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چرا بازرسی حساب قطعیه مهم است؟!

اداره عالـی تفتیـش عمـری بـه درازای
کمتـر از یـک قـرن دارد؛ عمـری کـه بـا فـراز
و نشـیب هـای فراوانـی روبـرو بـوده اسـت ،اما
بـر هیـچ کسـی پوشـیده نیسـت کـه فعالیتهـا و
دسـتاوردهای آن در بیـش از یـک دهـه نویـن
آن بـه مراتـب بیشـتر از چیـزی اسـت کـه قبلا
داشـته اسـت .ایـن بـه اذعـان برخـی از روسـای
ایـن اداره اسـت که تعـدادی از آنهـا حتی بیش
از  40سـال در حرفه تفتیـش خدمت کرده اند.
مدیریـت سـالم یکی از شـاخصه های مهم
نظام اداری اسـت ،خوشـبختانه از سال  1381به
ایـن طـرف تحت مدیریت سـالم هیات رهبری
و تلاش هـای پوهندوی دکتور محمد شـریف
شـریفی؛ نظـم بهتـری در اداره عالـی تفتیـش
حاکم اسـت .پایبندی به وظیفه دسـیپلین اداری
و جلوگیری از ترک خودسـرانه وظیفه ،پالنیزه
کـردن اجـراآت در بخـش های مختلـف ،ارایه
گـزارش از چگونگـی تحقـق پالنهـای مربوط،
تنظیـم دفاتـر و ...از مسـایلی اسـت کـه در ارایه
نظـم بهتـر اداری در ایـن اداره موثر بوده اسـت.
ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ
عالیتریـن ﻧﻬﺎد ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸور ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍی بازرسـیهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ،
روﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍری و ﺍدﺍره ﺍﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔاف و
ﺣﺴﺎﺑﺪه را ﺍز ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺮوﯾﺞ مینمایـد،
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪیـد (ﺳﺎل  )1392ﻧﻘﺶ ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﻔﺘﯿﺶ رﺍ ﻣﺠﺪدا ً ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و حـدود
بازرسـیهای ﺍﯾﻦ ﺍدﺍره رﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ میدهـد کـه
بازرسـیها را ﺑﻪ ﺍﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﺍت ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺍﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ المللـی (ﺍﻧﺘﻮﺳﺎی) ﻫﻤﻮﺍره
ﺗﻼش مینمایـد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم بازرسـیها ﺑﺷﻤﻮل
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل ( )1392ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮف
در ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺍدﺍره ﻋﺎلـیﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﺟﺮﺍ
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ﮔﺮدﯾﺪه ﺍﺳﺖ ﺍز ﻣﻌﯿﺎرﺍت ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠلـی در ﺗﻄﺒﯿﻖ انـواع مختلـف ﺗﻔﺘﯿﺶﺍﺳﺘﻔﺎده و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﺑﻪ آن بازرسـیها ﺍﻧﺠﺎم شـود.
شـاخصه هـا و مولفـه هـای زیادی اسـت که اکنون بیـش از هر زمانی نقـش و اهمیت
ایـن اداره را بیـش از هـر زمانـی تبـارز مـی دهـد .توجـه جاللتمـآب رییـس جمهـور بـه
کارکردهـا و دسـتاوردهای اداره ،چندیـن بـار تقدیر از گزارش های ارسـالی ایـن اداره به
مقـام محتـرم ریاسـت جمهوری ،ارایه پـاداش نقدی بـه اداره ،دیدار هـای متوالی با رییس
اداره عالـی تفتیـش و مـواردی از ایـن دسـت شـاهدی بـر ادعـای مـا در توجه جـدی مقام
ریاسـت جمهـوری بـه ایـن اداره و کاکردهـا و خدمـات آن در بسترسـازی مناسـب بـرای
ایجاد شـفافیت و حکومت پاسخگوسـت.

گزارشها

دیدار جاللتآمب محمد ارشف غنی رئیس جمهور
با رئیس و هیات رهربی اداره عالی تفتیش
جاللتمـآب محمـد اشـرف غنـی رئیـس
جمهوری اسلامی افغانسـتان ظهر روز دوشـنبه
 18اسـد بـا رئیس و هیات رهبـری اداره عالی تفتیش در
ارگ ریاسـت جمهـوری دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن دیـدار پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف
شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش بـا ابـراز خرسـندی
از جاللتمـآب رئیـس جمهـور بـرای پذیرش ایـن اداره؛
خاطرنشـان سـاختند :اداره عالـی تفتیش خرسـند اسـت
کـه از حمایـت مدبرانـه جاللتمـاب رئیـس جمهـور
برخـوردار اسـت.
در ایـن دیـدار ابتـدا پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف
شـریفی رئیـس ادارۀ تفتیش در مورد هدف ایجـاد اداره
مذکـور و چگونگـی کارکرد آن معلومـات داد و هیات
رهبـری اداره تفتیـش را بـه رئیس جمهـور معرفی نمود.
دکتـور شـریفی در ادامـه ایـن نشسـت از معاونیـن و
برخـی از مفتشـین اداره خواسـتند تا بـه معرفی مهمترین
دسـتاوردهای اداره عالـی تفتیـش در حـوزه مسـلکی و
تخصصـی تفتیـش و حـوزه اداری و مالـی بپردازنـد.
بعدا ً معاونین و مفتشین اداره بالنوبه در مورد فعالیت های
اداره ،مسـلکی سازی ،برنامه های انکشـافی ،دستاوردها
و مشـکالت شـان به رئیس جمهور معلومات دادند.
سـید محمدمهـدی حسـینی معـاون مسـلکی اداره عالی
تفتیش فعالیت های مسـلکی و تخصصـی در اداره عالی

تفتیش را به چهار بخش مسـلکی سـازی ،برنامه های انکشـافی ،دسـتاوردها و چالشها
و راههـای بیـرون رفت ،دسـته بندی کـرده و افزودند:
در سـال  1391قانـون اداره از طـرف رییـس جمهـور پیشـین توشـیح شـد کـه قانـون
متذکـره مطابـق معیـارات بیـن المللی بوده و اسـتقاللیت و بـی طرفـی اداره را تضمین
میکنـد .همچنین در این سـالها کمیتـه های تخصصی مانند بـورد عالی تفتیش ،کمیته
میتودولـوژی بـرای بهتـر سـازی معیـارات در اداره عالی تفتیش بوجود آمده اسـت .ما
میتودلـوژی را بخاطـر معیـاری سـازی کیفیـت تفتیش ایجاد کـرده ایم و بـرای بیرون
شـدن از شکل عنعنوی تفتیش ،طرزالعملهای مسـلکی تفتیش را نیز بوجود آوردهایم.
بـه همیـن ترتیب ایشـان خاطر نشـان کردند که بخاطـر بهبود کار و بلنـد رفتن کیفیت
تفتیـش ،بانک جهانی و سـایر نهاد هـای بین المللی برای آموزش کارمنـدان این اداره
عالقمنـدی نشـان داده انـد و کار روی ایجاد طرح اکادمی تفتیش نیـز جریان دارد.
ایشـان در ادامـه بـا اشـاره بـه امضـای تفاهمنامـه هـای همـکاری مسـلکی بیـن اداره
عالـی تفتیـش و سـایر ادارات تفتیـش و سـازمانهای بین المللـی تفتیش افزودنـد :اداره
عالـی تفتیـش بـا کشـور هـای هنـد ،مالیزیـا و ترکیـه و تایلنـد تفاهمنامه همـکاری به
امضـا رسـانده و در عرصـه هـای آموزشـی بـا این کشـورها و سـازمانهای بیـن المللی
همکاریهـای مسـلکی و تخصصـی دارد .در همیـن رابطـه اداره عالـی تفتیـش تلاش
کرده اسـت که سیسـتمهای جدید تفتیش؛ به شـمول اسـتفاده از نرم افزارهای جدید
در عرصـه تفتیـش را در ایـن اداره پیـاده سـازد.
معاون مسـلکی خاطرنشان سـاخت :از جمله دسـتاوردهای مهم این اداره در چند سال
گذشـته بـه دسـت آوردن بنچمـارک هـای بانـک جهانـی اسـت کـه بـا توجه بـه آن
حـدود  130ملیـون دالـر بـه خزانه دولت تحصیل شـده اسـت.
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش افزودنـد کـه :اداره عالـی تفتیش نزدیـک به یک
دهـه گذشـته بـا توجـه به کارکـرد خـود دسـتاوردهای بی بدیلی نیز داشـته اسـت که
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گزارشها
مـی تـوان از تقدیر مقام عالی ریاسـت جمهـوری از
گـزارش تفتیـش عملکـرد در وزارت صحت عامه،
نشـر گـزارش دیدبان شـفافیت افغانسـتان کـه مطابق
بـه ارزیابـی این سـازمان اداره عالی تفتیـش در جمع
 12نهـاد دولتـی کـه مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه بـه
عنـوان نیرومندتریـن نهـاد و قویترین سـتون سیسـتم
بـی نقـص ملـی دانسـته شـده اسـت ،ارتقـای درجـه
عملکـرد اداره نـزد بانـک جهانـی از درجه در سـال
 2008به مثبت در سـال  2013و اخذ درجه در سـال
 ،2015مبالـغ قابـل تحصیل بر اسـاس گـزارش های
مفتشـین در سـال  1394کـه نزدیـک بـه  3میلیـارد
افغانـی و  175میلیـون دالـر را احتـوا مـی کند.
حسـینی در ادامـه این نشسـت بـا اشـاره چالشهایی
کـه فـرا راه ادراه عالـی تفتیـش قـرار دارد؛ عـدم
موجودیـت نهـاد و مراکـز تحصیلـی در عرصـه
مسـلکی تفتیـش ،محدویت بودجـوی (عدم تفتیش
همـه مراجـع تحـت تفتیـش ،عـدم توسـعه دفاتـر
سـاحوی و والیتـی) عـدم تطبیـق مکمل سفارشـات
تفتیـش توسـط مراجع و عـدم مکانیزم مشـخص در
پیگیـری یافتـه هـای تفتیش ،عـدم همـکاری مراجع
در ارایـه اسـناد بموقـع و همچنیـن ظرفیـت پاییـن
کارمنـدان مالـی در واحدهـای محلـی ،عـدم ترتیب
اثـر دادن دوسـیه هـای ارسـالی بـه لـوی سـارنوالی،
ظرفیـت ناکافـی مفتشـین بـرای انجـام انـواع تفتیش
در مطابقـت بـه معیـارات بین المللی تفتیـش و غیره.
در ادامـه ایـن نشسـت الحـاج عبـداهلل آخنـدزاده
معـاون مالـی و اداری اداره عالـی تفتیش؛ با اشـاره به
پیشـرفتهای مهمـی کـه در عرصـه مالـی و اداری در
ایـن اداره رخ داده اسـت افزودند :اداره عالی تفتیش
در دهـه پسـین نه تنهـا در عرصههای مسـلکی که در
عرصـه هـای اداری نیـز پیشـرفتهای بی بدیلـی کرده
اسـت؛ بـه عنـوان نمونه میتـوان از سـاخت و تجهیز
سـاختمان اداره عالـی تفتیـش در  5منـزل بـا آخرین
متیودهـای اداری ،توزیـع کمپیوتـر و لبتـاپ بـه تمام
کارمنـدان اداره؛ تاسـیس کتابخانـه بـه تعـداد حدود
 9781جلـد کتـاب ،صالـون انترنـت و ...را مـی توان
نـام برد.
ایشـان در ادامـه بـه چاپ بیـش از  20جلـد کتاب در
حـوزه تخصصـی تفتیـش اشـاره کـرده و افزودنـد:
ایـن اداره همـواره تلاش داشـته تـا از هـر ابـزاری
برای انکشـاف مسلکی مفتشـین و کارمندان استفاده
کنـد ،بـه همیـن منظور در حدود پنج سـال گذشـته
اداره عالـی تفتیـش کوشـش خـود را روی چـاپ
تعلیماتنامـه هـا و کتب مسـلکی تفتیش

رهنمودهـا،
گذاشـته اسـت .عالوه بر آن ویب سـایت اداره یکی
از فعالتریـن ویـب سـایتها در سـطح تمـام نهادهـای
دولتـی اسـت که مطالـب آن چه در بخـش گزارش
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های تخصصی تفتیش ،خبرهای روزانه و سـایر موارد از جمله به روزترین سـایتهای
دولتـی به شـمار مـیرود.
الحـاج عبـداهلل آخنـدزاده خاطرنشـان سـاختند :در اسـتخدام و مقـرری کارمنـدان
اداره تلاش شـده اسـت تـا نخبـه تریـن جوانـان در عرصـه تفتیـش و اقتصـاد در این
اداره جـذب شـوند و البتـه مـا ایـن موضوع را بـا در نظر داشـت توازن جنـدر اجرایی
کردهایـم.
در ادامـه محمـد آصـف احمـدزوی یکـی از مفتشـین اداره عالـی تفتیش با اشـاره به
چالشـهایی کـه فـرا راه مفتشـین در مراجـع وجـود دارد گفت که مفتشـین در هنگام
بازرسـی و تهیـه اسـناد از طـرف زورمنـدان در مراجـع مـورد تهدید قرار مـی گیرند.
هـم چنـان فرحناز حیدری یکـی از کارمنـدان اداره عالی تفتیش که بـه نمایندگی از
خانـم هـا صحبت مـی کرد در مـورد رعایت جنـدر و ارتقـای ظرفیت زنـان در اداره
عالـی تفتیـش معلوماتـی ارایـه کـرده و از نقـش فعـال زنـان در اداره عالـی تفتیش به
نیکی یـاد نمود.
رئیـس جمهـور غنی پس از اسـتماع معلومات متذکره گفت که نظـارت و تفتیش از
همدیگـر فـرق دارنـد ،در گذشـته واژه تفتیش معنی رنج ،سـرگردانی و فسـاد اداری
را افـاده مـی کـرد و ادارات دولتی از مداخله و ضیاع وقت توسـط مفتشـین شـکایت
مـی کردند.
رئیـس جمهـور گفتنـد که هـدف ما ایجـاد موثریـت در کار تفتیش با در نظرداشـت
تغییراتی که در چگونگی کار تفتیش و نظارت رونما شـده ،می باشـد و می خواهیم
ایـن اداره در هماهنگـی با سـایر نهاد هـای دولتی فعالیت کند.
جاللتمـآب محمـد اشـرف غنی گفتند که نیاز به تقویت ظرفیت در ایـن اداره وجود
دارد و بایـد بـر قانـون تفتیـش تجدید نظـر صورت گیرد تـا این اداره برای رسـیدن به
اهداف خویش تمرکز به سیسـتم دولتی داشـته باشـد.
رئیـس جمهـور از مسـئولین ایـن اداره خواسـت تـا طـرح اصالحـی خویـش را برای
اقدامات بعدی آماده سـازند و توجه بیشـتر شـانرا به کیفیت نسـبت به کمیت مبذول
دارند.
محمـد اشـرف غنـی گفتند کـه چگونگی نظـارت و تفتیـش در دو دهه گذشـته در
سـطح جهان تغییر کرده اسـت و تحرک ادارات تفتیش و نظارت این اسـت تا بدانند
کـه آیـا قوانیـن تطبیـق می شـود یا نـه ،فرهنـگ حاکـم ارائه خدمات اسـت یا فسـاد
اداری.
رئیـس جمهـور گفـت که بودجـه در داخل ادارات دولتی افغانسـتان بر اسـاس برنامه
هـای شـان تخصیـص داده شـده اسـت ولـی تلاش می کنیـم کـه در داخـل ادارات
ظرفیـت هـای کاری ایجـاد شـود تـا بودجـه بـه شـکل درسـت ،موثـر و شـفاف بـه
مصـرف برسـد تـا اهـداف تعیین شـده تکمیل گـردد.
ایشـان گفتنـد کـه اصالحـات در سـکتور عدلـی و قضایـی (سـتره محکمـه و لـوی
څارنوالـی) پیـش رفتـه اسـت و اکنـون تلاش مـی کنیـم تـا در بخـش پولیـس نیـز
اصالحـات بیاوریـم و تمرکـز پولیس را بیشـتر بـه تنفیذ قانون سـوق دهیم بخاطریکه
اکنـون در مبـارزه علیـه تروریـزم مصـروف جنـگ انـد.
رئیـس جمهـور غنـی گفتنـد کـه بـه ریاسـت جرایـم سـنگین وزارت امـور داخلـه
صالحیـت داده شـده اسـت تا قضیه ها را در هر سـطح که باشـد ،مـورد پیگیری قرار
دهـد .او گفـت کـه اصالحـات و مبـارزه بـا فسـاد اداری را باید طوری عملی سـازیم
که سـلیقه ای نباشـد.
رئیـس جمهـور در اخیـر بـا ابـراز خرسـندی از اداره عالـی تفتیـش متذکـر شـدند:
امیدواریـم تلاش هـای ما در زمینـه آوردن اصالحـات بنیادی در چگونگی پیشـبرد
امـور ارائـه خدمـات و مبارزه با فسـاد اداری طوری باشـد که افغانسـتان صاحب یک
نظـام حسـابده گـردد و میراث برای حکومات بعدی نهادهای مسـتحکم و اسـتوار بر
اصـول و حاکمیـت قانون باشـد.

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 ریاست جمهوری در امور
شفافیت برای پروگرام های انکشافی با پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی
رئیس اداره عالی تفتیش بتاریخ  29سرطان در اداره عالی تفتیش دیدار و
گفتگو کرد.
پوهندوی دوکتور شریفی در این دیدار ،به برخی از مهمترین دستاوردها و
فعالیتهای اداره عالی تفتیش اشاره کردند .رییس اداره عالی تفتیش با اشاره
به برهههایی از فراز و فرود حیات  95ساله اداره؛ اداره عالی تفتیش را مطابق
به قانون یگانه نهاد حسابگیر به منظور حصول اطمینان از چگونگی مصرف
وجوه عامه عنوان کردند.
دکتورشریفی ،چاپ کتابهای مسلکی تفتیش ،تدویر آموزشهای مسلکی
در داخل و خارج ،تهیه تعلیماتنامههای تفتیش ،اشتراک فعال اداره به حیث
عضو فعال در نشستهای سازمان بین المللی تفتیش ،امضای تفاهمنامه های
همکاریهای دو جانبه مسلکی با ادارات عالی تفتیش هندوستان ،ترکیه،
مالیزیا و تایلند ،بازرسی با معیارات جدید ،اجرات تفتیش عملکرد و محیطی،
ایجاد ریاستهای ساحوی در چهار والیت (قندهار ،بلخ ،ننگرهار و هرات)
اعمار تعمیر جدید به خاطر فضای مناسب کاری کارمندان را از مهمترین
دستاوردهای این اداره در چند سال گذشته دانستند.
دکتور شریفی در ادامه ایجاد اکادمی ملی تفتیش و محاسبه را برای مسلکی
سازی و تخصصی کردن هرچه بیشتر تفتیش در افغانستان نیاز مبرم دانسته و

از آمادگی کشور چین در اعمار و تجهیز آن
خبر داد.
آقای روشن مشاور ارشد رئیس جمهور در امور
شفافیت برای پروگرام های انکشافی که خود از
زمان آغاز مأموریتشان در اداره عالی تفتیش در
زمانی که ریاست این اداره را عبدالحمید خان
رئیس وقت دیوان محاسبات به عهده داشت؛
یادآور شده و از تجارب و فعالیتهای رسمی
و شخصی خویش در طول فعالیت خود در این
اداره حکایت کرد.
آقای روشن در پایان دیدار ضمن تشکر از
پذیرایی گرم و مالقات خویش با رئیس اداره
عالی تفتیش ،اظهار خرسندی نموده از ایجاد
فضای پاک و به کار بردن سلیقه خاص دکتور
شریفی در تجهیز اداره به خصوص از ایجاد
کتابخانه مجهز ،تاالرها؛ احساس عالیشان در
ارتقای ظرفیت مسلکی تفتیش ،ستایش نمود.
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گزارشها

اشتراک معاون مسلکی اداره عـــالی تفتیش
درگردهمایی دیدبان شفافیت در مورد تقویت
حکومتداری حسابده در افغانستان
در ایـن گردهمایـی نماینـدگان جامعـه مدنی،
تجـار ،نماینـدگان حکومـت وحـدت ملـی،
نماینـدگان جامعـه جهانـی حضـور بـه هـم
رسـانیده بودنـد .هـدف از ایـن نشسـت
بررسـی پیشـرفت هـا در تطبیـق تعهـدات دولـت افغانسـتان در راسـتای
مبـارزه بـا فسـاد و ترسـیم نقشـه راه بـرای حکومتـداری حسـابده در
افغانسـتان بـوده و عناویـن زیـر تحـت بحـث و ابـراز نظـر قـرار گرفـت.
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محتـرم سـید محمـد مهـدی حسـینی معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش ،بـه
تاریخ اول سـنبله  ،1395در نشسـتی که توسـط مسـوولین دیدبان شـفافیت بین
المللـی و دیدبـان شـفافیت افغانسـتان ،تحت نـام گردهمایی شـفافیت در مورد
تقویـت حکومتـداری حسـابده در افغانسـتان ،کـه در تـاالر هوتل کابل سـرینا
دایـر گردیـده بـود ،اشـتراک نمـوده و در مورد دسـت آوردهای عمـده اداره
عالـی تفتیـش ،بیانیـهء ایـراد نمودند.
محفـل بـا بیانیـه محمد نادر نادری رییس کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری
و خدمـات ملکـی آغـاز گردیـد و سـپس سـید اکـرام افضلـی رئیـس اجرایـی
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان ،حمیـرا ایوبی نماینده مـردم در ولسـی جرگه ،یما
یـاری رئیـس اداره تـدارکات ملـی ،سـعید رشـتین نماینـده اتحادیـه اروپا ،هر
کـدام بـه نوبـه خـود ،درمـورد انـواع فسـاد و شـبکه هـای فسـاد در افغانسـتان
صحبـت نمودند.
نماینـده اتحادیه اروپا ،از پیشـرفت های نسـبی در تطبیق پیشـنهادات کنفرانس
 5می 2016اسـتقبال کرده و خواسـتار تطبیق کامل این پیشـنهادات شـد.
معـاون مسـلکی اداره طـی سـخنانی از نقـش اداره عالـی تفتیـش در کاهـش و
پیشـگیری از فسـاد اداری و مشـکالت بودجـوی وعـدم ظرفیـت در مصـرف
اصولـی بودجـه سـخنانی ایـراد نمودنـد و عـدم نظـارت مناسـب از کارکـرد
حکومـت توسـط کمیتـه حسـابات عامـه مجلـس نماینـدگان را یکـی از خلا
هـای اساسـی در ایـن پروسـه دانسـتند .آقـای حسـینی افزودنـد :اداره عالـی
تفتیـش توانسـته تـا مکانیـزم و شـیوه ه هـای بازرسـی خـود را در مطابقـت
بـه معیـارات بیـن المللـی تفتیـش توسـعه بخشـیده و توجـه اساسـی و اصولـی
برکیفیـت بازرسـی هـا داشـته باشـد تـا از ایـن طریـق قانونیـت و شـفافیت در
اجـراآت ادارات بـاال رفتـه و از سـوی حسـابدهی افزایـش یابـد.
در ایـن گردهمایـی نماینـدگان جامعـه مدنـی ،تجـار ،نماینـدگان حکومـت
وحـدت ملـی ،نماینـدگان جامعه جهانی حضـور به هم رسـانیده بودند .هدف
از ایـن نشسـت بررسـی پیشـرفت هـا در تطبیـق تعهـدات دولـت افغانسـتان در
راسـتای مبـارزه بـا فسـاد و ترسـیم نقشـه راه بـرای حکومتـداری حسـابده در
افغانسـتان بـوده و عناویـن زیـر تحـت بحـث و ابـراز نظـر قـرار گرفت.
 -1ایجاد توانایی حسابدهی و پاسخگویی در حکومت.
 -2توسعه اقتصادی حکومت.
 -3تقویت مدیریت مالی عامه.
 -4بهبود شفافیت در پروسه تدارکات
 -5شفافیت در امور مالیات.
 -6مبارزه با پول شویی.
 -7جمع آوری دارایی های سرقت شده.
 -8بهبود شفافیت و حسابدهی در استخراج منابع.
 -9شفافیت در مالکیت شرکت.
 -10انکشاف سکتور خصوصی.
 -11مجادله با غصب زمین.
نماینـده حکومـت وحـدت ملـی در ایـن نشسـت روی مـوارد ذیـل کـه در
امـر مبـارزه بـا فسـاد مـی باشـد اقـدام خواهنـد کـرد :اصلاح خدمـات ملکی،

اصلاح سـکتور عدلـی ،تصویب قوانیـن جرایم
فسـاد ،در مطابـق بـا کنوانسـیون مبـارزه با فسـاد
ملـل متحـد .تطبیـق پلان ملـی و چارچـوکات
قانونـی ضـد فسـاد .ایجـاد کمیتـه تـدارکات
ملـی بـه منظـور ارزیابـی قراردادهـای بـزرگ،
ثبـت دارایـی هـای  95فیصـد کارمنـدان دولت،
جدیـدا ً براسـاس مـاده  154قانـون اساسـی
کشـور ،الـی نیمـه اول سـال  ،2016طـرح
تطبیـق پـروژه اصلاح مدیریـت مالـی عامـه،
نهایـی شـدن پلان اصلاح سـکتور عدلـی الـی
دسـامبر  ،2016راجـع سـاختن قضایـای فسـاد
در تـدارکات بـه مراجـع عدلـی وقضایـی،
ایجـاد مرکـز خـاص عدلـی مبـارزه بـا فسـاد،
شـورای عالـی حاکمیـت قانون و مبارزه با فسـاد
ایجـاد شـده و بـه طـور مؤثـر فعالیـت مـی کنـد.
توسـعه اسـتفاده از پرداخـت هـا و تـدارکات
الکترونیکـی در وزارت ها ،کمپیوترایز سـاختن
سیسـتم منابـع بشـری وزارت امـور داخلـه بـه
منظـور پیـدا کـردن کارکنـان خیالـی وزارت
معـارف تحـت اصالحـات بنیـادی قـرار گرفته،
تحقیقـات در وزارت معـارف جریـان دارد و
نتایـج آن بدسـترس عامـه قـرار خواهـد گرفت.
پنـج وزارت عایداتـی ( وزارت مالیـه ،وزارت
معـادن و پترولیـم ،وزارت تجـارت و صنایـع،
وزارت ترانسـپورت و هوانـوردی ملکـی و
وزارت مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی) پالن
هـای مبـارزه بـا فسـاد را الـی ختـم سـال 2015
ترتیـب نمـوده و در شـش مـاه اول سـال 2016
تطبیـق مـی کننـد .پلان هـای سـایر وزارت هـا
الـی ختـم سـال  2016تکمیـل مـی شـود .ازدیاد
و تقویـت سـهم گیری جامعه مدنـی با حکومت
در فعالیـت هـای مبـارزه بـا فسـاد بـه شـمول
تحقیـق رسـانه یـی.
چگونگـی اجـراآت انجـام شـده توسـط
حکومـت ،ازجانـب جامعـه مدنـی و موسسـات
همـکار بخش نظارت بر شـفافیت در افغانسـتان،
مـورد بحـث قرارگرفـت و قـرار اسـت نهـاد
دیدبـان شـفافیت افغانسـتان ،نتایـج مبـارزه بـا
فسـاد توسـط حکومـت را بـا پیشـنهادها و راه
هـای حـل آن نهایـی سـاخته و طـرح آن را بـه
حکومـت شـریک سـازند.
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برنامه آموزشی محاسبه ،بودجه و گزارش نویسی

امور مالی در اداره عالی تفیش دایر شد
در تـداوم برنامـه هـای آموزشـی بـه منظـور
ارتقـای ظرفیـت مسـلکی کارمنـدان اداره
عالـی تفتیـش؛ برنامـه آموزشـی در بخـش های
محاسـبه ،بودجـه و گـزارش نویسـی امـور مالی
بـرای کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش جهـت
شـفافیت در فعالیتهـای اداری بـه تاریخ  16اسـد
بـه مـدت یک مـاه به همـکاری دفتـر  GIZدر
ایـن اداره دایـر گردیـد.
بـه گـزارش آمریـت اطالعـات و ارتبـاط عامـه
اداره عالـی تفتیـش؛ ایـن برنامه آموزشـی جهت
ارتقای سـطح علمی و دانش مسـلکی کارمندان
ریاسـت مالـی و اداری ،ریاسـت منابـع بشـری و
ریاسـت دفتر به مـدت یکماه دایرگردید اسـت.
در افتتـاح ایـن برنامـه آموزشـی داراب شـیرزاد
رئیـس منابـع بشـری اداره عالی تفتیـش پیرامون
اهمیـت آمـوزش دراین کـورس صحبت کرد و
ایجاد چنین برنامه های آموزشـی را در راسـتای
ارتقـای ظرفیت کارمندان و مسـلکی سـازی این
اداره مفیـد خواند.
قابـل یـاد آوری اسـت ،برنامه آموزشـی متذکره
ازطـرف دفتـر  GIZو بـا همـکاری اداره عالـی
تفتیـش راه انـدازی شـده اسـت.که تدریـس
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ایـن برنامـه آموزشـی بـه همـکاری اسـتادان دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه کابـل
صـورت میگیـرد.
مریـم امیـن یکـی از مسـئولین مرکـز  GIZنیـز با معرفـی این مرکز بـه عنوان
یـک مرکـز تخصصـی افزودکه مرکز مذکور در سـال  2002از طرف وزارت
تحصیلات عالـی و یـک بنیـاد آلمانـی با هـدف تحقیـق و تدریـس در حوزه
هـای فرهنگـی ،اجتماعی و اقتصادی ایجاد شـده اسـت.
وی در ادامـه افـزود :هدف اساسـی ایـن برنامه آموزشـی ارتقای سـطح دانش
مسـلکی کارمنـدان در بخش های مالی ،محاسـبه ،بودجه و تـدارکات درامور
مالـی مـی باشـد ،هـم چنـان تاکیـد بیشـتر روی آمـوزش دوره هـای ابتدایـی،
متوسـط عالـی دربخـش محاسـبه و ترتیـب بودجه به اسـاس معیـارات علمی و
متحدالمـال شـماره یـک و دوم وزارت مالیـه ،صـورت میگیرد.
وی خاطـر نشـان سـاخت کـه درایـن برنامـه در بخـش راپـور نویسـی مالـی به
اسـاس معیـارات بیـن المللـی نیزآمـوزش داده خواهد شـد.
در اخیـر بـا مهـم خوانـدن نقـش اداره عالی تفتیـش در جهت مبارزه با فسـاد و
حسـابگیری درسـت از نهادهـای دولتی خاطر نشـان سـاخت که ایـن اداره در
حکومـت وحـدت ملـی مـی توانـد نقـش مهمی مانند سـالهای گذشـته داشـته
باشـد .و درجهـت کاهـش فسـاد فعالیت هـای موثری را انجـام دهد.
اداره عالـی تفتیـش همواره برنامه آموزشـی ویژه ای را بـا توجه به پالن ترتیب
شـده ،معیارهـای بیـن المللـی تفتیـش در جهـت بـاال بـردن ظرفیـت کارمندان
خـود روی دسـت مـی گیـرد؛ تـا کارمنـدان آمـوزش دیـده بتوانندآنچـه را
میآموزنـد ،در عمـل بـه کار گیرنـد.

برنامه آموزشی تفتیش  ITبرای
کارمندان اداره عالی تفتیش دایر گردید
در تـداوم برنامـه هـای آموزشـی بـه منظور ارتقـای ظرفیت مسـلکی حسابرسـان اداره
عالـی تفتیـش؛ برنامـه آموزشـی تفتیـش  ITبـه تاریـخ  4اسـد بـرای کارمنـدان اداره
عالـی تفتیـش جهـت آگاهـی بیشـتر در عرصههـای تکنالـوژی معلوماتـی ،تنظیـم
سیسـتم خودکار(اتومـات) و شـفافیت در فعالیتهـای اداری؛ دایـر گردیـد.
این برنامه آموزشـی توسـط داراب شـیرزاد رئیس منابع بشری اداره عالی تفتیش افتتاح
شـد .رئیـس منابـع بشـری اداره عالـی تفتیـش در ایـن جلسـه خطـاب بـه شـاملین برنامه
مذکـور روی ظرفیـت سـازی و ارتقـای ظرفیـت بـرای کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش
تاکیـد کـرد و از آنـان خواسـت از برنامـه مذکـور بـه صورت درسـت اسـتفاده کنند.
پروسـه تدریـس و آمـوزش تفتیـش  ITتوسـط آمـوزگار خارجی-شـرکت کواتـر
اینترنشـنال -پـروژه همـکار در اداره عالـی تفتیـش به پیـش برده می شـود .آقای پرابو
اسـتاد ایـن برنامـه آموزشـی در مصاحبـه بـا خبرنـگار اداره عالـی تفتیـش گفـت :این
برنامـه آموزشـی بـه مـدت  14روز کاری برای  22تن از کارمنـدان اداره عالی تفتیش
در جهـت ظرفیـت سـازی مسـلکی در حـوزه تفتیش ITبرگزار شـده اسـت.
به گفته این استاد تفتیش؛ موارد زیر در این برنامه تدریس خواهد شد:
• معرفی تفتیش و تفتیش سیستم معلوماتی
• سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان و مشخصات آن
• روند تفتیش سیستم های معلوماتی
• کنترول تکنالوژی معلوماتی
• مدیریت سیستم ها و مدیریت دوران حیات زیربناها
• انتقال و تقویت خدمات تکنالوژی معلوماتی
• حفاظت سرمایه های معلوماتی
• تداوم تجارت و بهبودی حادثات ناگوار
تفتیش سیستم معلوماتی -نیاز ها و مفادها و ابزار تفتیش از طریق کمپیوتر ()CAATs
آقـای پرابـو با اشـاره به شـیوه هـا و میتودهـای تدریس در ایـن برنامه افـزود :محتوای
ایـن برنامـه آموزشـی هـر دو شـیوه تیـوری و عملـی را در بـر خواهد داشـت .در این
جلسـات مثـال هـای زنـدهی تفتیـش هـای انجام شـده توسـط تیم هـای تفتیـش اداره
عالـی تفتیـش و مشـاورین بیـن المللـی مطـرح خواهـد شـد .ایـن مثـال ها بـه جزئیات
مـورد بحـث قـرار گرفتـه تـا اساسـات تفتیـش سیسـتم معلوماتـی بـرای اشـتراک

کننـدگان تفهیـم شـود .در واقـع ،آنهـا همچنـان
یـک تعـداد تحلیلهـای کوچـک و متوسـط را نیـز
از طریـق کمپیوتـر اجـرا خواهنـد کـرد که ایـن کار
بـرای اشـتراک کننـدگان در جهت اجـرای بهتر این
نـوع تفتیـش اطمینـان بیشـتری خواهـد داد.
ایـن اسـتاد تفتیـش خاطـر نشـان سـاخت :هـدف
اساسـی مـا آشـنایی مفتشـین بـا اساسـات انـواع
مختلـف تفتیـش ،معیـارات تفتیـش و داشـتن
مهارتهـای تحلیـل مـواد مـورد نیـاز در ایـن برنامـه
آموزشـی و در ضمـن رشـد ایـن مهـارت هـا؛ اینکـه
چگونـه ایـن مفتشـین بتوانند ابـزار تفتیـش به کمک
کمپیوتـر را بـا تکنیکهـای آن بـرای بلنـد بـردن
مفیدیـت و موثریـت در تفتیـش اسـتفاده کننـد ایـن
موضـوع مفتشـین را قـادر خواهـد سـاخت تـا برای
جمـع آوری شـواهد کافـی ،درسـت و موثـق جهت
تائیـد نظریـات تفتیـش؛ اقـدام کننـد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه برنامـه هـای آتـی پـروژه
کواتـر در اداره عالـی تفتیـش گفت :مـا در نظر داریم
تا اسـتفاده ابزار تفتیش از طریـق کمپیوتر(،)CAAT
اسـتنباط و تحلیـل اطالعـات تعاملـی ( ،)IDEAتیـم
مِـت( ،)Teammateاکسـل ،اکسـس و زبـان فرمان
تفتیـش (( ACLرا در آینـده برنامـه ریـزی کنیم.
اداره عالـی تفتیـش همـواره برنامه آموزشـی ویژه ای
را بـا توجـه بـه پلان ترتیـب شـده و معیارهـای بیـن
المللـی تفتیـش در جهت باال بـردن ظرفیت کارمندان
خـود روی دسـت مـی گیـرد تـا کارمنـدان آمـوزش
دیـده بتوانندآنچـه را میآموزنـد ،در عمـل بـه کار
گیرند.
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فشرده یافتههای تفتیش
در شش ماه اول سال مالی 1395

گردآورنده:
غالم سرور هاشمی

در نتیجه بازرسیهای انجام شده در شش ماه اول سال مالی  1395مشاهدات ویافته های تفتیش مشخص و جهت تطبیق به مراجع
ذیربط فرستاده شده که فشرده آنها بصورت مجموعی به تفکیک زیر ارائه میگردد.
الف :مبالغ قابل تحصیل به خزانه دولت
مبالغی که در نتیجه بازرسیهای این اداره در شش ماه اول سال مالی  1395منحیث تفاوتهای پولی از مدارک مختلف مانند
تفاوت عدم وضع مالیه ،تفاوت قیمت ،جریمه تاخیر ،تفاوت کم کاری ،اضافه پرداخت ،کمیشن ترانسپورتی ،باقیداری معتمدین،
سنجشهای نادرست ،عدم تحویلی کرایه ،مصارف بدون اسناد حامی ،پول تضمین ،باقیات عوایدی ،بدل اعاشه ،بازگشتی سفریه،
محصول صفایی ،تکس بلبورد ها ،حق االجاره ،تفاوت قیمت زمین ،عدم اظهار نامه مالیاتی ،باقیداری اصناف و سایرمدارک بیرون
نویس و به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده که در جدول ( )1ارائه میگردد.
جدول ()1

ب :مبالغ تحصیل شده به خزانه دولت
مبالغ که منحیث تفاوتهای پولی از مدارک مختلف مانند تفاوت عدم وضع مالیه ،تفاوت قیمت ،جریمه تاخیر ،مصارف بدون اسناد
حامی ،تکت طیاره ،تفاوت کم کاری ،اضافه پرداخت ،کمیشن ترانسپورتی ،باقیداری معتمدین ،سنجشهای نادرست ،عدم تحویلی
کرایه ،باقیات ،بدل اعاشه ،محصول صفایی ،تکس بلبوردها ،و سایرمدارک منحیث یافتههای تفتیش جهت تحقق به مراجع فرستاده
شده بود ،در نتیجه اجراآت آنها و وصول اطمینانیه ها از مراجع به خزانه دولت تحصیل شده که در جدول ( )2ارائه میگردد.
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جدول ()2

ج :پیشکیهای محسوب ناشده
به مالحظه نتایج بازرسی تادیات پیشکی ذمت اشخاص ،شرکتها و معتمدین در برخی مراجع مجرا ،تصفیه و تحصیل نگردیده
است که ارقام آنها در جدول ( )3ارائه میگردد.
جدول ()3

د :باقیات ماضیه
به مالحظه نتایج بازرسیها ،باقیات ماضیه در ششماه اول سال مالی  1395در برخی ادارات ذمت اشخاص ،شرکتها و معتمدین
تصفیه و تحصیل نگردیده است که ارقام آن در جدول ( )4ارائه میگردد.
جدول ()4

ی :تفتیش بازرسی پروژههای بانک جهانی
اداره عالی تفتیش در شش ماه اول سال مالی  )33( 1395پروژه مربوط بانک جهانی را تحت بازرسی قرار داده است که به تعداد
( )33گزارش نتایج بازرسیهای فند بانک جهانی به مراجع مربوط فرستاده شده است و یافتههای تفتیش از مدارک مختلف را مبلغ
( )1,598,633,357افغانی )304,670,789( ،دالر امریکایی )544235( ،یورو احتوا نموه که اکثرا ً شامل مصارف بدون اسناد حامی،
اضافه پرداختها ،کم سنجشی مالیه ،تفاوت میان صورتهای حساب ،عدم ثبت داراییها ،جریمه تأخیر وغیره میباشد که قابل
تحصیل به خزانه دولت میباشد.
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وجوهتحصیلشدهوتصفیهشدهبهاساس
مکاتیباطمینانیهطیربعدومسالمالی
 1395از مراجع بازرسی شده
اداره عالی تفتیش منحیث عالیترین نهاد بازرسی کننده امور مالی وحسابی درسطح
کشور ،مطابق به قانون اداره عالی تفتیش ،پالیسی اداره و معیارات سازمان بین المللی ادارات
عالی تفتیش (انتوسای) ،امور مالی و حسابی سال قبل ادارات دولتی رادر مرکز والیات
وهمچنان نمایندگی های ادارات دولتی را درخارج کشور،به شکل نوبتی و براساس یک
پالن از قبل ترتیب شده ،طورقیدی بازرسی نموده وگزارش های ارایه شده از نتایج بازرسیها
را پس از تحلیل جهت تطبیق نتایج بازرسی ها و نظریات تفتیش ،رسماً به مراجع ذیربط
ارسال مینماید.
مراجع بازرسی شده مطابق به ماده پانزدهم قانون اداره عالی تفتیش مکلف اند تا از چگونگی
اجراآت شان پیرامون مشاهدات و سفارش های تفتیش در میعاد معینه رسماً به اداره عالی تفتیش
اطمینان دهند .مکاتیب اطمینانیه ایکه در ارتباط به چگونگی تحقق نتایج تفتیش طی ربع دوم سال
مالی  1395از مراجع بازرسی شده مواصلت ورزیده ،نمایانگر تحصیل و تصفیه یک قسمت از
مبالغ بیرون نویس شده نقدی و همچنان تحصیل و یا قیدوثبت وجوه جنسی ،از نتایج بازرسی
های قبلی بوده که جزئیات آن به تفکیک ریاست های سکتوری اداره ،حسب ذیل ارایه میگردد:
به اساس مکاتیب واصله ربع (سوم) سال مالی (  ) 1395از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتیش (ادارات بودجوی محلی) از صورت
تحصیل و تصفیه مبالغ اطمینان داده شده است.
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به اساس مکاتیب واصله طی ربع (سوم) سال مالی (  ) ۱۳۹۵از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتیش (تصدیها و موسسات) از
صورت تحصیل و تصفیه مبالغ اطمینان داده شده است.
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به اساس مکاتیب واصله طی ربع (سوم) سال مالی ( )1395از مراجع بازرسی شده به ریاست تفتیش عواید از صورت تحصیل و
تصفیه مبالغ قرار ذیل اطمینان داده شده است:

بر اساس مکاتب واصله مراجع از والیات و نواحی شاروالی طی ربع(سوم) سال مالی ()1395که توسط ریاست تفتیش( شاروالی
ها) پاسخ ارایه شده است ،از صورت تحصیل و تصفیه جمع ًا مبلغ ( )53.019.035افغانی وجوه تحصیل شده و مبلغ()3.939.714
وجوه تصفیه شده اطمینان داده شده است.

14

تفتیش  شماره دوم  سال1395

تعلیماتنامه

تفتیش عملکرد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﮔﺬشـت
زﻣان ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،شـیوههای ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻧﻮﺍع ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺍﻣﻮر ﻣﺎلـی ،فعالیتهـا
و عملکردهـا ﺍﯾﺠﺎدﻣﯿﮕﺮدد .ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ عالیتریـن ﻧﻬﺎد
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸور ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍی بازرسـیهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ،روﻧﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍری و ﺍدﺍره ﺍﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻔاف و ﺣﺴﺎﺑﺪه را ﺍز ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺮوﯾﺞ
مینمایـد ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪیـد (ﺳﺎل  )1392ﻧﻘﺶ ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ رﺍ ﻣﺠﺪدا ً ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﻮده و حـدود بازرسـیهای ﺍﯾﻦ ﺍدﺍره رﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ میدهد که بازرسـیها را
ﺑﻪ ﺍﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﺍت ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ المللـی (ﺍﻧﺘﻮﺳﺎی) ﻫﻤﻮﺍره ﺗﻼش مینمایـد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم بازرسـیها
ﺑﺷﻤﻮل ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل ( )1392ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮف در ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺍدﺍره
ﻋﺎلیﺗﻔﺘﯿﺶ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮدﯾﺪه ﺍﺳﺖ ﺍز ﻣﻌﯿﺎرﺍت ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠلی در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﺳﺎﯾﺮ تفتیشهـا ﺍﺳﺘﻔﺎده و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻪ آن بازرسـیها ﺍﻧﺠﺎم شـود.
ایـن رهنمودهـا بـرای ارائـه یـک چارچوب براسـاس بهترین شـیوه جهـت اجرای
مؤثـر تفتیـش عملکـرد ترتیـب شـدهاند .ایـن رهنمـود ،مطابـق بـه رهنمودهـای
تفتیـش عملکـرد سـازمان بین المللـی ادارات عالـی تتفیش انتوسـای ،پیش نویس
معیـارات بیـن المللـی نهادهای عالی تفتیـش  ،ISSAI100پیش نویـس معیارات
تفتیـش 300و  ) 3000و رهنمـود تفتیـش عملکـرد سـازمان آسـیایی ادارات عالی
تفتیـش اسوسـای ( ،)ASOSAIرهنمودهای سـایر نهادهای عالـی تفتیش جهت
حصـول اطمینـان از انطبـاق آن ،همـراه بـا بهتریـن شـیوههای بین المللی میباشـد.
ﻫﺪف ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺍرﺗﻘﺎء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪﺍری ﺍﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣؤﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ
میباشـد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﻤﮏ مینمایـد ،ﺗﻔﺘﯿﺶ عملکـرد
در وﺍﻗﻊ از روﯾﮑﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزیهـای ﻣﺴوﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی
ﺍﻗﺘﺼﺎدﯾﺖ ،مؤﺛﺮیـت و ﻣﻔﯿﺪﯾﺖ ﭘﺮده ﺑﺮدﺍﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاینـد آن ﻣﺴوﻮﻟﯿﻦ
میتواننـد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزیهـا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾنـد.
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺍز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و عملکردهـای ﻣﺨﺘﻠﻒ
دوﻟﺖ رﺍ ﺍﻧﻌﮑﺎس دﺍده ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺒا ً زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍی ﯾﺎدﮔﯿری ،ﺍرﺗﻘﺎء و ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ
فعالیتهـا میباشـد .چنانچـه آﺷﮑﺎرﺍسـت در تفتیشهـای ﻣالـیﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﯽ
ﺍﻧطبـاق ﻋﻤﻠﮑرد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺍﺳﺖ ،ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣثمـرﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ نمیتوانـد ﻧﻘﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺍﺻﻼح فعالیتهـای آﯾﻨﺪه ﺍدﺍرﺍت و
وزارتخانههـا دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ روز ﺍﻓﺰون ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن
تفتیـش ﺍﻗﺘﺼﺎدﯾﺖ ،ﻣؤﺛﺮﯾﺖ و ﻣﻔﯿﺪﯾﺖ ﺑﺮﺍی فعالیتهـای آﯾﻨﺪه ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
و ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺍدﺍره ﻋﺎلـی ﺗﻔﺘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ دﺍرد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋۀ
ﺟﻬﺖ اجـرای ﺗﻔﺘﯿﺶ عملکـرد در عمـوم ادارات بودجـوی ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشـد

و ﻻزم دﺍﻧﺴﺖ ﺗﺎ رﻫﻨﻤﻮدي رﺍ ﺑﺮ ﺍسـاس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍدﺍرﺍت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ(ﺍﻧﺘﻮﺳﺎی)،
ﮐﻪ ﺍدﺍره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ فعـال آﻧﺮﺍ دﺍرﺍ
ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿب ﻮ بـه دﺳﺘﺮس ﻣﻔﺘﺸیـن ﻗﺮﺍر دﻫﺪ .ﺍﯾﻦ
رﻫﻨﻤﻮد ﺍز ﯾﮑﻄﺮﻑ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ را ﮐﻤﮏ میکنـد
ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﮑﯽ برنامههـا رﺍ ﺍز دﯾﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﯾﻦ
ﺗﻔﺘﯿﺶ ،جسـتجو نماینـد و ازﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺍز ﺿﺎﯾﻊ
ﺷﺪن هزینههـای ﻫﻨﮕﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
پروژههـا ﺑه مصـرفﻣﯿﺮﺳﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
مـواردی کـه شـامل ایـن تعلیماتنامـه میباشـد
ً
مختصرذیلا بـه آن اشـاره میگـردد:
بشـکل
 در فصـل اول و دوم بطـور عمـوم بـاالیتعریفهـای تفتیـش عملکـرد و اصـول عمومـی
ایـن تفتیـش تذکـر بـه عمـل آمـده اسـت.
 در فصـل سـوم وچهـارم مراحـل پالنگـذاریراهبـردی ( )Strategic Planningوترتیـب
پلان کارتفتیـش مـورد بحـث قرارگرفتـه اسـت.
 در فصـل پنجـم و ششـم کار سـاحوی تفتیـش( ،)Audit Executionتحلیـل و تجزیـه
مـدارک واسـناد گنجانیـده شـده اسـت.
 بـه همیـن ترتیـب در فصـل هفتـم ،هشـتم و نهمکـه فصـول اخیـر تعلیماتنامـه میباشـد مرحلـه
گـزارش نویسـی ،پیگیـری و اطمینـان کیفیـت از
پیگیـری در نظرگرفتـه شـده اسـت.
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تحلیل وضعیت مالی کشور بر اساس
نتایج بازرسی حساب قطعیه سال مالی 1394

حسـاب قطعیـه سـال مالـی  1394کـه در سـال مالی  1395توسـط کمیسـیون مربوطه اداره عالـی تفتیش مورد بازرسـی قرار گرفـت ،چگونگی
تحقـق بودجـه عـادی و انکشـافی و همچنیـن عوایـد پیش بینی شـده ،تحقق یافته و تحصیل شـده واحدهـای بودجوی دولت را طی سـال مالی
 ،1394نشـان میدهد.
دولـت جمهوری اسلامی افغانسـتان مصارف عــادی و انکشـافی خـود را از طریق عواید مالیاتـی و غیر مالیاتی داخلـی و کمک های خارجی
و یـک بخـش کوچـک آن را از طریق دریافت قـروض ،تمویل مینماید.
ایـن بخـش از گـزارش حسـاب قطعیـه یـک مـرور کلـی را در مـورد وضعیـت مالـی ،منابع و اسـتفاده از وجـوه دولت طی سـال مالـی ()1394
درمقایسـه 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  1394مبلـغ ( )436.172.870.000افغانی کـه ( )35.19درصد تولیـدات ناخالص داخلی
( )GDPرا احتـوا مینماید.
مجمـوع بودجـه عـادی سـال مالـی  )22.87( ،1394درصـد تولیـدات ناخالـص داخلی ( )GDPرا تشـکیل میدهـد و مجموع بودجه انکشـافی
سـال مالـی  )12.32( ،1394درصـد تولیـدات ناخالـص داخلـی)  )GDPرا احتوا مـی نماید.
مصـارف دولـت در سـال مالـی  1394از طریق بودجه عـادی مبلـغ ( )235.889.089.744افغانی و بودجه انکشـافی مبلـغ ()82.908.924.659
افغانـی ،جمعـاً مبلـغ ( )318.798.014.403افغانـی در مقایسـه بـا مبلـغ ( )300.986.114.038افغانـی مجمـوع بودجه عادی وانکشـافی درسـال
 1393و مبلـغ ( )278.144.662.094افغانـی در سـال  ،1392مبلـغ ( )189.383.812.905افغانـی در سـال  1391و مبلـغ ()199.181.991.505
افغانـی در سـال  ،1390نشـاندهنده یـک افزایـش نظر به سـالهای متذکره میباشـد.
بـه اسـاس پیـش بینی¬هـای موجـود ،تولید ناخالـص داخلـی ( )GDPدر سـال ( )1394مبلـغ ( )1.239.380.000.000افغانی وانمـود گردیده
کـه مطابـق بـه آن مصـارف مجموعـي دولت در سـال مالی  1394حـدود ( )25.72درصد که از جملـه مصارف بودجه عـادی ( )19.03درصد
و مصـارف بودجـه انکشـافی ( )6.69درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی ( )GDPرا تشـکیل میدهـد .در حالـی کـه مجمـوع مصـارف دولـت در
سـال مالـی ( )1393حـدود ( )24.89درصـد توليـدات ناخالص داخلي ( )GDPرا احتـوا مینمود ،که از جمله مصـارف بودجه عادی ()18.88
درصـد ومصـارف بودجـه انکشـافی ( )6درصـد تولید ناخالـص داخلی ( )GDPرا تشـکیل میداد.
در سـال  1392حـدود ( )23.2درصـد توليـد ناخالـص داخلـي میگردد ،کـه ازجمله مصـارف بودجه عـادی ( )16.5درصد ومصـارف بودجه
انکشـافی ( )6.7درصـد تولیـد ناخالص داخلی را تشـکیل میدهد
جدول و گراف ذیل ،جزئیات مصارف بودجه عادی و انکشافی را طی پنج سال اخیر ،ارایه می دارد.
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جدول  :2.1مجموع مصارف بودجه عادی وانکشافی دولت در  5سال اخیر

بـه مالحظـه جـدول فـوق مجمـوع مصارف بودجه عادی و انکشـافی در سـال  1394به مقاسـه سـال  1393افزایـش ( )5.9درصدی
را نشـان مـی دهـد .کـه از جملـه مصارف بودجـه عادی در سـال  1394به مقایسـه سـال  )3.3( ،1393درصد افزایش نموده اسـت،
بـه همیـن ترتیـب مصارف بودجه انکشـافی در سـال  1394در مقایسـه بـا سـال  )14.12( ،1393درصد افزایش یافته اسـت.
علاوه بـرآن مجمـوع مصـارف بودجـه عـادی و انکشـافی سـال  1393بـه مقایسـه سـال  1392افزایـش ( )8.2درصـدی را نشـان
میدهـد .کـه از جملـه مصـارف بودجه عادی در سـال  1393به مقایسـه سـال  )15.3( ،1392درصد افزایش نموده اسـت و مصارف
بودجـه انکشـافی در سـال  1393در مقایسـه بـا سـال  )9.4( ،1392درصـد کاهش یافته اسـت.
مجموع مصارف بودجه عادی و انکشـافی سـال  1392به مقایسـه ( 9ماه سـال  46.9 ،)1391درصد در مقایسـه با سـال 12( 1390
مـاه)  39.6درصـد افزایـش را نشـان میدهـد .کـه از جمله مصـارف بودجه عادی در سـال  12( 1392ماه) در مقایسـه با ( 9ماه سـال
 45.8 )1391درصـد و در مقایسـه بـا سـال  12(1390مـاه) درحـدود  32.5درصـد و مصـارف بودجـه انکشـافی در سـال  1392در
مقایسـه با سـال  49.6 ،1391درصد و به مقایسـه سـال  61 ،1390درصد افزایش داشـته اسـت.
شکل  :2.1روند مصارف بودجه ملی را نشان میدهد (ارقام به ملیارد افغانی)
جدول  :2.1مجموع مصارف بودجه عادی وانکشافی دولت در  5سال اخیر

با توجه شـکل  2.1فوق ،افزایش بیشـتر در مصارف عادی و افزایش نسـبی در مصارف انکشـافی مشـاهده می شـود .اما برخالف
چندین سـال اخیر که سـهم مصارف انکشـافی در مقایسـه با مصارف عادی رو به کاهش بود ،در دو سـال ( 1391و  )1392سـهم
مصـارف انکشـافی در مجمـوع مصـارف اندکی افزایش و مجددا در سـال  1393کاهش و در سـال  )14.12( 1394درصد افزایش
یافته اسـت .سـهم مصارف انکشـافی در مجموع مصارف در سـال  )25( 1390درصد در سـال  1391به ( )28.3درصد و در سـال
 1392بـه ( )28.8درصـد افزایـش ،در سـال  1393بـه ( )24.14در صد کاهش و در سـال  1394به ( )26درصد افزایش یافته اسـت.

تفتیش  شماره دوم  سال1395

17

گزارشها
شکل  :2.2سهم مصارف عادی وانکشافی در مجموع مصارف (به اساس فیصدی)

عواید داخلی و کمک های خارجی
چگونگی تمویل مصارف بودجه عادی در سال 1394
مجمـوع عوایـد از منابـع داخلـی در سـال  1394بـر اسـاس سـند بودجـه مبلـغ ( )125.513.000.000افغانـی ،کـه از جملـه مبلـغ
( )121.702.646.000آن جهـت تمویـل بودجـه عـادی و مبلـغ ( )3.810.354.000افغانـی جهـت تمویـل بودجـه انکشـافی پیـش
بینـی و منظـور گردیـده اسـت.
مجمـوع وجـوه دریافتـی از منابـع داخلـی ( )122.349.981.833مـی باشـد کـه حـدود ( )9.87درصـد تولیـدات ناخالـص داخلی
( )GDPرا احتـوا مینمایـد .سـهم منابع مختلـف در عواید داخلی ( )48.9درصـد عواید مالیاتـی )24.9( ،درصد محصول گمرکی
و فیـس هـا )22( ،درصـد عوایـد غیـر مالیاتـی ( )0.62درصد عوایـد متفرقه وفروش دارائی هـای غیر منقول و حـدود ( )3.6درصد
سـهمیه هـای اجتماعـی مـی باشـد .کمکهـای خارجـی در سـال  1394مبلـغ ( )122.818.069.877افغانـی بـود کـه ( )9.9درصد
تولیـدات ناخالـص داخلـی ( )GDPرا احتـوا مـی نمایـد .مجموع وجوه دریافت شـده جهت تمویـل بودجه عـادی از منابع داخلی
و خارجـی مبلـغ ( )245.168.051.710افغانـی در سـال مالـی  1394نشـان داده شـده کـه ( )19.8درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی
( )GDPمی باشـد.
در سـال مالـی  1393سـهم عوایـد مالیاتـی ( )52.29درصـد ،محصـول گمرکـی و فیسهـا ( )25.95درصـد ،عوایـد غیـر مالیاتـی
( )17.02درصـد ،عوایـد متفرقـه و فـروش دارائیهـای غیـر منقـول ( )0.38درصـد و سـهمیه هـای اجتماعـی حـدود ( )4.37درصد
مـی باشـد .کمـک هـای خارجـی در سـال مالـی  1393مبلـغ ( )119.099.686.722افغانی بوده کـه ( )9.85درصد تولیـد ناخالص
داخلـی احتـوا مـی نماید.
در سـال مالـی  1392سـهم عوایـد مالیاتـی ( )4.4درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی ( ،)GDPمحصـول گمرکـی و فیسهـا ()2.36
درصـد ،عوایـد غیـر مالیاتـی ( )1.8درصـد و سـایر عوایـد ( )0.5درصـد تولیـد ناخالـص داخلی ( )GDPمیباشـد که در مقایسـه
بـا سـال مالـی ( 9مـاه) سـال  ،1391عوایـد داخلـی در سـال مالـی  1392درحـدود ( )33.8درصـد و در مقایسـه با سـال مالی 1390
(شـامل  12مـاه) 10 ،درصـد افزایـش را نشـان مـی دهد.
مجمـوع بودجـه عـادی سـال مالـی  1394بـر اسـاس سـند بودجـه حـاوی مبلـغ ( )283.486.331.000دوصدوهشـتاد وسـه ملیـارد
وچهارصدوهشتادوشـش ملیـون و سـه صدوسـی ویـک هزارافغانـی پیـش بینـی گردیـده ،کـه تمویـل آن ازمنابـع داخلـی مبلـغ
( )121.702.646.000افغانـی یـا ( )42.93درصـد واز مسـاعدتهای خارجی مبلغ ( )161.783.685.000افغانـی یا ( )57.07درصد،
درنظرگرفتـه شـده کـه درمنابـع تمویلـی آن بـه مقایسـه اصـل بودجـه منظورشـده کـدام مـازاد ویا کسـربه نظرنمی رسـد.
بـه همیـن ترتیـب مجمـوع بودجـه انکشـافی ابتـدای سـال مالـی ( )1394حـاوی مبلـغ ( )152.686.539.000یکصـدو پنجـاه ودو
ملیـاردو ششصدوهشتادوشـش ملیـون و پنجصدوسـی ونـه هزارافغانـی بـوده ،کـه تمویـل آن از منابـع داخلـی ()3.810.354.000
افغانـی یـا ( )2.49درصـد ،از مـدرک مسـاعدتهای بالعـوض خارجـی مبلـغ ( )137.320.231.000افغانـی یـا ( )89.93درصـد و
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قـروض ( )3.649.135000افغانـی یـا ( )2.39درصـد وانمـود گردیـده ،کـه بـا توجـه بـه منابـع تمویلـی مبلـغ ()7.906.820.000
افغانـی یـا ( )5.18درصـد کسـر در بودجـه انکشـافی ،بمالحظـه میرسـد.
توضیـح فـوق میرسـاند کـه سـهم عوایـد داخلـی در تمویل بودجـه عـادی مبلـغ ( )121.702.646.000افغانـی یـا ( )42.93درصد،
درتمویـل بودجـه انکشـافی مبلـغ ( )3.810.354.000افغانـی یـا ( )2.5درصـد و درمجمـوع بودجـه عـادی و انکشـافی مبلـغ
( )125.513.000.000افغانـی یـا ( )28.77درصـد پیـش بینـی گردیـده ،در حالیکـه سـهم عوایـد داخلـی درتمویـل بودجـه عادی
سـال مالـی  1393مبلـغ ( )128.366.620.000افغانـی یـا ( )45.77درصـد ،درتمویـل بودجـه انکشـافی مبلـغ ()11.070.498.000
افغانـی یـا ( )7.48درصـد و درمجمـوع بودجه عـادی و انکشـافی مبلـغ ( )139.437.118.000افغانی یـا ( )32.55درصد پیش بینی
گردیـده ،کـه بـا نظرداشـت آن سـهم عواید داخلی سـال مالی  1394در تمویل بودجه عادی به مقایسـه سـال مالـی  1393درحدود
( )5.19درصـد و در تمویـل بودجـه انکشـافی حدود ( )65.58درصـد و درتمویل بودجه عادی و انکشـافی ( )9.98درصد کاهش
را نشـان میدهد.
مقایسـه وجـوه دریافـت شـده طـی هفت سـال اخیر جهـت تمویل بودجه عادی نشـان دهنـده سـیرصعودی در هر دو بخـش عواید
داخلـی و مسـاعدت دونرهـا بـه جز سـال  1393می باشـد .لیکن ،سـهم مسـاعدت دونرهـا در مجمـوع عواید بودجه عـادی ،که در
سـال مالـی  1388مسـاوی بـه ( )34درصـد بـود ،در سـال  1389بـه ( )40درصـد افزایش یافتـه که این رقـم در سـال  1390به ()38
درصـد تقلیـل داشـته و در سـال مالـی  1391دو بـاره به ( )44.6درصد ،در سـال  1392بـه ( )56درصد ،در سـال  1393به ( )54.3و
در سـال  1394به ( )50درصد در نوسـان بوده اسـت.
جدول ذیل جزئیات عواید بودجه عادی را در هفت سال اخیر نشان میدهد.

سـهم عوایـد داخلـی و مسـاعدت هـا جهـت تمویـل بودجـه عـادی نشـان میدهـد کـه ،سـهم عوایـد مالیاتـی و همچنیـن محصـول
گمرکـی و فیـس هـا در مجمـوع عوایـد عـادی طـی  7سـال اخیـر کاهش یافته اسـت .بـرای مثال سـهم عوایـد مالیاتـی در مجموع
عوایـد از ( )31.16درصـد در سـال مالـی  1389بـه ( )26.43درصد در سـال مالـی  1391تقلیل یافته و این رقم در سـال مالی 1392
بـه ( )21.16درصـد کاهـش و در سـال  1393بـه ( )23.9درصـد و در سـال  1394بـه ( )24.4درصـد افزایـش بسـیار ناچیـز داشـته
اسـت .بـه همیـن ترتیـب ،سـهم محصـول گمرکی و فیـس هـا از ( )22.56درصد در سـال مالی  1389بـه ( )14.52درصد در سـال
مالـی  1391تقلیـل یافتـه کـه ایـن رقـم در سـال مالـی  1392بـه ( )11.35درصد کاهش و در سـال مالـی  1393بـه ( )11.85درصد
و در سـال  1394بـه ( )12.4درصـد تغییـر را بـا افزایـش ناچیـز در دو سـال اخیـر نشـان میدهد ،اما سـهم مسـاعدت دونرهـا در این
مـدت زمـان ،بصـورت قابل توجهی افزایش یافته اسـت ،که چنانچه سـهم مسـاعدتها در مجمـوع عواید از ( )37.8درصد در سـال
 1390بـه ( )44.6درصـد در سـال مالـی  ،1391و یـک جهـش زیـاد در سـال  1392بـه ( )56.12درصد داشـته و در سـالهای 1393
بـه ( )54.35درصـد و در سـال  1394بـه ( )50.1درصـد کاهـش مـی یابـد .روند فعلـی تاثیر 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 انكشـافي عمدتـاً از مسـاعدت هـاي دونرهـا ،قسـما ازعوایـد داخلـی ويـك بخـش بسـيار كوچـك آن از قـروض تمویـل
ميگردد.
مجمـوع عوایـد دولـت بـرای تمویـل مصـارف بودجـه عـادی در سـال  1394مبلـغ ( )245.168.051.710افغانـی ،از جملـه مبلـغ
( )122.349.981.833افغانـی از منابـع داخلـی و مبلـغ ( )122.818069877افغانـی مربـوط مسـاعدتهای خارجـی مـی باشـد.
عوایـد داخلـی در سـال مالـی  1394حـاوی مبلـغ ( )122.349.981.83افغانـی کـه بـا توجـه بـه مصـارف بودجـه عـادی کـه مبلـغ
( )245.168.051.710افغانـی را احتـوا مـی نمایـد ،حـدود ( )49.9درصـد مـی باشـد ،کـه نسـبت به سـال  1393که عوایـد داخلی
( )43.8درصـد بودجـه عـادی را تشـکیل میـداد ،بیشـتر و نسـبت به سـال  1392عوایـد داخلـی ( )55.2درصد و سـال  1391عواید
داخلـی ( )60.2درصـد و در سـال مالـی  1390عوایـد داخلـی ( )66.5درصـد مـی باشـد ،هنـوز فاصلـه زیـادی دارد.
سیر نزولی عواید داخلی در تمویل مصارف عادی در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول  :2.3فيصدي سهم عوايد داخلي و مساعدت ها در مصارف بودجه عادي (ارقام به افغانی)

بـه اسـاس توضیـح فـوق عوایـد دریافتـی جهت تمویـل بودجه عـادی از ( )73.11درصـد در سـال  )72.84( ،1388درصد درسـال
 )66.54( 1389درصد درسـال  )60( ,1390درصد در سـال  )55.2( ،1391درصد در سـال  )43.8( 1392درصد در سـال  1393و
( )49.9درصـد در سـال  1394را نشـان میدهـد ،کـه پاییـن تریـن حد آن در طی سـالهای اخیر در سـال  1393بوده اسـت.
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توسـعه خلا و افزایـش فاصلـه میـان عوایـد داخلـی و مصـارف عـادی روی مدیریـت مالـی دولـت و ثبـات مالـی تاثیـرات منفـی
بسـزایی را بجـا میگـذارد .درحالیکـه تمویل مصـارف عادی از عوایـد داخلی و بدون همـکاری نهاد های مسـاعدت کمک کننده
بیـن المللـی یکـی از اهـداف بـزرگ دولـت درکوتـاه مـدت میباشـد .ولـی بـا توجـه بـه افزایـش مصـارف عادی نسـبت بـه عواید
داخلـی در جریـان هفـت سـال اخیـر و بخصـوص تمویـل ( )49.9درصد مصارف عـادی در سـال  1394از طریق منابـع داخلی که
کمتـر از سـالهای  1388الـی  1392میباشـد ،تالشـهای دولـت را در ایـن راسـتا بـه چالـش مواجـه سـاخته اسـت .افزایـش مصارف
عـادی بـا توجـه بـه عوایـد داخلـی ،یک چالـش بـزرگ در خودکفایـی کشـور در آینـده نزدیک بشـمار میرود.
تطبیق بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1394
دولـت در جهـت تطبیـق واسـتفاده از بودجـه منظور شـده و تحقـق پروژه هـا درمطابقت با صالحیـت های بودجوی و سـایر قوانین
و مقـررات نافـذه اجـراات میکنـد .در سـال مالـی  1394مجمـوع مصـرف بودجـه عـادی درحـدود ( )82.96درصد بودجـه منظور
شـده میباشـد ،کـه از ( )81درصـد در سـال  1393در حـدود ( )1.96درصـد بیشـتر و از ( )90.41درصد در سـال  1392و ()86.55
درصـد در سـال  1391کمتـر می باشـد .ازمجمـوع مبلـغ ( )48.433.436.114افغانـی وجوه باقیمانـده درقطعیه بودجه عـادی ،مبلغ
( )32.042.613.874افغانـی وجـوه باقیمانـده دربودجـه وزارت دفـاع ملـی و مبلـغ ( )14.133.511.040افغانـی دربودجـه وزارت
امورداخلـه کـه بالترتیـب ( )66درصـد و ( )29درصـد مجمـوع وجـوه باقیمانـده بودجه عادی را تشـکیل میدهد ،قابل توجه اسـت.
جدول  :2.4چگونگی تحقق بودجه عادی

طوریکـه در جـدول فـوق مالحظـه مـی گـردد ،در طـی چهار سـال اخیـر ،عالوه بـر اینکـه فیصدی مصـرف بودجه عـادی کاهش
پیـدا کـرده ،میـزان عوایـد داخلـی در تأمیـن بودجـه عـادی نیـز بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش یافتـه اسـت و سـهم مسـاعدتهای
خارجـی در بودجـه عـادی افزایـش یافتـه اسـت ،که عدم مصـرف در بودجـه عادی به معنـای صرفه جویـی بودجوی تلقی نشـده،
بلکـه نشـاندهنده ظرفیـت پائیـن ادارات در مصـرف اصولـی بودجـه در مقاصـد تعیین شـده می باشـد.
همچنـان مصـرف بودجـه انکشـافی از ( )45.81درصـد درسـال مالـی  1393بـه ( )54.52درصـد در سـال مالـی  1394افزایـش را
نشـان میدهد.
جدول  :2.5مصرف بودجه انکشافی
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افزایش نسـبی در اسـتفاده از بودجه انکشـافی در سـال  1394در مقایسـه با سـال  1393نشـان دهنده تزئید مصارف در سکتور زیربنا
ومنابـع طبیعـی ،صحـت ،زراعـت و انکشـاف دهات ،مصونیـت اجتماعی و اداره اقتصادی وانکشـاف سـکتورخصوصی می باشـد.
لیکـن ،در دو سـکتور حکومتـداری وحاکمیـت قانون و معارف کاهش در اسـتفاده از بودجه انکشـافی دیده می شـود.
بـه همیـن ترتیـب از جملـه مبلـغ ( )152.686ملیـارد افغانـی بودجـه انکشـافی سـال مالـی  1394مبلـغ ( )63.558ملیـارد افغانـی یـا
( )41.62درصـد درسـکتور زیربنـا و منابـع طبیعـی ،مبلغ ( )39.635ملیـارد افغانی یا ( )25.95درصد درسـکتور زراعت وانکشـاف
دهـات مبلـغ ( )20.178ملیـارد افغانـی یـا ( )13.21درصـد درسـکتور معـارف ،مبلـغ ( )15.481ملیـارد افغانـی یـا ( )10.14درصد
درسـکتورصحت )8.347( ،ملیـارد افغانـی یـا ( )5.46درسـکتور اقتصـاد وانکشـاف سـکتورخصوصی و متباقـی درسـکتور هـای
امنیـت ،حکومـت داری ،حاکمیـت قانـون وحقـوق بشـر ومصؤنیـت اجتماعـی ،اختصـاص یافته اسـت.
بـا توجـه بـه مـوارد متذکـره در مجمـوع مبلـغ ( )436.172ملیـارد افغانی بودجـه ملی (عادی وانکشـافی) سـال مالی  1394سـکتور
امنیـت بـا داشـتن مبلـغ ( )192.156ملیـارد افغانـی یـا ( )44.05درصـد در صدر سـکتور ها قرارداشـته ،بـه تعقیب آن سـکتورزیربنا
ومنابـع طبیعـی بـا داشـتن ( )67ملیـارد افغانـی یـا ( )15.36درصـد ،سـکتور معـارف بـا داشـتن مبلـغ ( )56.234ملیـارد افغانـی یـا
( )12.89درصـد و سـکتور زراعـت و انکشـاف دهات با داشـتن ( )41.544ملیارد افغانـی یا ( )9.52درجایگاه دوم ،سـوم و چهارم
قراردارند.
از مجمـوع  152.686ملیـارد افغانـی بودجـه انکشـافی سـال مالی  ،1394مبلـغ ( )82.908.924.659افغانی به مصرف رسـیده اسـت
کـه در حـدود ( )54.5درصد می باشـد.
مصرف مجموعی بودجه انکشافی در سال مالی  ،1394نسبت به سال قبل قسمأ افزایش یافته ،درحدود ( )54درصد است.
طـی سـال  1394دوازده واحـد بودجـوی ذیـل حـدود ( )89درصـد مجموع بودجـه انکشـافی و ( )90.28درصد مجمـوع مصارف
انکشـافی را بخـود اختصـاص داده اند:
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علاوه بـر عـدم اسـتفاده مطلوب از بودجه توسـط اکثـر ادارات فوق الذکـر ،برخی از نهاد های دیگر نیز نتوانسـته اند یک قسـمت
بیشـتر بودجـه انکشـافی خـود را بـه مصـرف برسـانند ،این نهـاد ها عبـارت انـد از وزارت کار و امـور اجتماعی -شـهدا و معلولین،
اداره تسـهیل کننـده قرضـه هـای کوچک در افغانسـتان ( ،)MISFAاداره محیط زیسـت ولسـی جرگه ،ریاسـت محافظت ریئس
جمهـور ،وزارت امـور خارجـه ،لـوی سـارنوالی ،اداره مسـتقل ارگان های محلی وزارت امـور خارجه ،وزارت عدلیـه ،اداره عالی
تفتیـش ،ریاسـت انسـجام امور کوچیهـا و اداره مرکزی احصائیه میباشـد.
یکـی از مـواردی کـه در جریـان بازرسـی مصـارف بودجـه انکشـافی مشـاهده گردیـد و درسـالهای قبلی بشـمول سـالهای ،1391
 1393 ،1392و  1394نیـز مشـاهده میگـردد ،عبـارت انـد از :عـدم مصـرف بودجـه برخی از پـروژه ها با وصـف موجودیت بودجه
قابـل مالحظـه و در بسـا مـوارد بـا وجـود مطالبـه تخصیص کـدام فعالیت نداشـته ومصرف شـان صفر میباشـد .بطور مثـال از جمله
( )606پـروژه قابـل تطبیـق کـه در قطعیـه ثبـت مـی باشـد ( )158پـروژه یـا  26%پـروژه هـا هیچ نـوع فعالیـت نداشـته و مصرف آن
صفـر گـزارش داده شـده اسـت .علاوه بـرآن در ( )172پـروژه نیـز ،فیصدی مصـرف بودجـه ،پایین تـر از پنجاه درصد می باشـد.
دریـک تعـداد زیـاد از پـروژه های انکشـافی ،بخصوص در سـکتورهای زیربنا ومنابع طبیعـی ،معارف ،صحت زراعت و انکشـاف
دهـات ،اداره اقتصـادی وانکشـاف سـکتورخصوصی طی چند سـال اخیر بشـمول سـال  1394مصـرف قابل توجه صـورت نگرفته
اسـت .مثـال هـای ذیل تصویـر روشـنی را در این رابطه بیـان میدارد:
وزارت معارف
دروزارت معـارف پـروژه اعمارمکاتـب دروالیـات سـرحدی مصارف آن درسـال  1389ازمبلـغ ( )61.498.000افغانی  27درصد،
درسـال  1390ازمبلـغ ( )42.226.210افغانـی  14درصـد ،سـال  1391ازمبلـغ ( )38.419.000افغانـی  22درصد ،سـال  1392ازمبلغ
( )31.583.500افغانـی وسـال  1393مبلـغ ( )34.013.000افغانـی صفربـوده وسـال مالـی  1394ازمبلـغ ( )11.680.269افغانـی 22
درصد.
پـروژه انکشـاف زیربنـای تعلیـم وتربیـه مصـارف آن درسـال  1389ازمبلـغ ( )3.086.103.500افغانـی صفربـوده ،درسـال 1390
ازمبلـغ مجموعـی ( )3.091.558.950افغانـی  27درصـد ،سـال  1391ازمبلـغ ( )1.975.459.500افغانـی  14درصـد سـال 1393
ازمبلـغ ( )2.224.349.920افغانـی  30درصـد ،سـال  1393ازمبلـغ ( )1.993.344.192افغانی  32درصدودرسـال مالـی  1394ازمبلغ
( )3.307.392.154افغانـی  19درصـد.
پـروژه تعلیمـات اساسـی وسـواد آموزی ،ازجمله مصـارف آن درسـال  1390ازمبلغ مجموعـی ( )470.000.000افغانـی صفربوده،
سـال  1391از مبلـغ ( )1.140.214.613افغانـی  38درصدودرسـال  1390ازمبلـغ ( )18.916.0827افغانـی  8درصدصـورت گرفتـه
است.
وزارت صحت عامه
پـروژه اقدامـات کنتـرول مالریـا و تقویه سیسـتم عرضه خدمات صحی در سـال  1389از مبلغ مجموعـی ( )317.238.500افغانی 4
فیصـد ،در سـال  1390از مبلـغ ( )462.187.660افغانـی  13فیصد در سـال  1391از مبلغ ( )244.573.500افغانی  17فیصد ،درسـال
 1393از مبلـغ ( )71.173.704افغانـی  48فیصـد ودرسـال مالی  1394ازمبلغ ( )75.090.660افغانی  7فیصد بمصرف رسـیده اسـت.
وزارت زراعت
پـروژه اعمـار دو بـاب تعمیـر جدیـد در مرکـز وزارت زراعـت از  1389الی ختم سـال مالی  1394ادامه داشـته که در سـال 1389
( )15فیصـد ،سـال  )5( ،1391فیصـد ،سـال  )2( ،1392فیصـد و بـا وصـف تخصیـص دسـت داشـته مبلـغ ( )34.040.440افغانی در
سـال  1393و مبلـغ ( )2.085.459افغانـی در سـال  ،1394مصرف آن صفربوده اسـت.
پـروژه تقویـت زراعـت و انکشـاف دهـات در زون غـرب از سـال  1389الی ختم سـال مالی  1394ادامه داشـته کـه مصارف آن از
سـال  1389الـی  1393بـا وجـود داشـتن تخصیص ،صفـر بوده ،اما در سـال مالـی  1394از مبلـغ ( )112.700.505افغانـی  39فیصد
مصرف داشـته است.
پـروژه آبیـاری وذخایـر آب از سـال  1389الـی سـال مالی  1394ادامه داشـته مصارف آن در سـال  1391از مبلـغ ()100.000.000
افغانـی  21فیصـد ،سـال  1393از مبلـغ ( )391.543.544افغانـی  3فیصـد ودر سـال مالـی  1394از مبلـغ ( )267.795.348افغانی 47
فیصد .
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وزارت احیاء وانکشاف دهات
پـروژه برنامـه انکشـاف سـاحوی از سـال  1392الـی سـال مالـی  1394ادامـه داشـته ازجملـه مصـارف آن در سـال  1391از مبلـغ
مجموعـی بعدازتعدیلات ( )1.300.000.000افغانـی  15فیصـد ،درسـال  1392مبلـغ ( )1.053.794.222افغانـی  35درصـد ،سـال
 1393مبلـغ ( )920.033.408افغانـی  7فیصـد و در سـال مالـی  1394از مبلـغ ( )86.303.871افغانـی  41درصـد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
پـروژه تقدیـر از اجـراات خـوب ( )GPIاز جملـه مصـارف آن در سـال مالـی  ۱۳۹۴از مبلـغ مجموعـی بعـد از تعدیلات
( )1.475.466.028افغانـی ،یـا  ۵۳فیصـد مـی باشـد.

سکتور زیربنا و منابع طبیعی:

وزارت معادن و پطرولیم
پـروژه احیـای مجـدد چـاه هـای گاز شـبرغان پـروژه مذکـور از سـال  1389الـی ختـم مالـی سـال  1394ادامـه داشـته و مصـارف
آن در سـال  1389از مبلـغ ( )106.700.000افغانـی  16فیصـد ،سـال  1390از مبلـغ ( )1.402.346.382افغانـی  1فیصد ،سـال 1391
از مبلـغ ( )1.488.189.001افغانـی  6فیصـد ،سـال  1393از مبلـغ ( )298.235.218افغانـی  32فیصـد و سـال مالـی  1394ازمبلـغ
( )212.894.483افغانـی  41فیصـد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
پـروژه توسـعه شـبکه فایبـر نـوری از سـال  1389الـی ختم سـال مالـی  1394ادامـه داشـته در سـال  1390از مبلـغ ()293.501.840
افغانـی و سـال  1391از مبلـغ ( )809.736.000افغانـی مصـارف آن صفربـوده ،سـال  1392از مبلـغ ( )1.287.714.073افغانـی 39
فیصـد ،سـال  1393ازمبلـغ ( )940.288.328افغانـی  25فیصـد و سـال مالـی  1394از مبلـغ ( )579.680.403افغانـی  54فیصـد.
وزارت انرژی و آب
پـروژه بازسـازی عاجـل پـروژه تامین برق (بازسـازی ولتاژ متوسـط شـبکه کابل ،بازسـازی بند برق نغلو ،بازسـازی لیـن انتقال 110
کیلوولـت از نغلـو بـه کابـل و سـاختمان لین انتقال  110ولت از سـب ستیشـن چمتله به سـب استیشـن شـمال شـرق) از سـال 1389
الـی ختم سـال مالـی  1394ادامه دارد.
از جملـه مصـارف آن در سـال  1389از مبلـغ ( )415.208.500افغانـی  47فیصـد ،سـال  1392ازمبلـغ ( )145.893.145افغانـی 29
فیصـد ،سـال  1393از مبلـغ ( )276.906.336افغانـی و سـال مالـی  1394از مبلـغ ( )246.242.622افغانـی صفربـوده.
پـروژه دیزایـن و سـاختمان پـروژه گمبیـری :ازجملـه مصـارف آن درسـال  1389از مبلـغ ( 12 ،)339.500.000فیصـد سـال 1390
مبلـغ ( )285.666.940افغانـی ،سـال  1392مبلـغ ( )30.391.000افغانـی ،سـال  1392مبلـغ ( )314.716.896افغانـی مصـارف آن
صفربـوده ،سـال  1393از مبلـغ ( 22 )227.675.392فیصـد وسـال مالـی  1394مبلـغ ( )146.083.760افغانـی  10فیصـد.
پـروژه تمدیـد لیـن انتقـال  220کیلـو ولـت از سـرحد تاجکسـتان بـه کندز و پلخمری به شـمول سـب اسیتشـن های کنـدز و بغالن
از سـال  1389الـی سـال  1394ادامـه دارد ،از جملـه در سـال  1391از مبلـغ ( )352.200.878افغانـی  38فیصـد سـال  1392مبلـغ
( )533.597.263افغانـی  38فیصـد ،سـال  1393مبلـغ ( )502.481.233افغانـی  41فیصـد و سـال مالی  1394مبلـغ ()266.468.388
افغانـی مصـرف آن صفر میباشـد.
پروژه توزیع برق در شهر کابل و مزار شریف و اعمار سب استیشن در ایبک سمنگان:
در سـال  1389از مبلـغ ( )676.476.000افغانـی  15در صـد ،در سـال  1390از مبلـغ ( )554.115.873افغانـی  20درصـد در سـال
 1391از مبلـغ ( )278.398.500افغانـی  1درصـد ،در سـال  1393از مبلـغ ( )140.027.216افغانـی و سـال مالـی  1394از مبلـغ
( )43.986.900افغانـی صفـر بـوده اسـت.
پـروژه تحکیـم عاجـل دیـوار هـای دریا آمو :از جملـه در سـال  1393از مبلغ ( 32 )206.888.528فیصد وسـال مالـی  1394از مبلغ
( )268.337.475افغانـی  27فیصد.
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وزارت فواید عامه
دروزارت فوایـد عامـه پـروژه احیـاء مجـدد قیـر ریـزی سـرک از دوشـی الـی پلخمـری ،مصـارف آن درسـال  1389از مبلـغ
( )641.752.000افغانـی  1فیصـد ،سـال  1390از مبلـغ ( )612.051.390افغانـی  0.3فیصـد ،سـال  1391از مبلـغ ()657.434.936
افغانـی  22فیصـد ،سـال  1392از مبلـغ ( )550.685.945افغانـی  28فیصـد وسـال مالـی  1394از مبلـغ ( )489.588.738افغانـی 37
فیصد .
پـروژه سـرک قیصـار بـاال مرغـاب بـه طـول  90کیلـو متـر ،مصـارف آن در سـال  1393ازمبلـغ ( )236.253.696افغانـی  35فیصد
وسـال مالـی  1394از مبلـغ ( )3.225.912.341افغانـی  11درصـد.
پروژه دیزاین سـرک سـر پل الی شـبرغان ،مصارف آن در سـال  1391از مبلغ ( )100.000.000افغانی  8درصد درسـال  1392از
مبلـغ ( )147.507.516افغانـی  19درصـد ،سـال  1393از مبلـغ ( )169.707.128افغانی و سـال  1394از مبلـغ ( )28.500.000افغانی
صفـر بوده.
اداره ملی حفاظت محیط زیست
پـروژه سـاختمان تعمیـر بـرای محیط زیسـت در مرکـز ،مصارف پـروژه مذکـور در سـال  1391از مبلـغ ( )55.693.500افغانی 26
فیصـد ،سـال  1392ازمبلـغ ( )69.310.852افغانـی صفـر بـوده ،سـال  )80.242.456( 1393افغانـی  20فیصـد وسـال مالـی  1394از
مبلـغ ( )65.997.336افغانـی  29فیصد.
شرکت برشنا
پـروژه بـرق آب گرشـک و شـبکه توزیـع آن ،مصـارف آن در سـال  1391از مبلـغ ( )1.038.448.427افغانـی  18درصـد درسـال
 1393از مبلـغ ( )1251.327.345افغانـی  26درصـد و سـال  1394از مبلـغ ( )2.677.409.964افغانـی  15درصـد مصـرف صـورت
گرفته اسـت.
تمدیـد لیـن  220کیلـو ولـت از کنـدز الـی تالقـان ،مصـارف آن درسـال  1390از مبلـغ ( )1.130.054.665افغانـی  19فیصـد سـال
 1391مبلـغ ( )1.130.900.000افغانـی  41فیصـد ،سـال  )441.505.567( 1393افغانـی  41درصـد و سـال مالـی  1394ازمبلـع
( )276.972.374افغانـی  21فیصـد مصـرف صـورت گرفتـه اسـت.
عـدم اسـتفاده مطلـوب از بودجـه انکشـافی توسـط وزارت هـا و ادارات بویـژه درسـاحات بسـیار مهـم مثـل زیربنـا و منابـع طبیعی،
زراعـت و انکشـاف دهـات ،معـارف ،صحـت و اداره اقتصادی وانکشـاف سـکتورخصوصی ،موجب کاهش رشـد در تمام بخش
هـا و عـدم دسترسـی به اهـداف تعیین شـده گردیده اسـت.
بنـاأ الزم اسـت تـا دولـت رونـد تطبیق پـروژه ها و برنامه هـا را بدون ازدیاد هزینـه و زمان با اسـتفاده مطلـوب از امکانات بودجوی
و نظـارت درسـت از فعالیـت پـروژه هـا تسـریع بخشـده وهـم ایجـاب مینمایـد تـا دولـت یـک بررسـی میـان دوره ای و میکانیـزم
ارزیابـی را بـرای پـروژه هـای مهـم ایجـاد نمـوده و رونـد تطبیق ایـن پروژه هـا و برنامه هـا را بـا جدیت پیگیـری نماید.
از آنجائیکـه حجـم بیشـتر بودجـه انکشـافی از بودجـه غیـر اختیاری دونـران تمویل مـی گردد و معمـوال وجـوه آن در بودجه ملی
وجـود دارد ،امـا مالحظـه مـی گـردد کـه بیشـترین پسـمانی بودجـوی و عـدم مصـرف بودجه توسـط واحدهـای بودجـوی از این
بخـش مـی باشـد .متاسـفانه ادارات عـدم مصـرف از بودجه غیـر اختیاری را به عنـوان یک محدودیت و مشـکل عنـوان می دارند،
در حالیکـه از آن میتـوان بـه سـبب وجـود وجـوه پـروژه در شـرایطی کـه با چالشـهای بودجوی و کسـر عوایـد داخلـی مواجه می
باشـیم ،بـه حیـث یـک فرصـت برای تطبیق بهتـر و کامل پروژه ها اسـتفاده نمـود .در اکثر مـوارد ادارات عدم ظرفیت و مشـکالت
داخلـی خـود را در عـدم مصـرف وجـوه غیـر اختیـاری ،آن را بـه عنوان یـک محدودیـت و نقیصه مطرح مـی نمایند.
تحقق وتحصیل عواید طی سال مالی 1394
یکـی از مسـایل مهـم نسـبت بـه سـایرنیازمندی هـای مبـرم دولـت همانـا افزایـش منابـع عایداتـی و عوایـد داخلـی کشـورجهت
خودکفایـی مالـی مـی باشـد .آوردن افزایـش در عوایـد مالیاتـی بـه گونـه مثـال ،جمـع آوری موثـر و فزاینـده مالیـات بسـتگی بـه
افزایـش درآمـد کشـور و تولیـد ناخالص داخلی ( )GDPهمراه با ایجاد پالیسـی درسـت و موثـر به منظور اسـتفاده از منابع طبیعی
و دارایـی هـای ثابـت جهـت افزایش و تقویـت عواید غیرمالیاتی و جمـع آوری عواید از تصدی های دولتی ( )SoEsدرپیشـرفت
سیسـتم باثبـات مالـی مفیـد و کمـک کننـده خواهـد بـود .همچنـان دولـت بایـد پالیسـی درسـت را به منظور بدسـت آوردن سـهم
عوایـد از اداراتـی ماننـد ایسـا ( )AISAو آتـرا ( )ATRAو همچنـان عوایـد مازاد از دافغانسـتان بانک بابت سـرمایه گذاری پول
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دولـت ،اتخـاذ نماید.
در سـال مالـی  1394از مجمـوع مبلـغ ( )123.010.182.165افغانـی عوایـد پلان شـده از منابع داخلـی مبلـغ ()124.636.696.462
افغانـی تحقـق و مبلـغ ( )122.349.981.843افغانـی تحصیـل گردیـده ،کـه وجـوه تحصیـل شـده بمقایسـه پلان ()660.200.331
افغانـی یـا ( )0.54درصد کسـر را نشـان میدهد .اما به اسـاس پالن منظورشـده درسـند بودجه ابتدای سـال مبلـغ ()3.163.018.166
افغانـی یـا ( )2.52درصـد را احتـوا مینماید.
گرچـه تحصیـل عوایـد داخلـی درسـال  1394بمقایسـه مبلـغ ( )100.049.897.370افغانـی عوایـد تحصیـل شـده سـال  1393مبلغ
( )22.300.084.473افغانـی یـا ( )18.23درصـد افزایـش را نشـان میدهـد ،امـا ایـن افزایش به اسـاس روند عادی تحقـق و تحصیل
عوایـد نبـوده بلکـه باالثـر تزئیـد در فیصـدی مالیـات و فیس ها رونمـا گردیده ،چنا نچـه تعدیل فقـره ( )1مـاده ( )66و تعدیل فقره
( )3مـاده ( )64قانـون مالیـات برعایـدات از دوفیصـد بـه چهـار فیصـد ،وضـع ده فیصـد فیس بنـام از اسـتفاده کننـدگان تیلفون ها،
افزایـش فیـس عبـوری طیـارات از فضای افغانسـتان و ........بوده اسـت
در حسـاب قطعیـه عوایـد ،وجـوه تحصیـل شـده از منابـع خارجـی مبلـغ ( )122.818.069.877افغانـی وانمـود گردیـده ،کـه بـا
نظـر داشـت وجـوه پیـش بینـی شـده درسـند بودجـه ابتـدای سـال (منـدرج درقطعیـه عوایـد) مبلـغ ( )38.965.615.123افغانـی یـا
( )24.08درصـد کسـر را نشـان میدهـد .در حالیکـه اصـل کسـرعواید از منابـع خارجـی بـا توجه به سـند بررسـی وسـط سـال مبلغ
( )26.490.540.153افغانـی یـا ( )17.74درصـد میباشـد.
چگونگی تحقق و تحصیل عواید سال مالی  1394برویت حساب قطعیه عواید سال مذکور ،حسب ذیل میباشد:

شکل  :2.4روند جمعآوری
عواید بینی شده درسال مالی 1393
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استفاده از وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی :تقسیمات به اساس کتگوریهای اقتصادی
دولـت از طریـق بودجـه عـادی و انکشـافی تلاش نمـوده تـا بـه اهـداف مختلـف جـاری و طویـل المـدت در بخـش هـای تعییـن
شـده وکتگـوری هـای اقتصـادی دسترسـی پیـدا نمایـد .مطابق به کتگـوری های اقتصـادی ،مصـارف دولت روی پنـج بخش ذیل
صـورت میگیرد:
ب) استفاده ازاجناس و خدمات
		
الف) مزد ها و معاشات
د) سبسایدیها مساعدت ها و منفعتهای اجتماعی
		
ج) سود و بازپرداخت قروض
و) کسب دارایی ها
مصـرف بودجـه انکشـافی سـال مالـی  1394درسـه کـود ( 22اسـتفاده ازاجنـاس وخدمات) ،کـود ( 24سبسـایدی ها مسـاعدتهای
بالعـوض و منفعـت هـای اجتماعـی) وکـود ( 25کسـب دارایـی) تصنیـف گردیـده ،قرارمالحظـه حسـاب قطعیـه ،سـهم مصارف
بودجـه انکشـافی درکـود هـای مذکورحسـب ذیل وانمـود گردیده اسـت:

جـدول فـوق نشـان میدهـد کـه ازمجمـوع مبلـغ ( )82.908.924.659افغانـی مصـرف بودجه انکشـافی سـال مالـی ( )44.39درصد
آن مربـوط بـه کـود (( )22خریـدای اجنـاس ،خدمـات وپرداخـت معاشـات) )1.57( ،درصـد آن مربـوط کـود (( )24سبسـایدی
هـا مسـاعدتهای بالعـوض و منفعـت هـای اجتماعـی) و ( )54.01درصـد مربـوط به کود (( )25کسـب دارایـی یا امورسـاختمانی،
ترمیمـات وخریـداری تجهیزات) میباشـد.
گرچـه بـا توجـه بـه مبلـغ ( )82.908.924.459افغانـی مجمـوع مصرف بودجـه انکشـافی فیصدی مصـرف درکود ( )25به مقایسـه
کـود ( )22بیشـتر اسـت ،امـا بـا نظرداشـت وجـوه منظـور شـده در داخـل کـود هـا فیصـدی مصـرف درکـود ( )62.4( )22درصد
بـوده ،درحالیکـه فیصـدی مصـرف در کـود ( )48.8( ،)25درصـد میباشـد و نشـاندهنده آنسـت کـه تمرکز مصـرف در کود ()22
بمقایسـه کود ( )25بیشـتر اسـت.
تمرکـز بیشـتر مصـارف بودجـه انکشـافی درکـود ( )22بـه مقایسـه کـود ( )25نشـانده این حقیقت اسـت کـه واحد هـای بودجوی
بـه منظـور بلنـد بردن سـطح مصارف شـان بیشـتر به خریـداری اجنـاس ،پرداخت معاشـات ومصـارف خدمات مشـوره دهی توجه
نمـوده تـا تحقق پـروژه هـای بنیادی.
تقسـیم مصـارف بودجـه عـادی و انکشـافی بـاالی کتگوری ها نشـان میدهـد که دولت درسـال مالـی  1394حـدود  47.76درصد
مجمـوع مصـارف بودجـه اصلـی را روی مـزد هـا و معاشـات (کاهـش در مقایسـه بـا  50درصـد در سـال مالـی  1393و 52 ،1392
درصـد در سـال مالـی  1391و  56درصـد درسـال مالی  29 ،)1390درصـد روی اسـتفاده از اجناس و خدمات (افزایش درمقایسـه
با  28درصد در سـال مالی  1393و  25 ،1392درصد درسـال مالی  1391و  23.5درصد درسـال مالی  ،)1390حدود  16.5درصد
بـرای کسـب دارایـی هـا (افزایـش درمقایسـه بـا  15درصد در سـال  1393کاهـش در مقابل  17.5درصد در سـال مالـی 19 ،1392
درصـد در سـال مالـی  )1391وحـدود  6.3درصـد روی سبسـایدی ها مسـاعدت هـا و منفعت هـای اجتماعی و مفـاد و بازپرداخت
قـروض ( 6.55درصـد در سـال مالـی  13934.3درصـد در سـال مالـی  4 ،1392درصـد درسـال مالـی  1391و  4.6درصـد درسـال
مالـی  )1390مصـرف نمـوده اسـت .مصارف انکشـافی عمدتـاً درکتگوری های اسـتفاده از اجنـاس و خدمات و کسـب دارایی ها
بـوده ،لیکـن در سـال مالـی  1394فیصـدی کوچک روی سبسـایدی ها ،مسـاعدت هـا و منفعت هـای اجتماعی نیز هزینـه گردیده
است.
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تقسیم مصارف بودجه عادی مطابق کتگوری های اقتصادی
ازجملـه مبلـغ ( )235.889.089.744افغانـی مجمـوع مصـرف بودجه عادی در سـال  ،1394سـهم مـزد و معاشـات ( )47.76درصد
کمتر نسـبت به ( )65.77درصد در سـال  )70.5( ،1393درصد در سـال  1392و ( )72.5درصد در سـال مالی 1391؛ سـهم اسـتفاده
از اجنـاس و خدمـات ( 29.03باالتـر از  21.12رصـد در سـال مالـی  19.3 ،1393درصـد در سـال مالـی  1392و  18.5درصـد در
سـال مالـی  ،)1391سبسـایدی هـا ،مسـاعدت ها و منفعـت های اجتماعـی  6.3درصد (کمتـر از  8.6درصد در سـال مالی  ،1393و
باالتـر از  5.8درصـد در سـال مالـی  6.1 ،1392درصـد در سـال مالـی  1391و  6در صـد در سـال مالـی  )1390و کسـب دارایی ها
 16.5درصـد (باالتـر از  4.13درصـد در سـال مالـی  4.2 ،1393درصد در سـال مالـی  2.8 ،1392درصد در سـال مالی  1391و 1.8
درصـد در سـال مالی  1390می باشـد
گراف ذیل فیصدی تقسیم مصارف بودجه عادی را درسال مالی  1390باالی کتگوری های اقتصادی ارایه می دارد.

مـزد هـا و معاشـات بزرگتریـن عنصردرمصـارف بودجـه عـادی سـهم عمـده چهـار اداره را تشـکیل مـی دهـد .وزارت هـای دفاع
ملـی ،امـور داخلـه ،معـارف و ریاسـت عمومی امنیت ملـی  81.7درصد مجمـوع مصارف عادی را بابت مزدها و معاشـات درسـال
مالـی  1394بخـود اختصـاص داده انـد .سـهم این چهار اداره درسـال مالی  1393برای مزدها و معاشـات حدود ( )66درصد ،سـال
مالـی  1392حـدود ( )84درصـد و در سـال مالـی  1391حدود ( )85درصد می باشـد.
مالحظـه گردیـد کـه مجمـوع عوایـد داخلـی در سـال  1394بـه مبلـغ ( )122.349.981.833افغانـی فقـط  98.35درصـد مجمـوع
مصـارف عـادی کـود ( )21مـزد ها ومعاشـات کـه مبلـغ ( )124.395.850.233افغانـی را احتوا مینمایـد ،تکافو نموده و نشـاندهنده
آنسـت کـه میـزان کنونـی عوایـد داخلی حتـی برای برآورده شـدن کـود ( )21مزد ها ومعاشـات چهـار اداره بـزرگ دولتی کافی
نمـی باشـد .درسـال مالـی  1393نیـز عواید داخلی توانسـت صـرف  66.6درصد مصارف مزدها و معاشـات بودجه عـادی را تحت
پوشـش قراردهـد و سـال مالـی  1392نیز توانسـت صـرف ( )78.4درصد مصـارف مزدها و معاشـات بودجه عـادی را تکافو نماید.
بازپرداخت قروض و پرداخت تکتانۀ آن که از جمله مصارف تعهـــدی دولت بشمار می رود .با نظر داشت مبــــلغ
( )1.176.037.570افغانـی قـروض و تکتانـه پرداخـت شـده توسـط دولت در سـال مالـی  ،1394سـهم عواید داخلـی در برابر مزد
هـا و معاشـات و بازپرداخـت قـروض وتکتانه ،تقلیل یافته اسـت.
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علاوه بـر ایـن ،مصـارف عـادی کـه روی منفعـت های اجتماعـی به مصرف رسـیده نیـز از اهمیـت باالئـی برخوردار اسـت بدلیل
اینکـه منفعـت هـای اجتماعـی (حقـوق تقاعـد کارکنـان ملکـی ونظامـی ،حقـوق تقاعـد شـهدا ومعلولیـن و )........و منفعـت هـای
کمـک اجتماعـی نقـدی (منفعـت شـاگردان وسـایرمنفعت هـا) نیـز ماهیت مصـارف تعهـدی را دارند .در سـال مالـی  1394دولت
مبلـغ ( )18.875.726.235افغانـی را بـاالی منفعـت هـای امنیـت اجتماعـی نقـدی به مصرف رسـانیده اسـت.
طوریکـه مالحظـه مـی گـردد در سـال مالی  1394عواید داخلـی تکافوی مصارف مزد ها و معاشـات ،بازپرداخـت قروض وتکتانه
و هزینـه هـای منفعـت هـای امنیـت اجتماعی نقـدی را کرده نمی توانـد و بخشـی از آن از عواید داخلی تمویل می گـردد؛ چنانچه
مصـارف در ایـن سـه بخـش بـدون نظر داشـت کسـب اجناس و خدمـات و دارائـی هـا در صورتیکه به شـکل مشـابه ،طوریکه در
سـال هـای قبـل ادامـه داشـت ،در آینده نیز ادامـه یابد ،دولـت به چالش بـزرگ روبرو خواهـد گردید.
توزیع مصارف انکشافی به اساس کتگوری های اقتصادی
بـه اسـاس معلومـات ارایه شـده ،درمجمـوع مبلـغ ( )82.908.924.877افغانی مصـرف بودجه انکشـافی ،مبلـغ ()6.991.800.681
افغانـی از منابـع داخلی ،مبلغ ( )63.858.566.659افغانی از مدرک مسـاعدتهای خارجی غیر اختیاری و مبلغ ()11.035.856.453
افغانـی از مـدرک مسـاعدتهای خارجـی اختیاری و مبلـغ ( )1.022.700.868افغانـی از مدرک قروض وانمود گردیده اسـت.
بـا توجـه بـه موارد فوق آن سـهم عواید داخلی درمجمـوع مصرف بودجه انکشـافی ( )8.5درصد ،مسـاعدتهای غیراختیاری ()77
درصد ،مسـاعدتهای اختیـاری ( )13.31درصد وقروض ( )1.23درصد را تشـکیل میدهد.
بـا توجـه بـه اینکـه تمویـل بودجـه انکشـافی سـال مالـی  1394در سـند ضمیمـه بودجـه انکشـافی ،مبلـغ ( )3.810.353.520افغانی
ازمنابـع داخلـی ،مبلـغ ( )16.792.200.000افغانی ازمدرک مسـاعدت های خارجـی اختیاری ،مبلـغ ( )130.728.345.130افغانی
مسـاعدت هـای خارجـی غیـر اختیـاری و مبلـغ ( )3.545.955.790افغانـی ازمدرک قـروض درنظرگرفته شـده اسـت .لهذا تحقق
بودجـه انکشـافی ازمنابـع داخلـی ( )184درصـد ،مسـاعدتهای خارجـی اختیـاری ( )65.72درصـد ،مسـاعدت هـای غیراختیـاری
( )48.8درصـد وازبخـش قـروض ( )28.84درصـد را نشـان میدهد.
توضیـح فـوق بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت کـه واحـد هـای محتـرم بودجـوی نتوانسـته انـد از وجـوه اختصـاص یافتـه مسـاعدتهای
غیراختیـاری و قـروض طوریکـه الزم اسـت اسـتفاده نماینـد و در ایـن راسـتا کمتریـن اسـتفاده از بخـش مسـاعدتهای خارجـی
اختیـاری غیـر اختیـاری و قـروض صـورت گرفتـه ،امـا برعکـس از منابـع داخلی درحـدود ( )84درصد بیشـتر از وجـوه اختصاص
یافتـه درسـند بودجـه مصـرف گردیـده اسـت ،کـه ضعـف و ناتوانـی ادارات مربوطـه را در جـذب وجـوه غیـر اختیـاری جهـت
تطبیـق پـروژه هـای انکشـافی ،نشـان میدهـد .مبلـغ ( )82.908.924.659افغانی به عنوان مصارف انکشـافی در سـال  1394بین سـه
کتگـوری اقتصـادی تقسـیم مـی شـود کـه دو کتگوری عمده عبـارت انـد از «اسـتفاده از اجناس و خدمـات»  44.4درصـد یا مبلغ
( )36.800.103.595افغانـی (در برابـر  50.17درصـد در سـال  49.2 ،1393درصـد در سـال مالی  41 ،1392درصد در سـال 1391
و  42درصـد در سـال  )1390و «کسـب دارائـی»  54در صـد یـا مبلـغ ( )44.808.952.348افغانـی (در برابر  49.75درصد در سـال
مالـی  50.8 ،1393درصـد در سـال مالـی  59 ،1392درصـد در سـال  1391و  58درصـد در سـال  )1390میباشـد .کتگـوری سـوم
کـه سـهم کوچکـی از بودجـه را دارد عبـارت اسـت از :سبسـایدی ها ،مسـاعدت هـا ،منفعت هـای اجتماعی و کمک هـا ،با 1.57
درصـد یـا مبلـغ ( )1.299.868.716را بخـود اختصاص داده اسـت.
گراف ذیل فیصدی توزیع مصارف انکشافی در سال  1394را به اساس کتگوری های اقتصادی نشان میدهد.
جدول  :2.5مصرف بودجه انکشافی
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استفاده از وجوه برای فعالیت های عادی و انکشافی :توزیع به بخش های اقتصادی
دولـت ازطريـق مصـرف بودجـه عـادي و انكشـافي تلاش مي¬نمايد تا بـه اهداف مختلف سـكتوري مطابق اسـتراتيژي انكشـافي
ملـي افغانسـتان ( )ANDSو برنامـه هـاي اولويت ملي ( )NPPsدسـت يابد .مبلـغ ( )318.798.014.403افغانـي مجموع مصارف
عـادي و انكشـافي کـه ازجملـه مبلـغ ( )235.889.089.744افغانـي مصـرف بودجـه عـادي و مبلـغ ( )82.908.924.659افغانـي
مصرف بودجه انكشـافي میباشـد ،درسـال  1394به هشـت سـکتور به نامهاي )i :امنيت )ii ،حكومتداري وحاکمیت قانون)iii ،
زيربنـا ومنابـع طبيعـي )iv ،معـارف )v ،صحت )vi ،زراعت و انكشـاف دهـات )vii ،مصئونيت اجتماعـي و  )viiiحكومتداري
اقتصادي ،تقسـيم گرديده اسـت.
تحـت مصـارف بودجـه عـادی در سـال  ،1394سـکتور امنیـت بیشـترین سـهم یعنـی  62.28درصـد و بـه تعقیـب آن معـارف 17
درصـد ،مصئونیـت اجتماعـی  6.3درصـد را داشـته انـد ،مصـارف ایـن سـه سـکتور عمدتـاً روی مزدهـا ومعاشـات و منفعـت های
اجتماعـی صـورت گرفته اسـت .سـهم سـکتور حکومتداری وحاکمیـت قانون  6درصـد ،زیربنا و منابع طبیعـی  2.5درصد ،صحت
عامـه  1.6درصـد ،زراعـت و انکشـاف دهـات  1.2درصـد و حکومـت داری اقتصـادی  3.3درصـد می باشـد.
تحـت مصـارف بودجـــه انکشـافی در سـال  ،1392سـهم سـکتور زیربـــنا و منابـع طبیعـی  35درصـد و بـه تعقیـب آن زراعـت و
انکشـاف دهـات  27.9درصـد ،معـارف  9.4درصـد و صحـت عامـه  8.9درصـد بوده اسـت .چنانچه این سـکتورها بـــرای توسـعه
زیربناهـا ،منابـع طبیعـی ،زراعـت و انکشـاف دهـــات و همچنیـن سکتــــورهای معـــارف و صحـت ،مهـــم وحیاتـی می باشـند.
سـهم سـکتور امنیـت  11.3درصد ،حکومتـداری اقتصـادی  4.2درصد ،حکومتداری و حاکمیت قانـــون  2.3درصـد و مصئونیت
اجتماعـی  0.9درصـد وانمـود گردیده اسـت.
جزئیات مصارف عادی و انکشافی مطابق به توزیع بر اساس سکتورها در ذیل ارائه گردیده است:
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احمد شکیب کاردوست

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

فشرده گزارش تفتیش عملکرد و محیطی
شاروالی کابل در طی سال

1394

اداره عالی تفتیش منحیث عالی ترین نهاد بازرسی کننده در
کشور ،از طریق اجرای بازرسی های مختلف با جدیت ،روند
حکومتداری و اداره امور مالی شفاف و حسابده را از طریق
حسابرسی ترویج می نماید ،اداره عالی تفتیش منحیث عضو
سازمان بین المللی (انتوسای) همواره تالش می نماید که در
تمام بازرسی ها به شمول تفتیش عملکرد ومحیطی که از سال
( )1392بدین طرف توسط اداره عالی تفتیش اجرا گردیده
است ،از معیارات بین المللی در تطبیق تفتیش عملکرد و
محیطی وسایر تفتیش ها استفاده و در مطابقت به آن بازرسی
ها را انجام دهد.
شیوه هــای سنتی تفتیش شامل تفتیش امـــور مالی ،تفتیش
رعایت قوانین و مقــررات بوده ،این شیوه ها اهمیت
خود را حفظ کرده و شیوه های جدید بازرسی ،به شمول
تفتیش عملــکرد ومحیطی نیز در این میان از جایگاه مهمی
برخوردار گردیده است .زیرا دولت به طور وسیع روی
پروژه ها و برنامه ها سرمایه گذاری مینماید ،از این رو مهم
است تا مؤثریت برنامه های حکومت ارزیابی گردد .تفتیش
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عملکرد ومحیطی یکی ازبیرون داده های عرصه بازرسی است که توجه
همه کشورهای جهان رابخـود معطوف ساخته است .هرچند پیشبرد تفتیش
عملکرد مستلزم تطبیق قانون درتمام سطوح کشوربوده وشرایط خاصی را
الزم دارد.
درپهلوی تفتیش عملکرد ،تفتیش محیطی امروزه از اهمیت جهانی وبسزایی
برخـــوردار بوده ،غـرض کاهش وجلوگیری از آلودگی هوا وعوامل
مخرب محیط زیست ،جلوگیری از اثرات سوء ،آلودگی باالی صحت
انسان وسالمت محیط زیست ،جلوگیری از انتشار و ازدیاد عناصر تغییر
دهنده خواص فزیکی وکیمیاوی هوای آزاد ،حفظ محیط زیست سالم،
رعایت معیارهــای محیط زیستی ،تشخیص مشکالت ،دریافت راه های
بیرون رفت ،فراهم آوری تسهیالت درانجام خدمات بهتر محیط زیستی
می باشد.
اداره عــالی تفتیش بنابر ضرورت وصالحیت وظیفوی دراجــرای تفتیش
عملکرد ومحیطی که یک امر بسا ارزنده تلقی میگردد ،تصمیم اتخاذ نمود
تا پـروسه تفتیش را درشاروالی کابل بمنظور تشخیص وشناسایی خال ها
ونواقص واظهار نظریات اصالحی درفعالیتها وعملکردهای نهاد متذکره
تطبیق وگزارش آنرا جهت رفع نواقص وکاستی ها بمرجع مربوطه ارایه
نماید.
پروسه تفتیش عملکرد و محیطی در شاروالی کابل طی سال  1394اجرا
گردیده است ،که در نتیجه خال ها و نواقص ذیل به مشاهده رسید که به
نکات عمده و مهم آن قرار ذیل اشاره می گردد:
شاروالی کابل یک اداره حقوقی حکمی عامه است ،که به منظور تأمین
خدمات شهری در عرصه های ،طرح و تطبیق پالن های شهری بمنظور
اعمار و انکشاف شهرکابل ،اعمار و ساختمان زیر بنایی همچون جاده
ها ،پیاده روها ،ایستگاه ها ،پارکینگ ها ،آب روها ،تنویر جاده ها ،امور
سرسبزی ،ایجاد پارک ها ،فضای سبز ،امور تنظیف و پاک کاری شهر،
امور خدمات مسکن وتوزیع نمرات رهایشی و تنظیم مارکیت ها فعالیت
نموده ومسوول اجرای آن می باشد.
طوریکه از بودجه منظورشده ،تخصیصات صادرشده ،مصرف شده و
وجوه باقیمانده واحد های دومی (ریاست های تنظیف ،سرسبزی ،حفظ
ومراقبت کار) استفسار بعمل آمد ،واحد متذکره هیچ نوع بودجه پیش بینی
شده جداگانه ،مشخص و معین نداشته ،بلکه بشکل کلی و مجموعی در
بودجه شاروالی کابل بطور مشترک و مخلوط پیش بینی و به مصرف رسیده
است ،تا از صورت مصرف و عدم مصرف بودجه و تخصیصات در رابطه
به تحقق و تطبیق پروژه ها مطابق پالن های مربوطه علم آوری میگردید
هم چنان تثبیت و تفکیک شده نتواست که ریاست ها چه مبالغی را جهت
تطبیق و تحقق پروژه ها و پالن های پیش بینی شده به مصرف رسانیده اند
بخصوص ریاست های تنظیف ،حفظ ومراقبت و سرسبزی که نقش عمده
و بارز را در چگونگی حفظ محیط زیست ،ایجاد محیط سالم وسرسبز و
ازبین بردن عوامل مخرب کننده هوای محیط زیست ،مدیریت و انتقال زباله
ها داشته که آیا بودجه طور کافی پیش بینی و در نظرگرفته شده بود ،آیا
تخصیصات به وقت و زمان آن مواصلت ورزیده بود ویا اینکه درریاست
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های فوق الذکرظرفیت مصرف بودجه وجود
داشته یا خیر؛ تا پیرامون موارد ذکرشده اظهار
نظرمیگردید.
ازاثربازرسی تیم تفتیش عملکرد و محیطی در
شاروالی کابل و واحدهای دومی آن ،خالها و
نواقص در سیستم مدیریتمالی ،مدیریتمنابع
بشری ،مدیریت اجراآت ،مدیریت پالیسی و
انسجام ،مدیریت زبالهها ،مدیریتپروژهها و
تفتیش داخلی مشاهده گردید.
شاروالی کابل دارای ماسترپالن ده ساله
میباشد ،و در نتیجه تالش وزارت امور
شهرسازی و شاروالی کابل قرارداد ترتیب
ماسترپالن شهر کابل از سال  2011-الی 2025
باکمپنی (ایسیتی) کشور هندوستان و مؤسسه
جایکا جاپان عقد و در فرجام ماسترپالن
شهرکابل بعد از چندین مرتبه جلسات مشورتی
با ارگانهای داخلی و بینالمللی تدوین و بعد
از طی مراحل اصولی و تائید شورای عالی
شهرسازی افغانستان و با درنظر داشت مواد
فرمان شماره ( )45مؤرخ  5/5/1391مقام
عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان،
که وزارت امور شهرسازی را مکلف به تهیه
ماسترپالن شهرکابل نموده بود .اینک بعد از
طی مراحل اصولی آن رسماً جهت تطبیق به
شاروالی محترم ارسال گردیده است و برویت
آن باید اولویتهای کاری طبق ماسترپالن نیاز
سنجی ،بیروننویس و نظر به بودجه و امکانات
کاری که در اختیارشان قرار داشت ،بعد از
تائید فیصله جلسه عمومی اداری شاروالی
درج پالنهای استراتیژیک (یکساله الی پنج
ساله) میگردید و در عرصههای مختلف کاری
اعمار تطبیق پروژهها ،استمالک زمین ،کابل
جدید ،انکشاف فابریکه ترهخیل ،استفاده از
تکنالوژی در مورد پرداخت معاشات ،نوسازی
وسایط ریاست تنظیف ،حفظ و مراقبت کار و
سرسبزی ،رفع مشکل رد آبهای سطح االرضی
در شهر کابل ،تنظیم زبالهها ،ایجادتفاهمنامه
هاباکشورهای دوست دررابطه به حفظ محیط
زیست صورت میگرفت ،که چنین فعالیتها
درمطابقت به پالن استراتیژی تحقق نیافته
است.
قرارداد پروژه های سرک سازی ،ساختمانی و

ترمیماتی بصورت درست نظارت نگردیده که
در نهایت منجر به عدم موثریت گردیده ،در
رابطه به پروژه های مختلف که توسط حفظ
ومراقبت کارصورت گرفته ،ارزیابی ضروریات
بشکل درست اولویت بندی نگردیده ،تا
درقسمت اجرا ،تطبیق پروژه ها وعقد قراردادها
و اولویت بندی نیازمندی های مبرم همشهریان
درنظر گرفته شده ویاخیر؟ قرار که مشاهده
گردید ،نواقص و کاستی ها درکارپروژه نیز
موجود بوده ،خصوصاً دربخش ،عدم الیه دوم
اسفالت ریزی ،سرک اعمار گردیده اما جویچه
های کنار سرک ساخت وساز نگردیده ،ریاست
طرح وتطبیق طور دقیق ساحه را مطالعه نکرده،
نقشه ها اکثرا ً دارای کمی وکاستی بوده ،پروژه
ها بادقت الزم طرح ودیزاین نشده که سبب
کار اضافی حتی باالتر از %30.26درکارپروژه
ها بمشاهده میرسد که مشکل بعدی پروسه
تدارکاتی را بمیان می آورد .در مورد پروژه
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 میرسد
از کیفیت الزم برخور دار نبوده وهم گرنتی که
بمدت یکسال در کار پروژه ها در نظر گرفته
میشود بسیار زمان کم واندک بوده وقراردادی
کار الزم طبق معیار (مفیدیت و مؤثریت) را
انجام نمیدهد ،در ماده قرارداد گرنتی سرکهای
کار شده توسط قراردادیان را بمدت الی پنج
سال ارتقاء داده و قراردادیان نیزشامل بیمه

گردند تا مسؤولیت های بعدی در قبال آینده پروژه های کار شده خود داشته
باشند .تصاویر ذیل نشان دهنده کیفیت پایین در قسمت ساخت و ساز سرکها
و عدم ساخت و ساز جویچه های کنار سرک می باشد که توسط هیات
موظف در جریان پروسه تفتیش تصویر برداری گردیده است.
شاروالی کابل و اداره ملی محیط زیست در مورد حفظ محیط زیست انتقال
و دفن زباله ها ،پاکسازی شهر نظر به قانون مسوول اند .نظربه مشاهده عینی
که از دفن زباله ها در موقعیت کوهی که طبیعتآتأثیرات آن در دراز مدت
باالی آب های تحت االرضی اثرات ناگوار داشته ،نبود میکانیزم درست و
وسایل تخنیکی و مسیر آب رو ها و کانال ها مطابق نقشه ها عیار نگردیده
که این خود مشکل جدی بوده ،جمع آوری و از بین بردن کثافات جامد
بسنده نیست ،بنابرین کثافات پراگنده و توده های کثافات معموالً در اطراف
شهر بنظر میرسند .سیستم تنظیم کثافات و مراقبت های صحی وجود نداشته
و معموالً کثافات منتن مراقبت های صحی با کثافات جامد مخلوط گردیده
و در زمین های باز محو میشوند .محو غیر مسئوالنه کثافات وابسته به سطوح
متزاید امراض ،خاصتاً امراضی که از طریق حشرات دربعضی مناطق انتقال
می یابند .چنانچه امروز هم در بسیاری از شهر ها محالت مناسب برای دفن
کثافات وجود نداشته و هیچ یک از محالت تخلیه کثافات طوری دیزاین
نگردیده اند که از آلوده گی آب های تحت االرضی یا آلوده گی مسموم
کننده هوا که از اثر سوختاندن کثافات بمیان میآید ،جلوگیری بعمل آید.
تعداد زیادی از محالت تخلیه کثافات در مناطق مرتفع اطراف شهر واقع می
باشد که باران های شدید میتواند این کثافات را دوباره در مناطق پر نفوس
داخل شهرانتقال داده وسبب شیوع امراض مختلف و مدهش گردد.
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تصویر فوق نشان دهنده عدم توجه مسؤولین ناحیه اول درقسمت پاک کاری
دریای کابل می باشد که در جریان تفتیش توسط هیات موظف عکس برداری
گردیده است.

مربوطات ناحیه چهارم در ساحه سرک چهل متره مقابل پوهنتون سالم ،ساحه
مارکیت ،زیر سرک  70متره سرای شمالی ،مقابل مسجد پهلوی حوزه چهارم
امنیتی ،زباله ها ،گل ولوش های پاک کاری شده درکنارجوی ها ،که بیشتر از
بیست یوم میشد انتقال داده نشده و هکذا آب های ایستاده سرک دوم پروژه
تایمنی و سرک های اطراف ریاست تنظیف ،هیچ مسیر آب روها (جوی)
پاک کاری نگردیده که اهالی منطقه وپرسونل ریاست تنظیف در جریان عبور
ومرورازاین ناحیه نهایت به مشکل مواجه میباشند.

تصویرمسدودبودن جویهای کنارسرک مقابل ریاست تنظیف مربوط ناحیه
چهارم که توسط هیات موظف عکس برداری گردیده است.

تصویر فوق نشان دهنده عدم انتقال کثافات کنارجوی درناحیه چهارم می باشد.
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فشرده یافتههای تفتیش قرار ذیل اشاره میگردد:
 .1عدم مصرف ونبود موجودیت ظرفیت
دراستفاده ازبــودجه منظورشده ،تحت بـودجه
عــادی وانکشافـی درشاروالی کابل دربخش
بودجه عادی از ( 16%الی  )23%ودربخش
بودجه انکشافی ( 61%الی  )67%طی سالهای
 1391-1393بوده است.
 .2ریاست تنظیف شاروالـی کابل طی سال
 1391درتطبیق پالن عـوایدی ( )35%تزئید
داشـته؛ اما طــی سال  )31،19%( 1392ودرسال
 )32،27%(1393کسررادرعواید نشان داده
که عدم ظرفیت درجمع آوری عواید رانشان
میدهد.
 .3پالن راهبردی (ماستر پالن شاروالی محترم
کابل) نظربه شرایط بگـونه میان سالی مــورد
بازنگـــری جهت تحقق وتطبیق از سال 1381
تا اکنون قرارنگرفته است.
 .4طوریکه مالحظه گردید مقدار هنگفت پول
در مصارف وجه سردستی وطورتحویل ازطریق
واحد های دومی شاروالــی کابل طی سال های
 1391الی  1393جمعآ مبلــغ 221.374.355- -/
افغانــی به مصرف رسیده است ،در حالیکه
وجه سردستی طبق تعلیماتنامه محاسبه نقدی
جمهوری اسالمی افغانستان ،صرف در مصارف
کوچک وعاجل زیر  250000-افغانی با ترتیب
فورم م  75به مصرف برسد و در ختم هر ماه با
تکمیل فورم م  76بمرجع مربوط رسمآ خبرداده
ودر ختم سال بخرچ معتمد مجراء گــردد ،که
تا اکنون چنین پــروسه جنبه عملی را بخود
نگرفته است.
 .5عـدم وضع  7%مـالیه مطابق متحدالمال شماره
--9033TSIمؤرخ  12/5/1389مقـام محترم

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
فعالیتها و عملکردهای نهاد متذکره تطبیق و گزارش آنرا جهت رفع نواقص و کاستیها
بمرجع مربوطه ارایه نماید.

وزارت مـالیه از خـریداریهـای پـرچون باالتر
از مبلغ  500000-/افغانی.
 .6قرارداد ( )1127قلم پرزهجات از تاریخ
 4/6/1391الی  4/6/1392به مبلغ156.247.980-/
افغـانی بین شاروالی کابل و شرکت احمد
ظـریف ظـریفی منعقد گردیـــده کـــه صرف
( )2%مالیه محاسبه شده است ،بابت عــدم ارایه
اساسنامه شرکت واسناد مبنی برتولید ویا تـورید
جنس مطابـق متحـدالمال شمــاره –33772Rse
مؤرخ  28/11/1392وزارت محترم مالیه (%)5
مالیه باقی مانده مبلغ 7.812.399- /افغانی قابل
تحصیل می باشد.
 .7قـرارداد تیل پطرول ،دیزل و خاک از
تاریخ  15/3/1391الـی  15/3/1392به مبلغ
 909.360.890-/افغانی بین شاروالی کابل و
شرکت داودشاه زمــان ،بابت  5%مالیه باقی
مانده مبلغ 45.468.045- /افغانی قابــــل تحصیل
میباشد.
 .8قـرارداد  7قلم وسایط وتجهیزات تنظیفی
به
ازتاریخ 14/11/1391-28/11/1392
مبلغ 186.560.000-/افغانی ،بین شاروالی کابل
وشرکت پامیر حیدر بابت  5%مالیه باقی مانده
مبلغ 9.328.000-/افغانی قابل تحصیل می باشد.
 .9قرارداد  80000مترمربع سنگ زرد وسیاه
به
24/4/1391-30/12/1391
ازتاریخ
مبلغ 17.480.000-/افغانی بین شاروالی کابل و
شرکت سترکچرفاستر ،بابت  5%مالیه باقی مانده
مبلغ8.74.000-/افغانی قابل تحصیل می باشد.
 .10قـرارداد ماشین آالت ازتاریخ  4/2/1392به
مبلغ 178.060.000-/افغانی بین شاروالی کابل
وشرکت پامیر حیدربابت  5%مالیه باقی مانده
مبلغ 8.903.000-/افغانی قابل تحصیل می باشد.
 .11عدم لیول منهولها درمحـــدوده چهارراهــــی

قمبــرالی بند قرغـه ،عــدم موجــودیت پلرهای کنـارجـاده برکی.
 .12پالنهای تـدارکاتی واحـد های تحت اثرشاروالی کابل نسبت عدم هماهنگی
میان شعبات مرکـزی ،مطابـق به نیازمندیـها اولـویت بندی نگردیده است.
 .13قراردادهای مواد ساختمانی ،پـرزه جات وروغنیات دربخش عادی
وانکشافی درریاست های (تنظیف ،سرسبزی وحفظ ومراقبت کار) به وقت
وزمان آن ،طی مراحل نگردیده وسبب گردیده ،تا مبالغ هنگفت بمنظور تهیه
وتـدارک اجناس مورد ضـرورت از وجه سردسـتی بـدون درنظرداشت نـورم
معینه به مصرف برسد.
 .14تطبیق یافته ها وپیشنهادات اجراآت تفتیش داخلی قناعت بخش نیست.
 .15عدم تطبیق پالنهای دقیق درقسمت محوکامل سگهای ولگرد درساحات
مختلف شهرکابل.
 .16درنـواحی  22گـانۀ شهرکابل بخصوص ناحیه اول ،چهارم ،هفتم ویازدهـم
نسبت عدم پاک کاری بموقع ودورنمودن کثافات جامد ،مایع وزباله ها باعث
بروز وشیوع امراض مختلف ،انواع حشرات مضره وآلوده گی هوا و محیط
زیست میگردد.
 .17ریاست حفظ ومراقبت کارساالنه هزارها نفرکسبه کار ومزدورکـــار را
جهت پیشبرد کـارهای پروژه وی خـویش بـدون درنظر داشت اخذ فوتوکاپی
تذکره وشهرت مکمله جذب ومــاهانه مبالغ هنگفتی را جهت تادیـــه حقوق
به مصرف میرساند.
 .18استفاده ازمـوادکهنه پالستیکی روی بازار ،استفاده ازمبالیـل سوختـه
درتهیه دیگهای بخــارچـدنی ،استفاده ازمواد کیمیاوی بدون موجودیت
اشخاص فنی.
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گزارشها

فعالیت ودستاوردهای
ریاست منابع بشری طی
شش ماه اول سال مالی 1395

داراب شیرزاد
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منابـع بشـری مهـم تریـن دارایـی یـک سـازمان اسـت و مدیریـت اثربخـش آن؛ کلیـد موفقیت یک
سـازمان مـی باشـد .مدیریـت منابـع بشـری نقـش بسـیارمهم را در تحـول اداره بـه عهـده دارد ایـن
بخـش بـه تجزیـه ،تحلیـل و شناسـایی مسـایل مربـوط بـه ماموریـن پرداخته مثـل جذب ،انکشـاف و
حفـظ نیـروی کاری شایسـته و الیق را به خاطردسـتیابی به اهداف سـازمان را به عهـده دارد .اهمیت
ً
کاملا واضـح بـوده زیـرا بـا تمـام قسـمت هـای یـک اداره
و ضـرورت منابـع بشـری در هـر اداره
درارتبـاط مـی باشـد و نقـش بسـیار مهمـی را در رسـیدن اداره به اهـداف آن بازی مینماید .ریاسـت
منابـع بشـری اداره عالـی تفتیـش بـه اسـاس پالن سـاالنه خویـش فعالیت هـای ذیـل را در بخشهای
آمـوزش ،ارتقـای ظرفیـت ،اسـتخدام ،سـوانح و ارزیابی اجراآت کارکنان را در شـش ماه اول سـال
 1395انجـام داده اسـت کـه ذیلا معلومـات ارایـه میگردد.

در بخش استخدام
بـه منظوراسـتخدام شـفاف و عادالنـه بـر مبنای اصـل شایسـتگی درمطابقت به
قانـون ،مقـررات و طرزالعمـل تعیینات کارکنـان خدمات ملکی ریاسـت منابع
بشـری از آغـاز سـال  1395الـی اکنـون توانسـته از طریـق رقابـت آزاد جمعـاً
 54بسـت کمبـود را از طریـق رقابـت آزاد کـه شـامل  37بسـت در مرکز و 17
بسـت در ریاسـت های سـاحوی تفتیـش والیات کندهـار و ننگرهار می شـود
اسـتخدام نمایـد که ً
ذیلا معلومـات مختصر ارایـه میگردد.
ازجملـه ( )465بسـت درتشـکیل اداره عالـی تفتیـش ( )419تـن موجـود بـوده
وجمعـا ً  46بسـت کمبود می باشـد که بسـت هـای متذکره غرض جـذب افراد

شایسـته والیـق بـه اعلان سـپرده شـده اسـت از
جمله  46بسـت  15بسـت آن به شـمول سه بست
رتبـه دوم ریاسـت هـای تفتـش عوایـد ،ریاسـت
تفتیش سـاحوی والیت هرات و ریاسـت تفتیش
سـاحوی والیـت بلـخ از طریـق برنامـه  CBRو
 31بسـت دیگر به از طریق پروسـه رتب و معاش
به اعالن سـپرده شـده اسـت.

احصائیه فعلی کارکنان اداره سال 1395
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گزارشها
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  1395الی اکنون
توانسته از طریق رقابت آزاد جمعاً  54بست کمبود را از طریق رقابت آزاد که شامل  37بست در
مرکز و  17بست در ریاست های ساحوی تفتیش والیات کندهار و ننگرهار می شود استخدام
نماید
اصلا تشـکیل  465بسـت از جملـه  367بسـت
مامـور و  98بسـت اجیـر
ً
موجـود :مامـور  327تن اجیر  92تـن جمعا 419
تن
مامورکمبـود :مامـور  26بسـت در مرکـز و 14
بسـت در والیـات جمعـاً  40بسـت
اجیرکمبـود 2 :بسـت اجیـردر مرکز  4بسـت در
والیـات جمعاً  6بسـت
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دربخش سوانح ،ارزیابی و اجراآت:
ریاسـت منابـع بشـری به منظـور داشـتن دیتابیس
دقیـق ،منظـم و حفـظ محـرم و منسـجم اسـناد
ذاتـی کارمنـدان و داشـتن معلومـات دقیـق و
مسـتند الزم در رابطـه بـه هـر کارکـن ،اجـرای
ترفیـع قـدم ،ثبـت اسـناد تقـرر ،تبـدل ،تنقیـص،
انفصـال تقـرر مجـدد ،و انفـکاک کارکنـان در
دفتـر ثبـت تعیینـات سـاالنه ،پرداخـت بـه موقـع
معاشـات و امتیـازات کارکنـان ،موجودیـت
سیسـتم مدیریـت معلوماتـی فعـال در اداره عالی
تفتیـش ،تطبیـق احـکام تقنینـی و رهنمـودی
ارزیابـی در رابطـه بـه ماموریـن ارزیابـی شـونده
مسـتحق پـاداش و امتیـازات ،تطبیـق پلان
ارزیابـی اجـراآت سـاالنه کارمنـدان ،تحقـق
ارزیابـی شـفاف و واقـع بینانـه ماموریـن و
کارکنـان قـراردادی از آغـاز سـال مالـی 1395
الـی اکنـون فعالیـت هـای ذیـل را انجـام داده
اسـت کـه به طـور خالصـه ً
ذیلا ارایـه میگردد.
 معرفـی  14تـن از کارمنـدان و مفتشـین بـهامتیـاز معـاش اسـتثنایی سوپراسـکیل.
 اجـرای تقاعـد  11تن کارکـن و تکمیل فورمتقاعد شـان به ریاسـت خزینـه تقاعد.
 ترتیـب و تنظیـم تمـام دفاتر سـوانح به شـمارهتعیینات.
 -ترتیـب و توزیـع کارت هویـت بـرای تعـداد
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 419تـن کارکـن 35 ،تـن اجیـر بالمقطـع 17 ،تـن 26 ،تـن کارمنـدان کمپنـی
کواتـر 21،کارمنـدان کمپنـی همـکار اس ان نـدا و ترتیـب  20قطعـه کارت
کتابخانـه جمعـاً  538قطعـه
 ترتیـب لیسـت و فورمـه هـای امـور ذاتـی کارمندان عالـی رتبـه و پائین رتبهبـرای اداره امور ریاسـت جمهوری.
 ارتقای درجه قدم  6تن اجیر به قدم باالتر.ترتیبفورمهتثبیتسویهتحصیلی 8تنکارمند. ترتیب دفاتر سوانح برای  58تن کارمند جدیدالتقرر.ترتیبدفاترسوانحبرای 17تناجیرجدیدالتقرر. درج نمـودن نتایـج ارزیابـی اجـراآت بـه دفاتـر سـوانح در دیتابیـس( )HRMIS
 درج نتیجه ارزیابی اجراآت تعداد  45تن مامور ارایـه گـزارش مکمـل ارزیابـی اجـراآت کارکنـان بـه کمیسـیون مسـتقلاصالحـات اداری
 ترتیب و تنظیم فایلنگ. ترتیـب راپـور حاضـری ماهوارکارمنـدان و اجیـران و ارسـال بـه موقع آن بهریاسـت مالی.
 ترتیب راپور اضافه کاری کارمندان و اجیران به ریاست مالی. ترتیب لیست ماهوار نوکریوالی  24ساعته کارکنان.در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان
بـه منظورکسـب مهارتهـای جدیـد و دانـش نویـن در مطابقـت بـا اصـل
تخصـص سـازی و مسـلکی سـازی جهت حصـول اهـداف تعیین شـده اداره،
ریاسـت منابـع بشـری بـه اسـاس پلان آموزشـی سـاالنه برنامه های آموزشـی
مسـلکی ارتقـای ظرفیـت را بـرای مفتشـین وکارمنـدان اداره بـه همـکاری
کمپنـی همـکار کواتـر تدویرنمـوده اسـت کـه گـزارش آن ذیلا ً ارایـه مـی
گردد.
آموزش های داخلی
 -1تدویـر برنامـه آموزشـی سـه ماهـه بـرای  43تن کارمنـدان جدیـد التقرر از
تاریـخ  1394/12/2الـی  1395/2/29تحـت عنوان اساسـات و مبـادی تفتیش،
اداره عامه و محاسـبه.
 -2برنامـه آموزشـی یـک ماهـه اساسـات ،مبـادی تفتیش و محاسـبه بـرای 11
تـن کارمنـدان جدیدالتقـرر ریاسـتهای سـاحوی تفتیـش قندهـار ،هـرات،

مـزار و ننگرهـار و  10تـن مفتشـین وزارت خانه هـا و ادارات تفتیش داخلی از
تاریـخ  1395/3/1الـی .1395/3/31
 -3معرفـی سـه تـن از کارمنـدان اداره؛ جمشـید ،از ریاسـت تفتیـش مرکـزی،
محتـرم احمدسـمیر از ریاسـت تفتیـش تصدیهـا و موسسـات احمدنوید مفتش
ریاسـت تفتیـش محلی غـرض فراگیری دوره ماسـتری مـورخ  1395 /3/10به
کشـور هندوستان.
 -4معرفـی دو تـن از کارمنـدان اداره تفتیـش پرویز نهضت از ریاسـت تفتیش
داخلـی و محترم جمشـید از آمریت حسـاب قطعیه به برنامه ماسـتری دانشـگاه
نانجنـگ کشـور چیـن غرض آمـوزش مسـلکی تفتیش معرفی شـده انـد .قابل
یادآوری اسـت سـه تـن از مفتشـین اداره که دوره آموزشـی ماسـتری خویش
را موفقانـه درکشـور هندوسـتان بـه پایـان رسـانیده انـد دوبـاره وطـن عـودت
نمـوده اند.
 -5تدویر برنامه آموزشـی  IDEAبرای  21تن از کارمندان و مفتشـین اداره
توسـط آموزگار از کمپنی همکار Cowater
آموزش های خارج کشور
 -1اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور فراگیـری آمـوزش هـای تفتیـش در تـداوم
معرفـی کارمنـدان بـه آمـوزش های خارج کشـور تعـداد ( )22تن مفتشـین در
برنامـه هـای مختلـف مسـلکی تفتیـش جهت آموزش بـه خارج کشـور معرفی
گردیـده اند.

در بخش انکشاف اداره
اصـل تشـکیل اداره عالـی تفتیـش ( )465بسـت مـی باشـد از جملـه ( )419تن
موجـود مـی باشـد ،کـه جمعـا تعـداد ( )32بسـت در مرکـز و ( )14بسـت در
ریاسـت هـای سـاحوی والیـات کمبود می باشـد .قابـل یادآوری اسـت که از
اوایـل سـال مالـی  1395تعداد ( )37بسـت در مرکـز و ( )17بسـت در والیات
جمعـا ً(  )54بسـت اسـتخدام گردیـده اسـت .مدیریت انکشـاف اداره ریاسـت

منابـع بشـری در قسـمت بازنگـری ،تحلیـل،
تصحیـح و ترتیـب لوایح وظایـف ،ترتیب لوایح
وظایـف ،رفـع تداخـل وظیفـوی و الغـای بسـت
هـای اضافـی ،متناسـب سـاختن تشـکیل اداره و
ترتیـب و تنظیـم طرح تشـکیل سـال  1395اداره
فعالیـت هـای را انجـام داده اسـت کـه ارایـه
میگردد.
-1ترتیـب و تنظیـم طرح تشـکیل و طـی مراحل
تشکیل سـال  1395اداره.
 -2بازنگـری شـرایط اسـتخدام و لوایح وظایف
 19بسـت کمبـود اداره بـه همـکاری کمیسـیون

مسـتقل اصالحات اداری.
-2بازنگـری شـرایط اسـتخدام لوایـح وظایـف
 15بسـت کمبـود بـه شـمول  3بسـت عالـی رتبه
ریاسـت هـای تفتیـش سـاحوی والیـات هرات،
بلـخ و ریاسـت تفتیـش عوایـد از طریـق برنامـه
( CBRبرنامـه ارتقـای ظرفیت مبتنـی برنتایج).
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مقاالت

ارزیابیکنترولداخلی
 ...قسمت دوم

سیســتم کنتــرول داخلــی درتمــام
مســایل خــواه مالــی یــا غیــراز آن کــه بمنظــور
کمــک جهــت نایــل شــدن بــه اهــداف اداره
طــرح و دیزایــن گردیــده ،وجــود دارد .تیــم
بررســی کنتــرول داخلــی خواهــد دیــد کــه آیــا سیســتم کنتــرول داخلــی کــه
درمحــل بعــد از پــان گــذاری مناســب موجــود بــوده ،بطــور درســت نظــارت
و کنتــرول گردیــده ،درفواصــل معیــن بررســی گردیــده و گــزارش مناســب
بمنظــور پیگیــری ترتیــب گردیــده اســت یاخیــر.

مترجم :فریدون حازم
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نظــارت :تمــام کارمنــدان و فعالیتهــا بایــد توســط فــرد کــه آگاهــی از پروســه داشــته بطــور
درســت نظــارت گردیــده و انحــراف از عملکردهــای قبــول شــده را کشــف و دریابــد.
بررســی سیســتمهای کنتــرول داخلــی وزارتخانههــا را در بهبــود میکانیــزم کنتــرول داخلــی و
تســهیل بخشــیدن اجــرای بهتــر امــور کمــک خواهــد نمــود .سیســتمهای کنتــرول داخلــی ممکــن
در طــی یــک دوره ســه الــی پنــج ســال ارزیابــی گــردد.
مدیریــت کارمنــدان بوســیله گرفتــن نمونــه از کارمنــدان از شــعبه منابــع بشــری و بــه کاربــردن
چــک لیســت امــکان پذیــر بــوده تــا دیــده شــود کــه کنتــرول داخلــی بطــور درســت و مؤثــرکار
میکنــد یــا خیــر ،کنتــرول هــای داخلــی در ســاحه مدیریــت افــراد /کارمنــدان در برگیرنــده
چــک لیســتها قرارذیــل میباشــد:
 .1آیا کمبود یا افزایش کتگوری نیروی انسانی در برابرمرجع وجود دارد یا خیر.
 .2استخدام افراد بر پایه شایستگی و تخصص مناسب افراد صورت گرفته باشد.
 .3کارمنــدان جدیدالتقررآمــوزش هــای الزم را قبــل از اجــرای وظایــف داده شــده بــه ایشــان فــرا
گرفتــه باشــند.
 .4مکلفیت های وظیفوی برای کادرهای اصلی بطور واضح مشخص گردیده باشد.
 .5کادرهای اصلی آگاهی و تجربه الزم را در مورد مسئولیتهایشان داشته باشند.

 .6کادرهــای اصلــی راجــع بــه مقررههــای
رعایــت قوانیــن و مقــررات آگاهــی داشــته باشــند.
 .7کادرهــای اصلــی کــه نیــاز بــه نظــارت نزدیــک
دارنــد ،شناســایی گردیده باشــند.
 .8کارمنــدان وظایفشــان را بــی درنــگ اشــغال
نمــوده باشــند.
 .9کارمنــدان بــه وظایفشــان بــه موقــع آمــده و
آنــرا بموقــع تــرک نمــوده باشــند.
 .10ترفیــع و ارتقــاء بــر مبنــای شایســتگی صــورت
گرفتــه باشــد نــه کــدام معیــار دیگــر.
 .11مرخصی مطابق قوانین تنظیم شده باشد.
 .12معاشــات بخاطرمرخصــی هــای منظورناشــده
وضــع شــده باشــد.
 .13معاش مطابق قانون تثبیت شده باشد.
 .14کارمندان تابع قوانین انضباطی باشند.
 .15درصورتــی کــه تخطــی از رفتــار و ســلوک
معیــاری مالحظــه گردیــده باشــد ،اقدامــات
جــدی در زمینــه اتخــاذ گردیــده باشــد.
 .16مشــاورین مطابــق نیازمندیهــا اســتخدام و
بطــور مناســب و درســت نظــارت شــده باشــند.
 .17معــاش براســاس گــزارش حاضــری کارمندان
پرداخت شــده باشــد.
 .18اهــداف و مقاصــد بــرای هــر مامــور /کارمنــد
بطــور واضــح مشــخص گردیــده باشــد.
 .19چــه تعــداد مــوارد /دوســیه هــا /انوایــس هــا
بواســطه یــک کارمنــد معاملــه گردیــده اســت.
 .20هر برنامه بازرسی ماهانه.
 .21دفاتــر خدمــات بطــور درســت حفــظ و
نگهــداری شــده باشــد.
 .22تمــام کارمنــدان /مأموریــن داراییهایشــان را
بیــان نمــوده باشــند.
 .23پرداخت اضافه کاری دیده شود.
 .24پرداخــت پیشــکی هــای ســفرو باقیمانــده بــه
منظــور تصفیــه دیــده شــود.
مســائل وموضوعــات مالــی بطــور وســیع و جامــع
بررســی گردیــده تــا دیــده شــود کــه سیســتم
کنترولــی بخوبــی فعالیــت و کار نمایــد .بــه غیــراز
مســائل گســترده مدیریــت مالــی ،چــک لیســت
نیــز روی یــک نمونــه ای از معامــات اجــرا
گردیــده تــا دیــده شــود کــه سیســتم کنتــرول
مالــی وجــود داشــته و بخوبــی کار مینمایــد.
چــک لیس ـتهای کنتــرول داخلــی درخصــوص
مســائل و موضوعــات مالــی شــامل مــوارد ذیــل
خواهــد بــود:

 بودجه ترتیب گردیده و بموقع ارائه گردیده است. بودجه نه اضافی بوده و نه کم بوده بلکه واقعی بوده. تمام بودجه منظور شده اختصاص یافته. بودجه بطور یکسان در سرتاسرسال مالی اجرا گردیده است. هرنــوع مصــارف بــاال در جریــان بعضــی ماههــا؛ مصــارف کــم درجریــانبعضــی ماههــا.
 اجرای بودجه بطورمنظم نظارت گردیده. هرگونه صرفه جویی /اسراف در جریان سال مالی. هرگونه ضایعات وغیره. قطعیه به موقع ترتیب و ارائه گردیده باشد. قطعیه بطور درست ترتیب و تمام ارقام تطبیق شده باشد. برنامه تطبیق ماهوار صورتهای قطعیه ،صورتهای بانکی وغیره. تعلیماتنامــه ،معرفــی قوانیــن صالحیتهــای مالــی و غیــره روی مدیریــتبودجــه و امورمالــی وجــود داشــته و دنبــال گردیــده.
 گزارش ماهوار مصارف بموقع ارائه شده باشد. وجــوه نقــدی خــوب تنظیــم شــده طرزالعمــل هــا وجــود داشــته و دنبــالگردیــده ،هرگونــه تخطــی شناســایی گردیــده باشــد.
 هــر عایــدی کــه بــه مرجــع آمــده باشــد؛ درصورتــی بلــی ،ایــن عوایــد مصــرفنشــده باشــد و در حســاب دولــت بموقــع انتقــال یافتــه باشــد.
 مدیریــت وجــوه نقــدی چــه مقــدار پــول تأدیــه و تصفیــه شــده ،در کــدامدفاترثبــت نگهــداری گردیــده تــا رونــد آن دیــده شــود و چــه مبلــغ بــرای تصفیــه
شــدن باقــی مانــده اســت.
 پیشــکی هــای کــه تصفیــه ناشــده باقــی مانــده چــه مقــدار بــوده و از کــدامزمــان بدیــن ســو باقــی مانــده اســت.
 مصــارف در جریــان ماههــای ســال مالــی بطــور یکســان کــم یــا زیــاد صــورتگر فته .
 اقدامــات /ســنجشهای اقتصــادی بــه منظــور جلوگیــری از مصــارفغیرضــروری وجــود دارد.
سیســتمهای کنتــرول داخلــی درخصــوص مدیریــت قــرارداد و تــدارکات شــامل
چــک لیسـتهای ذیــل خواهــد بــود:
 پالن تدارکاتی ترتیب گردیده یاخیر. درصورتــی کــه پــان تدارکاتــی بموقــع ترتیــب گردیــده باشــد ،تمــاممنظوریهــا بشــمول منظــوری وزارت مالیــه گرفتــه شــده.
 پــان تدارکاتــی رعایــت گردیــده یــا تخطیهــا وجــود دارد ،در صورتــی کــهاختالفــات و تخطیهــا وجــود داشــته باشــد تــا کــدام انــدازه اســت.
 لــوازم و تجهیزاتــی کــه در پــان تدارکاتــی انعــکاس یافتــه واقع ـاً مــورد نیــازبــوده یــا نیــاز بــرای آن وجــود نداشــته اســت.
 آنچه در جریان دوره تحت بازرسی تدارک دیده شده است. از طریق پیشنهاد رقابتی تدارک دیده شده.اجنــاس بموقــع تهیــه شــده یــا مــوارد تأخیــر در تهیــه و تــدارک اجنــاس و
خدمــات وجــود دارد.
 آیا تدارکات اقتصادی انجام شده. مسائل کیفیت در جریان تدارکات مدنظر گرفته شده. -هرنوع تدارکات زیر استندرد.
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مقاالت
 قراردادها بموقع امضا گردیدهاند. قراردادها منافع دولت را در نظرداشته اند. کدام ماده جریمه در قرارداد وجود دارد. در جریان دوره تدارکاتی کدام جریمه وضع گردیده یا خیر. کدام توجه و طرفداری در برابر قراردادی ها توسط کارمندان وجود دارد. نمونه از لغزش و خطاها در مدیریت قراردادها. تضمین /تأمینات اخذگردیده است. سیســتم تحویلخانــه هــا مناســب و درســت اســت ،اقــام هنــگام خریــد ثبــتگردیــده ،و دارای کیفیــت منظــور شــده بــوده ،براســاس درخواســت توزیــع
گردیــده ،اقــام «مــازاد» یــا «کمبــود» در تحویلخانــه وجــود نــدارد ،مقــرره/
طرزالعمــل بــه منظــور تنظیــم تحویلخانــه هــا وجــود دارد یاخیــر ،وغیــره.
عناصرذیلمحیطکنترولیبایدچکگردیدهورویآناظهارنظرصورتگیرد:
 .1درســتی و بــی عیبــی شــخصی و حرفــوی و ارزشهــای اخالقــی اداره و
کارمنــدان بشــمول یــک گرایــش تقویتــی نســبت بــه کنتــرول داخلــی.
 .2شایستگی مدیریت و کارمندان.
 .3تفویض صالحیتها از باال به پائین (سلسله مراتب).
 .4ساختارتشــکیالتی مــوازی بــا صالحیــت و منظوریهــای واضــح و روشــن؛
وظایــف مالــی از تصامیــم اداری مجــزا باشــد.
 .5پالیسی ها و برنامههای منابع بشری.
 .6پــان راهبــردی وجــود داشــته و بــا جدیــت رعایــت گردیــده و بطــور منظــم
تجدیــد گردیــده باشــد.
 .7پالنهــای عملیاتــی وجــود داشــته و بــدون انــدک تغییراتــی تطبیــق شــده
باشــد.
 .8سیستم اطالعات مدیریت وجود داشته و معتبر باشد.
عناصرذیل نظارت و بازنگری باید بررسی گردد:
 .1سیستم نظارت و برنگری در وزارتخانه وجود داشته باشد.
 .2ایجــاب مینمایــد ایــن سیســتم گــزارش ماهــوار /ربعــواردر رابطــه بــه
فعالیتهــا و پروژههــای مختلــف ارائــه نمایــد.
 .3چه تدابیر و اقدامات الزم در مورد این گزارشها اتخاذ گردیده است.
 .4آیــا ایــن گزارشهــا از روی ارزش اســمی گرفتــه شــده یــا بررســی متقابــل
انجــام شــده اســت.
 .5آیا بازرسی عینی وقتاً فوقتاً انجام شده و گزارش آن ارائه گردیده است.
 .6چــه تدابیــر و اقدامــات الزم روی چنیــن گزارشهــای بازرســی اتخــاذ
گردیــده اســت.
 .7کدام گزارش استثنایی ارائه شده است.
 .8سیستم نظارت جدی مد نظر گرفته شده یا خیر.
مقدمات برای تفتیش داخلی باید در خصوص مسائل ذیل بررسی گردد:
 تفتیش داخلی وجود دارد. تفتیــش داخلــی تحــت یــک چارچــوب حقوقــی درســت و مناســب ایجــادشــده اســت.
 رئیــس تفتیــش داخلــی فقــط بــه وزیرگــزارش ارائــه نمــوده و بــه برخــی افرادیکــه درســطح متوســط وظیفــوی قراردارنــد ،ارائــه نکرده باشــد.
 -تفتیش داخلی پالن تفتیش را براساس تحلیل خطرترتیب نماید.
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 تفتیــش داخلــی همــه ســاله انجــام شــده اســتیاخیــر.
 اقدامــات روی یافتههــای تفتیــش داخلــیاتخــاذ گردیــده یــا خیــر.
 تفتیــش داخلــی روی یافتههــا و ســفارشهایخــود پیگیــری مینمایــد.
 یافتههــا و ســفارشهای تفتیــش داخلــیمطابقــت داشــتهاند یاخیــر.
 چــه تدابیــر و اقدامــات الزم روی یافتههــا وســفارشهای اداره عالــی تفتیــش اتخــاذ گردیــده
اســت.
 مــوارد /قضایــای عــدم ارائــه دفاتربــه تفتیــشداخلــی  /تفتیــش خارجــی.
درصــورت بررســی کنتــرول داخلــی وزارت
اقتصــاد ،ســاحات ویــژه وزارت اقتصــاد کــه
بمنظــور ارزیابــی میکانیــزم کنتــرول داخلــی
بایــد دیــده شــود دربرگیرنــده ( )ARDSو
ریاســت خواهــد بــود کــه مؤسســات غیــر دولتــی
(انجوهــا) را ثبــت و نظــارت نمــوده تــا دیــده
شــود کــه سیســتم تعبیــه شــده کافــی بــوده و
همچنــان درمدیریــت و ســازماندهی انجــو هــا
مؤثــر میباشــد.
مسائل و موضوعات ذیل دیده خواهد شد:
 .1چــه تعــداد انجوهــا در افغانســتان ثبــت گردیده
است؟
 .2چگونــه فعالیتهــای آنهــا کنتــرول
میگــر د د ؟
 .3چــه تعــداد انجوهــا در جریــان ســه ســال اخیــر
لغــو گردیــده اســت ،درصورتــی کــه وجــود
داشــته باشــد.
 .4چگونــه اطمینــان داده میشــود کــه ایــن
انجوهــا فقــط بخاطرمنافــع ملــی و عــوام کارمــی
نماینــد.
 .5دامنــه فعالیــت ایــن انجوهــا را کــدام ســاحات
تشــکیل میدهــد؟
 .6آیــا کــدام مطالعــه بمنظــور ارزیابــی تأثیــر
نقــش ایــن انجوهــا انجــام شــده اســت.
 .7چنــد روز بــه منظــور ثبــت ایــن انجوهــا وقــف
گردیــده اســت؟
 .8چــه مقدارســرمایه گــذاری توســط ایــن انجوها
براســاس ســاحه صــورت گرفته اســت؟
 .9چــه مقدارکمــک توســط دولــت افغانســتان بــه
ایــن انجوهــا صــورت گرفتــه اســت؟
 .10کــدام ســاحه تعــداد بیشــتر درخواســت

انجوهــا را بــرای ثبــت دریافــت نمــوده اســت؟
ریاســت ای آر دی اس ( :)ARDSســاحات خاصــی کــه الزم اســت در
ریاســت ای آر دی اس بازرســی گــردد ،قراردادهــا و مدیریــت آنهــا را
دربرخواهــد داشــت:
 .1چــه تعــداد قراردادهــا در جریــان ســه ســال اخیــر ( 1392 ،1391و )1393
نهایــی گردیــده؟ لطفـاً ســال وار جزئیــات آنــرا ارائــه داریــد.
 .2لطفــاً زمــان میانگیــن بــرای نهایــی ســاختن یــک قــرارداد را از زمــان
دریافــت آن الــی مرحلــه اعطــای قــرارداد ،تحلیــل نماییــد.
 .3لطفاً دالیل تأخیر را تحلیل نمایید ،درصورتیکه وجود داشته باشد.
 .4هنــگام اعطــای قــرارداد ،دیــده شــود کــه رقابــت کافــی و درســت وجــود
داشــته یــا خیــر.
 .5چه تعداد قرارداد براساس منبع واحد اعطا گردیده است؟
 .6آیا اعطای قرارداد از منبع واحد قناعت بخش بوده است؟
 .7چــه تعــداد قراردادهــا در جریــان ســالهای ( 1392 ،1391و )1393
تمدیــد گردیدهانــد؟
 .8لطفـاً قضایــای تمدیــد قــرارداد را بررســی نمــوده تــا موجــه بــودن آنهــا
دیــده شــود.
 .9قراردادها منافع دولت را تأمین نموده است.
 .10قراردادها ماده جریمه داشته است.
 .11تضمین از نزد آفردهندگان اخذ گردیده است.
 .12تأمینات (تضمین اجراآت) از آفردهندگان اخذ گردیده است.
 .13درچــه تعــداد قراردادهــا مبلــغ قــرارداد بعــدا ً تجدیــد نظرگردیــده تــا
قــرارداد اعطــا گــردد:
 .14در چــه تعــداد قراردادهــا جریمــه تأخیــر روی قــرارداد بمنظــور نقــض
شــرایط قــرارداد وضــع گردیــده ،در صورتــی کــه وجــود داشــته باشــد؟
 .15در چــه تعــداد مــوارد ،در صورتــی کــه وجــود داشــته باشــد ،قــرارداد
بعــد از اعطــای آن بــه دلیــل نقــض شــرایط قــرارداد فســخ گردیــده اســت.
 .16وقــت کافــی و اطالعیــه همگانــی بــرای آفــرداده شــده و هــم چنــان در
ویــب ســایت نشــر شــده اســت.
 .17چه تعداد آفر دهندگان ناموفق غرض توضیحات مطالبه شدهاند؟
 .18چــه تعــداد آفردهنــدگان در جریــان ســه ســال اخیــر ممنــوع شــدهاند و
بــر اســاس کــدام اصــل؟
 .19آیــا لیســت ممنــوع شــدگان بــا ســایر وزارتخانــه هــا نیــز شــریک ســاخته
شــده است؟
 .20آیا وزارت معارف ( )MoEقراردادهای اعطا شده را نظارت مینماید؟
 .21آیا وزارت معارف ( )MoEدیتابیس پیشنهاد دهندگان را نگهداشته است؟
 .22درچنــد مــورد درصورتیکــه وجــود داشــته باشــد ،واجــد شــرایط بــودن
قبلــی پیشــنهاد دهنــدگان تأییــد گردیــده اســت؟
 .23درچنــد مــورد درصورتیکــه وجــود داشــته باشــد ،دو مرحلــه آفرگشــایی
متوســل گردیده؟
 .24درچنــد مــورد بــه دلیــل پاســخگویی ضعیــف یــا غیــراز آن بــه
آفرگشــایی مجــدد توســل ورزیــده شــده؟
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مقاالت

په اسالمي ټولنه کې د شهادت

او شهید مقام او منزلت
پــه بــل حدیــث کــې راغلــی دي چــې :دقیامــت پــه ورځ بــه یــو جنتــي لــه جنــت نــه
راوســتل شــي .اللــه تعالــی بــه ورتــه وفرمایــي ای د ادم بچیــه! تــا پــه جنــت کــې خپلــه
دیــره او مقــام څنګــه ومونــد؟ هغــه بــه جـواب ورکــړي ای اللــه ! ډیــر عمــده او لوړمقــام
دی  .بیــا بــه اللــه تعالــی وپوښــتی چــې اوس اوغـواړه او تمنــا وکــړه .هغــه بــه پــه جـواب
کــې اوایــي چــې څــه اوغـواړم او دڅــه تمنــا وکــړم؟ هوکــې مــا بیرتــه دنیــا تــه ســتون کــړه
ترڅوچــې ســتا پــه الره کــې لــس ځلــه ووژل شــم اوشــهید شــم.
تمنــي العــودة إلــى الدنيــا للفــوز بث ـواب الشــهادة ،فمــا مــن أحــد يدخــل الجنــة ويــرى
فيهــا مــا فيهــا مــن النعيــم ممــا ال عيــن رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــى قلــب بشــر
ثــم يتمنــى أن يعــود إلــى الدنيــا المليئــة بالهمــوم والغمــوم والتعــب والنصــب إال الشــهيد .
فــإن الشــهيد يســأل اللــه أن يــرده إلــى الدنيــا ليقتــل فــي ســبيل اللــه مــرة أخــرى  ،لمــا يرى
يــوم القيامــة وفــي الجنــة مــن فضــل الشــهادة ،وفــي ذلــك يقــول رســول اللــه (ص)  :يؤتــى
الرجــل مــن أهــل الحنــة ،فيقــول اللــه لــه  :ياابــن آدم كيــف وجــدت منزلــك ؟ فيقــول:أي
رب خيــر منــزل فيقــول :ســل وتمــن فيقــول  :ومــا أســألك وأتمنــى ؟ أســألك أن تردنــي إلى
الدنيــا فأقتــل فــي ســبيلك عشــر مــرات « .
«والــذي
عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللـ ُـه صلــى اللــه علي ُــه وســلم قــال:
ُْ
ْ
ْ
نفســي بيــده ،لــوددت أن أغــزو فــي ســبيل اللــه فأق َتــل ،ثم أغــزو فأق َتــل ،ثــم أغــزو فأق َتل».
بخاري
همدارنګــه لــه ابــی هریــره څخــه روایــت دی .چــې رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم د
ّ
شــهادت تمنــا کولــه او هغــه وویــل چــې زمــا دا خوښــیږي او دوســت ئــی ګڼــم چــې دالله
تعالــى پــه الره کــې جهــاد وکــړم او شــهید شــم  ،بيــا ژونــدى شــم اوبيــا ووژل(شــهید )
شــم  ،او بیــا ژونــدی شــم او داللــه تعالــی پــه الره کــې جهــاد وکــړم او شــهید شــم.
په يوبل حديث راځی چې مالیکې په شهید د خپلو وزرو سیوری کوی .
َ َ
ٌ
َ َ ْ َ
ـالَ :
َ
«مــا َأحد
ـك َر ِضـيَ اللـ ُـه َعنـ ُـه َعــن َّالن ِبـيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم قـ
ْوع ُــن ُ أنــسَّ بـَـن م ِالـ ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ َ
ْ
َّ ُ
ُّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُّ
َ
ُ
َيدخــل الجنــة ،يحــب أن ي ْرجــع إلــى الدن َيــاَ ،ولــه َمــا علــى ْ
األرض ِمــن شـي ٍْء ِإال الشـ ِـهيد،
ِ
َ
َي َت َم َّنــى ْأن َي ْرجـ َـع إ َلــى ُّالد ْن َيــا ِ َف ُي ْق َتـِ َـل َع ْشـ َـر َمـ َّـرات ،ل َمــا َيـ َـرى مـ َ
ـن الك َر َامـ ِـة» .متفــق عليــه.
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
دشــهید مقــام ډیرلــوړ او عالــي دی ،چــې مالیکــو ور بانــدې د خپلــو وزرو ســیوری
غوړولــی وي .چــې پــه دې هکلــه حضــرت جابــر رض عنــه فرمایــي  :چــې زمــا شــهید
پــار نبــی علیــه الســام تــه راوړل شــو ،چــې کفــارو یــی شــکل ورخــراب کــړی وو.
زه یــی لیدلــو تــه هغــه وخــت الړم کلــه چــې دنبــی علیــه الســام مخــی تــه کېښــودلي
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شــو.ما اوغوښــتل چــې دخپــل پــار څیــره اوینــم خــو
څــه خلګــو زه منــع کــړم .پــه دغــه وخــت کــي د
ژړیدونکــې ښــځي دچخنــی اواز راغلــی .خلګــو ویــل
چــې دا اواز دعمــر دلــور یــا دخــور دی .نبــی کریــم
صلــی اللــه علیــه وســلم اوفرمایــل چــې مــه ژاړه پــه دي
شــهید بانــدی ځکــه چــې فرشــتو دخپلــو وزرونــو ســایه
(ســیوری) راوســتی دی ( .صحیــح البخــاری)
هيــڅ جنتــي بــه دا نــه خوښــوي چــې بيرتــه دنيــا تــه
راوګــرزي او څــه شــى چــې پــه مــخ د ځمکــه کــي
دي دا ټــول د ده وي پرتــه لــه شهيـــد چــې هغــه بــه دا
غـواړي چــې بيرتــه دنيــا تــه را وګــرزي ،او لــس ځلــه د
اللــه جــل جالله پــه الرکــې ووژل شــي؛ د هغــه کرامت
لــه جهتــه چــې اللــه جــل جاللــه شــهيد تــه ورکــړى
اويوبــل روايــت کــې د «مــن الکــرا مــة» پــه ځــاى »
لمــا يــرى مــن فضــل الشــهادة « راغلــي دې معنــى د
شــهادت د هغــه فضيلــت لــه جهتــه چــې وينــي يــي.
او شــهید د شــهادت پــه وخــت کــې د درد احســاس
پــه کومــه انــدازه کــوی  .پــدی َهکلــه رســول صلــی
َ َ
اللــه علیــه وســلم فرمایــیَ :ع ْ
ــن أ ِبــي ُه َر ْي َــر َة قــال :
َ َ
َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َّ
ُ َّ
َ َ ُ
َ
قــال َر ُســول اللـ ِـه َصلــى اللــه عليـ ِـه وســلم َ  ( :مــا ي ِجــد
َّ
ُ
ـس ْال َق ْتــل إال َك َمــا َيجـ ُـد أ َح ُد ُكـ ْـم مــنْ
ْ
الشــهيد مــن َمـ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َمـ ِّ
ـس الق ْر َصـ ِـة )
حضــرت ابــو هریــرة رض روایــت کــوي چــې رســول
صلــی اللــه علیــه ســلم اوفرمایــل  :شــهید دشــهادت
پــه وخــت کــې دومــره درد هــم نــه محسوســوي
لکــه څومــره تکلیــف چــې دمیــږی لــه چیچلــو
محسوســیږي( .ترمــذی)
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ ْ ْ َ
ـدي كـ ِـرب قــال قــال رســول اللـ ِـه
ـن ال ِمقــد ِام ْبــن َم ْعـ
عـ
ِ
ِ
ْ َ َّ
َّ
َ
َّ
َص َّلــى َّالل ُ
ــه َعل ْيــه َو َســل َ
ــه ســبع
الل
ــد
ن
ع
يد
ــه
لش
ل
:
م
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

خ َصــال ُي ْغ َفـ ُـر َلـ ُـه فــي َأ َّول َد ْف َعــة َ ،و َيـ َـرى َم ْق َعـ َـد ُه مـ ْ
ـن
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َْ ِ
ـن مـ ْ
ـن َعـ َـذاب ْال َق ْبــر َ ،و َي ْأ َمـ ُ
ـار مـ ْ
ْال َج َّنــة َو ُي َجـ ُ
ـن الفـ َـزع
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ ُِ ْ َ َ ْ ُ ُ ِ
ـار ال َياق َوتــة ِم ْن َهــا
األ كبـ ِـر  ْ ،وي ُّوضــع علــى رأ ِسـ ِـه تــاج الوقـ ْ ِ
َ
ـن الد ْن َيــا َو َمــا ِف َيهــا َ ،و ُيـ َـز َّو ُج اث َن َت ْيــن َو َسـ ْـب ِع َين
خ ْيـ ٌـر ِمـ
ـن ْال ُحــور ْالعيــن َ ،و ُي َشـ َّـف ُع فــي َس ِـ ْـبع َين مــنْ
َز ْو َجـ ًـة مـ ْ
َّ ِ ْ َ ِ ِ
ِ
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أق ِار ِبـ ِـه )) وفــي روايــة زيــادة َ (( :و ُي َحلــى ِحل َيــة ِاإل َيم ِان)
مقــدام بــن معــدی کــرب څخــه روایــت شــوی دی
چــې رســول اللــه وفرمایــل :داللــه تعالــی پــه نــزد
دمجاهدینــو لپــاره اووه خصلتونــه دی لومــړی داچــې
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،
دقیامــت پــه ورځ یــو تــاج یــی پرســر ایښــودل کېــږي
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 تيــاري کــړي دي؛ چــې لــه ابــي هريــره (رض)
څخــه روايــت ده :چــې پيغمبــر (ص) وفرمايــل» :
إن فــي الجنــة مائــة درجــة أعــد هــا اللــه للمجاهديــن
فــي ســبيل اللــه مــا بيــن الدرجتيــن كمــا بيــن الســماء
واألرض « يقينــا پــه جنــت کــې ســل درجــي دې
اللــه (ج) د مجاهدينــو لپــاره تيــاري کــړي دي ،د هــرو
دوو درجــو پــه منــځ کــې لکــه لــه زمکــې تــر آســمانه
دومــره مســافه ده .
همدارنګــه پــه صحیــح بخــاری کــې راځــی چــې
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
لوړیــږی چــې لــه بــدن څخــه یــی وینــی توییــږی،
رنــګ یــې دوینــی َدی خــو بــوی دمســکو دی.
مســلمانه وروره! چــې د مجاهــد همــدا درجــي دي
نــو ســتا د شــهيدانو پــه در جــو څــه ګمــان ده؟ چــې
هغــوى بــه لــه صديقانــو ،او انبيــاؤ عليهــم الســام ســره
وي بــي شــکه د هغــوى درجــي ډيــري اوچتــي دي .
لــه مســروق رحمــة اللــه تعالــى عليــه څخــه نقــل شــوى
دی :چــې مــوږ لــه عبداللــه بــن مســعود (رض) څخــه
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َد النــدي آيــة پــه هکلــه وپوښــتل } وال تحســبن ال ِذيـ
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َ
أ ْح َيــاء ِعنــد َر ِّب ِهـ ْـم ُي ْر َزقــون { [ آل عمــران]١٦٩
ترجمــه :هيــڅ ګمــان مکــوه پــه هغــو کســانو چــې پــه الر د اللــه (ج) کــې وزل شــوي
چــې هغــوى بــه مــړه وي بلکــه هغــوى ژونــدي دي ،د هغــوى د پــروردګار(ج) پــه نــزد
دوى تــه روزي ورکيــږي.
عبداللــه بــن مســعود (رض) وويــل :چــې مــوږ د دي آيــت پــه هکلــه لــه پيغمبــر (ص)
وپوښــتل پيغمبــر (ص)وفرمايــل » :أرواحهــم فــي جــوف طيــر خضــر لهــا قناديــل معلقــة
بالعــرش تســرح مــن الجنــة حيــث شــاءت ثــم تــأوي إلــى تلــك القناديــل فأطلــع إليهــم
ربهــم إطالعــة فقــال :هــل تشــتهون شــيئا؟ قال ـوا :أي شــئ نشــتهي ونحــن نســرح مــن
الجنــة حيــث شــئنا ففعــل بهــم ثــاث مــرات فلمــا رأوا أنهــم لــن يترك ـوا مــن أن يســألوا
قال ـوا :يــا رب نريــد أن تــرد أرواحنــا فــي أجســادنا حتــى نقتــل فــي ســبيلك مــرة أخــرى
فلمــا رأى أن ليــس لهــم حاجــة ترك ـوا«
د هغــوي روح ګانــي بــه د زرغونــو مرغانــو پــه جوجــورو کــې وي  ،د دوى د اوســيدلو
لپــاره بــه پــه عــرش پــوري ځوړنــدي (ځالــي) د څراغونــو پــه شــکل کــې وي د جنــت
پــه هرځــاى کــې چــې يــي زړه غـواړي څريــږي بــه (منظــره بــه کــوي) او بيرتــه بــه هغــو
څراغونــو (ځالــو) تــه راګــرزي او يــو ځلــي بــه د دوي پــروردګار جــل جاللــه ور تــه
راښــکاره شــي ،او ورتــه ووبــه وايــي :چــې تاســي څــه شــئ غـواړئ؟ هغــوى بــه ووايــي:
مــوږ بــه نورڅــه غـواړو؟ پــه داســي حــال کــې چــې د جنــت پــه کــوم ځــاى کــې چــې
زمــوږ زړه غـواړي ګرزيــداى شــو ،اللــه جــل جاللــه بــه درې ځلــي دوي ســره دا سـوال
جـواب وکــړي ،کلــه چــې دوى پــوه شــي چــې بــي غوښــتلو د کــوم شــئ نــه پريښــودل
کيــږي ،نــو دوى بــه ووايــي :اي اللــه جــل جاللــه مــوږ دا غـواړو چــې زمونــږ ارواح ګاني
بيرتــه د مــوږ جســدونو کــې ننــه باســي ،د دي لپــاره چــې مــوږ د تــا پــه الرکــې يــو ځــل
بيــا ووژل شــو ،کلــه چــې دا ښــکاره شــي چــې دوى څــه شــي تــه ضــرورت نــه لــري
پريښــودل بــه شــي.الله جــل جاللــه ال مخکــې پــه هــر څــه عالــم د ى خــو لــه دې سـوال
جـواب ســره خپلــه دهغــوى لــه خولــى دا خبــره راوزى چــې دوى حاجــت نــه لــرى.
شــهيد پــه هميشــه بــي زوالــه نعمتونــو کــې دی ،لــه دي ســره ســره اللــه جــل جاللــه
د ده ټــول ګناهونــه مخکــي لــه دي چــې جنــت تــه ننــوزي وربښــي او درجــي يــي ور
لــوړوي؛ لــه عبداللــه بــن عمــرو بــن عــاص (رض) څخــه روايــت ده :چــې پيغمبــر(ص)
وفرمايــل »:يغفراللــه للشــهيد کل ذنــب اال الديــن «اللــه جــل جاللــه شــهيد تــه ټــول
ګناهونــه وربښــي ،پرتــه لــه پــوره (قــرض)
اللــه جــل جاللــه هغــه مــال چــې د کــوم کــس پــه شــهيد پــور وي نــه وربښــي ،او لــه ابي
قتــادة (رض) څخــه روايــت ده :چــې پيغمبــر(ص) دمــوږ پــه منــځ کــې پورتــه شــو ،او دا
خبــر يــي بيــان کــړه چــې د اللــه جــل جاللــه پــه الر کــې جهــاد اوايمــان تــر ټولــو اعمالــو
غــوره اعمــال دې ،نــو يــو کــس پاڅيــدو او وي ويــل :اي رســول اللــه !دا راتــه ووايــه کــه
زه د اللــه جــل جاللــه پــه الر کــې ووژل شــم ګناهونــه بــه مــي وبښــل شــي؟ پيغمبــر(ص)
ور تــه وفرمايــل  » :نعــم إن قتلــت فــي ســبيل ا اللــه و أنــت صابــر محتســب مقبــل غيــر
مدبــر « هــو ګناهونــه بــه دي وبښــل شــي کــه تــه ووزل شــي داللــه جــل جاللــه پــه الرکې
پــه داســي حــال کــې چــې تــه صابــر ،د ثـواب غوښــتونکى،په مخــه روان وي او دښــمن
تــه شــا اړونکــى نــه وي.
بيــا پيغمبــر (ص) ورتــه وفرمايــل » :كيــف قلــت « تــا څنګــه سـوال وکــړ؟ هغــه وويــل:
ماتــه بيــان وکــړه کــه زه د اللــه جــل جاللــه پــه الر کــې ووژل شــم ګنــا هونــه بــه مــي
ووبښــل شــي؟ پيغمبــر (ص) وفرمايــل » :نعــم وأنــت صابــر محتســب مقبــل غيــر مدبر إال
الديــن فــإن جبريــل عليــه الســام قــال لــي ذالــك «
هــو وبــه بښــل شــي کــه تــه ووزل شــي پــه داســي حــال کــې چــې تــه صابــر ،د ث ـواب
غوښــتونکى ،پــه مخــه روان يــي ،شــااړوونکى نــه يــي ټــول بــه وبښــل شــي پرتــه لــه پــوره
چــې پــه شــهادت نــه بښــل کيــږي ځکــه اوس ماتــه جبرئيــل علیــه وســام دا خبــره وکــړه
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مقاالت
اللــه جــل جاللــه پــه خپــل فضــل او احســان او کــرم ســره د شــهيدانو ټــول ګناهونــه
وربښــي پرتــه لــه پــوره چــې هغــه نــه بښــل کيــږي ،او کــه پــور حــق د اللــه جــل جاللــه
واى هغــه بــه يــي هــم شــهيدانو تــه ور بښــلى واى  ،خــو هغــه حــق د بندګانــو دى ،څــوک
چــې د جهــاد اراده لــري ورتــه ضــرور ده چــې دهرچــا پورکــه وربانــدي وي هغــه خپلــو
مالکانــو تــه ورکــړي ترڅــو چــى پــه غــاړه يــي هيــڅ پــور پاتــه نشــي .لــه شــهيد څخــه پــه
دوو حالونــو کــې پــور اداء کـــيږي.
اول :اللــه جــل جاللــه د قيامــت پــه ورځ د شــهيد پــور پــري کــوي کــه نومــوړى د اداء
کولــو اراده لـــري خــو عاجــز وي مــال نلــــري يــا بــل عــذر ورتــه پيــښ وي .دوهــم :چې
مجاهــد شــهيد شــي او د پــور د اداء کولــو وخــت ال نــه وي راغلــى .د پيغمبر (ص) ســنت
دا وو چــې د کــوم مــړي پــه ذمــه بــه پــور وو د جنــازي لمونــځ يــي نــه وربانــدي کــول څــو
چــې بــه هغــه اداء نــه کــړاى شــو ،او يــا بــه دمــړي کــوم خپلـوان  ،يــا بــل کــوم مســلمان
بــه د هغــه د اداء کولــو ضمانت وکــــړ.
شــهید تــه غســل و كفــن نــه ور کــول کیــږی  .چــې رســول صلــی اللــه علیــه وســلم پــه
دي هکلــه فرمایــی -:قــال ّالنبــی صلــی اللــه علیــه و ســلم فــی شــهداء احــد ّ :
زملوهــم
بدمائهــم و ثیابهــم.
رســول صلــی اللــه علیــه وســلم د احــد دشــهداء پــه هکلــه فرمائــی :هغــوی لــه خپلــو
وین ـواو جامــو ســره دفــن کــړئ .
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
دشــهادت مــرګ كرامــت دی چــې رســول صلــی اللــه علیــه وســلم فرمایــی  :القتــل
لنــا عـــاده و كــرامتـــنا الشــهاده .وژل کیــدل زمونــږ عــادت دی او شــهادت د مونــږ لپــاره
کرامــت دی
پــه بــل حدیــث شــریف کــې راځــی قــال امیــر المومنیــن علیــه الســام  :نســال اللــه
منــازل الشــهداء و معایشــه ّ
الســعداء و مرافقــه االنبیــاء.
حضــرت علــی کــرم اللــه وجهــه فرمــا ئــی :لــه اللــه جــل جاللــه څخــه غ ـواړو چــې
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 على فراشه (مسلم )
چــې کــوم بنــده پــه رښــتوني زړه دشــهادت غوښــتنه کــوي اللــه بــه هغــه تــه د شــهيدانو
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 الشــهاده صادقــا اعطیهــا و لولــم
تصبــه.
رســول صلــی اللــه علیــه وســلم فرمائی:هــر څــوګ چــې پــه صــدق شــهادت وغـواړی،
اللــه تعالــی بــه هغــه تــه ئــی ثـواب دشــهادت ورکــړي  ،ولــو کــه شــهادت هــم ورتــه ونــه
رســیږي
ّ
ّ
ّ
فأنواع الشهداء هم ثالثة :شهيد الدنيا  ،شهيد اآلخرة وشهيد الدنيا واآلخرة،
ّ
ّ
فأمــا شــهيد الدنيــا :فهــو ّالرجــل الــذي يقاتــل فــي المعركــة ،وال تكــون ّنيتــه رفــع رايــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الديــن ،وإنمــا يقاتــل ألغــراض أخــرى ،وإن هــذا النــوع مــن الشــهداء يســمى شــهيد دنيــا؛
ّ
ألن ظاهــر األمــر أمــام ّالنــاس ّأنــه ُقتــل فــي المعركــة وأهريــق دمــه فــي ســبيل اللــهّ ،
وإنما ال
ّ
ّ
يحصــل علــى أجــر الشــهيد فــي اآلخــرة؛ ألنــه قاتــل ريــاء ،أو ليــرى موقفــه فــي المعركــة،
ّ
ّ
ّ
وإن هــذا ّالنــوع مــن الشــهداء تجــري عليــه أحــكام الشــهداء كغيــره مــن حيــث ّإنــه ال
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ّ
ّ
ُي ّ
غســل وال ُيكفــن ويصلــى عليــه
ّ
ّ
ّ .أمــا ّالنــوع الثانــي مــن الشــهداء فهــو شــهيد األخــرة،
ـبب مــن األســباب التي
وهــو
اإلنســان الــذي يمـ ّـوت بسـ ّ ٍ
ّ
والســام فــي الحديــث،
حددهــا ّالنبــي عليــه الصــاة
ً
ً
فالــذي يمــوت غرقــا شــهيد ،والــذي يمــوت حرقــا
شــهيد ،والمبطــون شــهيد ،وصاحــب الهــدم شــهيد،
والمــرأة تمــوت بجمــع شــهيدة كذلــك ،وهــذا ّالنــوع
ّ
ّ
مــن الشــهداء ال تجــري عليــه أحــكام الشــهداء فــي
ّ
ّ
ُ ّ
ّالدنيــا ،حيــث ُي ّ
غســل ويكفــن ويصلــى عليــه ،وإن
ّ
نــال أجــر الشــهداء فــي اآلخــرة ،وينــدرج تحــت هــذا
ُ
التصنيــف مــن قتــل دون مالــه أو عرضــه أو دينــه
ّ
ّ .أمــا ّالنــوع األخيــر مــن أنــواع الشــهداء فهــو شــهيد
ّ
الدنيــا واآلخــرة ،وهــو مــن قاتــل فــي المعركــة مــع
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
األعــداء فاستشــهد ،وهــذا النــوع مــن الشــهداء ال يكفن
ّ
وال ُي ّ
غســل و ُيصلــى عليــه ،قــال ّالنبــي الكريــم عليــه
ّ
ّ
الصــاة والســام( :مــن قاتــل لتكــون كلمــة اللــه هــي
العليــا فهــو فــي ســبيل اللــه )
شهیدان درې ډوله دي
لومــړی  :ی ـوازې د دنیــا پــه اعتبــار شــهید  -:دغــه
شــهید هغــه څــوک دی چــې د دنیــوي اغراضــو
پــه دفــاع کــې ووژل شــي  ،پــه دنیاکــې د شــهیدانو
احــکام پــرې جــاري کیــږي او د آخــرت پــه اعتبــار
شــهید نــدی .
دویــم  :یـوازي د آخــرت پــه اعتبــار شــهید  -:دغــه
شــهید هغــه څــوک دی چــې د العالجــه وژونکــي
ناروغــي لــه املــه  ،یــا د ناڅاپــي پیښــي لــه املــه
مــړ شــي  ،پــه دنیاکــې دشــهیدانو احــکام نشــي
پــري جــاري کیــدای  ،خــو پــه آخــرت کــې بــه د
شــهیدانو پــه دفتــر کــې ثبــت شــي او پرېمانــه اجــر
ث ـواب ورکــړل شــي .
درېــم  :د دنیــا او آخــرت پــه اعتبــار شــهید  -:دغــه
ډول شــهیدان هغــه څــوک دی چــې د کافرانــواو
مشــرکینو پــه خــاف د اللــه دکلمــې داعــاء
لوړوالــی او بــرالس کیــدو پــه نیــت وجنګیــږي او
شــهید شــي  .بیشــکه دغــه ډول شــهیدان د بیدرېغــه
نعمتونــو څښــتنان دي پــه دنیاکــې د شــهیدانو
احــکام پــرې جــاري کیــږي .یعنــي د جنــازې لمونځ
وربانــدی کیــږي  ،اوغســل نــه ورکــول کیــږي  ،لــه
وینــو  ،او لــه هغوجامــو ســره دفـــن کیــږي .
َ ْ َ
َ َ َ َ
َّ َ
َّ
ُ َّ
ـن أ ِبــي ُه َر ْيـ َـر َة قــال قــال َر ُســول اللـ ِـه َصلــى اللـ ُـه َعل ْيـ ِـه
عـ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ُّ َ َّ َ
َو َســل َم َمــا َت ُعــدون الشـ ِـهيد ِفيكـ ْـم قال ـوا َيــا َر ُســول اللـ ِـه
َ ْ ُ َ
َّ َ َ ٌ َ َ َّ ُ َ
ـن ق ِتــل ِفــي َسـ ِـبيل اللـ ِـه ف ُهـ َـو شـ ِـهيد قــال ِإن شـ َـهد َاء
مـ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ـن ُهـ ْـم َيــا َر ُســول اللــه قــال َمنْ
ُأ َّمتــي إ ًذا لقليــل قالـوا ف َمـ ْ
ِ ِ ِ
ِ

َ
ُقتـ َـل فــي َســبيل َّاللــه َف ُهـ َـو َشــه ٌيد َو َمـ ْ
ـن َمــات ِفي َسـ ِـبيل
ِ َّ َ ِ ُ َ َ ِ ِ ٌ َ َ ِ ْ َ َ ِ
َ ُ َ َ ٌِ
َّ
ُ
ـون فهــو شـ ِـهيد
ـ
اع
الط
ـي
ـ
ف
اللـ ِـه فهــو شــهيد ومــن مــات
ِ
ِ
َ ِ ْ ْ َ َ ٌ
َو َمـ ْ
ـن َمــات ِفــي ال َبطــن ف ُهـ َـو شـ ِـهيد  ,رواه مســلم  .رواه
ِ
البخــاري .
ژبــاړه  :حضــرت ابوهریــرة رضــی اللــه عنــه روایــت
کړیــدی  ،رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم
وفرمایــل  :ستاســو پــه فکــر شــهید کــوم څــوک ګڼــل
کیــږي ؟ اصحابــو رضــی اللــه عنهــم ځ ـواب ورکــړ
یارســول اللــه شــهید هغــه څــوک دی چــې داللــه
پــه الرې کــې پــه جهــاد کــې ووژل شــي  ،رســول
اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم ورتــه وویــل  :کــه
یــوازي دغــه شــهید وګڼــل شــي ،نــو ځمــا دامــت
شــهیدان خــو بیــا ډېــر لـــــږ شــول ؟ دوی ورتــه وویل
 :یارســول اللــه  ،نــور څــوک شــهیدان ګڼــل کیــږي
؟ رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم وفــــرمایل
چــې دغــه النــدی مـوارد هــم دشــهیدانو پــه ردیــف او
منزلــت کــې راځــی :
رســول اللــه صلــی اللــه وفــر مایــل  :څــوک چــې
دخــدای دالرې پــه جهــاد کــې ووژل هغــه شــهید
َّ
ّ
َ ُ َ
ذات اللـ ِـه َعـ َّـز و جــل
دی .
حدیــث  -:مــن ق ِتــل فــی ِ
َ ٌ
ُفهــو شــهید.
رســول اللــه صلــی اللــه وفــر مایــل  :د چــا مــال
چــې څــوک غصبــوي  ،د هغــه پــه دفــاع کــې ووژل
ُ ّ
شــي هغــه شــهید دی .قــال رســول اللـ ِـه صلــی اللــه
َ ُ ُ َ َ ٍّ َ َ َ ُ َ
قاتــل فق ِتــل
علیــه وســلم َ :مــن ِار یــد مالــه بغیـ ِـر حــق ف
َ ٌ
ُفهــو شــهید.
رســول اللــه صلــی اللــه وفــر مایــل  :څــوک چــې
مــال  ،نامــوس ،د دینــي ارزښــتونو،دخپلو وینوپــه دفــاع
کــې ووژل شــي  ،هغــه ټــول شــهیدان دی .چــې
رســول صلــی اللــه علیــه وســلم فرمایــی:
ْ َْ َ َ َ َ
َّ
َّ
ُ َّ
َعـ ْ
ـد قــال قــال َر ُســول اللـ ِـه َصلــى اللـ ُـه
ـن َســعيد بــن ز يـ
َ َ ْ َ َ ِ َّ ِ َ َ ِ ْ ُ َ ٍ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ
ـه وســلم مــن ق ِتــل دون م ِالـ ِـه فهــو شـ ِـهيد ومــن ق ِتــل
عليـ
ُ َ َِ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ
َ
َ َ ٌ
ـن ق ِتــل ُدون ِد ِينـ ِـه ف ُهـ َـو شـ ِـهيد
دون أه ِلـ ِـه فهــو شـ ِـهيد ومـ
َ َ ْ ُ َ
َ
َ
َ ٌ
ـن ق ِتــل ُدون َد ِمـ ِـه ف ُهـ َـو شـ ِـهيد( .رواه مســند اإلمــام
ومـ
أحمــد بــن حنبــل ).
ژبــاړه  :حضــرت ســعید بــن زیــد رضــی اللــه عنــه
لــه رســول اللــه علیــه وســلم څخــه روایــت کــړی
چــې رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم وفرمایــل
 :څــوک چــې دخپــل مــال پــه دفــاع کــې ووژل
هغــه شــهید دی  .څــوک چــې د خپــل نامــوس پــه
دفــاع کــې ووژل شــي هغــه شــهید دی  .څــوک
چــې د خپــل دیــن پــه دفــاع کــې ووژل شــي هغــه
شــهید دی  .څــوک چــې دخپلــو وینــو پــه دفــاع
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 رســول اللـ ِـه
َ َ
َ َ ُ َ
َ ٌ
ون نفســه ّ
یقتــل ُفهــو شــهید... .
حتــى
(ص) َ :مــن قاتــل د
ُ
ُ ّ ِ ِ َ ُ َ ُ َ
ُ َ ٌ
أهل ِه ظلما فهو شهید...
و هکذا قال رســول الل ِه (ص)  :من ق ِتل دون ِ
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 ثـواب او منزلــت ورکـــول کیــږی .
پــدی حدیــث کــې رســول اللــه صلــی اللــه پنځــه ډولــه شــهیدان بیانــوی  .چــې وفــــر
مائــی :
ُ ّ
ُ
ُّ َ ُ َ َ ٌ َ ُ ُ
ـون ،و َالغــر ُق ،و صاحـ ُ
ـون ،و َ
ـب
ـ
بط
الم
ـ
طع
الم
:
ـة
ـ
مس
خ
داء
ـه
ـ
الش
(ص):
ـه
ـ
الل
ـول
ـ
قــال رس
ِ
ِ
َّ
ّ
َّ ِ ُ
َ ْ
َ
َّ
َ
الهــدِم ،و الشــهید فــی ســبیل اللـ ِـه عــز و جــل.
ِ
َّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ْ َْ
او پــه بــل حدیــث اووه ډولــه شــهیدان بیانــوی چــې فرمایــی الشــهادة ســبع ِســوى القتــل
ُ َ ْ َ ْ َ ٌ ْ ُ ُِ
َّ ْ ْ ُ َ ٌ ْ َ ُ َ ٌ
ـب شـ ِـهيد َ َوال َم ْبطــون
ات الجنـ
احــب ذ
ِفــي َسـ ِـبيل اللـ ِـه ال َمط ُعــون شـ ِـهيد َوالغـ ِـرق شـ ِـهيد َو َص
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ َ ٌ ْ
َ ٌ َ َّ
ُ
ُ
َشــه ٌيد َو ِ َص ُ ْ َ
ـذي َي ُمــوت َت ْحــت ال َهــدِم شـ ِـهيد َوال َمـ ْـرأ ُة َت ُمــوت
ـق شـ ِـهيد والـ ِ
احــب الح ِر يـ ِ
ِ َ ٌِ
ِب ُج ْمــع شـ ِـهيد (رواه أبــو داود)
ٍ
او همدارنګــه رســول اللــه صلــی اللــه وفــر مایــل  :څــوک چــې د طاعــون ناروغــي
ُ َ َ ٌ ِّ
ُ ّ
لــه املــه مــړ شــي هغــه شــهید دی  .قــال رســول اللـ ِـه (ص) :الطاعــون شــهادة ِلــکل
ُ
سلم .
م ٍ
رســول اللــه صلــی اللــه وفـــر مایــل  :کومــه ښــځه چــې د اوالد زېږېــدو ناروغــي
َ َ
ُ َّ
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ
ـت قــال َ :ر ُســول اللـ ِـه :
لــه املــه مــړه شــي هغــه شـ
ـهیده ده َ .عــن ْ َعب َّــادة بــن الص ِامـ ِ
َُ
َ ُّ َ َ ُ َ ٌ
ُ
َ
ـاء شـ ِـهيد َي ُج ُّر َهــا َولد َهــا ِبســر ِر ِه ِإلــى الجنـ ِـة .
والنفسـ
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 همجـوار څخــه پــه
َ ُ َ ُ َ
ـار ِه
دفــاع کــې
ووژل شــي هغــه شــهید دی  .قــال رســول ( ص ) و مــن ق ِتــل دون جـ ِ
ُ
َ ٌ
ظلمــا ُفهــو شــهید،
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
ُ َ َ ٌ
( چــې مــړ شــي ) شــهید دی َ « { .و ُ َ َ ْ ُ
الم ْنكـ ِـر شـ ِـهيد « }.
وف َو َّالن ِاهــي َعــن
اآلمــر بالمعــر ِ
ِ
ِ
رســول اللــه صلــی اللــه وفرمایــل  :څــوک چــې د زهــر لرونکــي حیـوان د چیچلــو
لــه املــه  ،یــا د سـوارلۍ حیـوان 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 شــهيد «.
رســول اللــه صلــی اللــه وفــر مایــل  :څــوک چــې د مســا فــري د طالــب دعلــم پــه
حــال کــې مــړ شــي هغــه شــهید دی  .عــن أبــي هريــرة وأبــي ذر قــاال ســمعنا رســول
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم يقــول  :إذا جــاء المــوت طالــب العلــم وهــو علــى تلــك
الحــال مــات شــهيدا (.نقلــه عمــدة القــاري شــرح صحيــح 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.
.قــال رســول اللــه الشــهداء ســبعة  :وذكرمنهــا والمــرأة تمــوت بجمــع شهيـــدة( .رواه
مالــك وأبــو داود والنســائي).
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مقاالت

معلومات پیرامون

بشیراحمد رشیدی

تفتیش پروژههای انکشافی بانک جهانی

بــر اســاس توافقنامههــای عقــد شــده بیــن دولــت افغانســتان و بانــک جهانــی،
صورتهــای مالــی پروژههــای انکشــافی بانــک جهانــی ،توســط ریاســت تفتیــش
مســاعدتهای خارجــی اداره عالــی تفتیــش بــه همــکاری مســتقیم مشــاورین تخنیکــی
کمپنــی خارجــی ،مطابــق بــه شــرایط توافقنامههــا و معیــارات بیــن المللــی ادارات
عالــی تفتیــش (INTOSAIs) International Organization of Supreme Audit
 Institutionsدرختــم هــر ســال مالــی ،بازرســی میگــردد .اهــداف و حــدود تفتیــش
پروژههــای انکشــافی بانــک جهانــی ،شــامل حصــول اطمینــان از ارائــه درســت
صورتهــای مالــی؛ اســتفاده درســت وجــوه مســاعدت از حســاب خــاص پــروژه و در
مطابقــت بــا موافقتنامــه هــای مالــی؛ صحــت صورتهــای مصــارف؛ کفایــت سیســتم
مالــی و کنتــرول هــای داخلــی مرتبــط بــا ماهیــت عملیــات و حجــم حوالههــا؛ توانایــی
دیپارتمنــت محاســبات در بخــش مســتند ســازی کافــی معامــات؛ معقولیــت مصــارف
بــرای تمویــل در تحــت مســاعدت انکشــافی مربوطــه /توافقنامههــای مالــی و ضمایــم
تخنیکــی؛ مطابقــت گزارشــات مالــی یــا گزارشــات ربعــوار مالــی بــا صورتهــای مالــی
پــروژه کــه توســط وز ارت مالیــه یــا شــعبات پــروژه تســلیم داده شــده اســت و مطابقــت
مصــارف پــروژه بــا پرداختهــای بانــک.
اداره عالــی تفتیــش ،بازرســی پروژههــای انکشــافی بانــک جهانــی را مطابــق بــه
معیــارات و اصــول اساســی ســازمان بیــن المللــی ادارات عالــی تفتیــش ()INTOSAI
انجــام میدهــد ،بــا توجــه بــه معیــارات و اصــول ســازمان متذکــره اداره عالــی تفتیــش
مقــررات اخالقــی را درپروســه تفتیــش رعایــت کــرده و بازرســی را طــوری پالنگــذاری
و مــورد اجــراء قــرار میدهــد تــا از عــدم موجودیــت اشــتباهات عمــده و اساســی در
صورتهــای مالــی اطمینــان نســبی حاصــل نمایــد.
تاثیرات تطبیق پروژههای انکشافی باالی وضعیت زندگی مردم
بانــک جهانــی یکــی از بزرگتریــن تمویــل کننــده پروژههــای انکشــافی دولــت
افغانســتان اســت ،کــه پولهــای کمکــی صنــدوق بازســازی افغانســتان ()ARTF
 Afghanistan Reconstruction Trust Fundرا مدیریــت و از طریــق بودجــه ملــی
دولــت ،تمویــل مینمایــد .پروژههــای بانــک جهانــی در بخشهــای انکشــاف و توســعه
زراعــت و مالــداری ،انکشــاف کیفیــت معــارف ،بازســازی شــبکههای آبیــاری و بندهای
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بــرق آبــی ،انکشــاف خدمــات تکنالــوژی معلوماتــی
ومخابراتــی ،ایجــاد شــغل ،ایجــاد تصدیهــای
روســتایی ،راه ســازی بــه هــدف دسترســی بــه دهــات
و قریههــای دور دســت ،تقویــت سیســتم تحصیــات
عالــی ،بهتــر ســازی ارائــه خدمــات عدلــی و قضایــی،
انکشــاف سیســتم بانکــی ،ارتقــای ظرفیــت ،اصــاح
مدیریــت مالــی مصــارف عامــه ،پروژههــای انکشــافی
همبســتگی ملــی و ســایر بخشهــای فعالیــت
مینمایــد.
تعــداد مســتفید شــوندگان از پروژههــای انکشــافی کــه
توســط صنــدوق کمــک بــرای بازســازی افغانســتان
Afghanistan Reconstruction Trust Fund
مویــل میگــردد ،بــه  8.1میلیــون نفــر )(ARTF
.میرســد کــه  38فیصــد آنــرا زنــان تشــکیل میدهــد
)بدون برنامه همبستگی ملی(
پروگــرام همبتســگی ملــی یکــی از پروژههــای
انکشــافی بــوده کــه از طریــق بانــک جهانــی تمویــل
گردیــده و توســط وزارت احیــأ وانکشــاف دهــات
مدیریــت میگــردد .درســال  2015مبلــغ  1.5میلیــارد
دالــر امریکایــی از طریــق شــوراهای انکشــافی محلــی
( )CDCsدر والیــات مختلــف و در پروژههــای
زیربنایــی بــه مصــرف رســیده اســت .در حــال حاضــر
تعــداد  27.4میلیــون نفــر طور مســتقیم وغیرمســتقیم از
پروژههــای برنامــه همبســتگی ملــی نفــع میبرنــد ،کــه
 48.5فیصــد آنهــا را زنــان تشــکیل میدهــد.
بــا تطبیــق برنامــه انکشــاف کیفیــت معــارف ،تعــداد
آمــوزگاران مســلکی معــارف بــه  190،936یکصــدو
نــود هــزار ونهصدوســی وشــش تــن رســیده اســت که

ایــن رقــم درســال  2008تعــداد  27000بیســت وهفــت
هــزار تــن بــود ،کــه  607فیصــد افزایــش آمــوزگاران
مســلکی را در ســال  2015نســبت به ســال  2008نشــان
میدهــد.
 9.2میلیــون نفــر کــه  39فیصــد آنــرا زنــان و دختــران
تشــکیل میدهــد بــه خدمــات آموزشــی دسترســی
پیــدا کردهانــد .بــه تعــداد  8.4میلیــون نفــر از خدمــات
انــرژی بــرق مســتفید شــدهاند 17.4 .میلیــون نفــر از
ســرکهای اعمــار شــده اســتفاده نمــوده و تعــداد
 24.6میلیــون نفر از خدمات آبرســانی و کانالیزاســیون
مســتفید گردیدهانــد 50 .میلیــون روز کاری بــرای
اســتخدام کوتــاه مــدت مــردم طــرح و عملــی گردیده
اســت .بــه تعــداد  48،076نفــر کــه  42فیصــد آنــرا
زنــان تشــکیل میدهــد بــه تصدیهــای کوچــک
محلــی دسترســی پیــدا کردهانــد .تعــداد  22.2میلیــون
نفــر از خدمــات ابتدایــی زراعتــی و آبیــاری مســتفید
شــدهاند .قابــل ذکــر اســت کــه مســتفید شــدهها از
خدمــات مختلــف پروژههــای ( )ARTFبراســاس
پروژههــا میباشــد کــه ممکــن یــک نفــر از چنــد
نــوع خدمــات ماننــد ،خدمــات صحــی ،آموزشــی،
انــرژی بــرق ،اســتفاده از ســرکهای اعمــار شــده و
خدمــات زراعتــی و آبیــاری و همچنــان پروژههــای
زیربنایــی محلــی برنامــه همبســتگی ملی مســتفید شــده
باشــند.
دســت آوردهــای پروژههــای ( )ARTFارتباط مســتقیم
بــا پروگــرام هــای اولویــت ملــی افغانســتان دارد ،و
ایــن مســوولیت دولــت و وزارتهــای تطبیــق کننــده
پروژههــای تمویــل شــده توســط وجــوه ()ARTF
میباشــد ،کــه پیشــرفت پروژههــا را در مطابقــت بــا
پروگــرام هــای اولویــت ملــی همآهنــگ نماینــد.
زراعــت و مالــداری و آبیــاری نقــش مهــم را در
انکشــاف وضعیــت اقتصــادی مــردم افغانســتان دارد،
بانــک جهانــی پروژههــای متعــددی را جهــت توســعه
و رشــد ،محصــوالت زراعتــی و مالــداری تمویــل
نمــوده و بــا عملــی شــدن ایــن پروژههــا ســطح
تولیــدات زراعتــی و مالــداری انکشــاف قابــل مالحظه
یــی داشــته اســت .دهقانــان ،باغــداران و مالــدارن بــا
اســتفاده از ســهولتهای تهیــه شــده توســط کارمنــدان
تطبیــق کننــده پروژههــا ،ســطح محصــوالت زراعتــی
و مالــداری شــانرا بلنــد بردهانــد.
در بخــش ســهم گیــری مــردم و حکومتــداری مردمی
 31000ســی ویــک هــزار شــوراهای انکشــافی محلــی
بــا اســتفاده از پروســه انتخابــات آزاد محلــی تشــکیل
گردیــده و مــردم در نیــاز ســنجی و تعییــن پروژههــای
کوچــک و متوســط زیربنایــی ســهم فعال گرفتــه و در
مصــرف پولهــای کمــک شــده طــور مســتقیم دخیــل
شــدهاند .برعــاوه اهالــی محــل در بازســازی پلهــا،

ســرکها ،پروژههــای کوچــک بــرق آبــی ،آبرســانی ،اعمــار مکتبهــا و شــفاخانهها
بــه همــکاری تخنیکــی انجنیــران ســهم گرفتــه و از پروســه تطبیــق پروژههــا نظــارت
نمودهانــد 27.3 .میلیــون نفــر از ســهولتهای پروژههــای زیربنایــی در قریههــا و دهــات
مســتفید شــدهاند کــه  49فیصــد آن زنــان میباشــند .تعــداد زیــادی اهالــی قریههــا و
دهــات طــور موقــت اســتخدام شــده و از ایــن در مــزد اخــذ نمودهانــد .بــه زنان روســتایی
آموزشهــای حرفــه یــی داده شــده و در تهیــه لــوازم وماشــین هــای خیاطــی ،گلــدوزی
و بخــش دام پــروری و باغــداری کوچــک بــه منظــور ســرمایه گــذاری و ذخیــره نمودن
پــول بــرای رفــع احتیاجاتشــان کمــک صــورت گرفتــه ،تــا از ایــن طریــق زنان روســتایی
توانمند شــوند.
در بخــش صحــت ،ارائــه خدمــات صحــی و مشــوره هــای صحــی بــه مــردم ،مســاعدت
ادویــه جــات و تجهیــزات طبــی در شــفاخانههای مرکــز و والیــات ،پاییــن آوردن ســطح
مــرگ و میــر مــادران و اطفــال ،وقایــه امــراض ســاری و ســایر خدمــات صحــی توســط
پروژههــای انکشــافی بانــک جهانــی تمویــل گردیــده اســت.
فشــارهای اقتصــادی در افغانســتان ،شــامل فشــارهای داخلــی و فشــارهای خارجــی
میباشــد .،فشــارهای اقتصــادی داخلــی ماننــد ســطح بلند فقــر در جامعــه ،عدم اســتخدام
و ســطح پاییــن اســتخدام جوانــان ،عــدم دسترســی کامــل بــه منابــع طبیعــی و موجودیت
انــواع فســاد میباشــد .فشــارهای اقتصــادی خارجــی ماننــد ،کاهــش کمکهــای مالــی
دونرهــا ،انتقــال مســوولیت امنیتــی از نیروهــای خارجــی بــه نیروهــای داخلــی ،کاهــش
کمکهــای مالــی بــرای دســتگاههای امنیتــی افغانســتان ،کاهــش عوایــد ،اقتصــاد
شــکننده میباشــند کــه ایــن فشــارها ســطح تطبیــق موفقانــه پروژههــا و دســت آوردهای
آنهــا را کاهــش داده اســت.
نواقــص وکاســتی هــای کــه مانــع مصــارف کامــل بودجــه پروژههــای انکشــافی و
موثریــت ومفیدیــت آنهــا گردیــده شــامل ،رونــد بطــی مصــارف وتأخیــر درتطبیــق
پروژههــا ،نبــود یــک پــان تدارکاتــی جامــع و فراگیــر بــرای تطبیــق بــه هنــگام
پروژههــا ،عــدم نظــارت کافــی از صــورت عملکــرد مســوولین مالــی و تدارکاتــی
پروژههــا توســط آمریــن باصالحیــت ،عــدم تصفیــه پیشــکی هــای اخــذ شــده توســط
پــروژه بــه وقــت وزمــان آن ،کــه بــا گذشــت زمــان حصــول آن ناممکــن میشــود،
کاســتیها در تطبیــق قوانیــن نافــذ تدارکاتــی و رهنمــود تــدارکات بانــک جهانــی،
موجودیــت پروژههــای تخنیکــی و مســلکی و کمبــود متخصصیــن ومشــاورین مســلکی
و بــا تجربــه ،عــدم توانایــی قراردادیهــای انتخــاب شــده در اجــرای خدمــات کار ،تهیــه
اجنــاس ونصــب تجهیــزات پروژههــا ،نبــود امنیــت در قریههــا و ســاحات دور افتــاده
کشــور ،عــدم تطبیقــات بــه موقــع حســابات رســیدات و پرداختهــا ،بــا تمویــل کننــده
کــه ســبب تأخیــر در تمویــل پروژههــا میگــردد ،نگهــداری ناقــص دفاتــر نقــدی و
جنســی کــه ســبب ســوء اســتفاده از داراییهــای نقــدی وجنســی پــروژه خواهــد گردید،
ظرفیــت پائیــن ،هیــات آفرگشــایی و ارزیابــی اســناد داوطلبیهــا در انتخــاب قــراردادی
واجــد شــرایط ،کمبــود اســناد حامــی مصارفاتــی در پروژههــا ،انجــام بعضــی مصــارف
کــه بــه پــروژه و اهــداف آن ارتبــاط نــدارد ،خریــداری لــوازم و تجهیــزات مختلــف
وذخیــره نمــودن آن در گــدام هــا بــدون نصــب و فعــال ســازی کــه خطــر تلــف شــدن
آن امــکان پذیــر اســت.
مفتشــین اداره عالــی تفتیــش بــا درک مســوولیت هــای شــان همــواره سفارشــاتی را
در زمینــه برطــرف ســاختن نواقــص و کاســتیها و مشــکالت موجــود در سیســتم
کنتــرول داخلــی پروژههــای انکشــافی ،را شــامل نامههــای مدیریــت نمــوده و
مراجــع تطبیــق کننــده را بــرای برطــرف ســاختن آنهــا ،رهنمایــی نمــوده اســت.
امــا مســوولین مراجــع تطبیــق کمتــر بــه یافتههــا وســفارش هــای مفتشــین توجــه
نمودهانــد .درصــورت عــدم همــکاری مراجــع در تطبیــق کامــل ســفارشهای اداره
عالــی تفتیــش ،نواقــص و کاســتیها ادامــه پیــدا نمــوده و ســبب عــدم رســیدن کامــل
بــه اهــداف پــروژه خواهــد گردیــد.
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د تطبیق قابلیت

دافغانســتان دپلټنــې عالــي اداره دپلټنــې دغــوره بنســټ پــه توګــه دهیـواد 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
حــدود تــه ی دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې پــه شــمول  ،پراخوالــی ورکــړی ده.
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 نړیـوال 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 خـوا وضــع شــوي دي پــه خپلــو کړنــو کــې پلــې
کړ ي .
دانتوســای نړیـوال معیارونــه (دپلټنــې عالــي بنســټونو نړیـوال ســازمان معیارونــه یــا ایســای )
د۳کچــې الرښــودونه او د ۴کچــې الرښــودونو د دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې لپاره
یــې الزمــه الرښــونې چمتــو کــوي.
ایســای :100دعامــه ســکتور دپلټنــې بنســټیزاصول (نســخه  :)2013دغــه اصــول دعامــه
ســکتور دټولــو پلټلــو لپــاره بــی دپلټنــې دمــا هیــت او بڼــې پــه پــام کــې نیولــو ســره دتطبیــق
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وړ ده .ډیــری دایســای معیارونــه دایســای ۱۰۰ســره
قرائــت او تفســیر شــي دپلټنــې بنســټیز اصــول چــې
د۴کچــې پــه الرښــودنو کــې وړانــدې شــوي دي .،
ایســای  :300دکړنــو دپلټنــې بنســټیزاصول دي (نســخه
 :)2013دغــه اصــول د ایســای  100پربنســټ دکړنــو
دپلټنــې لپــاره ځانګــړي معیارونــه وړانــدې کــوي ..
ایســای  :400دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې
بنســټیز اصــول وړانــدې کــوي  :دغــه اصــول ایســای
 100پربنســټ دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې
لپــاره ځانګــړي معیارونــه وړانــدې کــوي .
ایســای  :4100دقوانینــو اومقرراتــو د رعایــت پلټنــې
الرښــود دهغهــو پلټنــو لپــاره چــې دمالــي صــورت
حســابونو څخــه بیــل تــر ســره کیــږي
(2013نســخه) :دقوانینــو او مقرراتــو
درعایــت پلتنــه کولــی شــو پــه بیلــه توګــه
او دپلټنــو دیویــې برخــې پــه توګــه یــې تــر

ســره کــړو .نومــوړي الرښــودونه دپلټنــې
دبنســټیزو اصولــو پــر بنســټ (ایســای -100
 )300جــوړ شــوي دي او دعامــه ســکتور لــه
پلټونکــو ســره مرســته کــوي تــر څــو بنســټیز
اصــول پــه ســمه توګــه پــه کار ویســي
 .1دکړنــو دپلټنــې بنســټیز اصــول یاګټــه اخیســتنه
اودپلټنــو عالــي ادارو لــه خـوا معیارونــه مینــځ تــه راوړي
.دغــه اصــول دپلټنــو عالــي ادارودوخــت پــه پــام کــې
نیولــو ســره دخپلواکتــوب ،اساســی قانــو ن حکــم ،
اخالقــي ژمنــو اودپلټنــو عالــي ادارو دکړنــو پــه شــمول
تنظیــم شــوی دي (ایســای )1099
 .2دپلټنــو دډولونــو دورتــه والــي (یــا تفتیــش مشــترک)
پــه وخــت کــې النــدې مـوارد بایــد پــه پــام کــې ونیول
شي :
• دکړنــو دپلټنــې توکــي کولــی شــي دپراخــې پلټنــې
یــوه برخــه جــوړه کــړي او همدارنګــه درعایــت او
مالــي پلټنــې خــواوې تــر پوښــښ النــدې راولــي.
• 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
عملــی نــده ځکــه چــې بیــا بیــل معیارونــه کولــی
شــي دیبــا 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
.۱دعامــه ســکتور دپلټنــې عناصــر (پلټونکــی ،مســئوله
مرجــع  ،دنظــر وړ ګټــه اخیســتونکي  ،موضــوع او
معیــار) څرنګــه چــې پــه ایســای  100تعریــف شــوی ده
 ،کولــی شــي دکړنــو پــه پلټنــه کــې د بیلــو مشــخصاتو
لرونکــې وي .پلټونکــي بایــد پــه څرګنــده توګــه دهــرې
پلټنــې عنصرونــه ځانګــړي کــړي او لــه اغیــزو څخــه
یــې باخبــر اووســي تــر څــو پلټنــه یــې پــر بنســټ عملــي
کــړي.
دکړنو په پلتنه کې درې ذیربط مرجع
.۱پلټونکــي 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 مراجـ ًـع مســئولیتونه پــه غــاړه وانخلــي  .پلټونکــي دکړنــو دپلټنــې دټیــم
دغــړو پــه توګــه معمــوال ټیمــی کار کــوي او او خپــل مهارتونــه پــکار اچــوي.
.۳دمســئول ذیربــط مرجــع پــه ونــډه کــې ځینــې نــور خلــک او مراجــع کولــی شــي پــه
ګــډه ســره کار وکــړي  .ځینــې مراجــع کولــی شــي اقداماتــي مسـولیت چــې دســتونزو
المــل شــوی وي ولــري .بلــه مرجــع ښــایي دکړنــو دپلټنــې دسپارښــتنو پایلــو تــه یــې
رســیده ګــې کــړې وي .بــا خــره یــو لــه دغــو مراجــع څخــه دپلټونکــو لپــاره دمعلوماتو
برابرولــو یاشواهدومســئولیت ولــري.
موضوع او معیار دکړنو په پلټنه کې
 .۱دکړنــو دپلټنــې موضــوع اړینــه نــده چــې یویــې ځانګــړې برنامــې او یــا مراجــع او
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 خ ـوا 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
.۱دکړنــو دپلټنــې درپــوټ ګټــه اخیســتونکي لکــه دنــورو پلټنــو پــه څیــر غـواړي 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
دکافــي ش ـواهدو پــر بنســټ پــه مناســبه توګــه چمتــو کــړي او ناســم درپــوټ ورکولــو
خطــر فعاالنــه مدیریــت کــړي .ســره لــه دې هــم ،دکړنــو دپلټنــې لــه پلټونکــو څخــه
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 .
.۲دکړنــو دپلټنــې لــه خـوا د ډاډ ورکولــو کچــه باید پــه رڼه توګه رپــوټ شــي .داقتصادیت،
اغیزمنتیــا او ګټورتیــا الســته راغلــی میــزان ښــایي دکړنــو دپلټنــې پــه رپــوټ کــې پــه بیــا
بیلــو ډولونــو وړاندې شــي:
• یــا دیــو بشــپړ نظــر لــه الرې پــر اقتصادیــت ،اغیزمنتیــا او ګټورتیــا پــه خـواو بانــدې تــر
هغــه ځــای پــورې چــې موخــه  ،موضــوع ،شــوهد او الســته راغلــې موندنــې اجــازه
ورکــوی چــې دغــه شــي یــو پایلــه اخیســتنه تــر ســره شــي ؛
• او یــا دمعلوماتــو دوړانــدې کولــو لــه الرې پــر ځینــو مـواردو بانــدې چــې دپلټنــې موخه
 ،وړانــدې شــوې پوښــتنې ،الســته راغلــي ش ـواهد ،داســتفادې وړ موندنــې او سپارښــتنې
پکښــې شــامل وي ځانګــړي کیــږي.
 .3دپلټنــې رپوټونــه کــې بایــد هغــه موندنــې شــاملې شــي چــې حمایــوي کافــي اســناد
ولــري ..نیــول شــوی تصامیــم دیــو متـوازن رپــوټ ،دپایلــې الســته راوړل او دسپارښــتنو
تشــکیل پــه دوامــداره توګــه الډیــرې شــرحې تــه اړتیــا لــري تــر څــو ال ډیــر معلومــات
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 متـوازن رپــوټ وړانــدې شــي .درپوټ
ورکولــو اصــول پــر همــدې موضــوع بانــدې ډیــر ې څرګندونــې کــوي .
مأخذ :اصول اساسی تفتیش عملکرد
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بیســت و هشــت اســد ،روز اســترداد اســتقالل کشــور اســت ،حماســه ارزشــمند ،یــاد
گار و مانــدگار نیــاکان قهرمــان مــا کــه همچــو تــاج افتخــار بــر تــارک هــر افغانســتانی
جالیــش مــی کنــد.
در بیســت وهشــت اســد نیــاکان شــجاع و دلیرمــردان حماســه آفریــن افغانســتانی در پــی
وقــوع ســه جنــگ بنیــاد بــر انــداز بــا بریتانیــای کبیــر  ،بــه بهــای خــون هــای جوشــان
وپــاک ،قلــب هــای آگنــده از غیــرت وغــرور ،سرشــار از روح آزادی وآزادیخواهــی،
جــان فــدا کردنــد ،قربانــی دادنــد و روح وطــن را از اســارت نجــات دادنــد.

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.

گفتــه مــی شــود کــه عصــر امــان اهلل خــان
غــازی یکــی از بــا شــکوه تریــن دوره هــای
تاریخــی کشــور مــا را تشــکیل مــی دهــد
کــه اســاس و بنیــاد جامعــۀ مترقــی در آن
زمــان گذاشــته شــد و همــه دســت آورد هــا
وابســته بــه آغــاز اســتقاللیت افغانســتان بــر
مــی گــردد بیســت و هشــت اســد یکــی از روز
هــای رقــم زننــده سرنوشــت ملــت شــجاع و
دلیــر ایــن کشــور نامیــده شــده و همــه جهــت
ســپاس گــزاری از پــاده شــاه وقــت ایــن روز
را گرامــی میدارنــد.
بیســت و هشــت اســد امســال ،مصــادف اســت
بــا نــود و هفتمیــن ســالگرد اســترداد اســتقالل
کشــور کــه بعــد از ســه جنــگ خونیــن بــا
ارتــش انگلیــس کــه بــه مــدت هشــتاد ســال
اســتعمار آن کشــور را در برگرفــت و در
مــدت ایــن ســال متمــادی پیــروی سیاســت
انگلیــس و در تمــام ابعــاد داخلــی و خارجــی
بــود کــه افغانســتان را بــا همــه تــوان و قدرتــش
از ســر زبانهــا و کشــور هــای مســتعمره وقــت
کــه توســط افغانســتان تصــرف شــده بــود زیــر
ســوال بــرده کــه ایــن عملکــرد کشــور متجــاوز
بــا عــث گردیــد تــا بــا قیــام ملــی و مردمــی قــد

علــم نمایــد و در اخــذ اســتقاللیت اقــدام نمــوده و بــا عملکــرد کــه انجــام
داد کشــور متجــاوز را وادار ســاخت؛ تــا کشــور عزیــز مــا افغانســتان را بــه
حیــث یــک کشــور مســتقل بشناســد ،هــر چنــد در ایــن مــدت افغانســتان
دارای اســتقالل داخلــی بــود ،امــا سیاســت خارجــی کشــور توســط انگلیــس
هــا اداره مــی شــد .مــورد کــه باعــث عــدم رشــد در بیــن جوامــع ملــل جهان
گردیــده بــود عــدم تصمیــم گیــری ارادی در ابعــاد خارجــی بــود.
داشــتن اســتقالل و آزادی هــر موقعیــت جغرافیایــی وابســته بــه داشــتن
مدیــر ســالم و بــا عــزم اراده درســت صــورت پذیــر اســت کــه بــا تاســف
افغانســتان از ایــن نعمــت محــروم بــود و نیــز در گذشــته هــا بــا عــدم داشــتن
اســتقاللیت کامــل حــاالت و وضعیــت هــای نامالیــم را تحمــل میکــرد.
آزادی ایــن مرزوبــوم توســط متجــاوز وقــت انگلیــس ســلب گردیــده و
زمینــه رشــد را محــدود ســاخته بــود .
شــاه امــان اهلل خــان بــه مــدت ده ســال خدمــات بنیــادی شــایان بــه وطــن،
اصالحــات عمــدۀ را در تمــام نقــاط کشــور بــه وجــود آوردکــه از جملــه
مــی تــوان از عصــری ســازی معــارف ،تأســیس مکاتــب ذکــور و انــاث،
نافــذ ســاختن اولیــن قانــون اساســی افغانســتان همــراه بــا دیگــر قوانیــن و
نظــام نامــه هــا ،ایجــاد نمایندگــی هــا وســفارت هــای سیاســی در کشــورهای
خــارج ودیگــر مــوارد نــام بــرد .امــا بنــا بــر اظهــار نظــر مؤرخــان کشــور،
مهــم تریــن بخــش اصالحــات دورۀ امانــی را توســعۀ معــارف عصــری
در کشــور تشــکیل مــی داد کــه تعلیــم و تربیــه را در تمــام نقــاط کشــور
رایــگان ،اجبــاری و عمومــی ســاخت .همچنــان از تأســیس مکاتــب ذکــور
بنــام هــای مکتــب اســتقالل ،امانــی ،لیســه غــازی و نیــز تأســیس مکاتــب
انــاث بنــام هــای مســتورات و عصمــت مــی تــوان نــام بــرد .پدیــده ایکــه
شــگوفایی وطــن وابســته بــه آن بــود کــه آن همــه افتخــارات را غــازی امــان
اهلل خــان بــه عنــوان هدیــه ای بــا ارزش تقدیــم ایــن ملــت نمــوده اســت.
بزرگنمایــی افتخــارات کشــور و تجلیــل روز هــای بــزرگ ملــی ماننــد ایــن
روز یــا روزهایــی ماننــد روز شــهید کــه مصــادف بــا شــهادت قهرمــان ملــی
کشــور احمدشــاه مســعود اســت؛ در ســاختن  ،تحکیــم و رشــد شــخصیت
نســل نــو کشــور تاثیــر عمیــق و بــزرگ دارد.
دریــن روز نیــاز اســت از همــه قهرمانــان نامــدار و گــم نــام کشــور کــه
در ایجــاد ایــن افتخــار ســهم داشــتند بــه نیکویــی یــاد نماییــم .دیانــت و
معنویــت  ،حــس وطــن داشــتن  ،حــس اســتقالل و مالکیــت عوامــل اساســی
تحمــل و مقاومــت مــردم مــا در برابــر نــا هنجــاری هایــی چــون فقــر و
دیگــر نداشــته هــای مــادی بــوده اســت .یــاد شــهدای نامــدار و گــم نــام
تمــام جنــگ هــای آزادی افغانســتان گرامــی بــاد .ســر تعظیــم فــرود مــی
آورم بــه بیــرق کشــورم کــه بــدون آن تعریفــی نــدارم.
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کنفرانس وارسا و
چشم انداز بروکسل
امانالدین تیموری

جامعه جهانی ،مردم و آگاهان سیاسی در
افغانستان آرزو دارند تا مدیریت جنگ با
مخالفین دولت بهتر و مسووالنه شود ،و هم
کمک های جامعه جهانی نه مانند گذشته ،بلکه با
شفافیت به مصرف برسد ،و مبارزه علیه فساد
اداری جدی تر شود ،روی زیر ساخت ها کار
صورت گیرد ،وضیعت تعلیم و تربیه ،زراعت،
صحت عامه ،خدمات اجتماعی برای مردم بهبود
یابد ،به کار آفرینی جوانان توجه شود ،برنامه
های دقیق انکشافی رویدست گرفته شود تا
پیامد های نشست بروکسل این اطمینان را به
مردم بدهد که جامعه جهانی در کنار دولت و
مردم افغانستان همچنان باقی می ماند.
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با به وجود آمدن نظام نوین در افغانستان ،همکاران بین المللی افغانستان ،غرض رفع
مشکالت و چالش های ناشی از جنگ ،بی ثباتی ،فقر و فراهم ساختن بازسازی و
نوسازی افغانستان ،تعهدات و حمایت های سیاسی ،مالی ،اقتصادی و امنیتی خویش
را در کنفرانس های بن ،برلین ،پاریس ،توکیو ،لندن ،شیکاگو ،لزبن ،بروکسل و
وارسا توام با توقعات از دولت جمهوری اسالمی افغانستان ابراز داشتند و تعهداتی
هم ازطرف سران دولت افغانستان در برابر جامعه جهانی در این کنفرانس ها وجود
داشته ،که یکی از اولویت ها و محورهای اصلی این تعهدات در کنفرانسهای متذکره
و از جمله در کنفرانس بروکسل مبارزه علیه فساد اداری ،اصالحات اداری ،رعایت
حقوق بشر ،اصالح نظام انتخاباتی در افغانستان بوده که جامعه جهانی ادامه کمک و
حمایت شان را منوط به عملی شدن آنها میدانند.
در ادامه کنفرانس های قبلی ،کنفرانس وارسا با شرکت اعضای سازمان پیمان
اتالنتیک شمالی و کشور های عضو ماموریت قاطع از افغانستان ،در روز های هشتم
و نهم جوالی در وارسا کشور پولند برگزار شد.
رئیس جمهور ج.ا.ا درین کنفرانس گفتند که:
«افغانستان جامعه جهانی را مجبور به همکاری نکرده ،بلکه توانست با اثبات توانایی

اش قناعت جهان را جلب کند».
هکذا درین نشست توافق صورت گرفته که در
توسعه حضور غیر نظامی ناتو پس از سال 2016
میالدی در افغانستان تحت عنوان (مشارکت
پایدار ارتقا یافته) همگی کشور ها عضو ناتو و
متحدانش سهم فعال بگیرند.
هچنان در کنفرانس وارسا سران ناتو و همکاران
بین المللی افغانستان تعهداتی را برای حمایت از
نیروی های امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال
 2020اعالم داشته ،چنانچه در سال  2012در
کنفرانس شیکاگو فیصله شده بود ،که تا پایان
سال  2017میالدی نیرو های امنیتی و دفاعی
افغانستان حمایت مالی شوند ،و در کنفرانس
وارسا رسماً این کمک ها اعالم و هر کشور
تعهدات اش را به طور مشخص ابراز نموده اند.
باید خاطر نشان ساخت که در کنفرانس وارسا
افغانستان ( )6در خواست مشخص را به سران
ناتو مطرح نموده ،و تقویت و تجهیز نیروهای
دفاعی و امنیتی افغانستان از اولویت های این
درخواست بوده ،و حکومت افغانستان در
نشست وارسا سندی را زیر نام (افغانستان و
جهان امروز ،دیروز و فردا) ترتیب و در آن
کنفرانس ارایه کرد.
همینطور رئیس جمهور اسالمی افغانستان از
سران کشور های امریکا ،آلمان ،ایتالیا ،ترکیه و
بریتانیا به خاطر همکاری های شان درین نشست
سپاس گذاری کرده و گفتند که این کشور
ها در تمدید تعهدات جهان با افغانستان نقش
اساسی داشته اند.
بناً گفته میتوانیم که کنفرانس وارسا پیام قوی
امید و تغیر مثبتی را برای مردم افغانستان در
برداشته ،و امیدواری وجود دارد که در آینده
قریب نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان با
تجهیزات بهتر تجهیز و به رفع چالش های امنیتی
دستاورد های بزرگ داشته باشد.
چشم انداز بروکسل:
کنفرانس بروکسل در اوایل ماه اکتوبر برگزار
می شود ،دوستان بین المللی افغانستان ،تعهدات
تازه شان را برای حمایت از افغانستان در بخش
های مختلف حیات ملی کشور مان ابراز
خواهند کرد ،تا خالی مالی که در حال حاضر
در افغانستان وجود دارد الی چند سال آینده با

کمک جامعه جهانی مرفوع گردد ،باید گفت که حکومت وحدت ملی با پنج
سند اساسی جهت توسعه پایدار در افغانستان به کنفرانس بروکسل اشتراک
می نماید و بعد از پایان کنفرانس برنامه توسعه پایدار در کشور آغاز میگردد.
در همین رابطه نشست ویژه بورد مشترک نظارت و انسجام ( )JCMBدر
ارگ با اشتراک نمایندگان کشور های کمک کننده برای افغانستان و سازمان
های بین المللی و سفیرهای کشور های مختلف جهان تدویر یافته ،نمایندگان
ملل متحد و اتحادیه اروپا جلسه را مثبت ارزیابی نموده اند.
اولویت های که در کنفرانس بروکسل مورد بحث قرار می گیرد
ذی ً
ال بر شمرده میشود:
 تأمین حاکمیت قانون وحکومت داری خوب. مبارزه علیه فساد اداری و اصالحات اداری. اصالح نظام انتخاباتی نقض حقوق بشر بویژه خشونت علیه زن. وضیعت کودکان در افغانستان. تعین بودجه ساالنه به والیات. بحث روی برنامه CBR اصالح نظام بازرگانی و تقویه تشبثات زنان بازرگان. و سایر مسایل مبرم و مهم شامل اجندا بحث خواهد بود.رئیس جمهور افغانستان در رابطه به تدویر کنفرانس بروکسل گفته اند:
با آمادگی و دستاورد به کنفرانس بروکسل میرویم.
ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ،ایجاد نهاد عدلی و
قضایی در کشور ،ایجاد کمیسیون تدارکات ملی ،تغیرات ساختاری در بعضی
از ادارات کشور ،بهره برداری و کار روی زیر ساخت ها ،چون بند برق ،بند
های آب گردان ،سرک سازی و غیره دستاورد ها و تدابیر کاری حکومت
وحدت ملی بوده و میتواند تعهدات افغانستان را در کنفرانس بروکسل جنبه
عملی بدهد .گرچه نماینده ملل متحد در جلسه ویژه نظارت و انسجام امور
غرض رفتن به کنفرانس بروکسل اظهار داشته اند که:
حکومت وحدت ملی نباید تعهدات بی عمل داشته باشد ،باید با پیشرفت ها
بیشتر به کنفرانس بروکسل سران دولت افغانستان اشتراک نمایند.
نتیجه اینکه:
جامعه جهانی ،مردم و آگاهان سیاسی در افغانستان آرزو دارند تا مدیریت
جنگ با مخالفین دولت بهتر ومسووالنه شود ،وهم کمک های جامعه جهانی
نه مانند گذشته ،بلکه با شفافیت به مصرف برسد ،و مبارزه علیه فساد اداری
جدی تر شود ،روی زیر ساخت ها کار صورت گیرد ،وضیعت تعلیم و تربیه،
زراعت ،صحت عامه ،خدمات اجتماعی برای مردم بهبود یابد ،به کار آفرینی
جوانان توجه شود ،برنامه های دقیق انکشافی رویدست گرفته شود تا پیامد
های نشست بروکسل این اطمینان را به مردم بدهد که جامعه جهانی در کنار
دولت و مردم افغانستان همچنان باقی می ماند.
***
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زهبياهرغښتىلدهرملكدښځېزوىبومل
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
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دروصفعید

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
شمس تبریزی

دالله ورکړه
خدای چې ورکاندي و چاته خپل عزت
بل یې نشي ورکوی په هیڅ صورت
دا د خدای د خوا نه چا ته چې پیرزو شي
شرافت وي کرامت وي که قدرت
دا عطیه د خدای (ج) په شکر ساتل کیږي
ال زیاتیږي 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 دایم وي هم قایم 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
لیکونکی عبدالهاشم دولت زی

غزلیازبیدل

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-thejob 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 nontransparent 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

59

Audit  Issue2 2016

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

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

Pranab mukhopadhyay

Team Leader/ Cowater international

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).
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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

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
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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

Basheer Ahmad Rasheedi
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