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تفتيش  شماره دوم  سال 21395

درازای  بـه  عمـری  تفتيـش  عالـی  اداره 
کمتـر از يـک قـرن دارد؛ عمـری کـه بـا فـراز 
و نشـيب هـای فراوانـی روبـرو بـوده اسـت، اما 
بـر هيـچ کسـی پوشـيده نيسـت کـه فعاليتهـا و 
دسـتاوردهای آن در بيـش از يـک دهـه نويـن 
آن بـه مراتـب بيشـتر از چيـزی اسـت کـه قبـا 
داشـته اسـت. ايـن بـه اذعـان برخـی از روسـای 
ايـن اداره اسـت که تعـدادی از آنهـا حتی بيش 
از 40 سـال در  حرفه تفتيـش خدمت کرده اند.

مديريـت سـالم يکی از شـاخصه های مهم 
نظام اداری اسـت، خوشـبختانه از سال 1381 به 
ايـن طـرف تحت  مديريت سـالم هيات رهبری  
و تـاش هـای پوهندوی دکتور محمد شـريف  
تفتيـش  اداره عالـی  بهتـری در  نظـم  شـريفی؛ 
حاکم اسـت. پايبندی به وظيفه دسـيپلين اداری 
و جلوگيری از ترک خودسـرانه وظيفه، پانيزه 
کـردن اجـراآت در بخـش های مختلـف، ارايه 
گـزارش از چگونگـی تحقـق پانهـای مربوط، 
تنظيـم دفاتـر و... از مسـايلی اسـت کـه در ارايه 
نظـم بهتـر اداری در ايـن اداره موثر بوده اسـت.

منحيث  افغانستان  تفتيش  عالي  اداره 
از  کشور،  در  کننده  بازرسي  نهاد  عالی تريـن 
با جديت،  بازرسـی های مختلف  اجرای  طريق 
مالي شفاف و  امور  اداره  و  روند حکومتداری 
حسابده را از طريق حسابرسي ترويج می نمايـد، 
عالي  اداره  نقش   )1392 )سال  جديـد  قانون 
حـدود  و  نموده  تعريف  مجدداً  را  تفتيش 
تفتيش  شمول  به  را  اداره  اين  بازرسـی های 
قانون  اين  است.  بخشيده  گسترش  عملکرد 
کـه  می دهـد  صاحيت  تفتيش  عالي  اداره  به 
المللي  بين  معيارات  اساس  به  را   بازرسـی ها 
انجام دهد، اداره عالي تفتيش افغانستان منحيث 
همواره  )انتوسای(  المللـی  بين  سازمان  عضو 
تاش می نمايـد که در تمام بازرسـی ها بشمول 
تفتيش عملکرد که از سال )1392( بدين طرف 
اجرا  عالـیتفتيش  اداره  توسط  افغانستان  در 

گرديده است از معيارات بين المللـی در تطبيق  انـواع مختلـف تفتيشاستفاده و در مطابقت 
شـود. انجام  بازرسـی ها   آن  به 

شـاخصه هـا و مولفـه هـای زيادی اسـت که اکنون بيـش از هر زمانی نقـش و اهميت 
ايـن اداره را بيـش از هـر زمانـی تبـارز مـی دهـد. توجـه جالتمـآب رييـس جمهـور  بـه 
کارکردهـا و دسـتاوردهای اداره، چنديـن بـار تقدير از گزارش های ارسـالی ايـن اداره به 
مقـام محتـرم رياسـت جمهوری، ارايه پـاداش نقدی بـه اداره، ديدار هـای متوالی با رييس 
اداره عالـی تفتيـش و مـواردی از ايـن دسـت شـاهدی بـر ادعـای مـا در توجه جـدی مقام 
رياسـت جمهـوری بـه ايـن اداره و کاکردهـا و خدمـات آن در بسترسـازی مناسـب بـرای 

ايجاد شـفافيت و حکومت پاسخگوسـت. 
 

همزمان با تقدیم گزارش بازرسی حساب قطعیه؛
 چرا بازرسی حساب قطعیه مهم است؟!

یادداشت اداره
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گزارش ها

رئيـس  غنـی  اشـرف  محمـد  جالتمـآب 
جمهوری اسـامی افغانسـتان ظهر روز دوشـنبه 
18 اسـد بـا رئيس و هيات رهبـری اداره عالی تفتيش در 

ارگ رياسـت جمهـوری ديـدار و گفتگـو کـرد.
شـريف  محمـد  دکتـور  پوهنـدوی  ديـدار  ايـن  در 
شـريفی رئيـس اداره عالـی تفتيـش بـا ابـراز خرسـندی 
از جالتمـآب رئيـس جمهـور بـرای پذيرش ايـن اداره؛ 
خاطرنشـان سـاختند: اداره عالـی تفتيش خرسـند اسـت 
جمهـور  رئيـس  جالتمـاب  مدبرانـه  حمايـت  از  کـه 

اسـت. برخـوردار 
در ايـن ديـدار ابتـدا پوهنـدوی دکتـور محمـد شـريف 
شـريفی رئيـس ادارة تفتيش در مورد هدف ايجـاد اداره 
مذکـور و چگونگـی کارکرد آن معلومـات داد و هيات 
رهبـری اداره تفتيـش را بـه رئيس جمهـور معرفی نمود.

و  معاونيـن  از  نشسـت  ايـن  ادامـه  در  دکتـور شـريفی 
برخـی از مفتشـين اداره خواسـتند تا بـه معرفی مهمترين 
دسـتاوردهای اداره عالـی تفتيـش در حـوزه مسـلکی و 

تخصصـی تفتيـش و حـوزه اداری و مالـی بپردازنـد.
بعداً معاونين و مفتشين اداره بالنوبه در مورد فعاليت های 
اداره، مسـلکی سازی، برنامه های انکشـافی، دستاوردها 

و مشـکات شـان به رئيس جمهور معلومات دادند.
سـيد محمدمهـدی حسـينی معـاون مسـلکی اداره عالی 
تفتيش فعاليت های مسـلکی و تخصصـی در اداره عالی 

تفتيش را به چهار بخش مسـلکی سـازی، برنامه های انکشـافی، دسـتاوردها و چالشها  
و راههـای بيـرون رفت، دسـته بندی کـرده و افزودند:

در سـال 1391 قانـون اداره از طـرف رييـس جمهـور پيشـين توشـيح شـد کـه قانـون 
متذکـره مطابـق معيـارات بيـن المللی بوده و اسـتقاليت و بـی طرفـی اداره را تضمين 
ميکنـد. همچنين در اين سـالها کميتـه های تخصصی مانند بـورد عالی تفتيش، کميته 
ميتودولـوژی بـرای بهتـر سـازی معيـارات در اداره عالی تفتيش بوجود آمده اسـت. ما 
ميتودلـوژی را بخاطـر معيـاری سـازی کيفيـت تفتيش ايجاد کـرده ايم  و بـرای بيرون 
شـدن از شکل عنعنوی تفتيش، طرزالعملهای مسـلکی تفتيش را نيز بوجود آورده ايم.

بـه هميـن ترتيب ايشـان خاطر نشـان کردند که بخاطـر بهبود کار و بلنـد رفتن کيفيت 
تفتيـش، بانک جهانی و سـاير نهاد هـای بين المللی برای آموزش کارمنـدان اين اداره 

عاقمنـدی نشـان داده انـد و کار روی ايجاد طرح اکادمی تفتيش نيـز جريان دارد.
ايشـان در ادامـه بـا اشـاره بـه امضـای تفاهمنامـه هـای همـکاری مسـلکی بيـن اداره 
عالـی تفتيـش و سـاير ادارات تفتيـش و سـازمانهای بين المللـی تفتيش افزودنـد: اداره 
عالـی تفتيـش بـا کشـور هـای هنـد، ماليزيـا و ترکيـه و تايلنـد تفاهمنامه همـکاری به 
امضـا رسـانده و در عرصـه هـای آموزشـی بـا اين کشـورها و سـازمانهای بيـن المللی 
همکاريهـای مسـلکی و تخصصـی دارد. در هميـن رابطـه  اداره عالـی تفتيـش تـاش 
کرده اسـت  که سيسـتم های جديد تفتيش؛ به شـمول اسـتفاده از نرم افزارهای جديد 

در عرصـه تفتيـش را در ايـن اداره پيـاده سـازد.
معاون مسـلکی خاطرنشان سـاخت: از جمله دسـتاوردهای مهم اين اداره در چند سال 
گذشـته بـه دسـت آوردن بنچمـارک هـای بانـک جهانـی اسـت کـه بـا توجه بـه آن 

حـدود 130 مليـون دالـر بـه خزانه دولت تحصيل شـده اسـت.
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتيـش افزودنـد کـه: اداره عالـی تفتيش نزديـک به يک 
دهـه گذشـته بـا توجـه به کارکـرد خـود دسـتاوردهای بی بديلی نيز داشـته اسـت که 

دیدار جاللتآمب محمد ارشف غنی رئیس جمهور
با رئیس و هیات رهربی اداره عالی تفتیش
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مـی تـوان از تقدير مقام عالی رياسـت جمهـوری از 
گـزارش تفتيـش عملکـرد در وزارت صحت عامه، 
نشـر گـزارش ديدبان شـفافيت افغانسـتان کـه مطابق 
بـه ارزيابـی اين سـازمان اداره عالی تفتيـش در جمع 
12 نهـاد دولتـی کـه مـورد ارزيابـی قـرار گرفتـه بـه 
عنـوان نيرومندتريـن نهـاد و قويترين سـتون سيسـتم 
بـی نقـص ملـی دانسـته شـده اسـت، ارتقـای درجـه 
عملکـرد اداره نـزد بانـک جهانـی از درجه  در سـال 
2008 به مثبت در سـال 2013 و اخذ درجه  در سـال 
2015، مبالـغ قابـل تحصيل بر اسـاس گـزارش های 
مفتشـين در سـال 1394 کـه نزديـک بـه 3 ميليـارد 

افغانـی و 175 ميليـون دالـر را احتـوا مـی کند.
حسـينی در ادامـه اين نشسـت بـا اشـاره چالش هايی 
دارد؛ عـدم  قـرار  تفتيـش  عالـی  ادراه  راه  فـرا  کـه 
عرصـه  در  تحصيلـی  مراکـز  و  نهـاد  موجوديـت 
مسـلکی تفتيـش، محدويت بودجـوی )عدم تفتيش 
دفاتـر  توسـعه  عـدم  تفتيـش،  تحـت  مراجـع  همـه 
سـاحوی و واليتـی( عـدم تطبيـق مکمل سفارشـات 
تفتيـش توسـط مراجع و عـدم مکانيزم مشـخص در 
پيگيـری يافتـه هـای تفتيش، عـدم همـکاری مراجع 
در ارايـه اسـناد بموقـع و همچنيـن ظرفيـت پاييـن 
کارمنـدان مالـی در واحدهـای محلـی، عـدم ترتيب 
اثـر دادن دوسـيه هـای ارسـالی بـه لـوی سـارنوالی، 
ظرفيـت ناکافـی مفتشـين بـرای انجـام انـواع تفتيش 
در مطابقـت بـه معيـارات بين المللی تفتيـش و غيره.

الحـاج عبـداهلل آخنـدزاده  ايـن نشسـت   ادامـه  در 
معـاون مالـی و اداری اداره عالـی تفتيش؛ با اشـاره به 
پيشـرفتهای مهمـی کـه در عرصـه مالـی و اداری در 
ايـن اداره رخ داده اسـت افزودند: اداره عالی تفتيش 
در دهـه پسـين نه تنهـا در عرصه های مسـلکی که در 
عرصـه هـای اداری نيـز پيشـرفتهای بی بديلـی کرده 
اسـت؛ بـه عنـوان نمونه می تـوان از سـاخت و تجهيز 
سـاختمان اداره عالـی تفتيـش در 5 منـزل بـا آخرين 
متيودهـای اداری، توزيـع کمپيوتـر و لبتـاپ بـه تمام 
کارمنـدان اداره؛ تاسـيس کتابخانـه بـه تعـداد حدود 
9781 جلـد کتـاب، صالـون انترنـت و... را مـی توان 

نـام برد.
ايشـان در ادامـه بـه چاپ بيـش از 20 جلـد کتاب در 
حـوزه تخصصـی تفتيـش اشـاره کـرده و افزودنـد: 
ايـن اداره همـواره تـاش داشـته تـا از هـر ابـزاری 
برای انکشـاف مسلکی مفتشـين و کارمندان استفاده 
کنـد، بـه  هميـن منظور در حدود پنج سـال گذشـته 
اداره عالـی تفتيـش کوشـش خـود را روی چـاپ 
رهنمودهـا، تعليماتنامـه        هـا و کتب مسـلکی تفتيش 
گذاشـته اسـت. عاوه بر آن ويب سـايت اداره يکی 
از فعالتريـن ويـب سـايتها در سـطح تمـام نهادهـای 
دولتـی اسـت که مطالـب آن چه در بخـش گزارش 

های تخصصی تفتيش، خبرهای روزانه و سـاير موارد از جمله به روزترين سـايتهای 
دولتـی به شـمار مـی رود. 

الحـاج عبـداهلل آخنـدزاده خاطرنشـان سـاختند: در اسـتخدام و مقـرری کارمنـدان 
اداره تـاش شـده اسـت تـا نخبـه تريـن جوانـان در عرصـه تفتيـش و اقتصـاد در اين 
اداره جـذب شـوند و البتـه مـا ايـن موضوع را بـا در نظر داشـت توازن جنـدر اجرايی 

کرده ايـم.
در ادامـه محمـد آصـف احمـدزوی يکـی از مفتشـين اداره عالـی تفتيش با اشـاره به 
چالشـهايی کـه فـرا راه مفتشـين در مراجـع وجـود دارد گفت که مفتشـين در هنگام 
بازرسـی و تهيـه اسـناد از طـرف زورمنـدان در مراجـع مـورد تهديد قرار مـی گيرند.

هـم چنـان فرحناز حيدری يکـی از کارمنـدان اداره عالی تفتيش که بـه نمايندگی از 
خانـم هـا صحبت مـی کرد در مـورد رعايت جنـدر و ارتقـای ظرفيت زنـان در اداره 
عالـی تفتيـش معلوماتـی ارايـه کـرده و از نقـش فعـال زنـان در اداره عالـی تفتيش به 

نيکی يـاد نمود.
رئيـس جمهـور غنی پس از اسـتماع معلومات متذکره گفت که نظـارت و تفتيش از 
همديگـر فـرق دارنـد، در گذشـته واژه تفتيش معنی رنج، سـرگردانی و فسـاد اداری 
را افـاده مـی کـرد و ادارات دولتی از مداخله و ضياع وقت توسـط مفتشـين شـکايت 

مـی کردند.
رئيـس جمهـور گفتنـد که هـدف ما ايجـاد موثريـت در کار تفتيش با در نظرداشـت 
تغييراتی که در چگونگی کار تفتيش و نظارت رونما شـده، می باشـد و می خواهيم 

ايـن اداره در هماهنگـی با سـاير نهاد هـای دولتی فعاليت کند.
 جالتمـآب محمـد اشـرف غنی گفتند که نياز به تقويت ظرفيت در ايـن اداره وجود 
دارد و بايـد بـر قانـون تفتيـش تجديد نظـر صورت گيرد تـا اين اداره برای رسـيدن به 

اهداف خويش تمرکز به سيسـتم دولتی داشـته باشـد.
رئيـس جمهـور از مسـئولين ايـن اداره خواسـت تـا طـرح اصاحـی خويـش را برای 
اقدامات بعدی آماده سـازند و توجه بيشـتر شـانرا به کيفيت نسـبت به کميت مبذول 

دارند.
 محمـد اشـرف غنـی گفتند کـه چگونگی نظـارت و تفتيـش در دو دهه گذشـته در 
سـطح جهان تغيير کرده اسـت و تحرک ادارات تفتيش و نظارت اين اسـت تا بدانند 
کـه آيـا قوانيـن تطبيـق می شـود يا نـه، فرهنـگ حاکـم ارائه خدمات اسـت يا فسـاد 

اداری.
رئيـس جمهـور گفـت که بودجـه در داخل ادارات دولتی افغانسـتان بر اسـاس برنامه 
هـای شـان تخصيـص داده شـده اسـت ولـی تـاش می کنيـم کـه در داخـل ادارات 
ظرفيـت هـای کاری ايجـاد شـود تـا بودجـه بـه شـکل درسـت، موثـر و شـفاف بـه 

مصـرف برسـد تـا اهـداف تعيين شـده تکميل گـردد.
ايشـان گفتنـد کـه اصاحـات در سـکتور عدلـی و قضايـی )سـتره محکمـه و لـوی 
څارنوالـی( پيـش رفتـه اسـت و اکنـون تـاش مـی کنيـم تـا در بخـش پوليـس نيـز 
اصاحـات بياوريـم و تمرکـز پوليس را بيشـتر بـه تنفيذ قانون سـوق دهيم بخاطريکه 

اکنـون در مبـارزه عليـه تروريـزم مصـروف جنـگ انـد.
رئيـس جمهـور غنـی گفتنـد کـه بـه رياسـت جرايـم سـنگين وزارت امـور داخلـه 
صاحيـت داده شـده اسـت تا قضيه ها را در هر سـطح که باشـد، مـورد پيگيری قرار 
دهـد. او گفـت کـه اصاحـات و مبـارزه بـا فسـاد اداری را بايد طوری عملی سـازيم 

که سـليقه ای نباشـد.
رئيـس جمهـور در اخيـر بـا ابـراز خرسـندی از اداره عالـی تفتيـش متذکـر شـدند:  
اميدواريـم تـاش هـای ما در زمينـه آوردن اصاحـات بنيادی در چگونگی پيشـبرد 
امـور ارائـه خدمـات و مبارزه با فسـاد اداری طوری باشـد که افغانسـتان صاحب يک 
نظـام حسـابده گـردد و ميراث برای حکومات بعدی نهادهای مسـتحکم و اسـتوار بر 

اصـول و حاکميـت قانون باشـد.
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دیدارمحترم سردار محمد روشن مشاور ارشد مقام عالی ریاست 
جمهـوری در امور شفافیت برای پـــروگرامهای انکشافی با 

دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش

محترم سردار محمد روشن مشاور ارشد مقام عالی رياست جمهوری در امور 
شفافيت برای پروگرام های انکشافی با پوهندوی دکتور محمد شريف شريفی 
و  ديدار  تفتيش  عالی  اداره  در  سرطان   29 بتاريخ  تفتيش  عالی  اداره  رئيس 

گفتگو کرد.
از مهم ترين دستاوردها و  به برخی  اين ديدار،  پوهندوی دوکتور شريفی در 
فعاليت های اداره عالی تفتيش اشاره کردند. رييس اداره عالی تفتيش با اشاره 
به برهه هايی از فراز و فرود حيات 95 ساله اداره؛ اداره عالی تفتيش را مطابق 
به منظور حصول اطمينان از چگونگی مصرف  نهاد حسابگير  قانون يگانه  به 

وجوه عامه عنوان کردند.
 دکتورشريفی، چاپ کتاب  های مسلکی تفتيش، تدوير آموزش های مسلکی 
در داخل و خارج، تهيه تعليمات نامه های تفتيش، اشتراک فعال اداره به حيث 
عضو فعال در نشست های سازمان بين المللی تفتيش، امضای تفاهمنامه های 
ترکيه،  هندوستان،  تفتيش  عالی  ادارات  با  مسلکی  جانبه  دو  همکاری های 
ماليزيا و تايلند، بازرسی با معيارات جديد، اجرات تفتيش عملکرد و محيطی، 
ايجاد رياست های ساحوی در چهار واليت )قندهار، بلخ، ننگرهار و هرات( 
مهم ترين  از  را  کارمندان  کاری  مناسب  فضای  خاطر  به  جديد  تعمير  اعمار 

دستاوردهای اين اداره در چند سال گذشته دانستند.
دکتور شريفی در ادامه ايجاد اکادمی ملی تفتيش و محاسبه را برای مسلکی 
سازی و تخصصی کردن هرچه بيشتر تفتيش در افغانستان نياز مبرم دانسته و 

آن  تجهيز  و  اعمار  در  آمادگی کشور چين  از 
خبر داد.

آقای روشن مشاور ارشد رئيس جمهور در امور 
شفافيت برای پروگرام های انکشافی که خود از 
زمان آغاز مأموريتشان در اداره عالی تفتيش در 
زمانی که رياست اين اداره را عبدالحميد خان 
داشت؛  عهده  به  محاسبات  ديوان  وقت  رئيس 
از تجارب و فعاليت های رسمی  يادآور شده و 
و شخصی خويش در طول فعاليت خود در اين 

اداره حکايت کرد.
از  تشکر  ضمن  ديدار  پايان  در  روشن  آقای   
اداره  رئيس  با  و ماقات خويش  پذيرايی گرم 
ايجاد  از  نموده  خرسندی  اظهار  تفتيش،  عالی 
فضای پاک و به کار بردن سليقه خاص دکتور 
ايجاد  از  خصوص  به   اداره  تجهيز  در  شريفی 
در  عالی شان  احساس  تاالرها؛  مجهز،  کتابخانه 

ارتقای ظرفيت مسلکی تفتيش، ستايش نمود.
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گزارش ها

 اشتراک معاون مسلکی اداره عـــالی تفتیش
 درگردهمایی دیدبان شفافیت در مورد تقویت
حکومتداری حسابده در افغانستان

در ایـن گردهمایـی  نماینـدگان جامعـه مدنی، 
ملـی،  وحـدت  حکومـت  نماینـدگان  تجـار، 
هـم  بـه  حضـور  جهانـی  جامعـه  نماینـدگان 
نشسـت  ایـن  از  هـدف  بودنـد.   رسـانیده 
بررسـی پیشـرفت هـا در تطبیـق تعهـدات دولـت افغانسـتان در راسـتای 
در  حسـابده  حکومتـداری  بـرای  راه  نقشـه  ترسـیم  و  فسـاد  بـا  مبـارزه 
افغانسـتان بـوده و عناویـن زیـر تحـت بحـث و ابـراز نظـر  قـرار گرفـت.
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محتـرم سـيد محمـد مهـدی حسـينی معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتيـش، بـه 
تاريخ اول سـنبله 1395، در نشسـتی که توسـط مسـوولين ديدبان شـفافيت بين 
المللـی و ديدبـان شـفافيت افغانسـتان، تحت نـام گردهمايی شـفافيت در مورد 
تقويـت حکومتـداری حسـابده در افغانسـتان، کـه در تـاالر هوتل کابل سـرينا 
دايـر گرديـده بـود، اشـتراک نمـوده و در مورد دسـت آوردهای عمـده اداره 

عالـی تفتيـش، بيانيـهء ايـراد نمودند.
محفـل بـا بيانيـه محمد نادر نادری رييس کميسـيون مسـتقل اصاحـات اداری 
و خدمـات ملکـی آغـاز گرديـد و سـپس سـيد اکـرام افضلـی رئيـس اجرايـی 
ديدبـان شـفافيت افغانسـتان، حميـرا ايوبی نماينده مـردم در ولسـی جرگه، يما 
يـاری رئيـس اداره تـدارکات ملـی، سـعيد رشـتين نماينـده اتحاديـه اروپا، هر 
کـدام بـه نوبـه خـود، درمـورد انـواع فسـاد و شـبکه هـای فسـاد در افغانسـتان 

نمودند. صحبـت 
نماينـده اتحاديه اروپا، از پيشـرفت های نسـبی در تطبيق پيشـنهادات کنفرانس 

5 می2016 اسـتقبال کرده و خواسـتار تطبيق کامل اين پيشـنهادات شـد.
معـاون مسـلکی اداره طـی سـخنانی از نقـش اداره عالـی تفتيـش در کاهـش و 
پيشـگيری از فسـاد اداری و مشـکات بودجـوی وعـدم ظرفيـت در مصـرف 
اصولـی بودجـه سـخنانی ايـراد نمودنـد و عـدم نظـارت مناسـب از کارکـرد 
حکومـت توسـط کميتـه حسـابات عامـه مجلـس نماينـدگان را يکـی از خـا 
هـای  اساسـی در ايـن پروسـه دانسـتند. آقـای حسـينی افزودنـد: اداره عالـی 
تفتيـش توانسـته تـا مکانيـزم  و شـيوه ه هـای بازرسـی خـود را در مطابقـت 
بـه معيـارات بيـن المللـی تفتيـش توسـعه بخشـيده و توجـه اساسـی و اصولـی 
برکيفيـت بازرسـی هـا داشـته باشـد تـا از ايـن طريـق قانونيـت و شـفافيت در 

اجـراآت ادارات بـاال رفتـه و از سـوی حسـابدهی افزايـش يابـد. 
در ايـن گردهمايـی  نماينـدگان جامعـه مدنـی، تجـار، نماينـدگان حکومـت 
وحـدت ملـی، نماينـدگان جامعه جهانی حضـور به هم رسـانيده بودند.  هدف 
از ايـن نشسـت بررسـی پيشـرفت هـا در تطبيـق تعهـدات دولـت افغانسـتان در 
راسـتای مبـارزه بـا فسـاد و ترسـيم نقشـه راه بـرای حکومتـداری حسـابده در 

افغانسـتان بـوده و عناويـن زيـر تحـت بحـث و ابـراز نظـر  قـرار گرفت.
1- ايجاد توانايی حسابدهی و پاسخگويی در حکومت.

2-  توسعه اقتصادی حکومت.
3- تقويت مديريت مالی عامه.

4- بهبود شفافيت در پروسه تدارکات
5- شفافيت در امور  ماليات.

6- مبارزه با پول شويی.
7- جمع آوری دارايی های سرقت شده. 

8- بهبود شفافيت و حسابدهی در استخراج منابع.
9- شفافيت در مالکيت شرکت. 
10- انکشاف سکتور خصوصی. 

11- مجادله با غصب زمين. 
نماينـده حکومـت وحـدت ملـی در ايـن نشسـت روی مـوارد ذيـل کـه در 
امـر مبـارزه بـا فسـاد مـی باشـد اقـدام خواهنـد کـرد: اصـاح خدمـات ملکی، 

اصـاح سـکتور عدلـی، تصويب قوانيـن جرايم 
فسـاد، در مطابـق بـا کنوانسـيون مبـارزه با فسـاد 
ملـل متحـد. تطبيـق پـان ملـی و چارچـوکات 
تـدارکات  کميتـه  ايجـاد  فسـاد.  ضـد  قانونـی 
ملـی بـه منظـور ارزيابـی قراردادهـای بـزرگ،  
ثبـت دارايـی هـای 95 فيصـد کارمنـدان دولت، 
اساسـی  قانـون   154 مـاده  براسـاس  جديـداً  
طـرح   ،2016 سـال  اول  نيمـه  الـی  کشـور، 
عامـه،   مالـی  مديريـت  اصـاح  پـروژه  تطبيـق 
نهايـی شـدن پـان اصـاح سـکتور عدلـی الـی 
فسـاد  قضايـای  سـاختن  راجـع   ،2016 دسـامبر 
وقضايـی،  عدلـی  مراجـع  بـه  تـدارکات  در 
فسـاد،  بـا  مبـارزه  عدلـی  مرکـز خـاص  ايجـاد 
شـورای عالـی حاکميـت قانون و مبارزه با فسـاد 
ايجـاد شـده و بـه طـور مؤثـر فعاليـت مـی کنـد. 
تـدارکات  و  هـا  پرداخـت  از  اسـتفاده  توسـعه 
الکترونيکـی در وزارت ها، کمپيوترايز سـاختن 
بـه  داخلـه  امـور  وزارت  بشـری  منابـع  سيسـتم 
وزارت  خيالـی  کارکنـان  کـردن  پيـدا  منظـور 
معـارف تحـت اصاحـات بنيـادی قـرار گرفته،  
و  دارد  جريـان  معـارف  وزارت  در  تحقيقـات 
نتايـج آن بدسـترس عامـه قـرار خواهـد گرفت. 
پنـج وزارت عايداتـی ) وزارت ماليـه، وزارت 
پتروليـم، وزارت تجـارت و صنايـع،  و  معـادن 
و  ملکـی  هوانـوردی  و  ترانسـپورت  وزارت 
وزارت مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی( پان 
هـای مبـارزه بـا فسـاد را الـی ختـم سـال 2015 
ترتيـب نمـوده و در شـش مـاه اول سـال 2016 
تطبيـق مـی کننـد. پـان هـای سـاير وزارت هـا 
الـی ختـم سـال 2016 تکميـل مـی شـود. ازدياد 
و تقويـت سـهم گيری جامعه مدنـی با حکومت 
شـمول  بـه  فسـاد  بـا  مبـارزه  هـای  فعاليـت  در 

تحقيـق رسـانه يـی.
توسـط  شـده  انجـام  اجـراآت  چگونگـی 
حکومـت، ازجانـب جامعـه مدنـی و موسسـات 
همـکار بخش نظارت بر شـفافيت در افغانسـتان، 
نهـاد  اسـت  قـرار  و  قرارگرفـت  بحـث  مـورد 
بـا  مبـارزه  نتايـج  افغانسـتان،  شـفافيت  ديدبـان 
راه  پيشـنهادها و  بـا  را  فسـاد توسـط حکومـت 
هـای حـل آن نهايـی سـاخته و طـرح آن را بـه 

سـازند.  شـريک  حکومـت 
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گزارش ها

برنامه آموزشی محاسبه، بودجه و گزارش نویسی
 امور مالی در اداره عالی تفیش دایر شد

منظـور  بـه  آموزشـی  هـای  برنامـه  تـداوم  در 
اداره  کارمنـدان  مسـلکی  ظرفيـت  ارتقـای 
عالـی تفتيـش؛ برنامـه آموزشـی در بخـش های 
محاسـبه، بودجـه و گـزارش نويسـی امـور مالی 
جهـت  تفتيـش  عالـی  اداره  کارمنـدان  بـرای 
شـفافيت در فعاليتهـای اداری بـه تاريخ 16 اسـد 
بـه مـدت يک مـاه به همـکاری دفتـر GIZ  در 

ايـن اداره دايـر گرديـد.
بـه گـزارش آمريـت اطاعـات و ارتبـاط عامـه 
اداره عالـی تفتيـش؛ ايـن برنامه آموزشـی جهت 
ارتقای سـطح علمی و دانش مسـلکی کارمندان 
رياسـت مالـی و اداری ،رياسـت منابـع بشـری و 
رياسـت دفتر به مـدت يکماه دايرگرديد اسـت.

در افتتـاح ايـن برنامـه آموزشـی داراب شـيرزاد 
رئيـس منابـع بشـری اداره عالی تفتيـش پيرامون 
اهميـت آمـوزش دراين کـورس صحبت کرد و 
ايجاد چنين برنامه های آموزشـی را در راسـتای 
ارتقـای ظرفيت کارمندان و مسـلکی سـازی اين 

اداره مفيـد خواند.
قابـل يـاد آوری اسـت، برنامه آموزشـی متذکره 
ازطـرف دفتـر  GIZ و بـا همـکاری اداره عالـی 
تدريـس  اسـت.که  شـده  انـدازی  راه  تفتيـش 

ايـن برنامـه آموزشـی بـه همـکاری اسـتادان دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه کابـل 
صـورت ميگيـرد.

مريـم اميـن يکـی از مسـئولين مرکـز GIZ  نيـز با معرفـی اين مرکز بـه عنوان 
يـک مرکـز تخصصـی افزودکه مرکز مذکور در سـال 2002 از طرف وزارت 
تحصيـات عالـی و يـک بنيـاد آلمانـی با هـدف تحقيـق و تدريـس در حوزه 

هـای فرهنگـی، اجتماعی و اقتصادی ايجاد شـده اسـت.
وی در ادامـه افـزود: هدف اساسـی ايـن برنامه آموزشـی ارتقای سـطح دانش 
مسـلکی کارمنـدان در بخش های مالی، محاسـبه ،بودجه و تـدارکات درامور 
مالـی مـی باشـد، هـم چنـان تاکيـد بيشـتر روی آمـوزش دوره هـای ابتدايـی، 
متوسـط عالـی دربخـش محاسـبه و ترتيـب بودجه به اسـاس معيـارات علمی و 

متحدالمـال شـماره يـک و دوم وزارت ماليـه، صـورت ميگيرد.
وی خاطـر نشـان سـاخت کـه درايـن برنامـه در بخـش راپـور نويسـی مالـی به 

اسـاس معيـارات بيـن المللـی نيزآمـوزش داده خواهد شـد.  
در اخيـر بـا مهـم خوانـدن نقـش اداره عالی تفتيـش در جهت مبارزه با فسـاد و 
حسـابگيری درسـت از نهادهـای دولتی خاطر نشـان سـاخت که ايـن اداره در 
حکومـت وحـدت ملـی مـی توانـد نقـش مهمی مانند سـالهای گذشـته داشـته 

باشـد. و درجهـت کاهـش فسـاد فعاليت هـای موثری را انجـام دهد.
اداره عالـی تفتيـش همواره برنامه آموزشـی ويژه ای را بـا توجه به پان ترتيب 
شـده، معيارهـای بيـن المللـی تفتيـش در جهـت بـاال بـردن ظرفيـت کارمندان 
خـود روی دسـت مـی گيـرد؛ تـا کارمنـدان آمـوزش ديـده بتوانندآنچـه را 

می آموزنـد، در عمـل بـه کار گيرنـد.
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برنامه آموزشی تفتيش IT  برای
کارمندان اداره عالی تفتيش دایر گردید

در تـداوم برنامـه هـای آموزشـی بـه منظور ارتقـای ظرفيت مسـلکی حسابرسـان اداره 
عالـی تفتيـش؛ برنامـه آموزشـی تفتيـش IT بـه تاريـخ 4 اسـد بـرای کارمنـدان اداره 
عالـی  تفتيـش جهـت آگاهـی  بيشـتر در عرصه هـای تکنالـوژی معلوماتـی، تنظيـم 

سيسـتم خودکار)اتومـات( و شـفافيت در فعاليتهـای اداری؛ دايـر گرديـد.
 اين برنامه آموزشـی توسـط داراب شـيرزاد رئيس منابع بشری اداره عالی تفتيش افتتاح 
شـد. رئيـس منابـع بشـری اداره عالـی تفتيـش در ايـن جلسـه خطـاب بـه شـاملين برنامه 
مذکـور روی ظرفيـت سـازی و ارتقـای ظرفيـت بـرای کارمنـدان اداره عالـی تفتيـش 

تاکيـد کـرد و از آنـان خواسـت از برنامـه مذکـور بـه صورت درسـت اسـتفاده کنند.
پروسـه تدريـس و آمـوزش تفتيـش IT  توسـط آمـوزگار خارجی-شـرکت کواتـر 
اينترنشـنال- پـروژه همـکار در اداره عالـی تفتيـش به پيـش برده می شـود. آقای پرابو 
اسـتاد ايـن برنامـه آموزشـی در مصاحبـه بـا خبرنـگار اداره عالـی تفتيـش گفـت: اين 
برنامـه آموزشـی بـه مـدت 14 روز کاری برای 22 تن از کارمنـدان اداره عالی تفتيش 

در جهـت ظرفيـت سـازی مسـلکی در حـوزه تفتيشIT برگزار شـده اسـت.
به گفته اين استاد تفتيش؛ موارد زير در اين برنامه تدريس خواهد شد:

• معرفی تفتيش و تفتيش سيستم معلوماتی
• سيستم معلوماتی مديريت مالی افغانستان و مشخصات آن

• روند تفتيش سيستم های معلوماتی
• کنترول تکنالوژی معلوماتی

• مديريت سيستم  ها و مديريت دوران حيات زيربناها
• انتقال و تقويت خدمات تکنالوژی معلوماتی

• حفاظت سرمايه های معلوماتی
• تداوم تجارت و بهبودی حادثات ناگوار

)CAATs( تفتيش سيستم معلوماتی- نياز ها و مفادها و ابزار تفتيش از طريق کمپيوتر
آقـای پرابـو با اشـاره به شـيوه هـا و ميتودهـای تدريس در ايـن برنامه افـزود: محتوای 
ايـن برنامـه آموزشـی هـر دو شـيوه تيـوری و عملـی را در بـر خواهد داشـت.  در اين 
جلسـات مثـال هـای زنـده ی تفتيـش هـای انجام شـده توسـط تيم هـای تفتيـش اداره 
عالـی تفتيـش و مشـاورين بيـن المللـی مطـرح خواهـد شـد. ايـن مثـال ها بـه جزئيات 
اشـتراک  بـرای  معلوماتـی  سيسـتم  تفتيـش  اساسـات  تـا  گرفتـه  قـرار  بحـث  مـورد 

همچنـان  آنهـا  واقـع،  در  شـود.  تفهيـم  کننـدگان 
يـک تعـداد تحليل هـای کوچـک و متوسـط را نيـز 
از طريـق کمپيوتـر اجـرا خواهنـد کـرد که ايـن کار  
بـرای اشـتراک کننـدگان در جهت اجـرای بهتر اين 

نـوع تفتيـش اطمينـان بيشـتری خواهـد داد.
هـدف  سـاخت:  نشـان  خاطـر  تفتيـش  اسـتاد  ايـن 
انـواع  اساسـات  بـا  مفتشـين  آشـنايی  مـا  اساسـی 
داشـتن  و  تفتيـش  معيـارات  تفتيـش،  مختلـف 
مهارت هـای تحليـل مـواد مـورد نيـاز در ايـن برنامـه 
آموزشـی و در ضمـن رشـد ايـن مهـارت هـا؛ اينکـه 
چگونـه ايـن مفتشـين بتوانند ابـزار تفتيـش به کمک 
بـردن  بلنـد  بـرای  آن  تکنيک هـای  بـا  را  کمپيوتـر 
مفيديـت و موثريـت در تفتيـش اسـتفاده کننـد ايـن 
موضـوع مفتشـين را   قـادر خواهـد سـاخت تـا برای 
جمـع آوری شـواهد کافـی، درسـت و موثـق جهت 

تائيـد نظريـات تفتيـش؛ اقـدام کننـد.
وی در پايـان بـا اشـاره بـه برنامـه هـای آتـی  پـروژه 
کواتـر در اداره عالـی تفتيـش گفت: مـا در نظر داريم 
 ،)CAAT(تا اسـتفاده ابزار تفتيش از طريـق کمپيوتر
اسـتنباط و تحليـل اطاعـات تعاملـی )IDEA(، تيـم 
مِـت)Teammate(، اکسـل، اکسـس و زبـان فرمان 

تفتيـش ))ACL را در آينـده برنامـه ريـزی کنيم.
اداره عالـی تفتيـش همـواره برنامه آموزشـی ويژه ای 
را بـا توجـه بـه پـان ترتيـب شـده و معيارهـای بيـن 
المللـی تفتيـش در جهت باال بـردن ظرفيت کارمندان 
خـود روی دسـت مـی گيـرد تـا کارمنـدان آمـوزش 
ديـده بتوانندآنچـه را می آموزنـد، در عمـل بـه کار 

گيرند.
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فشرده یافته های تفتیش 
در شش ماه اول سال مالی 1395

 در نتيجه بازرسی های انجام شده در شش ماه اول سال مالی 1395 مشاهدات ويافته های تفتيش مشخص و جهت تطبيق به مراجع 
ذيربط فرستاده شده که فشرده آن ها بصورت مجموعی به تفکيک زير ارائه می گردد.

الف: مبالغ قابل تحصيل به خزانه دولت
نتيجه بازرسی های اين اداره در شش ماه اول سال مالی 1395 منحيث تفاوت های پولی از مدارک مختلف مانند   مبالغی که در 
تفاوت عدم وضع ماليه، تفاوت قيمت، جريمه تاخير، تفاوت کم کاری، اضافه پرداخت، کميشن ترانسپورتی، باقيداری معتمدين، 
سنجش های نادرست، عدم تحويلی کرايه، مصارف بدون اسناد حامی، پول تضمين، باقيات عوايدی، بدل اعاشه، بازگشتی سفريه، 
محصول صفايی، تکس بلبورد ها، حق االجاره، تفاوت قيمت زمين، عدم اظهار نامه مالياتی، باقيداری اصناف و سايرمدارک بيرون 

نويس و به خزانه دولت قابل تحصيل دانسته شده که در جدول )1( ارائه می گردد.
جدول )1(

ب: مبالغ تحصيل شده به خزانه دولت
مبالغ که منحيث تفاوت های پولی از مدارک مختلف مانند تفاوت عدم وضع ماليه، تفاوت قيمت، جريمه تاخير، مصارف بدون اسناد 
حامی، تکت طياره، تفاوت کم کاری، اضافه پرداخت، کميشن ترانسپورتی، باقيداری معتمدين، سنجش های نادرست، عدم تحويلی 
کرايه، باقيات، بدل اعاشه، محصول صفايی، تکس بلبوردها، و سايرمدارک منحيث يافته های تفتيش جهت تحقق به مراجع فرستاده 

شده بود، در نتيجه اجراآت آن ها و وصول اطمينانيه ها از مراجع به خزانه دولت تحصيل شده که در جدول )2( ارائه می گردد.

گردآورنده:
غالمسرورهاشمی

گزارش ها
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جدول )2(

ج: پيشکی های محسوب ناشده
به ماحظه نتايج بازرسی تاديات پيشکی ذمت اشخاص، شرکت ها و معتمدين در برخی مراجع مجرا، تصفيه و تحصيل نگرديده 

است که ارقام آن ها در جدول )3( ارائه می گردد.
 جدول )3(

د: باقيات ماضيه
 به ماحظه نتايج بازرسی ها، باقيات ماضيه در ششماه اول سال مالی 1395 در برخی ادارات ذمت اشخاص، شرکت ها و معتمدين 

تصفيه و تحصيل نگرديده است که ارقام آن در جدول )4( ارائه می گردد.
جدول )4(

ی: تفتيش بازرسی پروژه های بانک جهانی
 اداره عالی تفتيش در شش ماه اول سال مالی 1395 )33( پروژه مربوط بانک جهانی را تحت بازرسی قرار داده است که به تعداد 
)33( گزارش نتايج بازرسی های فند بانک جهانی به مراجع مربوط فرستاده شده است و يافته های تفتيش از مدارک مختلف را مبلغ 
)1,598,633,357( افغانی، )304,670,789( دالر امريکايی، )544235( يورو احتوا نموه که اکثراً شامل مصارف بدون اسناد حامی، 
اضافه پرداخت ها، کم سنجشی ماليه، تفاوت ميان صورت های حساب، عدم ثبت دارايی ها، جريمه تأخير وغيره می باشد که قابل 

تحصيل به خزانه دولت می باشد.
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وجوه تحصيل شده و تصفيه شده به اساس 
مکاتيب اطمينانيه طی ربع دوم سال مالی 

1395 از مراجع بازرسی شده
امور مالی وحسابی درسطح  بازرسی کننده  نهاد  تفتيش منحيث عاليترين  اداره عالی        
کشور، مطابق به قانون اداره عالی تفتيش، پاليسی اداره و معيارات سازمان بين المللی ادارات 
رادر مرکز واليات  ادارات دولتی  قبل  مالی و حسابی سال  امور  )انتوسای(،  تفتيش  عالی 
وهمچنان نمايندگی های ادارات دولتی را درخارج کشور،به شکل نوبتی و براساس يک 
پان از قبل ترتيب شده، طورقيدی بازرسی نموده وگزارش های ارايه شده از نتايج بازرسيها 
به مراجع ذيربط  نتايج بازرسی ها و نظريات تفتيش، رسماً  را پس از تحليل جهت تطبيق 

ارسال مينمايد.
تا از چگونگی  اند  پانزدهم قانون اداره عالی تفتيش مکلف  به ماده  مراجع بازرسی شده مطابق 
اجراآت شان پيرامون مشاهدات و سفارش های تفتيش در ميعاد معينه رسماً به اداره عالی تفتيش 
اطمينان دهند. مکاتيب اطمينانيه ايکه در ارتباط به چگونگی تحقق نتايج تفتيش طی ربع دوم سال 
مالی 1395 از مراجع بازرسی شده مواصلت ورزيده، نمايانگر تحصيل و تصفيه يک قسمت از 
نتايج بازرسی  مبالغ بيرون نويس شده نقدی و همچنان تحصيل و يا قيدوثبت وجوه جنسی، از 
های قبلی بوده که جزئيات آن به تفکيک رياست های سکتوری اداره، حسب ذيل ارايه ميگردد:

به اساس مکاتيب واصله ربع )سوم(  سال مالی ) 1395 ( از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتيش )ادارات بودجوی محلی( از صورت 
تحصيل و تصفيه مبالغ اطمينان داده شده است.

گزارش ها
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به اساس مکاتيب واصله طی ربع )سوم( سال مالی ) 1395 (  از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتيش )تصدیها و موسسات( از 
صورت تحصيل و تصفيه مبالغ اطمينان داده شده است.



تفتيش  شماره دوم  سال 141395

به اساس مکاتيب واصله طی ربع )سوم( سال مالی )1395( از مراجع بازرسی شده به ریاست تفتيش عواید از صورت تحصيل و 
تصفيه مبالغ قرار ذیل اطمينان داده شده است:

بر اساس مکاتب واصله مراجع از والیات و نواحی شاروالی طی ربع)سوم( سال مالی )1395(که توسط ریاست تفتيش) شاروالی 
ها( پاسخ ارایه شده است، از صورت تحصيل و تصفيه جمعًا مبلغ )53.019.035( افغانی وجوه تحصيل شده و مبلغ)3.939.714( 

وجوه تصفيه شده اطمينان داده شده است.

گزارش ها
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با توجه به رشد فزايندة علم و تکنالوژی معاصر، نقش تفتيش عملکرد با گذشـت 
منظور  به  سازنده  و  جديد  شـيوه های  گرديده،  تر  برجسته  بيشتر  چه  هر  زمان 
اجرای انواع بازرسيها جهت بوجود آوردن شفافيت در امور مالـی، فعاليت هـا 
و عملکردهـا ايجادميگردد. اداره عالي تفتيش افغانستان منحيث عالی تريـن نهاد 
بازرسي کننده در کشور، از طريق اجرای بازرسـی های مختلف با جديت، روند 
ترويج  از طريق حسابرسي  را  و حسابده  مالي شفاف  امور  اداره  و  حکومتداری 
می نمايـد، قانون جديـد )سال 1392( نقش اداره عالي تفتيش را مجدداً تعريف 
گسترش  عملکرد  تفتيش  شمول  به  را  اداره  اين  بازرسـی های  حـدود  و  نموده 
بخشيده است. اين قانون به اداره عالي تفتيش صاحيت می دهد که بازرسـی ها را  
به اساس معيارات بين المللي انجام دهد، اداره عالي تفتيش افغانستان منحيث عضو 
بازرسـی ها  تمام  در  که  می نمايـد  تاش  همواره  )انتوسای(  المللـی  بين  سازمان 
بشمول تفتيش عملکرد که از سال )1392( بدين طرف در افغانستان توسط اداره 
عالیتفتيش اجرا گرديده است از معيارات بين المللی در تطبيق تفتيش عملکرد و 

ساير تفتيش هـا استفاده و در مطابقت به آن بازرسـی ها  انجام شـود.
ايـن رهنمودهـا بـرای ارائـه يـک چارچوب براسـاس بهترين شـيوه جهـت اجرای 
مؤثـر تفتيـش عملکـرد ترتيـب شـده اند. ايـن رهنمـود، مطابـق بـه رهنمودهـای 
تفتيـش عملکـرد سـازمان بين المللـی ادارات عالـی تتفيش انتوسـای، پيش نويس 
معيـارات بيـن المللـی نهادهای عالی تفتيـش ISSAI100، پيش نويـس  معيارات 
تفتيـش300 و 3000 ( و رهنمـود تفتيـش عملکـرد سـازمان آسـيايی ادارات عالی 
تفتيـش اسوسـای )ASOSAI(، رهنمودهای سـاير نهادهای عالـی تفتيش جهت 
حصـول اطمينـان از انطبـاق آن، همـراه بـا بهتريـن شـيوه های بين المللی می باشـد.

هدف اصلي تفتيش عملکرد ارتقاء مناسب حکومتداری اقتصادی، مؤثر و مفيد 
تفتيش عملکـرد  به حسابدهي و شفافيت کمک می نمايـد،  می باشـد و همچنان 
در واقع از رويکرد و برنامه ريزی هـای مسوولين حکومت با توجه به مولفه های 
مسوولين  آن  فراينـد  نتيجه  در  و  برداشته  پرده  مفيديت  و  مؤثريـت  اقتصاديت، 
نماينـد.  استفاده  خدمات،  عرضه  بمنظور  برنامهريزی هـا  هنگام  در  می تواننـد 
نتايج فعاليتها و عملکردهـای مختلف  تفتيش عملکرد تصويری از مديريت و 
انکشاف  و  ارتقاء  يادگيری،  برای  مناسبي  زمينه  متناسباً  داده،  انعکاس  را  دولت 
اساسي  مالـیهدف  تفتيش هـای  در  آشکاراسـت  چنانچـه  می باشـد.  فعاليت هـا 
انطبـاق عملکرد با قانون و مقررات است، اين موضوع هر چند بسيار مثمـراست 
و  ادارات  آينده  فعاليت هـای  اصاح  در  مطلوبي  نقش  نمی توانـد  تنهايي  به  اما 
وزارتخانه هـا داشته باشد. با توجه به اهميت روز افزون تفتيش عملکرد به عنوان 
تفتيـش اقتصاديت، مؤثريت و مفيديت برای فعاليت هـای آينده اداره عالي تفتيش 
و مراجع تحت بازرسي، اداره عالـی تفتيش در نظر دارد تا در آينده توجه ويژة 
جهت اجـرای تفتيش عملکـرد در عمـوم ادارات بودجـوی افغانستان داشته باشـد 

و الزم دانست تا رهنمودي را بر اسـاس معيارهاي 
سازمان بين المللي ادارات عالي تفتيش)انتوسای(، 
که اداره عالي تفتيش نيز عضويت فعـال آنرا دارا 
است ترتيب و بـه دسترس مفتشيـن قرار دهد. اين 
می کنـد  کمک  را  مفتشين  يکطرف  از  رهنمود 
اين  اهداف  ديد  از  را  برنامه هـا  مسلکي  بطور  تا 
تفتيش، جسـتجو نماينـد و ازجانب ديگر از ضايع 
ساز  و  ساخت  در  که  هنگفت  هزينه هـای  شدن 

جلوگيری گردد. مصـرفميرسد،  به  پروژه هـا 
می باشـد  تعليماتنامـه  ايـن  شـامل  کـه  مـواردی 

می گـردد: اشـاره  آن  بـه  مختصرذيـًا  بشـکل 
بـاالی  عمـوم  بطـور  دوم  و  اول  فصـل  در   -
تعريف هـای تفتيـش عملکـرد و اصـول عمومـی 

اسـت. آمـده  عمـل  بـه  تذکـر  تفتيـش  ايـن 
پانگـذاری  مراحـل  وچهـارم  سـوم  فصـل  در   -
وترتيـب   )Strategic Planning( راهبـردی 
پـان کارتفتيـش مـورد بحـث قرارگرفتـه اسـت.

- در فصـل پنجـم و ششـم کار سـاحوی تفتيـش 
تجزيـه  و  تحليـل   ،)Audit Execution(

اسـت. شـده  گنجانيـده  واسـناد  مـدارک 
- بـه هميـن ترتيـب در فصـل هفتـم، هشـتم و نهم 
مرحلـه  می باشـد  تعليماتنامـه  اخيـر  فصـول  کـه 
گـزارش نويسـی، پيگيـری و اطمينـان کيفيـت از 

پيگيـری در نظرگرفتـه شـده اسـت.

تعلیمات نامه
تفتیش عملکرد
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حسـاب قطعيـه سـال مالـی 1394 کـه در سـال مالی 1395 توسـط کميسـيون مربوطه اداره عالـی تفتيش مورد بازرسـی قرار گرفـت، چگونگی 
تحقـق بودجـه عـادی و انکشـافی و همچنيـن عوايـد پيش بينی شـده، تحقق يافته و تحصيل شـده واحدهـای بودجوی دولت را طی سـال مالی 

1394، نشـان ميدهد.
دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان مصارف عــادی و انکشـافی خـود را از طريق عوايد مالياتـی و غير مالياتی داخلـی و کمک های خارجی 

و يـک بخـش کوچـک آن را از طريق دريافت قـروض، تمويل مينمايد.
ايـن بخـش از گـزارش حسـاب قطعيـه يـک مـرور کلـی را در مـورد وضعيـت مالـی، منابع و اسـتفاده از وجـوه دولت طی سـال مالـی )1394( 

درمقايسـه با سـال هـای قبـل، ارائه مـی کند.

خالصه عواید و مصارف
چگونگی تحقق مصارف بودجه عادی و انکشافی

 مجمـوع بودجـه ملـی )عادی وانکشـافی( سـال مالـی 1394 مبلـغ )436,172,870,000( افغانی کـه )35,19( درصد توليـدات ناخالص داخلی 
)GDP( را احتـوا مينمايد.

مجمـوع بودجـه عـادی سـال مالـی 1394، )22,87( درصـد توليـدات ناخالـص داخلی )GDP( را تشـکيل ميدهـد و مجموع بودجه انکشـافی 
سـال مالـی 1394، )12,32( درصـد توليـدات ناخالـص داخلـی( GDP( را احتوا مـی نمايد.

مصـارف دولـت در سـال مالـی 1394 از طريق بودجه عـادی مبلـغ )235,889,089,744( افغانی و بودجه انکشـافی مبلـغ )82,908,924,659( 
افغانـی، جمعـاً مبلـغ )318,798,014,403( افغانـی در مقايسـه بـا مبلـغ )300,986,114,038( افغانـی مجمـوع بودجه عادی وانکشـافی درسـال 
1393 و مبلـغ )278,144,662,094( افغانـی در سـال 1392، مبلـغ )189,383,812,905( افغانـی در سـال 1391 و مبلـغ )199,181,991,505( 

افغانـی در سـال 1390، نشـاندهنده يـک افزايـش نظر به سـالهای متذکره ميباشـد.
بـه اسـاس پيـش بينی¬هـای موجـود، توليد ناخالـص داخلـی )GDP( در سـال )1394( مبلـغ )1,239,380,000,000( افغانی وانمـود گرديده 
کـه مطابـق بـه آن مصـارف مجموعـي دولت در سـال مالی 1394 حـدود )25,72( درصد که از جملـه مصارف بودجه عـادی )19,03( درصد 
و مصـارف بودجـه انکشـافی )6,69( درصـد توليـد ناخالـص داخلـی )GDP( را تشـکيل ميدهـد. در حالـی کـه مجمـوع مصـارف دولـت در 
سـال مالـی )1393( حـدود )24,89( درصـد توليـدات ناخالص داخلي )GDP( را احتـوا مينمود، که از جمله مصـارف بودجه عادی )18,88( 

درصـد ومصـارف بودجـه انکشـافی )6( درصـد توليد ناخالـص داخلی )GDP( را تشـکيل ميداد.
 در سـال 1392 حـدود )23,2( درصـد توليـد ناخالـص داخلـي ميگردد، کـه ازجمله مصـارف بودجه عـادی )16,5( درصد ومصـارف بودجه 

انکشـافی )6,7( درصـد توليـد ناخالص داخلی را تشـکيل ميدهد
جدول و گراف ذيل، جزئيات مصارف بودجه عادی و انکشافی را طی پنج سال اخير، ارايه می دارد.

تحلیل وضعیت مالی کشور بر اساس
نتایج بازرسی حساب قطعیه سال مالی 1394

گزارش ها
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بـه ماحظـه جـدول فـوق مجمـوع مصارف بودجه عادی و انکشـافی در سـال 1394 به مقاسـه سـال 1393 افزايـش )5,9( درصدی 
را نشـان مـی دهـد. کـه از جملـه مصارف بودجـه عادی در سـال 1394 به مقايسـه سـال 1393، )3,3( درصد افزايش نموده اسـت، 

بـه هميـن ترتيـب مصارف بودجه انکشـافی در سـال 1394 در مقايسـه بـا سـال 1393، )14,12( درصد افزايش يافته اسـت.
عـاوه بـرآن مجمـوع مصـارف بودجـه عـادی و انکشـافی سـال 1393 بـه مقايسـه سـال 1392 افزايـش )8,2( درصـدی را نشـان 
ميدهـد. کـه از جملـه مصـارف بودجه عادی در سـال 1393 به مقايسـه سـال 1392، )15,3( درصد افزايش نموده اسـت و مصارف 

بودجـه انکشـافی در سـال 1393 در مقايسـه بـا سـال 1392، )9,4( درصـد کاهش يافته اسـت.
مجموع مصارف بودجه عادی و انکشـافی سـال 1392 به مقايسـه )9 ماه سـال 1391(، 46,9 درصد در مقايسـه با سـال 1390 )12 
مـاه( 39,6 درصـد افزايـش را نشـان ميدهـد. کـه از جمله مصـارف بودجه عادی در سـال 1392 )12 ماه( در مقايسـه با )9 ماه سـال 
1391( 45,8 درصـد و در مقايسـه بـا سـال 1390)12 مـاه( درحـدود 32,5 درصـد و مصـارف بودجـه انکشـافی در سـال 1392 در 

مقايسـه با سـال 1391، 49,6 درصد و به مقايسـه سـال 1390، 61 درصد افزايش داشـته اسـت.
شکل 2,1: روند مصارف بودجه ملی را نشان ميدهد )ارقام به مليارد افغانی(

با توجه شـکل 2,1 فوق، افزايش بيشـتر در مصارف عادی و افزايش نسـبی در مصارف انکشـافی مشـاهده می شـود. اما برخاف 
چندين سـال اخير که سـهم مصارف انکشـافی در مقايسـه با مصارف عادی رو به کاهش بود، در دو سـال )1391 و 1392( سـهم 
مصـارف انکشـافی در مجمـوع مصـارف اندکی افزايش و مجددا در سـال 1393 کاهش و در سـال 1394 )14,12( درصد افزايش 
يافته اسـت. سـهم مصارف انکشـافی در مجموع مصارف در سـال 1390 )25( درصد در سـال 1391 به )28,3( درصد و در سـال 
1392 بـه )28,8( درصـد افزايـش، در سـال 1393 بـه )24,14( در صد کاهش و در سـال 1394 به )26( درصد افزايش يافته اسـت.

جدول 2.1: مجموع مصارف بودجه عادی وانکشافی دولت در 5 سال اخير

جدول 2.1: مجموع مصارف بودجه عادی وانکشافی دولت در 5 سال اخير
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عواید داخلی و کمک های خارجی
چگونگی تمویل مصارف بودجه عادی در سال 1394

مجمـوع عوايـد از منابـع داخلـی در سـال 1394 بـر اسـاس سـند بودجـه مبلـغ )125,513,000,000( افغانـی، کـه از جملـه مبلـغ 
)121,702,646,000( آن جهـت تمويـل بودجـه عـادی و مبلـغ )3,810,354,000( افغانـی جهـت تمويـل بودجـه انکشـافی پيـش 

بينـی و منظـور گرديـده اسـت.
 مجمـوع وجـوه دريافتـی از منابـع داخلـی )122,349,981,833( مـی باشـد کـه حـدود )9,87( درصـد توليـدات ناخالـص داخلی 
)GDP( را احتـوا مينمايـد. سـهم منابع مختلـف در عوايد داخلی )48,9( درصـد عوايد مالياتـی، )24,9( درصد محصول گمرکی 
و فيـس هـا، )22( درصـد عوايـد غيـر مالياتـی )0,62( درصد عوايـد متفرقه وفروش دارائی هـای غير منقول و حـدود )3,6( درصد 
سـهميه هـای اجتماعـی مـی باشـد. کمک هـای خارجـی در سـال 1394 مبلـغ )122,818,069,877( افغانـی بـود کـه )9,9( درصد 
توليـدات ناخالـص داخلـی )GDP( را احتـوا مـی نمايـد. مجموع وجوه دريافت شـده جهت تمويـل بودجه عـادی از منابع داخلی 
و خارجـی مبلـغ )245,168,051,710( افغانـی در سـال مالـی 1394 نشـان داده شـده کـه )19,8( درصـد توليـد ناخالـص داخلـی 

)GDP( می باشـد.
در سـال مالـی 1393 سـهم عوايـد مالياتـی )52,29( درصـد، محصـول گمرکـی و فيس هـا )25,95( درصـد، عوايـد غيـر مالياتـی 
)17,02( درصـد، عوايـد متفرقـه و فـروش دارائيهـای غيـر منقـول )0,38( درصـد و سـهميه هـای اجتماعـی حـدود )4,37( درصد 
مـی باشـد. کمـک هـای خارجـی در سـال مالـی 1393 مبلـغ )119,099,686,722( افغانی بوده کـه )9,85( درصد توليـد ناخالص 

داخلـی احتـوا مـی نمايد.
در سـال مالـی 1392 سـهم عوايـد مالياتـی )4,4( درصـد توليـد ناخالـص داخلـی )GDP(، محصـول گمرکـی و فيس هـا )2,36( 
درصـد، عوايـد غيـر مالياتـی )1,8( درصـد و سـاير عوايـد )0,5( درصـد توليـد ناخالـص داخلی )GDP( می باشـد که در مقايسـه 
بـا سـال مالـی )9 مـاه( سـال 1391، عوايـد داخلـی در سـال مالـی 1392 درحـدود )33,8( درصـد و در مقايسـه با سـال مالی 1390 

)شـامل 12 مـاه(، 10 درصـد افزايـش را نشـان مـی دهد.
مجمـوع بودجـه عـادی سـال مالـی 1394 بـر اسـاس سـند بودجـه حـاوی مبلـغ )283,486,331,000( دوصدوهشـتاد وسـه مليـارد 
وچهارصدوهشتادوشـش مليـون و سـه صدوسـی ويـک هزارافغانـی پيـش بينـی گرديـده، کـه تمويـل آن ازمنابـع داخلـی مبلـغ 
)121,702,646,000( افغانـی يـا )42,93( درصـد واز مسـاعدتهای خارجی مبلغ )161,783,685,000( افغانـی يا )57,07( درصد، 

درنظرگرفتـه شـده کـه درمنابـع تمويلـی آن بـه مقايسـه اصـل بودجـه منظورشـده کـدام مـازاد ويا کسـربه نظرنمی رسـد.
بـه هميـن ترتيـب مجمـوع بودجـه انکشـافی ابتـدای سـال مالـی )1394( حـاوی مبلـغ )152,686,539,000( يکصـدو پنجـاه ودو 
مليـاردو ششصدوهشتادوشـش مليـون و پنجصدوسـی ونـه هزارافغانـی بـوده، کـه تمويـل آن از منابـع داخلـی )3,810,354,000( 
افغانـی يـا )2,49( درصـد، از مـدرک مسـاعدتهای باعـوض خارجـی مبلـغ )137,320,231,000( افغانـی يـا )89,93( درصـد و 

شکل 2,2: سهم مصارف عادی وانکشافی در مجموع مصارف )به اساس فيصدی(

گزارش ها
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قـروض )3,649,135000( افغانـی يـا )2,39( درصـد وانمـود گرديـده، کـه بـا توجـه بـه منابـع تمويلـی مبلـغ )7,906,820,000( 
افغانـی يـا )5,18( درصـد کسـر در بودجـه انکشـافی، بماحظـه ميرسـد.

توضيـح فـوق ميرسـاند کـه سـهم عوايـد داخلـی در تمويل بودجـه عـادی مبلـغ )121,702,646,000( افغانـی يـا )42,93( درصد، 
مبلـغ  انکشـافی  و  عـادی  بودجـه  و درمجمـوع  )2,5( درصـد  يـا  افغانـی   )3,810,354,000( مبلـغ  انکشـافی  بودجـه  درتمويـل 
)125,513,000,000( افغانـی يـا )28,77( درصـد پيـش بينـی گرديـده، در حاليکـه سـهم عوايـد داخلـی درتمويـل بودجـه عادی 
سـال مالـی 1393 مبلـغ )128,366,620,000( افغانـی يـا )45,77( درصـد، درتمويـل بودجـه انکشـافی مبلـغ )11,070,498,000( 
افغانـی يـا )7,48( درصـد و درمجمـوع بودجه عـادی و انکشـافی مبلـغ )139,437,118,000( افغانی يـا )32,55( درصد پيش بينی 
گرديـده، کـه بـا نظرداشـت آن سـهم عوايد داخلی سـال مالی 1394 در تمويل بودجه عادی به مقايسـه سـال مالـی 1393 درحدود 
)5,19( درصـد و در تمويـل بودجـه انکشـافی حدود )65,58( درصـد و درتمويل بودجه عادی و انکشـافی )9,98( درصد کاهش 

را نشـان ميدهد.
مقايسـه وجـوه دريافـت شـده طـی هفت سـال اخير جهـت تمويل بودجه عادی نشـان دهنـده سـيرصعودی در هر دو بخـش عوايد 
داخلـی و مسـاعدت دونرهـا بـه جز سـال 1393 می باشـد. ليکن، سـهم مسـاعدت دونرهـا در مجمـوع عوايد بودجه عـادی، که در 
سـال مالـی 1388 مسـاوی بـه )34( درصـد بـود، در سـال 1389 بـه )40( درصـد افزايش يافتـه که اين رقـم در سـال 1390 به )38( 
درصـد تقليـل داشـته و در سـال مالـی 1391 دو بـاره به )44,6( درصد، در سـال 1392 بـه )56( درصد، در سـال 1393 به )54,3( و 

در سـال 1394 به )50( درصد در نوسـان بوده اسـت.
جدول ذيل جزئيات عوايد بودجه عادی را در هفت سال اخير نشان ميدهد.

سـهم عوايـد داخلـی و مسـاعدت هـا جهـت تمويـل بودجـه عـادی نشـان ميدهـد کـه، سـهم عوايـد مالياتـی و همچنيـن محصـول 
گمرکـی و فيـس هـا در مجمـوع عوايـد عـادی طـی 7 سـال اخيـر کاهش يافته اسـت. بـرای مثال سـهم عوايـد مالياتـی در مجموع 
عوايـد از )31,16( درصـد در سـال مالـی 1389 بـه )26,43( درصد در سـال مالـی 1391 تقليل يافته و اين رقم در سـال مالی 1392 
بـه )21,16( درصـد کاهـش و در سـال 1393 بـه )23,9( درصـد و در سـال 1394 بـه )24,4( درصـد افزايـش بسـيار ناچيـز داشـته 
اسـت. بـه هميـن ترتيـب، سـهم محصـول گمرکی و فيـس هـا از )22,56( درصد در سـال مالی 1389 بـه )14,52( درصد در سـال 
مالـی 1391 تقليـل يافتـه کـه ايـن رقـم در سـال مالـی 1392 بـه )11,35( درصد کاهش و در سـال مالـی 1393 بـه )11,85( درصد 
و در سـال 1394 بـه )12,4( درصـد تغييـر را بـا افزايـش ناچيـز در دو سـال اخيـر نشـان ميدهد، اما سـهم مسـاعدت دونرهـا در اين 
مـدت زمـان، بصـورت قابل توجهی افزايش يافته اسـت، که چنانچه سـهم مسـاعدتها در مجمـوع عوايد از )37,8( درصد در سـال 
1390 بـه )44,6( درصـد در سـال مالـی 1391، و يـک جهـش زيـاد در سـال 1392 بـه )56,12( درصد داشـته و در سـالهای 1393 
بـه )54,35( درصـد و در سـال 1394 بـه )50,1( درصـد کاهـش مـی يابـد. روند فعلـی تاثير معکـوس در برآورده سـاختن اهداف 

ثبـات مالـی خواهـد داشـت و وابسـتگی حکومـت را همچنـان به مسـاعدت هـای جامعه جهانی نشـان مـی دهد.
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عواید داخلی و ثبات مالی
دولـت بمنظـور تمويـل مصـارف عـادی خـود، از عوايـد هـر دو منبـع )منابـع داخلي و مسـاعدت هـاي خارجـي( اسـتفاده مينمايد. 
بودجـه انکشـافي عمدتـاً از مسـاعدت هـاي دونرهـا، قسـما ازعوايـد داخلـی ويـک بخـش بسـيار کوچـک  آن از قـروض تمويـل 

ميگردد.
مجمـوع عوايـد دولـت بـرای تمويـل مصـارف بودجـه عـادی در سـال 1394 مبلـغ )245,168,051,710( افغانـی، از جملـه مبلـغ 
باشـد.  مـی  مسـاعدتهای خارجـی  مربـوط  افغانـی   )122,818069877( مبلـغ  و  داخلـی  منابـع  از  افغانـی   )122,349,981,833(
عوايـد داخلـی در سـال مالـی 1394 حـاوی مبلـغ )122,349,981,83( افغانـی کـه بـا توجـه بـه مصـارف بودجـه عـادی کـه مبلـغ 
)245,168,051,710( افغانـی را احتـوا مـی نمايـد، حـدود )49,9( درصـد مـی باشـد، کـه نسـبت به سـال 1393 که عوايـد داخلی 
)43,8( درصـد بودجـه عـادی را تشـکيل ميـداد، بيشـتر و نسـبت به سـال 1392 عوايـد داخلـی )55,2( درصد و سـال 1391 عوايد 

داخلـی )60,2( درصـد و در سـال مالـی 1390 عوايـد داخلـی )66,5( درصـد مـی باشـد، هنـوز فاصلـه زيـادی دارد.
سير نزولی عوايد داخلی در تمويل مصارف عادی در جدول ذيل نشان داده شده است:

بـه اسـاس توضيـح فـوق عوايـد دريافتـی جهت تمويـل بودجه عـادی از )73,11( درصـد در سـال 1388، )72,84( درصد درسـال 
1389 )66,54( درصد درسـال 1390, )60( درصد در سـال 1391، )55,2( درصد در سـال 1392 )43,8( درصد در سـال 1393 و 

)49,9( درصـد در سـال 1394 را نشـان ميدهـد، کـه پاييـن تريـن حد آن در طی سـالهای اخير در سـال 1393 بوده اسـت.

جدول 2.3: فيصدي سهم عواید داخلي و مساعدت ها در مصارف بودجه عادي )ارقام به افغانی(

گزارش ها
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توسـعه خـا و افزايـش فاصلـه ميـان عوايـد داخلـی و مصـارف عـادی روی مديريـت مالـی دولـت و ثبـات مالـی تاثيـرات منفـی 
بسـزايی را بجـا ميگـذارد. درحاليکـه تمويل مصـارف عادی از عوايـد داخلی و بدون همـکاری نهاد های مسـاعدت کمک کننده 
بيـن المللـی يکـی از اهـداف بـزرگ دولـت درکوتـاه مـدت ميباشـد. ولـی بـا توجـه بـه افزايـش مصـارف عادی نسـبت بـه عوايد 
داخلـی در جريـان هفـت سـال اخيـر و بخصـوص تمويـل )49,9( درصد مصارف عـادی در سـال 1394 از طريق منابـع داخلی که 
کمتـر از سـالهای 1388 الـی 1392 ميباشـد، تاشـهای دولـت را در ايـن راسـتا بـه چالـش مواجـه سـاخته اسـت. افزايـش مصارف 

عـادی بـا توجـه بـه عوايـد داخلـی، يک چالـش بـزرگ در خودکفايـی کشـور در آينـده نزديک بشـمار ميرود.

تطبيق بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1394
دولـت در جهـت تطبيـق واسـتفاده از بودجـه منظور شـده و تحقـق پروژه هـا درمطابقت با صاحيـت های بودجوی و سـاير قوانين 
و مقـررات نافـذه اجـراات ميکنـد. در سـال مالـی 1394 مجمـوع مصـرف بودجـه عـادی درحـدود )82,96( درصد بودجـه منظور 
شـده ميباشـد، کـه از )81( درصـد در سـال 1393 در حـدود )1,96( درصـد بيشـتر و از )90,41( درصد در سـال 1392 و )86,55( 
درصـد در سـال 1391 کمتـر می باشـد. ازمجمـوع مبلـغ )48,433,436,114( افغانـی وجوه باقيمانـده درقطعيه بودجه عـادی، مبلغ 
)32,042,613,874( افغانـی وجـوه باقيمانـده دربودجـه وزارت دفـاع ملـی و مبلـغ )14,133,511,040( افغانـی دربودجـه وزارت 
امورداخلـه کـه بالترتيـب )66( درصـد و )29( درصـد مجمـوع وجـوه باقيمانـده بودجه عادی را تشـکيل ميدهد، قابل توجه اسـت.

طوريکـه در جـدول فـوق ماحظـه مـی گـردد، در طـی چهار سـال اخيـر، عاوه بـر اينکـه فيصدی مصـرف بودجه عـادی کاهش 
پيـدا کـرده، ميـزان عوايـد داخلـی در تأميـن بودجـه عـادی نيـز بـه ميـزان قابـل توجهـی کاهـش يافتـه اسـت و سـهم مسـاعدتهای 
خارجـی در بودجـه عـادی افزايـش يافتـه اسـت، که عدم مصـرف در بودجـه عادی به معنـای صرفه جويـی بودجوی تلقی نشـده، 

بلکـه نشـاندهنده ظرفيـت پائيـن ادارات در مصـرف اصولـی بودجـه در مقاصـد تعيين شـده می باشـد.
همچنـان مصـرف بودجـه انکشـافی از )45,81( درصـد درسـال مالـی 1393 بـه )54,52( درصـد در سـال مالـی 1394 افزايـش را 

ميدهد. نشـان 

جدول 2.4: چگونگی تحقق بودجه عادی

جدول 2.5: مصرف بودجه انکشافی
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افزايش نسـبی در اسـتفاده از بودجه انکشـافی در سـال 1394 در مقايسـه با سـال 1393 نشـان دهنده تزئيد مصارف در سکتور زيربنا 
ومنابـع طبيعـی، صحـت، زراعـت و انکشـاف دهات، مصونيـت اجتماعی و اداره اقتصادی وانکشـاف سـکتورخصوصی می باشـد. 

ليکـن، در دو سـکتور حکومتـداری وحاکميـت قانون و معارف کاهش در اسـتفاده از بودجه انکشـافی ديده می شـود.
بـه هميـن ترتيـب از جملـه مبلـغ )152,686( مليـارد افغانـی بودجـه انکشـافی سـال مالـی 1394 مبلـغ )63,558( مليـارد افغانـی يـا 
)41,62( درصـد درسـکتور زيربنـا و منابـع طبيعـی، مبلغ )39,635( مليـارد افغانی يا )25,95( درصد درسـکتور زراعت وانکشـاف 
دهـات مبلـغ )20,178( مليـارد افغانـی يـا )13,21( درصـد درسـکتور معـارف، مبلـغ )15,481( مليـارد افغانـی يـا )10,14( درصد 
درسـکتورصحت، )8,347( مليـارد افغانـی يـا )5,46( درسـکتور اقتصـاد وانکشـاف سـکتورخصوصی و متباقـی درسـکتور هـای 

امنيـت، حکومـت داری، حاکميـت قانـون وحقـوق بشـر ومصؤنيـت اجتماعـی، اختصـاص يافته اسـت.
بـا توجـه بـه مـوارد متذکـره در مجمـوع مبلـغ )436,172( مليـارد افغانی بودجـه ملی )عادی وانکشـافی( سـال مالی 1394 سـکتور 
امنيـت بـا داشـتن مبلـغ )192,156( مليـارد افغانـی يـا )44,05( درصـد در صدر سـکتور ها قرارداشـته، بـه تعقيب آن سـکتورزيربنا 
ومنابـع طبيعـی بـا داشـتن )67( مليـارد افغانـی يـا )15,36( درصـد، سـکتور معـارف بـا داشـتن مبلـغ )56,234( مليـارد افغانـی يـا 
)12,89( درصـد و سـکتور زراعـت و انکشـاف دهات با داشـتن )41,544( مليارد افغانـی يا )9,52( درجايگاه دوم، سـوم و چهارم 

قراردارند.
از مجمـوع 152,686 مليـارد افغانـی بودجـه انکشـافی سـال مالی 1394، مبلـغ )82,908,924,659( افغانی به مصرف رسـيده اسـت 

کـه در حـدود )54,5( درصد می باشـد.
مصرف مجموعی بودجه انکشافی در سال مالی 1394، نسبت به سال قبل قسمأ افزايش يافته، درحدود )54( درصد است.

طـی سـال 1394 دوازده واحـد بودجـوی ذيـل حـدود )89( درصـد مجموع بودجـه انکشـافی و )90,28( درصد مجمـوع مصارف 
انکشـافی را بخـود اختصـاص داده اند:

گزارش ها
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عـاوه بـر عـدم اسـتفاده مطلوب از بودجه توسـط اکثـر ادارات فوق الذکـر، برخی از نهاد های ديگر نيز نتوانسـته اند يک قسـمت 
بيشـتر بودجـه انکشـافی خـود را بـه مصـرف برسـانند، اين نهـاد ها عبـارت انـد از وزارت کار و امـور اجتماعی- شـهدا و معلولين، 
اداره تسـهيل کننـده قرضـه هـای کوچک در افغانسـتان )MISFA(، اداره محيط زيسـت ولسـی جرگه، رياسـت محافظت ريئس 
جمهـور، وزارت امـور خارجـه، لـوی سـارنوالی، اداره مسـتقل ارگان های محلی وزارت امـور خارجه، وزارت عدليـه، اداره عالی 

تفتيـش، رياسـت انسـجام امور کوچيهـا و اداره مرکزی احصائيه ميباشـد.
يکـی از مـواردی کـه در جريـان بازرسـی مصـارف بودجـه انکشـافی مشـاهده گرديـد و درسـالهای قبلی بشـمول سـالهای 1391، 
1392، 1393 و 1394 نيـز مشـاهده ميگـردد، عبـارت انـد از: عـدم مصـرف بودجـه برخی از پـروژه ها با وصـف موجوديت بودجه 
قابـل ماحظـه و در بسـا مـوارد بـا وجـود مطالبـه تخصيص کـدام فعاليت نداشـته ومصرف شـان صفر ميباشـد. بطور مثـال از جمله 
)606( پـروژه قابـل تطبيـق کـه در قطعيـه ثبـت مـی باشـد )158( پـروژه يـا %26 پـروژه هـا هيچ نـوع فعاليـت نداشـته و مصرف آن 
صفـر گـزارش داده شـده اسـت. عـاوه بـرآن در )172( پـروژه نيـز، فيصدی مصـرف بودجـه، پايين تـر از پنجاه درصد می باشـد.

دريـک تعـداد زيـاد از پـروژه های انکشـافی، بخصوص در سـکتورهای زيربنا ومنابع طبيعـی، معارف، صحت زراعت و انکشـاف 
دهـات، اداره اقتصـادی وانکشـاف سـکتورخصوصی طی چند سـال اخير بشـمول سـال 1394 مصـرف قابل توجه صـورت نگرفته 

اسـت. مثـال هـای ذيل تصويـر روشـنی را در اين رابطه بيـان ميدارد:

وزارت معارف
دروزارت معـارف پـروژه اعمارمکاتـب درواليـات سـرحدی مصارف آن درسـال 1389 ازمبلـغ )61.498.000( افغانی 27 درصد، 
درسـال 1390 ازمبلـغ )42.226.210( افغانـی 14 درصـد، سـال 1391 ازمبلـغ )38.419.000( افغانـی 22 درصد، سـال 1392 ازمبلغ 
)31.583.500( افغانـی وسـال 1393 مبلـغ )34.013.000( افغانـی صفربـوده وسـال مالـی 1394 ازمبلـغ )11.680.269( افغانـی 22 

درصد.
پـروژه انکشـاف زيربنـای تعليـم وتربيـه مصـارف آن درسـال 1389 ازمبلـغ )3.086.103.500( افغانـی صفربـوده، درسـال 1390 
ازمبلـغ مجموعـی )3.091.558.950( افغانـی 27 درصـد، سـال 1391 ازمبلـغ )1.975.459.500( افغانـی 14 درصـد سـال 1393 
ازمبلـغ )2.224.349.920( افغانـی 30 درصـد، سـال 1393 ازمبلـغ )1.993.344.192( افغانی 32 درصدودرسـال مالـی 1394 ازمبلغ 

)3.307.392.154( افغانـی 19 درصـد.
پـروژه تعليمـات اساسـی وسـواد آموزی، ازجمله مصـارف آن درسـال 1390 ازمبلغ مجموعـی )470.000.000( افغانـی صفربوده، 
سـال 1391 از مبلـغ )1.140.214.613( افغانـی 38 درصدودرسـال 1390 ازمبلـغ )18.916.0827( افغانـی 8 درصدصـورت گرفتـه 

است.

وزارت صحت عامه
پـروژه اقدامـات کنتـرول ماريـا و تقويه سيسـتم عرضه خدمات صحی در سـال 1389 از مبلغ مجموعـی )317.238.500( افغانی 4 
فيصـد، در سـال 1390 از مبلـغ )462.187.660( افغانـی 13 فيصد در سـال 1391 از مبلغ )244.573.500( افغانی 17 فيصد، درسـال 
1393 از مبلـغ )71.173.704( افغانـی 48 فيصـد ودرسـال مالی 1394 ازمبلغ )75.090.660( افغانی 7 فيصد بمصرف رسـيده اسـت.

وزارت زراعت
 پـروژه اعمـار دو بـاب تعميـر جديـد در مرکـز وزارت زراعـت از 1389 الی ختم سـال مالی 1394 ادامه داشـته که در سـال 1389 
)15( فيصـد، سـال 1391، )5( فيصـد، سـال 1392، )2( فيصـد و بـا وصـف تخصيـص دسـت داشـته مبلـغ )34.040.440( افغانی در 

سـال 1393 و مبلـغ )2.085.459( افغانـی در سـال 1394، مصرف آن صفربوده اسـت.
پـروژه تقويـت زراعـت و انکشـاف دهـات در زون غـرب از سـال 1389 الی ختم سـال مالی 1394 ادامه داشـته کـه مصارف آن از 
سـال 1389 الـی 1393 بـا وجـود داشـتن تخصيص، صفـر بوده، اما در سـال مالـی 1394 از مبلـغ )112.700.505( افغانـی 39 فيصد 

مصرف داشـته است.
پـروژه آبيـاری وذخايـر آب از سـال 1389 الـی سـال مالی 1394 ادامه داشـته مصارف آن در سـال 1391 از مبلـغ )100.000.000( 
افغانـی 21 فيصـد، سـال 1393 از مبلـغ )391.543.544( افغانـی 3 فيصـد ودر سـال مالـی 1394 از مبلـغ )267.795.348( افغانی 47 

. فيصد
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وزارت احياء وانکشاف دهات
  پـروژه برنامـه انکشـاف سـاحوی از سـال 1392 الـی سـال مالـی 1394 ادامـه داشـته ازجملـه مصـارف آن در سـال 1391 از مبلـغ 
مجموعـی بعدازتعديـات )1.300.000.000( افغانـی 15 فيصـد، درسـال 1392 مبلـغ )1.053.794.222( افغانـی 35 درصـد، سـال 

1393 مبلـغ )920.033.408( افغانـی 7 فيصـد و در سـال مالـی 1394 از مبلـغ )86.303.871( افغانـی 41 درصـد.

وزارت مبارزه عليه مواد مخدر
تعديـات  از  بعـد  مجموعـی  مبلـغ  از  مالـی 1394  سـال  در  آن  مصـارف  از جملـه   )GPI( اجـراات خـوب  از  تقديـر  پـروژه 

باشـد. مـی  فيصـد   53 يـا  افغانـی،   )1.475.466.028(

سکتور زیربنا و منابع طبيعی:
وزارت معادن و پطروليم

پـروژه احيـای مجـدد چـاه هـای گاز شـبرغان پـروژه مذکـور از سـال 1389 الـی ختـم مالـی سـال 1394 ادامـه داشـته و مصـارف 
آن در سـال 1389 از مبلـغ )106.700.000( افغانـی 16 فيصـد، سـال 1390 از مبلـغ )1.402.346.382( افغانـی 1 فيصد، سـال 1391 
از مبلـغ )1.488.189.001( افغانـی 6 فيصـد، سـال 1393 از مبلـغ )298.235.218( افغانـی 32 فيصـد و سـال مالـی 1394 ازمبلـغ 

)212.894.483( افغانـی 41 فيصـد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
پـروژه توسـعه شـبکه فايبـر نـوری از سـال 1389 الـی ختم سـال مالـی 1394 ادامـه داشـته در سـال 1390 از مبلـغ )293.501.840( 
افغانـی و سـال 1391 از مبلـغ )809.736.000( افغانـی مصـارف آن صفربـوده، سـال 1392 از مبلـغ )1.287.714.073( افغانـی 39 

فيصـد، سـال 1393 ازمبلـغ )940.288.328( افغانـی 25 فيصـد و سـال مالـی 1394 از مبلـغ )579.680.403( افغانـی 54 فيصـد.

وزارت انرژی و آب
پـروژه بازسـازی عاجـل پـروژه تامين برق )بازسـازی ولتاژ متوسـط شـبکه کابل، بازسـازی بند برق نغلو، بازسـازی ليـن انتقال 110 
کيلوولـت از نغلـو بـه کابـل و سـاختمان لين انتقال 110 ولت از سـب ستيشـن چمتله به سـب استيشـن شـمال شـرق( از سـال 1389 

الـی ختم سـال مالـی 1394 ادامه دارد.
از جملـه مصـارف آن در سـال 1389 از مبلـغ )415.208.500( افغانـی 47 فيصـد، سـال 1392 ازمبلـغ )145.893.145( افغانـی 29 

فيصـد، سـال 1393 از مبلـغ )276.906.336( افغانـی و سـال مالـی 1394 از مبلـغ )246.242.622( افغانـی صفربـوده.
پـروژه ديزايـن و سـاختمان پـروژه گمبيـری: ازجملـه مصـارف آن درسـال 1389 از مبلـغ )339.500.000(، 12 فيصـد سـال 1390 
مبلـغ )285.666.940( افغانـی، سـال 1392 مبلـغ )30.391.000( افغانـی، سـال 1392 مبلـغ )314.716.896( افغانـی مصـارف آن 

صفربـوده، سـال 1393 از مبلـغ )227.675.392( 22 فيصـد وسـال مالـی 1394 مبلـغ )146.083.760( افغانـی 10 فيصـد.
پـروژه تمديـد ليـن انتقـال 220 کيلـو ولـت از سـرحد تاجکسـتان بـه کندز و پلخمری به شـمول سـب اسيتشـن های کنـدز و بغان 
از سـال 1389 الـی سـال 1394 ادامـه دارد، از جملـه در سـال 1391 از مبلـغ )352.200.878( افغانـی 38 فيصـد سـال 1392 مبلـغ 
)533.597.263( افغانـی 38 فيصـد، سـال 1393 مبلـغ )502.481.233( افغانـی 41 فيصـد و سـال مالی 1394 مبلـغ )266.468.388( 

افغانـی مصـرف آن صفر ميباشـد.
پروژه توزیع برق در شهر کابل و مزار شریف و اعمار سب استيشن در ایبک سمنگان:

در سـال 1389 از مبلـغ )676.476.000( افغانـی 15 در صـد، در سـال 1390 از مبلـغ )554.115.873( افغانـی 20 درصـد در سـال 
1391 از مبلـغ )278.398.500( افغانـی 1 درصـد، در سـال 1393 از مبلـغ )140.027.216( افغانـی و سـال مالـی 1394 از مبلـغ 

)43.986.900( افغانـی صفـر بـوده اسـت.
پـروژه تحکيـم عاجـل ديـوار هـای دريا آمو: از جملـه در سـال 1393 از مبلغ )206.888.528( 32 فيصد وسـال مالـی 1394 از مبلغ 

)268.337.475( افغانـی 27 فيصد.
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وزارت فواید عامه
دروزارت فوايـد عامـه پـروژه احيـاء مجـدد قيـر ريـزی سـرک از دوشـی الـی پلخمـری، مصـارف آن درسـال 1389 از مبلـغ 
)641.752.000( افغانـی 1 فيصـد، سـال 1390 از مبلـغ )612.051.390( افغانـی 0.3 فيصـد، سـال 1391 از مبلـغ )657.434.936( 
افغانـی 22 فيصـد، سـال 1392 از مبلـغ )550.685.945( افغانـی 28 فيصـد وسـال مالـی 1394 از مبلـغ )489.588.738( افغانـی 37 

. فيصد
پـروژه سـرک قيصـار بـاال مرغـاب بـه طـول 90 کيلـو متـر، مصـارف آن در سـال 1393 ازمبلـغ )236.253.696( افغانـی 35 فيصد 

وسـال مالـی 1394 از مبلـغ )3.225.912.341( افغانـی 11 درصـد.
پروژه ديزاين سـرک سـر پل الی شـبرغان، مصارف آن در سـال 1391 از مبلغ )100.000.000( افغانی 8 درصد درسـال 1392 از 
مبلـغ )147.507.516( افغانـی 19 درصـد، سـال 1393 از مبلـغ )169.707.128( افغانی و سـال 1394 از مبلـغ )28.500.000( افغانی 

صفـر بوده.

اداره ملی حفاظت محيط زیست
پـروژه سـاختمان تعميـر بـرای محيط زيسـت در مرکـز، مصارف پـروژه مذکـور در سـال 1391 از مبلـغ )55.693.500( افغانی 26 
فيصـد، سـال 1392 ازمبلـغ )69.310.852( افغانـی صفـر بـوده، سـال 1393 )80.242.456( افغانـی 20 فيصـد وسـال مالـی 1394 از 

مبلـغ )65.997.336( افغانـی 29 فيصد.

شرکت برشنا
پـروژه بـرق آب گرشـک و شـبکه توزيـع آن، مصـارف آن در سـال 1391 از مبلـغ )1.038.448.427( افغانـی 18 درصـد درسـال 
1393 از مبلـغ )1251.327.345( افغانـی 26 درصـد و سـال 1394 از مبلـغ )2.677.409.964( افغانـی 15 درصـد مصـرف صـورت 

گرفته اسـت.
تمديـد ليـن 220 کيلـو ولـت از کنـدز الـی تالقـان، مصـارف آن درسـال 1390 از مبلـغ )1.130.054.665( افغانـی 19 فيصـد سـال 
1391 مبلـغ )1.130.900.000( افغانـی 41 فيصـد، سـال 1393 )441.505.567( افغانـی 41 درصـد و سـال مالـی 1394 ازمبلـع 

)276.972.374( افغانـی 21 فيصـد مصـرف صـورت گرفتـه اسـت.
عـدم اسـتفاده مطلـوب از بودجـه انکشـافی توسـط وزارت هـا و ادارات بويـژه درسـاحات بسـيار مهـم مثـل زيربنـا و منابـع طبيعی، 
زراعـت و انکشـاف دهـات، معـارف، صحـت و اداره اقتصادی وانکشـاف سـکتورخصوصی، موجب کاهش رشـد در تمام بخش 

هـا و عـدم دسترسـی به اهـداف تعيين شـده گرديده اسـت.
بنـاأ الزم اسـت تـا دولـت رونـد تطبيق پـروژه ها و برنامه هـا را بدون ازدياد هزينـه و زمان با اسـتفاده مطلـوب از امکانات بودجوی 
و نظـارت درسـت از فعاليـت پـروژه هـا تسـريع بخشـده وهـم ايجـاب مينمايـد تـا دولـت يـک بررسـی ميـان دوره ای و ميکانيـزم 

ارزيابـی را بـرای پـروژه هـای مهـم ايجـاد نمـوده و رونـد تطبيق ايـن پروژه هـا و برنامه هـا را بـا جديت پيگيـری نمايد.
از آنجائيکـه حجـم بيشـتر بودجـه انکشـافی از بودجـه غيـر اختياری دونـران تمويل مـی گردد و معمـوال وجـوه آن در بودجه ملی 
وجـود دارد، امـا ماحظـه مـی گـردد کـه بيشـترين پسـمانی بودجـوی و عـدم مصـرف بودجه توسـط واحدهـای بودجـوی از اين 
بخـش مـی باشـد. متاسـفانه ادارات عـدم مصـرف از بودجه غيـر اختياری را به عنـوان يک محدوديت و مشـکل عنـوان می دارند، 
در حاليکـه از آن ميتـوان بـه سـبب وجـود وجـوه پـروژه در شـرايطی کـه با چالشـهای بودجوی و کسـر عوايـد داخلـی مواجه می 
باشـيم، بـه حيـث يـک فرصـت برای تطبيق بهتـر و کامل پروژه ها اسـتفاده نمـود. در اکثر مـوارد ادارات عدم ظرفيت و مشـکات 

داخلـی خـود را در عـدم مصـرف وجـوه غيـر اختيـاری، آن را بـه عنوان يـک محدوديـت و نقيصه مطرح مـی نمايند.

تحقق وتحصيل عواید طی سال مالی 1394
يکـی از مسـايل مهـم نسـبت بـه سـايرنيازمندی هـای مبـرم دولـت همانـا افزايـش منابـع عايداتـی و عوايـد داخلـی کشـورجهت 
خودکفايـی مالـی مـی باشـد. آوردن افزايـش در عوايـد مالياتـی بـه گونـه مثـال، جمـع آوری موثـر و فزاينـده ماليـات بسـتگی بـه 
افزايـش درآمـد کشـور و توليـد ناخالص داخلی )GDP( همراه با ايجاد پاليسـی درسـت و موثـر به منظور اسـتفاده از منابع طبيعی 
و دارايـی هـای ثابـت جهـت افزايش و تقويـت عوايد غيرمالياتی و جمـع آوری عوايد از تصدی های دولتی )SoEs( درپيشـرفت 
سيسـتم باثبـات مالـی مفيـد و کمـک کننـده خواهـد بـود. همچنـان دولـت بايـد پاليسـی درسـت را به منظور بدسـت آوردن سـهم 
عوايـد از اداراتـی ماننـد ايسـا )AISA( و آتـرا )ATRA( و همچنـان عوايـد مازاد از دافغانسـتان بانک بابت سـرمايه گذاری پول 
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دولـت، اتخـاذ نمايد.
در سـال مالـی 1394 از مجمـوع مبلـغ )123.010.182.165( افغانـی عوايـد پـان شـده از منابع داخلـی مبلـغ )124.636.696.462( 
افغانـی تحقـق و مبلـغ )122.349.981.843( افغانـی تحصيـل گرديـده، کـه وجـوه تحصيـل شـده بمقايسـه پـان )660.200.331( 
افغانـی يـا )0.54( درصد کسـر را نشـان ميدهد. اما به اسـاس پان منظورشـده درسـند بودجه ابتدای سـال مبلـغ )3.163.018.166( 

افغانـی يـا )2.52( درصـد را احتـوا مينمايد.
گرچـه تحصيـل عوايـد داخلـی درسـال 1394 بمقايسـه مبلـغ )100.049.897.370( افغانـی عوايـد تحصيـل شـده سـال 1393 مبلغ 
)22.300.084.473( افغانـی يـا )18.23( درصـد افزايـش را نشـان ميدهـد، امـا ايـن افزايش به اسـاس روند عادی تحقـق و تحصيل 
عوايـد نبـوده بلکـه باالثـر تزئيـد در فيصـدی ماليـات و فيس ها رونمـا گرديده، چنا نچـه تعديل فقـره )1( مـاده )66( و تعديل فقره 
)3( مـاده )64( قانـون ماليـات برعايـدات از دوفيصـد بـه چهـار فيصـد، وضـع ده فيصـد فيس بنـام از اسـتفاده کننـدگان تيلفون ها، 

افزايـش فيـس عبـوری طيـارات از فضای افغانسـتان و........ بوده اسـت
در حسـاب قطعيـه عوايـد، وجـوه تحصيـل شـده از منابـع خارجـی مبلـغ )122.818.069.877( افغانـی وانمـود گرديـده، کـه بـا 
نظـر داشـت وجـوه پيـش بينـی شـده درسـند بودجـه ابتـدای سـال )منـدرج درقطعيـه عوايـد( مبلـغ )38.965.615.123( افغانـی يـا 
)24.08( درصـد کسـر را نشـان ميدهـد. در حاليکـه اصـل کسـرعوايد از منابـع خارجـی بـا توجه به سـند بررسـی وسـط سـال مبلغ 

)26.490.540.153( افغانـی يـا )17.74( درصـد ميباشـد.
چگونگی تحقق و تحصيل عوايد سال مالی 1394 برويت حساب قطعيه عوايد سال مذکور، حسب ذيل ميباشد:

شکل 2.4: روند جمع آوری
 عواید بينی شده درسال مالی 1393

گزارش ها
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استفاده از وجوه برای فعاليت های عادی و انکشافی: تقسيمات به اساس کتگوری های اقتصادی
دولـت از طريـق بودجـه عـادی و انکشـافی تـاش نمـوده تـا بـه اهـداف مختلـف جـاری و طويـل المـدت در بخـش هـای تعييـن 
شـده وکتگـوری هـای اقتصـادی دسترسـی پيـدا نمايـد. مطابق به کتگـوری های اقتصـادی، مصـارف دولت روی پنـج بخش ذيل 

ميگيرد: صـورت 
 الف( مزد ها و معاشات   ب( استفاده ازاجناس و خدمات

د( سبسايدی ها مساعدت ها و منفعت های اجتماعی ج( سود و بازپرداخت قروض  
و( کسب دارايی ها

مصـرف بودجـه انکشـافی سـال مالـی 1394 درسـه کـود 22 )اسـتفاده ازاجنـاس وخدمات(، کـود 24 )سبسـايدی ها مسـاعدتهای 
باعـوض و منفعـت هـای اجتماعـی( وکـود 25 )کسـب دارايـی( تصنيـف گرديـده، قرارماحظـه حسـاب قطعيـه، سـهم مصارف 

بودجـه انکشـافی درکـود هـای مذکورحسـب ذيل وانمـود گرديده اسـت:

جـدول فـوق نشـان ميدهـد کـه ازمجمـوع مبلـغ )82.908.924.659( افغانـی مصـرف بودجه انکشـافی سـال مالـی )44.39( درصد 
آن مربـوط بـه کـود )22( )خريـدای اجنـاس، خدمـات وپرداخـت معاشـات(، )1.57( درصـد آن مربـوط کـود )24( )سبسـايدی 
هـا مسـاعدتهای باعـوض و منفعـت هـای اجتماعـی( و )54.01( درصـد مربـوط به کود )25( )کسـب دارايـی يا امورسـاختمانی، 

ترميمـات وخريـداری تجهيزات( ميباشـد.
گرچـه بـا توجـه بـه مبلـغ )82.908.924.459( افغانـی مجمـوع مصرف بودجـه انکشـافی فيصدی مصـرف درکود )25( به مقايسـه 
کـود )22( بيشـتر اسـت، امـا بـا نظرداشـت وجـوه منظـور شـده در داخـل کـود هـا فيصـدی مصـرف درکـود )22( )62.4( درصد 
بـوده، درحاليکـه فيصـدی مصـرف در کـود )25(، )48.8( درصـد ميباشـد و نشـاندهنده آنسـت کـه تمرکز مصـرف در کود )22( 

بمقايسـه کود )25( بيشـتر اسـت.
تمرکـز بيشـتر مصـارف بودجـه انکشـافی درکـود )22( بـه مقايسـه کـود )25( نشـانده اين حقيقت اسـت کـه واحد هـای بودجوی 
بـه منظـور بلنـد بردن سـطح مصارف شـان بيشـتر به خريـداری اجنـاس، پرداخت معاشـات ومصـارف خدمات مشـوره دهی توجه 

نمـوده تـا تحقق پـروژه هـای بنيادی.
تقسـيم مصـارف بودجـه عـادی و انکشـافی بـاالی کتگوری ها نشـان ميدهـد که دولت درسـال مالـی 1394 حـدود 47.76 درصد 
مجمـوع مصـارف بودجـه اصلـی را روی مـزد هـا و معاشـات )کاهـش در مقايسـه بـا 50 درصـد در سـال مالـی 1393 و 1392، 52 
درصـد در سـال مالـی 1391 و 56 درصـد درسـال مالی 1390(، 29 درصـد روی اسـتفاده از اجناس و خدمات )افزايش درمقايسـه 
با 28 درصد در سـال مالی 1393 و 1392، 25 درصد درسـال مالی 1391 و 23.5 درصد درسـال مالی 1390(، حدود 16.5 درصد 
بـرای کسـب دارايـی هـا )افزايـش درمقايسـه بـا 15 درصد در سـال 1393 کاهـش در مقابل 17.5 درصد در سـال مالـی 1392، 19 
درصـد در سـال مالـی 1391( وحـدود 6.3 درصـد روی سبسـايدی ها مسـاعدت هـا و منفعت هـای اجتماعی و مفـاد و بازپرداخت 
قـروض )6.55 درصـد در سـال مالـی 13934.3 درصـد در سـال مالـی 1392، 4 درصـد درسـال مالـی 1391 و 4.6 درصـد درسـال 
مالـی 1390( مصـرف نمـوده اسـت. مصارف انکشـافی عمدتـاً درکتگوری های اسـتفاده از اجنـاس و خدمات و کسـب دارايی ها 
بـوده، ليکـن در سـال مالـی 1394 فيصـدی کوچک روی سبسـايدی ها، مسـاعدت هـا و منفعت هـای اجتماعی نيز هزينـه گرديده 

است.
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تقسيم مصارف بودجه عادی مطابق کتگوری های اقتصادی
ازجملـه مبلـغ )235.889.089.744( افغانـی مجمـوع مصـرف بودجه عادی در سـال 1394، سـهم مـزد و معاشـات )47.76( درصد 
کمتر نسـبت به )65.77( درصد در سـال 1393، )70.5( درصد در سـال 1392 و )72.5( درصد در سـال مالی 1391؛ سـهم اسـتفاده 
از اجنـاس و خدمـات 29.03 )باالتـر از 21.12 رصـد در سـال مالـی 1393، 19.3 درصـد در سـال مالـی 1392 و 18.5 درصـد در 
سـال مالـی 1391(، سبسـايدی هـا، مسـاعدت ها و منفعـت های اجتماعـی 6.3 درصد )کمتـر از 8.6 درصد در سـال مالی 1393، و 
باالتـر از 5.8 درصـد در سـال مالـی 1392، 6.1 درصـد در سـال مالـی 1391 و 6 در صـد در سـال مالـی 1390( و کسـب دارايی ها 
16.5 درصـد )باالتـر از 4.13 درصـد در سـال مالـی 1393، 4.2 درصد در سـال مالـی 1392، 2.8 درصد در سـال مالی 1391 و 1.8 

درصـد در سـال مالی 1390 می باشـد
گراف ذيل فيصدی تقسيم مصارف بودجه عادی را درسال مالی 1390 باالی کتگوری های اقتصادی ارايه می دارد.

مـزد هـا و معاشـات بزرگتريـن عنصردرمصـارف بودجـه عـادی سـهم عمـده چهـار اداره را تشـکيل مـی دهـد. وزارت هـای دفاع 
ملـی، امـور داخلـه، معـارف و رياسـت عمومی امنيت ملـی 81.7 درصد مجمـوع مصارف عادی را بابت مزدها و معاشـات درسـال 
مالـی 1394 بخـود اختصـاص داده انـد. سـهم اين چهار اداره درسـال مالی 1393 برای مزدها و معاشـات حدود )66( درصد، سـال 

مالـی 1392 حـدود )84( درصـد و در سـال مالـی 1391 حدود )85( درصد می باشـد.
ماحظـه گرديـد کـه مجمـوع عوايـد داخلـی در سـال 1394 بـه مبلـغ )122.349.981.833( افغانـی فقـط 98.35 درصـد مجمـوع 
مصـارف عـادی کـود )21( مـزد ها ومعاشـات کـه مبلـغ )124.395.850.233( افغانـی را احتوا مينمايـد، تکافو نموده و نشـاندهنده 
آنسـت کـه ميـزان کنونـی عوايـد داخلی حتـی برای برآورده شـدن کـود )21( مزد ها ومعاشـات چهـار اداره بـزرگ دولتی کافی 
نمـی باشـد. درسـال مالـی 1393 نيـز عوايد داخلی توانسـت صـرف 66.6 درصد مصارف مزدها و معاشـات بودجه عـادی را تحت 
پوشـش قراردهـد و سـال مالـی 1392 نيز توانسـت صـرف )78.4( درصد مصـارف مزدها و معاشـات بودجه عـادی را تکافو نمايد.

بازپرداخت قروض و پرداخت تکتانۀ آن که از جمله مصارف تعهـــدی دولت بشمار می رود. با نظر داشت مبــــلغ
 )1.176.037.570( افغانـی قـروض و تکتانـه پرداخـت شـده توسـط دولت در سـال مالـی 1394، سـهم عوايد داخلـی در برابر مزد 

هـا و معاشـات و بازپرداخـت قـروض وتکتانه، تقليل يافته اسـت.

گزارش ها
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عـاوه بـر ايـن، مصـارف عـادی کـه روی منفعـت های اجتماعـی به مصرف رسـيده نيـز از اهميـت باالئـی برخوردار اسـت بدليل 
اينکـه منفعـت هـای اجتماعـی )حقـوق تقاعـد کارکنـان ملکـی ونظامـی، حقـوق تقاعـد شـهدا ومعلوليـن و........( و منفعـت هـای 
کمـک اجتماعـی نقـدی )منفعـت شـاگردان وسـايرمنفعت هـا( نيـز ماهيت مصـارف تعهـدی را دارند. در سـال مالـی 1394 دولت 

مبلـغ )18.875.726.235( افغانـی را بـاالی منفعـت هـای امنيـت اجتماعـی نقـدی به مصرف رسـانيده اسـت.
طوريکـه ماحظـه مـی گـردد در سـال مالی 1394 عوايد داخلـی تکافوی مصارف مزد ها و معاشـات، بازپرداخـت قروض وتکتانه 
و هزينـه هـای منفعـت هـای امنيـت اجتماعی نقـدی را کرده نمی توانـد و بخشـی از آن از عوايد داخلی تمويل می گـردد؛ چنانچه 
مصـارف در ايـن سـه بخـش بـدون نظر داشـت کسـب اجناس و خدمـات و دارائـی هـا در صورتيکه به شـکل مشـابه، طوريکه در 

سـال هـای قبـل ادامـه داشـت، در آينده نيز ادامـه يابد، دولـت به چالش بـزرگ روبرو خواهـد گرديد.
  

توزیع مصارف انکشافی به اساس کتگوری های اقتصادی
بـه اسـاس معلومـات ارايه شـده، درمجمـوع مبلـغ )82,908,924,877( افغانی مصـرف بودجه انکشـافی، مبلـغ )6,991,800,681( 
افغانـی از منابـع داخلی، مبلغ )63,858,566,659( افغانی از مدرک مسـاعدتهای خارجی غير اختياری و مبلغ )11,035,856,453( 

افغانـی از مـدرک مسـاعدتهای خارجـی اختياری و مبلـغ )1,022,700,868( افغانـی از مدرک قروض وانمود گرديده اسـت.
 بـا توجـه بـه موارد فوق آن سـهم عوايد داخلی درمجمـوع مصرف بودجه انکشـافی )8,5( درصد، مسـاعدتهای غيراختياری )77( 

درصد، مسـاعدتهای اختيـاری )13,31( درصد وقروض )1,23( درصد را تشـکيل ميدهد.
بـا توجـه بـه اينکـه تمويـل بودجـه انکشـافی سـال مالـی 1394 در سـند ضميمـه بودجـه انکشـافی، مبلـغ )3,810,353,520( افغانی 
ازمنابـع داخلـی، مبلـغ )16,792,200,000( افغانی ازمدرک مسـاعدت های خارجـی اختياری، مبلـغ )130,728,345,130( افغانی 
مسـاعدت هـای خارجـی غيـر اختيـاری و مبلـغ )3,545,955,790( افغانـی ازمدرک قـروض درنظرگرفته شـده اسـت. لهذا تحقق 
بودجـه انکشـافی ازمنابـع داخلـی )184( درصـد، مسـاعدتهای خارجـی اختيـاری )65,72( درصـد، مسـاعدت هـای غيراختيـاری 

)48,8( درصـد وازبخـش قـروض )28,84( درصـد را نشـان ميدهد.
توضيـح فـوق بيانگـر ايـن حقيقـت اسـت کـه واحـد هـای محتـرم بودجـوی نتوانسـته انـد از وجـوه اختصـاص يافتـه مسـاعدتهای 
غيراختيـاری و قـروض طوريکـه الزم اسـت اسـتفاده نماينـد و در ايـن راسـتا کمتريـن اسـتفاده از بخـش مسـاعدتهای خارجـی 
اختيـاری غيـر اختيـاری و قـروض صـورت گرفتـه، امـا برعکـس از منابـع داخلی درحـدود )84( درصد بيشـتر از وجـوه اختصاص 
يافتـه درسـند بودجـه مصـرف گرديـده اسـت، کـه ضعـف و ناتوانـی ادارات مربوطـه را در جـذب وجـوه غيـر اختيـاری جهـت 
تطبيـق پـروژه هـای انکشـافی، نشـان ميدهـد. مبلـغ )82,908,924,659( افغانی به عنوان مصارف انکشـافی در سـال 1394 بين سـه 
کتگـوری اقتصـادی تقسـيم مـی شـود کـه دو کتگوری عمده عبـارت انـد از »اسـتفاده از اجناس و خدمـات« 44,4 درصـد يا مبلغ 
)36,800,103,595( افغانـی )در برابـر 50,17 درصـد در سـال 1393، 49,2 درصـد در سـال مالی 1392، 41 درصد در سـال 1391 
و 42 درصـد در سـال 1390( و »کسـب دارائـی« 54 در صـد يـا مبلـغ )44,808,952,348( افغانـی )در برابر 49,75 درصد در سـال 
مالـی 1393، 50,8 درصـد در سـال مالـی 1392، 59 درصـد در سـال 1391 و 58 درصـد در سـال 1390( ميباشـد. کتگـوری سـوم 
کـه سـهم کوچکـی از بودجـه را دارد عبـارت اسـت از: سبسـايدی ها، مسـاعدت هـا، منفعت هـای اجتماعی و کمک هـا، با 1,57 

درصـد يـا مبلـغ )1,299,868,716( را بخـود اختصاص داده اسـت.
گراف ذيل فيصدی توزيع مصارف انکشافی در سال 1394 را به اساس کتگوری های اقتصادی نشان ميدهد.

جدول 2,5: مصرف بودجه انکشافی
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گزارش ها

استفاده از وجوه برای فعاليت های عادی و انکشافی: توزیع به بخش های اقتصادی
دولـت ازطريـق مصـرف بودجـه عـادي و انکشـافي تـاش مي¬نمايد تا بـه اهداف مختلف سـکتوري مطابق اسـتراتيژي انکشـافي 
ملـي افغانسـتان )ANDS( و برنامـه هـاي اولويت ملي )NPPs( دسـت يابد. مبلـغ )318.798.014.403( افغانـي مجموع مصارف 
عـادي و انکشـافي کـه ازجملـه مبلـغ )235.889.089.744( افغانـي مصـرف بودجـه عـادي و مبلـغ )82.908.924.659( افغانـي 
 )iii ،حکومت داري وحاکميت قانون )ii ،امنيت )i :مصرف بودجه انکشـافي ميباشـد، درسـال 1394 به هشـت سـکتور به نامهاي
زيربنـا ومنابـع طبيعـي، iv( معـارف، v( صحت، vi( زراعت و انکشـاف دهـات، vii( مصئونيت اجتماعـي و viii( حکومت داري 

اقتصادي، تقسـيم گرديده اسـت.
تحـت مصـارف بودجـه عـادی در سـال 1394، سـکتور امنيـت بيشـترين سـهم يعنـی 62.28 درصـد و بـه تعقيـب آن معـارف 17 
درصـد، مصئونيـت اجتماعـی 6.3 درصـد را داشـته انـد، مصـارف ايـن سـه سـکتور عمدتـاً روی مزدهـا ومعاشـات و منفعـت های 
اجتماعـی صـورت گرفته اسـت. سـهم سـکتور حکومتداری وحاکميـت قانون 6 درصـد، زيربنا و منابع طبيعـی 2.5 درصد، صحت 

عامـه 1.6 درصـد، زراعـت و انکشـاف دهـات 1.2 درصـد و حکومـت داری اقتصـادی 3.3 درصـد می باشـد.
تحـت مصـارف بودجـــه انکشـافی در سـال 1392، سـهم سـکتور زيربـــنا و منابـع طبيعـی 35 درصـد و بـه تعقيـب آن زراعـت و 
انکشـاف دهـات 27.9 درصـد، معـارف 9.4 درصـد و صحـت عامـه 8.9 درصـد بوده اسـت. چنانچه اين سـکتورها بـــرای توسـعه 
زيربناهـا، منابـع طبيعـی، زراعـت و انکشـاف دهـــات و همچنيـن سکتــــورهای معـــارف و صحـت، مهـــم وحياتـی می باشـند. 
سـهم سـکتور امنيـت 11.3 درصد، حکومتـداری اقتصـادی 4.2 درصد، حکومتداری و حاکميت قانـــون 2.3 درصـد و مصئونيت 

اجتماعـی 0.9 درصـد وانمـود گرديده اسـت.
جزئيات مصارف عادی و انکشافی مطابق به توزيع بر اساس سکتورها در ذيل ارائه گرديده است:
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فشرده گزارش تفتیش عملکرد و محیطی 
1394شاروالی کابل در طی سال

احمدشکیبکاردوست

اداره عالی تفتيش منحيث عالی ترين نهاد بازرسی کننده در 
کشور، از طريق اجرای بازرسی های مختلف با جديت، روند 
حکومتداری و اداره امور مالی شفاف و حسابده را از طريق 
حسابرسی ترويج می نمايد، اداره عالی تفتيش منحيث عضو 
سازمان بين المللی )انتوسای( همواره تاش می نمايد که در 
تمام بازرسی ها به شمول تفتيش عملکرد ومحيطی که از سال 
اجرا گرديده  تفتيش  عالی  اداره  توسط  بدين طرف   )1392(
و  عملکرد  تفتيش  تطبيق  در  المللی  بين  معيارات  از  است، 
محيطی وساير تفتيش ها استفاده و در مطابقت به آن بازرسی 

ها را انجام دهد.
تفتيش  مالی،  امـــور  تفتيش  تفتيش شامل  سنتی  هــای  شيوه 
اهميت  ها  شيوه  اين  بوده،  مقــررات  و  قوانين  رعايت 
شمول  به  بازرسی،  جديد  های  شيوه  و  کرده  حفظ  را  خود 
از جايگاه مهمی  ميان  اين  نيز در  تفتيش عملــکرد ومحيطی 
روی  وسيع  طور  به  دولت  زيرا  است.  گرديده  برخوردار 
پروژه ها و برنامه ها سرمايه گذاری مينمايد، از اين رو مهم 
است تا مؤثريت برنامه های حکومت ارزيابی گردد. تفتيش 

ضـرورت  بنابـر  تفتیـش  عـــالی  اداره 
وصالحیـت وظیفـوی دراجـــرای تفتیش 
بسـا  امـر  یـک  کـه  ومحیطـی  عملکـرد 
ارزنـده تلقـی میگـردد، تصمیـم اتخـاذ 
نمـود تـا پــروسه تفتیـش را درشـاروالی کابـل بمنظـور تشـخیص 
وشناسـایی خـال هـا ونواقـص واظهـار نظریـات اصالحـی درفعالیتها 
رفـع  جهـت  آنـرا  وگـزارش  تطبیـق  متذکـره  نهـاد  وعملکردهـای 

نمایـد. ارایـه  بمرجـع مربوطـه  نواقـص وکاسـتی هـا 
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توجه  که  است  بازرسی  عرصه  های  داده  ازبيرون  يکی  ومحيطی  عملکرد 
همه کشورهای جهان رابخـود معطوف ساخته است. هرچند پيشبرد تفتيش 
را  وشرايط خاصی  درتمام سطوح کشوربوده  قانون  تطبيق  مستلزم  عملکرد 

الزم دارد.
درپهلوی تفتيش عملکرد، تفتيش محيطی امروزه از اهميت جهانی وبسزايی 
وعوامل  هوا  آلودگی  از  وجلوگيری  کاهش  غـرض  بوده،  برخـــوردار 
صحت  باالی  آلودگی  سوء،  اثرات  از  جلوگيری  زيست،  محيط  مخرب 
تغيير  عناصر  ازدياد  و  انتشار  از  جلوگيری  زيست،  محيط  وسامت  انسان 
سالم،  زيست  محيط  حفظ  آزاد،  هوای  وکيمياوی  فزيکی  خواص  دهنده 
های  راه  دريافت  مشکات،  تشخيص  زيستی،  محيط  معيارهــای  رعايت 
زيستی  محيط  بهتر  خدمات  درانجام  تسهيات  آوری  فراهم  رفت،  بيرون 

می باشد.
تفتيش  دراجــرای  وظيفوی  وصاحيت  ضرورت  بنابر  تفتيش  عــالی  اداره 
عملکرد ومحيطی که يک امر بسا ارزنده تلقی ميگردد، تصميم اتخاذ نمود 
ها  خا  وشناسايی  تشخيص  بمنظور  کابل  درشاروالی  را  تفتيش  پـروسه  تا 
متذکره  نهاد  وعملکردهای  درفعاليتها  اصاحی  نظريات  واظهار  ونواقص 
ارايه  مربوطه  بمرجع  ها  وکاستی  نواقص  رفع  جهت  آنرا  وگزارش  تطبيق 

نمايد.
اجرا   1394 سال  طی  کابل  شاروالی  در  محيطی  و  عملکرد  تفتيش  پروسه 
به  که  رسيد  مشاهده  به  ذيل  نواقص  و  ها  نتيجه خا  در  که  است،  گرديده 

نکات عمده و مهم آن قرار ذيل اشاره می گردد:
تأمين  منظور  به  که  است،  عامه  حکمی  حقوقی  اداره  يک  کابل  شاروالی 
بمنظور  شهری  های  پان  تطبيق  و  طرح  های،  عرصه  در  شهری  خدمات 
جاده  همچون  بنايی  زير  ساختمان  و  اعمار  شهرکابل،  انکشاف  و  اعمار 
امور  ها،  جاده  تنوير  روها،  آب  ها،  پارکينگ  ها،  ايستگاه  روها،  پياده  ها، 
شهر،  کاری  پاک  و  تنظيف  امور  سبز،  فضای  ها،  پارک  ايجاد  سرسبزی، 
فعاليت  ها  مارکيت  تنظيم  و  رهايشی  نمرات  وتوزيع  مسکن  خدمات  امور 

نموده ومسوول اجرای آن می باشد.
و  شده  مصرف  صادرشده،  تخصيصات  منظورشده،  بودجه  از  طوريکه   
حفظ  سرسبزی،  تنظيف،  های  )رياست  دومی  های  واحد  باقيمانده  وجوه 
ومراقبت کار( استفسار بعمل آمد، واحد متذکره هيچ نوع بودجه پيش بينی 
در  مجموعی  و  کلی  بشکل  بلکه  نداشته،  معين  و  مشخص  جداگانه،  شده 
بودجه شاروالی کابل بطور مشترک و مخلوط پيش بينی و به مصرف رسيده 
از صورت مصرف و عدم مصرف بودجه و تخصيصات در رابطه  تا  است، 
ميگرديد  آوری  علم  مربوطه  های  پان  مطابق  ها  پروژه  تطبيق  و  تحقق  به 
هم چنان تثبيت و تفکيک شده نتواست که رياست ها چه مبالغی را جهت 
تطبيق و تحقق پروژه ها و پان های پيش بينی شده به مصرف رسانيده اند 
نقش عمده  تنظيف، حفظ ومراقبت و سرسبزی که  بخصوص رياست های 
و  وسرسبز  سالم  محيط  ايجاد  زيست،  محيط  در چگونگی حفظ  را  بارز  و 
ازبين بردن عوامل مخرب کننده هوای محيط زيست، مديريت و انتقال زباله 
بود، آيا  بينی و در نظرگرفته شده  بودجه طور کافی پيش  ها داشته که آيا 
دررياست  اينکه  ويا  بود  ورزيده  مواصلت  آن  زمان  و  وقت  به  تخصيصات 

وجود  بودجه  مصرف  الذکرظرفيت  فوق  های 
داشته يا خير؛ تا پيرامون موارد ذکرشده اظهار 

نظرميگرديد.
ازاثربازرسی تيم تفتيش عملکرد و محيطی در 
شاروالی کابل و واحدهای دومی آن، خا ها و 
نواقص در سيستم مديريت مالی، مديريت منابع 
و  پاليسی  مديريت  اجراآت،  مديريت  بشری، 
و  مديريت پروژه ها  زباله ها،  مديريت  انسجام، 

تفتيش داخلی مشاهده گرديد.
ساله  ده  ماسترپان  دارای  کابل  شاروالی 
امور  وزارت  تاش  نتيجه  در  و  می باشد، 
ترتيب  قرارداد  کابل  شاروالی  و  شهرسازی 
ماسترپان شهر کابل از سال -2011 الی 2025 
مؤسسه  و  هندوستان  کشور  )ايسيتی(  باکمپنی 
ماسترپان  فرجام  در  و  عقد  جاپان  جايکا 
شهرکابل بعد از چندين مرتبه جلسات مشورتی 
با ارگان های داخلی و بين المللی تدوين و بعد 
عالی  شورای  تائيد  و  اصولی  مراحل  طی  از 
مواد  داشت  درنظر  با  و  افغانستان  شهرسازی 
مقام   5/5/1391 مؤرخ   )45( شماره  فرمان 
افغانستان،  اسامی  جمهوری  رياست  عالی 
تهيه  به  مکلف  را  شهرسازی  امور  وزارت  که 
از  بعد  اينک  بود.  نموده  شهرکابل  ماسترپان 
به  تطبيق  جهت  رسماً  آن  اصولی  مراحل  طی 
شاروالی محترم ارسال گرديده است و برويت 
آن بايد اولويت های کاری طبق ماسترپان نياز 
سنجی، بيرون نويس و نظر به بودجه و امکانات 
از  بعد  داشت،  قرار  اختيارشان  در  که  کاری 
شاروالی  اداری  عمومی  جلسه  فيصله  تائيد 
پنج  الی  استراتيژيک )يک ساله  درج پان های 
ساله( ميگرديد و در عرصه های مختلف کاری 
کابل  زمين،  استماک  پروژه ها،  تطبيق  اعمار 
از  استفاده  تره خيل،  فابريکه  انکشاف  جديد، 
تکنالوژی در مورد پرداخت معاشات، نوسازی 
وسايط رياست تنظيف، حفظ و مراقبت کار و 
سرسبزی، رفع مشکل رد آبهای سطح االرضی 
ايجادتفاهمنامه  زباله ها،  تنظيم  کابل،  شهر  در 
به حفظ محيط  هاباکشورهای دوست دررابطه 
فعاليت ها  چنين  که  ميگرفت،  صورت  زيست 
نيافته  تحقق  استراتيژی  پان  به  درمطابقت 

است.
قرارداد پروژه های سرک سازی، ساختمانی و 

گزارش ها



33 تفتيش  شماره دوم  سال 1395

نگرديده که  نظارت  ترميماتی بصورت درست 
در  گرديده،  موثريت  عدم  به  منجر  نهايت  در 
حفظ  توسط  که  مختلف  های  پروژه  به  رابطه 
ومراقبت کارصورت گرفته، ارزيابی ضروريات 
تا  نگرديده،  بندی  اولويت  درست  بشکل 
درقسمت اجرا، تطبيق پروژه ها وعقد قراردادها 
و اولويت بندی نيازمندی های مبرم همشهريان 
مشاهده  که  قرار  وياخير؟  شده  گرفته  درنظر 
نيز  درکارپروژه  ها  کاستی  و  نواقص  گرديد، 
موجود بوده، خصوصاً دربخش، عدم اليه دوم 
اسفالت ريزی، سرک اعمار گرديده اما جويچه 
های کنار سرک ساخت وساز نگرديده، رياست 
طرح وتطبيق طور دقيق ساحه را مطالعه نکرده، 
نقشه ها اکثراً دارای کمی وکاستی بوده، پروژه 
سبب  که  نشده  وديزاين  طرح  الزم  بادقت  ها 
درکارپروژه  از%30.26  باالتر  حتی  اضافی  کار 
پروسه  بعدی  مشکل  که  ميرسد  بمشاهده  ها 
پروژه  مورد  در  آورد.  می  بميان  را  تدارکاتی 
های که از بخش های بودجه عادی وانکشافی با 
قراردادی ها عقد قرارداد صورت گرفته نظر به 
کار انجام شده که از پروژه ها بمشاهده ميرسد 
از کيفيت الزم برخور دار نبوده وهم گرنتی که 
گرفته  نظر  در  ها  پروژه  کار  در  يکسال  بمدت 
ميشود بسيار زمان کم واندک بوده وقراردادی 
را  مؤثريت(  و  )مفيديت  معيار  طبق  الزم  کار 
انجام نميدهد، در ماده قرارداد گرنتی سرکهای 
پنج  الی  بمدت  را  قرارداديان  توسط  شده  کار 
بيمه  نيزشامل  قرارداديان  و  داده  ارتقاء  سال 

گردند تا مسؤوليت های بعدی در قبال آينده پروژه های کار شده خود داشته 
باشند. تصاوير ذيل نشان دهنده کيفيت پايين در قسمت ساخت و ساز سرکها 
هيات  توسط  که  باشد  می  سرک  کنار  های  جويچه  ساز  و  ساخت  عدم  و 

موظف در جريان پروسه تفتيش تصوير برداری گرديده است.
شاروالی کابل و اداره ملی محيط زيست در مورد حفظ محيط زيست انتقال 
و دفن زباله ها، پاکسازی شهر نظر به قانون مسوول اند. نظربه مشاهده عينی 
که از دفن زباله ها در موقعيت کوهی که طبيعتآتأثيرات آن در دراز مدت 
باالی آب های تحت االرضی اثرات ناگوار داشته، نبود ميکانيزم درست و 
وسايل تخنيکی و مسير آب رو ها و کانال ها مطابق نقشه ها عيار نگرديده 
بردن کثافات جامد  بين  از  بوده، جمع آوری و  اين خود مشکل جدی  که 
بسنده نيست، بنابرين کثافات پراگنده و توده های کثافات معموالً در اطراف 
شهر بنظر ميرسند. سيستم تنظيم کثافات و مراقبت های صحی وجود نداشته 
و معموالً کثافات منتن مراقبت های صحی با کثافات جامد مخلوط گرديده 
و در زمين های باز محو ميشوند. محو غير مسئوالنه کثافات وابسته به سطوح 
متزايد امراض، خاصتاً امراضی که از طريق حشرات دربعضی مناطق انتقال 
می يابند. چنانچه امروز هم در بسياری از شهر ها محات مناسب برای دفن 
از محات تخليه کثافات طوری ديزاين  نداشته و هيچ يک  کثافات وجود 
نگرديده اند که از آلوده گی آب های تحت االرضی يا آلوده گی مسموم 
بعمل آيد.  ميآيد، جلوگيری  بميان  اثر سوختاندن کثافات  از  کننده هوا که 
تعداد زيادی از محات تخليه کثافات در مناطق مرتفع اطراف شهر واقع می 
باشد که باران های شديد ميتواند اين کثافات را دوباره در مناطق پر نفوس 

داخل شهرانتقال داده وسبب شيوع امراض مختلف و مدهش گردد.
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تصویر فوق نشان دهنده عدم توجه مسؤولين ناحيه اول درقسمت پاک کاری 
دریای کابل می باشد که در جریان تفتيش توسط هيات موظف عکس برداری 

گردیده است.
مربوطات ناحيه چهارم در ساحه سرک چهل متره مقابل پوهنتون سام، ساحه 
مارکيت، زير سرک 70 متره سرای شمالی، مقابل مسجد پهلوی حوزه چهارم 
امنيتی، زباله ها، گل ولوش های پاک کاری شده درکنارجوی ها، که بيشتر از 
بيست يوم ميشد انتقال داده نشده و هکذا آب های ايستاده سرک دوم پروژه 
)جوی(  روها  مسير آب  هيچ  تنظيف،  رياست  اطراف  های  و سرک  تايمنی 
پاک کاری نگرديده که اهالی منطقه وپرسونل رياست تنظيف در جريان عبور 

ومرورازاين ناحيه نهايت به مشکل مواجه ميباشند.

ناحيه  مربوط  تنظيف  ریاست  مقابل  کنارسرک  جویهای  تصویرمسدودبودن 
چهارم که توسط هيات موظف عکس برداری گردیده است.

تصویر فوق نشان دهنده عدم انتقال کثافات کنارجوی درناحيه چهارم می باشد.

فشرده يافته های تفتيش قرار ذيل اشاره می گردد:
ظرفيت  موجوديت  ونبود  مصرف  عدم   .1
بـودجه  ازبــودجه منظورشده، تحت  دراستفاده 
دربخش  کابل  درشاروالی  وانکشافـی  عــادی 
ودربخش   )23% الی   16%( از  عادی  بودجه 
سالهای  طی   )67% الی   61%( انکشافی  بودجه 

1393-1391 بوده است.
سال  طی  کابل  شاروالـی  تنظيف  رياست   .2
تزئيد   )35%( عـوايدی  پان  درتطبيق   1391
داشـته؛ اما طــی سال 1392 )%31،19( ودرسال 
داده  نشان  کسررادرعوايد   )32،27%(1393
رانشان  عوايد  آوری  درجمع  ظرفيت  عدم  که 

ميدهد.
محترم  شاروالی  پان  )ماستر  راهبردی  پان   .3
مــورد  سالی  ميان  بگـونه  شرايط  نظربه  کابل( 
از سال 1381  بازنگـــری جهت تحقق وتطبيق 

تا اکنون قرارنگرفته است.
4. طوريکه ماحظه گرديد مقدار هنگفت پول 
در مصارف وجه سردستی وطورتحويل ازطريق 
واحد های دومی شاروالــی کابل طی سال های 
1391 الی 1393 جمعآ مبلــغ /- -221.374.355 
حاليکه  در  است،  رسيده  مصرف  به  افغانــی 
نقدی  محاسبه  تعليماتنامه  طبق  سردستی  وجه 
جمهوری اسامی افغانستان، صرف در مصارف 
کوچک وعاجل زير -250000 افغانی با ترتيب 
فورم م 75 به مصرف برسد و در ختم هر ماه با 
تکميل فورم م 76 بمرجع مربوط رسمآ خبرداده 
ودر ختم سال بخرچ معتمد مجراء گــردد، که 
بخود  را  عملی  جنبه  پــروسه  چنين  اکنون  تا 

نگرفته است.
5. عـدم وضع %7 مـاليه مطابق متحدالمال شماره 
محترم  مقـام   12/5/1389 9033TSI--مؤرخ 
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وزارت مـاليه از خـريداری هـای پـرچون باالتر 
از مبلغ /-500000 افغانی.

تاريخ  از  پرزه جات  قلم   )1127( قرارداد   .6
4/6/1391 الی 4/6/1392 به مبلغ/-156.247.980 
احمد  شرکت  و  کابل  شاروالی  بين  افغـانی 
منعقد گرديـــده کـــه صرف  ظـريف ظـريفی 
)%2( ماليه محاسبه شده است، بابت عــدم ارايه 
اساسنامه شرکت واسناد مبنی برتوليد ويا تـوريد 
 33772Rse– جنس مطابـق متحـدالمال شمــاره
 %)5( ماليه  محترم  وزارت   28/11/1392 مؤرخ 
قابل  افغانی   7.812.399- مبلغ/  مانده  باقی  ماليه 

تحصيل می باشد.
از  خاک  و  ديزل  پطرول،  تيل  قـرارداد   .7
مبلغ  به   15/3/1392 الـی   15/3/1391 تاريخ 
و  کابل  شاروالی  بين  افغانی   909.360.890-/
باقی  ماليه   5% بابت  زمــان،  داودشاه  شرکت 
مانده مبلغ/ -45.468.045 افغانی قابــــل تحصيل 

می باشد.
تنظيفی  وتجهيزات  وسايط  قلم   7 قـرارداد   .8
به   14/11/1391-28/11/1392 ازتاريخ 
کابل  بين شاروالی  افغانی،  مبلغ/-186.560.000 
مانده  باقی  ماليه   5% بابت  حيدر  پامير  وشرکت 

مبلغ/-9.328.000 افغانی قابل تحصيل می باشد.
وسياه  زرد  سنگ  مترمربع   80000 قرارداد   .9
به   24/4/1391-30/12/1391 ازتاريخ 
و  بين شاروالی کابل  افغانی  مبلغ/-17.480.000 
شرکت سترکچرفاستر، بابت %5 ماليه باقی مانده 

مبلغ/-8.74.000افغانی قابل تحصيل می باشد.
10. قـرارداد ماشين آالت ازتاريخ 4/2/1392 به 
کابل  بين شاروالی  /-178.060.000افغانی  مبلغ 
مانده  باقی  ماليه   5% حيدربابت  پامير  وشرکت 
مبلغ/-8.903.000 افغانی قابل تحصيل می باشد.

11. عدم ليول منهولها درمحـــدوده چهارراهــــی 

قمبــرالی بند قرغـه، عــدم موجــوديت پلرهای کنـارجـاده برکی.
12. پانهای تـدارکاتی واحـد های تحت اثرشاروالی کابل نسبت عدم هماهنگی 

ميان شعبات مرکـزی، مطابـق به نيازمنديـها اولـويت بندی نگرديده است.
عادی  دربخش  وروغنيات  جات  پـرزه  ساختمانی،  مواد  قراردادهای   .13
وانکشافی دررياست های )تنظيف، سرسبزی وحفظ ومراقبت کار( به وقت 
وزمان آن، طی مراحل نگرديده وسبب گرديده، تا مبالغ هنگفت بمنظور تهيه 
وتـدارک اجناس مورد ضـرورت از وجه سردسـتی بـدون درنظرداشت نـورم 

معينه به مصرف برسد.
14. تطبيق يافته ها وپيشنهادات اجراآت تفتيش داخلی قناعت بخش نيست.

15. عدم تطبيق پانهای دقيق درقسمت محوکامل سگهای ولگرد درساحات 
مختلف شهرکابل.

16. درنـواحی 22 گـانۀ شهرکابل بخصوص ناحيه اول، چهارم، هفتم ويازدهـم 
نسبت عدم پاک کاری بموقع ودورنمودن کثافات جامد، مايع وزباله ها باعث 
بروز وشيوع امراض مختلف، انواع حشرات مضره وآلوده گی هوا و محيط 

زيست ميگردد.
17. رياست حفظ ومراقبت کارساالنه هزارها نفرکسبه کار ومزدورکـــار را 
جهت پيشبرد کـارهای پروژه وی خـويش بـدون درنظر داشت اخذ فوتوکاپی 
تذکره وشهرت مکمله جذب ومــاهانه مبالغ هنگفتی را جهت تاديـــه حقوق 

به مصرف ميرساند.
سوختـه  ازمبايـل  استفاده  بازار،  روی  پاستيکی  ازمـوادکهنه  استفاده   .18
موجوديت  بدون  کيمياوی  ازمواد  استفاده  بخــارچـدنی،  ديگهای  درتهيه 

اشخاص فنی.

 

اداره عــالی تفتیش بنابر ضرورت وصالحیت وظیفوی دراجــرای تفتیش عملکرد و 
محیطی که یک امر بسا ارزنده تلقی میگردد، تصمیم اتخاذ نمود تا پـروسه تفتیش را 

درشاروالی کابل بمنظور تشخیص وشناسایی خالها و نواقص و اظهار نظریات اصالحی در 
فعالیت ها و عملکردهای نهاد متذکره تطبیق و گزارش آنرا جهت رفع نواقص و کاستی ها 

بمرجع مربوطه ارایه نماید.
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 فعالیت ودستاوردهای
ریاست منابع بشری طی
شش ماه اول سال مالی 1395 

منابـع بشـری مهـم تريـن دارايـی يـک سـازمان اسـت و مديريـت اثربخـش آن؛ کليـد موفقيت يک 
سـازمان مـی باشـد. مديريـت منابـع بشـری نقـش بسـيارمهم را در تحـول اداره بـه عهـده دارد ايـن 
بخـش بـه تجزيـه، تحليـل و شناسـايی مسـايل مربـوط بـه ماموريـن پرداخته مثـل جذب، انکشـاف و 
حفـظ نيـروی کاری شايسـته و اليق را به خاطردسـتيابی به اهداف سـازمان را به عهـده دارد. اهميت 
و ضـرورت منابـع بشـری در هـر اداره کامـًا واضـح بـوده زيـرا بـا تمـام قسـمت هـای يـک اداره 
درارتبـاط مـی باشـد و نقـش بسـيار مهمـی را در رسـيدن اداره به اهـداف آن بازی مينمايد. رياسـت 
منابـع بشـری اداره عالـی تفتيـش بـه اسـاس پان سـاالنه خويـش فعاليت هـای ذيـل را در بخش های 
آمـوزش، ارتقـای ظرفيـت، اسـتخدام، سـوانح و ارزيابی اجراآت کارکنان را در شـش ماه اول سـال 

1395 انجـام داده اسـت کـه ذيـا معلومـات ارايـه ميگردد.
دارابشیرزاد

گزارش ها
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در بخش استخدام
بـه منظوراسـتخدام شـفاف و عادالنـه بـر مبنای اصـل شايسـتگی درمطابقت به 
قانـون، مقـررات و طرزالعمـل تعيينات کارکنـان خدمات ملکی رياسـت منابع 
بشـری از آغـاز سـال 1395 الـی اکنـون توانسـته از طريـق رقابـت آزاد  جمعـاً 
54 بسـت کمبـود را از طريـق رقابـت آزاد کـه شـامل 37 بسـت در مرکز و 17 
بسـت در رياسـت های سـاحوی تفتيـش واليات کندهـار و ننگرهار می شـود 

اسـتخدام نمايـد که ذيـًا معلومـات مختصر ارايـه ميگردد.
ازجملـه )465( بسـت درتشـکيل اداره عالـی تفتيـش )419( تـن موجـود بـوده 
وجمعـا ً 46 بسـت کمبود می باشـد که بسـت هـای متذکره غرض جـذب افراد 

شايسـته واليـق بـه اعـان سـپرده شـده اسـت از 
جمله 46 بسـت 15 بسـت آن به شـمول سه بست 
رتبـه دوم رياسـت هـای تفتـش عوايـد، رياسـت 
تفتيش سـاحوی واليت هرات و رياسـت تفتيش 
سـاحوی واليـت بلـخ از طريـق برنامـه CBR و 
31 بسـت ديگر به از طريق پروسـه رتب و معاش 

به اعان سـپرده شـده اسـت.

احصائیه فعلی کارکنان اداره سال 1395



تفتيش  شماره دوم  سال 381395

اصـا تشـکيل 465  بسـت از جملـه 367 بسـت 
مامـور و 98 بسـت اجيـر

موجـود: مامـور 327 تن اجير 92 تـن جمعاً 419 
تن

مامورکمبـود: مامـور 26 بسـت در مرکـز و 14 
بسـت در واليـات جمعـاً 40 بسـت

اجيرکمبـود: 2 بسـت اجيـردر مرکز 4 بسـت در 
واليـات جمعاً 6 بسـت

دربخش سوانح، ارزیابی و اجراآت:
رياسـت منابـع بشـری به منظـور داشـتن ديتابيس 
دقيـق، منظـم و حفـظ محـرم و منسـجم اسـناد 
و  دقيـق  معلومـات  داشـتن  و  کارمنـدان  ذاتـی 
مسـتند الزم در رابطـه بـه هـر کارکـن، اجـرای 
ترفيـع قـدم، ثبـت اسـناد تقـرر، تبـدل، تنقيـص، 
انفصـال تقـرر مجـدد، و انفـکاک کارکنـان در 
دفتـر ثبـت تعيينـات سـاالنه، پرداخـت بـه موقـع 
موجوديـت  کارکنـان،  امتيـازات  و  معاشـات 
سيسـتم مديريـت معلوماتـی فعـال در اداره عالی 
رهنمـودی  و  تقنينـی  احـکام  تطبيـق  تفتيـش، 
ارزيابـی در رابطـه بـه ماموريـن ارزيابـی شـونده 
پـان  تطبيـق  امتيـازات،  و  پـاداش  مسـتحق 
تحقـق  کارمنـدان،  سـاالنه  اجـراآت  ارزيابـی 
و  ماموريـن  بينانـه  واقـع  و  شـفاف  ارزيابـی 
کارکنـان قـراردادی از آغـاز سـال مالـی 1395 
داده  انجـام  را  فعاليـت هـای ذيـل  اکنـون  الـی 
اسـت کـه به طـور خاصـه ذيـًا ارايـه ميگردد.

بـه  مفتشـين  و  کارمنـدان  از  تـن   14 معرفـی   -
سوپراسـکيل. اسـتثنايی  معـاش  امتيـاز 

- اجـرای تقاعـد 11 تن کارکـن و تکميل فورم 
تقاعد شـان به رياسـت خزينـه تقاعد.

- ترتيـب و تنظيـم تمـام دفاتر سـوانح به شـماره 
تعيينات.

- ترتيـب و توزيـع کارت هويـت بـرای تعـداد 

419 تـن کارکـن، 35 تـن اجيـر بالمقطـع، 17 تـن، 26 تـن کارمنـدان کمپنـی 
کواتـر،21 کارمنـدان کمپنـی همـکار اس ان نـدا و ترتيـب 20 قطعـه کارت 

کتابخانـه جمعـاً 538 قطعـه
- ترتيـب ليسـت و فورمـه هـای امـور ذاتـی کارمندان عالـی رتبـه و پائين رتبه 

بـرای اداره امور رياسـت جمهوری.
- ارتقای درجه قدم 6 تن اجير به قدم باالتر.
- ترتيب فورمه تثبيت سويه تحصيلی 8 تن کارمند.

- ترتيب دفاتر سوانح برای 58 تن کارمند جديدالتقرر.
- ترتيب دفاتر سوانح برای 17 تن اجير جديد التقرر.

ديتابيـس  در  سـوانح  دفاتـر  بـه  اجـراآت  ارزيابـی  نتايـج  نمـودن  درج   -
)HRMIS (

- درج  نتيجه ارزيابی اجراآت تعداد 45 تن مامور
- ارايـه گـزارش مکمـل ارزيابـی اجـراآت کارکنـان بـه کميسـيون مسـتقل 

اداری اصاحـات 
- ترتيب و تنظيم فايلنگ.

- ترتيـب راپـور حاضـری ماهوارکارمنـدان و اجيـران و ارسـال بـه موقع آن به 
رياسـت مالی.

- ترتيب راپور اضافه کاری کارمندان و اجيران به رياست مالی.
- ترتيب ليست ماهوار نوکريوالی 24 ساعته کارکنان.

در بخش آموزش و ارتقای ظرفيت کارمندان
اصـل  بـا  مطابقـت  نويـن در  دانـش  و  مهارت هـای جديـد  منظورکسـب  بـه 
تخصـص سـازی و مسـلکی سـازی جهت حصـول اهـداف تعيين شـده اداره، 
رياسـت منابـع بشـری بـه اسـاس پـان آموزشـی سـاالنه برنامه های آموزشـی 
بـه همـکاری  اداره  مفتشـين وکارمنـدان  بـرای  را  ارتقـای ظرفيـت  مسـلکی 
کمپنـی همـکار کواتـر تدويرنمـوده اسـت کـه گـزارش آن ذيـا ً ارايـه مـی 

گردد.

آموزش های داخلی
1- تدويـر برنامـه آموزشـی سـه ماهـه بـرای 43 تن کارمنـدان جديـد التقرر از 
تاريـخ 1394/12/2 الـی 1395/2/29 تحـت عنوان اساسـات و مبـادی تفتيش، 

اداره عامه و محاسـبه.
2- برنامـه آموزشـی يـک ماهـه اساسـات، مبـادی تفتيش و محاسـبه بـرای 11 
تـن کارمنـدان جديدالتقـرر رياسـت های سـاحوی تفتيـش قندهـار، هـرات، 

به منظوراستخدام شفاف و عادالنه بر مبنای اصل شایستگی درمطابقت به قانون، مقررات و 
طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی ریاست منابع بشری از آغاز سال 1395 الی اکنون 

توانسته از طریق رقابت آزاد  جمعاً 54 بست کمبود را از طریق رقابت آزاد که شامل 37 بست در 
مرکز و 17 بست در ریاست های ساحوی تفتیش والیات کندهار و ننگرهار می شود استخدام 

نماید 

گزارش ها
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مـزار و ننگرهـار و 10 تـن مفتشـين وزارت خانه هـا و ادارات تفتيش داخلی از 
تاريـخ 1395/3/1 الـی 1395/3/31.

3- معرفـی سـه تـن از کارمنـدان اداره؛ جمشـيد، از رياسـت تفتيـش مرکـزی، 
محتـرم احمدسـمير از رياسـت تفتيـش تصديهـا و موسسـات احمدنويد مفتش 
رياسـت تفتيـش محلی غـرض فراگيری دوره ماسـتری مـورخ 3/10/ 1395 به 

کشـور هندوستان.
4- معرفـی دو تـن از کارمنـدان اداره تفتيـش پرويز نهضت از رياسـت تفتيش 
داخلـی و محترم جمشـيد از آمريت حسـاب قطعيه به برنامه ماسـتری دانشـگاه 
نانجنـگ کشـور چيـن غرض آمـوزش مسـلکی تفتيش معرفی شـده انـد. قابل 
يادآوری اسـت سـه تـن از مفتشـين اداره که دوره آموزشـی ماسـتری خويش 
را موفقانـه درکشـور هندوسـتان بـه پايـان رسـانيده انـد دوبـاره وطـن عـودت 

نمـوده اند.
5- تدوير برنامه آموزشـی IDEA  برای 21 تن از کارمندان و مفتشـين اداره 

Cowater توسـط آموزگار از کمپنی همکار

آموزش های خارج کشور
1- اداره عالـی تفتيـش بـه منظـور فراگيـری آمـوزش هـای تفتيـش در تـداوم 
معرفـی کارمنـدان بـه آمـوزش های خارج کشـور تعـداد )22( تن مفتشـين در 
برنامـه هـای مختلـف مسـلکی تفتيـش جهت آموزش بـه خارج کشـور معرفی 

گرديـده اند.

در بخش انکشاف اداره
اصـل تشـکيل اداره عالـی تفتيـش )465( بسـت مـی باشـد از جملـه )419( تن 
موجـود مـی باشـد، کـه جمعـا تعـداد )32( بسـت در مرکـز و )14( بسـت در 
رياسـت هـای سـاحوی واليـات کمبود می باشـد. قابـل يادآوری اسـت که از 
اوايـل سـال مالـی 1395 تعداد )37( بسـت در مرکـز و )17( بسـت در واليات 
جمعـا ً) 54( بسـت اسـتخدام گرديـده اسـت. مديريت انکشـاف اداره رياسـت 

تحليـل،  بازنگـری،  قسـمت  در  بشـری  منابـع 
تصحيـح و ترتيـب لوايح وظايـف، ترتيب لوايح 
وظايـف، رفـع تداخـل وظيفـوی و الغـای بسـت 
هـای اضافـی، متناسـب سـاختن تشـکيل اداره و 
ترتيـب و تنظيـم طرح تشـکيل سـال 1395 اداره 
ارايـه  کـه  اسـت  داده  انجـام  را  هـای  فعاليـت 

ميگردد.
1-ترتيـب و تنظيـم طرح تشـکيل و طـی مراحل 

تشکيل سـال 1395 اداره.
2- بازنگـری شـرايط اسـتخدام و لوايح وظايف 
19 بسـت کمبـود اداره بـه همـکاری کميسـيون 

اداری. مسـتقل اصاحات 
2-بازنگـری شـرايط اسـتخدام لوايـح وظايـف 
15 بسـت کمبـود بـه شـمول 3 بسـت عالـی رتبه 
رياسـت هـای تفتيـش سـاحوی واليـات هرات، 
بلـخ و رياسـت تفتيـش عوايـد از طريـق برنامـه 
CBR )برنامـه ارتقـای ظرفيت مبتنـی برنتايج(.
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مقاالت

ارزیابی  کنترول داخلی

ــرد کــه آگاهــی از پروســه داشــته بطــور  ــد توســط ف ــدان و فعاليت هــا باي ــارت: تمــام کارمن نظ
ــد. ــول شــده را کشــف و درياب ــده و انحــراف از عملکردهــای قب درســت نظــارت گردي

ــی و  ــرول داخل ــزم کنت ــود ميکاني ــا را در بهب ــی وزارتخانه ه ــرول داخل ــتم های کنت ــی سيس بررس
تســهيل بخشــيدن اجــرای بهتــر امــور کمــک خواهــد نمــود. سيســتم های کنتــرول داخلــی ممکــن 

در طــی يــک دوره ســه الــی پنــج ســال ارزيابــی گــردد.
ــردن  ــه کارب ــع بشــری و ب ــدان از شــعبه مناب ــه از کارمن ــن نمون ــدان بوســيله گرفت ــت کارمن مديري
چــک ليســت امــکان پذيــر بــوده تــا ديــده شــود کــه کنتــرول داخلــی بطــور درســت و مؤثــرکار 
ــده  ــدان در برگيرن ــراد/ کارمن ــت اف ــاحه مديري ــی در س ــای داخل ــرول ه ــر، کنت ــا خي ــد ي می کن

چــک ليســت ها قرارذيــل می باشــد:
1. آيا کمبود يا افزايش کتگوری نيروی انسانی در برابرمرجع وجود دارد يا خير.

2. استخدام افراد بر پايه شايستگی و تخصص مناسب افراد صورت گرفته باشد.
3. کارمنــدان جديدالتقررآمــوزش هــای الزم را  قبــل از اجــرای وظايــف داده شــده بــه ايشــان فــرا 

گرفتــه باشــند.
4. مکلفيت های وظيفوی برای کادرهای اصلی بطور واضح مشخص گرديده باشد.

5. کادرهای اصلی آگاهی و تجربه الزم را در مورد مسئوليت هايشان داشته باشند.

مترجم:فریدونحازم

درتمــام  داخلــی  کنتــرول  سیســتم     
مســایل خــواه مالــی یــا غیــراز آن کــه بمنظــور 
ــداف اداره  ــه اه ــدن ب ــل ش ــت نای ــک جه کم
ــم  ــود دارد. تی ــده، وج ــن گردی ــرح و دیزای ط
بررســی کنتــرول داخلــی خواهــد دیــد کــه آیــا سیســتم کنتــرول داخلــی کــه 
درمحــل بعــد از پــالن گــذاری مناســب موجــود بــوده، بطــور درســت نظــارت 
و کنتــرول گردیــده، درفواصــل معیــن بررســی گردیــده و گــزارش مناســب 

ــر. ــت یاخی ــده اس ــب گردی ــری ترتی ــور پیگی بمنظ

... قسمت دوم
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مقرره هــای  بــه  راجــع  اصلــی  کادرهــای   .6
رعايــت قوانيــن و مقــررات آگاهــی داشــته باشــند.

7. کادرهــای اصلــی کــه نيــاز بــه نظــارت نزديــک 
دارنــد، شناســايی گرديده باشــند.

ــغال  ــگ اش ــی درن ــان را ب ــدان وظايفش 8. کارمن
ــند. ــوده باش نم

ــده و  ــع آم ــه موق ــان ب ــه وظايفش ــدان ب 9. کارمن
ــند. ــوده باش ــرک نم ــع ت ــرا بموق آن

10. ترفيــع و ارتقــاء بــر مبنــای شايســتگی صــورت 
گرفتــه باشــد نــه کــدام معيــار ديگــر.

11. مرخصی مطابق قوانين تنظيم شده باشد.
12. معاشــات بخاطرمرخصــی هــای منظورناشــده 

وضــع شــده باشــد.
13. معاش مطابق قانون تثبيت شده باشد.

14. کارمندان تابع قوانين انضباطی باشند.
ــلوک  ــار و س ــی از رفت ــه تخط ــی ک 15. درصورت
اقدامــات  باشــد،  گرديــده  ماحظــه  معيــاری 

جــدی در زمينــه اتخــاذ گرديــده باشــد.
16. مشــاورين مطابــق نيازمندی هــا اســتخدام و 
ــند. ــده باش ــارت ش ــت نظ ــب و درس ــور مناس بط

17. معــاش براســاس گــزارش حاضــری کارمندان 
پرداخت شــده باشــد.

18. اهــداف و مقاصــد بــرای هــر مامــور/ کارمنــد 
بطــور واضــح مشــخص گرديــده باشــد.

19. چــه تعــداد مــوارد/ دوســيه هــا/ انوايــس هــا 
ــده اســت. ــه گردي ــد معامل بواســطه يــک کارمن

20.  هر برنامه بازرسی ماهانه.
و  حفــظ  درســت  بطــور  خدمــات  دفاتــر   .21

باشــد. شــده  نگهــداری 
22. تمــام کارمنــدان/ مأموريــن دارايی هايشــان را 

بيــان نمــوده باشــند.
23. پرداخت اضافه کاری ديده شود.

ــه  ــده ب 24. پرداخــت پيشــکی هــای ســفرو باقيمان
منظــور تصفيــه ديــده شــود.

مســائل وموضوعــات مالــی بطــور وســيع و جامــع 
بررســی گرديــده تــا ديــده شــود کــه سيســتم 
کنترولــی بخوبــی فعاليــت و کار نمايــد. بــه غيــراز 
ــت  ــک ليس ــی، چ ــت مال ــترده مديري ــائل گس مس
اجــرا  از معامــات  نمونــه ای  يــک  نيــز روی 
ــرول  ــتم کنت ــه سيس ــود ک ــده ش ــا دي ــده ت گردي
مالــی وجــود داشــته و بخوبــی کار می نمايــد. 
ــی درخصــوص  ــرول داخل چــک ليســت های کنت
ــل  ــوارد ذي ــامل م ــی ش ــات مال ــائل و موضوع مس

ــود: ــد ب خواه

- بودجه ترتيب گرديده و بموقع ارائه گرديده است.
- بودجه نه اضافی بوده و نه کم بوده بلکه واقعی بوده.

- تمام بودجه منظور شده اختصاص يافته.
- بودجه بطور يکسان در سرتاسرسال مالی اجرا گرديده است.

ــان  ــم درجري ــارف ک ــا؛ مص ــی ماه ه ــان بعض ــاال در جري ــارف ب ــوع مص - هرن
بعضــی ماه هــا.

- اجرای بودجه بطورمنظم نظارت گرديده.
- هرگونه صرفه جويی/ اسراف در جريان سال مالی.

- هرگونه ضايعات وغيره.
- قطعيه به موقع ترتيب و ارائه گرديده باشد.

- قطعيه بطور درست ترتيب و تمام ارقام تطبيق شده باشد.
- برنامه تطبيق ماهوار صورت های قطعيه، صورت های بانکی وغيره.

- تعليماتنامــه، معرفــی قوانيــن صاحيت هــای مالــی و غيــره روی مديريــت 
ــده. ــال گردي ــته و دنب ــود داش ــی وج ــه و امورمال بودج

- گزارش ماهوار مصارف بموقع ارائه شده باشد.
ــال  ــته و دنب ــود داش ــا وج ــل ه ــده طرزالعم ــم ش ــوب تنظي ــدی خ ــوه نق - وج

گرديــده، هرگونــه تخطــی شناســايی گرديــده باشــد.
- هــر عايــدی کــه بــه مرجــع آمــده باشــد؛ درصورتــی بلــی، ايــن عوايــد مصــرف 

نشــده باشــد و در حســاب دولــت بموقــع انتقــال يافتــه باشــد.
ــدام  ــده، در ک ــه ش ــه و تصفي ــول تأدي ــدار پ ــه مق ــدی چ ــوه نق ــت وج - مديري
دفاترثبــت نگهــداری گرديــده تــا رونــد آن ديــده شــود و چــه مبلــغ بــرای تصفيــه 

شــدن باقــی مانــده اســت.
ــوده و از کــدام  ــده  چــه مقــدار ب ــی مان ــه ناشــده باق - پيشــکی هــای کــه تصفي

ــده اســت. زمــان بديــن ســو باقــی مان
- مصــارف در جريــان ماه هــای ســال مالــی بطــور يکســان کــم يــا زيــاد صــورت 

. فته گر
مصــارف  از  جلوگيــری  منظــور  بــه  اقتصــادی  ســنجش های  اقدامــات/   -

دارد. وجــود  غيرضــروری 
سيســتم های کنتــرول داخلــی درخصــوص مديريــت قــرارداد و تــدارکات شــامل 

چــک ليســت های ذيــل خواهــد بــود:
- پان تدارکاتی ترتيب گرديده ياخير.

- درصورتــی کــه پــان تدارکاتــی بموقــع ترتيــب گرديــده باشــد، تمــام 
شــده. گرفتــه  ماليــه  وزارت  منظــوری  بشــمول  منظوری هــا 

- پــان تدارکاتــی رعايــت گرديــده يــا تخطی هــا وجــود دارد، در صورتــی کــه 
اختافــات و تخطی هــا وجــود داشــته باشــد تــا کــدام انــدازه اســت.

- لــوازم و تجهيزاتــی کــه در پــان تدارکاتــی انعــکاس يافتــه واقعــاً مــورد نيــاز 
بــوده يــا نيــاز بــرای آن وجــود نداشــته اســت.

- آنچه در جريان دوره تحت بازرسی تدارک ديده شده است.
- از طريق پيشنهاد رقابتی تدارک ديده شده.

ــاس و  ــدارک اجن ــه و ت ــر در تهي ــوارد تأخي ــا م ــده ي ــه ش ــع تهي ــاس بموق اجن
خدمــات وجــود دارد.

- آيا تدارکات اقتصادی انجام شده.
- مسائل کيفيت در جريان تدارکات مدنظر گرفته شده.

- هرنوع تدارکات زير استندرد.
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- قراردادها بموقع امضا گرديده اند.
- قراردادها منافع دولت را در نظرداشته اند.
- کدام ماده جريمه در قرارداد وجود دارد.

- در جريان دوره تدارکاتی کدام جريمه وضع گرديده يا خير.
- کدام توجه و طرفداری در برابر قراردادی ها توسط کارمندان وجود دارد.

- نمونه از لغزش و خطاها در مديريت قراردادها.
- تضمين/ تأمينات اخذگرديده است.

ــد ثبــت  ــگام خري ــام هن ــه هــا مناســب و درســت اســت، اق - سيســتم تحويلخان
ــع  ــت توزي ــاس درخواس ــوده، براس ــده ب ــور ش ــت منظ ــده، و دارای کيفي گردي
ــرره/  ــدارد، مق ــود ن ــه وج ــود« در تحويلخان ــا »کمب ــازاد« ي ــام »م ــده، اق گردي

ــره. ــر، وغي ــود دارد ياخي ــا وج ــه ه ــم تحويلخان ــور تنظي ــه منظ ــل ب طرزالعم
عناصرذيل محيط کنترولی بايد چک گرديده و روی آن اظهارنظرصورت گيرد:

1. درســتی و بــی عيبــی شــخصی و حرفــوی و ارزش هــای اخاقــی اداره و 
ــی. ــرول داخل ــه کنت ــبت ب ــی نس ــش تقويت ــک گراي ــمول ي ــدان بش کارمن

2. شايستگی مديريت و کارمندان.
3. تفويض صاحيت ها از باال به پائين )سلسله مراتب(.

ــن؛  ــح و روش ــای واض ــت و منظوری ه ــا صاحي ــوازی ب ــکياتی م 4. ساختارتش
ــم اداری مجــزا باشــد. ــی از تصامي وظايــف مال

5. پاليسی ها و برنامه های منابع بشری.
6. پــان راهبــردی وجــود داشــته و بــا جديــت رعايــت گرديــده و بطــور منظــم 

تجديــد گرديــده باشــد.
ــده  ــق ش ــی تطبي ــدک تغييرات ــدون ان ــته و ب ــود داش ــی وج ــای عمليات 7. پان ه

باشــد.
8. سيستم اطاعات مديريت وجود داشته و معتبر باشد.

عناصرذیل نظارت و بازنگری باید بررسی گردد:
1. سيستم نظارت و برنگری در وزارتخانه وجود داشته باشد.

2. ايجــاب می نمايــد ايــن سيســتم گــزارش ماهــوار/ ربعــواردر رابطــه بــه 
نمايــد. ارائــه  مختلــف  پروژه هــای  و  فعاليت هــا 

3. چه تدابير و اقدامات الزم در مورد اين گزارش ها اتخاذ گرديده است.
ــل  ــا بررســی متقاب ــه شــده ي ــا از روی ارزش اســمی گرفت ــن گزارش ه ــا اي 4. آي

انجــام شــده اســت.
5. آيا بازرسی عينی وقتاً فوقتاً انجام شده و گزارش آن ارائه گرديده است.

6. چــه تدابيــر و اقدامــات الزم روی چنيــن گزارش هــای بازرســی اتخــاذ 
گرديــده اســت.

7. کدام گزارش استثنايی ارائه شده است.
8. سيستم نظارت جدی مد نظر گرفته شده يا خير.

مقدمات برای تفتيش داخلی بايد در خصوص مسائل ذيل بررسی گردد:
- تفتيش داخلی وجود دارد.

ــاد  ــب ايج ــت و مناس ــی درس ــوب حقوق ــک چارچ ــت ي ــی تح ــش داخل - تفتي
شــده اســت.

- رئيــس تفتيــش داخلــی فقــط بــه وزيرگــزارش ارائــه نمــوده و بــه برخــی افرادی 
کــه درســطح متوســط وظيفــوی قراردارنــد، ارائــه نکرده باشــد.

- تفتيش داخلی پان تفتيش را براساس تحليل خطرترتيب نمايد.

- تفتيــش داخلــی همــه ســاله انجــام شــده اســت 
ــر. ياخي

داخلــی  تفتيــش  يافته هــای  روی  اقدامــات   -
اتخــاذ گرديــده يــا خيــر.

ــفارش های  ــا و س ــی روی يافته ه ــش داخل - تفتي
ــد. ــری می نماي ــود پيگي خ

داخلــی  تفتيــش  ســفارش های  و  يافته هــا   -
ياخيــر. داشــته اند  مطابقــت 

- چــه تدابيــر و اقدامــات الزم روی يافته هــا و 
ســفارش های اداره عالــی تفتيــش اتخــاذ گرديــده 

اســت.
ــش  ــه تفتي ــه دفاترب ــدم ارائ ــای ع ــوارد/ قضاي - م

ــی. ــش خارج ــی / تفتي داخل
وزارت  داخلــی  کنتــرول  بررســی  درصــورت 
کــه  اقتصــاد  وزارت  ويــژه  ســاحات  اقتصــاد، 
داخلــی  کنتــرول  ميکانيــزم  ارزيابــی  بمنظــور 
و   )ARDS( دربرگيرنــده  شــود  ديــده  بايــد 
رياســت خواهــد بــود کــه مؤسســات غيــر دولتــی 
)انجوهــا( را ثبــت و نظــارت نمــوده تــا ديــده 
شــود کــه سيســتم تعبيــه شــده کافــی بــوده و 
همچنــان درمديريــت و ســازماندهی انجــو هــا 

می باشــد. مؤثــر 
مسائل و موضوعات ذيل ديده خواهد شد:

1. چــه تعــداد انجوهــا در افغانســتان ثبــت گرديده 
است؟

کنتــرول  آن هــا  فعاليت هــای  چگونــه   .2
؟ د د می گــر

3. چــه تعــداد انجوهــا در جريــان ســه ســال اخيــر 
لغــو گرديــده اســت، درصورتــی کــه وجــود 

ــد. ــته باش داش
ايــن  کــه  می شــود  داده  اطمينــان  چگونــه   .4
ــع ملــی و عــوام کارمــی  انجوهــا فقــط بخاطرمناف

ــد. نماين
5. دامنــه فعاليــت ايــن انجوهــا را کــدام ســاحات 

ــد؟ ــکيل می ده تش
6. آيــا کــدام مطالعــه بمنظــور ارزيابــی تأثيــر 

نقــش ايــن انجوهــا انجــام شــده اســت.
7. چنــد روز بــه منظــور ثبــت ايــن انجوهــا وقــف 

گرديــده اســت؟
8. چــه مقدارســرمايه گــذاری توســط ايــن انجوها 

براســاس ســاحه صــورت گرفته اســت؟
9. چــه مقدارکمــک توســط دولــت افغانســتان بــه 

ايــن انجوهــا صــورت گرفتــه اســت؟
درخواســت  بيشــتر  تعــداد  ســاحه  کــدام   .10

مقاالت
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اســت؟ نمــوده  دريافــت  ثبــت  بــرای  را  انجوهــا 
ــت در  ــه الزم اس ــی ک ــاحات خاص ــت ای آر دی اس )ARDS(: س رياس
ــا را  ــت آن ه ــا و مديري ــردد، قرارداده ــی گ ــت ای آر دی اس بازرس رياس

ــت: ــد داش دربرخواه
1. چــه تعــداد قراردادهــا در جريــان ســه ســال اخيــر )1391، 1392 و 1393( 

نهايــی گرديــده؟ لطفــاً ســال وار جزئيــات آنــرا ارائــه داريــد.
ــان  ــرارداد را از زم ــک ق ــاختن ي ــی س ــرای نهاي ــن ب ــان ميانگي ــاً زم 2. لطف

ــد. ــل نمايي ــرارداد، تحلي ــای ق ــه اعط ــی مرحل ــت آن ال درياف
3. لطفاً داليل تأخير را تحليل نماييد،  درصورتيکه وجود داشته باشد.

4. هنــگام اعطــای قــرارداد، ديــده شــود کــه رقابــت کافــی و درســت وجــود 
داشــته يــا خيــر.

5. چه تعداد قرارداد براساس منبع واحد اعطا گرديده است؟
6. آيا اعطای قرارداد از منبع واحد قناعت بخش بوده است؟

7. چــه تعــداد قراردادهــا در جريــان ســال های )1391، 1392 و 1393( 
گرديده انــد؟ تمديــد 

8. لطفــاً قضايــای تمديــد قــرارداد را بررســی نمــوده تــا موجــه بــودن آن هــا 
ديــده شــود.

9. قراردادها منافع دولت را تأمين نموده است.
10. قراردادها ماده جريمه داشته است.

11. تضمين از نزد آفردهندگان اخذ گرديده است.
12. تأمينات )تضمين اجراآت( از آفردهندگان اخذ گرديده است.

ــا  ــده ت ــد نظرگردي ــداً تجدي ــرارداد بع ــغ ق ــا مبل ــداد قرارداده ــه تع 13. درچ
ــرارداد اعطــا گــردد: ق

14. در چــه تعــداد قراردادهــا جريمــه تأخيــر روی قــرارداد بمنظــور نقــض 
شــرايط قــرارداد وضــع گرديــده، در صورتــی کــه وجــود داشــته باشــد؟

15. در چــه تعــداد مــوارد، در صورتــی کــه وجــود داشــته باشــد، قــرارداد 
بعــد از اعطــای آن بــه دليــل نقــض شــرايط قــرارداد فســخ گرديــده اســت.

16. وقــت کافــی و اطاعيــه همگانــی بــرای آفــرداده شــده و هــم چنــان در 
ويــب ســايت نشــر شــده اســت.

17. چه تعداد آفر دهندگان ناموفق غرض توضيحات مطالبه شده اند؟
18. چــه تعــداد آفردهنــدگان در جريــان ســه ســال اخيــر ممنــوع شــده اند و 

بــر اســاس کــدام اصــل؟
19. آيــا ليســت ممنــوع شــدگان بــا ســاير وزارتخانــه هــا نيــز شــريک ســاخته 

ــده است؟ ش
20. آيا وزارت معارف )MoE( قراردادهای اعطا شده را نظارت می نمايد؟
21. آيا وزارت معارف )MoE( ديتابيس پيشنهاد دهندگان را نگهداشته است؟

22. درچنــد مــورد درصورتيکــه وجــود داشــته باشــد، واجــد شــرايط بــودن 
قبلــی پيشــنهاد دهنــدگان تأييــد گرديــده اســت؟

23. درچنــد مــورد درصورتيکــه وجــود داشــته باشــد، دو مرحلــه آفرگشــايی 
ــل گرديده؟ متوس

بــه  بــه دليــل پاســخگويی ضعيــف يــا غيــراز آن  24. درچنــد مــورد 
شــده؟ ورزيــده  توســل  مجــدد  آفرگشــايی 
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مقاالت

په اسالمي ټولنه کې د شهادت
او شهید مقام او منزلت

دتیر پات....

ــه  ــه جنــت ن ــو جنتــي ل ــه ی ــه ورځ ب ــه بــل حدیــث کــې راغلــی دي چــې:  دقیامــت پ پ
ــه  ــه جنــت کــې خپل ــا پ ــه! ت ــه وفرمایــي ای د ادم بچی ــه ورت ــه تعالــی ب راوســتل شــي. الل
دیــره او مقــام  څنګــه ومونــد؟ هغــه بــه جــواب ورکــړي ای اللــه ! ډیــر عمــده  او لوړمقــام 
دی . بیــا بــه اللــه تعالــی وپوښــتی چــې اوس اوغــواړه او تمنــا وکــړه. هغــه بــه پــه جــواب 
کــې اوایــي چــې څــه اوغــواړم او دڅــه تمنــا وکــړم؟ هوکــې مــا بیرتــه دنیــا تــه ســتون کــړه 

ترڅوچــې ســتا پــه الره کــې لــس ځلــه ووژل شــم  اوشــهید شــم.   
ــا للفــوز بثــواب الشــهادة، فمــا مــن أحــد یدخــل الجنــة ویــری  تمنــي العــودة إلــی الدنی
فیهــا مــا فیهــا مــن النعیــم ممــا ال عیــن رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــی قلــب بشــر 
ثــم یتمنــی أن یعــود إلــی الدنیــا الملیئــة بالهمــوم والغمــوم والتعــب والنصــب إال الشــهید . 
فــإن الشــهید یســأل اللــه أن یــرده إلــی الدنیــا لیقتــل فــي ســبیل اللــه مــرة أخــری ، لمــا یری 
یــوم القیامــة وفــي الجنــة مــن فضــل الشــهادة، وفــي ذلــك یقــول رســول اللــه )ص( : یؤتــی 
الرجــل مــن أهــل الحنــة ،فیقــول اللــه لــه : یاابــن آدم کیــف وجــدت منزلــك ؟ فیقــول:أي 
رب خیــر منــزل فیقــول :ســل وتمــن فیقــول : ومــا أســألك وأتمنــی ؟ أســألك أن تردنــي إلی 

الدنیــا فأقتــل فــي ســبیلك عشــر مــرات » .
عــن أبــي هریــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم قــال: »والــذي 
ْقَتل«. 

ُ
ْقَتــل، ثــم أغــزو فأ

ُ
ْقَتــل، ثم أغــزو فأ

ُ
نفســي بیــده، لــوددت أن أغــزو فــي ســبیل اللــه فأ

ري بخا
همدارنګــه لــه ابــی هریــره څخــه روایــت دی .چــې رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم د 
شــهادت تمنــا کولــه او هغــه وویــل چــې زمــا دا خوښــیږي او دوســت ئــی ګڼــم چــې دالّله 
تعالــی پــه الره کــې جهــاد وکــړم او شــهید شــم ، بیــا ژونــدی شــم اوبیــا ووژل)شــهید ( 

شــم ، او بیــا ژونــدی شــم او داللــه تعالــی پــه الره کــې جهــاد وکــړم او شــهید شــم.
 په یوبل حدیث راځی چې مالیکې په شهید د خپلو وزرو سیوری کوی .

ِبــيِّ صلــی اللــه علیــه وســلم َقــاَل: »َمــا أَحٌد  َوَعــْن أَنــس بــن َماِلــٍك َرِضــيَ اللــُه َعنــُه َعــِن النَّ
ــِهیُد،  ْنَیــا، َوَلــُه َمــا َعَلــی األْرض ِمــْن َشــيٍْء ِإال الشَّ ــَة، ُیِحــبُّ أْن َیْرِجــَع ِإَلــی الدُّ َیْدُخــُل الَجنَّ

اٍت، ِلَمــا َیــَری ِمــَن الَکَراَمــِة«. متفــق علیــه. ْنَیــا َفُیْقَتــَل َعْشــَر َمــرَّ ــی أْن َیْرِجــَع ِإَلــی الدُّ َیَتَمنَّ
ــیوری  ــو وزرو س ــدې د خپل ــو ور بان ــې مالیک ــي دی، چ ــوړ او عال ــام ډیرل ــهید مق دش
غوړولــی وي .چــې پــه دې هکلــه حضــرت جابــر رض عنــه فرمایــي : چــې زمــا شــهید 
ــی شــکل ورخــراب کــړی وو.   ــارو ی ــه راوړل شــو، چــې کف ــه الســالم ت ــی علی ــالر نب پ
زه یــی لیدلــو تــه هغــه وخــت الړم کلــه چــې دنبــی علیــه الســالم مخــی تــه کېښــودلي 

شــو.ما اوغوښــتل چــې دخپــل پــالر څیــره اوینــم خــو 
ــي د  ــت ک ــه وخ ــه دغ ــړم. پ ــع ک ــو زه من ــه خلګ څ
ژړیدونکــې ښــځي دچخنــی اواز راغلــی. خلګــو ویــل 
ــم  ــی کری ــا دخــور دی. نب ــور ی چــې دا اواز دعمــر دل
صلــی اللــه علیــه وســلم اوفرمایــل چــې مــه ژاړه پــه دي 
شــهید بانــدی ځکــه چــې فرشــتو دخپلــو وزرونــو ســایه 

ــح البخــاری( )ســیوری( راوســتی دی. ) صحی
ــه  ــا ت ــه دنی ــه خوښــوي چــې بیرت ــه دا ن ــي ب ــڅ جنت هی
ــي  ــه ک ــخ د ځمک ــه م ــې پ ــی چ ــه ش ــرزي او څ راوګ
دي دا ټــول د ده وي پرتــه لــه شهیـــد چــې هغــه بــه دا 
غــواړي چــې بیرتــه دنیــا تــه را وګــرزي، او لــس ځلــه د 
اللــه جــل جالله پــه الرکــې ووژل شــي؛ د هغــه کرامت 
ــه ورکــړی  ــه شــهید ت ــه جــل جالل ــه چــې الل ــه جهت ل
ــه ځــای «  ــل روایــت کــې د »مــن الکــرا مــة« پ اویوب
لمــا یــری مــن فضــل الشــهادة »  راغلــي دې معنــی د 
شــهادت د هغــه فضیلــت لــه جهتــه چــې وینــي یــي.

ــه وخــت کــې د درد احســاس  او شــهید د شــهادت پ
ــه رســول صلــی  ــدازه کــوی . پــدی هکل ــه کومــه ان پ
ــاَل :  ــَرَة َق ــي ُهَرْی ِب

َ
ــْن أ ــی: َع ــلم فرمای ــه وس ــه علی الل

َم : ) َمــا َیِجــُد  ــُه َعَلْیــِه َوَســلَّ ــی اللَّ ــِه َصلَّ َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــْن  ــْم ِم َحُدُک

َ
ــا َیِجــُد أ ــِل ِإال َکَم ــْن َمــسِّ اْلَقْت ــِهیُد ِم الشَّ

ــِة ( ــسِّ اْلَقْرَص َم
حضــرت ابــو هریــرة رض روایــت کــوي چــې رســول 
ــل : شــهید  دشــهادت  ــه ســلم اوفرمای ــه علی ــی الل صل
پــه وخــت کــې دومــره درد هــم نــه محسوســوي 
لکــه څومــره تکلیــف چــې دمیــږی لــه چیچلــو 

محسوســیږي.  )ترمــذی(
ــِه  َعــْن اْلِمْقــَداِم ْبــِن َمْعــِدي َکــِرَب َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــبع  ــِه س ــَد اللَّ ــِهیِد ِعْن َم : ِللشَّ ــلَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْی ــی اللَّ َصلَّ

الحاجعبداهللآخندزاده
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ِل َدْفَعــٍة ، َوَیــَری َمْقَعــَدُه ِمــْن  وَّ
َ
ــُه ِفــي أ ِخَصــاٍل  ُیْغَفــُر َل

ــَزِع  ــْن اْلَف ــُن ِم َم
ْ
ــِر ، َوَیأ ــَذاِب اْلَقْب ــْن َع ــاُر ِم ــِة َوُیَج اْلَجنَّ

ِســِه َتــاُج اْلَوَقــاِر اْلَیاُقوَتــُة ِمْنَهــا 
ْ
ْکَبــِر ، َوُیوَضــُع َعَلــی َرأ

َ
األ

ــْبِعیَن  ــِن َوَس ُج اْثَنَتْی ــَزوَّ ــا ، َوُی ــا ِفیَه ــا َوَم ْنَی ــْن الدُّ ــٌر ِم َخْی
ــْن  ــْبِعیَن ِم ــي َس ُع ِف ــفَّ ــِن ، َوُیَش ــوِر اْلِعی ــْن اْلُح ــًة ِم َزْوَج
ــی ِحْلَیــَة اإِلیَماِن(  َقاِرِبــِه (( وفــي روایــة زیــادة : )) َوُیَحلَّ

َ
أ

ــوی دی  ــت ش ــه روای ــرب څخ ــدی ک ــن مع ــدام ب مق
چــې رســول اللــه وفرمایــل: داللــه تعالــی پــه نــزد 
ــه دی لومــړی داچــې  ــاره اووه خصلتون ــو لپ دمجاهدین
د دوي لومړنــی قطــره دوینــې پــه توییــدو ســره د دوی 
ګنــاوی بښــل کیــږي، ترمــخ د مــرګ څخــه خپــل مقام 
پــه جنــت کــې وینــی، دقبــر لــه عــذاب څخــه ژغــورل 
کیــږي، دقیامــت لــه ویــری څخــه پــه امــان کــي دی، 
ــږي  ــی پرســر ایښــودل کې ــاج ی ــو ت ــه ورځ ی دقیامــت پ
چــې یــو یاقــوت یــی لــه دنیــا او کــوم شــی چــې پــه دنیا 
کــې دی لــه هغــو څخــه بهتــره او غــوره دی،  دوویــه 
حــور دجنــت د دوی پــه نصیــب کــې کیــږی، دو اویــه 
تنــه لــه خپلــی کورنــی څخــه د دوزخ لــه عــذاب څخــه 

یــی ژغــوروی.
 بلکــه څــوک چــې د شــهادت پــه غوښــتلو کــې 
کوشــش او جهــاد کــوي اللــه تعالــی دهغــه لپــاره ســل 
درجــي تیــاري کــړي دي؛ چــې لــه ابــي هریــره )رض( 
ــل: «  ــر )ص(  وفرمای ــې پیغمب ــت ده: چ ــه روای څخ
ــن  ــه للمجاهدی ــة درجــة أعــد هــا الل ــة مائ إن فــي الجن
فــي ســبیل اللــه مــا بیــن الدرجتیــن کمــا بیــن الســماء 
ــي دې  ــل درج ــې س ــت ک ــه جن ــا پ واألرض »   یقین
اللــه )ج( د مجاهدینــو لپــاره تیــاري کــړي دي، د هــرو 
دوو درجــو پــه منــځ کــې لکــه لــه زمکــې تــر آســمانه 

ــافه ده . ــره مس دوم
ــې  ــی چ ــې راځ ــاری ک ــح بخ ــه صحی ــه پ همدارنګ
حضــرت ابوهریــره درســول اکــرم څخــه داســی روایــت 
کــوي: هرهغــه څــوک پــه داســی حــال کــې لــه دنیــا 
څخــه والړشــي اوهغــه کــس جهــاد ونکــړي او پــه زړه 
کــې هــم دجهــاد قصــد او اراده نــه درلــوده، هغــه کس 

دنفــاق پــه شــعبه کــې مــړدی.
رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم  فرمایــی: هرهغــه 
کــس چــې داللــه تعالــی پــه الره کــې مجــروح شــی او 
وینــی توییــږی، دقیامــت پــه ورځ بــه داســی حــال کــې 
ــږی،  ــی تویی ــی وین ــه ی ــدن څخ ــه ب ــې ل ــږی چ لوړی

ــوی دمســکو دی. ــی َدی خــو ب ــې دوین ــګ ی رن
مســلمانه وروره! چــې د مجاهــد همــدا درجــي دي 
ــه در جــو څــه ګمــان ده؟ چــې  ــو ســتا د شــهیدانو پ ن
هغــوی بــه لــه صدیقانــو، او انبیــاؤ علیهــم الســالم ســره 
ــي دي .  ــري اوچت ــي شــکه د هغــوی درجــي ډی وي ب
لــه مســروق رحمــة اللــه تعالــی علیــه څخــه نقــل شــوی 
دی: چــې مــوږ لــه عبداللــه بــن مســعود )رض( څخــه 

ْمَواتــًا َبــْل 
َ
ِذیــَن ُقِتُلــوْا ِفــي َســِبیِل الّلــِه أ د النــدي آیــة پــه هکلــه وپوښــتل { َواَل َتْحَســَبنَّ الَّ

ِهــْم ُیْرَزُقــوَن } ] آل عمــران١٦٩[  ْحَیــاء ِعنــَد َربِّ
َ
أ

ترجمــه: هیــڅ ګمــان مکــوه پــه هغــو کســانو چــې پــه الر د اللــه )ج( کــې وزل شــوي 
چــې هغــوی بــه مــړه وي بلکــه هغــوی ژونــدي دي، د هغــوی د پــروردګار)ج( پــه نــزد 

ــږي.  ــه روزي ورکی دوی ت
عبداللــه بــن مســعود )رض( وویــل: چــې مــوږ د دي آیــت پــه هکلــه لــه پیغمبــر )ص( 
وپوښــتل پیغمبــر )ص(وفرمایــل:  « أرواحهــم فــي جــوف طیــر خضــر لهــا قنادیــل معلقــة 
بالعــرش تســرح مــن الجنــة حیــث شــاءت ثــم تــأوي إلــی تلــك القنادیــل فأطلــع إلیهــم 
ــوا: أي شــئ نشــتهي ونحــن نســرح مــن  ربهــم إطالعــة فقــال: هــل تشــتهون شــیئا؟ قال
الجنــة حیــث شــئنا ففعــل بهــم ثــالث مــرات فلمــا رأوا أنهــم لــن یترکــوا مــن أن یســألوا 
قالــوا: یــا رب نریــد أن تــرد أرواحنــا فــي أجســادنا حتــی نقتــل فــي ســبیلك مــرة أخــری 

فلمــا رأی أن لیــس لهــم حاجــة ترکــوا» 
د هغــوي روح ګانــي بــه د زرغونــو مرغانــو پــه جوجــورو کــې وي ، د دوی د اوســیدلو 
لپــاره بــه پــه عــرش پــوري ځوړنــدي )ځالــي( د څراغونــو پــه شــکل کــې وي  د جنــت 
پــه هرځــای کــې چــې یــي زړه غــواړي څریــږي بــه )منظــره بــه کــوي( او بیرتــه بــه هغــو 
ــه  ــه ور ت ــل جالل ــروردګار ج ــه د دوي پ ــي ب ــو ځل ــرزي او ی ــه راګ ــو( ت ــو )ځال څراغون
راښــکاره شــي، او ورتــه ووبــه وایــي: چــې تاســي څــه شــئ غــواړئ؟ هغــوی بــه ووایــي: 
مــوږ بــه نورڅــه غــواړو؟ پــه داســي حــال کــې چــې د جنــت پــه کــوم ځــای کــې چــې 
زمــوږ زړه غــواړي ګرزیــدای شــو، اللــه جــل جاللــه بــه درې ځلــي دوي ســره دا ســوال 
جــواب وکــړي، کلــه چــې دوی پــوه شــي چــې بــي غوښــتلو د کــوم شــئ نــه پریښــودل 
کیــږي، نــو دوی بــه ووایــي: اي اللــه جــل جاللــه مــوږ دا غــواړو چــې زمونــږ ارواح ګاني 
بیرتــه د مــوږ جســدونو کــې ننــه باســي، د دي لپــاره چــې مــوږ د تــا پــه الرکــې یــو ځــل 
ــه لــري  ــه ضــرورت ن ــا ووژل شــو، کلــه چــې دا ښــکاره شــي چــې دوی څــه شــي ت بی
پریښــودل بــه شــي.الله جــل جاللــه ال مخکــې پــه هــر څــه عالــم د ی خــو لــه دې ســوال 

جــواب ســره خپلــه دهغــوی لــه خولــی دا خبــره راوزی چــې دوی حاجــت نــه لــری.
  شــهید پــه همیشــه بــي زوالــه نعمتونــو کــې دی، لــه دي ســره ســره اللــه جــل جاللــه 
ــي ور  ــوزي وربښــي او درجــي ی ــه نن ــه دي چــې جنــت ت ــه مخکــي ل ــول ګناهون د ده ټ
لــوړوي؛ لــه عبداللــه بــن عمــرو بــن عــاص )رض( څخــه روایــت ده: چــې پیغمبــر)ص( 
ــول  ــه ټ ــهید ت ــه ش ــل جالل ــه ج ــن »الل ــب اال الدی ــهید کل ذن ــه للش ــل:« یغفرالل وفرمای

ــه لــه پــوره )قــرض(  ګناهونــه وربښــي، پرت
 اللــه جــل جاللــه هغــه مــال چــې د کــوم کــس پــه شــهید پــور وي نــه وربښــي، او لــه ابي 
قتــادة )رض( څخــه روایــت ده: چــې پیغمبــر)ص( دمــوږ پــه منــځ کــې پورتــه شــو، او دا 
خبــر یــي بیــان کــړه چــې د اللــه جــل جاللــه پــه الر کــې جهــاد اوایمــان تــر ټولــو اعمالــو 
غــوره اعمــال دې، نــو یــو کــس پاڅیــدو او وي ویــل: اي رســول اللــه !دا راتــه ووایــه کــه 
زه د اللــه جــل جاللــه پــه الر کــې ووژل شــم ګناهونــه بــه مــي وبښــل شــي؟ پیغمبــر)ص( 
ور تــه وفرمایــل : « نعــم إن قتلــت فــي ســبیل ا اللــه و أنــت صابــر محتســب مقبــل غیــر 
مدبــر » هــو  ګناهونــه بــه دي وبښــل شــي کــه تــه ووزل شــي داللــه جــل جاللــه پــه الرکې 
پــه داســي حــال کــې چــې تــه صابــر، د ثــواب غوښــتونکی،په مخــه روان وي او دښــمن 

تــه شــا اړونکــی نــه وي.
 بیــا پیغمبــر )ص( ورتــه وفرمایــل: « کیــف قلــت » تــا څنګــه ســوال وکــړ؟ هغــه وویــل: 
ماتــه بیــان وکــړه کــه زه د اللــه جــل جاللــه پــه الر کــې ووژل شــم ګنــا هونــه بــه مــي 
ووبښــل شــي؟ پیغمبــر )ص( وفرمایــل: « نعــم وأنــت صابــر محتســب مقبــل غیــر مدبر إال 

الدیــن فــإن جبریــل علیــه الســالم قــال لــي ذالــك »  
هــو وبــه بښــل شــي کــه تــه ووزل شــي پــه داســي حــال کــې چــې تــه صابــر، د ثــواب 
غوښــتونکی، پــه مخــه روان یــي، شــااړوونکی نــه یــي ټــول بــه وبښــل شــي پرتــه لــه پــوره 
چــې پــه شــهادت نــه  بښــل کیــږي ځکــه اوس ماتــه جبرئیــل علیــه وســالم دا خبــره وکــړه
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ــه  ــول ګناهون ــهیدانو ټ ــره د ش ــرم س ــان او ک ــل او احس ــل فض ــه خپ ــه پ ــل جالل ــه ج الل
وربښــي پرتــه لــه پــوره چــې هغــه نــه بښــل کیــږي، او کــه پــور حــق د اللــه جــل جاللــه 
وای هغــه بــه یــي هــم شــهیدانو تــه ور بښــلی وای ، خــو هغــه حــق د بندګانــو دی، څــوک 
چــې د جهــاد اراده لــري ورتــه ضــرور ده چــې دهرچــا پورکــه وربانــدي وي هغــه خپلــو 
مالکانــو تــه ورکــړي ترڅــو چــی  پــه غــاړه یــي هیــڅ پــور پاتــه نشــي.  لــه شــهید څخــه پــه 

دوو حالونــو کــې پــور اداء کـــیږي.
 اول :اللــه جــل جاللــه د قیامــت پــه ورځ د شــهید پــور پــري کــوي کــه نومــوړی د اداء 
کولــو اراده لـــري خــو عاجــز وي مــال نلــــري یــا بــل عــذر ورتــه پیــښ وي.  دوهــم :چې 
مجاهــد شــهید شــي او د پــور د اداء کولــو وخــت ال نــه وي راغلــی. د پیغمبر )ص( ســنت 
دا وو چــې د کــوم مــړي پــه ذمــه بــه پــور وو د جنــازي لمونــځ یــي نــه وربانــدي کــول څــو 
چــې بــه هغــه اداء نــه کــړای شــو، او یــا بــه دمــړي کــوم خپلــوان ، یــا بــل کــوم مســلمان 

بــه د هغــه د اداء کولــو ضمانت وکــــړ.
شــهید تــه غســل و کفــن نــه ور کــول کیــږی . چــې رســول صلــی اللــه علیــه وســلم پــه 
دي هکلــه فرمایــی:-  قــال الّنبــی صلــی اللــه علیــه و ســلم  فــی شــهداء احــد : زّملوهــم 

بدمائهــم و ثیابهــم. 
ــه خپلــو   ــه هکلــه فرمائــی: هغــوی ل رســول صلــی اللــه علیــه وســلم  د احــد دشــهداء پ

ــواو جامــو ســره دفــن کــړئ . وین
پــه بــل حدیــث شــریف کــې دشــهادت مــرګ  بهتریــن مــرګ ی چــې رســول صلــی اللــه 
علیــه وســلم فرمائــی : قــال رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم :    اشــرف المــوت قتــل 

الشهاده
ــل  ــی : القت ــه وســلم فرمای ــه علی ــی الل   دشــهادت مــرګ کرامــت دی چــې رســول صل
لنــا عـــاده و کــرامتـــنا الشــهاده. وژل کیــدل زمونــږ عــادت دی او شــهادت د مونــږ لپــاره 

کرامــت دی  

ــه  ــه الســالم :  نســال الل ــن علی ــر المومنی ــال امی ــل حدیــث شــریف کــې راځــی  ق ــه ب پ
ــاء.  ــه االنبی ــعداء و مرافق ــازل الشــهداء و معایشــه الّس من

ــه څخــه غــواړو چــې  ــه جــل جالل ــه الل ــی:  ل ــا ئ ــه وجهــه فرم ــی کــرم الل حضــرت عل
منزلــت د شــهیدانو ،او ژونــد لــه نیکانــو ســره ، او ملګرتیــا لــه پیغمبرانــو ســره را پــه نصیب 

کــړي.
 من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات علی فراشه )مسلم (

چــې کــوم بنــده پــه رښــتوني زړه دشــهادت غوښــتنه کــوي اللــه بــه هغــه تــه د شــهیدانو 
مقــام او مرتبــه ورکــوي کــه څــه هــم پــه خپــل فــرش مړشــي .

دشهادت غوښتنه  چې رسول صلی الله علیه وسلم په دی هکله فرمائی:
قــال رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم :  مــن طلــب الّشــهاده صادقــا اعطیهــا و لولــم 

تصبــه. 
رســول صلــی اللــه علیــه وســلم  فرمائی:هــر څــوګ چــې پــه صــدق شــهادت وغــواړی، 
اللــه تعالــی بــه هغــه تــه ئــی ثــواب  دشــهادت ورکــړي ، ولــو کــه شــهادت هــم ورتــه ونــه 

رســیږي     

فأنواع الّشهداء هم ثالثة: شهید الّدنیا ، شهید اآلخرة  وشهید الّدنیا واآلخرة،

 فأّمــا شــهید الّدنیــا: فهــو الّرجــل الــذي یقاتــل فــي المعرکــة، وال تکــون نّیتــه رفــع رایــة 
الّدیــن، وإّنمــا یقاتــل ألغــراض أخــری، وإّن هــذا الّنــوع مــن الّشــهداء یســّمی شــهید دنیــا؛ 
ألّن ظاهــر األمــر أمــام الّنــاس أّنــه ُقتــل فــي المعرکــة وأهریــق دمــه فــي ســبیل اللــه، وإّنما ال 
یحصــل علــی أجــر الّشــهید فــي اآلخــرة؛ ألّنــه قاتــل ریــاء، أو لیــری موقفــه فــي المعرکــة، 
ــه ال  ــوع مــن الّشــهداء تجــري علیــه أحــکام الّشــهداء کغیــره مــن حیــث إّن وإّن هــذا الّن

ُیغّســل وال ُیکّفــن ویصّلــی علیــه

. أّمــا الّنــوع الّثانــي مــن الّشــهداء فهــو شــهید األخــرة، 
وهــو اإلنســان الــذي یمــوت بســبٍب مــن األســباب التي 
حّددهــا الّنبــي علیــه الّصــالة والّســالم فــي الحدیــث، 
ــا  ــوت حرًق ــذي یم ــهید، وال ــا ش ــوت غرًق ــذي یم فال
ــهید،  ــدم ش ــب اله ــهید، وصاح ــون ش ــهید، والمبط ش
ــوع  والمــرأة تمــوت بجمــع شــهیدة کذلــك، وهــذا الّن
ــي  ــهداء ف ــکام الّش ــه أح ــري علی ــهداء ال تج ــن الّش م
الّدنیــا، حیــث ُیغّســل وُیکّفــن ویصّلــی علیــه، وإّن 
نــال أجــر الّشــهداء فــي اآلخــرة، وینــدرج تحــت هــذا 

ــه ــه أو عرضــه أو دین ــل دون مال ــن ُقت ــف م التصنی
ــهید  ــو ش ــهداء فه ــواع الّش ــن أن ــر م ــوع األخی ــا الّن . أّم
ــع  ــة م ــي المعرک ــل ف ــن قات ــو م ــرة، وه ــا واآلخ الّدنی
األعــداء فاسُتشــهد، وهــذا الّنــوع مــن الّشــهداء ال ُیکّفن 
ــه  ــم علی ــي الکری ــال الّنب ــه، ق ــی علی ــل و ُیصّل وال ُیغّس
الّصــالة والّســالم: )مــن قاتــل لتکــون کلمــة اللــه هــي 

ــه ( ــا فهــو فــي ســبیل الل العلی

شهیدان  درې  ډوله  دي  
لومــړی  : یــوازې  د دنیــا  پــه  اعتبــار  شــهید :- دغــه 
ــو   ــوي  اغراض ــې  د دنی ــوک  دی  چ ــه  څ ــهید هغ ش
پــه  دفــاع  کــې  ووژل  شــي ، پــه دنیاکــې  د شــهیدانو 
ــار  ــه اعتب ــږي او د آخــرت پ ــرې  جــاري کی احــکام پ

شــهید نــدی .  
دویــم  : یــوازي  د آخــرت  پــه اعتبــار  شــهید :- دغــه 
شــهید هغــه  څــوک دی  چــې  د العالجــه   وژونکــي  
ــه    ــه  امل ــي   ل ــي  پیښ ــا د ناڅاپ ــه  ، ی ــه امل ــي  ل ناروغ
ــي   ــکام  نش ــهیدانو اح ــې  دش ــه دنیاک ــي  ،  پ ــړ ش م
پــري  جــاري  کیــدای  ، خــو پــه  آخــرت  کــې  بــه د 
شــهیدانو پــه  دفتــر  کــې  ثبــت شــي  او پرېمانــه  اجــر  

ــواب  ورکــړل  شــي  . ث
 درېــم  : د دنیــا  او  آخــرت پــه  اعتبــار شــهید :- دغــه 
ــواو  ــې  د کافران ــوک  دی  چ ــه  څ ــهیدان هغ ډول ش
مشــرکینو  پــه  خــالف  د اللــه  دکلمــې  داعــالء 
لوړوالــی او بــرالس  کیــدو  پــه  نیــت   وجنګیــږي  او 
شــهید شــي  .  بیشــکه دغــه ډول شــهیدان  د بیدرېغــه  
پــه  دنیاکــې  د شــهیدانو  نعمتونــو څښــتنان دي  
احــکام  پــرې  جــاري کیــږي. یعنــي د جنــازې  لمونځ  
ــه   ــه  ورکــول  کیــږي ، ل وربانــدی کیــږي ، اوغســل  ن

وینــو ، او لــه هغوجامــو ســره  دفـــن  کیــږي .

ــُه َعَلْیــِه  ــی الَلّ ــِه َصَلّ ِبــي ُهَرْیــَرَة َقــاَل َقــاَل َرُســوُل الَلّ
َ
َعــْن أ

ــِه  ــا َرُســوَل الَلّ ــِهیَد ِفیُکــْم َقاُلــوا َی وَن الَشّ َم َمــا َتُعــُدّ َوَســَلّ
ــِه َفُهــَو َشــِهیٌد َقــاَل ِإَنّ ُشــَهَداَء  َمــْن ُقِتــَل ِفــي َســِبیِل الَلّ
ــِه َقــاَل َمْن  ِتــي ِإًذا َلَقِلیــٌل َقاُلــوا َفَمــْن ُهــْم َیــا َرُســوَل الَلّ َمّ

ُ
أ
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ــِه َفُهــَو َشــِهیٌد َوَمــْن َمــاَت ِفي َســِبیِل  ُقِتــَل ِفــي َســِبیِل الَلّ
اُعــوِن َفُهــَو َشــِهیٌد  ــِه َفُهــَو َشــِهیٌد َوَمــْن َمــاَت ِفــي الَطّ الَلّ
َوَمــْن َمــاَت ِفــي اْلَبْطــِن َفُهــَو َشــِهیٌد , رواه مســلم . رواه 

البخــاري .
ژبــاړه  : حضــرت  ابوهریــرة  رضــی  اللــه  عنــه  روایــت  
ــلم    ــه  وس ــه  علی ــی  الل ــه  صل ــول الل ــدی  ، رس کړی
وفرمایــل  : ستاســو پــه  فکــر شــهید کــوم  څــوک ګڼــل 
کیــږي  ؟  اصحابــو رضــی اللــه عنهــم  ځــواب  ورکــړ  
ــه  ــه  څــوک  دی  چــې  دالل ــه  شــهید هغ یارســول الل
ــه  جهــاد کــې  ووژل  شــي ، رســول  ــه الرې کــې  پ پ
ــه   ــل : ک ــه  ووی ــلم  ورت ــه  وس ــه  علی ــی  الل ــه صل الل
ــت   ــا  دام ــو ځم ــي، ن ــل ش ــهید وګڼ ــه  ش ــوازي  دغ ی
شــهیدان خــو  بیــا ډېــر لـــــږ شــول  ؟  دوی  ورتــه  وویل 
ــور  څــوک شــهیدان  ګڼــل کیــږي   ــه ، ن : یارســول الل
ــرمایل  ــلم  وفــ ــه وس ــه علی ــی الل ــه  صل ــول الل ؟  رس
چــې دغــه النــدی مــوارد هــم دشــهیدانو پــه ردیــف او 

منزلــت کــې راځــی : 
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  :  څــوک  چــې  
دخــدای  دالرې  پــه  جهــاد کــې  ووژل  هغــه  شــهید 
دی  .  حدیــث :- َمــن ُقِتــَل فــی ذاِت الّلــِه َعــزَّ و جــلَّ 

فُهــو َشــهیٌد. 
  رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  :  د چــا  مــال  
چــې  څــوک  غصبــوي ، د هغــه  پــه  دفــاع  کــې  ووژل  
ــه  ــی الل ــِه صل ــال رســوُل الّل ــه  شــهید دی.  ق شــي هغ
علیــه وســلم : َمــن اِریــَد ماُلــُه بَغیــِر َحــقٍّ َفقاَتــَل فُقِتــَل 

فُهــو َشــهیٌد.
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  :  څــوک  چــې  
مــال ، نامــوس، د دینــي  ارزښــتونو،دخپلو وینوپــه دفــاع  
ــې  ــهیدان دی .چ ــول ش ــه  ټ ــي ، هغ ــې  ووژل  ش ک

رســول صلــی اللــه علیــه وســلم فرمایــی:

ــُه  ــی الَلّ ــِه َصَلّ َعــْن َســِعیِد ْبــِن َزْیــٍد َقــاَل َقــاَل َرُســوُل الَلّ
َم َمــْن ُقِتــَل ُدوَن َماِلــِه َفُهــَو َشــِهیٌد َوَمــْن ُقِتــَل  َعَلْیــِه َوَســَلّ
ْهِلــِه َفُهــَو َشــِهیٌد َوَمــْن ُقِتــَل ُدوَن ِدیِنــِه َفُهــَو َشــِهیٌد 

َ
ُدوَن أ

ــِه َفُهــَو َشــِهیٌد. )رواه مســند اإلمــام  ــَل ُدوَن َدِم ــْن ُقِت َوَم
أحمــد بــن حنبــل (.

ــه    ــه عن ــد رضــی الل ــن زی ــاړه  :  حضــرت  ســعید ب ژب
لــه  رســول  اللــه  علیــه  وســلم  څخــه  روایــت کــړی  
چــې  رســول اللــه  صلــی اللــه  علیــه  وســلم  وفرمایــل  
ــه دفــاع  کــې  ووژل   :  څــوک  چــې  دخپــل  مــال  پ
هغــه  شــهید دی  .  څــوک  چــې  د خپــل  نامــوس  پــه  
ــاع  کــې  ووژل  شــي  هغــه  شــهید  دی  . څــوک  دف
چــې  د خپــل  دیــن  پــه  دفــاع  کــې  ووژل  شــي  هغــه 
ــاع   ــه  دف ــو  پ ــو وین شــهید دی  . څــوک  چــې  دخپل

کــې  ووژل  شــي  هغــه  شــهید دی .
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  :  څــوک  چــې  

دخپــل ځــان  او اهــل   پــه  دفــاع  کــې  ووژل  شــي  هغــه  شــهید دی . قــال رســوُل الّلــِه 
)ص( : َمــن قاَتــَل ُدوَن نفِســِه حّتــی یقَتــَل فُهــو َشــهیٌد. ... 

و هکذا قال رســوُل الّلِه )ص( : َمن ُقِتَل ُدوَن أهِلِه ُظلما فُهو َشهیٌد...
  رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  :  څــوک  چــې دطاعــون   یــا د نسناســتي  ) وبــا 
، یــا دې  ورتــه  بلــه  وژونکــي (   ناروغــي  لــه  املــه  پــه  اوبــو کــې  دغرقیــدو  لــه  املــه 
یــا  د ســل  )  ټــې بــي (  ناروغــي  لــه  املــه  یــا پــه اور کــې  ســوځیدو، یــا د درانــده  شــي 
د النــدي کیدو،مــړه شــی او یــا پــه الر داللــه تعالــی کــې شــهید شــی . هغــو ټولــو تــه د 

شــهید انــو ثــواب او منزلــت ورکـــول کیــږی .
پــدی حدیــث کــې  رســول  اللــه  صلــی  اللــه  پنځــه ډولــه شــهیدان بیانــوی . چــې وفــــر 

مائــی  :  
ــَهداُء َخمَســٌة: الَمطُعــوُن، و الَمبطــوُن، و الَغــِرُق، و صاِحــُب  قــال رســوُل الّلــِه)ص(: الشُّ

 . ــهیُد فــی َســبیِل الّلــِه َعــزَّ و جــلَّ الَهــْدِم، و الشَّ
ــَهاَدُة َســْبٌع ِســَوی اْلَقْتــِل  او پــه بــل حدیــث اووه ډولــه شــهیدان بیانــوی چــې فرمایــی الشَّ
ــِه اْلَمْطُعــوُن َشــِهیٌد َواْلَغــِرُق َشــِهیٌد َوَصاِحــُب َذاِت اْلَجْنــِب َشــِهیٌد َواْلَمْبُطــوُن  ِفــي َســِبیِل اللَّ
ــوُت  ُة َتُم

َ
ــْرأ ــِهیٌد َواْلَم ــْدِم َش ــَت اْلَه ــوُت َتْح ــِذي َیُم ــِهیٌد َوالَّ ــِق َش ــُب اْلَحِری ــِهیٌد َوَصاِح َش

ِبُجْمــٍع َشــِهیٌد )رواه أبــو داود(
او همدارنګــه رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  :  څــوک  چــې  د طاعــون   ناروغــي  
لــه املــه  مــړ شــي  هغــه  شــهید دی .  قــال رســوُل الّلــِه )ص(:  الطاعــوُن َشــهاَدٌة ِلــکلِّ 

 . ُمسلٍم
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفـــر مایــل  :  کومــه  ښــځه  چــې  د اوالد  زېږېــدو  ناروغــي  
ــِه :  اِمــِت َقــاَل : َرُســوُل الَلّ لــه  املــه  مــړه  شــي  هغــه  شــهیده ده  . َعــْن ُعَبــاَدَة ْبــَن الَصّ

ــِة . َهــا  َوَلُدَهــا ِبُســَرِرِه ِإَلــی اْلَجَنّ َفَســاُء  َشــِهیٌد  َیُجُرّ َوالُنّ
کومــه  میرمنــه  چــې  د او الد  زېـــږېدني  ناروغــي  لــه  املــه  مــړه  شــي دهغــه  او الد  د 

نــوم تنــاو  بــه ورســره  وصــل  وي  جنــت  تــه  بــه  یــې  بیایــي  .  مســند احمــد . 
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل  : څــوک  چــې  لــه همســایه او همجــوار  څخــه  پــه  
دفــاع  کــې  ووژل  شــي  هغــه  شــهید دی  . قــال رســول ) ص ( و َمــن ُقِتــَل ُدوَن جــاِرِه 

ُظلمــا فُهــو َشــهیٌد،
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه علیــه  وســلم  وفرمایــل : څــوک چــې  د ښــې  الرې  د پیــروي  
لپــاره خلګوتــه  بلنــه او دعــوت ورکــوي  او لــه  بــدي الرې  څخــه  یــې  منعــه  کــوي ، هغه  

اِهــي َعــِن الُمْنَکــِر َشــِهیٌد » {.  ) چــې مــړ شــي ( شــهید دی . } » َواآلِمــُر َبالَمْعــُروِف َوالَنّ
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفرمایــل :  څــوک  چــې  د زهــر  لرونکــي  حیــوان  د چیچلــو  
لــه  املــه ، یــا د ســوارلۍ  حیــوان  ېــی وغورځــوي ،یــا لــه  لــوړ  ځــای  څخــه  راوغورځــي  

یــا د ځنــاور  پــه  حملــه  مــړ شــي  هغــه ټــول شــهیدان دي. 
 رســول  اللــه  صلــی  اللــه علیــه  وســلم  وفرمایــل :  څــوک چــې  د تبــي  د ناروغــي  لــه  

املــه  مــړ شــي ، هغــه شــهیددی  .  » المحمــوم شــهید ».  
   رســول  اللــه  صلــی  اللــه  وفــر مایــل : څــوک  چــې  د مســا فــري  د طالــب دعلــم پــه  
حــال  کــې  مــړ  شــي  هغــه  شــهید دی  . عــن أبــي هریــرة وأبــي ذر قــاال ســمعنا رســول 
ــك  ــی تل ــم وهــو عل ــب العل ــه وســلم یقــول : إذا جــاء المــوت طال ــه علی ــی الل ــه صل الل

الحــال مــات شــهیدا .)نقلــه عمــدة القــاري شــرح صحیــح البخــاري (
 رســول  اللــه  صلــی اللــه  علیــه  وســلم  وفــر مایــل  : کومــه  ښــځه  چــې  د اوالد زیژیــدو 

یــا د پیغلتــوب  پــه  حالــت کــې  مــړه  شــي  هغــه  شــهیده  دی.
ــدة. )رواه  ــا والمــرأة تمــوت بجمــع شهیـ ــه الشــهداء  ســبعة : وذکرمنه ــال رســول الل .ق

ــائي(. ــو داود والنس ــك وأب مال
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مقاالت

معلومات پیرامون
تفتیش پروژه های انکشافی بانک جهانی

بــر اســاس توافقنامه هــای عقــد شــده بيــن دولــت افغانســتان و بانــک جهانــی، 
ــش  ــت تفتي ــط رياس ــی، توس ــک جهان ــافی بان ــای انکش ــی پروژه ه ــای مال صورت ه
مســاعدت های خارجــی اداره عالــی تفتيــش بــه همــکاری مســتقيم مشــاورين تخنيکــی 
ــی ادارات  ــن الملل ــارات بي ــا و معي ــرايط توافقنامه ه ــه ش ــق ب ــی، مطاب ــی خارج کمپن
 INTOSAIs( International Organization of Supreme Audit( تفتيــش  عالــی 
ــی، بازرســی می گــردد. اهــداف و حــدود تفتيــش  ــم هــر ســال مال Institutions درخت
پروژه هــای انکشــافی بانــک جهانــی، شــامل حصــول اطمينــان از ارائــه درســت 
صورت هــای مالــی؛ اســتفاده درســت وجــوه مســاعدت از حســاب خــاص پــروژه و در 
ــا موافقتنامــه هــای مالــی؛ صحــت صورت هــای مصــارف؛ کفايــت سيســتم  مطابقــت ب
مالــی و کنتــرول هــای داخلــی مرتبــط بــا ماهيــت عمليــات و حجــم حواله هــا؛ توانايــی 
ديپارتمنــت محاســبات در بخــش مســتند ســازی کافــی معامــات؛ معقوليــت مصــارف 
ــرای تمويــل در تحــت مســاعدت انکشــافی مربوطــه/ توافقنامه هــای مالــی و ضمايــم  ب
تخنيکــی؛ مطابقــت گزارشــات مالــی يــا گزارشــات ربعــوار مالــی بــا صورت هــای مالــی 
پــروژه کــه توســط وز ارت ماليــه يــا شــعبات پــروژه تســليم داده شــده اســت و مطابقــت 

ــک. ــای بان ــا پرداخت ه ــروژه ب ــارف پ مص
اداره عالــی تفتيــش، بازرســی پروژه هــای انکشــافی بانــک جهانــی را مطابــق بــه 
 )INTOSAI( ــش ــی تفتي ــی ادارات عال ــن الملل ــارات و اصــول اساســی ســازمان بي معي
انجــام می دهــد، بــا توجــه بــه معيــارات و اصــول ســازمان متذکــره اداره عالــی تفتيــش 
مقــررات اخاقــی را درپروســه تفتيــش رعايــت کــرده و بازرســی را طــوری پانگــذاری 
ــت اشــتباهات عمــده و اساســی در  ــا از عــدم موجودي ــرار می دهــد ت ــورد اجــراء ق و م

ــد. ــان نســبی حاصــل نماي ــی اطمين ــای مال صورت ه

تاثيرات تطبيق پروژه های انکشافی باالی وضعيت زندگی مردم
بانــک جهانــی يکــی از بزرگ تريــن تمويــل کننــده پروژه هــای انکشــافی دولــت 
 ARTF(( افغانســتان اســت، کــه پول هــای کمکــی صنــدوق بازســازی افغانســتان
Afghanistan Reconstruction Trust Fund را مديريــت و از طريــق بودجــه ملــی 
دولــت، تمويــل می نمايــد. پروژه هــای بانــک جهانــی در بخش هــای انکشــاف و توســعه 
زراعــت و مالــداری، انکشــاف کيفيــت معــارف، بازســازی شــبکه های آبيــاری و بندهای 

بــرق آبــی، انکشــاف خدمــات تکنالــوژی معلوماتــی 
تصدی هــای  ايجــاد  شــغل،  ايجــاد  ومخابراتــی، 
روســتايی، راه ســازی بــه هــدف دسترســی بــه دهــات 
و قريه هــای دور دســت، تقويــت سيســتم تحصيــات 
عالــی، بهتــر ســازی ارائــه خدمــات عدلــی و قضايــی، 
انکشــاف سيســتم بانکــی، ارتقــای ظرفيــت، اصــاح 
مديريــت مالــی مصــارف عامــه، پروژه هــای انکشــافی 
فعاليــت  بخش هــای  ســاير  و  ملــی  همبســتگی 

می نمايــد.
 تعــداد مســتفيد شــوندگان از پروژه هــای انکشــافی کــه
ــتان ــازی افغانس ــرای بازس ــک ب ــدوق کم ــط صن توس
Afghanistan Reconstruction Trust Fund 
)ARTF( نفــر ميليــون  بــه 8,1  می گــردد،   مويــل 
 .می رســد کــه 38 فيصــد آنــرا زنــان تشــکيل می دهــد

)بدون برنامه همبستگی ملی(
پروژه هــای  از  يکــی  ملــی  همبتســگی  پروگــرام 
انکشــافی بــوده کــه از طريــق بانــک جهانــی تمويــل 
ــات  ــاف ده ــأ وانکش ــط وزارت احي ــده و توس گردي
مديريــت می گــردد. درســال 2015 مبلــغ 1,5 ميليــارد 
دالــر امريکايــی از طريــق شــوراهای انکشــافی محلــی 
پروژه هــای  در  و  مختلــف  واليــات  در   )CDCs(
زيربنايــی بــه مصــرف رســيده اســت. در حــال حاضــر 
تعــداد 27,4 ميليــون نفــر طور مســتقيم وغيرمســتقيم از 
پروژه هــای برنامــه همبســتگی ملــی نفــع می برنــد، کــه 

ــد. ــکيل می ده ــان تش ــا را زن ــد آن ه 48,5 فيص
ــا تطبيــق برنامــه انکشــاف کيفيــت معــارف، تعــداد   ب
آمــوزگاران مســلکی معــارف بــه 190،936 يکصــدو 
نــود هــزار ونهصدوســی وشــش تــن رســيده اســت که 

بشیراحمدرشیدی
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ايــن رقــم درســال 2008 تعــداد 27000 بيســت وهفــت 
هــزار تــن بــود، کــه 607 فيصــد افزايــش آمــوزگاران 
مســلکی را در ســال 2015 نســبت به ســال 2008 نشــان 

می دهــد.
9,2 ميليــون نفــر کــه 39 فيصــد آنــرا زنــان و دختــران 
ــی  ــی دسترس ــات آموزش ــه خدم ــد ب ــکيل می ده تش
پيــدا کرده انــد. بــه تعــداد 8,4 ميليــون نفــر از خدمــات 
ــر از  ــون نف ــده اند. 17,4 ميلي ــتفيد ش ــرق مس ــرژی ب ان
ســرک های اعمــار شــده اســتفاده نمــوده و تعــداد 
24,6 ميليــون نفر از خدمات آبرســانی و کاناليزاســيون 
مســتفيد گرديده انــد. 50 ميليــون روز کاری بــرای 
اســتخدام کوتــاه مــدت مــردم طــرح و عملــی گرديده 
ــرا  ــد آن ــه 42 فيص ــر ک ــداد 48،076 نف ــه تع ــت. ب اس
زنــان تشــکيل می دهــد بــه تصدی هــای کوچــک 
محلــی دسترســی پيــدا کرده انــد. تعــداد 22,2 ميليــون 
ــاری مســتفيد  نفــر از خدمــات ابتدايــی زراعتــی و آبي
ــده ها از  ــتفيد ش ــه مس ــت ک ــر اس ــل ذک ــده اند. قاب ش
خدمــات مختلــف پروژه هــای )ARTF( براســاس 
ــد  ــر از چن ــک نف ــن ي ــه ممک ــد ک ــا می باش پروژه ه
ــی،  ــی، آموزش ــات صح ــد، خدم ــات مانن ــوع خدم ن
ــده و  ــار ش ــرک های اعم ــتفاده از س ــرق، اس ــرژی ب ان
ــای  ــان پروژه ه ــاری و همچن ــی و آبي ــات زراعت خدم
زيربنايــی محلــی برنامــه همبســتگی ملی مســتفيد شــده 

باشــند.
دســت آوردهــای پروژه هــای )ARTF( ارتباط مســتقيم 
بــا پروگــرام هــای اولويــت ملــی افغانســتان دارد، و 
ــده  ــق کنن ــت و وزارت هــای تطبي ــن مســووليت دول اي
 )ARTF( پروژه هــای تمويــل شــده توســط وجــوه
ــا  ــت ب ــا را در مطابق ــرفت پروژه ه ــه پيش ــد، ک می باش

ــد. ــگ نماين ــی همآهن ــت مل ــای اولوي ــرام ه پروگ
زراعــت و مالــداری و آبيــاری نقــش مهــم را در 
ــردم افغانســتان دارد،  ــت اقتصــادی م انکشــاف وضعي
بانــک جهانــی پروژه هــای متعــددی را جهــت توســعه 
و رشــد، محصــوالت زراعتــی و مالــداری تمويــل 
نمــوده و بــا عملــی شــدن ايــن پروژه هــا ســطح 
توليــدات زراعتــی و مالــداری انکشــاف قابــل ماحظه 
ــا  ــدارن ب ــان، باغــداران و مال ــی داشــته اســت. دهقان ي
اســتفاده از ســهولت های تهيــه شــده توســط کارمنــدان 
تطبيــق کننــده پروژه هــا، ســطح محصــوالت زراعتــی 

ــد. ــد برده ان ــانرا بلن ــداری ش و مال
در بخــش ســهم گيــری مــردم و حکومتــداری مردمی 
31000 ســی ويــک هــزار شــوراهای انکشــافی محلــی 
ــا اســتفاده از پروســه انتخابــات آزاد محلــی تشــکيل  ب
گرديــده و مــردم در نيــاز ســنجی و تعييــن پروژه هــای 
کوچــک و متوســط زيربنايــی ســهم فعال گرفتــه و در 
مصــرف پول هــای کمــک شــده طــور مســتقيم دخيــل 
ــا،  ــی محــل در بازســازی پل ه شــده اند. برعــاوه اهال

ســرک ها، پروژه هــای کوچــک بــرق آبــی، آبرســانی، اعمــار مکتب هــا و شــفاخانه ها 
ــا نظــارت  ــق پروژه ه ــه و از پروســه تطبي ــران ســهم گرفت ــه همــکاری تخنيکــی انجني ب
نموده انــد. 27,3 ميليــون نفــر از ســهولت های پروژه هــای زيربنايــی در قريه هــا و دهــات 
ــا و  ــی قريه ه ــادی اهال ــداد زي ــند. تع ــان می باش ــد آن زن ــه 49 فيص ــده اند ک ــتفيد ش مس
دهــات طــور موقــت اســتخدام شــده و از ايــن در مــزد اخــذ نموده انــد. بــه زنان روســتايی 
آموزش هــای حرفــه يــی داده شــده و در تهيــه لــوازم وماشــين هــای خياطــی، گلــدوزی 
و بخــش دام پــروری و باغــداری کوچــک بــه منظــور ســرمايه گــذاری و ذخيــره نمودن 
پــول بــرای رفــع احتياجاتشــان کمــک صــورت گرفتــه، تــا از ايــن طريــق زنان روســتايی 

ــوند. توانمند ش
در بخــش صحــت، ارائــه خدمــات صحــی و مشــوره هــای صحــی بــه مــردم، مســاعدت 
ادويــه جــات و تجهيــزات طبــی در شــفاخانه های مرکــز و واليــات، پاييــن آوردن ســطح 
مــرگ و ميــر مــادران و اطفــال، وقايــه امــراض ســاری و ســاير خدمــات صحــی توســط 

پروژه هــای انکشــافی بانــک جهانــی تمويــل گرديــده اســت.
ــی  ــارهای خارج ــی و فش ــارهای داخل ــامل فش ــتان، ش ــادی در افغانس ــارهای اقتص فش
می باشــد،. فشــارهای اقتصــادی داخلــی ماننــد ســطح بلند فقــر در جامعــه، عدم اســتخدام 
و ســطح پاييــن اســتخدام جوانــان، عــدم دسترســی کامــل بــه منابــع طبيعــی و موجوديت 
انــواع فســاد می باشــد. فشــارهای اقتصــادی خارجــی ماننــد، کاهــش کمک هــای مالــی 
دونرهــا، انتقــال مســووليت امنيتــی از نيروهــای خارجــی بــه نيروهــای داخلــی، کاهــش 
ــاد  ــد، اقتص ــش عواي ــتان، کاه ــی افغانس ــتگاه های امنيت ــرای دس ــی ب ــای مال کمک ه
شــکننده می باشــند کــه ايــن فشــارها ســطح تطبيــق موفقانــه پروژه هــا و دســت آوردهای 

آن هــا را کاهــش داده اســت.
ــافی و  ــای انکش ــه پروژه ه ــل بودج ــارف کام ــع مص ــه مان ــای ک ــتی ه ــص وکاس نواق
ــق  ــر درتطبي ــد بطــی مصــارف وتأخي ــده شــامل، رون موثريــت ومفيديــت آن هــا گردي
پروژه هــا، نبــود يــک پــان تدارکاتــی جامــع و فراگيــر بــرای تطبيــق بــه هنــگام 
ــی  ــی و تدارکات ــوولين مال ــرد مس ــورت عملک ــی از ص ــارت کاف ــدم نظ ــا، ع پروژه ه
پروژه هــا توســط آمريــن باصاحيــت، عــدم تصفيــه پيشــکی هــای اخــذ شــده توســط 
ــود،  ــن می ش ــول آن ناممک ــان حص ــت زم ــا گذش ــه ب ــان آن، ک ــت وزم ــه وق ــروژه ب پ
ــی،  ــک جهان ــدارکات بان ــود ت ــی و رهنم ــذ تدارکات ــن ناف ــق قواني ــتی ها در تطبي کاس
موجوديــت پروژه هــای تخنيکــی و مســلکی و کمبــود متخصصيــن ومشــاورين مســلکی 
و بــا تجربــه، عــدم توانايــی قراردادی هــای انتخــاب شــده در اجــرای خدمــات کار، تهيــه 
ــاده  ــا و ســاحات دور افت ــت در قريه ه ــود امني ــا، نب ــزات پروژه ه ــاس ونصــب تجهي اجن
کشــور، عــدم تطبيقــات بــه موقــع حســابات رســيدات و پرداخت هــا، بــا تمويــل کننــده 
ــدی و  ــر نق ــص دفات ــداری ناق ــردد، نگه ــا می گ ــل پروژه ه ــر در تموي ــبب تأخي ــه س ک
جنســی کــه ســبب ســوء اســتفاده از دارايی هــای نقــدی وجنســی پــروژه خواهــد گرديد، 
ظرفيــت پائيــن، هيــات آفرگشــايی و ارزيابــی اســناد داوطلبی هــا در انتخــاب قــراردادی 
واجــد شــرايط، کمبــود اســناد حامــی مصارفاتــی در پروژه هــا، انجــام بعضــی مصــارف 
ــزات مختلــف  ــوازم و تجهي ــداری ل ــدارد، خري ــاط ن ــروژه و اهــداف آن ارتب ــه پ کــه ب
وذخيــره نمــودن آن در گــدام هــا بــدون نصــب و فعــال ســازی کــه خطــر تلــف شــدن 

آن امــکان پذيــر اســت.
مفتشــين اداره عالــی تفتيــش بــا درک مســووليت هــای شــان همــواره سفارشــاتی را 
ــتم  ــود در سيس ــکات موج ــتی ها و مش ــص و کاس ــاختن نواق ــرف س ــه برط در زمين
کنتــرول داخلــی پروژه هــای انکشــافی، را شــامل نامه هــای مديريــت نمــوده و 
ــت.  ــوده اس ــی نم ــا، رهنماي ــاختن آن ه ــرف س ــرای برط ــده را ب ــق کنن ــع تطبي مراج
ــه  ــين توج ــای مفتش ــفارش ه ــا وس ــه يافته ه ــر ب ــق کمت ــع تطبي ــوولين مراج ــا مس ام
نموده انــد. درصــورت عــدم همــکاری مراجــع در تطبيــق کامــل ســفارش های اداره 
عالــی تفتيــش، نواقــص و کاســتی ها ادامــه پيــدا نمــوده و ســبب عــدم رســيدن کامــل 

ــه اهــداف پــروژه خواهــد گرديــد. ب
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مقاالت

دافغانســتان دپلټنــې عالــي اداره دپلټنــې دغــوره بنســټ پــه توګــه دهیــواد پــه کچــه د ډول 
ډول پلټنــو پــه تــر ســره کولــو ســره  دحکومتــدارۍ پــه بهیــر کــې  دمالــي چــارو یــوه رڼــې 
او حســاب ورکونکــې  ادارې تــه پــه بیــړه ســره وده ورکــوي. په ۱۳۹۲دپلټنې توشــیح شــوی  
قانــون  دپلټنــې عالــي ادارې ونــډه یــې لــه ســره تعریــف کــړې ده  او ددغــې ادارې دپلټنــو 
ــی ورکــړی ده.   ــه شــمول ، پراخوال ــې پ ــت پلټن ــو د رعای ــو اومقررات ــه ی دقوانین حــدود ت
دغــه قانــون دپلټنــې عالــي ادارې تــه واک ورکــوي تــر څــو پلټنــې د دنړیوالو تر ســره شــویو 
معیارونــو ســره ســم تــر ســره کــړي او دپلټنې عالــي بنســټونو  او نړیــوال معیارونه)انتوســای(  
عملــی کــړي . دپلټنــې عالــي اداره دانتوســای دغــړي پــه توګــه تــل هڅــه کــوي چــې پــه 
ټولــو پلټنلــو کــې دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې پــه شــمول  اصــول ،الرښــودنه اوهغه  
معیارونــه  چــې دنومــوړي ســازمان لــه خــوا وضــع شــوي دي  پــه خپلــو کړنــو کــې پلــې 

. ي کړ
دانتوســای نړیــوال معیارونــه )دپلټنــې عالــي بنســټونو نړیــوال ســازمان معیارونــه یــا ایســای ( 
د۳کچــې الرښــودونه او د۴ کچــې الرښــودونو د دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې لپاره 

یــې الزمــه الرښــونې چمتــو کــوي. 
ــه  ــې بنســټیزاصول )نســخه 20١3(: دغــه اصــول دعام ــه ســکتور دپلټن ایســای١00:  دعام
ســکتور دټولــو پلټلــو لپــاره بــی دپلټنــې دمــا هیــت او بڼــې پــه پــام کــې نیولــو ســره دتطبیــق 

وړ ده. ډیــری دایســای معیارونــه دایســای ۱۰۰ســره 
ــې  ــول چ ــټیز اص ــې بنس ــي  دپلټن ــیر ش ــت او تفس قرائ
ــوي دي ،. ــدې ش ــې وړان ــودنو ک ــه الرښ ــې پ د۴کچ

ایســای 300: دکړنــو دپلټنــې بنســټیزاصول دي )نســخه 
ــو  ــټ دکړن ــای ١00  پربنس ــول د ایس ــه اص 20١3(: دغ

ــه وړانــدې کــوي  .. ــاره ځانګــړي معیارون دپلټنــې لپ
ایســای 400: دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې 
بنســټیز اصــول وړانــدې کــوي  : دغــه اصــول ایســای 
١00  پربنســټ دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې 

ــوي  . ــدې ک ــه وړان ــړي معیارون ــاره ځانګ لپ
ایســای 4١00: دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې 
ــورت  ــي ص ــې دمال ــاره چ ــو لپ ــو پلټن ــود دهغه الرښ

ــږي   ــره کی ــر س ــل ت ــه بی ــابونو څخ حس
مقرراتــو  او  دقوانینــو  )2013نســخه(: 
درعایــت پلتنــه کولــی شــو پــه بیلــه توګــه 
ــر  ــې ت ــه ی ــه توګ ــې پ ــې برخ ــو دیوی او دپلټن

 د آیسای 300
د تطبیق قابلیت

محمداحسانبابکرخیل



51 تفتيش  شماره دوم  سال 1395

ســره کــړو. نومــوړي الرښــودونه دپلټنــې 
دبنســټیزو اصولــو پــر بنســټ )ایســای 100-

300( جــوړ شــوي دي  او دعامــه ســکتور لــه 
پلټونکــو ســره مرســته کــوي  تــر څــو بنســټیز 

ــي ــه کار ویس ــه پ ــمه توګ ــه س ــول پ اص
١. دکړنــو دپلټنــې بنســټیز اصــول یاګټــه اخیســتنه 
اودپلټنــو عالــي ادارو لــه خــوا معیارونــه مینــځ تــه راوړي  
.دغــه اصــول دپلټنــو عالــي ادارودوخــت پــه پــام کــې 
ــم ،  ــو ن حک ــی قان ــوب ،اساس ــره  دخپلواکت ــو س نیول
اخالقــي ژمنــو اودپلټنــو عالــي ادارو دکړنــو پــه شــمول 

ــای ١0٩٩( ــوی دي  )ایس ــم ش تنظی
2. دپلټنــو دډولونــو دورتــه والــي )یــا تفتیــش مشــترک( 
پــه وخــت کــې  النــدې مــوارد بایــد پــه پــام کــې ونیول 

: شي
ــې  ــی شــي دپراخــې پلټن ــې توکــي کول ــو دپلټن • دکړن
ــت او  ــه درعای ــړي او همدارنګ ــوړه ک ــه ج ــوه برخ ی

ــي. ــدې راول ــښ الن ــر پوښ ــواوې ت ــې خ ــي پلټن مال
• دکړنــو دپلټنــې او داســې نــورو پلټنــو تــر مینــځ  دورته 
والــي پــه شــتون کــې ، بایــد ټــول اړونــده معیارونــه پــه 
پــام کــې ونیــول شــي. دغــه امــر پــه ټولــو قضایــا و کــې 
ــی  ــه کول ــل معیارون ــال بی ــې بی ــه چ ــده  ځک ــی ن عمل

شــي  دیبــال بیلــو لومړیتــو بونــو څخــه اووســي.
• پــه کومــو قضایــاو ګــې چــې  تداخــل شــتون ولــري،  
دپلټنــې اصلــي موخــه بایــد پلټونکي تــه الرښــونه وکړي 
، تــر څــو لــه کومــو معیارونــو څخه ګټــه واخلــي. پدې 
منظــور چــې آیــا کړنیــزې کتنــې  دپلټنــې اصلــي موخــه 
تشــکلوي یــا ، بایــد دي تــه پــه پــام ســره  چــې دکړنــو 
پلټنــه پــر فعالیتونــو او پایلــو تمرکــز کــوي  درپوټونــو او 
حســابونو پــر ځــای  او یــا دا چــې دکړنــو دپلټنــې اصلي 
موخــه داقتصادیــت ،اغیزمنتیــا او ګټورتیــا رواجــول دي 

نــه دقوانینــو او مقرراتــو درعایــت پلټنــې رپــوټ.

دکړنو دپلټنې عناصر 
۱.دعامــه ســکتور دپلټنــې عناصــر )پلټونکــی، مســئوله 
مرجــع ، دنظــر وړ ګټــه اخیســتونکي ، موضــوع او 
معیــار( څرنګــه چــې پــه ایســای ١00 تعریــف شــوی ده 
، کولــی شــي دکړنــو پــه پلټنــه کــې د بیلــو مشــخصاتو 
لرونکــې وي. پلټونکــي بایــد پــه څرګنــده توګــه دهــرې 
ــه اغیــزو څخــه  ــه ځانګــړي کــړي او ل پلټنــې عنصرون
یــې باخبــر اووســي تــر څــو پلټنــه یــې پــر بنســټ عملــي 

کــړي.

دکړنو په پلتنه کې درې ذیربط مرجع 
۱.پلټونکــي د موضــوع پــه ټاکلــو او د معیــار پــه تعییــن  
کــې دپــام وړ اختیارونــو لرونکــې وي چــې په خپــل وار 
ســره دمســول اړونــده مرجــع پیژندنــه او دنظــر وړ ګټــه 
اخیســتونکي  تــر اغیــزې النــدې راولــي  . حــال داچــې 

پلټونکــي کولــی شــي  خپلــې سپارښــتنې  وړانــدې کــړي ولــی بایــد دا پــه پــام کــې ولــري 
تــر څــو داړونــده مراجــع مســئولیتونه پــه غــاړه وانخلــي  . پلټونکــي دکړنــو دپلټنــې  دټیــم 

دغــړو پــه توګــه معمــواًل ټیمــی کار کــوي او او خپــل مهارتونــه پــکار اچــوي.
۳.دمســئول ذیربــط مرجــع پــه ونــډه کــې ځینــې نــور خلــک او مراجــع کولــی شــي پــه 
ګــډه ســره کار وکــړي  . ځینــې مراجــع کولــی شــي اقداماتــي مســولیت  چــې دســتونزو 
ــې  ــه ی ــو ت ــتنو پایل ــې دسپارښ ــو دپلټن ــایي دکړن ــع ښ ــه مرج ــري. بل ــوی وي ول ــل ش الم
رســیده ګــې کــړې وي. بــال خــره یــو لــه دغــو  مراجــع څخــه دپلټونکــو لپــاره  دمعلوماتو 

برابرولــو یاشواهدومســئولیت ولــري.
موضوع او معیار دکړنو په پلټنه کې 

ــع او  ــا مراج ــې او ی ــړې برنام ــې ځانګ ــې یوی ــده چ ــه ن ــوع اړین ــې موض ــو دپلټن ۱. دکړن
یاوجــوه تــه محــدود اووســي بلکــه کولــی شــي پکښــې فعالیتونــه )دهغــو دپایلــو او اغیــزو 
ســره ( یــا موجــود شــرایط )ددالیلــو پــه شــمول او اغیــزې( شــاملې شــي . بیلګــې داړونــده 
مراجعــو لــه خــوا دخدمتونــو وړانــدې کــول او یــا ددولــت دمقرراتــو او پالیســیو اغیــزې 
پــر یــوې ادارې ،ســوداګرو او پــه ټولنــه اووســي. دپلټنــې موخــه دپلټنــې موضــوع ټاکــې  او 

دپلټونکــي پوښــتنې جــوړوي. . 

اعتماد او ډاډ د کړنو په پلټنه کې 
۱.دکړنــو دپلټنــې درپــوټ ګټــه اخیســتونکي لکــه دنــورو پلټنــو پــه څیــر غــواړي چــې تــر 
څــو دکړنــو دپلټنــې دمعلوماتــو پــه دقیــق والــی بانــدې اعتمــاد بــاور ولــري  ځکــه چــې لــه 
هغــه څخــه پــه خپلوتصمیــم نیولوکــې تــرې ګټــه اخلــي   . نــو ګټــه اخیســتونکي  دا تمــه 
لــري تــر څــو داعتمــاد وړ رپوټونــه  دپلټنــې عالــي ادارې دنظــر ورکولــو پــر بنســټ  پــر 
ارزول شــوې موضــوع بانــدې تــر الســه کــړي. ورپســې ،پلټونکــي بایــد خپلــې موندنــې 
ــو  ــوټ ورکول ــو کــړي او ناســم درپ ــه مناســبه توګــه چمت ــر بنســټ پ ــي شــواهدو پ دکاف
ــه پلټونکــو څخــه  ــو دپلټنــې ل ــه دې هــم  ،دکړن ــه مدیریــت کــړي. ســره ل خطــر فعاالن
دا تمــه نــه کیــږي تــر څــو دمالــي صــورت حســابونو دپلټنــې پــه نظــر ورکولــو پــه پرتلــه ، 
دپلټنــې النــدې مراجعــو پــه الســته راوړنــو بانــدې  داقتصادیــت، اغیزمنتیــا او ګټورتیــا لــه 
پلــوه  یــو بشــپړ اظهــار نظــر وکــړي . لــذا دا دایســای دچــوکاټ لــه ملزوماتــو څخــه نــده  .

۲.دکړنــو دپلټنــې لــه خــوا د ډاډ ورکولــو کچــه باید پــه رڼه توګه رپــوټ شــي. داقتصادیت، 
اغیزمنتیــا او ګټورتیــا الســته راغلــی میــزان ښــایي  دکړنــو دپلټنــې پــه رپــوټ کــې پــه بیــال 

بیلــو ډولونــو وړاندې شــي:
• یــا  دیــو بشــپړ نظــر لــه الرې پــر اقتصادیــت ،اغیزمنتیــا او ګټورتیــا پــه خــواو بانــدې تــر 
ــې  اجــازه  ــې موندن ــورې چــې  موخــه ، موضــوع، شــوهد او الســته راغل ــه ځــای پ هغ

ورکــوی چــې دغــه شــي یــو پایلــه اخیســتنه تــر ســره شــي ؛
• او یــا دمعلوماتــو دوړانــدې کولــو لــه الرې پــر ځینــو مــواردو بانــدې چــې  دپلټنــې موخه 
، وړانــدې شــوې پوښــتنې ،الســته راغلــي شــواهد، داســتفادې وړ موندنــې او سپارښــتنې  

پکښــې شــامل وي ځانګــړي کیــږي.
3. دپلټنــې رپوټونــه  کــې بایــد هغــه موندنــې شــاملې شــي  چــې حمایــوي کافــي اســناد 
ولــري ..نیــول شــوی تصامیــم  دیــو متــوازن  رپــوټ ،دپایلــې الســته راوړل او دسپارښــتنو 
ــر معلومــات  ــر څــو ال ډی ــري ت ــا ل ــه اړتی ــرې شــرحې ت ــه دوامــداره توګــه الډی تشــکیل پ
دګټــه اخیســتونکو لپــاره وړانــدې شــي ،دکړنــو دپلټنــې پلټونکــي خپلــې موندنــې  بایــد 
پــه ځانګــړې توګــې ســره شــرح کــړي . یعنــې دا چــې پلټونکــي بایــد ووایــي چــې کــوم 
معیــار یــې ځانګــړی او تــر ګټــه یــې اخیســتې ده او ولــې او بایــد ووایــي چــې ټــول داړونده 
نظریــات پــه پــام کــې نیــول شــوي دي تــر څــو یــو متــوازن رپــوټ وړانــدې شــي. درپوټ 

ورکولــو اصــول پــر همــدې موضــوع بانــدې ډیــر ې څرګندونــې کــوي .

مأخذ: اصول اساسی تفتیش عملکرد
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مقاالت

ــاد  بيســت و هشــت اســد، روز اســترداد اســتقال کشــور اســت، حماســه ارزشــمند، ي
گار و مانــدگار نيــاکان قهرمــان مــا کــه همچــو تــاج افتخــار بــر تــارک هــر افغانســتانی 

جايــش مــی کنــد. 
در بيســت وهشــت اســد نيــاکان شــجاع و دليرمــردان حماســه آفريــن افغانســتانی در پــی 
وقــوع ســه جنــگ بنيــاد بــر انــداز بــا بريتانيــای کبيــر ، بــه بهــای خــون هــای جوشــان 
وپــاک، قلــب هــای آگنــده از غيــرت وغــرور، سرشــار از روح آزادی وآزاديخواهــی، 

جــان فــدا کردنــد، قربانــی دادنــد و روح وطــن را از اســارت نجــات دادنــد. عبدالصمدحقیارنظری
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گفتــه مــی شــود کــه عصــر امــان اهلل خــان 
ــای  ــن دوره ه ــکوه تري ــا ش ــی از ب ــازی يک غ
تاريخــی کشــور مــا را تشــکيل مــی دهــد 
آن  در  مترقــی  جامعــۀ  بنيــاد  و  اســاس  کــه 
ــا  ــت آورد ه ــه دس ــد و هم ــته ش ــان گذاش زم
وابســته بــه آغــاز اســتقاليت افغانســتان بــر 
مــی گــردد بيســت و هشــت اســد يکــی از روز 
ــجاع و  ــت ش ــت مل ــده سرنوش ــم زنن ــای رق ه
دليــر ايــن کشــور ناميــده شــده و همــه جهــت 
ــن روز  ــت اي ــاه وق ــاده ش ــزاری از پ ــ پاس گ س

را گرامــی ميدارنــد.
بيســت و هشــت اســد امســال، مصــادف اســت 
ــن ســالگرد اســترداد اســتقال  ــود و هفتمي ــا ن ب
کشــور کــه بعــد از ســه جنــگ خونيــن بــا 
ــال  ــتاد س ــدت هش ــه م ــه ب ــس ک ــش انگلي ارت
در  و  برگرفــت  در  را  کشــور  آن  اســتعمار 
مــدت ايــن ســال متمــادی پيــروی سياســت 
ــی و خارجــی  ــاد داخل ــام ابع ــس و در تم انگلي
بــود کــه افغانســتان را بــا همــه تــوان و قدرتــش 
ــت  از ســر زبانهــا و کشــور هــای مســتعمره وق
کــه توســط افغانســتان تصــرف شــده بــود زيــر 
ســوال بــرده کــه ايــن عملکــرد کشــور متجــاوز 
بــا عــث گرديــد تــا بــا قيــام ملــی و مردمــی قــد 

ــا عملکــرد کــه انجــام  علــم نمايــد و در اخــذ اســتقاليت اقــدام نمــوده و ب
داد کشــور متجــاوز را وادار ســاخت؛ تــا کشــور عزيــز مــا افغانســتان را بــه 
ــتان  ــدت افغانس ــن م ــد در اي ــر چن ــد، ه ــتقل بشناس ــور مس ــک کش ــث ي حي
دارای اســتقال داخلــی بــود، امــا سياســت خارجــی کشــور توســط انگليــس 
هــا اداره  مــی شــد. مــورد کــه باعــث عــدم رشــد در بيــن جوامــع ملــل جهان 

ــود. ــاد خارجــی ب ــری ارادی در ابع ــم گي ــود عــدم تصمي ــده ب گردي
داشــتن اســتقال و آزادی هــر موقعيــت جغرافيايــی وابســته بــه داشــتن 
ــا تاســف  ــر اســت کــه ب ــا عــزم اراده درســت صــورت پذي ــر ســالم و ب مدي
افغانســتان از ايــن نعمــت محــروم بــود و نيــز در گذشــته هــا بــا عــدم داشــتن 
ــرد.  ــل ميک ــم را تحم ــای ناماي ــت ه ــاالت و وضعي ــل ح ــتقاليت کام اس
ــده و  ــلب گردي ــس س ــت انگلي ــاوز وق ــط متج ــوم توس ــن مرزوب آزادی اي

ــود .   ــاخته ب ــدود س ــد را مح ــه رش زمين
ــه وطــن،  ــادی شــايان ب ــه مــدت ده ســال خدمــات بني شــاه امــان اهلل خــان ب
ــه  ــه وجــود آوردکــه از جمل اصاحــات عمــدة را در تمــام نقــاط کشــور ب
ــاث،  ــور و ان ــب ذک ــيس مکات ــارف، تأس ــازی مع ــری س ــوان از عص ــی ت م
ــن و  ــر قواني ــا ديگ ــراه ب ــتان هم ــی افغانس ــون اساس ــن قان ــاختن اولي ــذ س ناف
نظــام نامــه هــا، ايجــاد نمايندگــی هــا وســفارت هــای سياســی در کشــورهای 
ــام بــرد. امــا بنــا بــر اظهــار نظــر مؤرخــان کشــور،  خــارج وديگــر  مــوارد ن
مهــم تريــن بخــش اصاحــات دورة امانــی را توســعۀ معــارف عصــری 
ــور  ــاط کش ــام نق ــه را در تم ــم و تربي ــه تعلي ــی داد ک ــکيل م ــور تش در کش
رايــگان، اجبــاری و عمومــی ســاخت. همچنــان از تأســيس مکاتــب ذکــور 
ــب  ــيس مکات ــز تأس ــازی و ني ــه غ ــی، ليس ــتقال، امان ــب اس ــای مکت ــام ه بن
ــده ايکــه  ــرد. پدي ــام ب ــوان ن ــام هــای  مســتورات و عصمــت مــی ت ــاث بن ان
شــگوفايی وطــن وابســته بــه آن بــود کــه آن همــه افتخــارات را غــازی امــان 
ــن ملــت نمــوده اســت.  ــم اي ــا ارزش تقدي ــه ای ب ــوان هدي ــه عن اهلل خــان ب

بزرگنمايــی افتخــارات کشــور و تجليــل روز هــای بــزرگ ملــی ماننــد ايــن 
روز يــا روزهايــی ماننــد روز شــهيد کــه مصــادف بــا شــهادت قهرمــان ملــی 
ــم و رشــد شــخصيت  کشــور احمدشــاه مســعود اســت؛ در ســاختن ، تحکي

نســل نــو کشــور تاثيــر عميــق و بــزرگ دارد. 
ــه  ــور ک ــام کش ــم ن ــدار و گ ــان نام ــه قهرمان ــت از هم ــاز اس ــن روز ني دري
ــت و  ــم. ديان ــاد نمايي ــی ي ــه نيکوي ــتند ب ــهم داش ــار س ــن افتخ ــاد اي در ايج
معنويــت ، حــس وطــن داشــتن ، حــس اســتقال و مالکيــت عوامــل اساســی 
ــر و  ــون فق ــی چ ــاری هاي ــا هنج ــر ن ــا در براب ــردم م ــت م ــل و مقاوم تحم
ــام  ــم ن ــدار و گ ــهدای نام ــاد ش ــت. ي ــوده اس ــادی ب ــای م ــته ه ــر نداش ديگ
ــی  ــرود م ــم ف ــاد. ســر تعظي ــی ب ــای آزادی افغانســتان گرام ــگ ه ــام جن تم

ــدارم.  ــی ن ــدون آن تعريف ــه ب ــورم ک ــرق کش ــه بي آورم ب

بزرگنمایی افتخارات کشــور و تجلیل روز های بزرگ ملی 
مانند این روز یا روزهایی مانند روز شــهید که مصادف با 
شــهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود است؛ در 
ســاختن ، تحکیم و رشد شخصیت نسل نو کشور تاثیر 

عمیق و بزرگ دارد. 
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کنفرانس وارسا و
چشم انداز بروکسل

 با به وجود آمدن نظام نوين در افغانستان، همکاران بين المللی افغانستان، غرض رفع امانالدینتیموری
مشکات و چالش های ناشی از جنگ، بی ثباتی، فقر و فراهم ساختن بازسازی و 
نوسازی افغانستان، تعهدات و حمايت های سياسی، مالی، اقتصادی و امنيتی خويش 
بروکسل و  لزبن،  لندن، شيکاگو،  توکيو،  پاريس،  برلين،  بن،  را در کنفرانس های 
وارسا توام با توقعات از دولت جمهوری اسامی افغانستان ابراز داشتند و تعهداتی 
هم ازطرف سران دولت افغانستان در برابر جامعه جهانی در اين کنفرانس ها وجود 
داشته، که يکی از اولويت ها و محورهای اصلی اين تعهدات در کنفرانسهای متذکره 
و از جمله در کنفرانس بروکسل مبارزه عليه فساد اداری، اصاحات اداری، رعايت 
حقوق بشر، اصاح نظام انتخاباتی در افغانستان بوده که جامعه جهانی ادامه کمک و 

حمايت شان را منوط به عملی شدن آنها ميدانند.
پيمان  سازمان  اعضای  شرکت  با  وارسا  کنفرانس  قبلی،  های  کنفرانس  ادامه  در   
اتانتيک شمالی و کشور های عضو ماموريت قاطع از افغانستان، در روز های هشتم 

و نهم جوالی در وارسا کشور پولند برگزار شد.
رئيس جمهور ج.ا.ا درين کنفرانس گفتند که:

»افغانستان جامعه جهانی را مجبور به همکاری نکرده، بلکه توانست با اثبات توانايی 

در  سیاسی  آگاهان  و  مردم  جهانی،  جامعه   
با  جنگ  مدیریت  تا  دارند  آرزو  افغانستان 
هم  و  شود،  مسووالنه  و  بهتر  دولت  مخالفین 
کمک های جامعه جهانی نه مانند گذشته، بلکه با 
شفافیت به مصرف برسد، و مبارزه علیه فساد 
کار  ها  ساخت  زیر  روی  شود،  تر  جدی  اداری 
صورت گیرد، وضیعت تعلیم و تربیه، زراعت، 
صحت عامه، خدمات اجتماعی برای مردم بهبود 
یابد، به کار آفرینی جوانان توجه شود، برنامه 
تا  شود  گرفته  رویدست  انکشافی  دقیق  های 
پیامد های نشست بروکسل این اطمینان را به 
و  کنار دولت  در  جهانی  جامعه  که  بدهد  مردم 

مردم افغانستان همچنان باقی می ماند.
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اش قناعت جهان را جلب کند«.
 هکذا درين نشست توافق صورت گرفته که در 
توسعه حضور غير نظامی ناتو پس از سال 2016 
)مشارکت  عنوان  تحت  افغانستان  در  ميادی 
پايدار ارتقا يافته( همگی کشور ها عضو ناتو و 

متحدانش سهم فعال بگيرند.
 هچنان در کنفرانس وارسا سران ناتو و همکاران 
بين المللی افغانستان تعهداتی را برای حمايت از 
سال  تا  افغانستان  دفاعی  و  امنيتی  های  نيروی 
در   2012 سال  در  چنانچه  داشته،  اعام   2020
پايان  تا  کنفرانس شيکاگو فيصله شده بود، که 
دفاعی  و  امنيتی  های  نيرو  ميادی   2017 سال 
کنفرانس  در  و  شوند،  مالی  حمايت  افغانستان 
کشور  هر  و  اعام  ها  کمک  اين  رسماً  وارسا 
تعهدات اش را به طور مشخص ابراز نموده اند.

بايد خاطر نشان ساخت که در کنفرانس وارسا 
سران  به  را  مشخص  در خواست   )6( افغانستان 
نيروهای  تجهيز  و  تقويت  و  نموده،  مطرح  ناتو 
اين  های  اولويت  از  افغانستان  امنيتی  و  دفاعی 
در  افغانستان  حکومت  و  بوده،  درخواست 
و  )افغانستان  نام  زير  را  سندی  وارسا  نشست 
آن  در  و  ترتيب  فردا(  و  ديروز  امروز،  جهان 

کنفرانس ارايه کرد.
از  افغانستان  اسامی  جمهور  رئيس  همينطور   
سران کشور های امريکا، آلمان، ايتاليا، ترکيه و 
بريتانيا به خاطر همکاری های شان درين نشست 
کشور  اين  که  گفتند  و  کرده  گذاری  سپاس 
نقش  افغانستان  با  جهان  تعهدات  تمديد  در  ها 

اساسی داشته اند.
بناً گفته ميتوانيم که کنفرانس وارسا پيام قوی   
در  افغانستان  مردم  برای  را  مثبتی  تغير  و  اميد 
آينده  در  دارد که  اميدواری وجود  و  برداشته، 
با  افغانستان  امنيتی  و  دفاعی  های  نيرو  قريب 
تجهيزات بهتر تجهيز و به رفع چالش های امنيتی 

دستاورد های بزرگ داشته باشد.

چشم انداز بروکسل:
 کنفرانس بروکسل در اوايل ماه اکتوبر برگزار 
می شود، دوستان بين المللی افغانستان، تعهدات 
تازه شان را برای حمايت از افغانستان در بخش 
ابراز  مان  کشور  ملی  حيات  مختلف  های 
خواهند کرد، تا خای مالی که در حال حاضر 
در افغانستان وجود دارد الی چند سال آينده با 

کمک جامعه جهانی مرفوع گردد، بايد گفت که حکومت وحدت ملی با پنج 
سند اساسی جهت توسعه پايدار در افغانستان به کنفرانس بروکسل اشتراک 
می نمايد و بعد از پايان کنفرانس برنامه توسعه پايدار در کشور آغاز ميگردد.

 در همين رابطه نشست ويژه بورد مشترک نظارت و انسجام )JCMB( در 
ارگ با اشتراک نمايندگان کشور های کمک کننده برای افغانستان و سازمان 
های بين المللی و سفيرهای کشور های مختلف جهان تدوير يافته، نمايندگان 

ملل متحد و اتحاديه اروپا جلسه را مثبت ارزيابی نموده اند.

اولویت های که در کنفرانس بروکسل مورد بحث قرار می گيرد 
ذیاًل بر شمرده ميشود:

- تأمين حاکميت قانون وحکومت داری خوب.
- مبارزه عليه فساد اداری و اصاحات اداری.

- اصاح نظام انتخاباتی
- نقض حقوق بشر بويژه خشونت عليه زن.

- وضيعت کودکان در افغانستان.
- تعين بودجه ساالنه به واليات.
CBR بحث روی برنامه -

- اصاح نظام بازرگانی و تقويه تشبثات زنان بازرگان.
- و ساير مسايل مبرم و مهم شامل اجندا بحث خواهد بود.

رئيس جمهور افغانستان در رابطه به تدوير کنفرانس بروکسل گفته اند:
با آمادگی و دستاورد به کنفرانس بروکسل ميرويم.

 ايجاد شورای عالی حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداری، ايجاد نهاد عدلی و 
قضايی در کشور، ايجاد کميسيون تدارکات ملی، تغيرات ساختاری در بعضی 
از ادارات کشور، بهره برداری و کار روی زير ساخت ها، چون بند برق، بند 
های آب گردان، سرک سازی و غيره دستاورد ها و تدابير کاری حکومت 
وحدت ملی بوده و ميتواند تعهدات افغانستان را در کنفرانس بروکسل جنبه 
عملی بدهد. گرچه نماينده ملل متحد در جلسه ويژه نظارت و انسجام امور 

غرض رفتن به کنفرانس بروکسل اظهار داشته اند که:
حکومت وحدت ملی نبايد تعهدات بی عمل داشته باشد، بايد با پيشرفت ها 

بيشتر به کنفرانس بروکسل سران دولت افغانستان اشتراک نمايند.

نتيجه اینکه:
 جامعه جهانی، مردم و آگاهان سياسی در افغانستان آرزو دارند تا مديريت 
جنگ با مخالفين دولت بهتر ومسووالنه شود، وهم کمک های جامعه جهانی 
نه مانند گذشته، بلکه با شفافيت به مصرف برسد، و مبارزه عليه فساد اداری 
جدی تر شود، روی زير ساخت ها کار صورت گيرد، وضيعت تعليم و تربيه، 
زراعت، صحت عامه، خدمات اجتماعی برای مردم بهبود يابد، به کار آفرينی 
پيامد  تا  برنامه های دقيق انکشافی رويدست گرفته شود  جوانان توجه شود، 
های نشست بروکسل اين اطمينان را به مردم بدهد که جامعه جهانی در کنار 

دولت و مردم افغانستان همچنان باقی می ماند.

***
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زه بيا هر غښتىل د هر ملك د ښځې زوى بومل

مور دى زېږولى پهلوان كه قهرمان دى
ښځه بې له نره نر بې ښځې نيم انسان دى
سپينه مې پښتو ده په پښتو مې دا بيان دى
ښځه بې له نره نر بې ښځې نيم انسان دى
دوئ سره جوړه د تكامل الرې وهلې دي
يو ځاى د يوه زوڼي له غېږې راوتلي دي

نوعه بې له دواړو په سل كاله كې له منځه ځي
دغه حقيقت بې له بيانه څه عيان دى

نر او ښځه دواړه د يوه وجود دوه غړي دي
بې د خپلو دندو له كولو څخه مړي دي

هر يو كه ها بل له خپله كاره څخه واچوي
دغسې وجود د ورستېدو پر خوا روان دى

سر كه د چا لوى او پښې نرۍ وچې بې واكه سي
نظم د وجود په تناسته كې تاك له تاكه سي

هر غړى د بل غړي په كارو بار پياوړى وي
ژوند بې د خلقت له توازنه څخه گران دى

سترگې په كله كې دوې اوبلنې مرغټانې دي
زور د گوتې نه لري په تشه ډكه ورانې دي

ستره وظيفه يې په بدن كې منكر نه لري
بې له بينايي څخه جهان يو تور زندان دى
نر دى او كه ښځه يو له بله څه بېلېږي نه

فرق سره لري پر دوو واحدو تقسيميږي نه
يو ال نه پاتيږي كه يې يوسي گرد سره فاني

گډ سره تړلي هست ونيست يې دغه شان دى
هر نيمى انسان په خپل سرشت كې وظيفه لري

ځانته، ځانته خپله پر له پورې شبكه لري
گډ خو بيال بيلو وظايفو ته ټاكلي دي

خوښ وي كه ناخوښه د خلقت دغه فرمان دى
يو كه وي آزاد دا آزادي د انسان مه بولئ

يو كه يې وي ښاد دا به ښادي د د انسان نه بولئ
دواړه يوځايي په گډ حساب انسان كېدالى سي

نيم انسان غالب نيمى مغلوب ژوندون يې وران دى
دغه انساني واحد كه هر چيري معيار سي
الندې باندې چارې له هغه سره عيار سي

وبه وزو په ژوند كې له كږو وږو پېچومو څه
وبه وينو هلته كوزه مځكه پاس آسمان دى

در وصف عید
عید آمد و عید آمد وان بخت سعــید آمد

برگیرو دهل می زن کان مـاه پدید آمد
عید آمد ای مجنون ، غلغل شنو از گردون

کان معتمد سدره از عرش مجـــید آمد
عید آمد ره جویان،رقصان و غزل گویان

کان قیصر مه رویان زان قصــر مشید آمد
صد معدن دنایی مجــنون شد و سودایی
کان خوبی و زیبایی بی مثل و ندید  آمد
زان قدرت پیوستن،داود نبــــی مستش

تا موم کند دستش،گر سنگ و حدید آمد
عید آمد و ما بی او عــــــیدیم بیا تا ما

 بر عید زنیم این دم کان خـوان و ثرید آمد
زو زهر شکر گردد،زو ابر قمـــرگردد

زو تازه و تر گردد، هـــرجا که قدید آمد
برخیز به میدان رو ، در حلقه رندان رو

 رو، جانب مهمان رو، کز راه بعــــید آمد
غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی

 یک دانه بدو دادی، صد باغ مـــزید آمد
من بنده آن شرقم، در نعمت آن غرقم

جز نعمت پاک او، منحوس و پلـــید آمد
بربند لب و تن زن ، چون غنچه و چون سوسن

رو صبرکن از گفتن ، چون صبر کلـــید آمد

شمستبریزی



دالله ورکړه

خدای چې ورکاندي و چاته خپل عزت
بل يې نشي ورکوی په هيڅ صورت

دا د خدای د خوا نه چا ته چې پيرزو شي
شرافت وي کرامت وي که قدرت

دا عطيه د خدای )ج( په شکر ساتل کيږي
ال زياتيږي د بنده په لوړ همت

دواړه کونو کې به لوړ مقام د ده وي
بر د هر چا په حرمت وي او په پت

زوال نه لري دايم وي هم قايم وي
هم ساتلی وي محفوظ په لوړ چت

نه دی بخل څوک په چا کړي چې دا ولی
عبادت په مقابل شته ورته ست

اې )هاشمه( ته هم خدای ته په سجده شه
ستا هم خدای سره شته برخه هم قسمت

لیکونکیعبدالهاشمدولتزی

غزلی از بیدل
الهــــی ! پاره ای تمکین ،رم وحشی نگاهان را
به قــدر آرزوی ما شکستی ، کجـــکالهان را
به محــشر گر چنین باشد هجوم حیرت قاتل

چو مژگان بر قفا یابند دست داد خواهان را
چه امکان است خاک ما نظرگاه بتان گردد ؟
فریب سرمه نتوان داد این مژگان سیاهان را
رعونت مشکل است از مزرع ما سر برون آرد

که پامالی بود بالـــــیدن این عاجز گیاهان را
گواهــی چون خموشی نیست بر معموره دلها
سواد دلگشـــــای سرمه بس باشد صفاهان را

زشوخیهای جرم خویش می ترسم که درمحشر
شکست دل به حرف آرد زبان بی گناهان را

توان زد بی تآمل صد زمین و آســمان برهم
کف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان را
نشانها نقش بر آب است در معموره امکان
نگین بیهوده در زنجیر دارد نام شاهان را

در این گلشن که یکسر رنگ تکلیف هوس دارد
مژه برداشتن کوهی است استـــــغنا نگاهان را

صدایی از درای کاروان عجـــــز می آید
که حیرت هم به راهی می بردگم کرده راهان را
مزاج فقر ما با گرم و سرد الفـــــت نمی گیرد

هوایی نیست بیدل ، سرزمین بی کالهان را

میرزاعبدالقادر»بیدل«
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issues with Audit Teams during OJT and 
field work for compliance audits. Cowater 
discussed the quality assurance and 
management issues in the TNA and in the 
Draft Compliance Audit manual.
o Strategic Considerations
Cowater provided among others,the 
capacity building plan, training strategy 
and communication strategy and lately a 
position paper for developing a National 
Audit Academy. 
o Quality Assurance Practice.
Cowater has indicated the gaps in quality 
control practices in compliance audit in the 
TNA and addressed some of these issues 
in the Draft Compliance Audit manual. It is 
presently working on developing a formal 
quality assurance and quality control 
framework in SAO. 
How the Project is Implemented and 
Reported:
The Cowater project—involvinglarge 
number of staff and departments in SAO 
with complex deliverables and interacting 
with the entities—inevitably, encounters 
many challenging circumstances. Such 
a project can only be implemented with 
significant commitment and support of 
the SAO management. The Hon Auditor 
General has championed the project 
implementation and provided constructive 
support to the project operation at 
all stages and helped the project staff 
overcome various obstacles with timely 
advise and administrative support. Under 
his active guidance and encouragement, 
the senior management with the DyAG 
(Operations) and DyAG(Admin& Finance) 
and their teams monitored the physical 
and financial progress of the project 
deliverables and supported the project 
team. A project management committee 
comprising of the DyAGs and selected 
Directors monitor the progress and 
coordinate with the Cowater team. The 
World Bank monitors the progress in the 
project through the Advisor. The Directors 
and Analyst Officers provide technical 
support and logistical support in managing 
field work and class room training.
The Cowater submits regular reports on 
progress of the project through Quarterly 
Progress Reports (QPRs) and so far 

6QPRsfor 8 quarters have been submitted to SAO. 
The project is being implemented in Kabul by a team of 
international experts of Cowater International Inc. led by Mr. 
Pranab Kumar Mukhopadhyay. The international experts’team 
comprises of Mr. SundaramPrabhu,Mr Sunil Kumar Saluja and 
Mr Ashok Ghosh and previously Mr Bharat Bhushan Pandit 
and MrGulsaran.The international experts guide the field 
audit and provide training and various advisory services and 
assist SAO in implementation of the key aspects of the project.
Cowater HQ provides the back office support, institutional and 
financial management of the project.The international staff 
are supported by locally recruited staff to carry out the project 
activities and liaison with the SAO teams and management in 
various operational matters and thus provide the important link 
between the project and the SAO management in achieving the 
project outputs.
The national component of the project is comprised ofLocal 
Trainers, Audit interns, Translatorsand Office Manager and 
support staff who were recruited and trained as part of the 
capacity building work.The Local Trainers (GhutaiKhuram and 
FarshadBonyadih and previously Zarif Aman, SherShah and 
Mobariz), assist in providing training and infrastructure support 
in training work and evaluation of trainings;Audit Interns 
participate in field audit work along with the SAO audit Staff 
and developing audit report in close cooperation with the SAO 
team of auditors and SAO management(AbdurahmanHodman, 
Sayed ElhamZewari, ReshadSeddiqi, Navid Ahmad Ezam, 
Mohammad AyoubAryoub, Mohammad ElyasRoheen, 
Fardeen Ezzat, Hamayoon Saber Aman, Ali Reza Jafary and 
ZohalTalaash). A team of expert Translatorshelps in translation 
and interpretation (HamedNasrati, Shafiq Ahmad Danish 
and Abdullah Maulawizada). The Office Manager(Mr Omid 
Delbury) providesadministrative financial and infrastructure 
support with support staff (Sayed Hamid, Abdul Raoof Aziz, 
Ahmad Masood, Mohammad Zaman, Nabiullah, RohullahAzizi, 
WahidullahHamidi, Mohammad NaseerYousufzai).
Challenges for Project Implementation:
The years of implementation of the project(2015  ,2014 and 
2016) were marked by unprecedented violence and security 
challenges. The project operation was seriously affected due to 
non-availability of willing and competent international experts 
to come to Kabul and also due to the disruptions in normal 
life for security considerations. The other challenge was the 
communication gap that persists even now and significantly 
affects the delivery of the intended outputs. Possible impact 
of these challenges during implementation wasnot adequately 
foreseeable during the project formulation stage and therefore 
the project operation was to be adjusted to the new reality that 
affected delivery of outputs in the timeline projected in the 
annual action plan.
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Report
organized study tour of SAO management 
to Supreme Audit Institution (SAI) of 
Malaysia(two trips) and SAI of Thailand.
Cowater consultants developed the 
structure of the Compliance Audit Manual 
with standard audit methodology adapted 
to the practices and Mandate of the SAI. 
The Draft Compliance Audit manual 
has9 Chapters (Mandate and Coverage, 
International Best Practice, Framework 
of Compliance Audit, Risk based Audit 
Approach, Initial and Management 
Engagement Consideration, Field Audit, 
Audit Execution and Evidence Gathering, 
Evaluating Evidence and Forming 
Conclusion and Reporting and Follow up).
o Compliance Audit of Ministries
A key aspect of the project was to 
demonstrate the application of audit 
methodology in audit of the ministries 
and assist the SAOstaff through on-the-
job training. This was comprehensively 
achieved in audit of seven ministries, 
namely, the Ministry of Interior 
Affairs(MoI), Ministry of Defence(MoD), 
Ministry of Rural Rehabilitation and 
Development (MRRD), Ministry of 
Education(MoE), Ministry of Higher 
Education(MoHE), Ministry of Water 
and Engineering(MoEW) and Ministry of 
Mines and Petroleum (MoMP).In each 
case these audits were completed and 
reports were developed as per the ISSAIs 
in close cooperation and coordination with 
SAO. The Reports presented significant 
findings in terms of money value as well 
as risks and highlighted lack and weakness 
of internal controls,accountability and 
transparency. In all the ministries,SAO’s 
auditors assisted by Cowater, noted 
risks and weaknesses inmanagement 
of budgetary funds, inability to use 
large amount of development funds, 
unjustified allocation of funds and non-
transparent reporting, loss of significant 
amount of non-tax revenue, loss of assets, 
mismanagement and abuse of contracts 
management,weakproject management 
and construction contracts, improper 
human resource management,irregularity 
in pay roll, misuse of resources and 
potential cases of illegality and corruption. 
Each audit report of the Ministries also 

included detailed findings on the functioning of the internal 
audits and assessment of internal controls in procurement and 
contracts, pay roll, non- tax revenues (MoMP) and budgetary 
management.The Reports were presented in five chapters and 
were approved by SAO for issue to the respective Ministries and 
their main findings featured in the annual compliance report of 
SAO in 2014 and 2015.
In short, SAO’s compliance audit Reports of the Ministries 
covered in Cowater assisted audits,  are strongly oriented to 
promote good governance, accountability and transparency by 
means of the detailed findings in significant and high risk areas. 
SAO’s compliance audit Reports now meet international auditing 
and reporting standards.

o Training for Capacity Building
A compliance audit training course was designed as part of 
the TNA in May 2015. The TNA identified training needs of the 
SAO auditors, SAO Analyst Officers and Directors in all areas of 
compliance auditing and the complementary skills needed for 
conducting the audits. The training course also indicated the time 
schedule and the training strategy. Cowater provided training in 
all aspects of the compliance audit to hundreds of SAO auditors 
in 2014 and 2015.The training infrastructure was strengthened 
and each training was followed by a formal assessment and 
evaluation and the reports were presented to SAO. Training in 
CAATs is discussed later.
o Application of Computer Audit Technologies in Compliance 
Audit
Cowater training specialist trained successive batches of SAO 
auditors in use of CAATs and IDEA software for application of 
computer technologies in compliance audit. During year 2 of 
the project, sampling based on the AFMIS data, risk assessment 
and data analysis through IDEA software and other CAATs was 
applied in compliance audits. This process was repeated in the 
compliance audits under way in year 3. Cowater purchased 
five licensed copies of the IDEA software and assisted SAO in 
installation of the software and training of their staff in use of 
CAATs and IDEA.
o Management Advisory Services
The advisory services provided by Cowater for senior 
management included varied areas such as risk management, 
change management, exposure tours, international seminars, 
SAO response to donors’ requests for improved reporting, World 
Bank observations on the need to change in SAO’s role in respect 
of internal audit and review of the SAO Law and PEFM Law, 
purchasing books for SAO Library,ground work for developing a 
national audit academy, assisting SAO to implement President’s 
directions in regard to training and institutional reforms and etc.
Cowater also assisted SAO in recruitment of staff and advisors. 
Besides, Cowater provided feedback to the Hon. Auditor General 
on various operational and strategic issues for improving quality 
of audit practices during weekly meetings and also through 
the interaction with the DyAG. Cowater also discussed quality 
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on formal risk analysis and assessment of 
internal control systems and procedures 
and risk management presented 
significant challenges. Detailed guidance 
in the form of guidance notes, checklists, 
internal control questionnaires(ICQ) 
and procedures were developed to 
use relevant audit techniques and 
documenting the audit process. Samples 
were based on analysis of the transaction 
in the AFMIS as well the budget allotment 
control registers(M20-) to cover the high 
risk areas. Templates were developed 
for the audit process from planning to 
reporting. The response of auditee was 
obtained through issuance of draft report 
that helped in making the SAO report 
more reliable and accurate. The reporting 
of audit moved from listing of summary 
findings to explaining the logical flow 
of audit findings by using the 5C format 
(criteria, condition, cause, consequence 
and corrective action).Templates 
were developed for documenting the 
“knowledge of the entity” and a detailed 
“audit planning memorandum” in 
accordance with INTOSAI standards.
The reporting system for audits that were 
not assisted by Cowater was strengthened 
by developing Audit Inspection Report 
templates in the 5C format. Similarly, the 
audit report for an entity was devised to 
reflect the mandate and financial position, 
assessment of internal audit and internal 
controls and detailed findings with 
recommendations and summary.
Cowater assisted the SAO Methodology 
Committee in upgrading existing 
compliance audit methodology by 
discontinuing the practice of visaof the 
audited documents.
Additionally, the translated versions of 
ISSAI 100 (Fundamental principles of Public 
Sector Auditing), ISSAI 400 (Fundamental 
Principles of Compliance Auditing) and 
ISSAI 4100 (compliance Audit Guidelines) 
weremade available for use by the SAO.
o Developing  Capacity of SAO Staff 
The capacity building approach was 
based on a survey of the international 
best practices and detailed gap analysis 
at three levels namely the methodology, 
institutional gaps and individual 

competency. In addition, the gaps in management practices 
were identified. Based on this analysis, the training needs 
were documented in formal Training Needs Analysis(TNA) and 
a Capacity Building Plan(CBP). Cowater has been closely and 
proactively interacting with the Training Section of the SAO to 
frame the annual training programme for Auditors and Team 
Leaders in 2015 ,2014 and 2016. The TNA included the model 
training programmes for Auditors, Analyst Officers and Directors 
and a three year horizon training strategy for SAO.
Besides, workshops in audit planning and reporting were held in 
the first, second and third years forauditors, team Leaders and 
staff from the Zonal Offices on the risk based audit approach and 
application of the ISSAIsand on the 5C Reporting procedures. 
A specially tailored training programme was delivered for 
the Directors and Analyst Officers on the audit planning and 
reporting.
A management orientation programme for the Directors was 
held in which the DyAG level officers participated.
In addition to providing classroom training, Cowater organized 
OJT and workshops to the nearly 45 SAO auditors and 8 Team 
leaders engaged in the nine audits directly assisted by Cowater.
The OJT covered the application of the INTOSAI methodologies 
of audit as applied in the on-going audit work of the ministries 
and various aspects of audit management and working paper 
management.
Cowater also trained 10 local audit trainees, four Local trainers 
and four translators directly recruited by the Cowater as part of 
the project. 
o Development of Audit Methodology & Manual
To strengthen the audit planning process,risk based audit 
planning was developed as explained in the draft Compliance 
audit manual. SAO developeda risk based planning at the 
institution level. This was followed up with the entity level 
planning for each audit assignment. This was developed by the 
application of ISSAI for each audit supported by the Cowater.
Cowater, also, developed the templates for risk based planning 
for the major subject matter areas such as pay roll, contract, 
procurement, advance payments, project management, 
verification of stores and stock, non-tax revenues and etc.forthe 
compliance audits.
For assessing the internal audit and internal controls, checklist 
and interviewing techniques were developed and in each case 
of the audits of 7 ministries detailed assessment of internal audit 
and internal control in procurement, pay roll, non-tax revenue  
and etc. were included in the audit reports. 
CAATs were applied in three compliance audits in year 2 in 
audit sampling and analytical review procedures for gathering 
evidence. A CAATs software (IDEA) was purchased and 5 copies 
of IDEA were installed on the SAO computers. In year 3, CAATs 
application was made in risk analysis for planning, sampling, 
analytical review in budget analysis, analysis of railway revenue 
and etc. in the two compliance audits.
To ensure exposure to improved audit practices, Cowater 
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Project Overview:
SAO took up a project for “Consulting 
Services to Support Audit Operations 
and Capacity Development within the 
Supreme Audit Office” through a World 
Bank funded project under PFMR-II  from 
March 2014 up to March 2017. 
The project is implemented by Cowater 
International Inc., Ottawa, Canada which 
is a leading international consultancy 
firm implementing projects in capacity 
building in audit, accounting, financial 
management and etc. in more than 30 
countries of the world. 
Core Objective:
The project’s core objective is to provide 
institutional strengthening support (in 
the area of compliance audit to meet the 
INTOSAI standards and ISSAI guidelines) 
and support the SAO Afghanistan in audit 
operations. This support is provided 
through capacity building activities and 
developing audit methodology and 
procedures in audit planning, fieldwork 
and reporting, providingon-the-job 
training (OJT), workshops and classroom 
trainings for SAO auditors and supporting 
management capacity development and 
quality assurance system. To meet the 
project’s core objective, Cowaterprovides 
consultancy services to support direct 
execution of audit assignments in nine 
ministries over a period ofthree years. 
The expenditure of these ministries was 
to meet the benchmark of 80 percent 
of the core expenditure set by SAO over 
three years.  The project is implemented 
in Kabul in the office of the Supreme Audit 
Office(SAO), Government of the Islamic 
Republic of Afghanistan(GoIRA).

Background of the Project:
Supreme Audit Office of GoIRA was mandated by the SAO Law 
2012 to adopt international standards of auditing in its work 
and accordingly SAO adopted the International Organization of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) standards in its compliance 
audit of expenditure in the Ministries, Departments and 
Agencies. This required the SAO to make efforts to move from 
level 3 to level 4 forimplementation of INTOSAI standards and, as 
a result, develop detailed procedures to adoptthe standards and 
incorporatethem in its work procedures. Thisrequired external 
assistance of experts to develop the capacity of staff through 
training and developing institutional systems and procedures 
within the SAO and train the staff to implement the detailed 
procedures.
Project Outputs:
The project’s outputs have the following main components:
• Assisting the SAO directly in their audit operations by 
conducting nine compliance audits in the line ministries over a 
period of 3 years;
• Developing SAO staff and management capacity through 
exposure visits, workshops and etc.;
• Providing methodological support and training support (writing 
the Manual of compliance audit, introduction to Computer 
Assisted Audit Techniques (CAATs), developing capacity  building 
plan and Training needs analysis,training of trainers, organising 
exposure visits for managment etc );
• Strategic and advisory services and quality assurance 
framework.
The project was to produce an inception report with annual 
work plan and quarterly progress reports for effective reporting 
on the progress achieved in implementing the project. 
Project Achievements:
o Improving the  Audit Practices in SAO:
Cowater studied the PFM environment in Afghanistan, 
analyzedSAO’s audit approach and assessed the gaps in 
relation to the ISSAIs that govern the INTOSAI audit.Based on 
these analysis, Cowater identified the best practices as per the 
ISSAIs and developed methodology for a risk based auditing. 
The transition from routine audit procedures and focus on 
transaction irrespective of materiality to an audit that is based 

Project for capacity building in 
compliance audit and strengthening 
of Supreme Audit Office (SAO) by 
Cowater international Inc. (Cowater)

Pranab mukhopadhyay
Team Leader/ Cowater international  
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people benefit the sewerage services. 
50 million working days has been used 
to create short term employment for the 
people. 48,076 people including %42 
women access to small local enterprises. 
22.2 million people benefit the ordinary 
agriculture and irrigation facilities.
It is to mention that the beneficiaries of 
the ARTF projects, are project-based that 
possibly includes one person benefited 
from several types of services such as 
health facilities, education, electricity, 
roads, agriculture and irrigation services 
and local infrastructural projects of the 
National Solidarity Projects. 
The achievements of ARTF are directly 
related to the National Priority 
Programs of Afghanistan. This also the 
responsibility of the government and 
the ministries implementing the ARTF 
sponsored projects to coordinate the 
projects’ improvement in accordance 
with the national priority Programs. 
Agriculture, livestock and irrigation 
play crucial rule in the development of 
economic situation of people; World 
Bank’s funded different projects for 
improving agricultural and livestock 
products and with implementation of 
these projects significant improvement 
in the development of agricultural 
and livestock products could be seen. 
Farmers, gardeners and livestock 
holders with provided facilities by 
project implementers improved level of 
their agricultural and livestock products. 
In the participation and public 
governance sector 31000 local 
development councils consisted 
through free local election process and 
people actively participated in needs 
assessment and determination of small 
projects, they are directly engaged in 
the expenditures of granted funds. In 
addition, residents of area with the 
help of technical engineers got active 
participation to implement and monitor 
small projects of hydropower, sewerage, 
building of schools and hospitals. 27.3 
million people in which %49 consist 
women benefit from facilities of 
infrastructural projects in rural areas; 
more residents of rural areas and 

villages are temporarily recruited against wages. Women 
of villages are trained vocationally, sewing and embroidery 
machines and tools supplied for them, they are helped in 
animal husbandry and small horticultures to invest and save 
money for satisfying of their future needs, through this way 
rural women will be empowered. In health sector providing of 
health services consultancies to people, donating medicines 
and medical tools to the hospitals in provinces and center, 
declining maternal and child mortality, prevention from 
spreading diseases and other health services are funded by 
development projects of World Bank.
Economic pressure includes internal and external pressures 
in Afghanistan. Internal economic pressures are like high level 
poverty in society, unemployment and low employment of 
youths, lack of access to natural resources and different types 
of corruption. External economic pressures like decrease in 
donors’ grants, security transmission from foreign troops 
to national forces, decrease in grants to security system, 
decrease in revenues are fragile economy. These are all 
pressure caused to unsuccessfully implement projects with 
less achievements.
Deficiencies which prevent from complete, effective and 
efficient use of development budget include slow process of 
expenditures and delay in implementation of projects; lack of 
comprehensive procurement plan for on time implementation 
of projects; lack of monitoring from finance and procurement 
staff by responsible authorities; unsettlement of prepayments 
on time by projects (by passing sometimes impossible to 
received); shortcomings in applicable procurement law and 
World Bank Procurement Guidelines; lack of professionals 
and experts in vocational and technical projects; inabilities 
of selected contractors in implementation of services, works 
and goods projects; insecurity in rural and remote areas; 
non-reconciliation of payments and receipts on time with 
donors which delay funding process of projects; un-perfect 
maintenance of account books and records of projects which 
pay the ground for misuse; low capacity of bid evaluation and 
opening committee in selection of qualified contractor; lack 
of supporting documents in projects; conducting irrelevant 
expenditures in projects; purchasing of different equipments 
and storing it without installation or usage which have high 
risk of destruction.
Responsible auditors of SAO always recommended solutions 
to eliminate and decrease of existing problems in internal 
controls system of development projects. Auditors of 
SAO included these recommendation in management 
letters and guided implementing authorities to solve these 
problems but authorities were not so serious in applying of 
recommendations and audit findings. Without complete 
applying of SAO recommendations the problems and 
deficiencies will continue and goals of the projects, therefore, 
will not be achievable.
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technical agreements, compliance of 
the fincial reports or quarterly financial 
reports with the financial statements 
of the project which are submitted to 
relevant project offices by the Ministry 
of Finance and compliance of the 
expenditures with the bank payments. 
SAO conducts audit of the World Bank’s 
development projects based on the 
INTOSAI standards. In light of these 
standards, SAO observes the ethical 
principles in the audit process. SAO 
plans and conducts the audits in a way 
to ensure a level of  accuracy and to 
ensure inexistance of the key mistakes 
in the financial statements. 
The impact of development projects on 
people’s live.
The World Bank, as one of the biggest 
sponsors of the development projects 
of the Government of Afghansitan, 
manages Afghanistan Reconstruction 
Trust Fund (ARTF) and sponsors the 
projects through National Budget of the 
Government. 
The world bank’s projects operate for in 
the areas of development of agriculture 
and livestock, improvement of quality 

education, reconstruction of the irrigation networks and 
electronic dams, development of IT and telecommunication 
services, employment creation, establishment of local 
enterprises, construction of roads to stay connected with 
the remote areas and villages, development of the higher 
education system, improvement of legal and judicial services, 
improvement of the banking system, capacity building, 
financial and public expenditure management reform, 
national solidarity development projects, and etc.
The number of beneficiaries of the development projects 
sponsored by the ARTF reaches 8.1 million people, including 
%38 women. This excludes beneficiaries of the National 
Solidarity Program. 

The National Solidarity Program is one of the World Bank 
sponsored development projects, which is managed by the 
ministry of rural development and rehabilitation. On 2015, 
USD 1.5 billion were spent on the infrastructure projects 
through CDCs in different provinces. 27.5 million peopleare 
directly and indirectly benefited from the National Solidarity 
Program services in which %48.5 are women.
With implementation of the program for the development 
of the quality of education, the number of the professional 
teachers reaches to 190,936 as this number was only 27,000 
on 2008 with an increase of %607 from 2008 to 9.5   .2015 
million Students, including %39 female, access to education 
facilities. 8.4 million People benefit the electricity facility. 17.4 
million People utilize the constructed roads and 24.6 million 



INFORMATION ABOUT
AUDIT OF THE WORLD BANK 
DEVELOPMENT PROJECTS

Information about audit of the World Bank development 
projects
Based on the agreements between the World Bank and the 
Government of Afghanistan, the financial statements of 
the World Bank’s development projects are audited by the 
SAO Directorate of Foreign Aids Audits in cooperation with 
technical consultation of the foreign companies in accordence 
with the the terms of the agreements and INTOSAI’s standards 
at the end of each financial year. The objective and scope of 
the World Bank’s development projects audits are to ensure 
provision of accurate financial statements, approperiate use 
of the development funds from the special account of the 
projects and in compliance with the financial agreements, 
accuracy of expenditure statements, approperiateness of 
the financial and internal control systems relevant to the 
nature of the operation and content the invoices, the ability 
of accounting deparment in providing enough evidence and 
documents for transactions, reasons for expenditures for 
sponsorship of relevant development aids/ financial and 
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