودولوجۍ کمیټه 
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د ادارې مرشتابه پالوی

دادارې د مرتابه پالوي غونـــډه د پلټنـــې عـــايل ادارې د تصمیم نیولـــو لویـــه غونډه   •

ده چــــې مــــري او مدیریــت یــــې د پلټنــې عايل ادارې عمومــي رئیــس پــه غــاړه 

لــــري. د دې غونــــډې غــــړي، مرســــتیاالن، د دفـــر رئیــس، حقوقــــي ســالکار او د 

اړونـــده څانګـــو رئیســـان او آمریـــن تشـــکیلوي. د مرتابه غونـــډه پـــه عادي توګـه پـه 

میاشـــت کـــې یوځــل او د اړتیـــا  پــه صــورت او بیړنیـــو حالتونـــو کـــې او یـــا د عمومـــي 

رئیــــس پــــه غوښــــتنه تررسه کیــږي. 

د ادارې مرتابه پـالوي غونـډه د اداري په کچه لـه فعالیتونو،کړنـو، کاري پرمختګونـو   •

او د بودجـــې د لګښـــت، د سټـــراتیژیک او نـــورو پالنونو د پلـــې کولـــو او د ادارې پـــه 

کچه لـــه نـــورو مهمـو موضوعګانـــو څارنـه کـوي.

د ادارې د مرتابــه پــــالوي غونــــډې پرېکــړې، د مرتابــه پــــالوي د غونـــډې پایلــه د   •

غونــــډې مصوبــــې تـــر رسلیـــک الندې د پلـــې کولـــو او پـه پـــام کـې نیولـــو  په موخه 

ټولـــو غـــړو رسه  رشیکیــږي

د عديل قضیو د تعقیب کمیټه

ــو د  ــندونو د پلټنــ ــي ســ ــايل او تقنینــ ــه د مــ ــب کمیټــ ــو د تعقیــ ــديل قضیــ د عــ     •

مرســتیال لـه خـوا رهـربي کیـږي او غـړي یـې د پلټنـې د مسـلکي څانګـو رئیسـان او 

آمریـــن تشــکیلوي. 

د عــــديل قضیــــو د تعقیــــب کمیټــــه ډیــــری پــــر هغــــو موضوعاتــو بانــــدې بحــث   •

کــــوي، چې دوســـیې لـــویې څارنوالـۍ تـــه د اسـتولو وړ وي او پـه ځینـــو مـواردو کـې 

پــــه هغــــو ټولــــو موضوعاتــــو بانــــدې چــــې پــــه عايل بــــورډ کــــې د بحــــث کولــــو 

ایجــــاب کـــوي د بـــورډ د غونـــډې پـــه اجنـــدا کـــې نیـــول کیـــږي او پـــه اړه یـــې الزم 

تصمیمونــه نیـــول کیــــږي.

د عــــديل قضیــــو د تعقیــــب کمیټــــه د پلټنــې پــر هغــو موضوعاتــــو بانــدې بحــث   •

کــــوي، چــــې لــــویې څارنوالــــۍ تــــه د اســــتولو وړ وي او د پلټنــــې پــــه لــــړ کــــې 

تثبیــــت شــــوې وي.

د عــــديل قضیــــو د تعقیــــب کمیټــــه د اړونــــده رئیســــانو او آمرینــــو، د راپورونــــو د   •

اصالح کمیټـــې، د شـــننې راپورونـــو ریاســـت او د میتودولـــوجۍ کمیټـــې مســـلکي او 

تخنیکـــي نظریــات تــــرالسه کــــوي .

د عـــديل قضیـــو د تعقیـــب کمیټـــه د خپلـــو واکونـو پـــه حـدودو کـــې تصمیم نیـي،   •

چـــې د عديل قضیــــو د تعقیــــب کمیټــــې د مصوبــــې په نامه یادیــــږي، د نومــــوړې 

کمیټــــې مصوبــــې د عمومــــي رئیــــس لــــه منظــــورۍ وروســته د پلــــې کولــو وړ دي

دپلټنې کمیټه

د پلټنـــې کمیټـــه د کورنـۍ پلټنـې راپورونـه مخکـې لـه دې چـې د عمومـي رئیـس لـه   •

خـــوا وروســـتي يش، مـــخ کتنـه پـرې کـوي او خپـل نظرونـه پـه دي اړه وړانـدې کـوي، 

د دې کمیټـــې غـــړي دکورنـۍ پلټنـې کنټـرول او کیفیـت رئیـس، حقوقـي ســالکار او 

ارشد ســالکار تشــــکیلوي.

دکورنـــۍ پلټنـــې د پایلـــو پربنسـټ او د کیفـي پلټنـې او بررسـۍ مـخ کتنـه، د کورنـۍ   •

پلټنـــې او د کیفیـــت دکنټـــرول ریاســـت د پلټنـې د کمیټـې پـه همـــکارۍ، د داخلـي 

حســــاب ورکونــــې او د پلټنــو دکیفیــت پــه برخــه کــــې ارزونــې تــررسه کــوي او د 

پلټنــــې عايل ادارې عمومــــي رئیــــس تــه یــــې وړانــدې کــوي.

دکورنـــۍ پلټنـــې راپورونـه د پلټنـې د موندنـــو او سپارښـتنو د پلـې کولـو پـه موخـه لـه   •

اړونـــدو ریاســـتونو او آمریتونـــو رسه رشیکـوي.

د پلټنې د میتودولوجۍ کمیټه

د پلټنــــې د میتودولوجــۍکمیټــــه د مـــايل او تقنینــــي ســــندونو د رعایــت د پلټنــو   •

مرســــتیال لــــه خــــوا رهـبـري کیــــږي او غــړي یــې د مــــايل او تقنینــي ســندونو د 

رعایـــت پلټنـــو معاونیـــت د څانګـــې رئیسـان او آمریـــن، د پالیسـۍ او پـــالن رئیـس او 

حقوقــــي ســالکار تشــــکیلوي.
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د پلټنــــې د میتودولوجۍ کمیټــــه د هغــــو موضوعگانــــو پــــه اړه چــــې د پلټنــــې د   •

میتودلــــوجۍ ، دآیســــای د ســــټندردونو ISSAI د الرښوونو د پایلې، د پلټنــې دابزارو 

)توکـو( او تـګالرو په اړه د بحـث مسـؤولیت لـري او د پلټنـې د نړیوالـو سـټندردونو لــه 

مخــــې د پلټنــــې پر معیارونــــو عمــل کــوي.

د پلټنــــې د میتودولوجــــۍ کمیتــــې پریکړې د پلټنــــې د میتودولوجــــۍ کمیتـــې د   •

مصوبـــې پـــه توګـــه د کمیټـــې لـــه غـــړو رسه د پلـــې کولــو پـــه موخـــه رشیکېــږي.

د اداري فساد د موضوعاتو اړوند د اطالعاتو 

اخیستنې داخيل کمېټه

د اطالعاتــو اخیســتنې د کړنــالرې او د اطالعاتــو د ثبــت فــورم ترتیــب او اطــالع   •

ورکوونکــو تــه یــې وړانــدې کــول.

د اطالعاتــو ترالســه کــول او بــرريس کــول همدارنګــه د اطالعاتــو د ثبــت پــه موخــه د   •

ــاد. ــس ایج ډیتابی

ــه موخــه د الزمــو تدابیــرو نیــول او ذیصــالح  ــړ پ ــو ورکوونکــو څخــه د مالت ــه اطالعات ل  •

ــتول.  ــو اس ــه د اطالعات ــو ت مراجع

د پلټنې د موندنو اړوند اعرتاضونو ته د رسېدنې 

کمېټه

د پلټنــې د موندنــو اړونــد اعراضونــو تــه د رســېدنې کمېټــه، ټولــو هغــه موضوعاتــو تــه   •

ــو  ــر موندن ــه لــوري د پلټنــې پ ــر پلټنــې النــدې ادارو ل د رســېدنې مســوله ده، چــې ت

اعــراض کیــږي.

ــو او  ــتیال او د کړن ــو مرس ــت پلټن ــندونو د رعای ــي س ــايل او د تقنین ــه د م ــه کمېټ دغ  •

ــو  ــږي: د قوانی ــربي کی ــوري ره ــه ل ــتیال ل ــې مرس ــارو ک ــه  چ ــايت ټکنالوجۍپ معلوم

ــو پلټنــې عمومــي رییســان، د پلټنــې د  او  مقــررو د رعایــت، د مــايل پلټنــې او د کړن

ــن کیفیــت  ــې او تضمی ــل رییــس، حقوقــي مشــاور او د داخــيل پلټن ــو د تحلی راپورون

ــړي دي.  ــې غ ــې کمیټ ــس ددغ ریی

د ښاریانو د ګډون)مشارکت( چارو ته د رسېدنې 

کمېټه

د ښــاریانو د ګــډون )مشــارکت( چــارو تــه د رســېدنې کمېټــه، د هغــه مســایلو او   •

ــدو  ــنیو او اړون ــو، رس ــې ټولن ــې د مدن ــوله ده چ ــېدنې مس ــې او رس ــو د پلټن موضوعات

ــږي. ــدې کی ــه وړان ــه ادارو ت ــوري عام ــه ل ــاریانو ل ښ

د دغــې کمېټــې ریاســت د کړنــو او معلومــايت ټکنالوجــۍ دپلټنــې چــارو د مرســتیال   •

پــه غــاړه دی. د ادارې حقوقــي ســالکار، د پالیســۍ او پــالن رییــس، د کړنــواو محیطي 

چاپېریــال د پلټنــې رییــس، د فورنســیک د پلټنــې رییــس، د ښــاریانو پــه اســتازولۍ د 

مــدين ټولنــې او رســنیو اســتازي، د مــيل شــورا اســتازی او د مالتــړي رشیــک )ډونــر( 

اســتازی د دغــه کمېټــې غــړي دي.

نورې کمیټې

د بودجې د پلې کولو کورنۍکمیټه  •

د IT کمیټه  •

د سټراتیژیک پالن د پلې کولو او ترتیب کمیټه  •

کمیټــه او د مــايل کړنــو  د ښــوايل پــــالن  FPIP فــــوکل پاینــــټ:  د پـــالن دترتیــــب   •

او پــه APMIS سیســـټم کـــې یــې لــه درج کول همدارنګه لـــه پلـــې کولـــو څخـــه یـــې 

څارنـــه، د مالیـــې وزارت د مايل کړنـــو د پیاوړتیـا ریاسـت رسه بحـــث، باندینـۍ څارنـه 

-Ex ternal Reveiw پــــالن او داســــې نــــور.

داخيل اعراضونو او شکایتونو ته درسیدنې کمیټه .   •

د ځوانانو کمېټه  •

د ښځو له ځورونې د مخنیوي کمیټه    •

داضافه کارۍ کمیټه  •

امنیتي کمیټه  •

د ګومارنې کمیټه  •
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۴ـ د بودجې متویل کوونکي او تخنیکي مرستې

 د پلټنـې عـايل ادارې د بودجـې د متویـل رسچینه د نړیـوال بانـک 

پـــه مالتړ د افغانســـتان د دولـــت لـه بودجـې څخـــه ده. ټولـې هغـه 

مـــايل رسچینې چـــې د پلټنـې عايل اداره یـــې ترالسه کـوي د مـيل 

بودجـــې لـــه الرې اجـــرا کیـــږي. د دولـت د بودجـــې لـه الرې مايل 

مالتړ د عــــادي او پراختیایــــي لګښــتونو پــه شــــمول او د نړیــوال 

بانــک لــه خــوا د بودجــې تامیــن پــه بشــپړه توګــه د پراختیایــي 

بودجــــې غیــر اختیــاري لګښــتونه پکښــی شــاملیږي.  د پلټنــې 

ــوال بانــــک د  ــې د نړیــ ــايل کال کــ ــه ۱۳۹۹مــ ــايل ادارې پــ عــ

مرســــتو برســیره،د )QA-QC(  اروپایــي اتحادېــې تخنیکــي مالتړ 

په برخه کې د ”دولـــت جوړونـــې قـــرارداد)SRBC( تــر نامــه الندې 

هــــم ترالســه کړی دي.

 د.ا.ا.ج.دولت

عادي

 بودجه او یوه برخه 

   دپراختیایي بودجې

۵ـ دپلټنې عايل ادارې ګټه لرونکي )ذینفعان( او مالتړ کوونکي

 دپلټنې عايل ادارې ګټه لرونکي)ذینفعان(

د پلټنـــې عـــايل اداره، د عامـــه ســـکتور دپلټلـــو لـــوی بنســـټ دی او هڅـه کـــوي چې د هیـواد پـه کچـــه د خلکـو پـه منـځ کـــې د باور وړ بنسـټ پـه 

توګـه ځـای خپـل کـړي . د ادارې لیـد لـوری ، ماموریـت او ستـراتیژیکې موخـې د ادارې د اصلـي ګټـه لرونکـو د غوښـتنو پر بنسـټ د دوی د ګـډون 

په تناســـب د پلټنـــې عـــايل ادارې پـــه فعالیتونـــو کـــې تنظیـم شـــوې دي. د پلټنې عايل ادارې ګټـه لرونکـي حکومـت، د عامـــه سکټور ادارې،مـيل 

شـــورا، اړونـــده کمیټـې، ډونـران) مايل مرستندویان( او مـــدين ټولنـې تشـکیلوي.

دپلټنې عايل ادارې

ګټه لرونکي ذینفعان 

د جمهوررییس دفرت د ادارې کارکونکي 

د پلټنې کمیټې

لویه څارنوايل  رسنۍ 

ولسی جرگه او د هغوی

اړونده کمیسیونونه 

ولس او مدنې ټولنې 

متویل کوونکي

اکادمیک بنسټونه 

تر پلټنې الندې بنسټونه

تخنیکي مالتړ

 په ۱۳۹۹مايل کال

 کې دپلټنې عايل

ادارې مالتړي
دنړیوال بانک 

fspپروژې

دپراختیایي بودجې 

متویل
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د پلټنې عايل ادارې ذینفعان، او له هغوی رسه د اړیکو سټراټیژیکې موخې الندې موارد تشکیلوي:

موخې دپلټنې عايل ادارې ذینفعان

د دولت رسه په روڼتیا او حساب ورکولوکې مرسته جمهوري ریاست  

د پارملان د اغیزمنې څارنې په موخه، په ټاکيل وخت کې له ميل شورا، اودهغه له اړوندو 

کمیسیونونو رسه د پلټنې د راپورونو په اړه د اغیزمن بحث د آسانتیاوو په موخه د اړیکو 

ټینګول

ميل شورا او اړونده کمیسیونونه                                

) دمايل،بودجې او بانکونو چارو کمیسیون او 

دمرکزي پلټنې کمیسیون(

د چاپي او الکرونیکي رسنیو له الري د پلټنې د راپورونو خپرول رسنۍ

د مدين بنسټونو په ګډون د پلټنو تر رسه کول او په پرانیستې حکومتولۍ )OGP( کې د 

ادارې د ژمنې تحقق
د مدين ټولنې بنسټونه

له دولت رسه په روڼتیا او حساب ورکونه کې مرسته، د ډونرانو دبنچامرکونو پلې کول او په 

دې اړه ډاډ ورکول
ډونران)مايل مرستندویان( او نړیوال همکاران

په ځواب ورکولو او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د تقلب،اختالس او په ناوړه ګټې 

اخیستنې پورې ټول اړونده مواردو کې مرسته او همکاري چې د پلټنو په لړ کې معلومیږي.
لویه څارنوايل او نور عديل او قضایي بنسټونه

وړتیا لوړونه او مسلکي سازي، د تحقیقي راپورونو خپرول او له هغوی ګټه اخیستنه، د تجربو 

او پوهې تبادله.
اکاډمیک بنسټونه

تر پلټنو الندې بنسټونو رسه په دوامداره توګه اړیکې او د پلټنې د موندنو تعقیبول تر پلټنې الندې ادارې

د ادارو له داخيل پروسو څخه د پوهاوي او د کړنو د پیاوړتیا او پایلو په موخه د اغیزمنو 

داخيل اړیکو را منځته کول.
د پلټنې عايل ادارې کارکوونکي
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۶ـ سازماين همکارۍ او بهرنۍ اړیکېی

د پلټنـې عـايل اداره د پلټنـې عـايل بنسـټونو نړیوال ســازمان INTOSAI لــه ۱۹۵غــړو څخــه یــو غــړی ده چــې د دې ســازمان مرکــزي 

دفـتـــر د اتریــــش پـــه ویانـــا ښـــار کـــې دی. انتوســـای د عامـــه سکټور د پلټنــــې ادارو لپــــاره یــــو عامــــه مالتړی بنســــټ دی.  همدارنګــــه 

  )ECOSOC( انتوســای یــو خپلــواک، مســلکي او غیــر ســیايس بنســټ دی او د ملګرو ملتونــو ســازمان د اقتصــادي او ټولنیــزې شــورا

کــــې د یــــو ځانګــــړي ســـالکار رول تررسه کــوي. انتوســــای د عامــه سکټور د پلتنـې سـټنډردونه تاییـــدوي، همدارنګـه ښـې حکومتوالــۍ، 

تجربــو او افــکارو راکــړه ورکــړې تــه وده ورکــوي، د پلټنــو عايل ادارو د وړتیــا لوړولــو څخـه مالتړ کـوي د پلټنـې عـايل ادارو لـه بنسـټونو 

 Initiative Development رسه همـکاري کـوي او د دوي د کړنـو د پیاوړتیـا پـه برخــه کــې پاملرنــه کــوي. د انتوســای پراختیایــي بنســټ

INTOSAI IDI(( چـــې انتوســـای رسه غړیتـــوب لـــري ، د پلټنـــې عـايل بنســـټونو د وړتیـا لـوړولـو مسـؤولیت پـه غـــاړه لــري.  د پلټنــې عايل 

اداره د انتوســــای دســــیمه ایــــز ســــازمان – د پلټنــــې عايل بنســــټونو آســیایي سـازمان ASOSAI ، د ایکـو د غـــړو هیوادونـو د پلټنـو عـايل 

  )CBC(غړیتـوب لـري. رسبیره پـردې د پلټنـې عـايل اداره د انتوسـای د وړتیا لـوړولو کمیټـې ECO SAI-ادارو د اقتصـادي همکاریـو سازمان

او د معلومــــايت تکنالوجــــۍ د پلټنــې د کاري ګــروپ )WGITA( غړیتــوب هــم لــري.

 د پلټنې عايل بنسټونو

  آسیایي سازما ن

ASOSAI

د ایکو د غړو هیوادونو د پلټنې

  عايل ادارو د همکارۍ سازمان 

ECOSAI

       WGITA

دپلټنې کاري ګروپ

IT

  د وړتیا د لوړوايل کمیټه

CBC

د پلټنې عايل بنسټونو

 نړیوال سازما ن 

INTOSAI

   د پلټنې عايل ادارو په نړیوال سازمان او په  اړونده بنسټونو کې د پلټنې عايل ادارې غړیتوب  
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