
صاحب امتياز: ادارة عالی تفتيش
مؤسس: پوهندوی دوکتور محمد شريف شريفي

مدیر مسئول: عبدالصمد حقيار نظری
هيئت تحریر: سيدامين امين،  غالم  سرور هاشمي، 

حنان معروف، بشير احمد رشيدی، محمد فاضل آرام، 
امان الدين تيموري، سيد محمدرضا فخری، احمد شکيب کار 

دوست، ديبا سادات، فريدون حازم و محمداحسان بابکرخيل. 
گزارشگر: نرگس وزيری

عکاس: عبدالمتين نوری
ادیتور: ذبيح اهلل ذکی

دیزاین: جعفر نظری ]0781-699-147[
شماره تليفون: 2521623 20 )0( 0093

آدرس: داراالمان، افشار، جنب وزارت احيا و انکشاف دهات
www.sao.gov.af :وبسایت

فهرستمطالب
یادداشتاداره

گزارشها

مقاالت

• مجله تفتيش همه قلم به دستان در عرصه علم و پژوهش را جهت ارسال آثار خود دعوت به همکاري مي کند.
• مطالب ارسالي برگردانده نمي شود، حق ويرايش مطالب ارسالي براي مجله محفوظ است.

• چنانچه مطالب ترجمه شده مي باشد، متن زبان اصلي را نيز ارسال فرمائيد.
• در صورت امکان به همراه نوشته ها، تصاوير مرتبط را نيز ارسال فرمائيد.

• مقاله هاي چاپ شده الزاماً به منزله نظرات مجله نمي باشد.
• در صورت استفاده از منابع، نشاني آن را قيد فرمائيد.

• استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع بالمانع است.

ادارة عالی تفتيش
 ارگان نشراتي ادارة عالی تفتيش
آمريت اطالعات و ارتباط عامه

فصلنامه تفتيش

2.......................................................................................................................... هشتمثور؛گواهمستندبرایآینده

3.................................................................................................................................................................... گزارشها

د روژې فضیلتونه او ګټی .............................................................................................................. ۴۸
د قطعیه حساب د پلټنې موخه....................................................................................................... 50
52 ................................... افزایش فیصدی مصرف بودجه انکشافی با تطبیق سفارشات تفتیش امکان پذیر است
55 ................................................................... بودجه و مصرف پائین بودجه انکشافی نمایندگی های دولت 
شعر........................................................................................................................................ 60
62 .......................................................................................................................... بخش انگلیسی

*****



2 تفتیــــش شمـاره اول  ســـال 1396

هشـــت ثــــور 1371 مصادف اسـت به اولیـن روز پیروزی 
مجاهدیـن و حماسـه آفرینـان ایـن سـرزمین شـهید پـرور و 
الگـوی قیـام ملـی بـر ضـد اشـغالگران و متجـاوزان وقت که 
در آن آخریـن سـنگر پوشـالی رژیـم تحت الحمایه شـوروی، 
سـقوط کـرد و بیـرق سـبز مجاهدین با شـعار کلمـه مقدس 
)ال الـه اال اهلل محمـد الرسـول اهلل( بـر فـراز ارگ ریاسـت 
ایـن  جمهـوری و تمـام نواحـی شـهر بـه اهتـزاز در آمـد. 
پیـروزی شـکوهمند مجاهدیـن افغانسـتان بـر ضـد قـدرت 
وقـت یکبـار دیگـر حماسـه پیـروزی غازیـان افغانسـتان بـر 
قـوای اشـغالگر انگلیـس اتفـاق افتاده بـود علیـه کمونیزم در 

ایـن کشـور  تکـرار نمود.
از هشـت ثـور 1371 تـا کنـون 25 سـال مـی گـذرد و ایـن 
پیـروزی حاصـل 14 سـال جهـاد مقـدس و آزادی بخـش 
افغـان هـا علیـه قشـون متجاوز شـوروی بـزرگ بود کـه این 
مایـه افتخـار در تاریـخ معاصر افغانسـتان برگه زرینی اسـت؛ 
کـه حـروف و واژه هـای آن بـا خون پاک بیـش از دو میلیون 

شـهید نگاشـته است.
هـر چنـد پـس از حماسـه هشـت ثـور کـه سـند افتخـار و 
حقانیـت مجاهدیـن محسـوب می شـود وقایع تلـخ و رویداد 
هـای غـم انگیـز زیـادی در افغانسـتان اتفـاق افتـاد ولی این 
تلـخ کامـی ها و اتفاقـات ناگوار هیـچ کدام باعـث نمی گردد 
کـه چهره تابناک و شـعاع آفتـاب این روز تاریخی در کشـور 
مـا تیـره و کمرنگ شـود و گذشـت زمـان این شـعله مقدس 
را خامـوش نـه نمـوده بلکـه روشـنتر و تبنـده تر می شـود. 

و  حکومتـداری  در  مجاهدیـن  هـای  گـی  تجربـه  بـی 
برخوردهـای مسـلحانه از احـزاب جهـادی که پـس از حادثه 
8 ثـور در افغانسـتان اتفـاق افتاد، شـکوه و عظمـت کم نظیر 

ایـن حماسـه ملـی را زیـر سـوال نمـی بـرد.
نهـال سـبز  نتوانسـت  نیـز  تروریـزم طالبانـی  سـیل سـیاه 
حماسـه 8 ثـور را از جـای برکنـد و حکایـت خون شـهیدان 
اسـامی و آزادی را از حافظـۀ تاریـخ و دفتر خاطرات میلیون 
هـا افغـان شـاهد محـو نمایـد و خورشـید 8 ثـور در آفـاق 
تاریـخ پـر ماجـرای افغانسـتان، همچنـان تابناک و پـر انرژی 
مـی درخشـد و فرهنـگ جهـاد و شـهادت و اسـتقال طلبی 
را در قلـب و روح افغـان هـا زنـده نگـه مـی دارد، بایـد از 
هشـت ثـور بـه عنـوان یـک روز پـر افتخـار ملـی در تاریـخ 
افغانسـتان گرامیداشـت بعمل آید زیرا هشـت ثور و 28 اسـد 
از روزهـای کـم نظیر در کشـور مـان اند. در 28 اسـد 1297 

طلسـم شکسـت ناپذیـر بریتانیای کبیـر در کوهپایه هـا و دره های افغانسـتان 
در هـم شکسـت و ملـت آزادۀ افغانسـتان در نبـرد آزادی بخـش علیـه قـوای 
متجـاوز انگلیـس بـه پیـروزی رسـید و در 8 ثور بسـاط کمونیزم در افغانسـتان 
و سـایر جهـان بـا همـت غازیان مجاهد افغانسـتان برای همیشـه برچیده شـد.
در ایـن روز اسـام بـر کمونیـزم و نعـره اهلل اکبـر بـر شـعار انترناسـیونالیزم 
مارکسیسـتی غلبـه کـرد و ملـت پابرهنـه افغانسـتان در جهاد مقـدس علیه ابر 

قـدرت شـوروی پیـروز گردید.
بنـاًء تروریسـتان و غامـان حلقـه بگـوش مـا و طالب بایـد بدانند افغانسـتان 
کشـور اشـغال ناپذیر و افغانسـتان ها ملتی آزاده و بیگانه سـتیزند حماسـه ای 
کـه در هشـتم ثـور اتفـاق افتاد این گـروه های متحجـر باید بیاموزنـد افغان ها 
گوهـر اسـتقال و شـرف ملی خود را به پـای هیچ بیگانه و متجـاوزی نخواهند 
ریخـت ملـت غیـور افغانسـتان از ایـن روز پرافتخار همه سـاله تجلیـل نموده و 
هیـچ کـس نمـی توانـد از تجلیـل آن انکار و یا مانـع آن واقع شـود. و این گروه 
هـای بدنـام شـاید بتوانند با حمات انتحـاری و انفجاری در نقاط تحت تسـلط 
خـود حاکمیـت کننـد اما عمر این سـلطه و تجـاوز طوالنی نخواهد بـود و روح 
اسـتقال طلـب افغـان ها برای هیچ غـام و بـرده ای، اجازه تسـخیر درازمدت 

این سـرزمین را نخواهد داد.
تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه هیـچ قـدرت مهاجـم، بـرده و غـام نمـی تواند 
افغانسـتان را بـرای مـدت طوالنـی در اشـغال خـود نگـه دارد چنانچـه طلسـم 
امپراطـوری بریتانیـای کبیـر، در اعمـاق دره هـای افغانسـتان در هم شکسـت، 
قشـون سـرخ شـوروی نیـز در ایـن سـرزمین، متاشـی گردیـد و اینـک نوبت 
تروریسـتان و طالبـان اسـت. یقینـاً تجربـه های گذشـته یکبار دیگر نیـز تکرار 

شـد. خواهد 
 در تاریـخ افغانسـتان ماننـد 8 ثـور 1371 نقطـه ی قابـل عطـف کـم داریم. در 
ایـن روز مهم تریـن تحـول قـرن بیسـتم بـه دسـتان محروم ترین انسـان ها رقم 
می خـورد. پیـروزی 14 سـال فریـاد، خون، شـهادت و قربانی در برابـر دنیای از 
آتـش و آهـن جنایت هشـتم ثـور لحظات فـرو نشسـتن آخرین نفـس اردوگاه 
قهـری سوسیالیسـم در افغانسـتان اسـت که خـواب شـیرین را از سـردمداران 
سـرمایه داری ربـوده بود.پیـروزی جهـاد مـردم افغانسـتان در برابـر عوامـل 
اشـغال، افـزون بـر تأثیـرات منطقه یـی و جهانیکـه داشـت، دیگرگونی هـای را 
در کشـور قبیله یـی مـا شـکل داد کـه هیـچ گاهی مجـال ظهور و رقـم خوردن 
بـرای شـان تـا آن زمـان میسـر نبـود. افغانسـتان هیچگاهـی متجاوز نبـوده و 
متاسـفانه هـر بـار مـورد تجـاوز قـرار گرفته اسـت اما درسـی را که نمـی توان 
نادیـده گرفـت ایـن اسـت کـه هـر بـار مـردم افغانسـتان بـا تحمل سـختی ها 
و مشـکات آزادی خـود ار بـه دسـت آورده انـد .در ضمـن از ظرفیـت هـای 
مجاهدیـن بـا اسـتفاده بهینـه صـورت گیـرد زیـرا امـروز هـم کـه در هـر جا و 
محـل مـورد تهاجـم دشـمن قـرار مـی گیرنـد تـن بـه شکسـت نمـی دهند و 

همیشـه مبـارزه مـی کننـد بدون آنکـه در صـدد گرفتـن امنیاز باشـند . 

یادداشت اداره

گواه مستنــد بر آینـده
هشتــم ثور؛ 
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گزارش ها

 رییس اداره عالی تفتیش در سفری به سویدن با خانم هلنا
لیندبرگ رییس تفتیش این کشور دیدار و گفتگو نمودند

تفتیـش  اداره ملـی  رتبـه  عالـی  ایـن ماقـات کـه مسـئولین  در 
سـویدن نیز اشـتراک داشـتند، نخسـت پوهنـدوی دوکتـور محمد 
شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش، اداره عالـی تفتیـش 
افغانسـتان را بـه معرفـی گرفتـه از کارشـیوه هـای مسـلکی اداره، 
ارتقـای ظرفیـت، میتودلـوژی و پانگـذاری تفتیش، انـواع تفتیش 
اجراشـده، بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت، بازرسـی گرانـت هـا 
طـی  اداره  دسـتاوردهای  بـا  تـوام  بازرسـی،  سـایر  و   )ARTF(
مـورد  داشـتند کـه  ارایـه  معلومـات   2016 الـی   2001 سـالهای 

توجـه حاضریـن قرارگرفـت.

 متعاقبـا آقـای مگنـوس لیندل  معـاون اداره ملی تفتیش سـویدن 
پارلمـان و بخصـوص  بـا  روابـط آن  و  اداره  اجـراات  از  باالمقابـل 
در مـورد تفتیـش عملکـرد، کنتـرول کیفیـت، مدیریـت رهبـری و 

منابـع بشـری معلومـات مفصـل بـه هیئـت افغانـی ارائـه نمود. 
خاطـر نشـان مـی شـود کـه در تـداوم بازدیـد محتـرم دوکتـور 
محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان از 
اداره ملـی تفتیـش سـویدن، هیـات اداره عالـی تفتیش افغانسـتان 
نیازمندی هـای اولیـه خویـش را بـا مسـئولین اداره ملـی تفتیـش 
سـویدن در جریـان گذاشـتند و توجـه ایشـان را بـه همـکاری در 

رییسادارهعالیتفتیشکهدرراسهیاتیطییکسفررسمیبهکشورسویدنسفرنمودهبودروزسهشنبه29
حملباخانمهلنالیندبرگرییستفتیشاینکشوردیدارورویمسایلمشترککاریدرحوزهتفتیشبحثو

گفتگونمودند.
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سـاختمانی،  تفتیـش  محیطـی،  و  عملکـرد  تفتیـش  زمینه هـای 
تفتیـش تکنالـوِژی معلوماتـی، تفتیـش صورت های مالـی تصدی ها 
و گواهـی نامه هـای مسـلکی تفتیـش، کنتـرول کیفیـت و اطمینان 
کیفیـت و چگونگـی تحکیـم ارتبـاط اداره عالـی تفتیـش بـا سـایر 

نمود. نهادهـا؛ جلـب 
بـه تفسـیر بحـث صـورت  فـوق  از مـوارد   متعاقبـاً روی هریـک 
و  تفتیـش  مسـلکی  اهـداف  بـه  رسـیدن  راه هـای  و  گرفـت، 
منابـع  مدیریـت  عرصه هـای  در  انکشـاف  و  پیشـرفت  شـیوه های 
بشـری، مدیریـت ارتباطـات و غیـره در پهلـوی موضوعات اساسـی 

مـورد بحـث قـرار گرفـت. 
در نتیجـه ماقات هـای کاری چنـد روزه  کـه میـان هیـات اداره 
تفتیـش سـویدن صـورت  ملـی  اداره  و  افغانسـتان  تفیـش  عالـی 

گرفـت، طرفیـن بـه توافقـات نائـل آمدنـد:
1- طرفیـن توافـق نمودنـد کـه در بخش هـای  مختلـف مسـلکی 
سـازی و ارتقـای ظرفیـت در یـک زمـان طوالنـی پنـج سـاله در 
راسـتای تقویـت مفتشـین اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان تحـت 

شـرایط بخصـوص همـکاری نماینـد. 
همکاری هـای  پروسـه  سـویدن  تفتیـش  ملـی  اداره  طـرف   -2
خویـش را در زمینـه بیـان نمـوده و متذکـر شـدند کـه قبـل از 

همـه، مـوارد تقاضـا شـده منجانـب اداره عالـی تفتیش افغانسـتان 
عالـی  اداره  تـا  آماده انـد  پرنسـیپ  در  و  می نماینـد.  ارزیابـی  را 

نماینـد. همـکاری  را  افغانسـتان  تفتیـش 
3- از آنجایـی کـه وضعیـت امنیتی در افغانسـتان مطمئن نیسـت، 
اداره  ارزیابـی داشـتن کورسـهای آموزشـی بـرای مفتشـین  ایـن 
افغانسـتان  بـه  نزدیـک  از کشـورهای  یکـی  را در  تفتیـش  عالـی 
کـه سـهولت های بشـتری بـرای متخصصیـن اداره ملـی تفتیـش 
سـویدن و مفتشـین اداره عالـی تفیـش فراهـم نماینـد مـد نظـر 

خواهنـد گرفـت.
4- همـه همکاری هـا از طریـق امضـاء تفاهـم نامـه کـه پـس از توافق 
طرفیـن روی محتـوای آن، صورت خواهدگرفت؛ عمًا آغاز خواهدشـد.

سلسـله  بـه  افغانسـتان  تفتیـش  عالـی  اداره  رئیـس  همچنـان   
بازدیدهـای خویـش از اداره ملـی تفتیش سـویدن، با مسـئولین و 
اعضـای اداره ملـی تفتیـش و پارلمان آن کشـور نیز دیـدار نمود.

گفتنـی اسـت رییـس اداره عالـی تفتیـش بـه تاریـخ 4 ثـور سـال 
1396 از سـویدن عازم ناروی شـدند و در این کشـور با مسـئولین 
کمیتـه انکشـافی انتوسـای)IDI(، رییـس اداره تفتیـش نـاروی و 
مقامـات وزارت خارجـه این کشـور دیدار و روی مسـایل مشـترک 

بحـث و تبـادل نظـر نمودند.
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 دیدار رییس اداره
 عالی تفتیش با
 رییس نهاد بین
 المللی انکشافی
 سویدن»سیدا« و
 رییس همکاریهای
 توسعه ای وزارت
خارجه آن کشور

رئیـس اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان در دیـدار با خانم هیـدن؛ ضمن 
اظهـار سـپاس از مسـاعدت هـای کشـور سـویدن در بخشـهای نظامی، 
صحـت، معـارف، جنـدر، مبـارزه بـا فسـاد و سـایر بخش هـا، نقش این 
کمکهـا را در کشـور مـا سـازنده و حیاتی توصیف کـرد. همچنان رئیس 
اداره عالـی تفتیش مراتب تسـلیت خویش را بـه بازماند گان حادثه¬ای 

کـه اخیرا در اسـتکهلم اتفـاق افتاد اظهـار نمود.
عالـی  اداره  از حضـور هیـات   SIDA رئیـس  باالمقابـل خانـم هیـدن   
تفتیـش و ماقـات با ایشـان اظهار خوشـنودی نموده و هریـک از اعضای 
تیم»سـیدا«  از فعالیـت مربوطـه شـان کـه  در بخـش هـای مختلـف به 
مـردم افغانسـتان ارایـه می کنند معلومـات دادند و هکـذا از موجودیت و 
فعالیـت هـای اداره عالی تفتیش افغانسـتان که در مسـیر تکاملی نصیب 
گردیـد و معیـارات جهانـی را تطبیق مینماید ابراز خشـنودی کـرده و از 

تـداوم کمـک هـای خود را بـه افغانسـتان اطمینـان دادند. 
همچنـان رئیـس اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان بـه سلسـله ماقـات 
هـای خویـش بـا »جنـس اولگلنـد« Johannes  Oljelund  رئیـس 
در  سـویدن؛  شـاهی  کشـور  خارجـه  وزارت  توسـعه ای  همکاری هـای 
مقـر آن وزارت دیـدار نمودنـد. در نخسـت رئیـس اداره عالـی تفتیـش 
از فعالیت هـای دولـت افغانسـتان و ازجملـه از انکشـافات کـه در اداره 

عالـی تفتیـش افغانسـتان مبنـی بـر مسـلکی سـازی، از طریـق تدویـر 
کـو رس هـا در داخـل و خـارج و تطبیـق معیـارات انتوسـای در اداره 
صـورت گرفتـه؛ به تفصیـل معلومـات ارائـه و عـاوه نمودنـد کـه مبارزه 
علیـه فسـاد در دسـتور کار اداره بـوده و پروژه های تمویل شـده کشـور 
سـویدن به طـور مجموعـی از طریـق بازرسـی ARTF توسـط ایـن اداره 

صـورت می گیـرد.
 سـپس رئیـس همکاری های توسـعه ای وزارت خارجه کشـور سـویدن 
از اظهـارات رئیـس اداره عالـی تفتیش اظهارخرسـندی نمـوده و متذکر 
شـدن که سـویدن بـا افغانسـتان روابـط بسـیار دیرینه داشـته و کمک 
هـای شـان ، بخاطـر بهبـود زندگـی مـردم افغانسـتان تعهـد طویـل 
المـدت اسـت و مـا مردم افغانسـتان را دوسـت داریم و تـاش مینمایم 
کـه مصـدر خدمـت بـه آن کشـور گردیـم. بـه همیـن منظـور نظامیان 
معـدود مـا در جنـب سـایر کشـورهای جهـان در بخـش هـای شـمال 

افغانسـتان همـراه  بـا سـایر دوسـتان بیـن المللی، سـهیم اند.
گفتنـی اسـت رییـس اداره عالـی تفتیـش و هیـات همـراه طـی سـفر 
بـه کشـورهای سـویدن و نـاروی بـا روسـای تفتیش دو کشـور و سـایر 
نهادهـای کمـک کننـده بـه افغانسـتان دیدار و روی مسـایل مشـترک 

کاری بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

پوهندویدوکتورمحمدشریفشریفیبهسلسلهدیدارهایشانازسویدن»امروزشنبه2ثور«درمالقاتهایجداگانه
باخانماساهیدن)Asa Hede(رییسنهادبینالملیانکشافیسویدن)SIDA(وتیممربوطهشانوآقایجنس

اولگلندرییسهمکاریهایتوسعهایوزارتخارجهکشورشاهیسویدنمالقاتنمود.
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 مالقـــات رئیس اداره عــالی تفتیش با مسئولین چهار وزارت کلیدی و ریاست
شرکت بـرشنا پیرامون طرح و ترتیب رهنمود انسجام و هماهنگی بیــن

اداره عالی تفتیش و ادارات تفتیش داخلی در سکتور عامه

بتاسـی از جلسـه مورخ 11 ثور 1396 شـورای وزیران کـه قبًا محتویات 
رهنمودانسـجام و همآهنگـی بیـن اداره عالـی تفتیـش و ادارات تفتیـش 
داخلـی در سـکتور عامـه توسـط منسـوبین اداره عالی تفتیش پیشـکش 
و مـورد بحـث قـرار گرفـت یـک تعـداد ازاعضـای محتـرم جلسـه بالنوبه 
نظریـات خویـش را پیرامـون طـرح متذکـره ارایـه و همچنـان برخـی 
سـواالت را مبنـی بـر اجـراات گـروپ های تفتیـش این اداره که ناشـی از 
عـدم معلومـات کافـی آنها بوده هـر یک محترم وزیر انـرژی و آب، محترم 
سرپرسـت وزارت مخابـرات و تکنالـوزی معلوماتی ، محتـرم معین وزارت 
امـور خارجـه، محتـرم معین وزارت مالیه و رئیس عمومی شـرکت برشـنا 
را مطـرح نمودنـد کـه بنابـر عـدم موجودیـت وقت کافـی به قناعـت آنها 
پرداختـه نشـد، به همیـن دلیل اداره عالـی تفتیش، بتاریـخ 1396/2/24 

نشسـتی را بـه منظـور ارائـه معلومـات به پرسـش هـای مطروحـه، ذوات 
نامبـرده دایـر نمـود. کـه در ایـن نشسـت محترمیـن علی احمـد عثمانی 
و عبدالبصیـر عظیمـی وزیـر و معیـن مالـی و اداری آن وزارت، محتـرم 
نصیـر احمـد اندیشـه معیـن مالـی و منابـع وزارت امـور خارجـه بـا دو 
تـن از روسـای بخـش هـای مربوطـه وزارت مذکـور محتـرم محمـد آقـا 
کوهسـتانی رئیـس عمومـی خزایـن وزارت مالیـه و محترم رئیـس مالی و 

اداری ریاسـت شـرکت برشـنا اشـتراک نمـوده بودند.
در ایـن نشسـت نخسـت پوهندوی دوکتور محمد شـریف شـریفی رئیس 
اداره عالـی تفتیـش تشـریف آوری مقامـات ادارات نامبـرده را خیـر مقدم 
گفتـه و تدویـر همچـو جلسـات را بـه منظور شـفافیت و موثریـت کارایی 
و عملکـرد اداره عالـی تفتیـش در قبـال مراجـع تحـت بازرسـی مفیـد 

پوهندویدوکتورمحمدشریفشریفیرئیسادارهعالیتفتیشتشریفآوریمقاماتاداراتنامبردهراخیرمقدمگفته
وتدویرهمچوجلساترابهمنظورشفافیتوموثریتکاراییوعملکردادارهعالیتفتیشدرقبالمراجعتحتبازرسی

مفیدوارزشمنددانستهوچنینجلساتکاریوتخنیکیرابهمنظورهماهنگیهرچهبیشتر،مفیدارزیابینمود.
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و ارزشـمند دانسـته و چنیـن جلسـات کاری و تخنیکـی را بـه منظـور 
هماهنگـی هرچـه بیشـتر، مفیـد ارزیابـی نمـود. متقاقبـاً محتـرم وزیـر 
انـرژی و آب بازرسـی اداره عالـی تفتیـش را بـه منظـور شناسـایی خـا 
هـا و مشـکات و تقویـه سیسـتم های کنتـرول داخلی، حسـاب گیری از 
چگونگـی مصـرف بودجـه در ادارات دولتـی در مطابقـت بـه قوانین نافذه 
کشـور و معیـارات جهانـی تفتیـش و سفارشـات اداره عالـی تفتیـش را 

ارزنـده تلقـی نمود.
ایشـان از تعـدد مراجـع بازرسـی کننـده شـاکی بـوده و حضـور همزمان 
چندیـن اداره را بـه منظـور تفتیـش و بازرسـی از یـک جانـب باعث ضیا 
وقـت و از جانـب دیگـر منتـج به ارایه گـزارش های پاراداکـس وغیر موثر 
عنـوان نمـود، افـزون بر آن متذکـر گردیدنـد رهنمود انسـجام همآهنگی 
بیـن اداره عالـی تفتیـش و ادارات تفتیـش داخلـی ایجاب غور و بررسـی 
همـه جانبـه را منجانـب واحـد هـای بودجـوی نمایـد تـا اهـداف و نتایج 
آن ملمـوس باشـد. همچنـان یـاد آوری نمودنـد کـه رهنمـود مذکـور به 
منظـور کارایـی و تحقـق موثر بـا ادارات ذیربـط جهت غنامندی شـریک 
سـاخته شـود. درایـن نشسـت معیـن وزارت امـور خارجه از دعـوت مقام 
اداره عالـی تفتیـش اظهـار خرسـندی نموده و بـه منظور تقویـه رهنمود 
انسـجام هنماهنگـی بیـن اداره عالـی تفتیش و ادارات تفتیـش داخلی در 
سـکتور عامـه قـدر دانـی نمـوده اظهار نمـوده تا قبـل از ارایه بـه مجلس 
شـورای محتـرم وزیـران بـا واحد های بودجوی شـریک سـاخته شـود؛ تا 
نظریـات رؤسـا و آمریـن ادارات تفتیـش داخلی رسـماً در رهنمود مذکور 

انعـکاس یابد.
نماینـده محتـرم وزارت مالیـه محمـد آقـا کوهسـتانی رئیـس عمومـی 
خزائـن نیـز مشـکات تفتیـش هـای داخلـی را قـرار ذیـل عنـوان نمود:

• کمبود تشکیل ادارات تفتیش داخلی در واحد های بودجوی
• کـم عاقـه بـودن مقامـات ادارات در جهـت ارتقای ظرفیت مسـلکی و 

تخصصـی مفتشـین داخلی .

•  تقویـه رهنمـود انسـجام و همآهنگی بیـن اداره عالی تفتیش و تفتیش 
داخلی ادارات .

در اخیـر جلسـه یکبـار دیگر رئیـس اداره عالـی تفتیش ضمن اسـتماع و 
نظریـات مسـوولین مربـوط، روی کارکـرد و اجراآت گروپ های بازرسـی 
در مراجـع تحـت بازرسـی معلومـات کافـی را ارایـه داشـته و به سـواالت 
مطروحـه پاسـخ ارائه نمـود و همچنان وی اظهار داشـت کـه گروپ های 
تفتیـش ایـن اداره در ختـم هـر سـال مالـی بـه اسـاس صاحیـت نامـه 
تفویـض شـده صـرف اجـراآت سـال مالـی و حسـابی سـال قبـل را طـور 
قیـدی نظـر بـه حجـم مصارفـات بـه اسـاس ارزیابـی و تحلیـل خطـرات 
واحـد هـای بودجـوی نمونـه گیـری نمـوده و در معیـاد معیـن مطابـق 
بـه قوانیـن و اسـتندرد هـای بیـن المللـی تفتیـش/INTOSAI  مراجـع 
را مطابـق مـاده )5( قانـون اداره عالـی تفتیـش انجـام می دهـد. و هکذا، 
ایـن اداره مطابـق بـه قانـون اداره عالـی تفتیـش بازرسـی هـای محـرم، 
تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقررات، تفتیـش عملکرد و تفتیـش تکنالوژی 
و معلوماتـی را انجـام میدهنـد و در برخـی مـوارد بنـا بـر هدایـت و حکم 
مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری منسـوبین ایـن اداره در ترکیـب هیئـات 
مختلـط نیـز توظیـف میگردنـد. در بسـا مـوارد دیـده شـده که بازرسـی 
هـای انجـام شـده سـایر ادارات، چونـاداره عالـی لـوی حارنوالـی، اداره 
مبـارزه علیـه فسـاد اداری، اداره امـور ریاسـت جمهـوری، بنـام هیـأت 

تفتیـش گفتـه میشـوند کـه در واقـع چنین نیسـت.
در اخیـر ماقـت حاضریـن مجلـس از ایجـاد و تـداوم تعامـل و همـکاري 
در  داخلـی  تفتیـش  ادارات  و  تفتیـش  عالـی  اداره  بیـن  مسـلکي  هـاي 
محـور رهنمـود یـاد شـده اسـتقبال نموده و قرار شـد تـا در اینـده نزدیک 
مجلسـي جداگانه در سـطح رؤ سـای سـکتوری این اداره با مقامات وزارت 
هـا و ادارات بودجـودی بـه منظـور رفـع سـؤ تفاهمـات و همچنـان بخاطر 
غنامنـدی رهنمـود انسـجام هماهنگـی بیـن اداره عالـی تفتیـش و ادارات 

تفتیـش داخلـی تدویـر و روی رهنمـود مذکـور بازنگـری صـورت گیـرد.

درایـن نشسـت معیـن وزارت امـور خارجـه از دعـوت مقـام اداره عالـی تفتیـش اظهـار 
خرسـندی نمـوده و به منظـور تقویه رهنمود انسـجام هنماهنگی بیـن اداره عالی تفتیش 
و ادارات تفتیـش داخلـی در سـکتور عامـه قـدر دانـی نموده اظهـار نموده تا قبـل از ارایه 

بـه مجلـس شـورای محتـرم وزیـران بـا واحد های بودجوی شـریک سـاخته شـود....
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 در ایـن مجلـس که آقایـان: اسـکات هارمن معاون سـرمفتش ویژه 
در امـور تفتیـش و بررسـی، تامـس. س. نبـاک معـاون سـرمفتش 
ویـژه، اسـتیون آر. هاگتـان بـازرس ارشـد و آقـای چارلـز هایسـنت 
حضـور  ویژه/سـیگار  سـرمفتش  دفتـر  تحقیـق  بخـش  مسـوول 
داشـتند. محترم سـید محمد مهدی حسـینی معاون مسـلکی اداره 
از چگونگـي انجـام تفتیـش، انـواع تفتیـش، مبناهاي قانوني، شـیوه 
هاي بازرسـي، دسـتاوردها و سیستم گزارشـدهي تفتیش به تفصیل 
صحبـت نمـوده. همچنیـن از تغییـرات مثبـت در راسـتای مسـلکی 
سـازی تفتیـش، چـاپ و نشـر اسـتندردهای تفتیـش، طرزالعمـل 
هـا، تعلیماتنامـه هـای تفتیـش و سـایر موضوعـات مرتبط بـه اداره 
عالـی تفتیـش، انجـام چارچوب ارزیابـی اجـراآت )PMF( و تطبیق 
عملیـه اسـتندردهای تفتیـش )iCAT( بـا کمـک بخـش انکشـافی 
سـازمان بیـن المللـی تفتیـش صحبـت هـای الزم را ارایـه نمودند. 
ایشـان افزودند که جهت شـفافیت سـازی بیشـتر و دخیل سـاختن 
مـردم بـا فعالیـت های تفتیش، اداره سـال گذشـته مکانیـزم دخیل 
سـاختن مـردم در پروسـه تفتیـش را تهیه و در سـال جـاری، پان 
تطبیـق آن را روی دسـت دارنـد و قرار اسـت تا نهادهایـی از جامعه 
مدنـی، رسـانه هـا، نماینـده گان بعضی دونـران و پارلمـان دعوت و 

برنامـه متذکـره همراه آنان شـریک سـاخته شـود.

 اداره سـیگار از تاشـها و اجـراآت مفیـد و ارزنـده اداره عالی تفتیش 
در حراسـت از داراییهای عامه و ارتقای حسـابدهی و شـفافیت ادارات 
تشـکر کـرده و بطـور خاصـه بـه تشـریح اجـراآت و فعالیتهایـی که 
در افغانسـتان جهـت جلوگیـری از فسـاد مالی و اطمینـان از مصرف 
درسـت کمکهـای ایـاالت متحـده بـه افغانسـتان صـورت میگیـرد، 
بیـان داشـتند. اداره سـر مفتـش ویـژه بـرای بازسـازی افغانسـتان 
)سـیگار/SIGAR( بـه منظـور نظـارت عینـی و مسـتقل از پـروژه ها 
و فعالیـت های بازسـازی افغانسـتان در سـال 2008 به اسـاس حکم 
مـاده 1229 قانـون مجـوز دفـاع ملـی ایـاالت متحـده امریـکا، ایجاد 
گردیـد. ایـن اداره بـه منظـور ارتقـاء موثریـت و مثمریـت در برنامـه 
هـای بازسـازی افغانسـتان و جلوگیـری از مصـارف غیر موثر و فسـاد 
مالـی تاسـیس گردیـد و انـواع تفتیـش در بخش های تفتیـش مالی، 
تفتیـش عملکـرد و تحقیق روی شـکایات واصله پیرامـون موضوعات 
سـوء اسـتفاده، اختـاس مالـی و فسـاد اداری در حیطـه صاحیـت 

هـای خویـش بازرسـی و رسـیده گی مـی نماید.
هـر دو طـرف از ایجـاد و تـداوم تعامـل و همـکاري هـاي مسـلکي 
بیـن هـر دو اداره اسـتقبال نمـوده و قـرار شـد تـا در اینـده نزدیک 
مجلسـي جداگانـه بـا رئیـس عمومـي اداره سـیگار آقـای جـون ف. 
سـاپکو تنظیـم و روی فراینـد مشـترک بـه تفصیـل صحبـت گردد.

مالقات معاون مسلکی و 
هیئت همراه 
اداره عالی تفتیش با 
اعضای ارشد اداره 
سرمفتش خاص ایاالت 
متحده امریکا )سیگار
)SIGAR

ادارهسرمفتشخاصبرایبازسایافغانستان)سیگار/SIGAR(وهیئتادارهعالیتفتیشدرمقرسفارتایاالتمتحده
امریکابتاریخ۵ثورمطابقبه2۵اپریل2۰۱۷پیرامونهمکاریهایمشترکبخصوصتفتیشمالی،تفتیشعملکردو

همچنانشریکساختندانشمسلکیدرجهتارتقایظرفیتدربخشهایتخنیکی،بحثهایمفصلینمودند.
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اداره عالـی تفتیـش، به مثابـه عالیتریـن نهـاد حسـابرس در سـطح 
تفتیـش،  عالـی  اداره  قانـون   )5( درمـاده  چنانچـه  بـوده  کشـور 

چنیـن تصریـح گردیـده اسـت.
اداره عالـی تفتیـش صاحیـت تفتیش عملکـرد امور مالی و حسـابی 
مراجـع ذیـل را دارا می باشـد: ریاسـت جمهـوری و نهادهـای مربوط 
بـه آن، شـورای ملی، قوه قضائیـه، واحدهـای ادارات مرکزی و محلی 
و ادارات مربـوط آن هـا در داخل و خارج کشـور، ریاسـت های عمومی 
والی هـا،  شـار  څارنوالـی،  لـوی  مسـتقل،  کمیسـیون های  مسـتقل، 
تصدی هـا، شـرکت های دولتـی و شـرکت هایکه دولت در آن سـهیم 
باشـد، سـایر مراجعـی کـه پول یا وجـوه عامـه را در اختیار داشـته و 

از آن اسـتفاده می نماینـد. 
 بـا نظرداشـت مـاده فوق قانـون اداره عالی تفتیش، ریاسـت تفتیش 
ادارات بودجـوی مرکـزی، بـر اسـاس پـان بازرسـی سـال مالـی 
)1396( کـه از جانـب مقـام اداره منظـور گردیـده اسـت در سـال 
مالـی )1396( بازرسـی امـور مالـی و حسـابی )عوایـد و مصـارف( 
سـال های )1392- 1394( تعـداد )14( سـفارت، )7( قنسـلگری و 
یـک نمایندگـی ترانسـپورت هوائـی شـامل پـان بـوده کـه ازجمله 
تعـداد )6( سـفارت و )1( جنـرال قنسـلی و )1( نمایندگـی شـرکت 
هوائـی آریانا توسـط گروپ هـای تفتیش مورد بازرسـی قرارگرفته و 
گـزارش نتایـج بازرسـی مراجع متذکره توسـط گروپ هـای تفتیش 
ارایـه گردیـده کـه بعد از طـی مراحل تحلیـل، جهـت تحقق یافته ها 
و تطبیـق سـفارش ها به مراجع ذیربط ارسـال می گـردد و صاحیت 

نامـه تعـداد )8( سـفارت و )5( جنـرال قنسـلی کـه عنوانـی وزارت 
محتـرم امـور خارجـه و سـفارت های مربـوط اصـدار یافتـه اسـت، 
تاکنـون در مـورد صـدور ویـزا گروپ هـای تفتیـش از طریق وزارت 
امـور خارجـه و سـفارت های مربوطه اجـراآت صورت نگرفته اسـت.  
سـفارت ها و جنـرال قنسـلی افغانسـتان مقیـم خارج کشـور که در 
سـال مالـی )1396( توسـط گـروپ هـای تفتیـش مـورد بازرسـی 

قرارگرفتـه اسـت ذیـًا از آن هـا نام بـرده می شـود.
1. سـفارت افغانسـتان مقیم تاشکند ازبکستان.

2. سـفارت افغانسـتان مقیم عشق آباد ترکمنستان.
3. جنرال قنسـلی افغانستان مقیم مری.

4. سـفارت افغانستان مقیم پراک.
5. سـفارت افغانستان مقیم صوفیه.
6. سـفارت افغانستان مقیم وارسا.
7. سـفارت افغانستان مقیم مسکو.

8. نمایندگی شـرکت هوائی آریانا مقیم مسـکو.
الزم بـه یـادآوری اسـت، هـرگاه مطابـق بـه پـان بازرسـی سـال 
مالـی 1396 وزارت امـور خارجـه کشـور در تفاهـم با سـفارت  های 
عالـی  اداره  جانـب  از  شـده  درخواسـت  ویـزا  کابـل  در  خارجـی 
تفتیـش به موقـع اجـرا نماینـد، ریاسـت تفتیـش ادارات بودجـوی 
مرکـزی بقیـه سـفارت  ها، قنسـلگری هـای مقیـم در خارج کشـور 
را تفتیـش نمـوده و نتایـج آن را بـه مراجـع ذیربط جهـت اجراآت 

بعـدی ارسـال خواهنـد نمود. 

بازرسی شش سفارت خانه، یک قنسلگری و 
یک شرکت هوایی در سال مالی1396 
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رییس جدید التقرر ریاست تفتیش ساحوی والیت بلخ معرفی شد

در ایـن محفـل آقـای سـید محمد مهـدی حسـینی معاون مسـلکی 
اداره عالـی تفتیـش بـا اشـاره بـه تاریخ بلخ گفـت: تاریخ بلـخ چه در 
گذشـته کـه تمـدن چندین هزار سـاله داشـته و چه  در زمـان فعلی 
همـواره غـرور آفریـن بوده، یـک والیت بـه تنهایی و به خـودی خود 
نمـی توانـد یـک الگـو و یـک سـمبول باشـد؛ حتمـا عناصـری وجود 
داشـته کـه توانسـته یـک والیـت را از سـایر والیـات متمایز سـازد و 
آن چیـزی نیسـت جـز مدیریـت، تعهـد و مسـئولیت کـه الحمـدوهلل  
والیـت بلـخ همـه این شـاخص هـا را همراه خود داشـته اسـت. برای 
همیـن اسـت کـه ایـن والیـت قابل مقایسـه بـا سـایر والیـات چه از 

نظـر امنیـت و چـه از نظر اشـتغال و رفاه نیسـت.

آقـای حسـینی در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی از چالـش هایـی کـه 
حکومـت بـا آن روبروسـت گفـت: متاسـفانه امنیت بسـیار شـکننده 
شـده، فسـاد اداری ماننـد موریانه بدنه نظـام را به مرور زمـان از بین 
مـی بـرد و متاسـفانه عـدم توجـه بـه قانـون از مشـکاتی اسـت کـه 

امـروز  بـا آنهـا سـخت مواجه هسـتیم. 
مشـکل دیگـر مـا ایـن اسـت کـه بـا وجـود ایـن کـه ادارات بودجـه 
دارنـد امـا متاسـفانه نمی تواننـد آنرا مصـرف کنند، اگر مـا در خال 
سـالهای گذشـته بـه مصـرف بودجـه ادارات مـروری داشـته باشـیم 
نـازل تریـن مصرف را داشـته ایـم. ادارات ما هنوز نتوانسـته اند باالتر 

از 55 درصـد بودجـه انکشـافی خـود را مصـرف کنند.

ــیتفتیــش،سرپرســتمقــام ــاحضــورمعــاونمســلکیادارهعال ــاطــیمحفلــیب آقــایوحیــداهللپوی
والیــت،اعضــایشــورایوالیتــی،روســایاداراتمحلــیوالیــتبلــخ،بــهتاریــخ23حمــلســالجــاری

بــهعنــوانرییــستفتیــشســاحویوالیــتبلــخمعرفــیشــد.
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معـاون مسـلکی اداره بـا اشـاره به بازرسـی هـای اداره عالـی تفتیش 
خاطـر نشـان سـاخت: ما توانسـته ایم با توجـه به بازرسـی های خود 
سـاالنه میلیونهـا افغانـی را به خزانه دولـت برگردانیـم؛ یافته های ما 

بیشـتر از میلیارد افغانی اسـت.
ایشـان در ادامـه با اشـاره بـه کارکردهـای آقای وحیـداهلل پویا رییس 
تفتیـش سـاحوی بلـخ گفـت: خوشـحال هسـتیم کـه امـروز آقـای 
وحیـداهلل پویـا یکـی از کادرهـای جـوان اداره عالـی تفتیـش را بـه 
حیـث رییـس تفتیش سـاحوی والیت بلـخ معرفی می کنیم. ایشـان 
یکـی از مدیـران خـوب و جـوان اداره عالـی تفتیش اسـت که سـالها 
در بخـش مالـی و اداری و بودجـه انکشـافی فعالیـت کـرده و بعدا بر 
اسـاس شایسـتگی و لیاقتـی کـه داشـت بـه عنـوان رییـس مالـی و 
اداری ایـن اداره کار کـرده انـد و باالخره توانسـتند در امتحان »سـی 
بـی آر« موفـق شـده و به حیث رییـس تفتیش دفتر سـاحوی والیت 
بلـخ تقـرر حاصـل کننـد. همچنیـن جـا دارد از جناب آقای سـیغانی 
تشـکر کنیـم کـه در زمانـی که دفتـر سـاحوی والیت بلخ ایجاد شـد 

ایشـان بـا مدیریـت خـوب توانسـتند کارهـا را به پیـش ببرند. 
در ادامـه آقـای مهرآییـن سرپرسـت مقـام والیـت بلـخ نیـز با اشـاره 
بـه فعالیـت هـای حـدود یـک قـرن اداره عالـی تفتیـش یادآور شـد: 
هـر چنـد ایـن اداره حـدود یـک قـرن فعالیـت دارد امـا در سـالهای 
جدیـد اداره عالـی تفتیش سـر و سـامان تـازه به خود گرفـت و ابعاد 
وسـیعتری یافت که امروز نقش بسـیار برجسـته ای را در افغانسـتان 
ایفـا مـی کنـد. بنده همیشـه گـزارش هـای اداره عالی تفتیـش را از 
طریـق مجلـه وزیـن ایـن اداره مطالعـه می کنم بـه خوبی مـی بینم 

کـه دسـتاوردهای قابل توجهی داشـته اسـت.

سرپرسـت مقـام والیت بلخ خاطر نشـان سـاخت: با توجـه به اهمیت 
و نقـش اداره عالـی تفتیـش مقـام والیـت بلـخ از همـان زمانـی کـه 
ریاسـت تفتیـش سـاحوی والیـت بلـخ ایجاد شـد همـکاری خوبی با 
ایـن اداره داشـته و دارد کـه بـر همیـن اسـاس در بهتریـن موقعیـت 
شـهر مزار شـریف  زمین برای این ریاسـت تدارک داده شـد و امروز 
مـی بینیـم کـه تعمیـر بسـیار زیبایـی نیـز سـاخته شـده اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه کارکردهـای آقـای سـیغانی کـه قبا بـه عنـوان رییس 
تفتیـش سـاحوی والیـت بلـخ ایفـای وظیفـه مـی کردنـد نقـش و 
کارکرد ایشـان را  بسـیار برجسـته عنوان کرده و قابل تقدیر دانسـت.

ایشـان در پایـان سـخنان خـود ضمـن تبریـک بـه آقـای پویـا برای 
تقـرر شـان بـه عنـوان رییـس تفتیـش سـاحوی والیـت بلـخ بـرای 
ایشـان آرزوی توفیقات در راسـتای ایجاد شـفافیت بیشـتر در ادارات 

. د کر
در ادامـه آقـای غـام فـاروق سـیغانی رییس پیشـین دفتر سـاحوی 
تفتیـش نیـز طـی سـخنانی ضمـن تشـکر از مقـام والیـت بلـخ برای 
ایـن ریاسـت گفـت کـه  ایجـاد و فعالیـت  ایشـان در  همکاریهـای 
ریاسـت تفتیـش سـاحوی والیـت بلـخ اکنون بـا کادر مجـرب به کار 
خـود ادامـه مـی دهـد کـه همـه اینهـا از توجه ویـژه هیـات رهبری  

اداره عالـی تفتیـش فراهم شـده اسـت.
در پایـان ایـن محفـل آقـای وحیـداهلل پویا رییـس تفتیش سـاحوی 
والیـت بلـخ بـا تشـکر از همـه مهمانـان  کـه در محفـل معرفـی وی 
حاضـر شـده بودند؛ خاطر نشـان سـاخت که بـرای ایجاد شـفافیت و 
حکومـت داری خوب و محو فسـاد در ادارات کشـور تمـام توجه خود 

را معطـوف خواهـد کرد.



12 تفتیــــش شمـاره اول  ســـال 1396

کار ساخت و ساز تعمیر ریاست تفتیش ساحوی
کندهار آغاز شد

اداره عالـی تفتیـش به سلسـله ایجاد ریاسـت های تفتیش سـاحوی خویش 
ریاسـت  تعمیـر  اعمـار  کار   1396 حمـل   23 بتاریـخ  چهارشـنبه  امـروز 
تفتیـش سـاحوی والیت کندهـار را طی محفلی به اشـتراک الحـاج عبداهلل 
آخنـدزاده معـاون مالـی اداری اداره عالی تفتیش، عبدالحنـان منیب معاون 
والـی والیـت کندهـار، اعضـای شـورای والیتـی والیـت کندهـار، نصـراهلل 
باختر رئیس تفتیش سـاحوی والیت کندهار، روسـا و مسـوولین سـکتوری 
والیـت کندهار، مسـوولین شـرکت سـاختمانی افغان آسـیا تطبیـق کننده 

کار ایـن سـاختمان افتتـاح نمود.
قـرار اسـت  تعمیـر ریاسـت تفتیـش سـاحوی والیـت کندهار در مسـاحت 
3400 مترمربـع در شـهرک عینـو مینـه  به مدت تقریباً یک سـال در سـه 
طبقه تهکوی و دو منزل از بودجه دولت توسـط شـرکت سـاختمانی افغان 

اعمار گردد. آسـیا 
گفتنـی اسـت  به اسـاس حکـم)7603/166( مقـام عالی ریاسـت جمهوری 

ریاسـت هـای تفتیـش سـاحوی در والیـات ننگرهـار، بلخ، هـرات و کندهار 
بـه تاریـخ 1390/11/25 در چـوکات تشـکیل اداره عالـی تفتیـش منظـور 
گردیـده  کـه ایـن ریاسـت هـا عمـا فعالیت خویـش را آغـاز کرد انـد؛ اما 
تاکنـون ریاسـت تفتیـش سـاحوی بلـخ دارای سـاختمان شـخصی بـوده و 
بقیـه ریاسـت هـای سـاحوی در سـاختمانهای کرایـی فعالیت مـی کنند. با 
توجـه بـه پان انکشـافی اداره عالی تفتیش در سـال 1396 سـاخت تعمیر 

ریاسـت سـاحوی تفتیـش در کندهار آغاز شـده اسـت. 
قابـل یـاد آوری اسـت کـه اداره عالـی تفتیـش عالـی تریـن نهـاد بازرسـی 
کننـده امـور مالی و حسـابی درکشـور بوده درسـال 1300هجری شمسـی 
درسـاختار تشـکیل دولت بـه منظور اطمینان از شـفافیت درحسـابگیری و 
حسـابدهی از  دارایـی عامـه در ادارات ایجاد گردیده  و افتتاح ریاسـت های 
تفتیـش سـاحوی در والیـات در  راسـتای برآورده شـدن همیـن اهداف در 

والیات کشـور می باشـد.

قراراستتعمیرریاستتفتیشساحویوالیتکندهاردرمساحت34۰۰مترمربعدرشهرکعینومینهبهمدت
تقریبًایکسالدرسهطبقهتهکویودومنزلازبودجهدولتتوسطشرکتساختمانیافغانآسیااعمارگردد.
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 دیدار رئیس
 کمیسیون

 تفتیش مرکزی و
 محاسبات عامه
 ولسی جرگه از

 کمیسیون بازرسی
 حساب قطعیه

دولت

ابتـدا سـید محمـد مهدی حسـینی معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش و 
رئیـس کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت؛ تشـریف آوری جناب 
آقـای محمـد حسـین  فهیمـی رئیـس کمیسـیون تفیش مرکز ی ولسـی 
جرگـه را خیـر مقدم گفته و اعضای کمیسـیون متذکـره را معرفی نمودند. 
و مختصری از چگونگی حسـاب قطعیه را در معیاد قانونی تشـریح نمودند.

در ادامـه رئیـس کمیسـیون تفتیـش مرکـزی و محاسـبات عامـه ولسـی 
جرگـه با ابـراز تمنیات نیـک فرمودند؛ کمیسـیون محاسـبات عامه مانند 
گذشـته عضـو کمیسـیون تفیـش مرکـزی خواهـد بـود. ایشـان تأکیـد 
نمودنـد؛ کـه هـر دو کمیسـیون دارای اهـداف مشـترک و مشـابه مـی 
باشـند، در حقیقـت مکمـل یـک دیگـر انـد. تـاش هایـی را که شـما در 
سـال های گذشـته داشـته اید جهت شـفاف سازی حکومت بسـیار مفید 

واقـع گردیده اسـت.
آقـای فهیمی یاد آور شـدند: وجود کادر مسـلکی و تحصیل کـرده در اداره 
عالـی تفتیـش سـتودنی بـوده و افـزود؛ فعالیت هـای این اداره  سرنوشـت 
بودجه ملی را تعیین میکند. شـما چشـم و گوش مردم افغانسـتان هستید، 
کار شـما ارزشـمند بـوده بدیـن ملحـوظ مـا هم بیشـتر تـاش میکنیم تا 
با شـما تماس مسـتقیم داشـته باشـیم تـا از تجربیات همدیگـر در فرصت 

اندک اسـتفاده الزم نمائیم.
 سـید محمـد مهـدی حسـینی از تشـریف آوری رئیس کمیسـیون تفیش 
مرکزی و محاسـبات عامه سـپاس گذاری نموده و خاطر نشـان سـاخت که 
بـا حمایـت شـما میتوانیم تاثیـرات گزارش دهی حسـاب قطعیـه  دولت را 
در فعالیـت هـای واحدهـای  بودجـوی که از وجـوه عامه اسـتفاده میکنند 

بیشـتر سازیم.
هـم چنـان  در  بعضـی موارد  مشـکاتی که کمیسـیون بازرسـی حسـاب 
قطعیـه دارد بحـث و گفتگـو صـورت گرفـت؛ از جمله تمرکز شـورای ملی 
تنهـا روی مصـرف بودجه انکشـافی بوده کـه اداره عالی تفتیـش توقع دارد 
در تمـام بخـش های بودجـوی طبق اهداف ایـن اداره از دارایـی های عامه 

حراسـت نمـوده و گزارشـات خویش را انعـکاس دهد.
هـم چنـان معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش بیـان نمود با وجـود اینکه 
حسـاب قطعیـه دولـت یک امـر  مهم و  اساسـی بـوده این اداره پیشـنهاد 
مـی نمایـد تـا بـرای گـزارش بازرسـی حسـاب قطعیـه دولت پروسـیجری 
ترتیـب نمـوده و گـزارش عمومـی در جریـان نشسـت عمومـی مجلس به 
خوانـش گرفتـه و درهمـان مجلـس گـزارش نهایـی بازرسـی بـه ریاسـت 

مجلـس تقدیـم گـردد؛ تـا بـه کمیسـیون مربوطه رسـماً محـول گردد.

محمدحسینفهیمیرئیسکمیسیونتفتیشمرکزیومحاسباتعامهولسیجرگهروزچهارشنبهمورخ24جوزا
سال۱396دروزارتمالیهازجریانکاربازرسیکمیسیونحسابقطعیهدولتدیدارکرد.
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 محفل حرمت گزاری به مناسبت بازنشستگی پنج تن
از کارمندان اداره عالی تفتیش برگزار شد

پوهنـدوی دوکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیش 
بـا اشـاره بـه بازنشسـتگی پنـج تـن از کارمنـدان اداره سـخنانی ایـراد 
اسـت کـه  از سـایر محافلـی  امـروز متفـاوت  نمـوده گفتنـد: محفـل 
تاکنـون در ایـن اداره برگزارشـده اسـت؛ امـروز محفل حرمـت گزاری 

بـه خاطـر آن عـده از کارمندانـی اسـت کـه مـدت زیـادی را بـا مـا و 
شـما همـکار بوده انـد و درپایـان طبـق قانـون و مقررات با اکمال سـن 
قانونـی و معیـار خدمـت، بـه بازنشسـتگی سـوق داده شـدند. هرچنـد 
ناگزیـر  ولـی  اسـت  بزرگـی  ضایعـه  عزیـزان  ایـن  دوری  و  انفصـال 

محفلحرمتگزاریبهمناسبتبازنشستگیپنجتنازمفتشینوکارمندانادارهعالیتفتیش
بهتاریخ2۵ثورسال۱396درتاالرادارهعالیتفتیشبااشتراکهیئترهبریوکارمنداناین

ادارهبرگزارشد.
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قانـون  قبـال  در  نمی توانیـم  زیـرا  کنیـم؛  رعایـت  را  قانـون  هسـتیم 
کنیـم. مصلحت اندیشـی 

دوکتـور شـریفی در ادامـه خطـاب بـه بازنشسـتگان افـزود: همه کـس 
ایـن مـدارج را طـی مینمایـد، این هـا کسـانی هسـتند کـه یک عمـر 
مایـه  امـروز می بینیـد  افتخـار بخشـیدن کـه  را  تفتیـش  اداره عالـی 

غـرور، عـزت و افتخـار مـا و شـما هسـتند.
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در ادامـه بیـان کردنـد: بازنشسـتگی یـک 
کار طبیعـی اسـت؛ چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم، امـروز ایـن پنج تن 
از عزیـزان مـا، فـردا عـده ای دیگـر و همین طـور ایـن قافلـه و کاروان 
در حرکـت اسـت. هرچند بازنشسـته شـدن ازنظـر روانی متأثـر کننده 

اسـت ولـی واقعیـت هـا را بایـد بپذیریم.
ایشـان بـا اذعـان بـه این کـه بازنشسـته شـدن می توانـد به عنـوان یک 
فرصـت هـم مطـرح باشـد افزودنـد: متقاعدشـدن در یـک برهـه خاص 
عمـر یـک فرصـت هم هسـت کـه می تواند فرصت هـای شـغلی دیگری 

چـه در ایـن اداره یـا جاهـای دیگر برای شـما فراهـم گردد.
رئیـس اداره عالـی تفتیش در پایان سـخنان خود خاطرنشـان سـاخت: 
محفـل امـروز به پـاس خدمـات شـما در ایـن اداره و ارج گـذاری بـه 
فعالیت هـای پرثمـر شـما اسـت تـا حداقل مراتب سـپاس گـزاری را از 
خدمـات شایسـته و پیوسـته شـما در ایـن اداره بـه عمل آورده باشـیم  

و همـراه بـا آن احسـاس قلبـی خویـش را بـه شـما انتقـال نماییم .
ایشـان بـه ریاسـت منابع بشـری هدایـت دادند: تـا یک مکان مناسـب 
در داخـل اداره بـه خاطـر نصـب و نمایـش عکـس هـای همـکاران باز 
نشسـته در نظـر گرفتـه شـود کـه یـاد و خاطرات شـان از دیـده و دل 

همـکاران اداره بـه دور نماند.
الزم بـه یـادآوری اسـت در ایـن محفـل محمـد نعیـم واحـدی رئیـس 
اسـبق تفتیـش تصدی هـا کـه ازجملـه بازنشسـتگان بـه نمایندگـی از 
سایربازنشسـتگان از هیئـت رهبـری و همـه کارمنـدان اداره بخصـوص 
رئیـس اداره عالـی تفتیـش ابراز تشـکری نمـوده و دوران خدمت خود 
دانسـته،  خویـش  عمـر  دوران  بهتریـن  از  تفتیـش  عالـی  اداره  در  را 
اظهارنمودنـد: مـا درحالـی از وظیفـه انفصـال پیـدا میکنیم کـه با آغاز 
خدمـت مـا در ایـن اداره از لحـاظ مصئونیـت و ظرفیـت کاری قابـل 
مقایسـه نبـوده و مایـه افتخـار میدانیـم کـه هرچنـد انـدک امـا زیـر 
هدایـات رهبـری اداره در انکشـاف و خدمـت گزاری سـهیم بـوده ایم.  
ایـن کارمنـدان در حالـی اداره را تـرک می کننـد کـه یـاد وخاطـرات 
خـوش کاری در اداره عالـی تفتیـش همیشـه در ذهـن و ضمیـر شـان 

باقـی خواهـد ماند.
گل؛  دسـته های  بـر  عـاوه  کارمنـدان  بـرای  پایـان  در  همچنیـن 
تحفه هـای نیـز در نظـر گرفتـه  شـده بـود کـه بـه ایشـان اعطـا شـد.
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 برنامه آموزشی تفتیش تصدی ها برای کارمندان اداره
عالی تفتیش برگزار شد

برنامه آموزشی تفتیش 
تصدی ها برای 21 تن 
از کارمندان و مفتشین 
در اداره عالی تفتیش 
دایر گردیده و برای 
دو هفته ادامه داشت؛ 
برنامه آموزشی توسط 
 Lila (آقای لیال راج دکل
Raj Dhakal(  مشاور 
خارجی ریاست تفتیش 
تصدی ها و موسسات 
در اداره عالی تفتیش 
تدریس گردید. 

در تـداوم برنامـه هـای آموزشـی به منظور ارتقـای ظرفیت مسـلکی مفتشـین اداره عالی تفتیش؛ برنامه آموزشـی 
تفتیـش تصدیهـا بـه تاریـخ 26 حمل سـال جـاری در اداره عالی تفتیش دایـر گردید.

الحـاج عبـداهلل آخنـدزاده معـاون مالـی و اداری اداره عالـی تفتیـش در محفـل افتتـاح ایـن برنامه ضمن اشـاره به  
ارزش علم از دیدگاه اسـام خاطرنشـان سـاخت: اهمیت انسـان در میزان دانایی او اسـت و در همین راسـتا  اداره 
عالـی تفتیـش جهت مسـلکی سـازی کارمندان ایـن اداره و بلند بردن مهارتهای مفتشـین و کارمنـدان برنامه های 

مختلـف تخصصی و مسـلکی را دایر مـی نماید.
آقـای آخنـد زاده در ادامـه افزودنـد : اداره عالـی تفتیـش جهـت بلنـد بردن سـطح دانش مسـلکی کارمنـدان این 
اداره تـاش مـی ورزد کـه فرصـت های بهتر آموزشـی را که پاسـخگوی شـرایط امـروزی باشـد، در چارچوب پان 
آموزشـی و راهبـردی مسـاعد سـازد.  موضوعاتـی کـه در ایـن برنامـه آموزشـی تدریـس می گـردد قـرار ذیل می 
باشـد: معرفـی برنامـه مباحث اساسـات حسـابداری، طرزالعمل هـای عمومی تفتیش بر اسـاس معیارهای ایسـای، 
ارایـه صـورت هـای مالـی و مـدل صـورت های مالـی، برنامه ریـزی صورت هـای مالی، سیاسـت های حسـابداری، 
تغیـرات در تخمیـن هـای حسـابداری و خطاها، حسـابداری جایداد، تاسیسـات و امکانات، گـزارش دهی موجودی 
اقـام، ارایـه نظـر و گـزارش هـای صـورت های مالی و مسـتند سـازی پروسـه های تفتیـش.  قابل یاد آوری اسـت 
کـه تـاش همـه جانبـه رهبـری اداره عالـی تفتیـش  باعـث گردیده تـا تخصصـی سـازی در اداره ادامه یابـد؛ این 
برنامـه آموزشـی یکـی از بخـش های مـدرن تفتیش بـوده و توقع می رود تا مفتشـین بتوانند در پروسـه بازرسـی 
امـور مالـی و حسـابی از آن اسـتفاده بهینـه نمایند. در اخیر برنامه آموزشـی از اشـتراک کننـدگان امتحان نیز اخذ 

گردیـده  و تصدیـق نامـه فراغـت از این برنامـه اعطاگردید.
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برنامه آموزشی آشنایی با اساسات تفتیش برای 
کارمندان تازه تقرر در اداره عالی افتتاح شد

شمس الدین رحیم 
جانان استاد تفتیش 
در این اداره؛ در 
مصاحبه ای، هدف 
از برگزاری برنامه 
آموزشی اساسات 
تفتیش را آشنا سازی 
کارمندان اداره عالی 
تفتیش با نوع کار و 
مأموریت در این اداره، 
معرفی اساسات تفتیش، 
انواع تفتیش، معیارهای 
تفتیش و اجرای تفتیش 
بر اساس معیارهای بین 
المللی دانست.

بـه ادامـه تدویـر برنامه هـای آموزشـی در جهـت ارتقـای ظرفیـت مسـلکی کارمنـدان اداره؛ برنامـه آموزشـی 
اساسـات تفتیـش،در سـال 1396  بـه مدت سـه ماه بـرای کارمندانی که  اخیـراً در اداره عالی تفتیش اسـتخدام 

شـده اند، دایر شـد.
شـمس الدیـن رحیـم جانـان اسـتاد تفتیـش در ایـن اداره؛ در مصاحبـه ای، هـدف از برگـزاری برنامـه آموزشـی 
اساسـات تفتیـش را آشـنا سـازی کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش بـا نـوع کار و مأموریـت در ایـن اداره، معرفـی 
اساسـات تفتیـش، انـواع تفتیـش، معیارهـای تفتیش و اجـرای تفتیش بر اسـاس معیارهای بین المللی دانسـت.
بـه عقیـده ایـن متخصـص تفتیش، این کـورس  به کارمنـدان کمک خواهد کـرد تا ظرفیت مسـلکی و تخصصی 

خویـش را همـگام با دانـش روز ارتقاء دهند.
خاطرنشـان می شـود؛ موضوعـات عمـده ای کـه در ایـن برنامه تدریس می شـود عبارت انـد از: اساسـات تفتیش، 
انـواع تفتیـش، اصـول تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات در ادارات عامـه، معرفـی تفتیـش عملکـرد، معرفـی 
تفتیش هـای خـاص، معرفـی معیارهـای بین المللـی تفتیش، ارزیابـی خطـر در تفتیش، جمـع آوری مدارک در 
مراحـل مختلـف تفتیـش، گـزارش دهی بر اسـاس C5 )معیارهای اساسـی در گزارش دهی(، پیگیـری یافته های 
تفتیـش، کنتـرول داخلـی و اهمیـت آن، مسـائل مربـوط بـه اسـتقالیت و بـی طرفی تفتیش، مسـتند سـازی و 

تهیـه اوراق کاری.
اداره عالـی تفتیـش همـواره برنامـه آموزشـی ویـژه ای را بـا توجـه بـه پـان ترتیـب شـده و معیارهـای بیـن 
المللـی تفتیـش در جهـت بـاال بـردن ظرفیـت کارمندان خـود روی دسـت می گیرد تـا کارمندان آمـوزش دیده 

بتوانندآنچـه را می آموزنـد، در عمـل بـه کار گیرنـد.
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حساب قطعیه سال مالی 1396 بازرسی شد

اداره عالـی تفتیـش وظیفـه دارد تـا از صحـت ارقـام منـدرج در 
حسـاب قطعیـه برویـت اسـناد مؤیـد آن و همچنـان از چگونگـی 
اجـراآت بودجـوی در مطابقت با قوانین و مقـررات اطمینان حاصل 
و گـزارش نتایج بازرسـی و اظهارنظر پیرامون حسـاب قطعیه را، در 
مطابقـت بـا معیـارات انتوسـای، بـا رعایت اصـل بیطرفی به شـکل 
واقع بینانـه و مسـتند ترتیـب و در میعـاد معینـه قانونـی بـه مقـام 

عالـی ریاسـت جمهـوری و شـورای ملی ارائـه دارد.
بنـد )1( مـاده  قانـون اساسـی،  بـه هدایـت مـاده )98(  مطابـق 
دوازدهـم قانـون اداره عالـی تفتیـش و مـواد )55( و )59( قانـون 
اداره امورمالـی و مصـارف عامـه، شـش مـاه اول سـال مابعـد هـم 

بـرای ترتیـب حسـاب قطعیـه وهم بـرای بازرسـی و گـزارش دهی 
حسـاب قطعیـه اختصاص یافتـه امـا بـا توجـه بـه اینکـه در قوانین 
متذکره زمان ترتیب و بازرسـی حسـاب قطعیه مشـخص نگردیده، 
به منظـور جلوگیـری از مشـکاتی که در این راسـتا وجود داشـت، 
بـه اسـاس پیشـنهاد اداره عالـی تفتیـش و حکـم شـماره )6084( 
واحدهـای  جمهـوری  ریاسـت  عالـی  مقـام   1391/10/3 مـورخ 
بودجـوی مکلـف گردیدنـد تـا حسـاب قطعیـه شـانرا طـی بـرج 
جـــدی سـال مابعـد ترتیـب و در ابتـدای بـرج دلو جهـت توحید 
درقطعیـه عمومـی دولـت به وزارت مالیه ارسـال نماینـد، به همین 
ترتیـب وزارت مالیـه نیـز مکلف گـــردید تا توحید حسـاب قطعیه 

ادارهعالـیتفتیـشبهعنـوانعالیتریـننهـادمسـتقلبازرسـیکنندهامورمالیوحسـابیدرسـطحکشـور،
طبـقمـاده)98(قانوناساسـیفقره)2(مـاده)۱۱(وفقره)۱(مـادهدوازدهمقانـونادارهعالـیتفتیشوماده
)۵9(قانـونادارهامورمالـیومصـارفعامـه،مکلفبهبازرسـیحسـابقطعیهکهتوسـطوزارتمالیـهباتوجه

بـهقطعیـهواحدهـایبودجویتوحیدونهائیشـدهباشـد،میباشـد.
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عمومـی دولـــت را طی برج دلــو و حوت بعـد از تطبیقات با بانک 
و واحدهـای بودجـوی، ترتیـب وقطعیـه توحید شـده ونهایـی رابه 
تاریـخ سـوم حمـل جهـت بازرسـی در اختیـار اداره عالـی تفتیش 

دهد. قـرار 
اداره عالـی تفتیـش بـا توجـه بـه همچـو یـک محدودیـت قانونـی 
در زمـان بازرسـی و گـزارش دهـی حسـاب قطعیـه و به منظـور 
جلوگیری از سـکتگی در اجرای تفتیش، طی نامه شـماره )8361( 
مـورخ 1395/11/23 آمادگـی قبلـی وزارت محتـرم مالیه را جهت 
بازرسـی حسـاب قطعیه سـال مالی 1395 مطالبه و متعاقباً وسیله 
نامـه شـماره )9171( مـورخ 1395/12/29 کمیسـیونی را جهـت 
بازرسـی حسـاب قطعیـه موظـف و بـه وزارت مالیه اعزام نمـود، اما 
بـا وصـف آن وزارت مالیه حسـاب قطعیـه مصارف بودجـه عادی را 
بـه تاریـخ 13 حمل حسـاب قطعیه مصـارف بودجه انکشـافی را به 
تاریـخ 20 حمـل و حسـاب قطعیـه عوایـد را بـه تاریـخ 21 حمـل 
جهـت بازرسـی ارائـه و کار تفتیـش نیـز همزمـان بـا ارائه حسـاب 

قطعیـه مصـارف بودجـه عـادی بـه تاریـخ 13 حمل آغـاز گردید.
مطابـق بـه معیـارات سـازمان بین المللـی ادارات عالـی تفتیـش 
)انتوسـای( و پالیسـی تفتیـش، ایجاب می نماید تـا یافته ها از نتایج 
بازرسـی قبـل از نهایـی شـدن گـزارش بـه شـکل مسـوده ترتیـب 
وجهـت ابـراز نظردراختیـار وزارت محتـرم مالیـه قـرار داده شـده و 
نظریاتشـان درزمینـه رسـماً مطالبـه ودرصـورت ضـرورت طی یک 
جلسـه مشـترک بـاالی یافته هـای تفتیش بحـث صـورت گرفته و 
نظریـات توافق شـده ونهایـی و یا نظریاتـی که وزارت مالیـه نتواند 
پیرامـون آن دالیـل مسـتند و قانع کننـده ارائـه نمایـد، در گزارش 
منعکـس می گـردد. ولـی ایـن امـر زمانی میسـر اسـت کـه وزارت 
مالیـه حسـاب قطعیـه را درزمـان معینه جهـت بازرسـی در اختیار 
اداره عالـی تفتیـش قـرار داده و حیـن اجـرای تفتیـش، در ارائـه 

به موقـع اسـناد و معلومـات موردنیـاز و ایجـاد زمینه هـای مناسـب 
کاری با کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیه، همکاری مسـئوالنه و 

همه جانبـه نمایـد.
کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه بـا وصـف تأخیـر در ارائـه 
حسـاب قطعیـه از جانـب وزارت مالیـه، عـدم دسترسـی به موقـع 
بـه اتـاق کار و سیسـتم افمـس)AFMS( و سـایر محدودیت هـای 
کاری توانسـت امـور بازرسـی را در زمـان تعیین شـده انجـام داده 
و باوجودآنکـه در جریـان بازرسـی هریـک از یافته هـای تفتیـش 
مربوطـه  بخش هـای  اختیـار  در  جداگانـه  پرسشـنامه های  طـی 
وزارت مالیـه قـرار داده شـده و دالیـل حسـابی و مسـتند شـانرا 
در زمینـه مطالبـه گردیـده بـود، بـا آن هـم بـا توجـه بـه معیارات 
انتوسـای و پالیسـی تفتیـش بـه تاریـخ 24 جـوزای سـال روان 
مسـوده یافته هـای تفتیـش را نیـز تهیـه و جهـت ابراز نظر رسـماً 
در اختیـار مسـئولین بخش هـای مربوطـه وزارت مالیـه قـرار داده 
شـد، و ریاسـت های عمومی خزایـن و عوایـد وزارت مالیه نظریات 
شـانرا پیرامـون یافته هـای تفتیش رسـماً به دسـترس کمیسـیون 
بازرسـی حسـاب قطعیـه قـرار داده کـه بـا توجـه بـه محتویـات 
مکاتیـب واصلـه در زمینـه، در برخـی از مـوارد که دالیل مسـتند 
ارائـه گردیـده بود مـواردی در نظریات تفتیـش تجدیدنظر صورت 
گرفتـه و در سـایر مـوارد کـه دالیـل ارائه شـده قناعـت تفتیـش 
را فراهـم ننمـود، دالیـل شـان نقـًا در گـزارش تفتیـش انعکاس 

اسـت. یافته 
امـا از جانـب ریاسـت محتـرم عمومـی بودجـه وزارت مالیـه کـدام 
ابـراز نظـر پیرامـون یافته هـای تفتیـش، بـه دسـترس قـرار نگرفت.

گـزارش نهایـی و اظهارنظـر پیرامـون حسـاب قطعیـه سـال مالـی 
1395 بـه تاریـخ 31 جـوزای سـال روان بـه مقـام عالـی ریاسـت 

جمهـوری و شـورای ملـی ارائـه گردیـد.

مطابق به معیارات سـازمان بینالمللي ادارات عالي تفتیش )انتوسـاي( و پالیسـي تفتیش، 
ایجـاب مینمایـد تـا یافته هـا از نتایـج بازرسـي قبـل از نهایـي شـدن گـزارش بـه شـکل 

مسـوده ترتیـب و جهـت ابـراز نظردراختیـار وزارت محتـرم مالیه قرار داده شـود.
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ارائه گزارش از فعالیت های ربع اول به ریاست عمومی 

اداره امو ر ریاست جمهوری مطابق پالن سال 1396

اداره عالـی تفتیـش از سـال 1300 هــ ش در سـاختار تشـکیاتی دولت 
به منظـور حصـول و ارایـه اطمینـان از چگونگی تحقق قانونـی و حصولی 
عوایـد و مصـارف دولـت، وضعیـت صورت هـای مالـی )حسـاب قطعیـه 
دولـت( و اقتصادیـت، مفیدیت و موثریت اجراآت ادارات در سـطح برنامه، 
پـروژه و فعالیت هـا ایجـاد گردیـده کـه بـه تفکیک ذیـل ارایـه می گردد.

1. تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی؛
2. مطابقـت فعالیت هـای مالی و حسـابی ادارات دولتی و سـایر مراجع که 
پـول یـا دارائـی عامـه را در اختیار داشـته و یـا از آن اسـتفاده می نمایند 

بـا احکام اسـناد تقنینی؛
3. شـفافیت در حسـابدهی ادارات دولتـی و سـایر مراجـع کـه پـول یـا 

دارائـی عامـه را در اختیـار داشـته و یـا از آن اسـتفاده می نماینـد.

دیدگاه
رسـیدن بـه یک نهاد عالـي تفتیش مسـتقل، کارا و مؤثر که حسـابدهي عامه 

و شـفافیت را ترویج بخشد.
همچنـان اداره عالـی تفتیـش عضویـت سـازمان بین المللـی ادارات عالـی 
 )ASOSAI( سـازمان آسـیایی ادارات عالـی تفتیـش ،)INTOSAI( تفتیـش
و سـازمان ادارات عالـی تفتیش ایکوسـای )ECOSAI( را دارا بـوده، این اداره 
تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات، تفتیـش صورت های حسـاب مالی مانند 
حسـاب قطعیـه دولت، تفتیـش عملکرد و محیطی و سـایر انـواع تفتیش در 

سـکتور عامـه را انجـام می دهد.

اداره عالـی تفتیـش وظایـف و بازرسـی های خویـش را در مطابقت بـا قوانین 
نافـذ کشـور و معیـارات بین المللـی )ISSAIs( سـازمان انتوسـای بـه شـکل 
مسـتقانه و بی طرفانـه انجـام داده، نقـش عمـده را در تصویـب بودجـه ملی 
در شـورای ملـی از طریـق ارائـه گـزارش تفتیـش حسـاب قطعیـه دولـت، 
تقویـه بودجـه ملی کشـور از طریـق ارائه یافته هـا و مشـاهدات تفتیش قابل 
تحصیـل بـه خزانه دولـت، اصاح اجـراآت ادارات از طریق ارائه سـفارش های 
اصاحـی کـه منجـر بـه حکومـت داری خـوب و ارائه خدمـات بهتر بـه مردم 

می شـود ایفـا می نمایـد.
به منظـور ترویـج بهتـر حسـابدهی عامـه و شـفافیت، بـاال بـردن کیفیـت 
تفتیـش و ارتقـای ظرفیت اداره، پان انکشـافی اسـتراتژیک )2017-2013( 

اداره نیـز طـرح و تدوین شـده اسـت.
)منبع: قانون اداره عالی تفتیش و پان استراتژیک سال 2013-2017 اداره(

خالصهگزارشتحققفعالیتهایپالنشده
اداره عالـی تفتیـش در پـان اجـراآت سـال مالـی 1396 )ربـع اول( بخاطـر 
تحقـق )1( هـدف کلی تعـداد )9( هـدف مقـداری )Target( را تعین نموده 
اسـت کـه از طریـق تحقـق فعالیت ها به آن برسـد. برای رسـیدن بـه اهداف 
و بـه دسـت آوردن مقـدار اهـداف اداره بـه تعـداد )9( فعالیت عمـده را پان 
نمـوده کـه ازجملـه آن )8( فعالیـت کامـًا اجـرا و تکمیل شـده اسـت یعنی 
مقـدار پیش بینی شـده 8 فعالیـت در ربـع اول سـال مالـی 1396 )100 در 

صد( تکمیل شـده اسـت.
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مجمـوعفعالیتهـایشـاملپـالنوپیشـرفتتحقـقآنهـادرربـعاولسـالمالـی۱396ادارهعالـیتفتیـشدرجدولذیـلارائه
میشـود:

رههدف اصلی
ما

مقدار هدف )تار گیت( در ش
ربع اول سال مالی 1396

فعالیت های عمده
پیشرفت فعالیت ها در 
ربع اول سال مالی 1396

فیصدی پیشرفت

حصول اطمینان 
از شفافیت 

در حسابدهی 
وحسابگیری 
دارائی عامه 
از طریق 
بازرسی ها

بازرسی )111( مرجع1
اجرای تفتیش رعایت قوانین و 
مقررات ادارات در سطح کشور

%100)111( مرجع

2
اجرای پان گذاری تفتیش در 

)5( مرجع.

اجرای تفتیش عملکرد در 
وزارت های دفاع ملی، تجارت 
و صنایع، مواد مخدر، اقتصاد و 

احیاء وانکشاف دهات

مراحل پانگذاری تفتیش در 
)5( مرجع تکمیل شده است.

100%

بازرسی حساب قطعیه دولت3
حصول اطمینان از ترتیب درست 

حساب قطعیه 1395 دولت

بازرسی حساب قطعیه دولت 
در ربع دوم 1396 آغاز 

می گردد.
0%

4
پانگذاری تعداد )35( پروژه 

انکشافی بانک جهانی
بازرسی پروژه های انکشافی بانک 

جهانی سال مالی 1395

پانگذاری تعداد )35( 
پروژه انکشافی بانک جهانی 

تکمیل شده است.
100%

5
ارسال )2( دوسیه احاله شده به 

اداره څارنوالی.
احاله قضایای سوءاستفاده به 

اداره لوی څارنوالی
)3( دوسیه جرمی به اداره 
څارنوالی ارسال شده است

150%

6
ترتیب فصل اول و دوم گزارش 

ساالنه عواید 1394
ترتیب تعداد پنج فصل گزارش 
تفتیش عواید سال مالی 1394

فصل اول و دوم گزارش 
عواید تکمیل شده است.

100%

7
ترتیب فصل اول و دوم گزارش 

ساالنه مصارف 1394.
ترتیب تعداد هفت فصل گزارش 
تفتیش مصارف سال مالی 1394

فصل اول و دوم گزارش 
مصارف تکمیل شده است.

100%

8
ترتیب )1( میکانیزم کمیته 

میتودلوژی تفتیش.
ترتیب میکانیزم اجراآت کمیته 

میتودلوژی تفتیش.
میکانیزم میتودلوژی تفتیش 

ترتیب و نهایی شده است.
100%

9
تدویر سه برنامه برای 200 تن 

کارمندان اداره.
%100سه برنامه تدویر یافته است.تخصص و مسلکی سازی.

)9( هدف فرعیمجموع
مجموع فعالیت ها

)9( فعالیت
94 فیصد
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فعالیتهایتکمیلشده

نتایجفعالیت های تکمیل شدهطبقه بندی فعالیت هاشماره

1

پانگذاری تفتیش

 مراحل پانگذاری تفتیش عملکرد در وزارت های 
دفاع ملی، تجارت و صنایع، مبارزه با مواد مخدر، 
اقتصاد و احیاء و انکشاف دهات )100 در صد( 

تکمیل گردید. )فعالیت شماره دوم(

طرح برنامه برای اجرای تفتیش عملکرد

2
بانک  انکشافی  پانگذاری تفتیش 35 پروژه 

جهانی )100 در صد( تکمیل گردید. )فعالیت 
شماره چهارم(

طرح برنامه برای اجرای تفتیش پروژه انکشافی 
بانک جهانی.

بازرسی مراجع سکتور عامه3
تفتیش رعایت قوانین و مقرات در 111 مرجع اجرا 

و تکمیل گردیده است. )فعالیت شماره اول(
حصول اطمینان از چگونگی تطبیق قوانین و 

مقررات و تشخیص یافته های تفتیش.

4
احاله قضایای جرمی به اداره لوی 

څارنوالی

تعداد )3( قضیه سؤ استفاده از دارایی عامه به لوی 
څارنوالی ارسال شده که این فعالیت باالتر از صد در 

صد تطبیق شده است.
مجازات مفسدین و کاهش فساد اداری.

5
گزارش دهی

فصل اول و دوم گزارش ساالنه عواید 1394 )100 
در صد( تکمیل گردید.
)فعالیت شماره ششم(

انعکاس اهداف، میتودولوژی تفتیش و وضعیت 
عواید دولت.

6
فصل اول و دوم گزارش ساالنه مصارف 1394 )100 

در صد( تکمیل گردید. )فعالیت شماره هفتم(
انعکاس اهداف، میتودولوژی تفتیش و وضعیت 

مصارف دولت.

طرح میکانیزم ها7
میکانیزم کمیته میتودولوژی تفتیش ترتیب نهایی 
و )100 در صد( تکمیل گردید. )فعالیت شماره 

هشتم(
بهبود عملکرد کمیته میتودولوژی تفتیش

ارتقای ظرفیت8
پنج برنامه آموزشی برای کارمندان اداره تدویر و 

عملی شده است. )فعالیت شماره نهم(
ارتقای ظرفیت کارمندان.

تحلیلگزارش
1. فعالیت های در حال اجرا: نداریم

2. فعالیت های آغاز نا شده: فعالیت شماره )3(
- بازرسی حساب قطعیه 1395 دولت در ربع دوم 1396 آغاز می گردد.

3. فعالیت های معطل شده: نداریم

مشکالتعمدهوطرحهایپیشنهادی
مشـکات عمـدۀ کـه اداره عالـی تفتیـش در تطبیـق فعالیت هـای پـان شـده بـه آن مواجه شـده و یا سـبب عدم تطبیـق و یـا تطبیق بطـی فعالیت های 

پـان شـده گردیـده همراه بـا طرح های پیشـنهادی ذیـٌا ارائـه می گردد.
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برنامههایعمدهپالنشدهبرایسالمالی۱39۷
1. اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات عواید و مصارف در ادارات؛

2. بازرسی حساب قطعیه سال 1396 دولت؛
3. اجرای تفتیش مساعدت های بانک جهانی در ادارات ذیربط؛

4. اجرای تفتیش عملکرد در ادارات؛
5. ترتیب گزارش های ساالنه تفتیش رعایت قوانین و مقررات عواید و مصارف سال 1395؛

6. ارسال قضایای سوءاستفاده از دارایی عامه به اداره لوی څارنوالی؛
7. تحلیل گزارش نتایج بازرسی ها و ارسال آن ها به مراجع ذیربط؛

8. ارتقای ظرفیت کارمندان اداره. 

ضمایم:
ضمیمۀشماره)۱(:عوایدسالمالی۱396)بهافغانی(درربعاول)جدی،دلو،حوت(

منابع عایداتیشماره
 مبلغ عواید

 پیش بینی شده به
 عواید خالص

 به دست آمده به

فیصدی ازدیاد / کاهش عواید

کاهشازدیاد

121500.00فروش اقام منقول )13218(1

23044فروش اسناد بهادار )13304(2

70000جریمه تأخیر )13501(3

93044مجموع عواید به افغانی 694017155

طرح های پیشنهادیمشکالتشماره

1
1. بی توجهی برخی ادارات بازرسی شده در تحقق نتایج 

بازرسی های اداره عالی تفتیش.

1. وزارت ها، و سائر نهادهای بازرسی شده در تحقق و تطبیق مشاهدات، 
یافته ها و سفارش های تفتیش اقدام جدی نموده و از نتیجه به اداره عالی 

تفتیش اطمینان ارائه نمایند.

2
2. عدم ارائه کامل به موقع اسناد و معلومات موردنیاز به گروپ 

های بازرسی این اداره.

2. وزارت ها و ادارات تحت بازرسی جهت اجرای به موقع و مؤثر تفتیش اسناد 
و معلومات موردنیاز را عندالموقع برای مفتشین موظف اداره عالی تفتیش در 

ادارات شان ارائه نمایند.

3
3. موجودیت ضعف کنترول های داخلی در اجراآت برخی 

ادارات
3. ادارات سکتور عامه به منظور اجرای فعالیت بهتر و مؤثر، کنترول های 

داخلی را در ساحات موردنیاز تقویه و ایجاد نمایند.

4
4. ترتیب اثر ندادن به سرنوشت پرونده های ارسال شده به اداره 

څارنوالی.
4. اداره لوی څارنوالی افغانستان از نتیجه نهایی اجراآت شان در قبال دوسیه 

های ارسالی در زمان مطلوب به اداره عالی تفتیش اطمینان ارائه نمایند.

5.)Co-water( 5. تسریح طی مراحل همچو قراردادها.تأخیر در طی مراحل عقد قرارداد پروژه همکار
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ضمیمهشماره)2(؛بودجهعادیوانکشافیسالمالی۱396

پالن بودجهنوع بودجه
مصرف ربع اول بودجه

به فیصدبه مبلغ

334212502671458879.93بودجه عادی

1000000001105590511.06بودجه انکشافی

1334212503777049328.31بودجه مجموعی

د 
دا

تع

تعداد ریاست های 
مرکزی بست 

1 و 2

تعداد 
مشاوریت ها

تعداد 
نمایندگی های 

والیتی

تعداد 
نمایندگی های 

خارجی

تعداد 
تصدی ها

تعداد 
شرکت های 

مختلط
مالحظات

تشکیل سال 
1395

2
بست 1 نداریم

 بست دوم )17(
نداریمنداریمنداریم14

تشکیل سال 
1396

نداریمنداریمنداریم14بست دوم )17(2

الف:دلیلمصرفکمبودجهانکشافیربعاولسالمالی۱396
نسـبت تأخیـر در منظـوری سـال مالـی 1396 و وصـول تحصیصـات بودجه انکشـافی بـه تاریـخ 1395/11/25 در ربع اول سـال مالـی 1396 مصارف 

و سـفریه کمتـر اجرا گردیده اسـت.

ضمیمهشماره)3(؛تشکیلسال۱396اداره:
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بخشکارکنانمرکزی
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معرفی طرزالعمل بررسی قضایای عدلی

مقدمه
اداره عالـی تفتیـش، منحیـث عالی تریـن نهـاد بازرسـی کننـده امـور مالی و 
حسـابی در چـو کات دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان، اجـراآت خویش 
را به طـور مسـتقل، مسـئول و بی طـرف مطابـق احـکام قانـون و معیارهـای 
بین المللـی به پیـش بـرده و صاحیـت بازرسـی نهادهـای منـدرج مـاده )5( 
قانون این اداره را دارا می باشـد. این اداره منحیث یک اداره مسـتقِل بازرسـی 
کننـده امـور مالی و حسـابی، در جریـان بازرسـی های خویش، گاهـاً متوجه 
برخـی نارسـائی ها، تخطی هـا و احیانـاً جرایم مالـی در مراجع تحت بازرسـی 
گردیـده و در ایـن مـورد، منحیث مأمـور ضبط قضائی ممد کشـف جرم بوده 
و مطابـق احـکام اسـناد تقنینی نافـذه، با مراجـع مربوط همـکاری می نماید.
همچنـان فقـره )3( مـاده )17( قانـون اداره عالی تفتیش، تصریـح نموده که 
»څارنوالـی و محاکـم در جریـان تحقیـق و محاکمـه قضایـای جرائـم مالـی 
و حسـابی از مفتشـین اداره عالـی تفتیـش بـه حیـث اهـل خبـره اسـتفاده 
می نمایـد« ایـن امـر و نیز مسـلکی و تخصصی بـودن اداره عالـی تفتیش در 
عرصه مالی و حسـابی در کنار ارشـادات سـایر احکام اسـناد تقنینی ازجمله 
قانـون اجـراآت جزائی، سـبب گردیـده تا مراجـع عدلی و قضائی و نیز سـایر 
ادارات دولتـی، قضایـای را جهت تکمیل مراحل کشـفی یـا ارائه نظر منحیث 

اهـل خبـره بـه اداره عالی تفتیـش ارائه و گسـیل دارند.
رسـیدگی بـه مـوارد فوق الذکـر، نیازمند موجودیت کار شـیوه روشـن و قابل 
تطبیـق اسـت تـا پاسـخگوی نیازهـای مربوط بـوده و زمینه بررسـی یـا ابراز 
نظـر مسـلکی و معیـاری را فراهـم نمایـد. بدین منظـور )طرزالعمل بررسـی 
قضایـای عدلـی( از سـوی دفتر مشـاوریت حقوقی اداره عالـی تفتیش ترتیب 

گردیـد، تـا امـور مربوط بـه قضایای قابـل احاله بـه نهادهای عدلـی و قضائی 
و چگونگـی ارائـه نظر منحیث اهل خبره و تکمیل مراحل کشـفی را تسـهیل 
بخشـیده، اجـراآت معیـاری و قابل قبـول، مطابـق اسـناد تقنینی و سـتندرد 

هـای بین المللـی عرضـه گردد.

ساختارطرزالعمل
طرزالعمـل بررسـی قضایـای عدلـی در اداره عالـی تفتیـش، در )5( فصـل 
)38( مـاده و )2( ضمیمـه، توسـط دفتر مشـاوریت حقوقی ترتیـب و بعد از 
تأییـد جلسـه هیئـت رهبری و منظـوری مقام محتـرم اداره عالـی تفتیش، 
اجرائـی گردیده اسـت. سـاختار طرزالعمل بـه گونه طراحی شـده تا اجراآت 
معیـاری و هدفمنـد منطبـق بـا احـکام اسـناد تقنینـی و اسـتندرد هـای 
بین المللـی تفتیـش را تضمیـن و زمینـه بررسـی و ابـراز نظـر مسـلکی بـر 
قضایـای عدلـی را فراهـم نماید. فصل اول به کلیات شـامل منظـور، اهداف 
و اصطاحـات، فصـل دوم بـه فعالیـت بـورد عالـی تفتیش شـامل تشـکیل، 
وظایـف و صاحیت هـا، مسـئولیت ها، جلسـات، تصامیم و انـواع مصوبه های 
بـورد عالـی تفتیـش اختصاص یافتـه اسـت. فصـل سـوم چگونگـی ترتیب و 
بررسـی قضایـای قابـل احالـه بـه اداره محتـرم څارنوالـی از آغاز ظـن وقوع 
جـرم تـا بررسـی و مستندسـازی آن، بـا معرفی نمودن شـکل یـک گزارش 
معیـاری و اجراآت شـعبات ذیربـط و احاله آن به څارنوالـی رهنمایی نموده 
و فصـل چهـارم چگونگـی ارائـه نظـر منحیـث اهل خبـره و تکمیـل مرحله 
کشـفی قضایـای واصلـه از اداره څارنوالـی و سـایر ادارات را تبییـن نمـوده 
اسـت. آخریـن فصل ایـن طرزالعمل به احـکام نهائـی اختصاص یافته که در 

محمد نسیم سحر
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آن از ثبـت قضایـای عدلـی در کتاب مخصوص، ترتیـب و تکمیل دیتابیس، 
حفـظ و آرشـیف اوراق مربـوط بـه قضایـا و سـایر مـوارد الزم و ضـروری 
بیان شـده اسـت. ضمایـم طرزالعمـل نیـز بـه دو مـورد خیلـی مهـم اشـاره 
دارد، یکـی فارمـت مصوبـه بـورد عالـی تفتیـش و دیگـری فارمـت گزارش 
تفتیـش قضایـای عدلـی اسـت؛ کـه در بخـش آخـر ایـن نوشـتار، بایدهای 

ترتیـب گـزارش قضایـای عدلـی با تفصیـل بیشـتری یـادآوری می گردد. 

اهدافطرزالعمل
 اهـداف طرزالعمـل بررسـی قضایـای عدلـی در اداره عالـی تفتیـش را موارد 

زیـر تشـکیل می دهد:
1. معیاری سازی اجراآت مربوط به قضایای عدلی.

2. تنظیـم امـور مربـوط به بررسـی قضایـای عدلـی )قضایای قابـل احاله 
بـه څارنوالـی، قضایای نظر اهـل خبره و قضایای تکمیل مراحل کشـفی( 

در اداره عالـی تفتیش.
3.  تأمین شفافیت در بررسی های اداره عالی تفتیش بر قضایا.

4. حمایت از دولت در امر مبارزه علیه فساد و تقلب.

بایدهایترتیبگزارشقضایایعدلی
به منظـور تشـخیص درسـت یـک عمـل جرمـی، الزم اسـت عناصر سـه گانه 
جـرم به صـورت دقیـق و همه جانبـه از سـوی مفتشـین محتـرم بررسـی، 
ارزیابـی، تجزیه وتحلیـل گردیـده در مـورد ترتیـب دوسـیه اتخـاذ تصمیـم 
صـورت گیـرد؛ بنـاًء توقع مـی رود گزارش هـای مربـوط به قضایـای جرمی با 
رعایـت )C 5( ترتیـب گردد. بـه همین منظور فارمت گـزارش قضایای عدلی 
در دو بخـش فشـرده و تفصیلـی ترتیـب و در نظـر گرفته شـده تـا اجـراآت 
معیـاری و ارائـه معلومـات مسـتند، دقیـق و مبتنی بـر احکام اسـناد تقنینی 

را فراهـم آورد طـوری که:

بخشاول:خالصهگزارش
ایـن بخـش هرچنـد کـه در اول آمده امـا بایـد در آخر تکمیل گـردد. طوری 
کـه، نخسـت بخـش دوم یا تفصیلـی گزارش قضایـای عدلـی از جانب گروپ 
موظف تفتیش، نگاشـته شـده و بعد از ختم آن، فشـرده و عصاره آن مطابق 
فارمـت تعیین شـده، در بخـش اول یـا خاصه گـزارش تحریر و نـگارش یابد. 

طـوری که:
معیار:مهم ترین و نزدیک ترین معیار مرتبط به قضیه/ موضوع ذکر گردد.

وضعیت:در یک الی دو سطر جریان توضیح گردد.
علت: در یک عبارت کوتاه تذکر داده شود.

نتیجه: موارد ذیل بدون توضیح نگاشته شود:
1- نوع واقعه )جرمی بودن و جرمی نبودن قضیه(؛

2- وصف قضیه؛

3- اندازه خساره وارده )آخرین جمع بندی از خساره وارده(؛
4- مسئولین قضیه؛

5- سایر موارد الزم و ضروری.
نظـر:در یـک عبـارت کوتـاه حـد  اکثـر نیـم سـطر نظـر مشـخص گـروپ 

تفتیـش بیـان شـود.

بخشدوم:تفصیلگزارش
۱.معیـار: اصـل قانونـی بـودن جـرم و مجـازات حکـم می کنـد که هـر عمل 
جایـز یـا ممنـوع بـا حکـم قانـون مقایسـه و تطبیـق گـردد، لذا در تشـخیص 
اعمال جرمی، قانون معیار اسـت. درصورتی که تخلف و انحراف از سـایر اسـناد 
تقنینـی یـا اداری صـورت گرفتـه باشـد، مفتـش موظف اسـت، عاوه بـر درج 

احـکام ایـن اسـناد، حکم قانونـی در مـورد را نیز یافتـه؛ درج گـزارش نماید.
2.وضعیـت: مفتـش موظف که قضیـه جرمی را کشـف نموده، بایـد اوضاع  
و احـوال قضیـه، چگونگی وقـوع، زمان، مکان، مرتکبین، اندازه خسـاره وارده، 
و سـایر مـواردی الزم در وقـوع قضیـه را به صـورت دقیـق و تـوأم بـا جزئیات 

توضیـح و تشـریح نموده درج گـزارش کند.
3.علـت: مفتـش موظـف بایـد علـت وقـوع واقعـه جرمـی را در گـزارش 
خویـش بیـان نمـوده، دالیلـی کـه باعـث قضیـه مذکـور گردیـده اسـت را 

به صـورت دقیـق و مسـلکی تحلیـل و ارزیابـی نمایـد.
4.نتیجـه:نتیجـه ای کـه از اثـر واقعـه جرمـی بـه وجـود آمـده اسـت باید 
به صـورت دقیـق و مسـلکی مشـخص گـردد. مفتشـین موظـف بایـد در این 
مرحلـه نتایـج به وجـود آمـده از عمل جرمـی را به صورت مسـلکی تحلیل و 

ارزیابـی نمـوده و حداقـل، مـوارد ذیـل را مشـخص نماید: 
• ابراز نظر بر جرمی بودن قضیه؛

• وصـف جرمـی قضیـه، ازنظر مفتش چه جرمی واقع شـده اسـت، مطابق 
حکم قانون بیان شـود؛

• محل و زمان وقوع قضیه به صورت واضح بیان گردد؛
• خسـاره وارده بـه دولـت یا امـوال عمومی بـا توجه بـه ماهیت قضیه 

یـا موضوع؛
• اشخاصی که در قضیه کسب مسئولیت می کنند )مظنونین قضیه(؛

• دالیـل توجیـه مسـئولیت بـه اشـخاص مظنـون قلمـداد شـده؛ در هـر 
مـورد به صـورت واضح بیان گردد. که چه کسـی و چرا کسـب مسـئولیت 
نمـوده اسـت. همچنـان چگونگـی دخالت مظنونیـن و حدود مسـئولیت 

آن هـا نیز مشـخص گردد.
• سایر موارد الزم و ضروری.

۵.نظـر:بعد از رعایت مراتب فوق الذکر، مفتشـین موظف باید نظر مشـخص 
خویـش را در مـورد قضیـه درج گزارش نمایند. نظر متذکـره می تواند مربوط 
بـه ارائـه قضیـه به نهادهای عدلـی و قضایی بـوده و عاوه بر آن پیشـنهادات 

مشـخصی برای بهبود اجـراآت مرجع تحت تفتیش را شـامل گردد.
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فصلاول
کلیات

مبنی/منظوروضع
مادهاول

ایـن میکانیـزم بـه تأسـی از بنـچ مـارک بانـک جهانـی و هدایـت  
جلسـه هیأت رهبری اداره، به منظور تأمین شـفافیت، پاسـخگویی 
و سـهیم سـاختن شـهروندان در روند تفتیش، وضع گردیده است.

اصولکلیحاکمبرمشارکت
مادهدوم

مشـارکت عامـه در رونـد هـای تفتیـش، مبتنی بر اصـول کلی 
باشـد: می  زیر 

1- داوطلبانه بودن مشارکت.
2- غیر جانبدارانه بودن مشارکت.

3- مرتبط بودن مشارکت.

اهداف
مادهسوم

اهداف این میکانیزم را امور زیر تشکیل می دهد:

 میکانیزم
 مشارکت
 عامه در
روند تفتیش
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1- تأمیـن و افزایـش شـفافیت و پاسـخگوئی در عرصـه امـور مالی عامه 
از طریـق مشـارکت در روند های بازرسـی.

2- سهیم ساختن شهروندان در روند تفتیش.
3- بهبـود و توسـعه اعتمـاد میـان شـهروندان و اداره عالـی تفتیـش از 

طریـق شـریک سـاختن در رونـد تفتیش.
4- تقویت و موثریت نظارت عمومی باالی دارائیهای عامه.

5- تنظیم امور مربوط به مشارکت شهروندان در روند تفتیش.

اصطالحاتوواژهها
مادهچهارم

در این میکانیزم، اصطاحات زیر مفاهیم ذیل را افاده می کند:
1- مشـارکت: عبـارت از شـرکت آگاهانه، ارادی، داوطلبانـه و فعال افراد 

و اشـخاص در رونـد تفتیش می باشـد.
2- شهروندان: عبارت از اتباع افغانستان است.

3- سـازمان هـای اجتماعـی: عبـارت از نهـاد هـای منـدرج مـاده )2( 
قانـون سـازمان هـای اجتماعـی مـی باشـد.

4- احـزاب سیاسـی: بـه منظـور ایـن میکانیـزم، حـزب سیاسـی مفهوم 
منـدرج مـاده )2( قانـون احـزاب سیاسـی را افـاده مـی کند.

5- اطاعات: معلومات و شـکایات شـهروندان و سـازمان های اجتماعی 
از سـوی  ایـن میکانیـزم،  بـا شـیوه هـای مشـخص شـده  اسـت کـه 
شـهروندان غـرض ارزیابـی و بازرسـی بـه اداره عالـی تفتیـش ارایه می 

گردد.
اجـرا،  پانگـذاری،  شـامل  تفتیـش  مراحـل  تفتیـش:  مراحـل   -6

باشـد. مـی  تفتیـش  هـای  یافتـه  پیگیـری  و  گزارشـدهی 
7- تفتیـش پانـی: عبـارت از بازرسـی اسـت کـه مطابـق پـان منظور 

شـده اداره عالـی تفتیـش صـورت مـی گیرد.
8- تفتیـش خـاص: بازرسـی اسـت که بـر اسـاس نیازمنـدی و ضرورت 
یـا مطابـق بـه احـکام قانـون اداره عالی تفتیـش، خارج از پـان عادی و 

بـه صـورت خـاص انجام مـی گردد.
9- مراجع عدلی و قضائی: اداره څارنوالی و محاکم می باشد.

محدودیتهاوموانعمشارکت
مادهپنجم

سـهیم سـاختن شـهروندان و نهـاد هـای جامعـه مدنـی در رونـد تفتیـش، 
تابـع محدودیـت هـای ذیـل می باشـد:

1- احـزاب و جریـان هـای سیاسـی جهـت اهـداف و برنامه هـای حزبی 
شـان نمی توانند در برنامه های مشـارکتی تفتیش، مطابق این میکانیزم 

چـه بـه صورت مسـتقیم و یا بـه صورت غیر مسـتقیم دخیل شـوند.
2- اشـخاص و سـازمان هـای اجتماعی و صنفـی نمی تواننـد، با اهداف 

یا ماحظات شـخصی شـامل برنامـه گردند.
3- داشـتن تضـاد منافـع بـا موضوع تحـت تفتیـش، از موانع مشـارکت 
شـمرده مـی شـود. مگـر اینکـه منافـع مربـوط بـه امـور عامـه بـوده و 

ویژگی شـخصی نداشـته باشـد.

رازداریومحرمیت
مادهششم

1- اشـخاص و سـازمان هـای اجتماعـی کـه مطابـق ایـن میکانیـزم در 
رونـد مشـارکت عامه سـهیم می گردنـد، مکلف انـد رازداری و محرمیت 
را مطابـق اسـناد تقنینی، پالیسـی هـا و طرزالعمل هـای اجرائیوی اداره 

عالـی تفتیش رعایـت نمایند.
2- هـر گونـه تخلـف از حکـم فقـره )1( این مـاده باعث تجدیـد نظر بر 
نـوع همـکاری میـان اداره عالـی تفتیش و نهـاد متذکره می باشـد و در 

زمینـه برخـورد قانونی صورت مـی گیرد.

ترجیحات
مادههفتم

هـر گاه حکمـی از احـکام ایـن میکانیـزم بـا سـایر اسـناد تقنینـی و اداری 
باالتـر از میکانیـزم تعـارض یابـد؛ بـه احـکام اسـناد تقنینـی و اداری باالتر 

ارجحیـت داده می شـود.

ترتیباتکار
مادههشتم

بـه منظـور تأمیـن مناسـب مشـارکت شـهروندان در روند تفتیـش و تحقق 
اهـداف ایـن میکانیـزم، اداره عالی تفتیش اقـدام به تأسـیس و ایجاد بخش 

و کمیتـه ذیل مـی نماید:
1- آمریـت امـور مشـارکت عامه بـه منظور دریافـت، طبقه بندی، بررسـی، 

تحلیـل و ارزیابـی، ابـراز نظر بـر  اطاعات، معلومات و شـکایات.
2- کمیتـه رسـیدگی بـه امور مشـارکت عامه بـه منظور رسـیدگی و اتخاذ 

تصامیـم و ارایـه آن جهـت منظوری بـه مقام اداره عالـی تفتیش.

فصلدوم
هماهنگیوآگاهیعامه

هماهنگیوآگاهیدهی
مادهنهم

اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور تأمیـن هماهنگـی و آگاهی دهـی در جهت 
تحقق اهداف این میکانیزم و تأمین مناسـب مشـارکت شـهروندان در روند 

تفتیـش، اقدامـات ذیل را روی دسـت مـی گیرد:
1- تدویر برنامه های آگاهی دهی در سطوح مختلف. 
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انتخـاب و تأمیـن مشـارکت شـهروندان و نهـاد هـای  2- شناسـائی، 
جامعـه مدنـی. 

شیوههایآگاهیدهی
مادهدهم

اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور معرفـی برنامه مشـارکت شـهروندان و نهاد 
هـای جامعـه مدنـی در رونـد تفتیـش، برنامـه آگاهـی دهی عامـه و خاص 
را بـا اسـتفاده از روش هـای ذیـل کـه منحصـر به این شـیوه ها نمی باشـد 

راه انـدازی مـی نماید:

عرصهمشارکت
مادهیازدهم

اداره عالـی تفتیـش، در مرحلـه اول، مشـارکت شـهروندان و سـازمان های 
اجتماعـی را در رونـد پانگـذاری تفتیـش تأمیـن نمـوده و متناسـب بـه 
انکشـافات و فراهـم آوری زمینه ها، در سـایر مراحل تفتیش این مشـارکت 
نیـز بعـد از اخـذ تصمیـم هیئت رهبـری اداره عالـی تفتیش تأمیـن خواهد 
شـد. بـه ایـن منظـور تأمیـن مشـارکت در روند پانگـذاری تفتیش شـامل 

دو عرصـه ذیـل مـی گردد:
1- تأمیـن مشـارکت شـهروندان در رونـد پانگـذاری تفتیـش از طریق 

مجـازی و ارایـه اسـناد و اطاعات.
2- تأمیـن مشـارکت سـازمان هـای اجتماعی و رسـانه ها بـه نمایندگی 

از شـهروندان در روند پانگـذاری تفتیش.

مشارکتدرروندپالنگذاریتفتیش
مادهدوازدهم

1- شـهروندان بـه صـورت مسـتقیم مـی تواننـد، از طریـق شـیوه های 
منـدرج مـاده )13( ایـن میکانیـزم، در رونـد پانگذاری تفتیش سـهیم 

ند. شو

هـای  سـازمان  سـاختن  سـهیم  منظـور  بـه  تفتیـش  عالـی  اداره   -2
نمایـد: را رعایـت مـی  اجتماعـی و رسـانه هـا مراتـب زیـر 

 شناسـائی سـازمان هـای اجتماعـی و رسـانه هـا به منظور سـهیم 
سـاختن آنهـا در برنامه مشـارکت.

 طبقـه بنـدی سـازمان هـای اجتماعـی و رسـانه هـا بـه اسـاس 
عرصـه فعالیـت آنهـا.

 درخواسـت و تقاضـا از سـازمان هـای اجتماعـی و رسـانه هـای 
عاقمنـد عرصـه تفتیـش بـرای معرفـی برنامـه و آگاهـی دهـی در 

زمینـه مشـارکت مطابـق ایـن میکانیـزم.
 تأمیـن فرصـت درخواسـت مشـارکت بـه سـایر سـازمان هـای 

آنهـا. بررسـی درخواسـت  اجتماعـی و رسـانه هـای عاقمنـد و 
3- سـازمان هـای اجتماعـی و رسـانه هایـی کـه خواهـان مشـارکت در 
رونـد پانگـذاری و عضویت در کمیته رسـیدگی به امور مشـارکت عامه 
را داشـته باشـند، مـی تواننـد درخواسـت هـای شـان را بـه اداره عالـی 

تفتیـش ارایـه نمایند.
4- اداره عالـی تفتیـش درخواسـت هـای منـدرج فقـره )3( ایـن مـاده 
را از طریـق جلسـه هیئـت رهبـری اداره عالـی تفتیـش ارزیابـی نموده، 
اشـخاص واجـد شـرایط را بـرای عضویـت کمیتـه رسـیدگی بـه امـور 

مشـارکت عامـه، انتخـاب مـی نماید.

فصلسوم
دریافتاطالعات

شیوههایدریافتاطالعات
مادهسیزدهم

اداره عالـی تفتیـش به منظـور دریافت اطاعـات تدابیر ذیل را روی دسـت 
مـی گیرد:

1- ایجـاد بخـش یـا شـعبه مشـخص جهـت دریافـت، طبقـه بنـدی، 
تجزیـه و تحلیـل و ارزیابـی اطاعـات.
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2- ایجـاد بخـش خـاص در ویـب سـایت اداره عالی تفتیـش جهت درج 
آنایـن شـکایات ، اطاعـات و معلومـات شـهروندان و سـازمان هـای 

جتماعی. ا
3- جلـب همـکاری ادارات دولتـی جهـت دریافت شـکایات، اطاعات و 

معلومـات شـهروندان و دریافـت آن به صـورت منظم.
4- نصـب صنـدوق شـکایات در دفتـر مرکـزی و دفاتـر سـاحوی اداره 

تفتیش. عالـی 
5- سایر روش ها بنا به ضرورت.

ایجاباتاطالعات
مادهچهاردهم

اطاعـات شـهروندان، سـازمان هـای اجتماعـی و رسـانه هـا بایـد حـاوی 
اوصـاف و شـرایط ذیـل باشـد:

1- اطاعـات بایـد در عرصـه کاری و فعالیـت هـای اداره عالـی تفتیش 
باشد.

2- اطاعـات بایـد دقیـق، موثـق و عـاری از هـر گونـه دروغ و امـور 
باشـد.  انحرافـی 

3- اطاعات باید قابلیت بازرسی و رسیدگی را داشته باشد.
4- نتایـج و پیامـد هـای بازرسـی و رسـیدگی به اطاعـات باید معطوف 
بـه منافـع عامـه بوده، در راسـتای شـفافیت و پاسـخگویی مفیـد و ممد 

قـرار گیرد.
5- اطاعات، باید ارزش بازرسی و رسیدگی را داشته باشد.

محرمیتهویتاطالعدهنده
مادهپانزدهم

محرمیـت هویـت اطاع دهنده توسـط اداره عالی تفتیـش تأمین و تضمین 
مـی گـردد. حکم اسـناد تقنینـی و فیصله قطعـی و نهائی محاکـم ذیصاح 

از این امر مسـتثنی اسـت.

فصلچهارم
طبقهبندیوبررسیاطالعات

مرجعطبقهبندیوبررسیاطالعات
مادهشانزدهم

آمریـت امـور مشـارکت عامـه، بعـد از دریافت اطاعـات مندرج مـاده )13( 
ایـن میکانیـزم، بـا معیـار هـای مشـخص و قابـل سـنجش، آنهـا را طبقـه 
بنـدی، تجزیـه و تحلیـل و ارزیابـی نمـوده و طی گزارش رسـمی که حاوی 
ابـراز نظـر مشـخص در هـر زمینـه باشـد، بـه کمیتـه رسـیدگی بـه امـور 

مشـارکت عامـه ارایه مـی دارد.

طبقهبندیاطالعاتازحیثموضوع
مادههفدهم

آمریـت مشـارکت امـور عامـه اطاعـات را از حیـث موضـوع بـه طبقه های 
ذیل دسـته بنـدی مـی نماید:

1- اطاعات مرتبط به ساحه کاری فعالیت های اداره عالی تفتیش.
2- اطاعـات مرتبـط به سـاحه کاری سـایر نهاد های دولتـی که مربوط 

بـه این اداره نمی باشـد.
3- اطاعات بی ربط.

برخوردبااطالعات
مادههجدهم

بـا اطاعـات طبقـه هـای منـدرج مـاده )18( این میکانیـزم، اقدامـات ذیل 
صـورت مـی گیرد:

1- اطاعـات مرتبـط بـه سـاحه کاری تفتیش، به اسـاس اولویت گزاری 
بـه کتگـوری هـای اول، دوم و سـوم دسـته بنـدی و بـا در نظرداشـت 
امکانـات و ظرفیـت هـای موجـود، شـامل پـان تفتیـش شـده یـا در 

حـاالت اسـتثنائی بـه صـورت خـاص بازرسـی مـی گردد.
2- اطاعـات مرتبـط به سـاحه کاری سـایر نهاد های دولتـی به صورت 
زیـر تفکیـک و دسـته بندی گردیـده، غرض اجـراآت به مراجـع مربوط 

محول مـی گردد:
2-1- موارد قابل ارجاع به اداره څارنوالی.

اداری و  علیـه فسـاد  مبـارزه  اداره  بـه  ارجـاع  قابـل  مـوارد   -2-2
اداری.  فسـاد  علیـه  مبـارزه  امـر  در  ذیدخـل  سـایرمراجع 

2-3- موارد قابل ارجاع به سایر نهاد های مرتبط. 
3- اطاعـات بـی ربـط بـه آن عـده اطاعاتـی اطـاق مـی شـود کـه 
مربـوط بـه هیـچ یکـی از طبقـه هـای منـدرج فقـره هـای )1 و 2( این 
مـاده نبـوده و یـا از نظر اهمیـت، ارزش و مسـتندات، ایجاب صرف وقت 
و منابـع ادارات عامـه را نمـی کنـد. بـه ایـن گونـه اطاعـات ترتیب اثر 
داده نشـده امـا لیسـت آنهـا از طریـق ویـب سـایت اداره عالـی تفتیش 

جهـت آگاهـی عمومـی نشـر مـی گردد.
4- در صورتیکـه اطاعـات منـدرج فقـره هـای فـوق ایـن مـاده، بنـا به 
دالیـل موجـه ایجـاب محرمیـت را نمایـد، رعایـت اصـول و معیـار های 
محرمیـت مطابـق احـکام اسـناد تقنینـی، در تمـام مراحـل الزامـی می 

شد.  با
....ادامه دارد
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بتأسـی ازحکـم شـماره )1135( مـؤرخ 1395/9/29 وپـان بازرسـی 
سـال مالـی 1396 اداره عالـی تفتیـش ، حسـاب قطعیـه سـال مالـی 
1395  بازرسـی گردیـده ، که خاصه آن حسـب ذیـل توضیح میگردد 

:

الف:چگونگیارایهاسناد
مطابـق بـه هدایت ماده )98( قانون اساسـی ، قانـون اداره عالی تفتیش 
و قانـون اداره امورمالـی ومصـارف عامـه ،  ششـماه اول سـال مابعد هم 
بـرای ترتیـب حسـاب قطعیه وهم برای بازرسـی وگزارشـدهی حسـاب 
قطعیـه اختصـاص یافتـه وبـه اسـاس حکـم شـماره )6084( مـؤرخ 
1391/10/3  مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری ؛ قـرار بـود تـا حسـاب 
قطعیه بتاریخ 3 حمل سـال روان جهت بازرسـی بدسـترس اداره عالی 
تفتیـش قـرارداده شـود ، اما حسـاب قطعیـه بودجه عـادی بتاریخ 13 
حمـل ، بودجـه انکشـافی بتاریـخ 20 حمـل و حسـاب قطعیـه عوایـد 
بتاریـخ 21حمـل جهـت بازرسـی ارایـه و کار بازرسـی نیـز همزمـان با 

ارایـه حسـاب قطعیـه بودجـه عـادی ، بتاریـخ 13حمل اغـاز گردید.

ب:توضیحبودجهملی
1. بـه ماحظـه بودجـه ملی سـال مالـی 1395 ، مجمـوع بودجه 
حـاوی مبلـغ )444.606.756.000(افغانـی بـوده ، کـه ازجملـه 
مبلـغ )276.053.896.000( افغانـی آن بودجـه عـادی و مبلـغ 
احتـوا   ، را  انکشـافی  بودجـه  افغانـی   )168.552.861.000(

مینمایـد.
2. از جملـه مبلـغ )276.053.896.000( افغانـی بودجـه عـادی  
سـال مالـی 1395 ، مبلـغ )241.184.659.750( افغانـی بودجـه 
احتیاطـی  بودجـه  افغانـی   )34.869.236.250( مبلـغ  و  اصلـی 
وهمچنـان منجملـه مبلـغ )168.552.861.000( افغانـی بودجـه 
انکشـافی مبلـغ )166.430.260.360( افغانی بودجـه اصلی ومبلغ 

)2.122.600.200( افغانـی بودجـه احتیاطـی میباشـد.
ب:منابعتمویلیبودجهملی

خالصه گزارش نتایج بازرسی
حساب قطعیه سال مالی 1395
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1. بماحظـه بودجـه ملی ، تمویـل بودجه عادی سـال مالی 1395 
 )45( یـا  افغانـی   )125.258.887.000( مبلـغ  داخلـی  منابـع  از 
 )150.795.009.000( مبلـغ  خارجـی  مسـاعدتهای  از  و  درصـد 

افغانـی یـا )55( درصـد در نظرگرفتـه شـده اسـت.
مبلـغ  داخلـی  منابـع  از  انکشـافی  بودجـه  تمویـل   .2
)8.214.534.000( افغانـی یا )4.87( درصد، مسـاعدتهای خارجی 
مبلـغ )146.438.187.000( افغانـی یـا )87( درصد و قروض مبلغ 
)3.879.478.000( افغانـی یـا )2.3( درصـد ، وانمـود گردیـده که 
نشـان  یـا)6( درصـد کسـررا  افغانـی  مبلـغ )10.020.662.000( 

میدهـد.

ج:خالصهتشکیلسال۱39۵
بماحظـه سـند بودجـه ملـی ، مجمـوع تشـکیل سـال مالـی 1395 
ادارات بـه )849.763( بسـت میرسـد کـه بـه تناسـب تشـکیل سـال 

مالـی  1394   تعـداد )2602( بسـت کاهـش را نشـان میدهـد .

د:تغییراتبودجوی
1. ضمیمـه بودجـه انکشـافی : قـرار ماحظه سـند ضمیمـه بودجه 
انکشـافی)پروژه هـای انتقالـی نهایـی( سـال مالـی 1395 ، مبلـغ 
عنـوان  تحـت  انکشـافی  بودجـه  در  افغانـی   )3.814.326.454(
تغییـرات انتقالـی تزئیـد بعمـل آمـده کـه بـا ازدیـاد آن مجمـوع 
بودجـه انکشـافی منـدرج در ضمیمـه مبلـغ)172.367.187.083( 

افغانـی را احتـوا مینمایـد.
2.    تغییرات بررسـی وسـط سـال : در بررسـی وسـط سـال مالی 
1395 مبلـغ )17.235.000.000( افغانـی در بودجـه عـادی تزئید       
و مبلـغ )10.106.969.470( افغانـی از بودجـه انکشـافی تنقیـص 
گردیـده کـه بـا نظـر داشـت آن بودجه عادی تجدید شـده بررسـی 
وسـط سـال مبلغ )293.288.895.870( افغانی و بودجه انکشـافی 

مبلـغ )162.260.217.617( افغانـی میگردد.

ج:چگونگیتحققبودجهملیسالمالی۱39۵
 ، بودجـه عـادی  قرارماحظـه حسـاب قطعیـه   : بودجـه عـادی   .1
حـاوی  سـال  ظـرف  تعدیـات  از  بعـد  بودجـه  عمومـی  مجمـوع 
مبلـغ  جملـه  از  کـه  افغانـی   )289.165.017.896( مبلـغ 
)259.891.407.671( افغانـی مصرف و مبلغ )29.273.609.358( 
باقیمانـده اسـت. تحقـق بودجـه عادی حـدود )90( درصد را نشـان 

میدهـد.

مشاهداتتفتیش
• تعدیـات درداخـل کودهـای احتیاطی که تغییـرات قابل ماحظه 

را درسـقف منظورشـده کود های متذکره رونما سـاخته اسـت.
•  تعدیـل واسـتفاده از وجـوه احتیاطـی و متفرقه در مـوارد غیر از 

اهـداف تعیین شـده درسـند بودجه.
•  اجـرای وجـوه از کـود احتیاطـی بـرای تـوازن اسـعار بـه بودجه 
وزارت امـور خارجـه ، بـدون تجویـز ریاسـت عمومـی بودجـه  آنهم 

درسـال مالـی 1396 .
• عـدم تصفیـه مبلـغ )737.991.385( افغانـی باقیـات سـالهای 
سـال  باقیـات  افغانـی   )204.026.203( مبلـغ   ،  1392-1381
مالـی 1393 ، مبلـغ )169.631.589( افغانـی باقیـات سـال مالی 
1394 ومبلـغ )942.074.509( افغانـی پیشـکی های سـال مالی 

.1395
در  شـده  تعییـن  حـد  از  بیشـتر  سردسـتی  وجـوه  پرداخـت   •

آن. مکمـل  تصفیـه  وعـدم  نقـدی  محاسـبه  تعلیماتنامـه 
• تزئیـد تشـکیاتی دربرخـی ازواحدهـای بودجوی بعـد از تصویب 

بودجـه ملـی ، خـاف مـاده )14( اصولنامه اجـرای بودجه.
• پیـش بینـی وانتقـال وجوه به بانک مرکزی تحـت عنوان »جبران 
کاهـش سـرمایه  بانـک  مرکـزی« درحالیکـه اصـًا وجـوه متذکره 

بابـت قرضـه کابل بانـک به بانک مرکـزی پرداخـت میگردد.
• مبلـغ )1.897.335.600( افغانـی اضافـه انتقـال به حسـاب نوی 

کابـل بانـک نظـر به اصـل منظوری.
• عـدم ارایـه اسـناد مصرفـی در مقابـل وجـوه انتقـال شـده بابـت 

افتتـاح خـط آهن الجـورد.
• انتقـال مبلـغ )70( ملیـون افغانـی از کـود )95( برنامـه  رتـب و 
معاشـات بـه بودجـه دفتـر شـورای امنیـت ملـی ، درحالیکـه مقـام 
عالی ریاسـت جمهوری انتقـال وجوه متذکره را از کود)91( پالیسـی 

هدایـت داده اسـت.
• پرداخـت مبلـغ )400( ملیـون افغانی به حسـاب شـرکت برشـنا 
و مبلـغ )48.618.237( افغانـی بـه حسـاب شـاروالی کابـل بابـت 
مقروضیـت ادارات ، امـا اینکه وجـوه متذکره بابـت مقروضیت کدام 
ادارات پرداخـت  و سـهم هریـک از ادارات در وجـوه متذکـره چـه 

مبلـغ را احتـوا مینمایـد، واضح نمیباشـد .
• پرداخـت وجـوه اپراتیفـی بـه برخـی از واحـد  هـای بودجـوی 

خـاف مـاده دهـم اصولنامـه اجـرای بودجـه.
ریاسـت عمومـی  پیشـکی  افغانـی  ملیـون  مبلـغ )940(  ثبـت   •
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امنیـت ملـی و مبلـغ )50( ملیـون افغانـی پیشـکی وزارت دفـاع 
ملـی درحسـاب قطعیـه وسیسـتم افمـس بـه شـکل تادیـه بعـدی 

قطعـی(. )طورمصـرف 
• عـدم مطابقـت ارقـام مربـوط بـه پیشـکی های محسـوب ناشـده 

منـدرج درحسـاب قطعیـه باسیسـتم افمس .
• عـدم تصفیـه بموقـع لیتـرآف کریدت های افتتاح شـده سـالهای 

قبـل کـه میعاد زمانـی اعتبـارآن قبًا ختـم گردیده.
• مبالـغ هنگفـت باقیمانـده در بودجـه عـادی وزارت هـای امـور 

داخلـه و دفـاع ملـی.

2. بودجه انکشافی:
بماحظـه حسـاب قطعیه مجمـوع بودجه انکشـافی سـال مالی 1395 
بعـد از تعدیات ظرف سـال مبلـغ )172.325.315.428( افغانی بوده 
، کـه از جملـه مبلـغ )93.891.607.133( افغانـی مصـرف و مبلـغ 
)78.433.708.295( افغانـی باقیمانـده اسـت. تحقق بودجه انکشـافی 

درصد.  )54.48(

مشاهداتتفتیش
• مجمـوع پـروژه های انکشـافی سـال مالی 1395 درسـند بودجه 
)664( پـروژه بـوده ، که از جمله )1( پـروژه جدید و متباقی )663( 
پـروژه انتقالـی میباشـد ،کـه یـک تعـداد از پـروژه هـا ازسـالهای 
1381، 1382، 1383 1384، 1385 و... از یکسـال بـه سـال دیگـر 

انتقـال یافته اسـت.
• تعـداد پـروژه هـای قابـل تطبیـق در حسـاب قطعیه به شـمول 
پـروژه هـای کـه در جریـان سـال مالـی از وجـوه احتیاطـی و یـا 
ضمیمـه بودجـه جدیـداً شـامل بودجـه گردیـده )674( پـروژه را 
احتـوا مینمایـد. کـه از جملـه )158(  یـا )23.4( درصـد پروژه ها 
هیـچ نـوع فعالیـت نداشـته ومصـرف آن صفر گـزارش داده شـده 
و ازجملـه پـروژه هـای صفـری ، در )6( پـروژه بـا وصـف مطالبـه 
وصـدور تخصیـص کـدام فعالیـت انجـام نشـده و مصـرف آن صفر 

. شد میبا
• بـه تعـداد )12( پـروژه کـه از اثـر تقاضـای ادارات مربوطـه در 
بررسـی وسـط و یـا بـا اسـتفاده ازکـود هـای احتیاطـی در جریـان 
سـال مالـی 1395 از وجـوه اختیـاری شـامل بودجـه گردیـده ، نیز 

مصـرف آن صفـر گـزارش داده شـده اسـت.
• عـاوه  از پـروژه های صفـری ، مصرف تعـداد )192( پروژه دیگر 

پائیـن تر از )50( درصد میباشـد.

بـا  اخیـر )1395-1389(  پـروژه طـی )7( سـال  تعـداد )10(   •
مصـرف کمتـر از پنجـاه درصـد ادامـه داشـته اسـت.

• تعدیـات داخلـی و خارجـی در مغایرت با مـاده )47( قانون اداره 
امـور مالی و مصـارف عامه و تعلیماتنامه محاسـبه نقدی. 

• انتقـال مبلـغ )70.706.423( افغانـی ، وجـوه باقیمانده سـال 
مالـی 1395 کـود )200046( پالیسـی تـدارکات وزارت مالیه به 
کـود )130170( اداره امـور ، خـاف حکـم مقـام عالـی ریاسـت 

 . جمهوری 
• )4( مـورد تعدیـل و اسـتفاده از وجـوه احتیاطـی و متفرقـه در 

مـوارد غیـر از هـدف تعییـن شـده درسـند بودجـه.
• عـدم تصفیـه مبلـغ )4.441.241.512( افغانـی باقیات سـالهای 
سـال  باقیـات  افغانـی   )289.208.788( مبلـغ   ،  )1392-1381(
و   1394 مالـی  سـال  مالی1393،مبلغ)1.370.515.905(باقیـات 
مبلـغ )5.210.136.403( افغانـی پیشـکی هـای سـال مالـی 1395.
• عـدم تصفیـه حسـابات )41( مـورد لیتـرآف کریدت افتتاح شـده 
سـالهای گذشـته کـه میعـاد زمانـی اعتبـار آن قبـًا ختـم گردیده 
ووجـوه باقیمانـده در حسـابات مربوطـه تاکنـون به حسـاب واردات 

دولـت برگردانده نشـده اسـت. 
• )13( مـورد لیتـراف کریدت در اخیر سـال مالـی 1395 از بودجه 
انکشـافی افتتـاح و درحالیکـه وجـوه مربـوط بـه لیتـرآف کریـدت 
هـای متذکـره ، بـه حسـابات خـاص انتقـال گردیـده ، امـا تاکنون 
هیـچ نـوع پرداخـت بـه هـدف تعیین شـده صـورت نگرفتـه ووجوه 

لیتـرآف کریـدت هـا در حسـابات مربوطـه باقیمانده اسـت.
• اجـرای تخصیـص مصـارف سـفر )27( تـن از اعضـای محتـرم 

ولسـی جرگـه بـه کشـور ترکیـه از پـروژه تمدیـد لیـن بـرق.
کارکنـان  اسـتخدام  در   NTA تطبیـق  رهنمـود  رعایـت  عـدم   •

مالیـه. محتـرم  وزارت  در  قـراردادی 
• عـدم تکمیـل)5( مـورد بنـچ مـارک های سـال مالـی 1395 که 
ازاثـر آن مبلغ)124.2(ملیـون دالروجـوه تشـویقی بدسـت نیامـده 

ست.  ا
• پرداخـت مبلـغ )35.510.000( افغانـی جریمـه تأخیـر مالیـات 

کمپنـی SNC-Lavalin  کشـورکاناد ، از بودجـه دولـت.

3.حسابقطعیهعواید:
مجمـوع  عوایـد پـان شــده از منابع داخلـی مندرج در قطعیه مبلــغ 
)131( ملیـارد افغانـی بوده ، که از جمله مبلـغ )155.946.294.526( 
تحصیـل  افغانـی   )153.496.004.586( مبلـغ  و  تحقـق  افغانـی 
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گردیـده ، وجـوه تحصیـل شـده بـه مقایسـه هـدف تعیین  شـده مبلغ 
)22.496.004.586(افغانـی یـا )17( درصـد افزایش را نشـان میدهد.
عوایـد تحصیـل شـده سـال مالـی 1395 از منابـع داخلـی به مقایسـه 
مبلـغ )122.349.981.834( افغانـی عوایـد تحصیل شـده سـال مالی 
1394 مبلـغ)31.149.022.752( افغانـی یـا )25.45( درصـد افزایش 

را نشـان میدهد.
عوایـد پیـش بینی شـده از منابـع خارجی برویت سـند بودجـه ابتدای 
سـال مبلـغ )150.795.009.000( افغانـی ثبت قطعیـه گردیده ، این 
در حالیسـت کـه در بررسـی وسـط سـال مبلـغ )7.035.000.000( 
افغانـی تعهـد اتحادیـه اروپـا و همچنـان مبلـغ )10.011.074.993( 
افغانـی مسـاعدت یـک تعـداد از منابـع خارجـی در جریان سـال مالی 
1395 بـه عنـوان ضمیمـه بودجـه ، نیز به بودجـه ملی تزئیـد گردیده 
کـه بـا ایـزاد آن مجمـوع عوایـد پـان شـده از منابـع خارجـی مبلـغ 

)167.841.083.943( افغانـی را احتـوا مینمایـد . 
وجـوه تحصیـل شـده از منابـع خارجـی مبلـغ )143.100.914.975( 
افغانـی وانمـود گردیـده  امـا بـه اسـاس معلومـات ریاسـت عمومـی 
خزایـن ، از جملـه وجوه متذکـره مبلـغ )123.788.514.547( افغانی 
آن بـرای تمویـل بودجـه عـادی بـوده و مبلـغ )19.312.400.427( 
افغانـی آن از طریـق صنـدوق امانی بازسـازی افغانسـتان جهت تمویل 
بودجـه انکشـافی درسـال مالی 1395 به حسـاب دالـری واردات دولت 
شـامل گردیـده ، که بـا نظرداشـت آن تحصیل عوایـد از منابع خارجی 
بـرای بودجـه عـادی مبلـغ )44.052.569.396( افغانـی یـا )26.24( 

درصـد کسـر را نشـان میدهد.

مشاهداتتفتیش
•  عـدم مطابقـت پـان منظورشـده عوایـد از منابع داخلی با سـند 

. بودجه 
• عـدم مطابقـت ارقـام پان عوایـد از منابـع خارجی بـرای بودجه 

عـادی منـدرج درحسـاب قطعیـه عوایـد ، با اسـناد بودجوی .
• مبلـغ )10.256.709.000( افغانـی تحـت عنـوان عواید عملیاتی 
د افغانسـتان بانـک  در عوایـد تحقق یافته و تحصیل شـده از منابع 
داخلـی افزود گردیده ، در حالیکه بعـداً مبلغ )10.974.222.852( 
افغانـی تحـت عنوان جبران کاهش سـرمایه بانک مرکـزی و جبران 
کاهـش سـرمایه نـوی کابـل بانـک ، به حسـاب بانک هـای متذکره 

انتقال گردیده اسـت.
• عـدم مطابقـت فورم های )م29( ارسـالی مسـتوفیت های والیات  

در برخـی از مـوارد با حسـاب قطعیه عواید .
• عـدم مطابقـت فـورم هـای )م30( باقیات ، ارسـالی مسـتوفیت ها 

و ادارت مرکـزی بـا قطعیه.
• عـدم مطابقـت ارقـام باقیـات سـال 1394 قابـل انتقـال به سـال 

مالـی 1395 . 
•  جمـع آوری عوایـد در برخـی از واحـد هـای محلـی در عـدم 

پـان. موجودیـت 

4.قروض
• بـه اسـاس معلومـات ریاسـت عمومی خزایـن ، قـروض ایکه طی 
سـالهای گذشـته الی اخیرسـال 1380 دریافت گردیده جمعاً مبلغ 
)11472.86( ملیـون دالـر امریکایـی ، مبلـغ )56.9( ملیـون پونـد 
و )5( ملیـون کرونـر دنمارکـی  وانمـود گردیـده   کـه از جملـه 
مبلـغ )10.565.95( ملیـون دالـر، )56.9( ملیون پونـد و مبلغ )5( 
ملیـون کرونردنمارکـی تصفیـه و یـا معافیـت حاصل نمـوده و مبلغ 

)906.91( ملیـون دالرامریکایـی ، بـدون تصفیـه باقیمانده اسـت.
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• قـروض دریافـت شـده طـی سـالهای 1381 الی اخیرسـال مالی 
1394 ، مبلـغ )XDR )381.241.177.30 از بانـک جهانـی ، مبلغ 
 ،  )IMF( پـول  المللـی  بیـن  از صنـدوق    XDR  )98.350.000(
مبلـغ )31.039.024.71( دینـار از بانـک انکشـاف اسـامی ، مبلغ 
مبلـغ   ، سـعودی  انکشـاف  بانـک  از  ریـال   )223.785.687.58(
مبلـغ   ، آسـیایی  انکشـاف  بانـک  از    XDR  )511.356.082.75(
)1.299.925( یـورو از کشـور ایتالیـا و مبلـغ )8.201.454( دالـر 

از کشـور بلغاریـا .
• بـه اسـاس معلومـات ارایـه شـده ، قرضـه کابـل بانک کـه طی 8 
سـال )اعتبارازسـال 1390( بـه د افغانسـتان بانـک قابـل پرداخـت 
میباشـد ، بـه شـمول تکتانـه جمعـاً مبلـغ )41.352.520.160 ( 
افغانی.کـه از جملـه مبلـغ )5.429.775.690( افغانـی اصـل قرضه 
و مبلـغ )1.887.529.910( افغانـی تکتانـه از جانـب وزارت مالیـه 
و همچنـان مبلـغ )4.447.693.970( افغانـی اصـل قرضـه و مبلغ 
)1.131.515.212( افغانـی تکتانـه  از جانـب اداره تصفیـه کابـل 

بانـک، پرداخـت گردیده.
• قرار ماحظه سـند بودجه ملی مبلـغ )3.879.478.000( افغانی 
بـرای تمویـل پـروژه هـای انکشـافی سـال مالـی 1395 از مـدرک 
قرضـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـه اسـاس معلومـات ریاسـت 
عمومـی خزایـن جمعـاً مبلـغ )1.109.789.100( افغانـی دریافـت 
گردیـده کـه از جملـه مبلـغ )583.873.141.87( افغانـی مصـرف 
و مبلـغ )525.915.958.13( افغانـی بـدون مصـرف باقیمانـده  و 
دولـت ناگزیر اسـت از وجوه مصرف ناشـده تکتانه یـا مصارف اداری 

بپردازد. 
• طـی سـال مالـی 1395 از مـدرک قـروض دریافتی سـالهای قبل 
مبلغ )941.428.161( افغانی قسـط قرضه و مبلغ )673.568.750( 

افغانـی بـه عنوان تکتانـه  پرداخت گردیده اسـت.
الزم بـه تذکـر اسـت کـه ، وزارت مالیـه در رابطـه قـروض سـالهای 
قبـل از سـال 1381 ، قـروض سـالهای 1381 الـی اخیرسـال مالی 
1394 و همچـان بازپرداخـت اقسـاط قرضـه و تکتانـه طـی سـال 

مالـی 1395 ، ارقـام متفـاوت ارایـه نموده اسـت.
۵.تطبیقاتبانکی

بـه اسـاس معلومـات بانـک مرکـزی ، بیانـس افتتاحیـه سـال 1395 
حسـاب )600102( مبلـغ)619.137.163( دالـر امریکایـی ، مجمـوع 
کریـدت جریـان سـال مبلـغ )829.233.392( دالـر امریکایـی ، جمعأ 
جریـان  دبـت  مجمـوع   ، دالرامریکایـی   )1.448.370.555( مبلـغ 
سـال مبلـغ )765.397.651( دالرامریکایـی  بیانـس اختتامیـه مبلـغ 

امریکایـی. دالـر   )682.972.904(
قـرار فـوق طـی سـال مالـی 1395 جمعـاً مبلـغ )1.448.370.555( 
دالر امریکایی به شـمول بیانس افتتاحیه  شـامل حسـاب )600102( 

گــردیده 
این در حالیسـت که به اسـاس آویز شماره )4813( مورخ 1395/3/26 
مبلـغ )30.847.347( دالـر از حسـاب دالـری اداره تصفیـه کابل بانک 
وآویـز شـماره )21971( مـورخ 1394/10/6 مبلـغ )7.000.000( دالر 
انتقـال   )600102( بحسـاب  انکشـافی  بودجـه  اختیـاری  از حسـاب 

گردیـده ولـی در حسـاب متذکـره منعکس نگردیده اسـت.

6.نتیجهگیریوسفارشات
حین بازرسـی حسـاب قطعیه بیسـت مورد نواقـص وکمبودیهای عمده 
در اجـراآت بودجـوی و ترتیـب حسـاب قطعیـه شناسـایی و در جهـت 
رفـع آن سـفارش هـای جداگانـه ارایه گردیده اسـت ، کـه جزئیات آن 

در صفحـات )158-167( گـزارش قابل ماحظه اسـت.

درایـن نشسـت معیـن وزارت امـور خارجـه از دعـوت مقـام اداره عالـی تفتیـش اظهـار 
خرسـندی نمـوده و به منظـور تقویه رهنمود انسـجام هنماهنگی بیـن اداره عالی تفتیش 
و ادارات تفتیـش داخلـی در سـکتور عامـه قدردانی نمـوده و اظهار کردند؛ تـا قبل از ارایه 

بـه مجلـس شـورای محتـرم وزیران بـا واحد های بودجوی شـریک سـاخته شـود....
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 نگاهی به تاریخچه و
 دستاوردهای ریاست
تفتیش امور ساختمانی

اداره عالـی تفتیـش، منحیـث عالی تریـن نهـاد بازرسـی کننده امـور مالی و 
حسـابی در چـو کات دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان، اجـراآت خویش 
را به طـور مسـتقل، مسـئول و بی طـرف مطابـق احـکام قانـون و معیارهـای 
بین المللـی به پیـش بـرده و صاحیـت بازرسـی نهادهـای مندرج مـاده )5( 

قانـون ایـن اداره را دارا می باشـد. 
ایـن اداره در سـال 1347 و قبـل از آن چهـار نفـر مفتـش بود کـه به حیث 
مفتـش سـاختمانی ایفـای وظیفـه می نمودنـد و عندالضـرورت در گـروپ 

هـای تفتیـش توظیف می شـدند.
در اواخـر سـال 1354 هــ ش  در ریاسـت تفتیـش )دیـوان محاسـبات( 
وقـت در پهلـوی مدیریت هـای عمومـی تفتیـش مرکـزی، تفتیـش والیتی 
و تفتیـش تصدی هـا، آمریـت تفتیـش فنـی سـاختمانی نیز تأسـیس شـد. 
عاوتـًا چنـد نفر مهندس سـاختمانی نیز دربسـت های آن مقرر شـدند و در 
اواخـر سـال 1363 هـ ش  ریاسـت کنتـرول و تفتیش به دو بخش تقسـیم 
شـد کـه بنام کمیتـه دولتـی کنترول و ریاسـت تفتیـش وزارت مالیـه بود.
آمریـت تفتیـش امـور سـاختمانی نیـز از بیـن رفـت ومهندس هـای آن در 

هـردو ریاسـت بـه حیـث مفتش فنـی درگـروپ هـا توظیف می شـدند.
در سـال 1368 زمانـی کـه هردو ریاسـت دوبـاره باهم مدغم شـدند دوباره 

آمریت تفتیش سـاختمانی درسـال 1369هـ ش  مجدداً فعال و به ریاسـت 
تفتیـش داخلـی مدغم شـدو تحـت عنوان ریاسـت تفتیـش داخلـی و امور 

سـاختمانی وظایـف محوله را به پیـش میبرد.
د رسـال 1382هــ ش ریاسـت مذکور به آمریـت تنزیل و تحت ریاسـت 
پالیسـی و پـان اداره کنتـرول و تفتیـش قـرار گرفـت و در سـال بعـد 

زمانـی کـه اداره مسـتقل شـد آمریـت مذکـور به ریاسـت ارتقـاء کرد.
ریاسـت تفتیـش امور سـاختمانی یکی از ریاسـت های سـکتوری اداره عالی 
تفتیـش می باشـد،  کـه حین بازرسـی امور مالـی و حسـابی در مراجع تحت 
تفتیـش هـرگاه گـروپ هـای تفتیـش بـا مسـائل مربوط امـور سـاختمانی 
مواجـه گـردد تقاضـای هیئت فنـی ایـن ریاسـت را می نماید تـا پروژه های 
سـاختمانی را کـه قبـًا بـرآورد ثانـی آن تکمیـل شـده باشـداز نـگاه فنـی 
و تخنیکـی بازرسـی نمـوده و گـزارش جداگانـه را بـه اداره ارائـه نمایدکـه 
بعـد از تحلیـل نتایـج آنـرا جهـت تطبیق بـه مراجع بازرسی شـده ارسـال و 

پیگیـری می نمایـد.
اهدافوظیفویریاستتفتیشامورساختمانی

و  سـاختمانی  پروژه هـای  شـده  انجـام  کارهـای  از  اطمینـان  حصـول 
ترمیماتـی در مطابقـت بـا شـرایط قراردادهـا و، لوایـح و مقـررات امـور 

محمدفهیم امینی
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سـاختمانی نقشـه ها، مطابقـت نقشـه ها بـا برآوردهـا، و حصـول اطمینـان 
از کیفیـت وکمیـت کار مطابـق اسـتندرد هـا و تطبیـق قیـم موجـوده بـا 
قیـم منظـور شـده، تطبیق نورم هـا و مقررات سـاختمانی در پروسـه های 

کاری.

وظایفعمدهریاستتفتیشامورساختمانی
1. طـرح و ترتیـب پـان تفتیـش امـور سـاختمانی و ترمیماتـی وزارت هـا 
و ادارات دولتـی بصـورت ربعـوار، شـش مـاه و سـاالنه ارائه آن به ریاسـت 

پالیسـی و پـان جهـت توحیـد در پـان عمومـی و منظوری.
2. مدیریـت و نظـارت از اجـراآت مفتشـین و گـروپ مربوطـه، اسـتخدام و 
آمـوزش آن هـا و تطبیـق برنامه های بازرسـی اداره مربوطـه به منظور تحقق 

اهـداف اداره و اجـراآت مؤثـر طبـق معیار بازرسـی ها.
3. ارائـه نتایـج برنامه هـا و پان های پیش بینی شـده بخش مربوطه، مسـترد 
نمـودن گزارشـات ناقـص و فاقـد کیفیـت بـا ارائـه دالیـل موجـه به وسـیله 
یادداشـت تحلیـل بـه نـام گـروپ موظـف و ارائـه نتایـج تحلیل گزارشـات 
بـه مقامـات ذیصـاح اداره غرض اتخـاذ تصامیـم و اجراآت مقتضـی بعدی.
مطالعـه  مفتشـین،  از  شـده  بازرسـی های حصـول  گزارشـات  تحلیـل   .4
دوسـیه هـای قابل تعقیـب عدلـی، ارائه نظـر تحلیلـی در رابطه بـه قضایای 
جرمـی و ارسـال آن بـه بـورد عالـی تفتیـش پـس از تائیـد رئیـس بخـش 

به منظـور اتخـاذ تصامیـم و اجـراآت مقتضـی بعـدی.
5. تأمیـن ارتبـاط مـداوم با بخش هـای مربوطه جهت اخذ معلومات بیشـتر 

از مفتشـین حیـن تفتیش و تحلیل گزارشـات در موارد الزمه.
6. اتخـاذ تصامیـم الزم در رابطـه بـه ارسـال تحلیـل گزارشـات پـس از 
تدقیـق و تائیـد مقامـات بـه مراجـع ذیربط جهت اجـراآت بعـدی، تعقیب 
و پیگیـری از اجـراآت مراجـع برسـی شـده جهـت تحقـق نتایـج تفتیش.
7. تشـخیص نواقـص و کاسـتی ها دراجـراآت مراجـع تحت بازرسـی و ارائه 

نظریـات مشـخص اصاحـی و رهنمودی جهـت تصحیح آن.

8. مطلـع سـاختن اداره عالـی تفتیـش حین تشـخیص و مشـاهده تخلفات 
قانونـی و مـوارد جرمـی در مراجـع تحـت بازرسـی جهـت اتخـاذ تصامیـم 

واجـراآت مقتضـی بعدی.
عـاوه بـرآن ریاسـت تفتیـش امـور سـاختمانی طبـق لـزوم دیـد و هدایت 
مقـام اداره درگـروپ هـای تفتیـش مختلـط ادارات جهـت بازرسـی مـوارد 
خـاص اشـتراک و همچنـان از پـروژه هـای سـاختمانی و ترمیماتـی اداره 
عالـی تفتیـش نیز توسـط انجینـران مربوط مراقبـت بعمل میـآورد چنانچه 
در مراقبـت از کارسـاختمانی تعمیر اداری ریاسـت تفتیش سـاحوی والیت 

بلـخ کـه در چهـار منزل و یـک تهکـوی اعمـار گردیده.
بـه همیـن ترتیـب سـاختمان چهاردیـواری تعمیـر اداری ریاسـت تفتیـش 
سـاحوی والیـت هـرات را نیز به پایه اکمال رسـانیده اسـت، طـرح ودیزاین 
نقشـه تعمیـر اداری ریاسـت تفتیـش سـاحوی والیـت هـرات را نیـز روی 

داشته. دسـت 
قابل یـادآوری اسـت کـه در سـال های 1395- 1396تطبیـق پـان پـروژه 

سـاختمانی تعمیـر اداری ریاسـت تفتیـش سـاحوی والیت 
کندهـار را نیـز روی دسـت داشـته و از کارهـای سـاختمانی آن نظـارت به 

میـاورد. عمل 
در ربـع اول سـال مالـی 1395 بـه تعـداد19 مرجع که  68 پروژه می شـود 
بازرسـی صـورت گرفته کـه درنتیجه بازرسـی جمعـا مبلـغ )19656477( 
از جملـه مبلـغ  بـه خزانـه دولـت می باشـد. کـه  قابـل تحصیـل  افغانـی 
)779896( افغانـی از درک تفـاوت کـم کاری هامبلـغ )8356077(جریمـه 
اضافـه کاری  ،مبلـغ )21870(  مبلغ)8764932(،اضافـه سـنجش  تأخیـر، 
غیرمجـازی مبلـغ )1733702( قابـل تحصیـل از شـرکت های سـاختمانی 

بـه خزانـه دولت می باشـد.
در ربـع دوم سـال مالـی 1396 بـه تعـداد19 مرجع که  86 پروژه می شـود 

بازرسـی صورت گرفته اسـت.
 مبلغ )84256295( افغانی قابل تحصیل به خزانه دولت می باشد.
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فعالیت ها و دستاوردهای ریاست منابع 

بشری طی ربع دوم سال مالی 1396

الف:آموزشهایداخلاداره.
 اداره عالـی تفتیـش طـی ربـع دوم )حمـل، ثـور، جـوزا( سـال مالـی 1396 عـاوه از تدویرکـورس هـای آموزشـی بـه خاطر ارتقـای ظرفیت 
کارمنـدان اداره  برخـی از کارمنـدان اداره را جهـت ارتقـای ظرفیت و آموزش مسـلکی درسـیمینار ها وکورس های آموزشـی به خارج کشـور 

معرفـی و اعـزام نمـوده اسـت کـه چگونگـی آن به تفکیـک ذیل ارائه می شـود.
دربخشآموزش

طـی ربـع دوم )حمـل، ثـور، جـوزا( سـال مالـی 1396 جمعـاً به تعـداد )40( تـن کـه از کارمنـدان و مفتشـین اداره در برنامه های آموزشـی 
مسـلکی تفتیـش آموزش دیده انـد کـه جزیـات آن در جـدول زیـر انعـکاس میابد:

جدول )1(
مدتتعداد مشمولینبرنامه های آموزشی مسلکی تفتیش

19 تنبرنامه آموزشی اساسات، مبادی تفتیش و محاسبه برای کارمندان جدیدالتقرر

ربع )دوم( 21 تنبرنامه آموزشی تفتیش تصدی ها
40 تنجمعاً

ب:آموزشهایخارجازاداره
طـی ربـع دوم سـال مالـی 1396 بـه تعـداد )2( تـن از کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش در کورس های آموزشـی انسـتیتوت خدمـات ملکی و 
همچنـان درطـی بـه تعـداد )2( تـن از مفتشـین اداره عالـی تفتیـش در برنامـه آموزشـی خـارج از کشـور آموزش دیده انـد که در جـدول زیر 

انعـکاس میابد:
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جدول)2(
مدتمحل تدویرتعداد مشمولینبرنامه های آموزشی مسلکی تفتیش

انستیتوت خدمات ملکی2 تنبرنامه آموزشی مهارت های رهبری

ربع )دوم( کوریا جنوبی2 تنمدیریت تفتیش عامه

4 تنمجموعه

دربخشاستخدام
اعان 17 بسـت به شـمول 5 بسـت دوم عالی رتبه و اسـتخدام 11 بسـت به شـمول دو بسـت عالی رتبه ریاسـت های تفتیش عواید و ریاسـت 

تفتیش سـاحوی والیت ننگرهار.

دربخشانکشافاداره
ترتیـب لوایـح وظایـف 9 بسـت آمریـت تـدارکات وطـی مراحـل تشـکیل آن بـه همـکاری کمیسـیون اصاحـات اداری و خدمـات ملکـی و 

پیشـنهاد آن بـه مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری.

دربخشارزیابیاجراات
ارزیابی اجراات ساالنه 78 بست پائین رتبه و اخذ منظوری قدم بست های متذکر از مقام اداره.

ایـن در حـال اسـت در ربـع اول سـال مالـی 1396 ارزیابـی کـه از طـرف نماینـده بـا صاحیـت ریاسـت انکشـاف مدیریـت منابـع بشـری 
کمیسـیون اصاحـات اداری و خدمـات ملـی افغانسـتان جهـت بررسـی چگونگـی تطبیق قوانین و پروسـه های کاری در ریاسـت هـای منابع 
بشـری وزارت هـای زراعت،مالـداری وآبیـاری، تحصیات عالی، عدلیه، ریاسـت مسـتقل ارگانهای محلـی واداره عالی تفتیـش توظیف گردیده 
بـود؛ تـا فعالیـت هـای ریاسـت منابـع بشـری را در بخـش های انکشـاف اداره، اسـتخدام، سـوانح، آمـوز ش و ارتبـاط کارکنـان را درطی ربع 
اول سـال مالـی انـد 1396 ارزیابـی نمایند؛تابعـد از ارزیابـی ومشـاهداتی انجام شـده در مراجـع متذکره به این نتیجه رسـیده اند که ریاسـت 
منابـع بشـری اداره عالـی تفتیـش در اثـر سـعی وتـاش مداوم، موثـر ونتیجه بخـش تمام کارهـای روزانه خویـش را طبق پان هـای موجود 
تطبیـق نمـوده کـه مجمـوع )30( نمـره معیاری کـه برای ارزیابـی ادارات در نظرگرفته شـده بـود، اداره عالـی تفتیش توانسـت )29( نمره را 
بدسـت آورد کـه در مجمـوع نشـان دهنـده )97( فیصـد اجـرای فعالیت های پانی می باشـد. کارمندان ریاسـت منابع بشـری موفـق به اخذ 
29 نمـره عالـی ازجنـاب هیئت نامبرده شـناخته شـده و نشـان دهنده فعالیت های چشـمگیر، داشـتن ابتـکار دراجرای کارهـا وانجام وظیفه 

خـارج از وقـت رسـمی در اداره متکـی بـه بنـد چهـارم ماده 25 قانـون کارکنـان خدمات ملکی می باشـند.
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کمیتـــه میتــــــــــودولوژی

)AMC( تفتیش

کمیتـه میتودولـوژی اداره عالـی تفتیـش وظیفه مـرور، بازنگـری و نهائی 
نمـودن روش هـای بازرسـی ای کـه توسـط اداره عالـی تفتیـش صـورت 
معیارهـای  تطبیـق  کمیتـه  ایـن  وظیفـه  و  دارد  عهـده  بـه  می گیـرد، 
بین المللـی نهادهـای ادارات عالـی تفتیش )انتوسـای( جهـت اجرای بهتر 
تفتیـش صورت هـای مالـی، تفتیـش رعایـت و قوانین و مقـررات، تفتیش 

عملکـرد و ... در سـاحات ذیـل می باشـد:
1- پالیسـی هـا، رهنمودهـا، تعلیمـات نامه هـا و میکانیـزم هـا مربوط 

بـه تفتیش.
2- چارچوب پان رهنمودی تفتیش به شمول چک لیست ها.

3- میتود های پان گذاری.
4- چارچوب گزارش دهی.

5- سایر موضوعات مربوط به تفتیش.
کمیتـه میتودولـوژی تفتیش به منظـور معیاری نمودن شـیوه های تفتیش، 
طـرح و ترتیب مسـائل مسـلکی تفتیـش، تنظیم فورمه های گـزارش دهی 
و پـان رهنمـودی تفتیش در مطابقـت به اسـتندردهای بین المللی ادارات 
عالـی تفتیـش )انتوسـای( و ... در اداره عالی تفتیش فعالیت دارد، ریاسـت 
ایـن کمیتـه را معاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش عهده دار بـوده و اعضای 
آن متشـکل از روسـای سـکتوری، آمریـن تحلیـل بخش هـای سـکتوری 

تفتیـش و یک تعـداد مشـاورین خارجی همکار می باشـد.
هدفکمیتهمیتودلوژی

هـدف ایـن کمیتـه همانا بحث روی مسـائل مسـلکی تفتیش و جسـتجو 
شـیوه های تفتیـش بـر طبـق معیـارات بین المللـی ادارات عالـی تفتیـش 

)انتوسـای( می باشـد.
چهـارم ربـع در تفتیـش میتودولـوژی کمیتـه فعالیتهـای

سـالمالـی۱39۵
جلسـات کمیتـه میتودولـوژی تفتیـش در ربـع اول و دوم سـال مالـی 

1396 هــ ش طـور دوام دار تدویـر یافتـه کـه طـی ایـن جلسـات، موارد 
ذیـل بحـث و نهائـی گردیـده اسـت:

مالـی 1396  راه کارهـای سـال  و  1- ده مـورد طرح هـا، چالش هـا 
هــ ش بخش هـای مربوطـه اداره ترتیـب گردیـده بـود، بـه بحـث 
گرفته شـده، طرح هـا، چالش هـا و راهکارهـا متذکـره در )92( مـورد 
یکجـا شـود ریاسـت ها و آمریـت هـای اداره عالـی تفتیـش ترتیـب 
گردیـده و برحسـب هدایـت جلسـه هیئـت محتـرم رهبـری تعـداد 
)10( مـورد مهـم و کلیـدی آن انتخاب شـده و بخش هـای مربوطـه 
اداره مکلـف گردیدنـد تـا موضوعـات و مـوارد ای کـه متوجـه بخـش 
شـان می باشـد، بـا توجـه بـه میعـاد معینـه آن در سـال 1396 بـه 

منصـه اجـرا قـرار دهند.
2- تعییـن فیصـدی معیـار اهمیـت در اجـرای تفتیش رعایـت قوانین 
و مقـررات، بـه اسـاس مصوبـه شـماره )6( مـورخ 22/1/1396 هیئت 
محتـرم رهبـری اداره عالـی تفتیـش، بـه سـکرتریت جلسـه کمیتـه 
معیـار  تعییـن  فیصـدی  تـا  بـود  سپرده شـده  وظیفـه  میتودولـوژی 
اهمیـت در بازرسـی ها را دریکـی از جلسـات کمیتـه شـامل سـاخته 
و روی آن بحـث صـورت گیـرد کـه خوشـبختانه در جلسـات تاریخی 
13/2/1396 و 1/3/1396 بـه بحـث گرفته شـده و در زمینـه فیصلـه 
بـه عمـل آمـد، از اینکـه تعییـن فیصـدی معیـار اهمیـت در اجـرای 
تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات در تعلیمـات نامه تفتیـش رعایت 
قوانیـن و مقـررات شـامل می باشـد، بنـاً کمپنـی کواتر مکلـف گردید 
تـا تعلیمـات نامـه متذکره را هرچـه عاجل نهائی نمـوده و جهت تائید 

بـه مقـام محتـرم اداره ارائـه دارند.
پیرامـون  متعـدد  جلسـات  عامـه،  ارتبـاط  و  اطاعـات  پالیسـی   -3
موضـوع تدویـر گردیـد کـه باالخـره در جلسـه تاریخـی 3/3/1396، 

پالیسـی متذکـره در دو بخـش مـورد تائیـد قـرار گرفـت.
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وجوهتحصیلوتصفیهشدهازنتایجبازرسیهای
قبلیادارهبهاساسمکاتیباطمینانیهطی

ربعدومسالمالی۱396
      اداره عالـی تفتیـش منحیـث عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننـده امور مالی وحسـابی درسـطح کشـور، مطابق به قانـون اداره عالی 
تفتیـش، پالیسـی اداره و معیـارات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش )انتوسـای(، امور مالی و حسـابی سـال قبـل ادارات 
دولتـی را در مرکـز، والیـات و همچنـان نمایندگـی هـای ادارات دولتـی را درخارج کشـور،به شـکل نوبتی و براسـاس یـک پان از 
قبـل ترتیـب شـده، طورقیـدی بازرسـی نمـوده وگـزارش های ارایه شـده از نتایـج بازرسـیها را پـس از تحلیل جهت تطبیـق نتایج 
بازرسـی هـا و نظریـات تفتیـش، رسـماً بـه مراجـع ذیربـط ارسـال مینمایـد. مراجع بازرسـی شـده مطابق به مـاده پانزدهـم قانون 
اداره عالـی تفتیـش مکلـف انـد تـا از چگونگـی اجـراآت شـان پیرامون مشـاهدات و سـفارش هـای تفتیـش در میعاد معینه رسـماً 
بـه اداره عالـی تفتیـش اطمینـان دهنـد. مکاتیـب اطمینانیـه ایکـه در ارتباط بـه چگونگی تحقق نتایـج تفتیش طی ربع دوم سـال 
مالـی 1396 از مراجـع بازرسـی شـده مواصلـت ورزیـده، نمایانگر تحصیـل و تصفیه یک قسـمت از مبالغ بیرون نویس شـده نقدی 
و همچنـان تحصیـل و یـا قیـد و ثبـت وجـوه جنسـی، از نتایـج بازرسـی های قبلـی بوده کـه جزئیات آن بـه تفکیک ریاسـت های 

سـکتوری اداره، حسـب ذیل ارایـه میگردد:

به اساس مکاتيب واصله طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ از مراجع بازرسی شده به ریاست تفتيش عواید، از صورت تحصيل و تصفيه 
مبالغ ذیل اطمينان داده شده است.
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به اساس مکاتيب واصله طی ربع )دوم( سال مالی )۱۳۹۶( از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتيش )تصدی ها و مؤسسات( از 
صورت تحصيل و تصفيه مبالغ ذیل اطمينان داده شده است.
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بر اساس مکاتيب واصله طی ربع )دوم( سال مالی )۱۳۹۶( به ریاست تفتيش شاروالی ها، از صورت تحصيل جمعًا مبلغ )۱7,۳۶۱,278( 
افغانی و تصفيه مبلغ )۳۹,480( اطمينان داده شده است.
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به اساس مکاتيب واصله طی ربع دوم  سال مالی)۱۳۹۶( از واحدهای بودجوی محلی، از صورت تحصيل و تصفيه مبالغ ذیل اطمينان 
داده شده است.

عالوه بر آن از تحصيل قيمت )۱۶( قلم جنس باقی و قيد و ثبت )۱۹( قلم جنس فاضل و از صورت تطبيق )20( مورد از سفارشات 
اصالحی نيز اطمينان داده شده است.
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به اساس مکاتيب واصله طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست تفتيش ادارات بودجوی مرکزی، از صورت  تحصيل و تصفيه مبالغ 
ذیل اطمينان داده شده است.
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قرار شرح فوق از صورت تحصيل و تصفيه مشاهدات تفتيش و نيز از تحصيل قيمت تعداد 24 قلم جنس باقی و از صورت تصفيه تعداد 
44 قلم جنس فاضل اطمينان داده شده است.
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مقاالت

د روژې فضیلتونه او ګټې  
د روژې مبارکـه میاشـت د اللـه تعالـی تـر ټولو غوره میاشـت،د قرآن شـریف 
د نازلیـدا، میاشـت ده،چی.پـه دې میاشـت کې د آسـمان او جنـت دروازې 
پرانیسـتي دي، او د دوزخ دروازې بنـدې او ټـړل کیـږي، او د قـرآن په بیان، 
د روژې د مبارکـې میاشـتې د قـدر پـه شـپه عبـادت ، لـه زرو میاشـتو غـوره 
دی.روژی میاشـت  د بخښـنې ، رحمـت او لـه جهنـم څخـه د خالصـون 
میاشـت ده. دا میاشـت د شـیطانانو د تړلـو،  د دوږخ د دروازو د تړلـو او د 
جنت د دروازو د ازادولو میاشـت ده، د ا میاشـت  د الله تعالی د سـوغاتونو، 
احسـاناتو او ورکـړو میاشـت ده. دا میاشـت د طاعـت ، عبـادت او د اللـه  
جـل جاللـه  د بندګـۍ میاشـت ده ، دا میاشـت د خوشـحالۍ، نیکبختۍ او 
سـعادت میاشـت ده. نـو ددې میاشـتې عبـادت لـه دغـو ټولو ښـیګڼو څخه 
ډک دی او هـر هغـه څـوک چې په دې کې روژې ونیسـي او د شـپې عبادت 
وکـړي، نـو هغـوی پـه رښـتیا هـم ډیـره ګټـه وکړه.رسـول صلـی اللـه علیـه 
وسـلمد شـعبان  پـه میاشـت کـې د روژې خطبـې د فضلیتونـو او عظمت په 

اړه فرمایـي:اې داللـه تعالـی بندګانو!
)داللـه تعالـی میاشـت لـه رحمـت ، بخښـنې ، او رحمـت سـره ستاسـو پـه 
لـور راغلـې ده، هغـه میاشـت چـې د الللـه تعالـی پـه نیـز ، تـر ټولـو غـوره 
ده، ورځـی یـې تـر ټولـو ښـې او شـپې یـې هـم تر ټولـو غـوره شـپې دي، او 

سـاعتونه یـې هـم تـر ټولـو غـوره سـاعتونه دي.
د اللـه تعالـی میلمسـتیا تـه بلـل شـوي یاسـت، او داهـل کرامـت پـه لړ کې 

یاسـت. راغلي 
په دې میاشـت کې ستاسـو سـا اخسـتل ،تسـبیح ، ستاسـو خوب عبادت، 
عملونـه هـم غـوره او دعاګانـې مـو قبـول دي.نـو پـه پـاک زړه ، او ښـه نیـت 
، پـرودګار یـاد کـړی، څـو تاسـو د روژې سـاتلو او قـرآن تـالوت تـه توفیـق 
درکـړي، نـو بـد بخـت هغـه کـس دی چـې پـه دې سـترې او بـا اهمیتـه 

میاشـت کـې داللـه تعالـی لـه بخښـنې محـروم شـي.
پـه دې میاشـت کـې په لـوږې او تندې سـره د قیامت ورځ د تنـدې او لوږې 
پـه یـاد وسـئدغه وخـت پیغمبـر اکـرم ص د روژه لرونکـو دنـدې یـاد کړې او 
بـې وزلـو تـه د صدقـې دثـواب او فضیلتونـه ، مشـرانو یـا بوډاګانو تـه احترام 
، پـه ماشـومانو مهربانـۍ، صلـه رحمـي، لمونـځ صلـوات ، د قـرآن شـریف 

تـالوت او نـورو تـه دخوړوورکـول یـاد کـړل او پـه اړه یـې خبـرې وکړې.
کلـه چـې پیغمبر اکرم ص د روژې میاشـت په آسـمان کې لیدلـه، مخ قبلې 

تـه یې مبارک السـونه وچتـول او ویل یې:
ای پروردګاره، دغه میاشـت په مونږ ، د امن او امان ،په سـالمتۍ او اسـالم، 
پـه سـالمتۍ شـکر، پراخـه روزي، د دردونـو او کړاونو په لرې کولو سـره نوې 
کـړه، پـروردګاره ، په دې میاشـتې کـې روزي مو پراخه کړه اومونـږ روژ تیانو 
تـه توفیـق را پـه نصیـب کـړه ،چـی د روژی عبـادت او دقـرآن تالوت په ښـه 

توګه سـر ته ورسـوو(
 ټـول عبادتونـو پـه حقیقـت کـې په انسـان بانـدی د اللـه تعالـی د رحمتونو 
او نعمتونـو وسـیله ده، او د عبـادت پـه بدلـه کـې اللـه تعالی انسـان د خپل 
رحمـت او نعمـت حـق دار جـوړوي، څومـره عبادتونـه چـې اللـه تعالـی پـه 
انسـان بانـدې فـرض کـړي دي، اګـر که د هغـې ادا کـول په ښـکاره باندې 
ګـران دي خـو پـه حقیقت کـې دغه عبـادت  د اللـه تعالې نعمـت او رحمت 
دی چـې پـه خونـد یـې هغـه څـوک پوهیــږي د چـا چـې د الله تعالی سـره 

مینـه، محبـت او د زړه تعلـق وي.
پـه یـو اوږده قدسـي حدیـث کـې ابـو ذر )رضـي اللـه عنـه( د رسـول اللـه 
)صلـی اللـه علیـه وسـلم(څخه روایـت کـوي چـی اللـه تعالـی فرمایـی: ) 
ای زمـا بندګانـو! کـه تاسـو اولینـي او آخرنـي، انسـانان او پیریـان ټـول د یو 
متقـي او پرهیـزګاره انسـان پـه شـان شـی، نـو زمـا پـه طاقـت او قـدرت کې 

الحاج عبدالله )اخندزاده(
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هیـڅ اضافـه نـه شـی کـوالی، او کـه تاسـو اولینـي او آخرینـي، انسـانان او 
پیریـان ټـول د یـو بـدکاره انسـانان په شـان شـی نو ما تـه هیڅ تاوان نه شـی 

رسـوالی« )صحیـح مسـلم(.
 پـه روژه نیولـو کـې خورا زیـات فضیلتونه اوګټی نغښـتی دي چـی د بیلګی 
پـه توګـه ځنـی ځانګړتیاوئـی بیانوو:چـی رسـول صلـی اللـه علیـه وسـلم 
دمبارکـي روژیمیاشـت دځانګړتیاوڅخـه یادونـه وکـړه ، اوپـه دي تـرڅ کـې 
یـې درمضـان المبـارک څوښـیګڼي یـادي کـړي ، چـې درمضـان المبـارک 
میاشـت  دبرکـت میاشـت ده ، یعنـي دانسـانانو په صحت ، مـال ،اورزق کي 
بـه برکتونـه وي ، اللـه تعالـی  خپـل رحمتونـه نازلـوي  ،اودبندګانوخطـاوي 
اوګناهونـه معـاف کـوي ، اودعـاوي یـې قبلوي  چی رسـول صلـی الله علیه 

وسـلمد دغـی میاشـتی پـه فضیلـت او برکت پـه هکلـه فرمایلـی  دی :-
عـن عبـادة رضـي اللـه تعالی عنه ان رسـول الله صلـی الله علیه وسـلم قال 
یومـا وحضـر رمضـان : اتاکم رمضان  شـهر برکة یغشـاکم الله فیه ،  فینــزل 
الرحمـة ، ویحط الخــــطایا، ویسـتجیب   فیه الدعـاء .   الترغیب والترهیب   
ژبـاړه : عبـاده رضـی اللـه تعالـی عنـه وایـې : چـې  پیغمبرصلـی اللـه علیه 
وسـلم پـه یـوه داسـې ورځ کـې داخبـره وکـړه  چـې  درمضـان  المبـارک 
میاشـت داخلـه شـوي وه :چې تاسـوته یوه داسـې میاشـت راغلـي ده چې  
لـه برکـت څخـه ډکـه ده ،اوالله جـل جاللـه  بـه موپـه خپلورحمتونوکې پټ  
کـړي ، داللـه تعالـی رحمتونـه  بـه نازلیـږي ، ګناهونه بـه رزیـږي ،اودعاوي 

بـه قبلیږي .
د روژې پـه نیولـو سـره پـه انسـان کې لـه اللـه تعالی څخه وېـره او تقـوا پیدا 
کیـږي، لکـه مخکـې چـې مو وویـل د روژې تر ټولو سـتر مقصد تقـوا، له بدو 
ُکـْم  بیـزاري ،لریوالـی او د زړه صفایـي ده. چـی اللـه تعالـی فرمایـي: )َلَعلَّ

ُقـْوَن( یعنـې روژه پـر تاسـې ځکـه فـرض شـوه چـې تاسـې متقیـان او  َتتَّ
پرهیـزګاران وګرځـئ.

تقـوا د هغـه کیفیـت نـوم دی چـې تـر حصـول وروسـته یـې پـه زړه کـې لـه 
ګنـاه او لـه بـدو کارونـو څخـه د کرکـې حـس او د نیکـو کارونـو خوا تـه ډېره 
مینـه او لیولتیـا پیـدا کیـږی او د قـرآن لـه مخـې د روژې مقصـد هـم دا دی 
چـې په انسـان کـې دغه کیفیـت او حالت پیدا شـي، نو که بالفـرض روژتي 
تـه دغهمقصـد او موخـی په الس ورنه شـي، ګویاچـی له لویه سـره یې روژه 
نـه ده نیولـې او یـا سـړی دومره ویالی شـي چې صـرف جسـماني روژه یې 

نیولـې، لیکـن روحي تـرې پاتې شـوې ده.
ْوِر...( کې  ْم َیَدْع َقْوَل الـزُّ  د صحیـح بخـاري د )کتـاب الصوم( په )باب َمـْن لَّ
لـه حضـرت ابوهریـرة رض څخـه روایـت دی چې رسـول اللـه ص وفرمایل: 
روژه یـوازي خولـه بندولـو تـه نـه وائیبلکـه د روژي نیولـو مقصـد دادي چي 
انسـان بایـد لـه ټولـو نـاروا کـړو وړو څخـه پرهیـز وکړیـاو پـه کاملـه توګـه بـه  
داللـه تعالـی او دهغـه د رسـول صلـی اللـه علیـه وسـلم احکامـو تهتسـلیم 
شـي چـی پـه حدیث شـریف کی راځـی. قـال النبي صلـی الله علیهوسـلم 
:) مـن لـم یـدع قـول الـزور والعمـل به فلیـس لله حاجـة في ان یـدع طعامه 

وشـرابه..الحدیث()رواه البخـاري(
لـه ابوهریـرة رضـی اللـه عنـه نهروایـت دي چـي نبي کریـم صلی اللـه علیه 
وسـلم وفرمایـل : څـوک چـي خپلـه دروغ خبـره کـول اوپـه هغـي بانـدي 
عمـل کـول تـرک نکړي ، نـو الله تعالـی دي تـه محتاج ندي چـي دي خپل 
خـوړل اوڅښـل تـرک کـړي .لدي نـه معلومه شـوه چي پـه روژه کـي د ژبي 

او نـورو جوارحـو لـه ممنوعهافعالـواو کـردار نـه بنـدول هم ضـروري دي .
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دقطعیه حساب دپلټنې موخه
مالـی پلټنـه دمراجعـو دمالـی حسـاب ورکونـې دتصدیـق پروسـې پـه توګـه ، دمالـی دفترونـو دارزونـې اودنظـر څرګندونـه پـه 
مالـي صـورت حسـابونوباندې . دپلټنـې دنظـر څرګندونې دبیال بیلو حسـابی سـیمو لپاره توپیـر لري .  دمالي حسـابونو لپاره  

دپلټنـې دنظـر څرګندونـې پـه الندې توګـه دي :
- بشپړیدل، ټولې اړونده ثبت شوې معاملې  او ټول حامی اسناد په سمه توګه خوندي او ساتل شوي دي .

- ځیرنه ټولې معاملې په دقیقه توګه ثبت شوې دي.
- سنجش ، ټولې معاملې په رښتیا هم ترسره شوې دي.

- قانون او مقررات، یعنی ټولې معاملې دقانون او مقرراتو سره سمی تر سره شوې دي.
- معقولیت، ټولې تر سره شوې معاملې معقوله دي.

- روڼتیا، ټولې معاملې  اړونده مقرراتو سره سم طبقه بندی او تشریح شوې دي.

محمد احسان بابکرخیل
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- کفایـت او اغیزمنتیـا، یعنـی داخلـی کنتـرول  دکفایت او الزمـه اغیزمنتیا 
ده. لرونکی 

پورتنیـو لیـکل شـویو مـوادو تـه پـه پام سـره  الزمه ده تـر څو قطعیه حسـاب  
مخکـې لـه دې چـې دجمهـوري ریاسـت محتـرم مقـام او محترمـې ملـي 
شـوراته وړانـدې شـي بایـد دپلټنـې عالـي ادارې لـه خـوا وپلټـل شـي  او 
دپورتنیـو لیـکل شـویو مرتبو درعایـت له څرنګوالـی څخـه  دبودجې دحین 
اجـرا او دقطعیـه حسـاب لـه ترتیـب څخـه ډاډ تـر السـه کـړي او پـه اړه یـی 

نظـر څرګنـد کړي.

دبودجې ډولونه او بودجوي طی مراحل
ددولـت بودجـه پـه حقیقـت کـې عبـارت لـه مالـی پـالن څخـه ده  چـې په 
هغـه کـې ددولـت عوایـد او لګښـتونه رانغـاړل کیـږي او یـا پـه بـل عبـارت 
سـره بودجـه یـو قانونـی سـند ده  چـې پـه هغـه کـې د دولـت ټـول عواید او 
لګښـتونه  پـه یـو ټاکلې موده کـې معموآل تر یـو کاله پـورې  وړاندوینه کیږي 
، بودجـه پـه دوه بنسـټیزواو عمده برخو باندې ویشـل شـوې ده  چې عادي 

او انکشـافی بودجـه ده .
دعـادي  چـې  ده   څخـه  بودجـې  هغـې  لـه  عبـارت  بودجـه  عـادي   )۱(

لـري. کـې  بـر  پـه  پروګرامونـه  سـرچینو  لګښـتونواودعوایدي 
)۲( پراختیایـی بودجـه  عبـارت لـه هغې بودجـې څخه ده چـې پراختیایی 

پروګرامونـه او دتمویـل سـرچینه یـې په بر کـې لري . 
دعـادي او پراختیایـی بودجـې توحیـد ددولـت عمومي بودجه تشـکیلوي، 
بودجـه دڅوکلنـو پراختیـا یـی برنامو پر بنسـټ ،امنیـت او دملـي اقتصاد په 
جوړښـت  جوړیـږي او  دراتلونکـو دوه کلنـو بودجوي  مسـایل او موضوعات 
پکښـې وي او حکومـت مکلـف ده  چـې داقتصـادي ملـي جوړښـتونو او 
دپراختیایـی ، عوایـدي او د دولـت دمجموعـي لګښـتنو طرحـو پـر بنسـټ  
وټاکـي. ددولـت دبودجـې  او  لپـاره  تخمیـن  مالـي کال  یـی دراتلونکـی  
دترتیـب پـه منظور دمالیـې وزارت بایـد طرزالعمل ترتیـب اودبودجې تقاضا 
او دمالـي کال بودجـوي واکونـه هـر کال دولتـي ادارو تـه صادرکـړي او دې 
تـه پـه پـام سـره دولتـي ادارې خپلـې بودجـوي طرحـې چـې دعوایـدواو 
او  پـه مشـوره  لګښـتونو تخمیـن پکښـې شـامل وي دمالیـې وزارت سـره 
پریکـړې سـره ترتیـب او خپلـه ورسـتنۍ طرحـه دمالیـې وزارت تـه تسـلیم 
کـړي. دمالیـې وزارت دادارو بودجـوي طرحـه  دبودجې کمیټـې ته دبحث 
پـه موخـه وړانـدې کـوي ، دبودجـې کمیټـه دغونـډې په تر سـره کولو سـره 
دادارو بودجـوي طرحـې  دادارو داسـتازو پـه مخکې تر بحث الندې نیسـي 
، دبودجـې کمیټـه  دا واک لـري تـر څـو  بودجه تائیـد، رد او یا له سـره پرې 

غور وکـړي .
 دبودجـې کمیټـه  دادارو تـر مینـځ توافـق شـوی ارقـام  ددولـت دعمومـي 
بودجـې پـه توګـه توحید کـوي  او دبحـث  او هوکـړې په موخه یـی حکومت 
)دوزیرانـو شـورا( تـه وړاندې کوي ، دبودجـې طرحه  دوزیرانو شـورا له تائید 
څخـه ورسـته  دبحـث او ورسـتني تصویـب لپـاره یـې دهیـواد پارلمـان تـه 
اسـتوي، دپالمـان لـه تصویب څخه ورسـته  دجمهـور رئیس له خوا توشـیح 

او دمالیـې وزارت لـه خـوا خپریږي.
عـادي او پراختیایـی بودجـه هـم هـره یـوه پـه دوه بیالبیلـو برخـو ویشـل 
کیـږي  چـې اصلـي ) عملیاتـي ( بودجـه او احتیاطـي بودجـه ده، اصلـي 
بودجـه هغـه وجـوه ده چـې دبودجـوي واحدونـو لـه لـوري د مالـي اړتیـاو 
دلـري کولـو لپـاره  وړاندویـن کیـږي اود بودجـې پـه سـند کـې شـاملیږي 
،امـا احتیاطـی بودجـه دادارو داصلي بودجـې څخه دباندې  دفـوق العاده 
لګښـتنو او دغیـر اټـکل شویولګښـتنو پرته ددولـت په بودجه کې شـاملیږي  

او دکال پـه لـړ کـې داړتیـا پـه صـورت کـې تخصیـص ورکـړل کیـږي .
دمالیـې وزارت لـه خـوا دبودجـې لـه خپریدلـو ورسـته دولتـي ادارې مکلف 
دي تـر څـو  دتطبیـق پـه برخه کې  خپله منظور شـوې بودجـه  دمالي چارو 
او عامـه لګښـتنو دقانـون  او دبودجـوي طرزالعمل سـره سـم کړنې تر سـره 
کـړي ، دکلنـۍ بودجـې طرزالعمل  دمالي چـارو او عامه لګښـتنو دقانون پر 
بنسـټ  ترتیـب او  دولسـي جرګـې له خوا تصویـب کیږي  او دمالـي چارو او 
عامـه لګښـتونو دقانـون اووه دیرشـمې مادې پر بنسـټ دطرزالعمـل له نورو 

قوانینو سـره پـه مغایرت کـې ترجیح ورکـول کیږي.
دبود جې دتمویل سرچینې:

دتمویـل   ، شـي  ښـانه  رو  هـم  سـرچینې  دتمویـل  بایـد  کـې  بودجـه  پـه 
سـرچینې عبـارت دي لـه  کورنـي عوایـد، وړیـا مرسـتې او پورونـه چـې باید 
دبودجـې پـه سـند کـې ولیـکل شـي ، څرنګـه چـې  دمالـي چـارو او عامـه 
لګښـتنو قانـون پـه اوه دیرشـمه مـاده کـې  راغلـي دي چـې وړاندیـز شـوي 
بودجـوي واکونـه  ددغـه قانـون داحکامـو سـره سـم  لـه الندینیـو سـرچینو 

څخـه تمویـل کیـږي.
- دافغانستان بانک کې  دتوحید ی وجوه  شته  اټکل شوې عواید.

- قطعـی  دوړیـا مرسـتو متوقعـه عوایـد  چـې بهرنـي هیوادونـه او نړیـوال 
سـازمانونو ژمنـه کـوي.

- داړتیا وړ پور دبودجې دتمویل لپاره.
- دخزانـو پـه واحـد حسـاب کـې  شـته مبالـغ  چـې دسـمې عامـه پیسـو 

دادارې سـره سـم ورتـه السرسـی وشـي.
۳- بودجوي کنترول

هـر تخصیـص دیـو مالـی کال لپـاره  ددنـدې اوفعالیـت، یـا هغه پـروژه چې 
پـه عمـده مصارفاتـي فصلونـو باندې ویشـل شـوي وي  ځانګړې شـوې دي 
، مخکـې لـه دې چـې تخصیصـات  دلګښـت لپاره پـه واک کې راشـي  دیاد 
شـویو تخصیصاتـو ځانکـړي کیـدل  د وړکیـو فرعـي مصارفاتـي کودونـو پـر 
بنسـټ ددرې میاشـتو لپـاره  دتخصیـص دویشـلو پـر بنسـټ چـې هـرې 

ادارې تـه تسـلیم شـوی ده ، تـر سـره کیـږي .
ادارې پـه خپـل وار سـره  تخصیصـات پـه فصلونـو دوهـم واحدونـو تـه مرکز 
پـه  دلګښـتونو  دتخصیـص  تخصیـص  هرفرعـي   . ورلیـږي  تـه  والیاتونـو  او 
دفتـر کـې ثبـت  او پـه بیلـه توګـه لیـکل کیـږي  او ټولـې ژمنې اودلګښـتونو 
اسـنادونه  مخکـې لـه صادریدلـو  دتخصیـص دلګښـتونو حسـابونو پـه دفتر 
کـې ثبتیـږي. دحسـابداري مسـوولین  پـه بیـال بیلـو کچو سـره هـره معامه 

چـې تـر سـره کویـی داسـنادو دسـاتلو مسـوول  دي.
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بانـکجهانیازشـروعحکومـتموقتاجـرایتمام
پروژههـایانکشـافیراازطریـقوزارتمالیـهانجام
دادهودرهماهنگـیبـاضروریـاتدولـتبـهتمویل
پروژههـایانکشـافیاقـدامنمـودهاسـت.صنـدوق
مسـاعدتبرایبازسازیافغانسـتان)ARTF(ازجانب
کشـورهایمختلـفتمویـلمیگرددکـهمدیریتآن

رابانـکجهانـیبهعهـدهدارد.
دولـت بیـن شـده عقـد توافقنامههـای برمبنـای
افغانسـتانوبانـکجهانـیادارهعالـیتفتیـشبـا
همکاریتخنیکیشـرکتمشـورتیتفتیش،سـاالنه
صورتهـایمالـیپروژههایانکشـافیبانـکجهانی
عالـی ادارات بینالمللـی معیـارات بـه مطابـق را
نامههـای و گزارشهـا و نمـوده بازرسـی تفتیـش،
مدیریـترابـهمراجـعمربـوطارسـالمینمایـد.

 افزایش فیصدی مصرف بودجه
 انکشافی با تطبیق سفارشات
تفتیش امکان پذیر است

بشیر احمد رشیدی
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بـاالی  نظریـات  ارائـه  عـاوه  بـر  تفتیـش  عالـی  اداره  مفتشـین 
سیسـتم  ضعف هـای  و  انکشـافی  پروژه هـای  مالـی  صورت هـای 
کنتـرول داخلـی مراجـع تطبیـق کننده پروژه هـا را ارزیابـی نموده، 
بـا  را  بازرسی شـده، ماحظـات تفتیـش  برویـت اسـناد و مـدارک 
سفارشـات طـور جداگانـه شـامل نامـه مدیریـت پروژه هـا می نماید. 
باوجـود تأکیـد گـروپ تفتیـش اکثـر مسـئولین تطبیـق کننـدگان 
پروژه هـای انکشـافی، در تطبیـق سفارشـات تفتیـش اقدامـات الزم 
را انجـام نمی دهنـد کـه ایـن عمـل سـبب عـدم تکمیـل پروژه های 
اسـت  یـاد آوری  بـه  به وقـت معیـن آن می گـردد. الزم  انکشـافی 
تـا عوامـل مهـم عـدم مصـرف بودجـه انکشـافی را طـور خاصـه با 
ضعـف در مدیریـت دارایی هـا تحریـر نماییم، تا باشـد یـک رهنمود 
خـوب بـرای مسـئولین تطبیـق کننـده و نظارت کننـده پروژه هـای 

گردد. انکشـافی 
از سـال 2002 م بدیـن سـو بـا تطبیق پروژه هـای انکشـاف در مرکز 
و والیـات سـطح ارائـه خدمـات اولیه به مـردم انکشـاف قابل ماحظه 
بـوده اسـت. امـا مشـکات امنیتـی و کاهـش کمک هـای خارجـی 
بـه  دولـت  اسـتراتیژیک  اهـداف  بـه  بـزرگ دررسـیدن  دو چالـش 
شـمار مـی رود. عـدم تکمیـل به موقـع پروژه هـای انکشـافی توسـط 
وزارت هـا و ادارات دولتـی سـبب ناتوانـی در مصـرف مکمـل بودجـه 
اختصاص یافتـه بـه پروژه های انکشـافی گردیده اسـت کـه عوامل آن 
پیچیدگـی تخنیکـی پـروژه، عـدم دسترسـی به سـاحه اعمـار پروژه، 
نبـود متخصصیـن داخلـی، عـدم عاقه منـدی متخصصیـن خارجـی 
جهت اسـتخدام در کشـور، ظرفیت پایین مسـئولین مالی و تخنیکی 
تطبیـق کننـدگان پروژه هـا، نظـارت ضعیـف از عملکـرد مسـئولین 
پـروژه توسـط وزارت هـا و ادارات مربوطه شـان، کمبـود شـرکت های 
داخلـی معتبـر و بـا ظرفیـت در بخـش سـاختمانی، مونتاژ، سـروی، 
مشـورتی و سـایر بخش هـا و عـدم عاقه منـدی شـرکت های معتبـر 
خارجـی بـاکار در شـرایط ناامـن کشـور، قـراردادی بـودن کارمندان 
تطبیـق کننـده پـروژه که باختـم پروژه وظیفـه و عواید ماهواره شـان 
ختـم شـده و بـه این دلیـل عاقه منـدی به تکمیـل پـروژه در میعاد 

ندارند. را  معینـه 
بایـد،  انکشـافی  پروژه هـای  کننـده  تطبیـق  ادارات  و  وزارت هـا 
موضوعـات زیـر را طـور دقیق و همه جانبـه در نظر گرفتـه و از عملی 
شـدن آن در مراجـع تحـت اثرشـان نظـارت جـدی بـه عمل آورنـد.

ترتیبپالنتدارکاتی:
ترتیـب یـک پـان جامـع و قابـل تطبیـق بـرای پروژه های انکشـافی 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. تطبیـق کننـده پـروژه انکشـافی 
حیـن ترتیـب پـان تدارکاتـی بایـد اهـداف پـروژه را در نظـر گرفته 
و مطابـق بـه اسـناد توافقنامـه مسـاعدت و ضمایـم مالـی و تخنیکی 

آن منابـع، اجنـاس، خدمـات و سـایر نیازمندی هـای سـال مالـی را 
مشـخص نماید. پـان تدارکاتی باید پاسـخگوی همـه نیازمندی های 
پـروژه بـوده و به وقـت و زمان معیـن آن ترتیب گردیـده و در تطبیق 

به موقـع آن بایـد کوشـش نهایـی عملـی گردد.
در صـورت عـدم موجودیـت پـان تدارکاتی مؤثـر، در تطبیـق پروژه 
سـکتگی بـروز نمـوده و سـبب عـدم مصـرف بودجـه اختصاص یافته 
پـروژه و درنهایـت باعـث عدم رسـیدن به اهداف پروژه شـده و امکان 

لغـو پـول باقیمانـده پـروژه از جانب تمویـل کنندگان می شـود.
مقامـات ذیصـاح مراجـع تطبیق کننـده پروژه های انکشـافی، باید از 
موجودیـت پـان تدارکاتـی هدفمنـد و هماهنگ با اهـداف توافقنامه 
پـروژه، اطمینـان حاصـل نمـوده و از تطبیـق مؤثر آن نظـارت دایمی 
داشـته باشـند، ایـن عمـل در بلنـد بـردن سـطح مصـارف پـروژه و 

رسـیدن بـه اهـداف پـروژه مراجـع را کمـک می نماید.
سرعتودقتدرپروسهتدارکاتی

پروسـه تـدارکات کـه برویـت پـان تدارکاتـی مؤثـر انجـام می گیرد، 
بایـد دارای یـک تقسـیم اوقـات منظـم باشـد، کـه در آن مراحـل 
تـدارکات زمـان بنـدی دقیـق گردیـده و از بـروز هـر نـوع تأخیـر در 
مراحـل مختلـف تدارکاتـی ماننـد: اعـان، ارزیابی آفرهای پاسـخگو، 
شـارت لیسـت شـرکت ها، ارزیابـی مالـی و تخنیکی شـرکت و نهایی 

سـازی قراردادهـا می باشـد.
هیئـت تدارکاتـی کـه به منظـور ارزیابـی پروسـه انتخـاب می شـوند، 
در تعییـن آن هـا بایـد مراجـع از دقـت زیـاد کار گیرنـد، و از تعییـن 
کارمنـدان کـه در بخش مربوطه مسـلکی نبـوده و دارای تجربه کافی 
نیسـتند، خـودداری گـردد. اکثـر کارمندان کـه جهت ارزیابـی آفرها 
و شـارت لیسـت شـرکت ها و همچنـان به منظـور ارزیابـی مالـی و 
تخنیکـی شـرکت ها تعییـن می گردنـد، دارای ظرفیـت پاییـن  بـوده 
درنتیجـه  ندارنـد.  مسـلکی  دانـش  و  تجربـه  مربـوط  بخـش  در  و 
ارزیابـی اسـناد داوطلبـی طوری که الزم صـورت نگرفته و قـرارداد با 
شـرکت کـه ظرفیـت عملی نمـودن پـروژه را ازلحـاظ منابع انسـانی 
و تجهیـزات نـدارد عقـد می گـردد. سـرانجام عملکرد ضعیـف هیئت 
تدارکاتـی سـبب تأخیـر در اجـرای به موقـع پـروژه توسـط شـرکت 

قـراردادی می شـود.
الزم اسـت آفرها، اسـناد و مدارک شـرکت های داوطلـب برای اجرای 
قـرارداد در هـر بخش که باشـد، توسـط کارمنـدان مسـلکی، باتجربه 
کـه دارای مهارت هـای تخنیکـی مربـوط بـوده به صـورت دقیـق و 
مسـلکی مطالعـه و ارزیابی گردد. انتخاب شـرکت معتبـر برای اجرای 
پـروژه و یـا هـم تـدارک اجنـاس و خدمات نقـش مهـم را در تطبیق 

مؤثـر و در زمـان تعیین شـده، دارد.
از تأخیـر در تطبیقـات حسـابات پـروژه بـا وزارت مالیـه و تمویـل 
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کننـده جلوگیـری شـود.
تمویـل کننـدگان پروژه هـا بعـد از دریافـت صورت حسـاب مصـارف، 
پـول بیشـتر را در حسـاب خـاص پـروژه کریـدت می نماینـد. امـا 
درصورتی کـه مسـئولین مالـی پـروژه در ارائه صورت حسـاب مصارف 
پـروژه و تطبیـق آن بـا بخـش مربـوط وزارت مالیـه تأخیـر نماینـد، 
تمویـل کننـده پروژه پـول موردنیاز پروژه را به حسـاب خاص ارسـال 
نـه نمـوده و این عمل سـبب می شـود، تـا پـروژه در پیشـبرد اهداف 
خـود بـا کمبود پول فزیکی در حسـاب خاص روبرو شـود، و درنهایت 
از سـرعت تطبیق پروژه کاسـته شـده و سـطح مصارف پروژه کاهش 

یافتـه و در تطبیـق پـروژه تأخیـر رونمـا می گردد.
به منظـور جلوگیـری از کمبـود پـول در حسـاب خـاص مسـئولین 
مالـی پـروژه بایـد تطبیقات حسـابات پـروژه را در زمـان معینه انجام 
دهنـد و مسـئولین تطبیق کننده پـروژه ) وزارت یـا اداره مربوطه( از 
چگونگـی روند تطبیق حسـابات نظـارت نموده، ودرصـورت تأخیر در 

انجـام آن اقدامـات الزم را روی دسـت گیرند.
تعییـن کمیسـیون نظـارت از تطبیـق پروژه توسـط وزارت ویـا  اداره 
مربـوط کـه از کارمنـد ارشـد مرجـع باشـند، در تطبیـق موفقانـه 
و همچنـان  پـروژه  مؤثـر  در مصـارف  بخشـیدن  درجهـت سـرعت 

رسـیدن بـه اهـداف پـروژه نهایـت ضـروری و الزمـی اسـت.
ایـن کمیسـیون بایـد، گزارش هـای پیشـرفت پـروژه را طـور دقیق و 
جـدی تحلیـل نموده و مشـکات فـرا راه تطبیق آن هـا را درکمترین 
زمـان حـل نماینـد، نظـارت از تطبیـق پـان تدارکاتـی، نظـارت از 
چگونگـی اجـرای شـرایط قـرارداد توسـط شـرکت های قـراردادی، 
نظـارت از عملکرد مشـاورین، نظـارت از موجودیت سیسـتم کنترول 
داخلـی قـوی و نظـارت از کارکـرد کارمنـدان مالـی واداری پـروژه 
توسـط کمیسـیون نظارتـی در بلند بردن سـطح مصـارف مؤثر پروژه 

حتمـی می باشـد.

نتیجه
بـا تطبیـق پروژه هـای بانـک جهانـی، محصـوالت زراعتـی و مالداری 
انکشـاف یافتـه و زمینـه خودکفایـی کشـور را مسـاعد می سـازد. در 
بخـش عرضـه خدمـات صحـی مـردم از خدمـات ابتدایـی صحـی در 
مراکـز متعـدد صحـی کشـور مسـتفید می شـوند، بـا تطبیـق برنامـه 
دسترسـی بـه روسـتاها، راه هـای قریه هـا بـا ولسـوالی هـا و مراکـز 
والیـات وصـل گردیـده و دررفـت و آمـد مـردم از روسـتا و قریه هـا 
تسـهیات فراهـم می گـردد، برنامـه انکشـاف کیفیـت معـارف زمینه 
دسترسـی نسـل آینـده کشـور را بـه تعلیـم و تربیـه معیـاری فراهم 
می دهـد.  افزایـش  را  انسانی کشـور  منابـع  دانـش  سـطح  و  نمـوده 
همچنـان بـا تطبیـق پروژه های انکشـافی کـه زیربنای اقتصاد کشـور 
را تشـکیل می دهـد، مـردم بـه خدمـات مختلـف مـورد ضرورتشـان 
تربیـه،  و  تعلیـم  هـا،  وپلچـک  پـل  سـرک،  آب،  و  انـرژی  ماننـد، 
تکنالـوژی معلوماتـی و مخابراتـی، خدمـات صحـی، فرصت اشـتغال، 
زمینـه سـرمایه گذاری های کوچـک و متوسـط و سـایر سـهولت ها 

فراهـم می شـود.

پروسـه تـدارکات کـه برویت پـان تدارکاتی مؤثر انجـام می گیرد، باید دارای یک تقسـیم 
اوقـات منظـم باشـد، کـه در آن مراحل تـدارکات زمان بنـدی دقیق گردیـده و از بروز هر 
نـوع تأخیـر در مراحـل مختلـف تدارکاتی ماننـد: اعان، ارزیابی آفرهای پاسـخگو، شـارت 

لیسـت شـرکت ها، ارزیابـی مالـی و تخنیکی شـرکت و نهایی سـازی قراردادها می باشـد.



تفتیــــش شمـاره اول  ســـال 551396

تاریخچهبودجه
بودجـه ازنظـر لغـوی در اصـل از کلمـه بـوژت )boujette( کـه معنـی کیـف )بکسـک( چرمـی را می دهد گرفته شـده اسـت، بودجـه اولین 
بـار در انگلسـتان بـه کار گرفتـه شـد کـه بـه روایتـی کیف کوچک حـاوی مهـر وزارت دارایـی )اقتصاد( آن کشـور بود کـه بعداً نـام بودجه را 

گرفت. به خـود 

بودجهملی
عبـارت از سـند تقنینـی اسـت کـه مجمـوع مصـارف تخمینـی و عوایـد پیش بینی شـده دولـت و واحدهـای دولتی را بـرای یـک دوره معین 
معمـوالً )یـک سـال مالـی( تعییـن و تثبیـت می نمایـد. بودجـه انکشـاف دهنـده تمـام فعالیت هـای سیاسـی، اقتصـادی، دفاعـی، اجتماعـی 

وکلتـوری غـرض تحقـق دیـدگاه آرمان هـای دولـت می باشـد.

ساختاربودجهجمهوریاسالمیافغانستان

  بودجه و مصرف پائین بودجه انکشافی
نمایندگی های دولت

دیبا سادات
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دورانبودجه

اهدافبودجهملیدرافغانستان
• رشد اقتصادی پایدار.

• ازدیاد عواید ملی.
• ایجاد شغل دوام دار.

• کاهش فقر.
• تقویه سکتورهای ممد رشد.

• رفاه اجتماعی پایدار و متوازن.
• کاهش مصارفات و مؤثر سازی خدمات.

پروسهیادوربودجهسازی

معیاراتبرایتعینمقداربودجهیکاداره
• مطابقت با استراتیژی انکشاف ملی و برنامه های دارای اولویت.
• تحلیل و اولویت بندی که توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته.

• تکمیل پروژه های در حال جریان.
• توجه بیشتر به والیات کمتر انکشاف یافته.

• توانمندی مصرف وزارتخانه ها.
• تعهدات دونر ها.

• امکانات وجوه اختیاری به شمول عواید داخلی.
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کنفرانـس رسـمی توکیـو کـه در مـاه جـوالی 2012 م برگزار گردید، غـرض تصریح دوباره و انسـجام تعهدات جدید و تعهـدات صورت گرفته 
بـه دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان در کنفرانس لندن )در جنـوری 2011(، کنفرانس کابل )سـرطان 1389( و کنفرانس بن )در 2011( 
ابـراز نظـر گردیـد. دولت افغانسـتان دیدگاه انکشـافی خود را در راسـتای خودکفا شـدن ارایه داشـته و عـاوه بر آن یک میکانیزم پاسـخ دهی 
دوجانبـه جهـت تطبیـق نظـارت از انکشـاف و اهـداف اصاحـات کـه در چارچوب کنفرانس )توکیو( شـامل اسـت نیـز ارائه گردیـد. عبارت از 
ایجـاد تحـول یـا رشـد اقتصـادی و ثبـات مالـی دولـت و کاهش اتـکا به تمویـل مالـی دونران می باشـد. هـدف کنفرانـس )توکیو( عبـارت از 
چارچـوب پاسـخ دهی دوجانبـه در خصـوص تعهـدات تمویـل کنندگان بین المللـی جهت فراهم سـاختن 4 میلیـارد دالر امریکایی سـاالنه در 

بخش هـای ملکـی الـی سـال 2015 م  و ادامـه حمایـت جامعه بین المللـی الی سـال 2017 م و بعدازآن بوده اسـت.
تمویل کننـدگان از سـال 2001 بـه این طـرف حـدود 2 میلیـارد دالـر امریکایـی را در بخـش همکاری هـای تخنیکی بـه مصرف رسـانیده اند، 
کـه نتایـج و مؤثریـت آن بحث برانگیـز اسـت. تمویـل کننـدگان همـواره خواهان مصـرف مسـاعدت های انکشـافی از طریق بودجـه دولتی )از 
مجـرای وزارت مالیـه( انـد امـا نگرانی هـا در خصـوص ظرفیـت غـرض مدیریـت مالی در سـطح حکومت از سـطح رهبـری تـا مدیریتی وجود 
داشـته اسـت، بدیـن ملحـوظ اکثـر وجـوه کمـک شـده از مجـرای غیردولتـی بـه مصرف رسـیده اسـت که ایـن خود باعـث غیرمنظم شـدن 

جریـان هـای پولـی و عالمی از مشـکات دیگـر می گردد.
نتایـج بازرسـی حسـاب قطعیـه سـال های 1393 - 1395 نشـان دهنده مصرف کمتـر از )55( درصد بودجه انکشـافی طی سـال های متذکره 

بـوده کـه جزئیات آن در جـدول ذیل توضیح گردیده اسـت:

مجموع مصارف بودجه انکشافی نمایندگی های جمهوری اسامی افغانستان طی سال های 1393، 1394 و 1395

بـه اسـاس گـزارش حسـاب قطعیه سـال مالـی 1393، مجمـوع پروژه هـای مندرج در حسـاب قطعیـه )717( پروژه بـوده کـه ازجمله تعـداد )347( یا 
)48.4( درصـد پروژه هـا هیـچ نـوع فعالیـت نداشـته و مصرف آن صفر گزارش داده شـده اسـت. من جملـه پروژه های صفـری، )66( پروژه مربـوط وزارت 
معـارف، )35( پـروژه مربـوط اداره مسـتقل ارگان های محلـی، )31( پروژه مربوط وزارت فواید عامـه، )28( پروژه مربوط وزارت صحـت عامه، )19( پروژه 
مربـوط وزارت تحصیـات عالـی، )18( پـروژه مربوط وزارت انـرژی و آب، )17( پروژه مربـوط وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، )14( پـروژه مربوط وزارت 
احیـاء وانکشـاف دهـات، )11( پـروژه مربـوط وزارت ترانسـپورت، )8( پروژه مربوط شـار والی کابل، )7( پروژه مربوط شـرکت برشـنا، )7( پـروژه مربوط 

وزارت اطاعـات و فرهنـگ، )6( پـروژه مربـوط وزارت معـادن وپطرولیـم ومتباقی مربوط به سـایر واحدهای بودجوی می باشـد.
گرچـه ریاسـت عمومـی خزایـن وزارت مالیـه، دالیل صفری بـودن پروژه های متذکره را ناشـی از عدم مطالبـه تخصیص از جانـب واحدهای بودجوی 

عنوان داشـته است.
امـا ریاسـت عمومـی بودجـه، دالیـل مصـارف پائیـن و صفـری بـودن پروژه هـای متذکـره را چنیـن عنـوان نمـوده اسـت »پروژه هـای وزارت محترم 
معـارف، وزارت زراعـت ومالـداری، وزارت فوایـد عامـه، وزارت احیـاء وانکشـاف دهـات کـه سـطح مصرفشـان پائیـن و یـا در برخـی از پروژه هـا هیچ 
مصـرف صـورت نگرفتـه اسـت موجبـه آن همانـا طوالنـی بـودن پروسـه تـدارکات بوده کـه قراردادهـای آن در آخر سـال منظور شـده و علـت دیگر 

مشـکل امنیتـی بـوده وهـم عـدم ظرفیـت کاری قـرارداد کنندگان می باشـد«.
همچنـان بـه اسـاس گـزارش نتایـج بازرسـی حسـاب قطعیـه سـال مالـی 1394، تعـداد پروژه های قابـل تطبیـق )606( پـروژه ثبت حسـاب قطعیه 
سـال متذکـره گردیـده کـه، ازجملـه )158( یـا )26( درصـد پروژه هـا هیـچ نـوع فعالیـت نداشـته و مصـرف آن صفـر گـزارش داده شـده، من جملـه 
پروژه هـای صفـری، )49( پـروژه مربـوط بـه وزارت معـارف، )22( پـروژه مربـوط وزارت فوایـد عامـه، )15( پروژه مربوط بـه اداره مسـتقل ارگان های 

139313941395سال مالی
158.572.973.664152.079.928.653172.325.315.429مجموع بودجه بعد از تعدیات ظرف سال

98.591.781.93699.525.128.714118.250.739.122تخصیصات صادره
72.648.883.25682.908.924.65993.891.607.133مجموع مصرف

%79.4%83.30%73.68فیصدی مصرف از تخصیصات صادره
%54.48%54.51%45.81فیصدی مصرف از مجموع بودجه
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محلـی، )13( پـروژه مربـوط وزارت صحـت عامـه، )11( پـروژه مربـوط 
بـه وزارت انـرژی و آب، )7( پـروژه مربـوط وزارت تحصیـات عالـی )4( 
پـروژه مربوط وزارت زراعـت، آبیاری ومالداری، )3( پـروژه مربوط وزارت 
احیـاء وانکشـاف دهـات، )4( پـروژه مربـوط شـرکت برشـنا، )3( پـروژه 
مربـوط شـرکت آب رسـانی، )3( پـروژه مربـوط بـه ولسـی جرگـه، )3( 
پـروژه مربـوط ریاسـت عمومـی اداره امور ریاسـت جمهـوری، )2( پروژه 
مربـوط وزارت مالیـه، )2( پـروژه مربـوط وزارت معـادن و پطرولیـم، )2( 
پـروژه مربـوط وزارت امور شهرسـازی و مسـکن، )2( پـروژه مربوط اداره 
مسـتقل هوانـوردی ملکـی، )2( پـروژه مربـوط اکادمـی علـوم و یک یک 
پـروژه مربـوط بـه وزارت هـای امـور خارجه، تجـارت و صنایـع، اطاعات 
و فرهنـگ، مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتی ترانسـپورت، امور سـرحدات 
و قبایـل، کار و امـور اجتماعـی، مشـرانو جرگـه، اداره مرکـزی احصائیه، 

شـورای اقتصـاد ملـی و شـار والـی کابل می باشـد.
ازجملـه پروژه هـای صفـری سـال مالـی 1394، چهـار پـروژه مربـوط به 
وزارت هـای انـرژی و آب، امـور شهرسـازی، فوایـد عامـه و مخابـرات و 
تکنالـوژی معلوماتـی بـا وصـف مطالبـه و صـدور تخصیـص، مصـرف آن 

صفر گـزارش داده شـده اسـت.
مزیـد بـر آن ازجملـه پروژه هـای دارای مصرف، بـه تعـداد )172( پروژه، 
فیصـدی مصـرف آن پائیـن تـر از پنجاه  درصد گزارش داده شـده اسـت.

بودجـه  ضمیمـه  در  منـدرج  پروژه هـای  مجمـوع  ترتیـب  همیـن  بـه 
انکشـافی سـال مالـی 1395 )پروژه هـای انتقالـی نهایـی( کـه بعـد از 

ترتیـب حسـاب قطعیه سـال مالـی 1394، از سـند بودجه ابتدایی سـال 
)بودجـه ملی سـال مالـی 1395( انتقال یافتـه جمعاً تعـداد )664( پروژه 
بـوده، کـه ازجملـه )1( پـروژه جدیـد و متباقـی )663( پـروژه انتقالـی 
می باشـد، چنانچـه )1( پـروژه از سـال 1380 )2( پروژه از سـال 1381، 
)17( پـروژه از سـال 1382، )11( پـروژه از سـال 1383، )28( پـروژه از 
سـال 1384 )32( پـروژه از سـال 1385، )37( پـروژه از سـال 1386، 
)34( پـروژه از سـال 1387، )21( پـروژه از سـال 1388، )37( پـروژه از 
سـال )1389(، )60( پروژه از سـال 1390، )112( پروژه از سـال 1391، 
)117( پروژه از سـال 1392، )77( پروژه از سـال 1393 و )77( از سـال 

1394 بـه شـکل انتقالـی ادامه داشـته اسـت.
بـه ماحظـه حسـاب قطعیـه سـال مالـی 1395 بـه تعـداد )16( پـروژه 
در بررسـی وسـط سـال و )15( پـروژه بـه قسـم ضمیمـه بودجـه و یـا با 

اسـتفاده از کودهـای ریـزرف جدیـداً شـامل بودجـه گردیـده اسـت.
عـاوه بـر آن بـه تعـداد )11( پـروژه در بررسـی وسـط سـال و )10( 
پـروژه در اثـر تعدیـات داخـل نمایندگـی از بودجـه حذف گردیـده، که 
به این ترتیـب تعـداد پروژه هـای قابـل تطبیـق در حسـاب قطعیـه )674( 
پـروژه را احتـوا می نماید.کـه ازجملـه پروژه هـای قابـل تطبیـق تعـداد 
)32( پـروژه جدیـد )یـک پـروژه درسـند بودجـه بـوده و 31 پـروژه در 
جریـان سـال جدیـداً در بودجه افـزود گردیـده( و متباقـی )642( پروژه 

انتقالـی می باشـد.
 طـوری که حسـاب قطعیه بودجه انکشـافی سـال مالی 1395 مشـاهده 
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می گـردد ازجملـه پروژه هـای قابـل تطبیـق تعـداد )158( یـا )23.4( 
درصـد پروژه هـا هیـچ نـوع فعالیـت نداشـته و مصـرف آن صفـر گزارش 
داده شـده، کـه من جملـه پروژه های صفری بـه تعداد )41( پـروژه مربوط 
بـه وزارت معـارف، )29( پـروژه مربوط به وزارت فوایـد عامه، )12( پروژه 
مربـوط بـه وزارت صحـت عامـه، )10( پـروژه مربـوط بـه وزارت انرژی و 
آب، )8( پـروژه مربـوط بـه وزارت امـور شهرسـازی و مسـکن، )7( پروژه 
مربـوط بـه اداره هوانـوردی ملکـی، )7( پروژه مربوط به شـرکت برشـنا، 
)5( پـروژه مربـوط به شـار والی کابـل، )5( پروژه مربوط بـه وزارت کار و 
امـور اجتماعـی، شـهدا و معلولین، )3( پـروژه مربوط بـه وزارت اطاعات 
و فرهنـگ، )3( پـروژه مربـوط بـه شـرکت آب رسـانی وکانالیزاسـیون 
شـهری، )2( پـروژه مربـوط بـه مشـرانو جرگـه، )2( پـروژه مربـوط بـه 
ولسـی جرگـه، )2( پـروژه مربـوط بـه ریاسـت عمومـی اداره امـور، )2( 
پـروژه مربـوط بـه وزارت تحصیـات عالـی، )2( پـروژه مربوط بـه وزارت 
امـور مهاجریـن و عـودت کننـدگان، )2( پـروژه مربوط بـه وزارت معادن 
وپطرولیـم، )2( پـروژه مربـوط بـه اداره مسـتقل ارگان هـای محـل، )2( 
پـروژه مربـوط بـه ریاسـت عمومـی انسـجام امـور کوچی هـا، )2( پـروژه 
مربـوط بـه اداره مسـتقل انکشـاف زون پایتخـت، )1( پـروژه مربـوط بـه 
وزارت مالیـه، )1( پـروژه مربـوط به وزارت امور داخلـه، )1( پروژه مربوط 
بـه وزارت تجـارت و صنایـع، )1( پـروژه مربـوط بـه وزارت مخابـرات و 
تکنالـوژی معلوماتـی، )1( پـروژه مربـوط بـه وزارت زراعـت، آبیـاری و 
مالـداری، )1( پـروژه مربـوط به وزارت ترانسـپورت، )1( پـروژه مربوط به 
وزارت امـور سـرحدات و قبایـل، )1( پـروژه مربـوط بـه ریاسـت عمومی 
تربیت بدنـی و سـپورت، )1( پـروژه مربـوط بـه اداره عالـی تفتیش و )1( 

پـروژه مربـوط بـه اداره ملـی آمادگـی مبارزه بـا حوادث، می باشـد.
ازجملـه پروژه هـای صفـری بـه تعـداد )6( پـروژه مربـوط بـه ولسـی جرگه 
شـورای ملـی و وزارت های مالیه، امور مهاجرین و عـودت کنندگان، زراعت، 
آبیـاری و مالـداری، انـرژی و آب و وزارت ترانسـپورت بـا وصـف مطالبـه و 

صـدور تخصیـص کـدام فعالیت نداشـته و مصـرف آن صفر می باشـد.
عـاوه بـر آن یـک تعـداد پروژه هـا کـه از اثـر تقاضـای ادارات مربوطه در 
بررسـی وسـط و یـا بـا اسـتفاده از کودهـای احتیاطـی در جریـان سـال 
مالـی 1395 از وجـوه اختیـاری شـامل بودجـه گردیـده، نیـز مصرف آن 

صفـر گزارش داده شـده اسـت.
قـرار ماحظه حسـاب قطعیـه عـاوه از پروژه های صفری، مصـرف تعداد 

)192( پـروژه دیگـر نیـز پائین تـر از )50( درصد وانمود گردیده اسـت.
گرچـه در ارتبـاط بـه پروژه هـای صفـری و مصـارف پائیـن پروژه هـا من 
جانـب واحدهـای بودجـوی و وزارت مالیـه دالیـل مختلف ارائـه گردیده 
اسـت، ولـی از آنجائـی که حـدود )95( درصد بودجه انکشـافی از مدرک 
مسـاعدت های خارجـی )باعـوض و قـروض( تمویـل می گردد، بنـاً عدم 

مصرف بودجه انکشـافی به هر دلیلی که باشـد، سـبب می گـردد تا وجوه 
تعهـد شـده بـدون اسـتفاده در حسـاب دونر هـا باقیمانـده و فرصت های 
اسـتفاده از ایـن وجوه از دسـت بـرود و احتمـال اینکه بنابرعـدم مصرف 
بودجـه انکشـافی در زمان تعیین شـده دونر هـا حاضر بـه پرداخت وجوه 

تعهـد شـده در آینده نباشـند، نیز وجـود دارد.
عـاوه بـر آن عـدم مصرف بودجه انکشـافی سـبب عدم تطبیـق پروژه ها 
بخصـوص پروژه هـای زیربنایـی و یـا عـدم تکمیـل پروژه هـای نیمه کاره 
کـه  بازداشـته  تعیین شـده  اهـداف  بـه  رسـیدن  از  را  دولـت  گردیـده، 
پیامدهـای ناگـواری را برای دولت و مردم کشـور در قبال خواهد داشـت.

مزیـد بـر آن طـوری کـه ماحظـه می گـردد، آغـاز کار یـک تعـداد از 
 ،1382  ،1381 سـال های  از  می باشـد  زیربنایـی  اکثـراً  کـه  پروژه هـا 
1383، 1384،1385 و... وانمـود گردیـده، امـا تاکنـون کار آن تکمیـل 
نگردیـده و هنـوز هـم ادامـه دارد، عـدم تکمیـل کار چنیـن پروژه هـا در 
زمـان معینـه به هـر دلیلی که باشـد نه تنها باعـث از بین رفتـن کارهای 
انجام شـده قبلـی و اتـاف دارایـی عامـه گردیـده، بلکـه سـبب افزایـش 
قیمـت تمـام شـد پـروژه شـده و از ناحیـه افزایـش قیمت هـا نیـز ضـرر 
را متوجـه دولـت می سـازد. عـاوه بـر آن تـداوم کار پروژه ها مـردم را از 
دسترسـی زودهنـگام بـه امکاناتـی که از تکمیـل چنین پروژه هـا متصور 

اسـت نیز محـروم می سـازد.
پروژه هـا،  کار  تکمیـل  قسـمت  در  دولـت  تـا  می نمایـد  ایجـاب  لهـذا 
بخصـوص پروژه هـای سـاختمانی و زیربنایـی کـه ازسـال هـای متمادی 
بـه این طـرف ادامـه دارد، تدابیـر مشـخص و عملـی اتخـاذ نمـوده و در 
ایـن راسـتا الزم اسـت تـا وزارت مالیـه در همـکاری بـا ادارات ذیربـط 
پروژه هـای انتقالـی را بازنگـری وآنعـده از پروژه هـای که طی چند سـال 
اخیـر کـدام فعالیـت نداشـته و یـا اینکـه فعالیـت شـان محـدود اسـت، 
در قسـمت حذفشـان از سـند بودجـه تصمیم اتخـاذ نماینـد. در مصرف 
بودجـه انکشـافی، بـاالی پروژه هـای کـه تمویـل آن از طریـق قـروض و 
مسـاعدت های خارجـی در نظراسـت، بایـد تمرکز بیشـتر صـورت گیرد.
پروژه هـای  مصـارف  مطلـوب  سـطح  بـه  رسـیدن  به منظـور  همچنـان 
انکشـافی، ایجـاب می نمایـد تـا وزارت هـای مالیـه و اقتصـاد در همکاری 
بـا سـایر ادارات، میکانیـزم کارا و عملـی سـطح نظـارت از پروژه هـای 
انکشـافی را تقویـت بخشـیده در رفـع مشـکل آن در زمـان معینه توجه 

دارند. مبـذول 

منابع:
کتاب بودجه دولتی، مؤلف، دوکتور سید محمد تینگار

گزارش PFM )اداره مالی عامه(
گزارش بازرسی حساب قطعیه، سالهای 1393، 1394 و 1395



رمضان 
 افســـوس کـــه ایـــام شـــریف رمضـــان رفـــت
ـــه از دســـت جهـــان رفـــت ـــک مرتب ـــه ی ـــد ب ســـی عی
افســـوس کـــه ســـی پـــاره ایـــن مـــاه مبـــارک
از دســـت بـــه یکبـــار چـــو اوراق خـــزان رفـــت
ــرگ ــد از گـ ــه بـ ــن گلـ ــظ ایـ ــان حافـ ــاه رمضـ مـ
ــبان رفـــت ــه شـ ــن گلـ ــر ایـ ــه زود از سـ ــاد کـ فریـ
شـــد زیـــر و زبـــر چـــون صـــف مـــژگان، صـــف طاعـــت
رفـــت دالن  بیـــدار  جمعیـــت  شـــیرازه 
بـــی قـــدری مـــا چـــون نشـــود فـــاش بـــه عالـــم؟
ماهـــی کـــه شـــب قـــدر در او بـــود نهـــان، رفـــت
حیـــوان ســـایر  و  بشـــر  از  تمیـــز  برخاســـت 
آن روز کـــه ایـــن مـــاه مبـــارک ز میـــان رفـــت
تـــا آتـــش جـــوع رمضـــان چهـــره برافروخـــت
از نامـــه اعمـــال، ســـیاهی چـــو دخـــان رفـــت
آمـــد تیـــر دریـــن معرکـــه  بـــا قامـــت چـــون 
رفـــت کمـــان  ماننـــد  قـــد  بـــا  گنـــه  بـــار  از 
را گنـــه  بـــار  کـــس  همـــه  دوش  ز  برداشـــت 
چـــون بـــاد، ســـبک آمـــد و چـــون کـــوه، گـــران رفـــت
چـــون اشـــک غیـــوران بـــه ســـراپرده مـــژگان
دیـــر آمـــد و زود از نظـــر آن جـــان جهـــان رفـــت
یعقـــوب دل  بـــر  نـــرود  یوســـف  رفتـــن  از 
آنهـــا کـــه بـــه صائـــب ز وداع رمضـــان رفـــت
صائب

 منلگ شم
زه چـــې راخلـــــمه کچکـــول او ستــــــــــا ملنـــګ شـــم
ـــام و ننـــګ شـــم ـــر ن ـــر تـــــــــــــــــ ـــه تی ـــو هغـــه ســـاعت ب  ن
ـــې ـــه پات ـــای را ن ـــه ځ ـــه وي هـغــــــــــــــــــ ـــګ ب ـــام و نن  ن
ـــم  ـــګ ش ـــت رن ـــه توم ـــتا پ ـــې زه س ـــې چ ـــای ک ـــوم ځ ـــه ک  پ
پـــروا نشـــته کـــه دنیـــا را پـــوري خــــــــــــــــــــــــــــاندي
ـــم ـــګ ش ـــدې زه تن ـــور و خان ـــې ن ـــم چ ـــه ی ـــوم ن  ماشــــــــــ
 ســـتا پـــه عشـــق کـــې کـــه ستــــــــــــی پـــه اور کـــې
ـــم ـــګ ش ـــه پتن ـــاد لک ـــه زه ی ـــاندم ک ـــر کـــــــــــــــــــــ  فخ
 مـــا چـــې عـــزم ســـتا د ســـپین رخســـار دی کـــــــــــــړی
ـــو کـــــــــــې رنـــګ رنـــګ شـــم  وا بـــه نـــه وړم کـــه پـــه وین
 پـــه شـــا تلـــــــل د مــــــــیړنیـــــــــــو بـــد نامــــــــــــــــي ده 
اوس بـــه زه ملنـــګ جـــان څرنګـــه پـــه څنـــګ شـــــــــــم

ملنګ جان



زغل
ـــن ـــمن مک ـــا دش ـــوش ب ـــت داری گ ـــا دوس ـــر ب ـــم اگ چش
مکـــن جوشـــن  رضـــا  جـــز  را  قضـــا  تیربـــاران 
ــوختن ــر سـ ــه دل بـ ــون پروانـ ــت چـ ــه ننهادسـ ــر کـ هـ
مکـــن پیرامـــن  طـــوف  را  آتشـــین  حریـــف  گـــو 
گذشـــت شـــکرریزان  کـــوی  در  پرهیزســـت  جـــای 
وا روزن مکـــن یـــا چشـــم  بگـــو  تـــرک دل  بـــه  یـــا 
ــد ــی می دهـ ــی گواهـ ــه بیراهـ ــا بـ ــر مـ ــو بـ ــت کـ کیسـ
مکـــن مـــن  عیـــب  و  شـــهرآرا  روی  آن  ببیـــن  گـــو 
دوســـت مهـــر  از  روی  نگرداننـــد  هرگـــز  دوســـتان 
مکـــن دشـــمن  از  دوســـت  قیـــاس  معاذاللـــه  نـــی 
زبـــان بـــر  حدیثـــش  دارم  روان  دارد  روان  تـــا 
ــن ــن مکـ ــیمین تـ ــار سـ ــاد یـ ــه یـ ــد کـ ــنگ دل گویـ سـ
مـــردن انـــدر کـــوی عشـــق از زندگانـــی خوشترســـت
تـــا نمیـــری دســـت مهـــرش کوتـــه از دامـــن مکـــن
شـــاهد آیینه ســـت و هـــر کـــس را کـــه شـــکلی خـــوب نیســـت
مکـــن روشـــن  آیینـــه  در  بســـیار  نگـــه  گـــو 
کـــرد پنجـــه  نشـــاید  ســـیمین  ســـاعد  بـــا  ســـعدیا 
گـــر چـــه بـــازو ســـخت داری زور بـــا آهـــن مکـــن

سعدی 

زغل
څـــو پـــه بـــاغ کـــې ال یـــو ګل د نوبهـــار شـــته
شـــته چغـــار  پـــرې  توتیانـــو  د  بلبلـــو،  د 
نـــن دې غـــم لـــه مانـــه ځـــان ســـاتي کـــه ښـــه کا
شـــته یـــار  راســـره  بهـــار  د  ســـیل  پـــه  چـــې 
چـــې لـــه یـــاره ســـره مســـت، د ګلـــو ګشـــت کـــړم
شـــته پیـــزار  شـــي  رانـــژدې  کـــه  محتســـب 
ــوري ــه خـ ــار نـ ــه بهـ ــم پـ ــا غـ ــا دې زمـ ــیخ مـ شـ
ــته ــوار شـ ــدې غمخـ ــریندې غونـ ــاب او سـ ــې ربـ چـ
لـــه الســـه د میـــو جـــام کښـــېږدم  زه  بـــه  نـــه 
شـــته کار  ســـره  پارســـاییې  لـــه  زمـــا  نـــه 
ورکـــړ رخصـــت  تـــه  پارســـایۍ  خپلـــې  و  مـــا 
شـــته ډار  اوس  مـــې  پارســـایانو  نـــورو  دا  پـــه 
واخلـــه! خبـــر  ښـــهر  د  زمـــا  بیـــا  ســـاقي! 
ال یـــو څـــو پـــه کوڅـــو پاتـــې پرهېـــز ګار شـــته
ګل و مـــل، ســـاز و ســـرود، ســـاقي ســـرې ســـترګې
ال بـــه ډېـــر عالـــم رســـوا کا چـــې دا چـــار شـــته
زدویـــي مـــا  لـــه  عقـــل  پیالـــه  هـــر  پـــه  چـــې 
شـــته بـــار  بـــار  پـــه  رابانـــدې  منـــت  ســـاقي  د 
دی هغـــه  خـــوار  کـــې  موســـم  پـــه  ګلونـــو  د 
چـــې یـــې نـــه پیالـــه پـــه الس نـــه یـــې نـــګار شـــته
دی زمانـــې  د  جهـــان  شـــاه  هغـــه  نـــن 
پـــه دســـتار شـــته ګلونـــو  د  یـــې  دســـته  چـــې 
چـــې نـــا اهـــل پـــه غفلـــت وربانـــدې نـــه ځـــي
ـــته ـــار ش ـــې خ ـــګ ک ـــه څن ـــر ګل پ ـــل د ه ـــه وص ځک
دي ســـوداګر  ګلونـــه  زېبـــا  بهـــار  د 
لخلخـــه بـــه ځنـــې پیـــري چـــې خریـــدار شـــته
ورکـــړه عشـــرت  د  داد  زړه  د  خوشـــاله!  نـــن 
دا څـــو ورځـــې غنیمـــت دی څـــو ګلـــزار شـــته

خوشحال خان بابا
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regulation. Comparative analysis between current years with 
previous years› financial information should be done during 
the planning phase. Minor items, variation and below than 
materiality level shall be considered for the analytical review, 
for. e.g. if commission income is observed less variation 
compare to the previous year›s related to same transaction, 
the analytical review shall be appropriate to assure the items 
presented in the financial statements. 

 Test of control should be done for the selected items from 
starting process to the presentation on financial statements, 
for e.g, procurement of fixed assets shall be tested as: 
requirement, approval for requirement and budgeting, all 
procurement process, recording on appropriated accounting 
head, ledger posting, presentation and disclosure on financial 
statements.  Financial statements includes presentation 
under non-current assets on Balance sheet, depreciation 
charging under Income statement, cash outflow under Cash 
flow statement and disclosure of accounting policy and 
estimation of depreciation. 

Substantive audit procedures includes the various steps 
for each items of accounting heads, generally the following 
procedures shall be applied:

• Verification that expenditures correspond to the 
budgets as approved by the authorities. Briefly analyse 
the deviations between budgeted and effective expenses.
• Verification of the respect of purchasing procedures and 
also that goods purchased are utilized within the foreseen 
objectives and are still available or have been ceded/sold 
in conformity with the methods defined in procurement 
act and regulations. 
• Verification of the transactions under the following 
aspects:

• Conformity of expenditure authorizations and validity 
of the supporting documents;
• Arithmetic accuracy of accounts, supporting 
documents and financial statements;
• Accuracy of the bookkeeping entries;
• Allocation of expenditures in conformity with budgets;
• Verification that contracts are in conformity with 
prevailing laws and regulation;
• Verification that receipts are exhaustively and 
regularly accounted for;
• Control of advances, accrued, justification for amounts 
overdue or outstanding for long.
• Verification that the accounting systems in use 
respond to the needs of managements, particularly as 
concerns cost analysis.
• Verification of fixed overhead charge, variable 
overhead charge, material and labour cost for the 
costing of product in case of manufacturing Enterprises 
and verification of relevant cost/expenses in case of 
Enterprise other than manufacturing.
• Verification that all corrections required from previous 
audit have been carried out.

Supervision and Review

The work of the auditors at each level and audit phase 
should be properly supervised during the audit, and 
documented. Supervision and review of audit includes 
auditors› understanding of the audit plan; compliance of 
auditing standards and practices; auditing based on specified 
plan, evidence adequately supporting all conclusions, 
recommendations and opinions; achievement the stated 
audit objectives; and the audit report includes the audit 
conclusions, recommendations and opinions as appropriate.

 Responsibility for Financial Statements
The financial statements are management’s responsibility. 
The auditor’s responsibility is to express an opinion on the 
financial statements. Management is responsible for sound 
accounting policies and for establishing and maintaining 
an internal control structure that will among other things, 
record, process, summarize and report financial data that is 
consistent with managements assertions embodied in the 
financial statements.

Audit Report:
At the end of each audit the auditor should prepare a 
written opinion or report, as appropriate, setting out the 
findings in an appropriate form; its content should be 
easy to understand and free from vagueness or ambiguity, 
include only information which is supported by competent 
and relevant audit evidence, and be independent, objective, 
fair and constructive. Findings related to the internal controls 
shall be issues on a separate report, findings that are related 
to material misstatements on the financial statements and on 
the tests of compliance with applicable laws and regulations 
shall be included in the form of auditors› opinion. 

Management letter should include the analysis along with 
findings of each accounting head of balance sheet items 
profit and loss analysis of Income statements, for e.g analysis 
on reserve, loan and borrowings, current liabilities, debtors, 
inventories, gross profit, operating profit comparison with 
previous year, findings on non-compliance of laws and 
regulations etc. Auditors› report should be issued as per the 
format approved by the SAO. 

Conclusion
General audit procedures of financial audit for Enterprises 
do not differ with the audit of budgetary units.  The matters 
for considerations for the audit are totally different from 
budgetary units. Reading the financial statements is required 
in depth knowledge and skills of commercial accounting 
principles as well as applicable accounting and auditing 
standards. Government auditors need to have sufficient 
professional knowledge for the audit of Enterprises. In this 
article, brief explanation regarding the audit procedures 
for the audit of Enterprises is explained. If the auditors 
understand it, able to execute the analytical review, test of 
controls and substantive audit procedures for the account 
balances and transactions, then the management letter and 
auditors› report with opinion may be issued. 
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laws should be considered for the audit of SOEs.
• Regularity laws, directives etc.: Enterprises having under 
regularity entity, for e.g.  Ministry of Communication and 
information technology.
• Specific law for the enterprises: for e.g. Electricity act 
applicable to Breshna Sherkat.
• Taxation laws etc.

Objectives of the Audit
The objectives of the audit SOEs shall be: 

• Express an opinion on whether the financial statements 
of the audited Enterprises as a whole present fairly, in all 
material respects the financial position of the organization 
at year end, the results of its operations for the year then 
ended, etc., in conformity with applicable accounting 
principles;
• Audit of financial systems and transactions including 
an evaluation of compliance with applicable statutes and 
regulations as mentioned above under applicable laws 
and regulations; 

Scope of Audit
The audit should be organized to cover adequately all 
aspects of the enterprise as far as these are relevant to the 
financial statements being audited and should be reasonably 
satisfied that:

• The information contained in the underlying accounting 
records and other source data is reliable and sufficient; and 
• Whether the relevant information is properly disclosed in 
the financial statements subject to statutory requirements, 
where applicable.
• Relevant statutory requirements are fully complied.

Audit Planning 
The auditor should plan the audit in a manner which ensures 
that an audit of high quality is carried out in an economic, 
efficient and effective way and in a timely manner. The 
good planning indicates the professional practices for the 
audit. For the effective audit planning, the auditor should 
collect and review at least the following information from 
the Enterprises, analyses the information and develop the 
overall audit strategy and audit program:

• Board minutes of the relevant Enterprises,
• Enterprises› strategy, mission, vision and operating plan,
• Internal organization (structures, functions, tasks, 
authority, responsibilities, methods, procedures, etc.),
• Approved budget, program, progress reports,
• Existence, respect and application of laws, regulations 
and instructions,
• Accounting and reporting system,
• Financial statements (Balance sheet, Income Statement, 
Cash flow statements, accounting policy and notes to 
account),
• Internal audit report, others monitoring reports etc,
• Reports that are submitted by the enterprises to the 
regulating entity

• Previous years› audit report

During the planning, auditor should determine the material 
level and sampling size after identifying important aspects 
of the environment and making risk assessment. Then 
after, substantive audit procedures (Audit program) should 
be developed for the audit of high values, key items and 
sampling items. 

Audit Execution
In the audit of financial statements of the Enterprises, the 
auditor should determine whether the relevant information 
is properly disclosed in the financial statements by:

• Comparing the financial statements with the underlying 
accounting records and other source data; and
• Considering the judgment that management has made 
in preparing the financial statements, accordingly, assess 
the selection and consistent application of accounting 
policies, the manner in which the information has been 
classified, and the adequacy of disclosure.

Auditor should obtain the trial balance and the ledgers of 
each accounting head and prepare the lead schedule for the 
audit before execution the audit. Approved standard costing 
should be required for the manufacturing Enterprises. 
Analytical review, test of control and substantive procedures 
should be performed during the audit execution of financial 
statements and review of compliance of relevant laws, 
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Background  

Proper and effective control through audit is necessary in the case of state enterprises 
as the funds invested in them do not belong to those who manage the affairs of these 
enterprises. State-Owned Enterprises (SOEs) play a significant role to the economy, 
especially in areas such as employment, capital investment, gross domestic product, 
foreign exchange earnings and government revenue by way of taxes and dividends. 
Currently, there are 137 enterprises throughout in Afghanistan operating in the 
different sectors to fulfill the government obligations to the people of Afghanistan as per 
the objectives mentioned in article 2 of State-owned Enterprises law.  Supreme Audit 
office law provides the audit authority to Supreme Audit Office (SAO) over all entities 
those are utilizing or holding public properties, funds, audits of legality, regularity of 
revenues, public expenses to determine the financial responsibilities, facilitating the 
transparent accountability system of public funds and contributing betterment of 
financial management system. 

 Auditing on the expenditures and incomes of Enterprises provides the suggestions 
only on the findings to resolve those issues.  The audit of Enterprises is more complex 
than the audit of budgetary units. Based on the objectives and authority of Supreme 
Audit office law, auditors of SOEs should consider the following matters for the audit 
of SOEs:

AUDIT OF STATE-OWNED 
ENTERPRISES

 Lila Raj Dhakal, 
 International Advisor

 to Enterprises and
 Organisations Audit

department, SAO

Fundamental Principles
SAO Afghanistan is a member of International Organization 
of Supreme Audit Institutions
(INTOSAI), so the audit will be carried out in accordance with 
INTOSAI Auditing Standard in conjunction with guidelines 
issued by the Auditor General.  The auditors should comply 
with ethical principles governing professional responsibilities 
issued by SAO. Generally professional ethical principles are: 

• Professional Competence and Due Care
• Confidentiality
• Professional Behaviors:
• Integrity, Objectivity and Independence
• Technical Standards

Likewise the knowledge of Qatia accounts and Qatia 
statements in budgetary units, the auditors of SOEs 
should have knowledge of financial statements, applicable 
accounting standards and able to read and analyze the 
financial information contained in the financial statements. 
Presentation of Financial Statements is a foundation standard 
that explains basic accounting and financial reporting 
principles and style of presentation. Financial statements 
presented as per International Financial Reporting Standards 
(IFRS) comprise a complete set of: 

– A Statement of Financial Position (Balance Sheet) as at 
the end of the year; 

– A Statement of Comprehensive Income for the period;
– A Statement of Changes in Equity for the period;
– A Statement of Cash Flows for the period;
– Notes comprising of a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information ;
– A statement of financial position as at the beginning of 
the earliest comparative period when an entity applies an 
accounting policy retrospectively or makes a retrospective 
restatement of items in its financial statements, or when it 
reclassifies items in its financial statements. 

Applicable laws and regulations
SOEs are established for providing good services to the 
citizen having various objectives. The auditors of SOEs 
should consider at least following laws for the compliance 
aspects during the audit:

• State-owned Enterprises law: Review of roles and 
responsibility in conjunction with the compliance of the 
law by the Enterprises
• Corporations and Limited Liability Company›s law 
of Afghanistan or relevant company›s laws for those 
enterprises registered under the companies laws. 
Corporations and Limited Liability Company›s law states 
that the companies registered under this act, they should 
present their financial statements as per IFRS. Compliance 
of applicable accounting standards, provisions of relevant 


