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ادارهعالیتفتیش

و توجه ویژه به حوزه آموزش مسلکی

یکـی از مشـکالت اساسـی در ادارات
کشـور ،کمبـود کارکنـان ورزیـده و دارای
مهـارت اسـت .دانشـگاهها و موسسـات
تحصیلات عالـی در آمـاده سـازی افـراد
بـرای ورود بـه ادارات یـا موسسـات نقـش
زیـادی ندارنـد .فـارغ التحصیالن دانشـگاهی
بـا مجموعـه ای از اطالعـات علمـی هنـوز
قابلیـت هـای الزم( تجربـه) را بـرای فعالیـت
در ادارات یـا جاهـای دیگـر ندارنـد .بنابراین
آمـوزش کارمنـدان دولتـی و توانمندسـازی
و افزایـش مهارتهـای شـغلی کارکنـان بـرای
فعالیتهایـی کـه مـورد نظـر اسـت ،شـاید یکی
از مهمتریـن راهکارهایـی اسـت کـه بـرای
ظرفیـت سـازی منابـع بشـری در ادارات مورد
نظـر اسـت .تدویـن برنامههـای آموزشـی
بـرای کارکنـان و اجـرای دوره هـای کوتـاه
مـدت و بلنـد مـدت کـه قابلیتهـای فکـری
و تخصصـی کارمنـدان را افزایـش دهـد از
عواملـی اسـت کـه نقـش بسـیار مهمـی بـرای
توانـا سـازی کارمنـدان دارد.
کمبـود بودجـه آمـوزش در ادارات بـه
عنـوان یکـی از مهمتریـن موانـع در جهـت
ظرفیـت سـازی موثـر در ادارت کشـور
مـی باشـد .هـم چنیـن عـدم اعتقـاد بعضـی
از مقامـات ،عـدم عالقمنـدی تعـدادی از
کارکنـان بـه آمـوزش نیـز از موانـع انکشـافی
در ایـن زمینـه اسـت .اگـر برنامـه هـای
آموزشـی جـزو برنامـه هـای پلان شـده
ادارات قـرار بگیـرد ،بسـیار موءثـر واقـع مـی
شـود.
آمـوزش خـوب ،نارضایتـی شـغلی و
دوبـاره کاری را بـه مقـدار زیـاد کاهش داده
و کارمنـدان را کمـک مـی کنـد کـه بـا تمام
ظرفیـت خـود ،کار کننـد .یـک چنیـن هدف
هـای مهمـی تحقـق نمـی یابنـد مگـر آنکـه
تمـام سلسـله مراتـب در ادارات (از مقامات تا
کارمنـدان ) بـه اهمیـت آموزش اگاه باشـند .
یکـی از عواملـی کـه تاثیـر زیـادی در
اسـتفاده درسـت از امکانـات و انکشـاف در
ادارات داشـته و می تواند در بهبود آن نقش
مهمـی را ایفـا کنـد آمـوزش منابـع بشـری
اسـت .تخنیـک هـای نـو و طـرح هـای جدید
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بهبـود نمـی توانـد بـدون نیـروی انسـانی آمـوزش دیـده در تمـام سـطوح اداره به طور
مؤثـر ایجـاد و یـا بـه کار گرفتـه شـود.
بـا توجـه بـه اهمیت همین مقوله هاسـت کـه اداره عالـی تفتیش به حـوزه آموزش
بـه عنـوان کلیـد اصلـی توسـعه و انکشـاف مسـلکی کارمنـدان و مفتشـین خـود اهتمام
و توجه ویژه داشـته اسـت.
اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور ظرفیـت سـازی در بخشهـای مختلـف مخصوصـاً
در حـوزه تخصصـی تفتیـش برنامههـای آموزشـی کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت را در
داخـل و خـارج کشـور بـرای کارمنـدان ایـن اداره فراهـم آورده اسـت بـه طـور مثال
تدویـر برنامـه آموزشـی یـک ماهـه کـه هرسـاله در ماه قـوس به ابتـکار هیـات رهبری
اداره روی دسـت گرفتـه مـی شـود در مقیـاس کشـور بـی نظیـر بـوده و هیـچ نهـاد
دیگـری در کشـور در زمینـه ارتقـای ظرفیت از طریق ایـن چنین برنامه های آموزشـی
اقـدام نکـرده اسـت .همچنیـن به طـور اختصار میتـوان به تالش هـای اداره در جهت
ارتقـای ظرفیـت در سـیزده سـال گذشـته بـه مـوارد ذیل اشـاره کرد:
 برنامههـای آموزشـی مسـلکی تفتیـش طـی سـالهای  1381الـی  1395جمعـا بـه
تعـداد ( )2586تن.
 برنامههـای آموزشـی لسـان انگلیسـی طـی سـالهای  1381الـی  1395جمعـا بـه
تعـداد ( )448تـن.
 برنامههـای آموزشـی مهارتهـای کمپیوتـر طـی سـالهای  1381الـی 1395
جمعـا بـه تعـداد ( )705تـن.
 برنامههـای آموزشـی و سـفرهای مطـــالعاتی خـارج از کشـور طـی سـالهای
 1381الـی  1395جمعـا بـه تعـداد ( )461تـن.
 برنامههـای آموزشـی انسـتیتوت خدمـات ملکـی طـی سـالهای  1381الی 1395
جمعـا بـه تعـداد ( )311تن.
 برنامههـای آموزشـی ،و کار آمـوزی بـرای کار آموزان طی سـالهای  1381الی
 1395جمعـا به تعـداد ( )89تن.
 برنامههـای آموزشـی بـرای مفتشـین سـایر وزارت خانه و ادارات مسـتقل دولتی
طـی سـالهای  1381الـی  1395جمعـا به تعـداد ( )446تن.
 جمعـا تعـداد اشـتراک کننـدگان برنامههـای تدویـر شـده آموزشـی داخلـی و
خارجـی بـه شـکل دورانـی بـه تعـداد ( )5046تـن میرسـد.
اداره عالـی تفتیـش در راسـتای مسـلکی سـازی بیشـتر بـه آمـوزش بلندمـدت
«ضمـن خدمـت» نیـز توجـه کـرده اسـت کـه براسـاس آن تعـداد  31تـن از کارمندان
و مفتشـین اداره عالـی تفتیـش را در سـال  1394جهـت تحصیلات عالـی نظـر بـه
تفاهمنامـه ای کـه فـی مابیـن اداره عالـی تفتیـش و پوهنتـون دنیـا بـه امضـأ رسـیده بود
بـه مقطـع لیسـانس و ماسـتری معرفـی نمـوده اسـت که بـه تعـداد  14تن ً
فعلا در مقطع
لیسـانس و تعـداد  17تـن در مقطـع ماسـتری مشـغول تحصیـل میباشـند.
موضـوع دیگـری الزم اسـت در ایـن جـا یـادآوری شـود توجـه ویـژه پوهنـدوی
دکتـور محمدشـریف شـریفی بـه ایجـاد آکادمـی ملـی تفتیـش ،محاسـبه و منجمنـت
بـه عنـوان مرکـز کدرسـازی مسـلکی نـه تنهـا بـرای اداره عالی تفتیـش که برای سـایر
ادارات تخصصـی مالـی مـی باشـد .در ایـن راسـتا مقـام اداره عالـی تفتیـش رایزنـی
هـای پرثمـری را بـا بانـک جهانـی و سـفارت جمهـوری مـردم چیـن آغـاز کـرده که
اداره امیـدوار اسـت بـه زودی شـاهد ایجـاد این آکادمی برای تخصصی سـازی بیشـتر
تفتیـش در کشـور باشـد.

گزارشها

رییس اداره عالی تفتیش:

امیدوارم در مبارزه با فساد برخورد دوگانه صورت نگیرد
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در محفلـی کـه بـه
مناسـبت پایـان دوره سـه ماهـه بازرسـی تفتیـش در
تـاالر کنفرانسـهای ایـن اداره بـه تاریـخ  3میـزان و با
حضـور معاونیـن ،روسـا ،مفتشـین و کارمنـدان اداره
عالـی تفتیـش ،برگـزار شـده بـود؛ ابـراز امیـدواری
کـرد کـه بـا ایجـاد شـورای عالـی قانـون ،عدالـت و
مبـارزه علیـه فسـاد اداری علاوه بـر مبـارزه جـدی
بـا پدیـده فسـاد در عرصههـای مختلـف از برخـورد
دوگانـه و ترجیحـی بـا فسـاد اداری در همـه سـطوح
جلوگیـری شـود.
دکتـور شـریفی بـا اشـاره بـه برگـزاری نخسـتین
نشسـت شـورای عالـی مبـارزه بـا فسـاد خاطـر نشـان
سـاخت" :اداره عالـی تفتیش عضویت شـورای عالی
قانـون ،عدالـت ومبـارزه علیـه فسـاد اداری را دارا
مـی باشـد؛ یکـی از اهـداف ایـن شـورا ایـن اسـت

کـه چگونـه از فسـاد اداری جلوگیـری کنیـم ،امیـدوارم ایـن شـورا بـا کارکـرد
مبتکرانـه خـود بتوانـد ریشـه فسـاد را از بیـن ببـرد و بـه امیـد اینکـه ایـن شـورا به
دور از برخـورد هـای سیاسـی ومبتنـی بـر واقعیـت هـای عینـی جامعـه مـا فعالیت
کند ومبارزه این شـورا از سـطح باال آغاز شـود .کسـانی که دسـت شـان بافسـاد
آغشـته اسـت پیـدا و بـا آنـان برخـورد قانونـی صـورت گیـرد".
دکتـور شـریفی افزودنـد :در اداره عالـی تفتیـش نیـز چنـدی قبـل کمیتـه ای بـا
حضـور معـاون اداره و برخـی از روسـا ایجـاد شـده تـا مکانیزمی را بـرای مبارزه
بـا فسـاد در اداره عالـی تفتیـش آمـاده کنـد .ایـن کمیتـه موظف اسـت طـی چند
روز آینـده ایـن مکانیـزم را آمـاده و نهایـی کنـد و از مفتشـین جـدا تقاضـا نمـود
تـا در اجـراآت خـود اصـل شـفافیت ،حسـابدهی ،بیطرفـی و صداقـت را رعایت
نمـوده و از خـوردن نـان و اسـتفاده از سـایر امکانـات مرجع زیر بازرسـی به طور
قطـع اجتنـاب کنند.
ایشـان بـا توجـه بـه سـطح گسـترده فسـاد در کشـور از مفتشـین خواسـتند تـا در
ایـن زمینـه بیشـتر از قبـل تلاش کننـد زیـرا مبـارزه با فسـاد کاری اسـت کـه نیاز
بـه همتـی مضاعـف دارد« .مـا بایـد در همـه بخـش هـا تغییـرات بوجـود بیاوریـم
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چـون بـا توجـه به شـرایط کنونـی این امـر حتمی
و ضـروری اسـت .رونـد تحلیـل ترتیب و ارسـال
گـزارش هـا طبـق پالیسـی اداره صـورت گرفتـه
و نبایـد بیـش از میعـاد مندرجـه پالیسـی را در
برگیرد".
رییـس اداره عالـی تفتیـش بیـان کردنـد" :بخـش
آمـوزش و منابـع بشـری مکلـف اسـت تـا در ماه
قـوس آینـده برنامـه آموزشـی تخصصـی تفتیـش
را بـرای مفتشـین دایـر کنـد؛ در ختـم آن یـک
آزمـون اخـذ میگردد کـه نتایج این آزمـون بقای
هـر مفتـش را در اداره تضمیـن مـی کنـد".
دکتـور شـریفی خطـاب بـه مفتشـین افزودنـد:
زمانـی کـه مفتشـین از پروسـه توظیـف در مراجع
و والیـات برمیگردنـد هـر پیشـنهاد ،انتقـاد و
اعتراضـی کـه از طـرف مراجـع گفته میشـود باید
یادداشـت شـود تا در حـد توان به اصالح سـازی
اقدام شـود.
ایشـان در ادامـه بیـان کردنـد :پروسـه گـزارش
گروپهـای توظیـف شـده از ایـن پـس از طریـق
روسـای بخشـهای مربوط برای مقام اداره صورت
مـی گیـرد و مقـام اداره به طور مسـتقیم با مفتشـین
درگزارشـهای تفتیـش ارتبـاط نخواهـد داشـت.
دکتـور شـریفی خاطرنشـان سـاختند" :مسـوده
گزارشهـا بایـد مطابق معیـارات انتوسـای ترتیب
گـردد و از ایـن بـه بعـد دیگـر گزارشـهای بدون
محتـوا پذیرفتـه نمـی شـود؛ مسـوده یافتـه هـای
تفتیـش را قبـل از ختـم بازرسـی بـا مراجـع
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بازرسـی شـده رسـما در جریـان بگذاریـد و از آنهـا بخواهیـد طـی دو الـی سـه
روز در زمینـه قناعـت یـا عـدم قناعـت خـود را تحریـری بنویسـند".
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در پایـان خاطـر نشـان سـاختند :جاللتمـآب رییـس
جمهـور مـی خواهـد کـه ریفـورم و اصالحاتـی در اداره بوجـود بیاید؛ بـا توجه
بـه همیـن موضـوع آخریـن تغییـرات و اصالحـات ایجـاد شـده را بـه ریاسـت
محتـرم جمهـوری ارسـال نمـوده ایـم کـه تعاملات اداره بـا ریاسـت جمهـوری
در ایـن زمینـه ادامـه دارد.
همچنیـن در ایـن محفـل سـید محمد مهدی حسـینی معـاون مسـلکی اداره عالی
تفتیـش طـی سـخنانی بـر لـزوم اصل بی طرفـی ،رعایت کـود اخالقـی و کیفیت
تفتیـش تاکیـد کردند.
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش بیـان کـرد :یکـی از موضوعاتـی کـه بایـد
همـه مـا مراعـات کنیـم اصـل بـی طرفـی ورعایـت کـود اخالقـی اسـت؛ تمـام
بازرسـی هایـی کـه انجـام میدهیـم بایـد مبتنـی بـر شـواهد واسـناد باشـد .مسـئله
کیفیـت تفتیـش وکیفیـت گزارشـات را مـا هرسـال برای مفتشـین ارایـه میکنیم؛
تغییـرات بسـیار خوبـی در عرصـه گزارشـها وکیفیـت تفتیـش بـه وجـود آمـده؛
اما بسـنده نیسـت.
ایشـان در ادامـه افزودنـد :در بعضـی مراجـع بـا وصـف اینکه مشـکالتی وجود
دارد موضوعـی کـه قابـل توجه اسـت وضعیـت مالی وحسـابی همـان مرجع می
باشـد کـه بایـد در گـزارش مفتشـین انعـکاس بیابد اما مـا در این قسـمت معموال
در گـزارش مفتـش چیـزی دریافـت کرده نمـی توانیم.
"تمـام یافتـه هایتـان در گزارشهایتـان انعـکاس پیـدا کند و ضرورت اسـت که
وقتـی کـه گـزارش تحلیـل شـده را امضـا میکننـد بایـد مطالعـه مجـدد صـورت
گیـرد تـا ببیننـد کـه یافتـه هـا درگـزارش انعـکاس یافتـه یـا نـه و اگـر انعـکاس
نیافتـه بـود دلیـل برایـش پیـدا کنند".
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن محفـل برخـی از مفتشـین بـه ارایه نظریـات خویش
راجـع بـه مشـکالت تفتیـش در عرصـه هـای پلان گـذاری ،گـزارش دهـی
تفتیـش و ...پرداختنـد.

اشرتاک رییس عمومی اداره عالی تفتیش درکمیسیون تفتیش مرکزی
محاسبات عامه و نظارت بر اجرای قوانین ولسی جرگه شورای ملی
پوهندوی دوکتورمحمدشریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش همراه
با معاون مسلکی اداره و جمعی از اعضای کمیسیون بازرسی حساب
قطعیه ،روزیک شنبه مؤرخ  1395/7/4درجلسه کمیسیون تفتیش مرکزی،
محاسبات عامه و نظارت برای اجرای قوانین ولسی جرگه شورای ملی که
در ارتباط به گزارش و اظهار نظر رییس اداره عالی تفتیش پیرامون حساب
قطعیه سال  ،1394تحت ریاست محمدعلی علیزاده رییس کمیسیون تفتیش
مرکزی محاسبات عامه و نظارت بر اجرای قــوانین ولسی جرگه تدویریافته
بود ،اشتراک کردند.
ابتدا رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی ،محاسبات عامه ونظارت بر اجرای
قوانین ولسی جرگه ،تشریف آوری رییس اداره عالی تفتیش و اعضای
معیتی شانرا در جلسه خیرمقدم گفته افزودندکه ،جلسه کنونی یک جلسه
مشورتی و توضیحی پیرامون حساب قطعیه سال مالی  1394بوده وهمچنان
یک سلسله ابهامات نیز در گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه موجود می
باشد که ایجاب مینماید تا در این جلسه در زمینه توضیحات و معلومات
ارایه گردد.
دراین جلسه رییس اداره عالی تفتیش در رابطه به جایگاه و نقش اداره عالی

تفتیش و انواع بازرسی های که این اداره انجام
میدهد و همچنان چگونگی ترتیب ،بازرسی و
گزارشدهی حساب قطعیه به مجلس روشنی
انداخته افزودند که ،در اکثر کشور ها گزارش
نتایج بازرسی حساب قطعیه توسط رییس اداره
عالی تفتیش طی یک میکانیزم وتشریفات
خاص به حضورداشت رؤسا ویا نمایندگان
کمیسیون ها ودرموجودیت رسانه ها به
رییس مجلس نمایندگان تقدیم میگردد.پس
از استماع گزارش رییس مجلس نماینده گان؛
گزارش رییس اداره عالی تفتیش را بدسترس
کمیته حسابات عامه قرارداده و کمیته حسابات
عامه گزارش حساب قطعیه واظهارنظرتفتیش
را دقیقأ مطالعه ودرمواردی که کدام مالحظه
ویاپرسش داشته باشند یادداشت نموده و در
زمینه از رییس اداره عالی تفتیش توضیحات
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دراین جلسه رییس اداره عالی تفتیش در رابطه به جایگاه و نقش اداره عالی تفتیش و انواع
بازرسی های که این اداره انجام میدهد و همچنان چگونگی ترتیب ،بازرسی و گزارشدهی
حساب قطعیه به مجلس روشنی انداخته افزودند که ،در اکثر کشور ها گزارش نتایج
بازرسی حساب قطعیه توسط رییس اداره عالی تفتیش طی یک میکانیزم وتشریفات خاص
به حضورداشت رؤسا ویا نمایندگان کمیسیون ها ودرموجودیت رسانه ها به رییس مجلس
نمایندگان تقدیم میگردد.
مطالبه مینمایند ومتعاقبأ وزرا ومسوولین
ایکه مطابق گزارش تفتیش دراجراآت شان
کوتاهی نموده ویا تخلف ورزیده اند به مجلس
احضارنموده مورد استجواب قرارمیدهند.
رییس اداره عالی تفتیش اظهار امیدواری نمود
تا درآینده چنین شیوه گزارشدهی در پارلمان
کشور نیز عملی گردد.
دکتور شریفی در ادامه صحبت های خویش
پیرامون نتایج بازرسی حساب قطعیه سال
مالی  1394معلومات مختصر ارایه داشته یاد
آور شدندکه ،در ماده ( )98قانون اساسی ،بند
( )2ماده یازدهم و بند( )1ماده دوازدهم قانون
اداره عالی تفتیش و مواد ( )55و ( )59قانون
اداره امور مالی ومصارف عامه زمان برای
ترتیب ،بازرسی و گزارشدهی حساب قطعیه
مدت شش ماه اول سال مابعد تعیین گردیده
که مطابق به حکم شماره( )6084مؤرخ
 1391/10/3مقام ریاست جمهوری سه ماه اول
سال مابعد برای ترتیب حساب قطعیه و سه ماه
دوم برای تفتیش و گزارشدهی حساب قطعیه
اختصاص یافته است .با وصف اینکه مدت
سه ماه برای بازرسی و گزارشدهی حساب
قطعیه کافی دانسته نمی شود ،وزارت مالیه نیز
تاکنون مؤفق نگردیده تا حساب قطعیه را در
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زمان تعیین شده ترتیب و جهت بازرسی به اداره عالی تفتیش ارایه نماید،
چنانچه حساب قطعیه مصارف بودجه عادی و انکشافی بتاریخ 1395/1/10
و حساب قطعیه عواید با ( )79روز تأخیر بتاریخ  1395/3/19بدسترس
کمیسیون بازرسی حساب قطعیه قرار گرفت ،به همین دلیل اداره عالی
تفتیش باالی حساب قطعیه مصارف بودجه عادی و انکشافی به استثنای
مالحظاتی که در گزارش انعکاس یافته ،اظها نظر مناسب ارایه نموده اما
باالی حساب قطعیه عواید؛ بنابر نبود وقت کافی برای بازرسی ،نتوانست
اظهار نظر نماید.
سپس رییس و اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی ،محاسبات عامه و نظارت
براجرای قانون ولسی جرگه ،پرسش های شانرا در ارتباط به حساب قطعیه
سال مالی  1394و سایر بازرسی ها و اجراآت اداره عالی تفتیش مطرح
نمودند که از جانب رییس اداره عالی تفتیش و معاون مسلکی اداره
معلومات همه جانبه ارایه گردید که مورد قناعت شان قرارگرفت.
در ادامه مجلس رییس اداره عالی تفتیش متذکرگردیدندکه اداره عالی
تفتیش آماده هرنوع همکاری با کمیسیون تفتیش مرکزی محاسبات عامه
و نظارت بر اجرای قانون ولسی جرگه بوده و هرنوع پرسش و ابهاماتی
که در گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال مالی  1394موجود باشد،
اداره عالی تفتیش وکمیسیون بازرسی حساب قطعیه آماده اند تا در زمینه
معلومات الزم ارایه نمایند.
در اخیر رییس کمیسیون تفتیش مرکزی ،محاسبات عامه و نظارت بر
اجرای قانون ولسی جرگه ،ضمن اظهار تشکر و قدردانی از اشتراک رییس
اداره عالی تفتیش و اعضای معیتی شان در مجلس ،متذکر گردیدند که
پیشنهادهای اداره عالی تفتیش را به مقام ولسی جرگه میرسانند.

اشرتاک پوهندوی دوکتور محمدرشیف رشیفی در بیست و یکمین
جلسه بورد رهربی و هفتمین سمپوزیم ایکوسای -آنقره -ترکیه
پوهنـدوی دوکتـور محمـد شـریف شـریفی و هیـات همراهشـان در بیسـت و یکمین
جلسـه بورد رهبری و هفتمین اسـامبله و سـمپوزیم هیات رئیسـه سازمان همکاریهای
اقتصـادی منطقـهای ادارات عالـی تفتیـش ایکوسـای کـه از تاریخ  17الـی  19اکتوبر
سـال  2016در شـهر آنقـره کشـور ترکیـه برگزار شـده بود ،اشـتراک نمودند.
ادارات عالـی تفتیـش کشـورهای ،افغانسـتان ،ترکیـه ،ایـران ،آذربایجـان ،قزاقسـتان،
پاکسـتان ،تاجکسـتان ،ازبکسـتان ،قرغزسـتان اعضای ایکوسـای بوده و اخیـرا ً قبرس
تقاضـای عضویـت در ایـن سـازمان را نموده اسـت.
نشسـت سـران سـازمان همکاریهـای اقتصـادی منطقـهای ادارات عالـی تفتیـش
ایکوسـای بـه منظـور تعقیـب تحقـق فیصلههـای قبلـی ایـن سـازمان ،تصویـب
شـانزدهمین گـزارش کمیتـه آمـوزش ،تصویـب گـزارش بازرسـی ،کمیتـه تفتیـش
حسـابات ایکوسـای ،تصویـب پلان اسـتراتیژیک  2021-2016ایکوسـای ،انتخـاب
اعضـای جدیـد بورد رهبری ایکوسـای ،تائید بودجـه سـالهای  ،2018-2016انتخاب
و اعلان رئیـس جدیـد ایکوسـای ،تعیین مکان و تاریخ اسـامبله آینده ایکوسـای دایر
گردیـده بود.
رئیـس اداره عالـی تفتیـش از دسـتاوردهای ایکوسـای طی سـالهای اخیر به اشـتراک
کننـدگان معلومـات ارائـه نمـوده و ادامـه همکاریهای اقتصادی سـازمان ایکوسـای
را در شـریک سـازی تجـارب بهتـر و ارتقـای ظرفیـت مسـلکی مفتشـین کشـورهای
عضـو ایـن سـازمان مؤثـر دانسـتهاند .بعـد از بحثهـا و ابـراز نظرهـا در مـورد
فعالیتهـای توسـعهای سـازمان ایکوسـای و انکشـاف در بخشهـای آموزشهـای
مسـلکی و ترجمـه مـواد درسـی ،انکشـاف سـایت ایکوسـای و سـایر موضوعـات
مسـلکی ،انتخابـات بـرای اعضـای بـورد رهبـری انجـام گردیـد ،در انتخابـات کـه
بخاطـر بخاطـر رئیس و بـورد رهبـری  )GB(Governing Boardو اعظای کمیته
تفتیـش صـورت گرفـت.
اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان بـا اخـذ رأی بیشـتر ،بحیـث عضـو بـورد رهبـری
ایکوسـای انتخـاب گردیـد و سـران ادارات عالـی عضـو و رئیس سـازمان ایکوسـای
ایـن موافقیـت را بـرای رئیـس اداره عالـی تفتیـش و مـردم افغانسـتان تبریـک گفته و
موفقیـت هرچـه بیشـتر را برایشـان آرزو نمودنـد.

هکـذا سـایت ایکوسـای انکشـاف داده شـده و
کشـورهای عضـو بـا بـکار گیـری از نـام و کـد نمبر
میتواننـد ،مطالب آموزشـی مسـلکی و اخبار شـانرا
بـا مـواد آموزشـی و تصاویـر و فلـم را در بخـش
مربـوط آپلـود نماینـد.
فیصلههای سران ایکوسای:
• عضویـت افغانسـتان در دو کمیتـه بـورد رهبـری
( )Governing Boardو کمیتـه آمـوزش.
• تدویـر جلسـه بـورد رهبـری (Governing
 )Boardدر افغانسـتان.
• بازرسـی ادارات عضـو ایکوسـای توسـط اعضـای
ایکوسای.
• بازرسیهای مختلط ،موازی و دوجانبه.
• ترکیـه ،ایـران ،افغانسـتان و پاکسـتان بازرسـی
پروژههـای مشـترک انجـام دهنـد.
• سـازمان ایکوسـای بـه سـطح جهانـی انکشـاف و
توسـعه داده شـود.
• کشـورهای تاجکسـتان و ترکمنسـتان عضـو کمیته
تفتیش سـازمان ایکوسـای تعییـن گردیدند.
در اخیـر آقـای سـید احمـد بـاش رئیـس دیـوان
محاسـبات ترکیـه ،بـرای سـه سـال آینـده مجـددا ً ً
بحیـث رئیـس سـازمان ایکوسـای تعییـن شـدند.
نشسـت سـران ادارات عالـی تفتیـش عضـو سـازمان
ایکوسـای بـا ابـراز تشـکری از اشـتراک تمامـی
کشـورهای عضـو توسـط آقـای سـید احمـد بـاش
رئیس دیوان محاسـبات کشـور ترکیه به پایان رسـید.
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رئیس اداره عالی تفتیش مشکالت و خواستهای کارمندان
طبقه اناث را استامع منود

پوهنـدوی دوکتـور محمدشـریف شـریفی
رئیـس اداره عالـی تفتیـش در نشسـتی کـه روز
سـه شـنبه  4عقرب برای رسـیدگی به مشـکالت
بانـوان ایـن اداره در تـاالر اداره عالـی تفتیـش
برگـزار شـده بـود؛ اشـتراک کـرد.
نخسـت دوکتـور شـریفی با ابـراز خرسـندی از
حضـور فعال زنـان در اداره؛ از زنان خواسـت تا
در اداره عالـی تفتیـش ماننـد مردان بـه همکاری
در راسـتای فعالیتهـای تفتیـش؛ همـگام و هـم
ردیـف حرکـت کنند.
دکتـور شـریفی در ادامـه افـزود :اداره عالـی
تفتیـش مکلـف اسـت بـرای فراهم سـازی زمینه
کار ،فعالیـت و رشـد علمـی و تخصصـی آنهـا
بـرای کارمنـدان ایـن اداره تلاش نمایـد.
در ادامـه رئیـس اداره عالـی تفتیـش از زنـان در
ایـن جلسـه خواسـت مشـکالت و پیشـنهادهای
خـود را ابـراز نماینـد تـا جهـت رسـیدگی به آن
اقدامـات الزم صـورت گیـرد.
بانـوان حاضـر در ایـن نشسـت بـا ابراز سـپاس و
تشـکر از رییـس اداره عالـی تفتیش بـرای فراهم
کـردن زمینـه چنیـن نشسـتهایی آن را بسـیار
مفیدخواندند.
آنـان درخواسـتهای خـود را در جهـت
سـفرهای آموزشـی خـارج از کشـور ،مهیـا
کـردن زمینـه تحصیـل بـه سـویه لیسـانس و
ماسـتری و تشـکیل کودکسـتان بـرای اطفـال و
همچنـان مرکـز صحـی و معرفـی کارمنـدان بـه
معـاش سوپرسـکیل و برنامههای آموزشـی زبان
انگلیسـی ،بیـان کردنـد.
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آنهـا اضافـه کردنـد کـه هـر چنـد رییـس اداره عالـی تفتیـش و هیـات رهبری
مشـوق همیشـگی بـرای کارمندان انـاث بوده و تاکنون به مشـکالتی بسـیار از
آنهـا رسـیدگی کـرده و زمینه تحصیالت عالی در بخش ماسـتری و لیسـانس
در داخل و همچنین اشـتراک بانوان در سـفرهای خارجی آموزشـی را فراهم
نمـوده اسـت ولـی این بانـوان از هیات رهبری تقاضا دارند تا بیشـتر از گذشـته
بـرای رشـد ظرفیت و مسـلکی سـازی بانوان همـکاری کنند.
دوکتـور شـریفی بعـد از اسـتماع مشـکالت بانـوان گفـت بـرای مبـارزه بـا
مشـکالت و حـل آن تلاش خواهـد کـرد؛ تـا کارمنـدان انـاث در اداره عالی
تفتیـش پیشـرفت مـورد نظـر را داشـته باشـند و دوشـادوش و همگام بـا مردان
در اداره عالـی تفتیـش گامهـای مسـتحکمی بردارنـد.
ایشـان در ادامـه این نشسـت بـرای بانـوان اداره عالی تفتیش وعده سـپردند که
بـه خواسـتههای قانونـی آنهـا توجـه خواهـد کـرد و بـرای رفـع مشکالتشـان
هدایـات الزم را خواهـد داد .دکتـور شـریفی خاطـر نشـان سـاخت کـه بایـد
کمیتـه ای ویـژه ای برای سـاختن پالیسـی جندر زیـر نظر این مدیریت سـاخته
شـود تـا بـا همـکاری برخـی از بانـوان پالیسـی جنـدر را هر چـه زودتـر آماده
کنند.همچنیـن اداره عالـی تفتیـش در تفاهـم برخـی از نهادهـای ملـی و بیـن
المللـی تلاش خواهـد کرد پولـی برای زنان در نظر گرفته شـود تا در قسـمت
ارتقـای ظرفیـت ،آمـوزش و کمـک بـه خانـم هـا به مصرف برسـد.
رییـس اداره عالـی تفتیـش در ادامـه خاطـر نشـان سـاخت کـه خانمهـا در
ایـن اداره بایـد در تصمیـم گیریهـای کالن نقش داشـته باشـند و در ردههای
بـاالی اداره اشـغال وظیفـه کننـد.
دکتـور شـریفی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد ایـن نشسـتها در اخیـر هـر
ربـع دایـر و در قسـمت حـل مشـکالت خانـم هـا و مسـایل مربوط به این قشـر
بحـث صـورت گیرد تـا اداره بتوانـد نتیجه بهتـری از فعالیتهای خـود در این
عرصه داشـته باشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه رئیـس اداره عالـی تفتیـش و هیـات رهبری بـا توجه
ویـژه ای کـه بـرای زنـان دارد همواره در پی رشـد مسـلکی و تخصصی بانوان
در ایـن اداره بـوده و همچنیـن در روزهـای مناسـبتی از جملـه روز زن و روز
مـادر کارمنـدان انـاث را بـا تحایـف نقـدی و معنـوی تقدیر نموده اسـت.

اداره عالی تفتیش گزارش بازرسی حساب قطعیه سال
 ۱۳۹۴را طی کنفرانس مطبوعاتی در دفتر رسانه های
حکومت ارائه کرد
سـیدمحمد مهـدی حسـینی معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش و رییـس
کمسـیون بازرسـی قطعیـه در یـک نشسـت خبـری کـه روز سـه شـنبه 18
عقـرب در مرکـز اطالعـات و رسـانه هـای حکومـت برگزارشـد؛ در رابطـه
بـه گزارشـد نتایج بازرسـی سـال مالـی 1394حسـاب قطعیه دولـت معلومات
ارائـه نمودنـد.
آقـای حسـینی در ابتـدا خاطـر نشـان سـاخت کـه :اداره عالـی تفتیـش
عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننـده امـور مالـی و حسـابی در سـطح کشـور
بازرسـیهای خویـش را مطابـق بـه قانـون ایـن اداره و معیـارات سـازمان بین
المللـی ادارات عالـی تفتیـش «اینتوسـای» انجـام داده و نتایـج بازرسـیهای
خـود را بـه رئیـس جمهـور و شـورای ملـی ارائـه مـی نمایـد.
ایشـان در ادامـه صحبـت هـای خویـش افزودندکـه  :حسـاب قطعیـه دولـت
یـک صـورت حسـاب اسـت کـه ثبـت مکمـل مصـارف سـاالنه واحدهـای

بودجـوی را در مقایسـه بـا بودجـه منظور شـده
بـه تفکیـک تادیـات قبلـی و بعـدی و ثبـت
مکمـل عوایـد دولـت بـا در نظـر داشـت تحقق
یافتـه و تحصیـل شـده بـه مقایسـه پیـش بینـی
سـالیانه تـوأم بـا مقایسـه و ارزیابـی سـال قبـل
نشـان میدهـد.
یکـی از وظایـف عمـده و اساسـی اداره عالـی
تفتیـش در پهلوی سـایر بازرسـیها ،بازرسـی و
اظهـار نظر بـاالی صورتهـای مالی و حسـاب
قطعیـه دولت اسـت .هدف از بازرسـی حسـاب
قطعیـه دولـت ایـن اسـت تـا اطمینـان حاصـل
گـردد کـه عوایـد بـا توجـه بـه چشـمههای

تفتیش  شماره سوم  سال1395

9

گزارشها
عایداتـی بـه شـکل درسـت آن پیـش بینـی و مطابق بـه قانون به وقـت و زمان
آن جمـع آوری و بـه خزینـه دولـت تحویـل گردیـده یـا خیـر؟ و مصـارف
در راه معقـول و عـاری از سـوء اسـتفاده¬ها و تخطیهـا انجـام یافتـه اسـت.
ایشـان علاوه نمودنـد :با توجه بـه اینکه حسـاب قطعیه یک صورت حسـاب
از چگونگـی تحقـق بودجـه طـی یـک دوره مالـی معموالً یکسـال میباشـد،
لهـذا طـی ایـن بازرسـی ،حسـاب قطعیـه ترتیـب شـده از جانـب وزارت مالیه
بـا توجـه بـه سـند بودجـه ابتـدای سـال ،ضمیمـه بودجـه انکشـافی ،سـند
بررسـی وسـط سـال و اسـناد مربوط بـه ضمیمه بودجـه درمطابقت با حسـاب
قطعیـه واحدهـای بودجـوی ،فـورم هـای تعدیلات بودجـوی و تخصیصـات
صـادره ،فـورم هـای م ( 22راپورمصـرف والیتـی) ،فـورم هـای م  27و م
( 29راپورهـای عوایـد مرکـزی ووالیتـی) ،صـورت حسـاب داد وگرفـت
ریاسـت خزایـن واسـناد مؤیـد آن وصورت حسـابات بانک مرکزی ،سیسـتم
( ،)AFMISاسـناد مربـوط بـه تصامیـم کمیتـه بودجـه ،فرامین و احـکام مقام
عالـی ریاسـت جمهـوری و مصوبـات کابینه جمهوری اسلامی افغانسـتان در
راسـتای تصامیـم بودجـوی ،قانـون اداره امـور مالـی و مصارف عامـه ،مقرره
تنظیـم اداره امورمالـی و مصـارف عامـه ،تعلیماتنامـه محاسـبه نقـدی وسـایر
اسـنادی کـه ارقـام منـدرج درحسـاب قطعیـه را تقویـه وحمایـت مینمایـد،
مـورد بازرسـی قـرار گرفته اسـت
آقـای سـید محمد حسـینی گفتتند که :از آنجایی که بازرسـی حسـاب قطعیه
حصـول اطمینـان از صحـت ارقـام منـدرج درحسـاب قطعیـه در مطابقـت بـا
اسـناد بودجـوی ،دفاتـر وسـایر اسـناد و ثبتهـای حسـابی کـه برویـت آن
حسـاب قطعیـه ترتیـب گردیـده ،میباشـد ،لهـذا در جریـان ایـن تفتیش هیچ
نـوع اسـناد قراردادیـان ،حوالههـای پولـی و سـایر اسـناد مصارفاتـی نقـدی و
جنسـی ،مـورد بازرسـی قـرار نگرفته اسـت.
آقـای مهـدی حسـینی خاطـر نشـان سـاختند :بمالحظـه سـند بودجـه ابتـدای
سـال ،مجمـوع بودجـه ملـی (عـادی وانکشـافی) سـال مالـی  1394مبلـغ
( )436.172.870.000افغانـی پیـش بینـی و منظور گردیده ،کـه از جمله مبلغ
( )283.486.331.000افغانـی بودجـه عـادی و مبلـغ ()152.686.539.000
افغانـی ،بودجـه انکشـافی سـال مالـی  1394را تشـکیل میدهـد.
از جملـه مبلـغ ( )283.486.331.000افغانـی بودجـه عـادی ابتـدای سـال،
مبلـغ ( )253.746.295.000افغانـی یـا ( )90درصـد آن را بودجـه اصلـی
احتـوا میکنـدو مبلـغ ( )29.740.036.000افغانـی یـا ( )10درصد آنـرا بودجه
احتیاطـی و متفرقـه تشـکیل میدهـد .سـهم بودجـه عـادی در بودجـه ملـی
( )65درصـد و بودجـه انکشـافی ( ،)35میباشـد.
مجمـوع تشـکیل سـال مالـی  1394ادارات بـه ( ) 952305بسـت مـی رسـد،
کـه از جملـه حـدود ( )85درصـد مربـوط بـه وزارت هـای معـارف ،امـور
داخلـه ،دفـاع ملـی و ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی و متباقـی ( )15درصـد
مربـوط بـه سـایر ادارات میباشـد .
آقـای حسـینی افزودنـد کـه بودجـه عـادی بعد از تعدیلات ظرف سـال مبلغ
 284میلیـارد افغانـی بـوده کـه از جملـه مبلـغ  235میلیـارد افغانـی مصـرف و
مبلـغ  48میلیـارد مصـرف نگردیـده اسـت کـه منجملـه وزارت دفـاع ملـی

10

تفتیش  شماره سوم  سال1395

 32میلیـارد افغانـی و وزارت داخلـه  14میلیارد
افغانـی را مصـرف نکـرده انـد کـه  95%وجـوه
مصـرف ناشـده بودجـه عـادی را تشـکیل
میدهـد.
همچنـان اضافـه نمودنـد کـه بانـک جهانـی
طـی برنامـه تشـویقی در مقابـل انجـام موفقانـه
ده مـورد بنـچ مـارک متعهـد بـه پرداخـت
جمعـا ( )200ملیـون دالـر بـه دولـت جمهـوری
اسلامی افغانسـتان گردیـده بـود ،کـه از جملـه
( )4مـورد تکمیـل و در مقابـل مبلـغ () 74،4
ملیـون دالـر در یافـت و ( )6مـورد تکمیـل
نگردیـد کـه از اثـر آن مبلـغ ( )121،6ملیـون
دالـر پرداخـت نگردیـد.
پیشبینـی عوایـد از منابـع خارجـی بـرای
بودجـه عـادی  161میلیـارد افغانـی اسـت رقم
متذکـره در وسـط سـال و بـه مبلـغ  149میلیارد
افغانـی کاهـش یافتـه اسـت ،امـا وزارت مالیـه
همیـن  161میلیـارد افغانـی در قطعیـه انعـکاس
داده اسـت.
آقـای حسـینی در ادامـه افزودنـد :یـک بخـش
عمـده بودجه انکشـافی را بودجه غیـر اختیاری
تشـکیل میدهـد کـه صالحیـت مصـرف آن
بـه عهـده خـود دونرهـا میباشـد و بخـش
عمـده بودجـه انکشـافی ادارات در بودجـه؛
غیـر اختیـاری اسـت .واحدهـای بودجـوی کـه
نتوانسـته بودجـه غیـر اختیاری شـان را مصرف
نماینـد از نظـر اداره عالـی تفتیـش تـا حـد
کمـی قابـل قبـول اسـت کـه دونرهـا در عرصه
مصـرف آن نقـش دارنـد و تصمیـم گیرنـده
اصلـی هسـتند .ولـی ایـن دلیل بصـورت مکمل
قابـل پذیـرش نمـی باشـد بـه سـبب اینکـه بایـد
ادارات اولویـت مصـرف خـود را در بودجـه
غیـر اختیـاری قـرار دهنـد که در صـورت عدم
مصـرف ،بودجـه مربوطـه بـه خزانـه دونـر بـر
مـی گـردد و ممکـن در آینده ایـن تعهد تحقق
نیابـد و پـروژه نیمـه تمـام ،بـدون تعهـد مالـی
باقـی بمانـد .
وضعیــت عوایــد ســال  1393نســبت بــه
ســالهای دیگــر بدتریــن وضعیــت را در
کشــور داشــت کــه در ایــن ســال مبلــغ 133
میلیــارد افغانــی پــان شــده بــود امــا 101

میلیــارد افغانــی تحقــق داشــته اســت.
و در سـال  1394مبلـغ پلان شـده  123میلیـارد
افغانـی عوایـد پیـش بینـی شـده بـود کـه 124
میلیـارد افغانـی تحقـق یافتـه اسـت کـه در
حقیقـت بیانگـر افزایـش عوایـد و تطبیـق پلان
عوایـد در چنـد سـال اخیـر میباشـد.
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش برخـی از
یافتههـای گـزارش قطعیـه سـال  1394را چنیـن
بیـان کـرد :بـه اسـاس بنـد  8اصولنامـه اجـرای
بودجـه در بودجه عـادی سـال  1394فصول آتی
بـه فصـول دیگـر قابـل تعدیـل نیسـت که شـامل
معاشـات ،اعاشـه ،صرفیـه بـرق ،آب ،صفایـی،
محصـول مخابـرات ،ترمیمـات وسـایط حفـظ
مراقبـت و ترمیمات تعمیرات اسـت.که متاسـفانه
خلاف اصولنامـه بودجـه در بعضـی از ادارت از
فصـول ممنوعـه تعدیلات انجـام یافتـه اسـت.
هـم چنـان در بنـد  36اصولنامـه اجـرای بودجـه
آمـده اسـت کـه تمـام واحدهـای بودجـوی
مکلفانـد تـا پول پیشـکی خود را در ختم سـال
مالـی تصفیـه نمایـد .نظـر بـه مالحظـه حسـاب
قطعیـه سـال  1394پیشـکی هـای بعضـی ادارات
تصفیـه نشـده و بـر عالوه پیشـکی نا تصفیه سـال
 ،1394از سـالهای  1381-1393نیـز پیشـکی هـا
بـا یـک حجـم پولـی بـاال تصفیه نشـده اسـت.
مطابـق بـه تعلیماتنامـه محاسـبه نقـدی ادارات
مـی تواننـد مبلـغ وجه سردسـتی بـرای مصارف
عاجـل و انـدک طلـب نماینـد کـه سـقف آن
بـرای وجـه سردسـتی مبلـغ  250هـزار افغانـی
میباشـد در خلال سـال مالـی  1394مبلـغ 106

ملیـون افغانـی وجـوه سردسـتی صـادر شـده اسـت کـه از آن جملـه مبلغ 62
ملیـون صـرف بـرای یـک واحـد بودجوی صادر شـده اسـت و مبلـغ بیش از
 37ملیـون الـی بازرسـی قطعیـه تصفیـه نشـده اسـت.
آقای حسـینی خاطر نشـان سـاختند :تزئید تشـکیالتی در برخی از واحدهای
بودجـوی بعـد از تصویـب بودجه ملـی ،خلاف مـاده ( )12اصولنامه اجرای
بودجـه صـورت گرفتـه اسـت .در ایـن بخـش ادارات و وزارت خانههـا
مکلـف هسـتند کـه تشـکیل شـان را به تفکیـک مرکز و والیـات در مطابقت
بـه سـقف منظور شـده از جانب کمیسـیون تشـکیالت عیار نمـوده و از تزئید
هـر نـوع تشـکیل در جریان سـال مالـی جدا خـودداری نمایند؛ اما بر اسـاس
بازرسـی بـه مالحظـه رسـید کـه خلاف اصولنامـه در طـی سـال مالـی در
بعضـی از واحـد هـای بودجـوی به تشـکیل شـان اضافـه گردیده اسـت .
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیـش در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت پروژهها
در بازرسـی حسـاب قطعیـه بیـان کردنـد :تعـداد پروژههـای قابـل تطبیـق در
قطعیـه ( )606پـروژه ثبـت گردیـده ،کـه از جملـه ( )158پـروژه؛ یعنی ()26
درصـد پروژههـا هیـچ نـوع فعالیت نداشـته و مصرف آن صفر گـزارش داده
شـده است.
از جملـه پروژههـای متذکـره ،تعـداد ( )11پـروژه کـه اکثـرا ً از اثـر تقاضای
وزارتهـا و ادارات ذیربـط در بررسـی وسـط سـال شـامل بودجـه گردیده،
مصـارف آن صفـر میباشـد و ( )4پـروژه بـا وصـف مطالبـه و صـدور
تخصیـص کـدام فعالیـت نداشـته مصـرف آن صفـر گـزارش داده شـده ،هم
چنیـن ازجملـه پروژههـای دارای مصـرف بـه تعـداد ( )172پـروژه فیصـدی
مصـرف آن پائینتـر از پنجـاه درصـد میباشـد.
گفتنـی اسـت در پایـان ایـن نشسـت خبـری ،خبرنـگاران و ژورنالیسـتان در
مـورد بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت و چگونگـی مصـرف بودجـه توسـط
واحدهـای بودجـوی بـه طـرح سـواالتی پرداختنـد کـه از سـوی معـاون
مسـلکی اداره ،محتـرم حنـان معـروف رییـس تفتیـش بودجـوی مرکـزی و
عضـو کمسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه و محتـرم سـید امیـن امیـن رییـس
تفتیـش بودجـوی محلـی و عضـو کمسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه بـه
صـورت مبسـوط پاسـخ ارائـه گردیـد.
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افتتاحبرنامهآموزشیسراسریمفتشین

در اداره عالی تفتیش

برنامه آموزشـی سراسـری مفتشـین اداره عالی تفتیش روز سهشـنبه  2قوس در
تـاالر همایشهـای ایـن اداره افتتاح گردید.
در محفلـی کـه بـه مناسـبت افتتـاح ایـن برنامـه آموزشـی دایـر شـده
بـود؛ دوکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش ،سـید
محمدمهـدی حسـینی معـاون مسـلکی ،الحاج عبـداهلل آخندزاده معـاون مالی
و اداری ،روسـا ،آمریـن ،آمـوزگاران خارجـی ،مفتشـین و کارمنـدان ایـن
اداره اشـتراک داشـتند.
تدویـر کـورس یـک ماهـه کـه بـه ابتـکار هیـات رهبـری اداره روی دسـت
گرفتـه شـده و اکنـون تطبیـق مـی گـردد ،در مقیـاس کشـور بـی نظیـر بـوده و
هیـچ نهـاد دیگـری در کشـور در زمینـه ارتقـای ظرفیـت از طریـق ایـن چنیـن
کورسـها اقـدام نکـرده اسـت.
در ابتـدای ایـن محفـل داراب شـیرزاد رئیـس منابـع بشـری پیرامـون تدویـر
برنامـه آموزشـی یکماهـه مسـلکی بـرای مفتشـین معلومـات ارائـه نمـوده و
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بیـان داشـت کـه بـه اسـاس پلان سـاالنه اداره
عالـی تفتیـش همچـو برنامههـای آموزشـی را
بـرای مفتشـین برگـزار مینمایـد کـه ایـن برنامه
آموزشـی بـه همـکاری پـروژه کواتر انترنشـنال
ارائـه میگـردد
آقـای شـیرزاد خاطرنشـان سـاخت کـه برنامـه
امسـال متفـاوت تـر از سـالهای گذشـته پلان
گردیـده کـه در  4گـروپ تقسـیمبندی شـده
کـه مجموعـا ْ  185مفتـش در ایـن برنامـه؛
آموزشهـای مسـلکی را فـرا خواهنـد گرفـت.
هـم چنـان رئیـس منابـع بشـری تاکیـد نمـود که
بایـد تمامـی شـاملین ایـن کـورس پابنـدی بـه
حاضـری داشـته باشـند و از آنچه در ایـن برنامه

ارائـه میشـود؛ بـه شـکل درسـت و همـه جانبـه
اسـتفاده نماینـد.
در ادامـه پوهنـدوی دوکتـور محمـد شـریف
شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش بـا ابـراز
خرسـندی از افتتـاح متـداوم برنامه آموزشـی در
پایـان سـال مالـی  1395بـا وجـود چالشهـای
کـه افغانسـتان بـه آن روبـرو اسـت خاطـر نشـان
سـاخت کـه ایـن اداره بـه صـورت جـدی بحث
ظرفیت سـازی در اداره عالـی تفتیش را پیگیری
مینمایـد.
رییـس اداره عالـی تفتیـش یکـی از چالشهـای
موجـود در افغانسـتان را کمبـود و یـا هـم نبـود
ظرفیـت کارا عنـوان نمـود کـه عـدم مصـرف
بودجه انکشـافی توسـط بعضی ادارات کشـور و
علاه برآن نبـود مدیریـت متمرکز عامـل اصلی
تهدیـد و رشـد فسـاد نیـز پنداشـته میشـود.
ایشـان ویژگـی مدیریت را بسـیج نیروی انسـانی
در سـازمان عنـوان کـرد که بـا هزینـه کمتر کار
بیشـتر را انجـام دهـد.
ایشـان خاطـر نشـان سـاختند کـه بـا توجـه
بـه دالیـل فـوق؛ اداره عالـی تفتیـش جهـت
رسـیدگی بـه چالشهـای موجـود در راهاندازی
همچـو برنامههـای آموزشـی تلاش مـیورزد.
رییـس اداره عالـی تفتیـش خطـاب بـه مفتیشـن
گفـت" :مفتشـین اداره عالـی تفتیـش مسـئول
بازرسـی امـور مالـی و حسـابی در مراجـع
هسـتند کـه در ارائـه گزارششـان از مراجـع
بازرسـی شـده مسـتدل و در پرتـو تمـام قوانیـن
مالـی صـورت گیـرد کـه از همچـو مـوارد نباید
گذشـت سـطحی داشـته باشـید".
ایشـان متذکـر شـدندکه مدیریـت چیـزی جـز
فراینـد بـه کار گیـری موثـر و کارآمـد منابـع
مـادی و انسـانی در برنامـه ریـزی ،سـازماندهی
و بسـیج امکانـات ،هدایـت و کنتـرول در جهت
دسـتیابی بـه اهـداف یـک نهـاد نیسـت.فراهم
سـاختن شـرایط مناسـب کار و مسـاعد سـاختن
زمینـه هـای آموزشـی یکـی از ویـژه گـی هـای
مدیریـت اسـتراتژیک اسـت ،نتیجه هـر آموزش
و یادگیـری دانـش مسـلکی ظهـور تغییـرات
مثبـت و مطلـوب در سـلوک مفتشـین اسـت.
حسابرسـی ترکیبـی از علـم و هنـر اسـت تـا از

فرصـت هـای ایجـاد شـده جهت ارتقـای ظرفیت مسـلکی خود اسـتفاده نماید
دکتـور شـریفی بـا اشـاره بـه سـفارش هـای رئیـس جمهـور کشـور در عرصه
ایجـاد ریفـورم اصالحـی در اداره و تصمیـم گیـری در قسـمت بکلوریا و بلند
بـردن سـطح ظرفیـت کارمنـدان در اداره گفت که ایـن اداره کار را در جهت
تحقـق بخشـیدن به خواسـت رئیـس جمهـور و آوردن اصالحات آغـاز کرده
کـه تـا پایان سـال  1395شـاهد ایـن تغییرات خواهیـد بود .در بخش اسـتخدام
کارمنـدان؛ هیئـت رهبـری فیصلـه نموده که بـه فارغـان دانشـکدههای اقتصاد
و حقـوق حـق داده میشـود و دیگـر بخـش هایی که مطابق به مسـلک نباشـد
اجـازه اسـتخدام داده نمیشـود .هـم چنـان در ارتبـاط به مشـکالت و توطئهها
در مراجـع از نهادهـا راه هـای معقـول بیرون رفـت را جسـتجو خواهیم نمود.
ایشـان ماهیـت وجـودی اداره عالـی تفتیـش را مبـارزه علیـه فسـاد اداری
ندانسـتند ولـی یـادآوری کردنـد کـه ایـن اداره ممـد کشـف فسـاد میباشـد؛
چـون عـده ای از رسـانهها بـه ایـن بـاور انـد کـه اداره عالـی تفتیـش یکـی از
ادارات مبـارزه بـا فسـاد اداری اسـت که البته چنین نیسـت .ایشـان اصل وظیفه
ایـن اداره را در طـی  96سـال سـابقه؛ حصـول اطمینـان از اجـراآت مالـی و
حسـابی نهادهـای دولتـی در مطابقـت بـا قوانیـن مالـی و حسـابی عنـوان نمود
کـه بـه اسـاس قانـون و مقـررات  ،گزارشهـای بازرسـی هـا را بـه ریاسـت
جمهـوری و شـورای ملـی ارسـال میکنـد.
ایـن اداره؛ در عرصـه تفتیـش اجـراآت مالی و حسـابی طبق رهنمود انتوسـای
عمـل نمـوده چنانچـه معیـارات انتوسـای حکـم میکنـد مفتشـین اداره عالـی
تفتیـش بایـد غیرجانبدارانـه ،بـی طرفی و غیر سیاسـی بـودن را در نظـر گیرند.
کـه اداره عالـی تفتیـش بـا ایـن عملکـرد از نام نیـک برخوردار اسـت.
ایشـان در اخیـر بـرای مفتشـین خاطـر نشـان سـاختند کـه اداره عالـی تفتیـش
بـا نشـر  20عنـوان کتـاب در بخشهـای مختلـف و رهنمودهـای بیـن المللـی
تفتیـش را بـه چـاپ رسـانیده کـه هـر مفتـش میتوانـد از آن بگونـه درسـت
اسـتفاده نمایـد.
در ادامـه محفـل محترم سـید محمد مهدی حسـینی معاون مسـلکی اداره عالی
تفتیش نیز طی سـخنانی با اشـاره به تدویر برنامه آموزشـی سراسـری مفتشـین
گفـت بـرای رسـیدن به هـدف نیاز به داشـتن پلان اسـتراتیژیک میباشـد که
ایـن اداره طبـق پالن سـاالنه خود در این سـال نیـز برنامه آموزشـی یکماهه را
برای مفتشـین دایـر میکند.
ایشـان با اشـاره به گزارش بازرسـی حسـاب قطعیه دولت توسـط کمیسـیون
موظـف اداره عالـی تفتیـش از اینکـه ایـن گـزارش مـورد توجـه ریاسـت
جمهـوری و پارلمـان قـرار گرفتـه ابـراز خرسـندی کـرده و ایـن افتخـار را
بـه عملکـرد درسـت و مناسـب مفتشـین منتسـب کـرد و آنـرا یک دسـتاورد
عظیـم خواند.
آقـای حسـینی ابـراز نمودنـد :پلان و برنامههـای اداره عالـی تفتیـش مطابـق
بـه معیـارات بیـن المللـی انتوسـای صـورت میگیـرد کـه برنامههای انتوسـای
روی چهـار هـدف .حسـابدهی ،ارتقـای ظرفیت ،خدمـات آموزشـی و تطبیق
معیـارات بیـن المللـی صـورت میگیـرد .بـا توجـه بـه همیـن اصـول؛ معـاون
مسـلکی موفقیت مفتشـین را وابسـته به استفاده درسـت از برنامههای آموزشی
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پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش:
این اداره؛ در عرصه تفتیش اجراات مالی و حسابی طبق رهنمود انتوسای عمل نموده چنانچه
معیارات انتوسای حکم میکند مفتشین اداره عالی تفتیش باید غیرجانبدارانه ،بی طرفی و غیر
سیاسی بودن را در نظر گیرند .که اداره عالی تفتیش با این عملکرد از نام نیک برخوردار است.
ایشان در اخیر برای مفتشین خاطر نشان ساختند که اداره عالی تفتیش با نشر  20عنوان
کتاب در بخشهای مختلف و رهنمودهای بین المللی تفتیش را به چاپ رسانیده که هر مفتش
میتواند از آن بگونه درست استفاده نماید.
و تطبیـق آن در مراجـع عنـوان نمـود.
ایشـان در ادامـه افزودند :برداشـتها در خارج از کشـور نسـبت بـه اداره عالی
تفتیـش چیـزی دیگـری بـود امـا زمانـی کـه مفتشـین در بخشهـای مختلـف
آمـوزش دیدنـد و داشتههایشـان را ابراز نمودنـده عالی درخشـیدند؛ ذهنیتها
در نهادهـای بیـن المللـی تغییـر نمـود .بـا توجه بـه رعایـت همین اصـول؛ اداره
عالـی تفتیـش در  14سـال اخیـر از سـال  2008تـا سـال  2015از درجـه  Cبـه
درجـه +Bرسـیده اسـت کـه عامل جـذب کمکهای بروکسـل نیز به اسـاس
نتایـج آن در افغانسـتان صـورت میگیـرد.
آقـای حسـینی از دسـتاوردهای اداره عالـی تفتیـش در بخشهـای مختلـف
سـتایش نمـود و در ایـن برنامه آموزشـی برای اشـتراک کننـدگان تاکید نمود
تـا از ایـن پروسـه بگونـه درسـت و همـه جانبـه اسـتفاده نمایند.
در ادامـه پرنـاب موخوپادیـا تیـم لیـدر پـروژه کواتـر کـه در بخـش ظرفیـت
سـازی اداره عالـی تفتیـش را همـکاری میکنـد؛ در بخـش مقـررات درسـی
بـرای مفتشـین معلومـات ارائه نمود .ایشـان اداره عالی تفتیـش را تحت رهبری
پوهنـدوی دوکتـور محمـد شـریف شـریفی یکـی از ادارات نخبـه در سـطح
افغانسـتان عنـوان کـرده و از هیئـت رهبـری و کارمنـدان اداره عالـی تفتیـش
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تشـکری نمـود کـه در تمـام ابعـاد کاریشـان و
جلسـات شـان این پـروژه را در جریان گذاشـته
و همـکاری مینماینـد.
ایشـان علاوه نمودنـد کـه ایـن برنامه آموزشـی
تنهـا انتقـال دانـش نیسـت بلکـه ارتقـای ظرفیت
اسـت و نـوع تدریـس بـه گونه اشـتراکی اسـت
تـا داشـته هـای مفتشـین بـا یکدیگـر شـریک
گردد.
آقـای پرناب هدف اساسـی این برنامه آموزشـی
را ارتقـای ظرفیت مفتشـین در راسـتای قضاوت
مسـلکی ،همـگام سـازی اداره عالـی تفتیـش بـا
سـایر ادارات جهانـی و اسـتفاده از داشـتههای
آموزشـی طبـق دانـش دنیـا دانسـت .ایشـان در
پایـان از مفتشـین خواسـتند تـا ضوابـط را در
داخـل صنـف درسـی رعایـت نماینـد.
در اخیـر ایـن محفـل الحـاج عبـداهلل آخنـد زاده
معـاون مالـی واداری ارزش علـم ودانـش را از
دیـدگاه اسلام و قـرآن بیـان نمـوده و خواهـان
جدیـت بیشـتری در انجـام تفتیـش از سـوی
مفتشـین شـدند .ایشـان از تمام مفتشـین خواستند
بـه حاضری در صنفهـا و مراعات اصول صنفی
پایبنـد باشـند و در طـول برنامـه آموزشـی؛ لـب
تاپهـای خـود را بـه همـراه بیاورنـد.
گفتنـی اسـت در ایـن برنامـه آموزشـی بیـش از
 185مفتـش از سراسـر کشـور اشـتراک دارنـد
کـه در چهـار صنـف آموزشـی توسـط اسـاتید
داخلـی و خارجـی مـواردی چـون :بازرسـی
حسـاب قطعیـه ،پالنگـذاری تفتیـش ،گـزارش
نویسـی تفتیش ،تحلیل خطـر ،تفتیش تکنالوژی
معلوماتـی ،اخلاق در تفتیـش ،شـواهد ،مسـتند
سـازی و گزارشدهـی تفتیـش؛ طـی یـک مـاه
آمـوزش دیدنـد.

رییس عمومی خدمات ملکی اداره عالی تفتیش افغانستان را
الگوی مناسب آموزشی در بین ادارات کشور عنوان کرد
در محفلـی کـه بـه مناسـبت فراغـت  40تـن از
کارمنـدان اداره عالـی تفتیش در برنامه آموزشـی
مدیریـت منابـع بشـری کـه در اداره عالـی تفتیش
دایـر شـده بود؛ بـرای فارغان این برنامه آموزشـی
از سـوی پوهندوی دکتور محمدشـریف شـریفی
رییـس اداره عالـی تفتیش و احمدمسـعود توخی؛
رییـس عمومـی خدمـات ملکـی کمیسـیون
اصالحـات اداری؛ تصدیـق نامـه اعطـا شـد.
احمـد مسـعود توخـی رییـس عمومـی خدمـات
ملکـی کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمـات
ملکـی؛ اداره عالـی تفتیـش را الگـو در بیـن
ادارات کشـور عنـوان کـرد کـه مدیریـت کارا
و عالـی ،برگـذاری برنامههـای آموزشـی و
نظـم دسـیپلین اداری از شـاخصه هـای مهـم آن
مـی باشـد .بـه همیـن دلیـل ایـن اداره را میتـوان
یـک الگوی مناسـب بـرای ادارات دیگر خطاب
نمـود .در ابتـدای ایـن محفـل داراب شـیرزاد

رئیـس منابـع بشـری بـا ابـراز خرسـندی از فراغـت موفقانـه کارمنـدان از ایـن
برنامـه آموزشـی گفـت :رهبـری اداره عالـی پیوسـته تلاش بـه خـرچ داده تـا
برنامههـای آموزشـی ماننـد (برنامه مسـلکی تفتیش ،لسـان انگلیسـی وکمپیوتر)
را جهـت ارتقـای ظرفیـت کارمنـدان اداره بلا وقفـه از سـالهای  82بـه ایـن
طـرف را انـدازی نمـوده اسـت .برعلاوه اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور بلنـد
بـردن سـویه تحصیلـی کارمنـدان خویش تعـداد  31تـن ازکارمندان و مفتشـین
را در مقطعهـای ماسـتری و لیسـانس بـه پوهنتـون خصوصـی دنیـا معرفـی
نمـود اسـت .همچنیـن تعـدادی را هـم بـه کشـور هندوسـتان و دانشـگاه تفتیش
نانجینـگ کشـور چیـن درجهـت فراگیـری دوره ماسـتری معرفی کرده اسـت.
هـم اکنـون نیـز برنامـه آموزشـی سراسـری مفتشـین بـرای  190تـن از مفتشـین
مرکـز و دفاتـر سـاحوی تفتیـش بـرای یـک مـاه از دوم قـوس الـی اخیـر قوس
ً
عملا جریـان دارد.
در چهارصنـف آموزشـی
در ادامـه ایـن محفـل احمد شـاه نورزاده آمـوزگار این برنامه؛ با ابراز تشـکری از
پذیرایـی صمیمانـه اداره عالـی تفتیـش و همـکاران اداره عمومـی خدمات ملکی
در برگـزاری همچـو برنامههـای آموزشـی در ادارات دولتـی کـه باعـث بلنـد
بـردن سـطح ظرفیـت کارمنـدان در عرصـه ترویـج و رشـد مدیریت منابع بشـری
شـده؛ بیـان کـرد :در مقایسـه بـا ادارات دیگـر دولتـی اداره عالی تفیتـش یکی از
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گزارشها
برجسـتهترین ادارات دارای محیـط اکادمیـک کاری ،پیـروی از اصول مدیریت،
ایجـاد صنفهـای مجهـز درسـی برای رشـد کارمنـدان بشـمار میرود.
وی خاطـر نشـان سـاخت کـه این اداره بـرای عموم کارمنـدان اعـم از طبقه اناث
و ذکـور سـرمایه گـذاری کـرده کـه بخصـوص در بخـش منابـع بشـری نمایانگر
ظرفیـت کارمنـدان مسـتعد و کارا بوده اسـت.
در ادامـه محفـل؛ احمدمسـعود توخـی رئیـس عمومـی اداره خدمـات ملکـی بـا
ابـراز خرسـندی از دایـر شـدن همچـو برنامههـای آموزشـی بـرای کارمنـدان و
مفیـد بـودن آن در سـاحه کاری گفـت :برنامههای آموزشـی در یـک اداره روی
دو هـدف اساسـی دایـر میشـود کـه ثمـر آن نیـز متمرکـز روی اهـداف ذیـل
اسـت :اول مرفـوع سـازی نیازمندیهـای کاری و دوم در رفـع نیازمندیهـای
ارتقـای ظرفیـت کمـک میکنـد .همه ایـن موارد بـه عرضه خدمات وابسـته بوده
کـه بـرای بسـیج سـازی آن تلاش صـورت میگیـرد.
ایشـان اداره عالـی تفتیـش را الگـو در بیـن ادارات کشـور عنـوان کـرده و افزود:
آمـدن مـن در ایـن اداره برایـم یـک درس حسـاس در مـوارد نظـم و دسـپلین،
مدیریـت کارا و عالـی ،برگـذاری برنامههـای آموزشـی در ایـن اداره میباشـد.
ایـن اداره در حقیقـت از اداراتی اسـت که انگشـت انتقاد بـاالی خالهای ادارات
دیگـر در عرصـه کاریشـان دارد پـس بـه همین دلیـل ایـن اداره را میتوان یک
الگـوی مناسـب بـرای ادارات دیگـر خطـاب نمود.
آقـای توخـی در اخیـر از اشـتراک کننـدگان برنامـه آموزشـی مدیریـت منابـع
بشـری خواسـت ایـن برنامههـا را در سـاحه کاریشـان نیـز بگونـه همـه جانبـه
تطبیـق نماینـد.
در ادامـه محفل فراغـت کارمندان اداره از این برنامه آموزشـی؛ پوهندوی دوکتور
محمد شـریف شـریفی رییس اداره عالی تفتیش با ابراز تشـکر و امتنان از تشـریف
آوری مهمانـان گفـت :آنچـه کـه در اداره عالـی تفتیش بـه عنوان دسـتاورد وجود
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دارد همـه از برکـت صمیمیـت و فضـای دوسـتانه
و بـرادری در بیـن تـک تـک کارمنـدان ایـن اداره
میباشـد .جای خرسـندی اسـت کـه مقامـات بلند
رتبـه دولتـی نیز بـه همه خواسـتههای مـا در جهت
تحقـق اهـداف اداره لبیـک گفتـه و سـرانجام؛ آن
چـه کـه مـا امـروز داریم نه بشـکل مکمل و بسـیار
خـوب ولـی آن چه هسـت ،نمونهی خوبـی در بین
ادارات میباشـد.
دکتور شـریفی پروسـه آموزش را برای کارمندان
مؤثـر عنـوان کرده و خاطر نشـان سـاختند که بلند
بـردن سـطح ظرفیت علمـی بیان کننده شـخصیت
انسـان اسـت کـه در حقیقـت تغییـر کلـی را در
سـلوک کاری بیـان میکند .یعنی آمـوزش روند
یادگیـری را در قبـال دارد و یـاد گیـری الزمـه
تغییـر مثبـت در سـلوک کاری کارمنـد میباشـد.
از جانـب دیگـر وقتـی مدیریـت را تعریـف
میکنیـم و مـی خواهیـم منابـع مـادی و معنوی را
بسـیج کنیـم و اگـر میخواهیم هزینههـای بزرگ
را در وقـت کـم بـه اهـداف از قبـل تعیـن شـده
نهـاد یـا موسسـه خـود برسـیم الزمـه آن داشـتن
منابـع بشـری میباشـد .یک اداره بـدون برگزاری
برنامههـای آموزشـی نمیتوانـد کـه بـه قلههـای
بـزرگ موفقیـت دسـت یابد.
در اخیـر ایـن محفـل توزیـع تصدیقنامههـا بـرای
اشـتراک کننـدگان از سـوی پوهنـدوی دوکتـور
محمدشـریف شـریفی رئیس اداره عالـی تفتیش،
احمـد مسـعود توخـی رئیـس عمومـی اداره
خدمـات ملکـی و داکتـر احمدشـاه نـورزاده
آمـوزگار و مشـاور منابـع بشـری کمیسـیون
اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی صـورت
گرفـت.
گفتنی اسـت کـه برنامه آموزشـی مدیریـت منابع
بشـری بـرای  40تـن از کارمنـدان اداره عالـی
تفتیـش برگـزار شـده بود کـه اشـتراک کنندگان
در درازنـای ایـن برنامـه موضوعاتـی چـون
مدیریـت منابـع بشـری ،مدیریـت زمـان ،روابـط
کارکنـان ،مدیریـت تغییـر ،ارزیابـی اجـراآت،
اسـتخدام ،پالنگـذاری ،سـاختار تشـکیالتی،
رهبـری ،گـزارش نویسـی ،مدیریـت حـل
منازعـات ،اخلاق اداری را بـه مـدت  16جلسـه
فـرا گرفتنـد.

اشتراک معاون مسلکی اداره عالی تفتیش
در جلسه نوبتی شورای وزیران

محتـرم سـید محمـد مهـدی حسـینی معـاون
مسـلکی اداره عالـی تفتیـش بـه تاریـخ  15قـوس
سـال جـاری در جلسـه نوبتـی شـورای وزیـران
بـه ریاسـت جاللتمـآب داکتـر عبـداهلل عبـداهلل
شـرکت نمودنـد.
معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش در این جلسـه
بـا ارائـه پرزنتیشـنی در مـورد وضعیـت بودجـه،
وضعیـت عوایـد طـی سـالهای گذشـته ،گـزارش
حسـاب قطعیـه دولـت ،چالشهـای وزارتخانههـا
و ادارات در ترتیـب آن و اجراآتـی کـه ادارات
بایـد در مـورد ترتیب حسـاب قطعیه مـد نظر قرار
دهنـد؛ بـه طـور مبسـوط توضیحـات ارایـه نمود.
ایشـان با اشـاره به اهمیت بازرسـی حسـاب قطعیه
توسـط کمیسـیون موظـف اداره عالـی تفتیـش
گفـت :یکـی از اصـول حسـابدهی حکومـت
بـه مـردم از طریـق گزارشـدهی مالـی (ترتیـب و
ارائـه صـورت حسـاب مالـی) تحقـق میپذیـرد.
معـاون مسـلکی؛ ارائه تصویر روشـن ازچگونگی
اجـرآات بودجـوی و وضعیـت مالـی دولـت طی
یـک دوره مالـی ،تشـخیص و ارزیابـی عقـب
مانیهـا و یـا افزایـش در تحقـق بودجـه جهـت
تصمیـم گیریهـای بعـدی .کمـک بـه مراجـع
ترتیـب کننـده و تصویـب کننـده بودجـه سـال

مابعـد ،ارائـه معلومـات بـه شـورای ملـی ،جامعـۀ بیـن المللـی (دونرهـا) ،جامعـه
مدنـی وسـایر اشـخاص ذیعالقـه دررابطـه بـه چگونگـی تحقـق بودجـه ،بازتاب
چگونگـی مصـارف بودجـه (عـادی وانکشـافی) تشـخیص و ارزیابـی عوامـل
کاهـش و یـا افزایـش عوایـد جهـت تصمیـم گیریهـای بعـدی را از دیگـر
جنبههـای اهمیـت حسـاب قطعیـه دولـت دانسـت.
آقـای حسـینی در ادامـه به برخـی از چالشهـای مهم ادارات در ترتیب حسـاب
قطعیـه پرداختـه و خاطـر نشـان سـاختند :ادارات بودجـوی در افغانسـتان در
ترتیـب حسـاب قطعیـه بـا چالشهای عدیـده ای روبرو هسـتند که البتـه میتوان
مهمتریـن ایـن چالشهـا را چنیـن برشـمرد:
 عـدم همـکاری الزم مسـتوفیت ها در ترتیب راپورهـای مصارف (م )22
و تطبیقـات بـا نمایندگیها.
 در برخـی مـوارد راپـور هـای متفـاوت از صـورت مصـارف از جانـب
مسـتوفیت هـا بـه وزارت مالیـه و نمایندگیهـای واحدهـای بودجـوی داده
میشـود کـه باعـث ایجـاد مشـکالت وتطبیقـات مجـدد میگـردد.
 عـدم دقـت و توجـه واحدهـای بودجـوی در ترتیـب حسـاب قطعیـه که
باعـث میشـود از طـرف وزارت مالیـه مسـترد گردد.
 عدم تطبیقات ماهوار و ربعوار واحدهای بودجوی همراه وزارت مالیه
 عـدم مطابقـت سیسـتم  AFMISدر بخـش مسـتوفیت هـا بـا ریاسـت
خزایـن ،نبـود هماهنگـی بیـن مسـتوفیت هـا و وزارت مالیـه.
 عدم دسترسی به موقع به چکهای باطل شده و بازگشتی ها.
 نبـود یـک واحـد خـاص در وزارت مالیـه جهـت تطبیقات بـا واحدهای
بودجـوی ،چنانچـه صـرف یـک تـن دربخـش عـادی ویـک تـن در بخش
انکشـافی مؤظـف تطبیقـات با تمام واحدهـای بودجوی بوده کـه نمیتوانند
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بـا تمـام واحدهـا در زمـان معینه رسـیدگی نمایند.
 عـدم آمادگـی وزارت مالیـه جهـت تطبیقـات بـا واحدهـای بودجـوی
چنانچـه وزارت مالیـه بعـد ازبـرج دلـو آمادگـی شـانرا جهـت تطبیقـات بـا
واحدهـای نشـان میدهـد ،که نسـبت نبـود پرسـونل کافی جهـت تطبیقات،
سـبب تأخیـردر ترتیـب حسـاب قطعیـه میگـردد.
 پروژههـای کـه تمویـل کننـده آن بیشـتر از دو دونـر اسـت مشـکالت را
حیـن ترتیـب راپـور بار مـیآورد.
معـاون مسـلکی در ادامـه بیان کردنـد در اجراآ ت بودجـوی واحدها و ترتیب
حسـاب قطعیـه نیـز کاسـتیها و نواقصی موجود اسـت کـه اداره عالـی تفتیش
همـواره واحدهـای بودجـوی را متوجـه ایـن نواقـص سـاختهاند بـه طـور مثال
ترتیـب و ارائـه طرحهـای بودجـوی به شـکل آفاقی و غیـر واقعبینانـه منجانب
واحدهـای بودجـوی ،کـم توجهـی در تطبیـق پروژههـای انکشـافی و طوالنی
شـدن کار برخـی از پروژههـا ،کـم توجهـی در تصفیـه بموقـع پیشـکی هـا از
مـورد مهـم دیگـری که معمـوالً ادارات بـه آن توجه کمتری دارنـد .تعدیالت
از فصـول ممنوعـه در مغایـرت با مـاده ( )8اصولنامه بودجه و تزئید تشـکیالتی
در جریـان سـال مالـی مخالف مـاده ( )12اصولنامه اجرای بودجـه نیز از موارد
مهـم کاسـتی و نواقص ادارت میباشـد.
آقـای حسـینی در ادامـه با اشـاره به روند کاری کمیسـیون موظف بازرسـی
حسـاب قطعیـه دولـت افزودنـد :اداره عالی تفتیـش مطابق قانون کمیسـیونی
را موظـف بـه بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت نمـوده کـه ایـن کمیسـیون
همـواره گـزارش خـود را بـه وقـت و زمـان ترتیـب و بـه مراجـع مربوطـه
ارسـال کـرده اسـت .امـا اداره عالـی تفتیـش نیـز بـرای بازرسـی حسـاب
قطعیـه بـا چالشهایـی روبـرو بوده کـه مهمترین آنهـا محدودیـت قانونی،
تأخیـر در ترتیـب و ارائـه حسـاب قطعیـه ،کـم توجهـی و تعلـل در جهـت
تهیـه اتـاق کار بـه کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه ،تعلـل در ارائه اسـناد
و معلومـات مـورد نیـاز هیئـت تفتیـش و در برخـی مـوارد ارائـه معلومـات
ناقـص آفاقـی و غیرمسـتند بـه پرسشـنامههای تفتیـش ،بـی اعتنایـی و سـهل
انـگاری در برابـر تفتیـش حیـن اجـرای تفتیـش ،دفـع الوقـت ومحـدود
سـاختن زمـان بازرسـی ،نبـود وقـت کافـی جهـت بحـث روی یافتههـای
تفتیـش میباشـد.
آقـای حسـینی در ادامـه سـخنان خـود بـرای برون رفـت از چالشهـای مطرح
شـده چـه در ترتیـب حسـاب قطعیـه دولت و چـه در بازرسـی آن راهکارهایی
را مطـرح کردنـد که عبـارت بود از:
 تطبیقات بموقع با بانک.
 ارسـال چکهـای باطل شـده و بازگشـی هـا قبل از ترتیب حسـاب قطعیه
به مراجـع ذیربط.
 ظرفیت سازی دربخشهای مربوطه.
 اطالع بموقع از تغییرات در کودهای حسابی به واحدهای بودجوی.
 ایجـاد یـک راهـکار کارا و مناسـب جهـت تطبیقـات بـا واحدهـای
بودجـوی.
 استفاده از دفتر (م  )۳۸کنترول بودجوی منجانب واحدهای بودجوی.
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 تطبیقـات مسـتمرو دوامـدار واحدهـای
بودجـوی بـا سیسـتم .AFMIS
 جلوگیـری از تعدیلات وجـوه از فصـول
ممنوعـه بـا نظرداشـت مـاده ( )8اصولنامـه
اجـرای بودجـه.
 خـودداری از هرنـوع تزئیـد تشـکیالتی
در جریـان سـال مالـی با توجـه به مـاده ()12
اصولنامـه اجـرای بودجـه.
 مطابـق بـه صراحـت مـاده ( )32اصولنامـه
اجـرای بودجـه واحدهـای بودجـوی مکلف
بـه مصـرف وجـوه منظـور شـده در بودجـه
ملـی بـوده و درصـورت موجودیت مشـکل،
جهـت رفـع آن رسـمأ بـا وزارت مالیـه
درتمـاس شـوند.
 اتخـاذ تدابیـر الزم جهـت جلوگیـری
از تراکـم تادیـات درختـم سـال مالـی کـه
مشـکالت را بـار آورده وسـبب تأخیـردر
ترتیـب حسـاب قطعیـه میگـردد.
در پایـان معـاون مسـلکی اداره عالـی تفتیش بیان
کردنـد کـه زمـان کنونـی بهتریـن وقـت اسـت تا
وزرای محتـرم بـه مسـئولین مالی مربوط گوشـزد
کننـد تـا بـا جدیـت بیشـتری در ترتیـب حسـاب
قطعیـه منجانـب ادارات خـود اقدام کـرده و تمام
قوانیـن و طرزالعملهـای مالـی را در ایـن زمینههـا
رعایـت کننـد تـا قطعیـه ترتیـب شـده عـاری از
هرگونه اشـتباه حسـابی باشـد.
همچنیـن قـرار اسـت اداره عالـی تفتیـش در مـاه
جـدی سـمیناری در ارتبـاط بـا حسـاب قطعیـه
دولـت تدویـر نمایـدو انتظـار میـرود کـه وزیران
محتـرم؛ معینـان و مسـئولین مالـی خـود را جهـت
پیشـگیری از هرگونـه مشـکالت در ایـن زمینـه
اعـزام نماینـد.
در پایـان پرزینتیشـن سـواالت از جانـب
ریاسـت اجرائیـه و تعـدادی از وزیـران ارایـه
گردیـد کـه توسـط معـاون مسـلکی و رییـس
کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه دولـت
پاسـخ داده شـد .جاللتمـآب داکتـر عبـداهلل در
زمینـه هدایـات الزم را در جهـت ترتیـب قطعیه
عـاری از هرگونـه اشـتباه عمـده در هماهنگی و
همـکاری بـا وزارت مالیـه و اداره عالـی تفتیش
انجـام دهنـد.

تودومین کانگرس
رئیس اداره عالی تفتیش در بیس 
سازمان بینالمللی ادارات عالی تفتیش -انتوسای -در ابوظبی
پایتخت امارات اشتراک کردند
هیاتـی بلنـد رتبـه بـه رهبری پوهندوی دکتور محمدشـریف شـریفی رئیـس اداره عالی تفتیـش در تاریخ  15تا  21سـال
جاری در بیسـت و دومین نشسـت روسـای ادارات عالی تفتیش ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی اشـتراک کردند.
بـه گـزارش آمریـت اطالعـات و ارتبـاط عامـهی اداره عالـی تفتیـش؛ ایـن نشسـت بـا اشـتراک دههـا سـازمان
جهانـی و بیـش از  600تـن از سـران ادارات عالـی تفتتیـش سراسـر جهـان توسـط مقامـات امـارات متحـده عرب
افتتـاح گردید.
سـازمان بینالمللی ادارات عالی تفتیش( )INTOSAدر سـال 1953میالدی ایجاد شـد.این نهاد پس از نشسـت سـازمان
ملـل متحـد ،دومیـن نشسـت بـزرگ جهانی بوده کـه بعد از هر سـه سـال طبـق فیصلـه  Governing Boardو فیصله
کنگـره طـور داوطلبانـه در یکی از قارهها به ترتیب نوبت دایر میگردد .این سـازمان که غیر سیاسـی و مسـتقل میباشـد
از طریـق طـرح معیـارات تفتیـش تبـادل تجـارب ،دانـش و آزمایشهای تـازه در ارتقاء سـطح دانش و تجارب مسـلکی
میـان اعضـای ( SAIsادارات عالـی تفتیـش جهانـی) تأثیـر غیر قابل انـکار را انجـام داده اسـت .این نهـاد ٬ادارات عالی
تفتیـش را یـاری میرسـاند تـا بـه حکومتهای مربوطهشـان از طریـق انجام بهتـر امور و افزایش شـفافیت ٬حسـابگیری
و ایجـاد اعتمـاد و مبـارزه علیـه فسـاد ٬در حفـظ منافـع شـهروندان کوشـا باشـند .در نشسـت قبلی ایـن سـازمان امارات
متحـده عـرب طـور داوطلبانـه تدویر بیسـت و دومیـن کنگره انتوسـای را در ابوظبی پیشـنهاد کرد که بـه تصویب اعضا
رسـید .بر اسـاس همین فیصله نشسـت سـازمان برگزار شـد .گفتنی اسـت کنگره های سـازمان بین المللی ادارات عالی
تفتیش(انتوسـای) هر سـه سـال یک بار در یکی از کشـورهای عضو سـازمان برگزار می شـود.
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انتوسـای سـازمان بیـن المللی ادارات عالـی تفتیش یکـی از مهمترین نهاد های
بیـن المللـی درعرصـه طـرح و توسـعه معیـارات بین المللـی تفتیـش در تفتیش
سـکتور دولتـی ،تبادل تجارب ،آمـوزش و ارتقای ظرفیت بـرای ادارات عالی
تفتیـش کـه عضویـت آن را حاصـل نمـوده انـد میباشـد .سـازمان بیـن المللـی
( )INTOSAIدرسـال ( )1953تأسـیس و تعداد ( )194از اداره عالی تفتیش
کشـورهای مختلف به شـمول اداره عالی تفتیش جمهوری اسلامی افغانسـتان
عضویـت آن را دارند.
ایـن سـازمان بیـن المللـی برطبـق اصول و پرنسـیب هـای مربوطه نشسـت های
تخنیکـی و مسـلکی خویـش را در هـر سـه سـال یکبـار تحـت عنـوان کنگـره
( )Congressبـه اشـتراک تمـام ادارات عالـی تفتیـش (عضـو انتوسـای) در
یکـی از کشـورهای عضـو کـه تمویـل کننـده برنامـه نیز مـی باشـد ،تدویر می
نماید.
بـه ادامـه کنگـره قبلـی کـه در سـال ( )2013درکشـور چیـن تدویر یافتـه بود،
بیسـت و دومیـن کنگـره انکوسـای (INCOSAI – International
) Congress of Supreme Audit Institutionsکه مربوط به سازمان
بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش ( )INTOSAIمی باشـد ازتاریـخ 11 – 5
دسـمبر  2016مطابـق  21 – 15قـوس 1395در ابوظبی پایتخـت امارات متحده
عـرب تدویـر یافتـه اسـت ،در این جلسـه بزرگ نهـاد های عالـی تفتیش تعداد
( )194کشـور عضو سـازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش و شـرکای ذینفع
انتوسـای از جملـه نماینـدگان سـازمان ملـل متحــد ،بانک جهانـی و جرمنی و
 ...شـرکت ورزیـده بودند.
هیئـت بلنـد رتبه اداره عالی تفتیـش به رهبری پوهندوی دکتور محمد شـریف
شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش جمهـوری اسلامی افغانسـتان بـه حمایـت
مالـی بانـک جهانـی منحیـث عضـو سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیش
( )INTOSAIدرکنگـره تدویـر شـده شـرکت ورزیـده اند.
موضوع
موضوعـات اساسـی کنگـره تدویرشـده سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی
تفتیـش ( )INTOSAIشـامل دو بخـش میباشـد:
 -Iبخش انکشاف پایدار ()Sustainable Development
اهـداف انکشـافی پایـدار( )SDGsشـامل دسـتورکار (اجندأ)  2030سـازمان
ملـل متحـد که به منظـور محو فقر ،توسـعه پایـدار و ابعاد اقتصـادی ،اجتماعی
و محیطـی بـرای ( )15سـال آینده بوده به اشـتراک سـران ( )193کشـور عضو
در سـپتمبر 2015در شـهر نیویارک به تصویب رسـیده ،بیست و دومین کنگره
انکوسـای جهـت ایفـای نقـش ادارات عالی تفتیـش در برآورده شـدن اهداف
انکشـافی پایـدار ( )SDGsروی (سـه) هـدف عمـده درسـطح بیـن المللی و
منطقـوی بحـث و تبـادل نظـر نمودنـد کـه بالترتیـب در زمینه توضیحـات ارایه
می شـود:
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هـدف اول :انکشـاف بهتر کمیتـه معیارات
مسـلکی تفتیش انتوسای
Professional Standards
)Committee (PSC
کمیتـه معیـارات مسـلکی تفتیـش انتوسـای
( )PSCبـه منظـور توسـعه ،حفـظ و ترویـج
اسـتندرد هـای بیـن المللـی تفتیش سـکتورعامه
( )ISSAIsدر هژدهمیـن کنگـره انکوسـای
درچـوکات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی
تفتیـش ( )INTOSAIتأسـیس شـده اسـت.
کمیتـه متذکـره دارای کمیتـه هـای فرعـی ذیـل
مـی باشـد:
 - 1کمیته فرعی حسابی و تفتیش امورمالی.
 - 2کمیته فرعی تفتیش عملکرد.
 - 3کمیتـه فرعـی تفتیـش رعایـت قوانیـن و
مقـررات.
 - 4کمیته فرعی معیارهای کنترول داخلی.
کمیتـه معیـارات مسـلکی تفتیـش ()PSC
توسـط خانـم ( )Nanna Henningرئیـس
روابـط بیـن المللـی کشـور دنمـارک رهبـری
مـی شـود موصوف درنشسـت مـؤرخ ()11 – 5
دسـمبر  2016بیسـت و دومین کنگره انکوسای
( )INCOSAIاجـراآت انجـام یافتـه در مورد
اسـتندرد هـای ( ،)ISSAIsچگونگـی تطبیق و
چالـش های مربوط صحبت نمودند و از ادارات
اشـتراک کننده تقاضـا نمودند تا نظریات شـانرا
در مـورد بهبـود کمـی و کیفـی معیـارات بیـن
المللـی تفتیـش انتوسـای بـه اســــاس اولویـت
هـا بـه صـورت متـداوم ارایـه نماینـد .برعلاوه
در پالن اســــتراتیژیک ( )2017 – 2019کمیته
( )PSCروی اهـداف و مسـئولیت هـای آن در
مـورد تطبیـق معیـارات ( )ISSAIsو نظارت از
آن تأکیـد بـه عمـل آمد.
همچنـان کمیتـه هـای فرعـی ( )PSCپیرامـون
فعالیـت هـای انجام شـده طی سـه سـال گذشـته
و برنامـه آینـده شـان کـه در پلان اسـتراتیژیک
شـان شـامل شـده ،بـه اجلاس انکوسـای
توضیحـات ارایـه نمودنـد.
ادارات تفتیـش اشـتراک کننـده به شـمول اداره
عالـی تفتیـش جمهـوری اسلامی افغانسـتان در
مـورد پریزنتیشـن هـای کـه از طـرف مسـئولین

کمیتـه اصلـی و کمیتـه هـای فرعـی در نشسـت
هـای کنگـره ارایـه گردیـد ،بحـث و تبـادل نظر
نمودنـد کـه از لحـاظ کمـی و کیفـی در ارتقای
ظرفیـت و آگاهـی از انکشـافات اخیـر در مورد
اسـتندرد هـای انتوسـای مؤثـر تلقـی مـی گردد.
هدف دوم :بهبود فعالیـت کمیته ارتقای
ظرفیت
Capacity Building Committee
)(CBC
کمیتـه ارتقـای ظرفیـت ( )CBCانتوسـای بـه
منظـور ارتقـای ظرفیـت ،ادارات عالـی تفتیـش و
بـاال بردن کیفیت و مؤثریـت تفتیش در چوکات
سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش
( )INTOSAIدر سـال ( )2004ایجـاد شـده و
ریاسـت کمیتـه ارتقای ظرفیـت انتوسـای را فع ً
ال
آقای ( )Kimi Makwetuعهده دار می باشد.
ایـن کمیتـه دارای کمیتـه هـای فرعـی از جملـه
کمیتـه حسابرسـی تعاونـی (Cooperative
 )Auditing Committeeبخاطـر تهیـه
مجلـه ،معلومـات و دیتابیـس معلوماتی ،راجسـتر
ادارات تفتیـش جدیـد ،تبـادل تجـارب ،مهـارت
دانـش مسـلکی ،رعایـت کـود هـای اخالقـی،
و  ،...کمیتـه مایـل سـتون (Milestone
 )Committeeبـه منظورعقـد تفاهمنامـه هـا،
تقویـه بیطرفـی ،حسـابدهی وشـفافیت در ادارات
عالـی تفتیـش ،کمیتـه رهبـری برنامـه انکشـافی
انتوسـای ( ) IDI Boardمیباشـد ،ایجـاد SAI
( PMFچـوکات ارزیابـی اجـراآت) در مـورد
اسـتندرد هـای بین المللـی تفتیش یکـی از موارد
نهایـت عمـده بـه منظورتطبیـق معیـارات بیـن
المللـی تفتیش و ارتقای ظرفیت مسـلکی ادارات
عالـی تفتیـش در چوکات کمیتـه ارتقای ظرفیت
( )CBCمـی باشـد .ایـن کمیته اقدامـات مؤثری
را در عرصـه همـکاری بـا سـازمانهای منطقـوی
تفتیـش ،تطبیـق معیـارات ( )ISSAIو مبـارزه با
فسـاد ایفـا نماید.
رئیس کمیته ارتقای ظرفیت ( )CBCدرنشسـت
هـای مـؤرخ  11 – 5دسـمبر 2016در بیسـت
و دومیـن کنگـره انکوسـای (،)INCOSAI
اجـراآت انجـام یافتـه در مـورد ارتقـای

ظرفیـت ،مسـلکی سـازی ادارات عالـی تفتیـش و نقـش IDI – INTOSAI
 Development Initiativeدربلنـد بـردن ظرفیـت هـای مسـلکی ادارات
عالـی تفتیـش صحبت نمودند و از ادارات اشـتراک کننـده تقاضا بعمل آوردند
تـا نظریـات شـانرا در مـورد بهبود ارتقای ظرفیـت مسـلکی ادارات عالی تفتیش
بـه اسـاس اولویـت هـا بـه صـورت متـداوم ارایـه نماینـد .برعلاوه ،در پلان
اسـتراتیژیک ( )2017 – 2019کمیتـه ( )CBCاهـداف و مسـئولیت هـای آن
بیشـتر در مورد تطبیق معیارات ( )ISSAIsو نظارت از آن متمرکز شـده است.
همچنـان کمیتـه هـای فرعـی ( )CBCپیرامـون فعالیـت هـای انجـام شـده
طـی سـه سـال گذشـته و برنامـه آینده شـان کـه در پلان اسـتراتیژیک مربوط
تشـخیص شـده ،بـه اجلاس انکوسـای توضیحـات ارایـه نمودنـد.
ادارات تفتیـش اشـتراک کننـده بـه شـمول اداره عالـی تفتیـش جمهـوری
اسلامی افغانسـتان در مـورد پریزنتیشـن هـای کـه از طـرف مسـئولین کمیتـه
اصلـی و کمیتـه هـای فرعـی در نشسـت هـای کنگـره ارایـه گردیـد ،بحـث و
تبـادل نظـر نمودنـد کـه از لحـاظ مسـلکی سـازی و ارتقـای ظرفیـت ادارات
عالـی تفتیـش ازطریـق برنامـه انکشـافی انتوسـای ( )IDIبـه خصـوص (SAI
 )PMFمؤثـر تلقـی میشـود.
هدف سوم :بهبود فعالیت کمیته سهیم سازی دانش تفتیش
)Knowledge Shearing Committee (KSC
 .1کمیتـه سـهیم سـازی دانـش مسـلکی تفتیـش ( )KSCانتوسـای بـه منظـور
سـهیم سـازی دانـش و تجـارب مسـلکی تفتیـش میـان ادارات عضو انتوسـای
در چـوکات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش ( )INTOSAIدر
سـال ( )2007ایجـاد شـده ،ریاسـت کمیتـه سـهیم سـازی دانـش تفتیـش را
اکنـون آقـای ( )Shashi Kant Sharmaرئیـس اداره کنتـرول و تفتیـش
کشـور هندوسـتان بـه عهـده داشـته ،ایـن کمیتـه دارای کمیتـه هـا و بخـش
هـای کاری فرعـی از جملـه کمیتـه کاری تهیـه و چـاپ ژورنـال بـه تفتیـش
سـکتور دولتـی بـه خصـوص توسـعه فیسـبوک ،تویتـر ،ویـب و ، ...گـروپ
کاری تفتیـش تـدارکات جهـت تفتیـش مؤثـر و قانونـی مصـارف و مسـلکی
سـازی و تربیه کارشناسـان در زمینه ،کمیته کاری گزارشـدهی ،کمیته کاری
تفتیـش تکنالـوژی معلوماتـی ( )IT Auditجهـت ارتقـای دانـش تکنالوژی
معلوماتـی ،گـروپ کاری تفتیـش محیطی یـا ()Environmental Audit
جهـت تطبیـق ارتقـای ظرفیـت تفتیـش در بخـش تفتیـش حـوادث طبیعـی،
آب ،سرسـبزی شـهر ،تغیـر اقلیـم ،مبارزه بـا فسـاد ،میتودولوژی تفتیـش ،تهیه
رهنمـود هـا و تعلیماتنامه و سـایر مـوارد ،کمیته کاری مبارزه با فسـاد از طریق
ارتقـای ظرفیـت و ایجـاد ویـب سـایت ،تعیـن شـاخص هـای عمـده ملـی در
مـورد تهیـه پروپوزل پروژه ها ،رهنمود ها و انکشـــــاف شـاخص های عمده
حکومــــتداری ،گــــروپ کاری ارزش و مفـاد ()Value and Benefit
بـه منظـور ارتقـای ظرفیـت در جهـت تشـخیص مدیریـت ریسـک و فسـاد و
کنتـرول کیفیـت تفتیـش و تطبیق اسـتراتیژی هـای آمـوزش در زمینه ،گروپ
کاری در مورد تشـخیص مسـئولیت های ( ،)SAIهمآهنگی با آنها و توسـعه
روابـط بـا  IMF – International Monetary Fundو گـروپ کاری
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گزارشها
روی تفتیـش ادارات صنایـع و اسـتخراج معـادن و  ...فعالیـت مـی
نماینـد .عالوتـاً ایـن کمیته ها در مـورد تهیه رهنمـود ها در بخش
هـای ذیربـط ،مـرور اسـتندرد هـای بیـن المللـی تفتیـش انتوسـای
( )ISSAIدر عرصـه هـای کاری شـان فعالیـت مـی نماینـد.
 - IIبخش مسلکی سازی ()Professionalization
شـفافیت و حسـابدهی یکـی از ممیـزات حکومتـداری خـوب
محسـوب شـده کـه مسـلکی سـازی ادارات عالـی تفتیـش منحیث
یکی از ابزارمهم در جهت بهبود شـفافیت و حسـابدهی و انکشـاف
پایـدار درنظـام مالـی هرکشـور شـمرده میشـود.
کمیتـه هـای مربـوط به امور مسـلکی سـازی به خصوص سـازمان
هـای منطقـوی تفتیش انتوسـای مانند :
()ARABOSAI
				
عربی
()AFROSAI
				
افریقای
()ASOSAI
				
آسیایی
()CAROSAI
			
حوزه کارابین
()EUROSAI
			
کشورهای اروپایی
()OLACEFS
			
امریکای التین
()PASAI
			
و حوزه پسیفیک
در ایـن کانگـره فعالیـت هـای گذشـته شـان را پیرامـون مسـلکی
سـازی ادارات عالـی تفتیـش کـه متضمـن بهبـود کیفیـت تفتیش،
شـفالیت و حسـابدهی در نتیجـه حکومتـداری خوب میباشـد ،در
کانگـره بیـان نمـوده ،چالـش هـای مربـوط را در زمینه تشـخیص
و برنامـه هـای اسـتراتیژیک شـان را در عرصـه مسـلکی سـازی
از طریـق تدویـر برنامـه هـای آموزشـی صنفـی و عملـی ،ایجاد و
موسسـات تحصیلـی تفتیـش ،توسـعه میتودولوژی هـای تفتیش با
تطبیـق معیـارات ( )ISSAIدر سـکتور دولتـی بـا تطبیـق برنامـه
هـای ( )IDIبخصـوص ( )SAI PMFو سـایر برنامـه هـای
آموزشـی ،تأمیـن اسـتقاللیت صداقـت و بیطرفـی نهادهـای عالـی
تفتیـش مطابـق به اعالمیه لیما و مکسـیکو و طرح توسـعه معیارات
جدیـد تفتیـش در سـکتور عامـه مشـخص نمودنـد .همچنـان در
تـداوم جلسـات کنگـره پیرامـون مـوارد ذیـل نیز بحـث و تصامیم
الزم اتخـاذ گردیـد.
 شـصت ونهمیـن جلسـه Governing Board OF INTOSAIدر مـورد نتایـج تطبیـق پلان اسـتراتیژیک گذشـته
وبرنامـه هـای شـامل پلان اسـتراتیژیک جدیـد 2022 – 2017
انتوسـای بحـث وتبـادل نظر نمـوده اعضای  GBرا بـه دور آینده
انتخـاب نمودنـد .
 ارایـه گـروپ تفتیـش بازرسـی امـور مالـی انتوسـای بـه کنگرهوانتخـاب تیـم جدیـد بـه تفتیـش دور آینـده .
 -در مـورد انتخـاب رئیـس انکوسـای بـه سـه سـال آینـده بحـث

22

تفتیش  شماره سوم  سال1395

صـورت و در نتیجـه رئیـس اداره عالـی تفتیـش روسـیه بحیـث
رئیـس آینـده انکوسـای انتخـاب شـد.
 - IIIبخش متفرقه
 : 1.3تمدیـد و امضـأ تفاهمنامـه همـکاری میـان اداره
عالـی تفتیـش افغانسـتان و اداره ملـی تفتیـش مالیزیا
ً
قبلا بـه تاریـخ  8دسـمبر  2012تفاهمنامـه ئـی درمـورد تقویـت،
ترویـج و انکشـاف یـک چارچـوب جهـت همکاریهـای مؤثر در
بخـش تفتیـش سـکتورعامه بـا رئیـس اداره ملـی تفتیـش کشـور
مالیزیـا امضـأ گردیـده بـود.
هیئـت عالیرتبـه اداره عالـی تفتیـش که غرض شـرکت در بیسـت
و دومیـن کنگـره سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش

( )INTOSAIبـه کشـور امـارات متحـده عـرب سـفرنموده
بـود بـا اسـتفاده از فرصـت طبـق برنامـه از قبـل تنظیـم شـده بـه
تاریـخ  6دسـمبر ،2016تفاهمنامـه را بـه منظـور تقویـت ،ترویـج
و انکشـاف یـک چارچـوب جهـت همکاریهـای مؤثـر در بخـش
تفتیش سـکتورعامه تمدید و به امضأ رسـانید ،براسـاس تفاهمنامه
مذکـور بـا توجـه بـه توافـق جانبیـن روی مسـایلی چـون تبـادل
تجربـه و دانـش مسـلکی در بخـش طرزالعمـل و روش تفتیـش
سـکتور عامـه ،همکاری در بخشـهای آموزشـهای فنی و مسـلکی
و در سـایر بخـش تفتیـش سـکتور عامـه توافـق نمودنـد.
 : 2.3مالقاتهای رئیس اداره عالی تفتیش
مالقات با رئیس اداره تفتیش کشور پاکستان
در حاشـیه بیسـت و دومیـن کنگـره انکوسـای ،پوهنـدوی دکتور
محمـد شـریف شـریفی ،رئیـس اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان بـا
رنـا اسـد امیـن ،رئیـس اداره تفتیـش پاکسـتان مالقـات و روی
موضوعـات ذیعالقـه تبـادل نظـر نمودنـد .رئیـس اداره تفتیـش
پاکسـتان درجریـان مالقات از رئیس اداره عالی تفتیش افغانسـتان
دعـوت بعمـل آوردنـد تـا درفرصـت ممکنـه جهـت بازدیـد از
انکشـافات مسـلکی در عرصـه تفتیـش پاکسـتان بـه آن کشـور
سـفرنمایند.

مالقات با رئیس اداره عالی تفتیش کشور سویدن
همچنـان در حاشـیه نشسـت جهانـی سـران ادارات عالـی تفتیـش،
پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان بـا آقـای مگنـس ل ینـدل رئیـس هیئـت اداره
ملـی تفتیش سـویدن مالقـات نمـود .در این مالقات روی داشـتن
روابـط دوجانبـه مسـلکی بیـن اداره تفتیـش افغانسـتان و اداره ملی
تفتیـش سـویدن بحـث صورت گرفـت .هر دو جانب این نشسـت
را بـه عنـوان گام نخسـت ،بـا ارزش دانسـته و قـرار به این شـد که
نحـوه چگونگـی همکارهـای مسـلکی بـه منظـور ارتقـای ظرفیت
تخصصـی مفتشـین؛ در بخـش هـای مختلـف تفتیـش مطالعـات
بیشـتر نمـوده و بعـد از آغـاز سـال میلادی ،متخصصیـن هـر دو
اداره جهـت کسـب معلومات بیشـتر مالقـات هـای کاری را آغاز
نمایند.
البتـه ایـن همـکاری هـا در هماهنگـی بـا ( )IDIصـورت خواهـد
گرفـت .جانب سـویدن عالقمندی بیشـتر بـه همکاری بـا توجه به

میـزان همـکاری هـای کشـورش بـا اداره عالـی تفتیش افغانسـتان
نشان داد.
مالقاتبارئیسدیوانمحاسباتکشورترکیه

پوهنـدوی دوکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان ،بـه سلسـله مالقـات هـا بـا سـران ادارات عالـی
تفتیـش انتوسـای؛ بـا سـید احمـد بـاش رئیـس دیـوان محاسـبات
کشـور دوسـت و بـرادر ترکیـه روی مسـایل تفتیـش بحـث و

مذاکـره نمودنـد .کشـور ترکیـه ریاسـت سـازمان ایکوسـای را به
عهـده داشـته و قـرار اسـت کـه یکـی از جلســات بـورد رهبـری
( )Governing Boardایکوسـای در افغانسـتان تدویـر یابـد.
آقـای احمـد بـاش ضمـن مالقـات کتـاب دسـت نویـس بنـام
فلکیـات نوشـته عبـداهلل معـروف به عأل تبریـزی که در سـال 700
تألیـف گردیـده به رئیـس اداره عالی تفتیش افغانسـتان اهدا نمود.
و بـه این ترتیب ایشـان روی مسـایل اساسـی تفتیـش و برنامه های
بعـدی در راسـتای تطبیـق اهـداف تفاهمنامه کـه میـان دو اداره به
امضـا رسـانیده اسـت بحـث و تبـادل نظـر نمـود.
مالقات با رئیس اداره تفتیش ایاالت متحده امریکا
پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان شـام روز چهارشـنبه  7دسـمبر  2016بـا آقـای
دیـدارو رئیـس هیئـت اداره تفتیش ایاالت متحـده امریکا مالقات
نمـود .هـر دو طـرف ضمن بحـث پیرامون بازرسـی هـای مختلف
و چالـش هـای فـرا راه ادارات شـان تبـادل نظـر نمودنـد .آقـای

دیـدارو عالقمنـدی خود را مبنی بر داشـتن روابـط نزدیک کاری
در عرصـه تفتیـش بـا اداره عالی تفتیش افغانسـتان بیـان نموده و به
همـکاران خویـش هدایـت دادند تا به صورت جـدی و تخصصی
روی توسـعه و تحکیـم روابـط دو جانبـه میـان اداره عالـی تفتیش
افغانسـتان و اداره تفتیـش ایـاالت متحـده امریـکا کار نمایند.
مالقات با رؤسای ادارات تفتیش کشورهای عضو انتوسای
در تـداوم مالقـات ها با روسـای ادارات تفتیش کشـور های عضو
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انتوسـای در حاشـیه کنگـره انتوسـای ،پوهنـدوی دکتـور محمـد
شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان بـا روسـای
ادارات تفتیـش و دیـوان محاسـبات کشـور شـاهی عربسـتان
سـعودی ،قطـر و عمـان؛ روی مسـایل مربوط به مصوبات نشسـت

تفتیـش کشـور بنگله دیش نیـز مالقات جداگانه داشـتند .محتوای
مالقـات را چگونگـی معیـارات انتوسـای و چالـش هـای که همه
ادارات تفتیـش بـا آن مواجـه انـد ،تشـکیل میـداد .هـر دو جانـب
از داشـتن روابـط نیـک بـر اسـاس احتـرام متقابـل اظهـار رضایت

سـران ادارات عالـی تفتیـش در ابوظبـی صحبـت های همـه جانبه
انجـام دادند.

نمـوده و خواهـان تحکیـم هرچـه بیشـتر این روابط شـدند .ایشـان
در پایـان صحبـت هـا کتابـی را کـه خـود تحت عنـوان (Dusk,
 )Dawn and Liberationنوشـته انـد بـه رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان اهـدا نمودند

مالقات با رئیس اداره ملی تفتیش کشور چین
پوهندوی دکتور محمد شـریف شـریفی رئیس اداره عالی تفتیش
افغانسـتان بـا آقـای لی جای رئیـس اداره ملی تفتیش کشـور چین
و رئیـس اسـبق انتوسـای مالقـات نمـود .در ایـن مالقـات رئیـس
اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان از همـکاری هـای اداره ملی تفتیش
چیـن و همـکاری هـای همیشـگی ایشـان در جهـت پذیـرش و
آمـوزش تعـدادی از مفتشـین اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان اظهار
شـکران نمـود .هکـذا آقـای لـی جـای بنوبـه وعـده سـپرد کـه در
راسـتای توسعه مناسـبات مسلکی و تخصصی مفتشـین اداره عالی

مالقات با رئیس دیوان محاسبات کشور ایران
پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان ،بـه سلسـله دیـدار هایـش بـا روسـای دیـوان
محاسـبات و ادارات عالـی تفتیـش بـا رئیـس هیئـت دیـوان
محاسـبات کشـور ایران مالقـات نمود و روی مسـایل مورد عالقه
بحـث و ابـراز نظـر نمود و رئیس دیوان محاسـبات ایـران عالقمند
اسـت تـا تفاهمنامـه ی همـکاری هـای مسـلکی بیـن اداره عالـی
تفتیش افغانسـتان و دیوان محاسـبات کشـور ایران به امضا برسـد.

تفتیـش افغانسـتان از طریـق دعـوت مفتشـین و اشـتراک شـان در
برنامـه هـای آموزشـی توجه بیشـتر مبـذول خواهنـد کرد.

البتـه اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان با در نظر داشـت منافع کشـور
در زمینـه تصمیـم اتخـاذ خواهـد کـرد.

مالقات با رئیس اداره تفتیش کشور بنگله دیش
پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان با اغتنام از فرصت با مسـعود احمـد رئیس اداره

مالقات با رئیس اداره تفتیش نیپال
پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی
تفتیـش افغانسـتان با رئیـس هیئت اداره تفتیـش نیپال دیـدار نمود .هیئت
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متذکـره از فهـم و درایت مسـلکی گروهی از مفتشـین اداره عالی تفتیش
افغانسـتان کـه جهت تبادله تجارب در راسـتای تحقق میکانیزم شـمولیت
شـهروندان در رونـد بازرسـی هـا به آن کشـور سـفر نمـوده بودنـد؛ ابراز
خرسـندی نمـوده و از عملکـرد شـان در جریـان و تبـادل تجـارب تقدیر

بـه عمـل آوردنـد و متذکر شـدند که خیلـی از اصول و معیـارات تفتیش
در اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان تطبیـق گردیـده کـه مـا هنـوز در آغـاز
آن قـرار داریـم .ایشـان آرزو موفقیت بیشـتر بـرای مسـئوولین اداره عالی
تفتیـش و مـردم افغانسـتان نمودند.
 .IVاعالمیه ابوظبی دسمبر2016
الف  :مقدمه
 .1سـازمان بیـن المللـی نهـاد هـای عالـی تفتیـش( )INTOSAIروی
اعالمیه ابوظبی که در بیسـت و دومین کنگره انکوسـای خود،طی جلسـه
یـی در امـارات متحـده عربی درمـاه دسـمبر 2016برگزار گردیـد ،توافق
نمودنـد .بیسـت و دومیـن کنگـره انکوسـای روی ابتـکارات و دسـتآورد
های گذشـته انکوسـای اسـتواربوده و درنظـردارد نهاد هـای عالی تفتیش
را قـادر بـه همـکاری و کمک دولـت های مربوطه شـان به منظـور بهبود
عملکرد ،افزایش شـفافیت ،تأمین حسـابدهی و مبارزه با فسـاد سـازد .این
کنگـره نتایـج مهـم و کلیدی کنگـره و چگونگـی رهنمایی انتوسـای در
سـال های آینـده را مشـخص نمود.
 .2اعالمیه ابوظبی در داخل محتویات ذیل توسعه و انکشاف یافت:
• اوالً ،پروسـه جامـع پالنگذاری اسـتراتیژیک انتوسـای کـه منتج به یک
پالن جدید اسـتراتیژیک برای سـالهای  2017 – 2019گردید درنظردارد
تـا همـکاری های را که نهـاد های عالـی تفتیش به منظوربهبود بخشـیدن
حسـابدهی و شـفافیت در بخش اداره امورمالی عامه ( )PFMدرسرتاسر
جهـان انجام میدهد ،افزایش بخشـد؛
 .2ثانیـاً ،بازنگـری وضعیـت انتوسـای به منظـور تنظیم بسـیار نزدیک آنها
بـا سـاختار ،اسـتراتیژی و اهداف کنونـی آنها غرض برآورده شـدن بهتر
نیازمنـدی هـای اعضای آنها و شـرکا ؛
 .3ثالثـاً ،تاییـد اهـداف توسـعه پایـدار سـال  2017در قلـب اجنـدا ً 2030
توسـط ملل متحـد ،نیازو تقاضا برای بازرسـی و تفتیش مؤثرسـکتورعامه
را تقویـت نموده؛

 .4رابعـاً ،ایجـاد یـک دروازه اجتماعـی توسـط کمیتـه شـریک سـازی
دانش مسـلکی تفتیش به منظور تسـهیل بخشـیدن شـریک سـازی دانش
مسلکی ؛
• سـرانجام ،چارچـوب جدیـد انتوسـای بـرای اعالمیـه هـای مسـلکی بـه
عنـوان بخـش از تالش های مـداوم بمنظور بهبود و ترویج اسـتندرد های
انتوسـای و پروسـه تنظیـم اسـتندرد ها تصویـب گردید.
ب :فراهم نمودن یک نظریه ُکلی سراسری
 .3انتوسـای هـدف خـود را تعییـن نمـوده تـا یـک نظریـه سراسـری را
روی تفتیـش سـکتورعامه بعـد از اعالمیـه بیجینـگ خود درسـال 2013
ایجـاد نماید.
ایـن هـدف با پالن اسـتراتیژیک سـال  2017 – 2022که اخیـرا ً تصویب
گردیـد ارتباط داشـته و سـازمان ما را با چالش های بسـیار مهـم و بیرونی
مواجه خواهد سـاخت.
 .4درسـطح جهانـی انتوسـای متعهـد بـه تقویـت روابـط طویـل المـدت
خـود بـا ملـل متحـد بـوده اسـت .اهـداف توسـعه پایدارفرصـت مهـم و
مناسـب را بـرای انتوسـای فراهـم نمـوده تـا ایـن روابـط را بیشـتر تقویت
بخشـیده و اطمینـان میدهـد کـه انجمن نهـاد هـای عالی تفتیش به سـطح
جهـان ،منطقـه و زیرمنطقـه ای روی موضوعات مربوط بـه همکاری نهاد
هـای عالـی تفتیـش بـرای دسـتورکار  2030ملـل متحـد جهـت توسـعه
پایدارهمـکاری و کمـک نماینـد.
 .5انتوسـای هـم چنـان درحـال رسـمی کـردن مشـارکت خـود بـا
سـایرگروپ هـای مهـم وکلیـدی شـرکای ذینفـع مـی باشـد .طورمثـال،
کارنمـودن از طریق کمیته رهبری دونر های انتوسـای به منظورهمآهنگ
کـردن تلاش هـای ارتقـای ظرفیـت و شـریک سـازی دروس بـا انجمن
توسـعه بین المللی .انتوسـای پالن دارد تا طی چند سـال آینده مشـارکت
خـود را بـا سـازمان هـای بیـن المللـی بـه شـمول نماینـدگان پارلمـان ها،
وزارتخانـه هـا مالیـه ،سـازمانهای جامعـه مدنـی ،گـروپ هـای تجارتی و
ارگانهای مسـلکی بیشـترتقویت بخشـد.
ج :سـاخت یـک همـکاری مهـم بـه دسـتورکار سـال 2030
بـرای توسـعه پایدار
 .6کنگـره اهمیـت ،وعالقمنـدی ،اجـرای تفتیـش و کاربازنگـری روی
اهـداف توسـعه پایـدار ،و اجـرای آنـرا ازطریـق چهـار شـیوه مختلـف
طوریکـه در پلان اسـتراتیژیک بیـان گردیـده ،شناسـایی نمود .هرشـیوه
توسـط یـک چارچـوب اختصـاص یافتـه حمایـت خواهـد گردیـد کـه
انتوسـای را غـرض جمـع آوری یافتـه هـای مهـم از کار نهـاد هـای عالی
تفتیـش در ایـن سـاحات کمـک خواهـد نمـود .بطورکلـی انتوسـای
درنظـردارد روی چالـش هـای کـه جامعـه جهانـی حیـن پالنگـذاری و
تطبیـق اهداف انکشـاف پایدار و گزارش دهی روی پیشـرفت های شـان
مواجـه مـی شـوند ،بـه یـک صـدای مسـتقل معتبـر تبدیل گـردد.
 .7انتوسـای پلان دارد تـا بازیافـت هـای منظـم را به جامعه خـود ما روی
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مسـایل و موضوعات تفتیش مرتبط به اهداف انکشـاف پایدار()SDGs
مثـل شـیوه هـا ،میتودلـوژی ها و نتایـج بـه منظورآگاهی ،تشـویق و کاربا
نهـاد هـای عالـی تفتیـش بـرای اجـرای کارمؤثـر در ایـن سـاحات ارایـه
نمایـد .برعلاوه ،انتوسـای بینـش و تحلیـل روی موضوعـات تفتیـش و
حسـابدهی مربـوط بـه اهـداف انکشـاف پایـدار( )SDGsرا که توسـط
کار و تجـارب جمعـی از نهـاد هـای عالـی تفتیـش اطلاع داده شـده،
بطـور منظـم بـه شـرکای بیـن المللـی مـا ارایـه خواهـد نمـود .ایـن برنامه
درنظـردارد تـا یـک نمایش مؤثری از اهمیـت و کاربرد نقش انتوسـای و
نتایـج سـازمانهای عضو آن باشـد.
 .8بـه منظـور پیگیـری اهـداف مـا بـرای دسـتورکار سـال  2030جهـت
انکشـاف پایدار ،انتوسـای یک گروپ متخصص را که بریاست انتوسای
رهبـری مـی گردد و به کمیته ناظرروی مسـایل به میان آمـده (– SCEI
 )Supervisory Committee on Emerging Issuesگـزارش
میدهـد ،ایجـاد خواهد نمود .این گروپ که شـامل کارشناسـان داخلی و
خارجـی خواهـد بود انکشـاف و اجـرای چارچوب ها را نظـارت خواهد
نمـود .ایـن گروپ روش های کاری سـریع و پاسـخگو را اتخـاذ نموده و
ارگانهای کاری انتوسـای و سـایرمنابع الزم و مؤثر را دربرخواهد داشت.
 .9ایـن کنگـره اهـداف مهـم ذیـل را بـرای گـروپ متخصصیـن تعیین
نمـود تـا در دوره مقدماتـی بیسـت و سـومین کنگـره انکوسـای 2019
مرتـب نمایند.
• ایجـاد و انتقـال چارچـوب هـا بـرای تطبیـق چهارشـیوه مبتنـی بربرنامـه
هـای نهـاد هـای عالـی تفتیـش ،و یـک میکانیـزم بـرای جریان نظـارت و
جمـع آوری اطالعـات؛
• حمایـت از فـراوری اطالعـات دارای کیفیـت بـاال مربـوط بـه اهـداف
انکشـاف پایـدار( )SDGاز طریـق ایـن چارچوب ها ،و شـریک سـازی
آن در داخـل انجمـن نهـاد هـای عالـی تفتیش؛ و
• تأمیـن روابـط مؤثـر بـا ملـل متحـد و سـایر شـرکای خارجی به شـمول
گزارش دهی مفید و قابل دسـترس و باالبردن ارزش های بعدی نشسـت
انتوسـای  /ملل متحـد روی موضوعات.
 .10هـدف کلـی انتوسـای عبـارت از تقویـت وحمایـت نهـاد هـای
عالـی تفتیـش بـرای سـاخت یـک همـکاری محکـم بسـوی موفقیـت
دسـتورکار  2030و بـدان وسـیله کمـک بـرای بهبود زندگـی اتباع در
سرتاسـرجهان مـی باشـد.

الف :باالبردن تنظیمات استندرد های انتوسای
 .14انتوسـای انجمـن اعالمیـه هـای مسـلکی انتوسـای را ایجـاد نمـوده
و پروسـه مقتضـی بـرای چارچـوب انتوسـای ازاعالمیـه هـای مسـلکی
( )IFPPرا بازنگـری نمـود .متخصصیـن تخنیکـی انجمـن اعالمیـه های
مسـلکی انتوسـای ( )FIPPمسـئولیت کلـی بـرای محتویات ،سـازگاری
و کیفیـت چارچوب انتوسـای ازاعالمیه هـای مسـلکی ( )IFPPرا دارد.
انجمن اعالمیه های مسـلکی انتوسـای ( )FIPP – Forumانتوسـای را
بـه عنـوان تنظیـم کننده اسـتندرد های بیـن المللی تقویت نمـوده  ،و برای
توسـعه و رشـد اسـتندرد های مناسب برای تفتیش سـکتورعامه همکاری
مـی نماید.
 .15مراحـل تنظیـم اسـتندردهای انتوسـای بایـد درحصـول اطمینـان از
اینکـه نهـاد هـای عالـی تفتیـش به اسـتندرد هـای تفتیـش با کیفیـت باال
کـه بطـور بیـن المللـی قابـل قبول بـوده دسترسـی دارنـد .تمرکـز مداوم
روی بهبـود کیفیـت اعالمیـه هـای مسـلکی و پروسـه تنظیـم اسـتندرد
اجـرای ماموریـت انتوسـای را کمک نموده تـا ارتقای ظرفیـت و بهبود
عملکـرد نهـاد های عالـی تفتیش را تقویت بخشـد .انتوسـای نقش فعال
در ترویـج اسـتفاده و تطبیـق اسـتندرد هـا بیـن نهـاد هـای عالـی تفتیـش
( )ISSAIsایفـا خواهـد نمـود.

د :مسلکی سازی
 .11مردم مسـتفید شـوندگان نهایی تفتیش سـکتورعامه می باشند .وظیفه
نهـاد هـای عالی تفتیش اسـت تا تفتیـش را با عالیترین کیفیـت انجام داده
و بـرای مـردم گزارش را ارایه نماید که بوسـیله آن شـفافیت ،حسـابدهی
خـوب و اعتمـاد روی دولـت تقویـت یابـد .فقـط اجـرای بهتریـن کار
میتوانـد کـه یـک تغییـر واقعـی را در زندگـی آنهـا رونمـا کند .انتوسـای
بایـد اهداف مسـلکی خویـش را بـرای آنها پیـش ببرد.

ب  :مسـلکی سـازی در سـطوح جهانی ،منطقوی و نهاد های
عالی تفتیش
 .16انتوسـای بطور نزدیک بـا (IDI – INTOSAI Development
 )Initiativeکارنمـوده ،تلاش های خود درسـطح جهان ،منطقه و نهاد
هـای عالی تفتیش را بیشـتر وسـعت بخشـیده تا حرفوی بودن مـداوم نهاد
هـای عالـی تفتیـش و کارمندان آنها را حمایـت و تقویت نماید.
 .17بـه سـطح جهانـی ،انجمـن اعالمیه های مسـلکی انتوسـای (– FIPP
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 .12مسـلکی سـازی یـک پروسـه مـداوم بـوده کـه بوسـیله آن افـراد
و سـازمانها میتوانـد میـزان عالـی اسـتقاللیت ،مهـارت ،شایسـتگی،
رفتاراخالقـی و کیفیـت را کـه بوسـیله اسـتندرد هـای مسـلکی پشـتیبانی
گردیـده ،بدسـت آورد.
 .13تأمیـن یـک همـکاری قـوی بـه دسـتورکار  2030ملـل متحـد بـرای
انکشـاف پایدارنیـاز بـه تعهـدات از جانـب تمـام بخـش های انتوسـای به
منظـور رشـد حمایـت مسـلکی موجـود بـه تمـام نهاد هـای عالـی تفتیش
و کارمنـدان آنهـا داشـته تـا آنهـا را قـادر بـه ارایـه بموقـع فـرآورده هـای
مرتبـط بـا کیفیـت بـاال نمایـد .انتوسـای ایـن را از طریـق سـه برنامـه مهم
حمایـت مـی نماید:
• باالبردن تنظیمات استندرد های انتوسای؛
• مسلکی سازی در سطح جهان ،منطقه و نهاد های عالی تفتیش؛ و
• گسـترش چارچـوب انـدازه گیـری اجـراآت نهـاد هـای عالـی تفتیـش
()SAI PMF

 )Forumنیـاز برای تقویت تالش های انتوسـای را نسـبت به شایسـتگی
هـا ،مهـارت هـای مسـلکی ،آیین اخالقـی ،ارزش هـا و گرایش هـا برای
مفتشـین سـکتورعامه در چارچـوب انتوسـای برای اعالمیه های مسـلکی
شناسـایی نمـوده اسـت .نیـروی کاری که بواسـطه کمیته ارتقـای ظرفیت
( )CBC – Capacity Building Committeeرهبـری می گردد
بـرای کشـف بهتریـن گزینـه هـا بـرای ایجـاد یـک بنیـاد مسـتحکم برای
تقویـت بیشترشایسـتگی هـا و مهـارت هـای مفتشـین سـکتور عامـه ادامه
خواهد داد.
 .18بـه منظـور تسـهیل بخشـیدن تطبیـق فـرآورده هـای تخنیکـی ،انتقـال
یافتـه بـه سـطح جهـان ،مهـم اسـت که سـازمان هـای منطقـوی انتوسـای
بـرای ایفـای نقـش کلیـدی در تامین روابط از سـطح جهانی بـه نهاد های
عالـی تفتیـش و برعکس آن ادامه دهد .هفت سـازمان منطقوی انتوسـای
همـراه با سـاختارهای زیرمنطقوی آنها ،افراد ارتباطی توسـعه و انکشـاف
انتوسـای طی سـه سـال گذشـته بوده اند .کمیته ارتقای ظرفیت ()CBC
انجمـن منطقـوی را بـرای ارتقـای ظرفیـت ایجـاد نمـوده که بـرای کار با
سـازمان هـای منطقـوی و زیرمنطقـوی اختصاص یافته اسـت.
 .19درسـطح نهـاد هـای عالـی تفتیـش ،برنامـه هـای توسـعه مسـلکی
بوسـیله نهـاد هـای انفـرادی بـرای دسـتیابی بـه عالیترین سـطوح مسـلکی
مهم دانسـته می شـود .اینها شـامل :تطبیق جدی اسـتندرد های انتوسـای؛
تقویـت آییـن اخالقـی و درسـتی؛ و آمـوزش های مسـلکی مـداوم برای
هیئـت رهبـری و کارمنـدان نهـاد هـای عالـی تفتیـش می باشـد.
ج  :گسـترش چارچـوب انـدازه گیـری اجـراآت نهادهـای
عالـی تفتیش
 .20دربیسـت و دومیـن کنگـره انکوسـای ،چارچـوب انـدازه گیـری
اجـراآت نهـاد های عالـی تفتیش ( )PMFغرض کاربرد درسرتاسـر
انتوسـای بـه عنـوان یـک ابـزار جامع بـرای ارزیابی براسـاس شـواهد
از اجـراآت نهـاد عالـی تفتیـش و بـه منظـور شناسـایی فرصـت هـا
بـرای پیشـرفت تصویـب گردیـد .سـازمان هـای بیـن المللـی نهـاد
هـای عالـی تفتیـش ( )INTOSAIبطـور فعـال کاربـرد چارچـوب
را کـه بـه تمـام انـواع نهـاد هـای عالـی تفتیـش بـدون توجـه بـه مادل
سـازمانی ،احـکام ،مفاهیـم ملـی و سـطح انکشـافی قابـل اجـرا بوده ،
تشـویق و تقویـت مـی نمایـد.
هــ :تطبیـق پالن اسـتراتیژیک سـازمان بین نهاد هـای عالی
تفتیش ( )INTOSAIسـال 2017 – 2022
 .21پلان جدید اسـتراتیژیکی سـازمان ما بسـیاری از اهـداف بمیان آمده
توسـط کنگـره را گرفتـه و در ایـن اعالمیـه ابوظبـی انعکاس داده اسـت.
بـرای رهبریـت انتوسـای الزم اسـت تـا سـازمان مـا را بـرای اجـرای ایـن
اهـداف بطـور جامـع و مؤٍثـر بـه رقابت دعـوت نماید.

 .22هیئـت رهبـری بـه همـکاری کمیتـه دائمی روی مسـایل مدغم شـده
(،)SCEI – Standing Committee on Emerging Issues
چهارکمیتـه کلیـدی و سـکرتریت عمومـی ،نقـش بنیـادی را درجریـان
نظـارت بـه منظور دسـتیابی به پالن راهبـردی و پیگیـری در صورت لزوم
دیـد ،ایفا مـی نماید.
 .23کمیتـه دائمـی روی مسـایل مدغـم شـده (SCEI – Standing
 ،)Committee on Emerging Issuesاولویـت هـای میـان
بـر انتوسـای را نظـارت نمـوده تـا اطمینـان دهـد کـه آنهـا بطور سـازگار
وکامـل دربرنامـه هـا و اسـتراتیژی گوناگون تحـت اهداف اسـتراتیژیک
خـود یکـی گردیـده انـد.
 .24در بیسـت و سـومین کنگـره انکوسـای ()XXIII - INCOSAI
در سـال  ،2019گـزارش حسـابدهی روی فعالیـت هـای انجام شـده مهم
را کـه تـا چـه اندازه انتوسـای اهـداف و اولویت های میان بـر ،موجود در
پلان اسـتراتیژیکی را اجـرا نمـوده  ،ارایـه خواهد نمود.
 - Vپیشنهادات
اداره عالـی تفتیـش افغانسـتان از اعالمیـه ابوظبـی کـه شـامل فیصلـه های
بیسـت و دومیـن کانگـره سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش
( )INTOSAIبـوده در حصـه تبـادل تجـارب و ارتقـاء ظرفیت کشـور
هـای عضـو مهـم و موثر تلقـی و پیروی نمـوده و فعالیت هـای خویش را
در مـوارد ذیـل توسـعه و متمرکـز مینمایـد :
 . 1پیـروی و تطبیـق از اسـتندردهای بیـن المللـی تفتیـش انتوسـای
( )ISSAIsدر مراحـل تفتیـش.
 . 2اداره عالـی تفتیـش ( PMFچارچـوب اندازه گیـری اجراآت) تحت
برنامه  IDIسـازمان انتوسـای را در مورد اجراآت اداره ،تشخیص کاستی
هـا و مشـکالت ً
قبلا انجـام داده بنابـر مؤثریـت آن در بهبـود عملکردها،
ایـن اداره پروسـه ی مذکـور در آینـده نیز پیـروی و تطبیق مینماید.
 . 3بـه منظـور اجـرای تفتیـش باکیفیت در سـکتور عامه ،بهبود شـفافیت
و حسـابدهی ،همـکاری در زمینـه حکومتـداری خـوب ،حمایـت از
اهداف انکشـافی پایدار ( )SDGsدولت جمهوری اسلامی افغانسـتان
 ،اداره عالـی تفتیـش بـه منظـور مسـلکی سـازی بنیـادی و متـداوم
کارمنـدان تفتیـش پیشـنهاد مینمایـد تـا اکادمـی تفتیـش و محاسـبه در
چـوکات اداره عالـی تفتیـش و یا انسـتیتوت مشـابه در یکـی از پوهنتون
هـای دولتـی ایجـاد گردد.
 . 4بـه منظـور تأمیـن و بر آورده شـدن اهداف کانگره انتوسـای و اعالمیه
ابوظبـی ایجـاب مینمایـد تـا ظرفیـت هـای جدید در سـاختار تشـکیالتی
اداره عالـی تفتیش ایزاد و عجالتاً افراد مسـلکی از طریق بودجه انکشـافی
اسـتخدام شوند.
 . 5همچنـان بـه منظـور تطبیـق اهـداف متذکره حمایـت مالـی اداره عالی
تفتیـش با نظرداشـت نیازمنـدی های جدید نیز ضروری پنداشـته میشـود.
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گزارشها

دیدار رییس و اعضای کمسیون تفتیش مرکزی و محاسبات
عامه مجلس نمایندگان با رییس اداره عالی تفتیش
رییـس و اعضـای کمسـیون تفتیـش مرکـزی و
محاسـبات عامـه مجلـس نماینـدگان طـی دیـداری
کـه بـه تاریـخ  30قـوس سـال جـاری بـا پوهنـدوی
دکتـور محمدشـریف شـریفی رییـس اداره عالـی
تفتیش داشـتند ضمـن بازدیـد از بخشهای مختلف
اداره عالـی تفتیـش؛ دسـتاوردهای اداره در سـالهای
اخیـر را مایه امیدواری دانسـته و این اداره را الگویی
بـرای سـایر ادارات در کشـور عنـوان کردنـد.
اعضـای کمیسـیون تفتیش مرکـزی و محاسـبات عامه
مجلـس نماینـده گان که به دعوت رئیـس اداره عالی
تفتیـش قبـل از ظهـر  30قـوس  1395در اداره عالـی
تقتیـش حضـور یافتنـد و از بخـش های مختلـف اداره
و جریـان برنامـه آموزشـی یکماهـه تفتیـش  ،صالون
کنفرانـس ،اتاق های آموزش ،خوابگاه مفتشـین دیدن
نمودنـد .گفتنـی اسـت در ایـن مالقـات محترم وسـیم
کاظمـی نماینـده بانک جهانـی نیز حضور داشـت.
در جریـان بازیـد ،پوهنـدوی دکتـور محمـد شـریف
شـریفی رئیس اداره عالی تفتیش افغانسـتان از پیشرفت
هـای مسـلکی و ایجـاد ظرفیـت در اداره از طریـق
اشـتراک در برنامه های آموزشـی در داخل و خارج از
کشـور ،یادآوری نموده و خاطر نشـان سـاخت که هم
اکنـون بـه تعداد  180تن از مفتشـین مرکـزی و والیتی
اداره ،شـامل برنامه یکماهه آموزشـی بوده و به تعداد
 40تـن از مفتشـین جـوان پـس از سـپری نمودن شـش
مـاه برنامـه آموزشـی جهـت اشـتراک در کورسهـا و
آموزشـی به کشـور هندوسـتان سـفر نموده اند.
رییـس اداره عالـی تفتیـش در ادامه با اشـاره به برخی
از دسـتاوردهای مهم اداره ازگزارش ارزیابی سیسـتم
شـفافیت ملی افغانسـتان یاد کرده و افزودند :سـازمان
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شـفافیت بیـن المللی گـزارش ( )200صفحه ای تحت عنوان(ارزیابی سیسـتم شـفافیت
ملی ،افغانسـتان National Integrity System Assessment, Afghanistan
 2015را بـا همـکاری نهـاد دیدبـان شـفافیت افغانسـتان در  122نهـاد معتبـر ملـی :قـوه
مقننـه ،قـوه اجرائیـه ،سـکتور عامـه ،نهادهـای تطبیـق کننده قانون ،کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات ،اداره عالـی تفتیـش ،اداره عالـی نظـارت و مبـارزه با فسـاد ،احزاب سیاسـی،
مطبوعـات ،جامعـه مدنـی وسـکتور تجـارت خصوصـی ،ارائـه و بتاریـخ  16فبـروری
 2016نشـر نمـوده اسـت کـه درگـزارش سـازمان شـفافیت بیـن المللـی علاوه از نقاط
منفـی وارزیابـی شـاخصهای مختلف نسـبت بـه عملکـرد ادارات متذکره در راسـتای
شـفافیت و حسـابدهی نقش بسـزا داشـته ،که از آن جمله اداره عالی تفتیش افغانسـتان
نیـز بـه عنوان قویترین سـتون شـفافیت ملی در مقیاس کشـور شـناخته شـده اسـت.
خوشـبختانه اداره عالـی تفتیـش نـه تنهـا در سـطح کشـور بلکـه در سـطح منطقـه و
فـرا منطقـوی نیـز قویتریـن نهـاد تفتیـش ارزیابـی گردیـده اسـت ،بنـاء از تالشها و
عملکـرد مثبـت و تمرکـز بیشـتر روی شـفافیت و اصالحـات گسـترده در ایـن اداره
بخصـوص در سـالهای اخیـر از جانـب سـازمان متذکـره تمجیـد بـه عمـل آمـده
اسـت ،محتـوای گـزارش فـوق از ( )12شـاخص ارزیابـی شـده مبنـی برفعالیـت هـا
وعملکـرد دوازده نهـاد معتبـر ملـی ،اداره عالـی تفتیـش در ( )7شـاخص آن (75
نمـره از  )100و در  5شـاخص دیگـر کـه مسـتقیماً بـه ایـن اداره مربـوط نبـوده بلکه
مسـتلزم حمایـت قاطـع دولـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان محسـوب میگـردد
( )50نمـره اخـذ نموده اسـت.
ایشـان در ادامـه ،بـا اشـاره بـه اکادمـی ملی تفتیـش؛ ایجاد ایـن اکادمی را بـرای ظرفیت
سـازی و کادر سـازی مسـلکی در ایـن اداره بسـیار مفید و اثر گـذار خواند؛ رئیـس اداره
عالـی تفتیش خاطر نشـان سـاختند کـه پروپوزل ایجاد ایـن اکادمی قب ً
ال بـه بانک جهانی
فرسـتاده شـده و ابـراز امیـدواری کردنـد بـا رایزنـی هایـی کـه درآان زمینـه بـا سـفارت
جمهـوری مـردم چیـن و بانـک جهانـی دارنـد در زمینـه ایجـاد و تجهیـز اکادمـی ملـی
تفتیش به نتیجه خوبی دسـت یابند .ایشـان از کمیسـیون تفتیش مرکزی و حسـابات عامه
نیـز خواسـتار همکاری بیشـتر در این زمینه شـد.
در اخیر محمد علی علیزاده رئیس کمیسـیون تفتیش مرکزی و محاسـبات عامه مجلس
نماینـدگان در کتـاب خاطـرات اداره جمالتـی را بـه نمایندگی از سـایر اعضاء نوشـته و
امضا نمودند.

وجوه تحصیل و تصفیه شده به اساس مکاتیب
اطمینانیهازمراجعبازرسیشدهطیربعچهارم
سال مالی 1395
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 را در مرکز ،والیات و همچنان 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 چهارم 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 قید و ثبت 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 طی ربع چهارم سال مالی  1395از واحد های بودجوی محلی  ،ازصورت تحصیل و تصفیه
مبالغ ذیل اطمینان داده شده است.

عالوه برآن ازتحصیل قیمت ( )11قلم جنس باقی و قیدوثبت ( )16قلم جنس فاضل و از صورت تطبیق ( )10مورد از سفارشات اصالحی
نیز اطمینان داده شده است.
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گزارشها
به اساس مکاتیب واصله طی ربع (چهارم) سال مالی ( )۱۳۹۵از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتیش
(تصدیها و موسسات) از صورت تحصیل و تصفیه مبالغ اطمینان داده شده است.

به اساس مکاتیب واصله طی ربع ( چهارم ) سال مالی (  ) 1395از مراجع بازرسی شده به ریاست تفتیش عواید
از صورت تحصیل و تصفیه مبالغ قرار ذیل اطمینان داده شده است:
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بر اساس مکاتب واصله مراجع از والیات و نواحی شاروالی طی ربع (چهارم) سال مالی ( )1395که توسط ریاست تفتیش(شاروالیها)
پاسخ ارایه شده است ،از صورت تحصیل و تصفیه جمعاً مبلغ ( )14,777,783افغانی وجوه تحصیل شده و مبلغ( )323.950وجوه
تصفیه شده اطمینان داده شده است.

بر اساس مکاتیب واصله از واحد های بودجوی مرکزی ( وزارت خانه ها و ادارات مستقل) طی ربع چهارم سال مالی  1395از
صورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل اطمینان داده شده است
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مصاحبه

مصاحبه با

مجیب الرحمن شیرزاد

رئیس عمومی عواید وزارت مالیه
پیرامون افزایش عواید سال 1395

در حکومت وحدت ملی افزایش عواید کشور بسیار جدی گرفته شده؛ البته در این راه توفیقات زیادی هم داشته که ما شاهد
رشد باالی عواید داخلی در سالهای گذشته بوده ایم؛ با این حال ،علل این رشد و برنامه های اتی این ریاست به همراه چالشهای
عمده آنها در پالنگذاری عواید از مهمترین سواالتی است که ما انرا در مصاحبه با محترم مجیب الرحمن شیرزاد رییس عمومی
عواید در میان گذاشته ایم .آنچه را می خوانید گفتگوی ما با ایشان است.
وضعیت عواید در سال  1395را چگونه ارزیابی میکنید ؟
در سال  ۱۳۹۵عواید داخلی نظر پالن تعیین شده در سند بودجه ملی و هم پالن توافق
شده با صندوق وجهی پول یا  IMFافزایش قابل مالحظه را نشان میدهد وهم نظر به
آمار و ارقام عواید جمع آوری شده در سال مالی  1395نظر به سال گذشته هم افزایش
قابل مالحظه دارد.
حساب قطعیه عواید همیشه با تاخیر روبرو بوده چناچه حساب قطعیه
عواید سال مالی  1394که مطابق حکم شماره  6084مورخ 1391/10/3
مقام عالی ریاست جمهوری باید بتاریخ  3حمل  1395جهت بازرسی
ارایه میشد با  79روز تاخیر بتاریخ  19جوزا به کمیسیون بازرسی حساب
قطعیه ارایه گردید مشکل در چیست؟
راپور قطعیه عواید اصوالً توسط ادارات مربوطه ( در والیات مستوفیت و در مرکز
وزارت ها و یا سایر واحد های بودجوی مرکز) ترتیب گردیده و به ریاست پالن عواید
ارسال گردد .وظیفه ریاست پالن عواید صرفا چک ،تطبیقات و توحید راپور قطعیه
بوده که بعدا ً به کمیسیون محترم مربوطه ارسال میگردد .متاسفانه که سال قبل راپور
مستوفیت ها با تاخیر طوالنی مراجعه کرد که این موضوع سبب اصلی تاخیر در ترتیب و
توحید قطعیه عواید گردید .یکتعداد راپور های قطعیه که به موقع ارسال گردیده بودند
مشکالت تخنیکی داشتند مانند غلطی های محاسباتی ،غلطی ثبت ارقام در کود های
عوایدی مطابق چارت تصنیف عواید ،نا تکمیل بودن...و سایر مشکالت ،که روی این
ملحوظات راپور های شان با رهنمایی های الزم حتی به شکل کتبی دوباره برای شان
ارسال و درخواست گردیده بود که باید اصالح و دوباره ارسال گردد که این هم سبب
تاخیر بود و متاسفانه باید یادآور شد که حتی یکتعداد از مستوفیت ها با وجود ارسال
نظریات به شکل کتبی باردوم هم راپور های قطعیه شانرا ناتکمیل و یا نادرست ارسال
کرده بودند که بار دوم رد گردیده و پروسه را طوالنی ساخت .ظرفیت پایین کارمندان
مستوفیت ها هم از نظر تخنیکی و هم از نظر مدیریتی یکی از عوامل تاخیر در ترتیب
قطعیه به شمار میرود.
اگرچه این موضوع حتی در سال مالی قبلی توسط اداره محترم کنترول و تفتیش هم
خاطر نشان شده و منحیث سفارش به ریاست پالن عواید ارسال گردیده بود که در نتیجه
آن ریاست پالن عواید تالش های جدی نموده با تدویر برنامه های آموزشی ،ارسال
رهنمایی از طریق مکاتیب ،ایمیل ها و تماس های مکرر تیلفونی و حتی ارسال پرسونل
به والیات موضوع ترتیب درست و به موقع قطعیه عواید معه مشکالت بیرون نویس
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شده توسط کمیسیون قطعیه و سفارشات اداره محترم
عالی تفتیش را به مستوفی های والیات و پرسونل
مربوطه اخبار نموده و تشریح گردیده است و لی به
نسبت عدم توجه و یا کم توجهی مستوفی صاحبان
در والیات به این موضوع در طول دو سال اخیر توجه
کمتر صورت گرفته است.
قرار ادعای وزارت محترم مالیه عواید سال
مالی  1395نسبت به سال گذشته افزایش
چشمگیری داشتنه دالیل این افزایش چه
بوده و بیشتر شامل کدام مجرای عایداتی
میباشد ؟
دالیل عمده افزایش عواید با وجود اینکه رشد
اقتصادی چندان خوب نبوده قرار ذیل میباشد:
• جابجا سازی کادر های متخصص در وظایف
کلیدی مطابق به مسلک و تجربه
• برطرف نمودن اشخاص را که غیر متخصص بوده و
یا از شهرت خوب برخوردار نبوده و مالیه دهنده گان
از آنها شکایت داشتند و هم کارشان در گذشته ها
نتیجه خوبی را نداشت.
• توجه جدی برای جلوگیری از ضایعات عواید از
طرق مختلف مبارزه با فساد و نظارت و ارزیابی مداوم
و جدی توسط آمرین
• تطبیق سیستم ها و پروسیجرهای که پروسه کاری را
کوتاه و سهل ساخته و سبب افزایش اطاعت پذیری مالیه
دهنده گان شده و هم از فساد جلوگیری مینماید مانند
• تطبیق سیستم اوتومات سکتاس در مرکز و والیات
برزگ (این یک سیستم کمپیوتری جامع اداره مالیات
بوده که در اکثر کشور های جهان تطبیق میگردد)
• تطبیق سیستم بررسی مبتنی بر میتود خطر (Risk
 )Based Compliance/Auditدر مرکز و

والیات بزرگ که در قسمت بلند بردن عواید و هم
جلوگیری از فساد خیلی موثر واقع شده است
• حصول باقیات و از بین بردن اقساط طویل المدت
که غیر قابل قبول بودند و در عوض آن حصول دیون
از طریق اقساط کوتاه مدت
• کار نزدیک با وزارت ها و ادارات مستقل در قسمت
بلند بردن عواید غیر مالیاتی و انتقال تمام عواید به
حساب واحد خزایین
• اتخاذ تصامیم جدی در قسمت تطبیق قانون باالی
شرکت های عدم اطاعت پذیر که در نتیجه عده زیاد
از شرکت ها برای تصفیه باقیات و دیون مالیاتی شان
حاضر گردیده اند
• تطبیق پالیسی های جدید مالیاتی و غیر مالیاتی
چون( افزایش مالیات معامالت انتفاعی از  ۲فیصد
به چهار فیصد ،افزایش فیس حق العبور باالی تیل
وارداتی از  ۱افغانی به دو افغانی ،وضع  ۱افغانی
فیس حق العبور باالی گاز وارداتی و بلند بردن
فیس حق العبور طیارات از فضای افغانستان و وضع
ده فیصد فیس خدمات مخابراتی ) که همه پالیسی
ها معقول و نتیجه خوب به ارمغان آوردند.
• ساده ساختن پروسیجر ها ،بدست آوردن معلومات
از شخص ثالث و امضا تفاهم نامه های همکاری و
وصل سیستم ها با ادارات چون وزارت تجارت،د
افغانستان بانک ،فنتراکا ،گمرکات و غیره
• افزایش اطاعت پذیری از طریق آگاهی به مالیه
دهنده از طرق مختلف
به تازه گی اعالم شد که وزارت مالیه آکادمی
گمرک و مالیات را ایجاد کرده است کار این
اکادمی چیست ؛ شما با ایجاد این اکادمی به
دنبال چی دست آورد ها هستید؟
هدف از ایجاد اکادمی عواید و گمرکات انسجام
امور ارتقا ظرفیت کارمندان عواید و گمرکات
میباشد .موضوع مالیات و گمرکات یک موضوع
تخصصی بوده و شامل کوریکولوم درسی هیچ
پوهنځی نمیباشد از طرف دیگر چون قب ً
ال این
پروگرام ها به شکل پراگنده و از طرف مراجع
مختلف ارایه میگردید ضرورت دیده میشد که
باید تمام فعالیت ها منسجم و تحت یک چتر
آورده شده و استدرد سازی شوند .کوریکولوم
واحد کوتاه مدت و دراز مدت ترتیب شده و
به شکل سیستماتیک برای پرسونل ارتقا ظرفیت
صورت گیرد.
تمام کارمندان گمرکات بعد از تقرر به اکادمی معرفی
شده و در صورت که از اکادمی موفقانه فارغ شوند
شامل کار خواهند شد که بعدا هم پروگرام های
پیشرفته ارتقا ظرفیت برای شان داده خواهد شد.

بزرگترین چالش های شما در عرصه جمع آوری عواید کدام ها اند
وبرای رفع چالشها منجانب وزارت محترم مالیه چه نوع تدابیر اتخاذ
گردیده است؟
چالش های مهم در عرصه جمع آوری عواید قرارذیل اند:
• عدم آگاهی مالیه دهنده گان از قوانین مالیاتی و پروسیجر های مربوطه که ریاست
عمومی عواید جهت حل این معظل پالن استراتیژیک آگاهی عامه را طرح و تدابیر
الزم را جهت آگاهی مالیه دهنده گان در همکاری با اطاق تجارت و صنایع و نماینده
گان سکتور خصوصی قب ً
ال آغاز نموده است.
• ظرفیت پایین پرسونل و پایین بودن معاشات جهت جذب کادر های مسلکی .جهت
رفع این مشکل استخدام از طریق پروسه سی بی آر آغاز گردیده است .از طرف دیگر
افزایش پروگرام های ارتقا ظرفیت و ایجاد اکادمی درین عرصه کمک کننده اند.
• عدم دسترسی به حسابات بانکی مالیه دهنده و معلومات شخص سوم جهت جلوگیری
از کتمان عواید .طوریکه قب ً
ال هم ذکر گردید جهت دسترسی به معلومات از شخص
ثالث تفاهم نامه ها با یکتعداد ادارات جهت تبادل معلومات در چوکات قانون امضا
گردیده است و هم چنان داتابیز ریاست عواید با ادارات ذیربط یا وصل گردیده و یا
هم با بعضی ادارات در حالت اتصال است .ولی متاسفانه که با وجود تالش های زیاد
موفق به اخذ اجازه چک حساب های بانکی مالیه دهنده نشده ایم.
• ابهام در قوانین و پروسیجر ها .درین عرصه کار باالی تعدیالت قانون مالیات برعایدات
قب ً
ال آغاز گردیده بود و فعال قانون کامال در تفاهم با تمام ا دارت دولتی ذیربط و سکتور
خصوصی و نهاد ها بین المللی نهایی گردیده است و جهت طی نمودن پروسه قانون ارسال
خواهد گردید .یک سلسله طرزالعمل ها و رهنمود ها ترتیب و در معرض اجرا قرارگرفته اند.
• موجودیت سیستم دستی که سبب پروسه های طوالنی و ایجاد تماس مالیه
دهنده با مامور مالیه شده است .جهت رفع این مشکل پروسه سیستم سازی یا
کمپیوترایزیشن و تطبیق سیستم سکتاس قب ً
ال آغاز گردیده و به سرعت به پیش
میرود .این سیستم پروسیجر های کاری را ساده ساخته و تماس مالیه دهنده و مالیه
گیرنده را قطع و ارقام را سیستماتیک ساخته و سهولت در کار ،افزایش اطاعت
پذیری و جلوگیری از فساد میشود.
• سطح پایین اطاعت پذیری شرکت های بزرگ و شرکت های خارجی .برای بیرون
رفت ازین معظل کمیته مالیاتی بین وزارت مالیه و دونر ها ایجاد و روی مسایل مهم
جهت افزایش سطح اطاعت پذیری و تبادل معلومات موافقه صورت گرفته است .در
قسمت شرکت های بزرگ تدابیر جدی تنفیذ قانون اتخاذ و نتیجه خوب در قبال داشت.
• کمبود منابع و ترانسپورت .در عرصه تخصیص منابع مالی وزارت محترم مالیه توجه
جدی نموده و بودجه الزم در جاهای مورد ضرورت اختصاص داده اند
• نبود یک تعمیر واحد و با ظرفیت کافی برای ریاست عواید که در نتیجه ریاست عواید
در جاهای مختلف فعالیت نموده و مشکالت اداری را به بار آورده است .تعمیر واحد
برای وزارت مالیه در کمپلکس اداری دااالمان در نظر گرفته شده است که این مشکل
را حل خواهد نمود.
آیا انتظار میرود که عواید سال آینده بیشتر نسبت به سالهای گذشته رو
به افزایش باشد؟
وزرات مالیه و بااالخص ریاست عمومی عواید متعهد به کار و تالش صادقانه و با
جدیت تمام با در نظرداشت قانون و مسلکی بودن بوده و در آینده هم متعهد خواهد
بود .با درنظرداشت این تعهد ما مطمین هستیم که مانند دو سال قبل در سال اینده
نیز جمع آوری عواید ملی افزایش خواهد داشت .پالن استراتیژیک پنج ساله اداره
امور مالی عامه که بخش عواید هم شامل آن است ترتیب گردیده و تمام موضوعات
مشخص و تخصیص منابع صورت خواهد گرفت که در قمست موثریت و مثمریت
جمع آوری عواید و افزایش درآمد های ملی ممد خواهد بود.
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دحضرتمحمد(صلیاللهعلیهوسلم)زيږيدنه
اونیکمرغهژوندتهیېیوهلنډهکتنه
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الله تعالی په قرآن پاك كښې فرمائي:
ً
ً
ً
(إنا ارسلنا ك شاهدا و مبشرا و نذيرا* لتومنو ا بالله و رسوله و تعزروه
و توقروه )
د الفتح سوره ()9-8
په يقين سره مونږ د شاهد په حيث او د خوشخبرئ د وركوونكي
او په حيث د ويرې وركونکې استولى يې  .ترڅو ( اى مسلمانانو)
تاسې په خداى او د هغه په رسول ايمان راوړئ ،او دهغه مدد
وكړئ  ،او د هغه احترام وكړئ او د الله پاك سپيڅلتوب او پاكي
بيان كړئ .
الله پاك د آل عمران په سوره كښې فرمائي:
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( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و
يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم)
ووايه ( اى محمده دوي ته ) ! كه تاسې له الله
تعالی سره محبت ساتئ نو زما تابعداري وكړئ ،
الله تعالی به پخپله له تاسې سره محبت وكړي او
ستاسې ګناوې به معاف كړي او الله تعالى ستر
بخښونكى ډير رحم كوونكى يعنې مهربان دى.
محترمومسلمانانو! څرنګه چې دربیع االول مبارکه
میاشت رابره شویده اوپه دغه میاشت کښی
داسالم پیغمبرامام االنبیاء رحمة للعالمین حضرت

محمدصلی الله علیه وسلم زیږیدلئ دئ اوپه
همدغه میاشت کښی وفات شوئ دئ.
د حضرت محمد صلى الله عليه وسلم
زيږيدنه او ماشومتوب
خوږو مسلما نا نو  ،د حضرت محمد ( ص) د
زیږیدنی ورځ یو عادی ورځ نه وه بلکه پدی ورځ
ځینی واقعات او حاد ثات او هم د حضرت محمد
( ص) د پیغمبری ځینی نښې او نښانې لیدل شوی
دي .په همدی مناسبت دارنګه روايتونه شوي دي
چې په سهار کې ددغي شپې د مځکې د مخ ټول
بتان سرچپه پر مځکه باندې ولوېدل او د مځکې
پر مخ باندې د ټولو بادشاهانو تختونه سرنګون کړه
شوه  ،د نوشيروان باچا باعظمته څو ماڼۍ( کلیسا
ګا نې) چې د ابدي قدرت او سلطنت تصوير يې
وړاندې کاوۀ هغه شپه ولړزيده او ونړیدلی او د
فارس د اورتون (اتشکدو) اور(  ۱۴چرا غونه ) چې
په زرګونو کاله بل شوی ؤه ناڅاپه مړ شول.
او په دغه شپه کښي هيڅ يو سرائ داسي ندئ
پاته شوئ چي روښانه شوئ دي نه وي او هيڅ
يو ځائ داسي ندئ پاته سوئ چي منور دي نه
وي ګرځیدلئ  ،او تر دغی شپی له مخه قريش په
سختي قحطۍ او تنګۍ کښي واقع شوي وو ،چي
ونی او ګیاوی ټولي وچي شوي وې او چارپايان
يې له ډيري کمزورۍ او ډنګروالي پر الر باندي
نشوائ تلالئ  ،ددغه شپې په برکت الله تعالی
بارانونه شروع کړل او له قريشو څخه قحطي والړه
او له خوشحالۍ او پراخۍ سره مخامخ شول  ،په
دې وجه به قريشو ودغه کال ته (سنة الفرح و
اإلبتهاج ) ویل.
حضرت محمد (ص) د اهل سنت له قوله په ۵۷۰
یا  ۵۷۱میالدی کال چې د عام الفیل کال په نا مه
هم یا دیږي
(( عا م الفیل هغه کال وو چې ابرهه په فیل سپور
وو او د څو زرو جنګی لښکرو سره د یمن نه په
مکه حمله وکړه غوښتل چې د خدای کور یعنی
کعبه شریفه ورانه کړي .مګر هلته د الله په امر سره
د ابابیل مرغانود مقا ومت سره مخا مخ شول او د
ابرهه ټول لښکر یی په هالکت ورسیدل اوهغوی
خپلو شومو موخونه ته ونه رسیدل هغه عادی
مرغان نه وو هغه دا سی مرغا ن ووچې ا لله تعالی
د اسمان را لیږلی وو چې هر یو یی په خپلوپنجو
کې یو تیګه اویا دوه تیږی به یی د ځمکې نه پورت

کوله او بیا به له هوا نه په کفارو غور ځولی او د تیږو په وا سطه د کفارو ټول لښکر
تباه شو ځکه هغه کال د عا م الفیل په نا مه مشهوردی چې پدی مورد کې د فیل
سورت هم نا زل شودی))
الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل ( )1الم يجعل كيدهم فى تضليل ( )2و
ارسل عليهم طيرا ابابيل ( )3ترميهم بحجاره من سجيل ( )4فجعلهم كعصف
ماكول ())5
ژباړه  -:ایانه ولیدلی تا نه ېی خبر چې څرنګه کار کړی و رب ستا له خاوندانو
د فیل سره .
ایا نه ئی وګرځولی هغه کېد مکر د دوی ( په حق د نړولو د کعبی بلکه ګرځولی
ئی و ) په ګمراهی زیانمنی بطالن کشی .
او راوئی لیږل په دوی باندی مرغان ټولکې ټولکې چې ویشتل ئی هغوی په
کاڼوسره چې له خټوپه اور پخوشویو څخه جوړشوی و
نو یی وګرځاوه دغه لښکر په شان د وښو خوړلیو شویو پایمال کړیوشویو ))) .
د ربیع اال ول د میا شتی په  ۱۲نیټه ددوشنبی د ورځی د سهار په وخت په مکه
معظمه کې د حجاز د شعب په قریه کې د بنی ها شم په کور کې چې اوس د
سعودی عربستان په نا مه یا دیږي دی نړی ته سترګی پرانستی دي.
د إسالم پيغمبر ( صلی الله عليه وسلم ) پوره نهه مياشتي ( نه زيات او نه کم ) د
خپلي مبارکې مور په رحم کښي ؤ  ،په دغه موده کښي دده مبارکې مور هيڅ يو
داسي تکليف ندئ محسوس کړئ لکه څرنګه چي يې نوري ښځي په عمومي
ډول د حمل په وخت کښي محسوسه وي .
لکه چي له حضرت آمنې څخه نقل سوئ دئ چي دې مبارکې فرمايلي دي چي
زه په دې هيڅ نه يم اګاه سوې چي زه له خاونده څخه د حمل شوی یم  ،مګر
تنها له دې وجي مي پر ځان باندي د حاملې خيال راتلئ چي زنانه مرض مي قطع
شوئ ؤ .
حضرت محمد(ص) د عبدالله زوی او د عبدالمطلب لمسی دی او د پالر له طرفه
نسل او نسب یی  ۲۰پشته یعنی تر عد نان پوری رسیږي او حضرت محمد هم په
خپله فر ما یلی وو ( ا ذ بلغ نسبی الی عدنان فا مسکوا ) یعنی زما نسب کله چې
عد نان ته ورسیده هملته ورته خا تمه ورکړی .چې نسب یی په الندی ډول دی.
 -۱حضرت محمد ( ص ) د عبدالله زوی – ۲.عبدالله د عبدالمطلب زوی.
 – ۳عبدالمطلب د ها شم زوی  - ۴.ها شم د عبد منا ف زوی- ۵ .عبد مناف د
قصی زوی  -۶ .قصی د کالب زوی  – ۷ .کالب د مرته زوی – ۸ .مرته د کعب
زوی  ۹ .کعب د لوی زوی  -۱۰ .لوی د غا لب زوی -۱۱غالب د فهر زوی -۱۲.
فهر د ما لک زوی  -۱۳.ما لک د نفر زوی  -۱۴نفر د کنا نته زوی  -۱۵ .کنا
نته دخزیمته زوی -۱۶ .خزیمته د مدرکته زوی  – ۱۷ .مدرکته د الیاس زوی -۱۸.
الیاس د مضرزوی -۱۹ .مضرد دمعد زوی -۲۰ .معد د عد نان زوی .او بس.
اوله تاريخي رواياتو څخه څرگنديږي چې له عدنان څخه تر حضرت اسماعيل
عليه السالم پورې دڅلويښتو پلرونو واټن دى .
پالر يې ( عبدالله) د حضرت محمد صلی الله وسلم تر پيدايښت د مخه وفات
شوى وو  ,مور بی بی آمنه چې د وهب لور او د عبد مناف لمسی وه دا د قریشو
په ښځوکې یو بی مثله  ،پا که او تقوا دارښځه وه.
لمړی یی مور ورته نوم احمد کېښوده او وروسته بیا د نیکه (عبدالمطلب) له خوا
ورته نوم محمد کېښودل شو او په قران کریم کې هم څلور ځلی د محمد نوم ذکر
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شوی او یو ځل د احمد په نوم ذ کر شوی دی )
په عربو کښې له کلونو دا رسم او رواج ؤ چې د ښار اوسیدونکو به خپل ماشومان
له زيږیدو وروسته د ښار په شا ؤخوا قبائلو کښې يوې دايئې ته ورکول ،چې هم په
صفا او ازادې هوا کښې وروزل شي او هم فصيحه عربي ژبه او لهجه زده کړي
چې هغه وخت په کليو کښې دا دود او رسم ډيره وه.
د حضرت محمد ( ص) له پيدايښت څخه وروسته دوی یا دری ورځی د خپلې
مور شیدی خوړلی دي او د مور شیدی یی نوری ختمی شوی نو هغه وخت هلته
داسی یو دود رواج او رسم وو .که دیوی ښځی شیدی نوری نوي نو بله ښځه به
حاضر یدله او ما شوم ته به یی شیدی ورکولی او بیا د ماشوم د کورنی له خوا د هغی
ښځی سره یو څه مرسته کې دله ،نو هغه ووچې یوه بله ښځه چې دابو لهب وينځې
د ثو یبی په نا مه وو ،چې بیا یی د حضرت محمد ( ص) د شیدو ورکولواو رو زنه
یی په غا ړه وا خیسته او هغی ښځی ورته څلور میا شتی شیدی ورکړی .کله چې د
هغی ښځی شیدی خالصی شوی بیا د حضرت محمد( ص) نیکه د بلی ښځی په
لټه کې شو ګوری چې حلیمه پرمخ ورغله هغی ته وویل چېرته ځی حلیمی ورته
په ځواب کې وویل راغلی وم که څوک پیداشی او ما شوم یی شیدی ته ضرورت
لری چې وریی کړم خو څوک پیدا نشو نو بیرته کورته ځم نو بیا عبدالمطلب ورته
وویل :زه یو ما شوم لرم شیدی ورته کړه نو هغه وو چې حلیمی ما شوم محمد د
عبدالمطلب نه واخیست او دځانه سره یی خپل کور ته یوووړ نو د ما شوم محمد
سا تنه او روزنه او شیدی ورکول له دی وروسته د بي بي حليمې (رض) په غا ړه
شول حضرت محمد(ص) یی خپلې قبيلې ته بوتلو او د خپل زوی په شان يې د
هغۀ ساتنه کوله .بني سعد قبيله تر دې مخکښې په قحطۍ او غريبۍ کښې اخته
وه خو چې کله حضرت حمد(ص) د بي بي حليمې (رض) کور ته راغی د دغې
قبيلې غريبي او بې وزلي ورکه شوه .د سيمې پټي شنۀ او څاروي ښه څاربۀ شول،
پخپله د بي بي حليمې حالت هم ډېر ښۀ شو او شیدې يې زياتې شوې .حضرت
محمد(ص) پخپله هم تر نورو ماشومانو ښه وده موندله او د نورو ماشومانو په شان
يې چتی او بیهوده خبرې نۀ کولې د حلیمی په کور کې برکت او نعمت ورځ په
ورځ زیا تیده او حلیمی پنځه کا له ددی ما شوم روزنه او پا لنه وکړه او په يوه روايت
رسول الله صلى الله عليه وسلم هلته تر شپږو كلونو پورې پاتي شو.
خو پدی دوره کې پدی ما شوم کې عجیبه حا ال تونه او ځینی نښی او نښا نی
لیدل کې دلی او حلیمه نوره ووریده چې خدای نخواسته کفارپدی خبر نشی او
دا ماشوم له ما نه ضایع نکړی نو پدی خا طر حلیمی نور نه غوښتل چې دا ما شوم
د ځا نه سره وساتی او تصمیم یی ونیوه چې هر څومره زر کېږی دا ما شوم مکې
ته ورسوي او عبدالمطلب ته یی تسلیم کړی.
کله چې حضرت محمد(ص) د شیدو د خوړلو مرحلی نه خال ص شو الله تعا لی
د خپلو فرشتو نه یو ه فرشته دده تر څنګه مقررکړه چې د حضرت محمد(ص) تر
څنګه او نژدی اووسی شپه او ورځ هغه ته سمه الر اونیک اخالق وروښي.
حضرت محمد( ص)  ۶کلن وو چې د خپلی مور سره یی د خپلو خپلوا نو د
لیدو په خا طر یثرب ( مدینی ) ته ال ړمګر بی بی آمنه د بیرت را تګ په وخت
کې مریضه شوه او وفا ت شوه او په مدینه کې خاورو ته وسپا رل شوه پس پدی
لحاظ حضرت محمد ( ص ) د  ۶کلو وو چې مور یی وفات شوه ددی نه ورو
سته د حضرت محد ( ص ) سر پرستی نیکه یی ( عبدالمطب ) په غاړه وا خیسته
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کله چې حضرت محمد د  ۸کلو او  ۷میا شتو
شو نو نیکه یی هم و فات شو دهغه نه وروسته
دده سرپرستی د کاکا (ابوطالب) په غا ړه شوه ابو
طا لب دده په سرپرستی کې ډیر زیات کو ښښ
کا وه او کله چې به ا بو طا لب شام د تجارت په
سفرتلو نو حضرت محمد (ص) به یی هم له ځا نه
سره وړمګر په الره د بحیرا په نا مه یو رهبي په ده
کې د پیغمبری ځینی نښی او نښانی لیدلی وی او
بیا یی ابو طا لب د هغی نه خبر کړ.
حضرت محمد (ص) ورورو د خپل کاکا د
سیوری الندی لویده او د بلوغ مرحلی ته رسیده
یو ورځ یی کاکا ورته وویل :چې ته شفا عت د
باران وکړه ،که الله تعلی داد مکې وچکا لی ورکه
کړي،
حضرت محمد د  ۱۲کلو وو چې د خپل کا کا
سره یی شام ته د تجارت په خا طرسفر وکړ اوپه ۱۵
کلنی کې یی د خپل کا کا سره د فجار قبیلوی
جنګ په خا طر ملګرتیا وکړه عال وه د کا کا نه
یی د نورو خلکو ما لو نه به د تجا رت په خا طر
شام ته وړل داچې دی ډیر راست کا ره او ریسښتیا
ویونکی وو نو خلکو ده ته د امین لقب ورکړ.
حضرت محمد(ص) د خپلی هو ښیاری له امله
په  ۲۰کلنی کې د مظلو ما نو د دفاع په پیمان
کې کډون وکړدا چې حضرت محمد په ریښتنولی
او اما نت کا ري ډیر مشهور نو بی بی خدیجی
هم پری اعتباروکړاو خپل ما لو نه به یی حضرت
محمد ( ص ) ته ورکول چې شام ته د تجارت په
خا طر یوسی.
حضرت خدیجه رضی الله عنها د رسول الله
تر نکاح دمخه کونډه او ډیره شتمنه وه او د
کچېنوالي را هیسی پا کلمنی او نیکه ښځه وه او
خلکو به ورته له ډیری پا کې (طا هره) یعنی پا که
او سپیڅلی ویله هغه وخت د مکې د خلکو ګزران
سوداګری وه ،د اوړی به شام ته تلل او د هغه ځای
څیزونه به یی را وړل او په مکه کې به یی خرڅول
د ژمی به یمن ته تلل که څوک په خپله نشو تالی
خپل مال به یی بل چا ته ور کول او په ګټه کې به
یی له ځا نه سره شریک کول.
حضرت محمد ( ص ) هم د دود له مخی تر نبوت
د مخه سوداګری کوله زیا تره به یی خپل ما ل ووړ
خو کله به یی د بل چا هم ووړ.
رسول اکرم د خپلی ا مانتګری او هو ښیاری له

امله په سودا ګری کې ډیره ګټه کوله نو هر چا
غوښتل چې مال یی یوسی یو ورځ ورته بی بی
خدیجی هم خپل مال ور وسپاره قا فله شام ته تله
،خدیجی خپل نو کر( میسره ) هم ورسره ولیږه له
سفر نه چې را ستا نه شول نو رسول ا لله د هوښیا
ری او امانت ګری له امله ډیره ګټه وکړه د بی بی
خدیجی نو کر د محمد ( ص ) ډیره ستا ینه ورته
وکړه نو د خدیجی پر زړه محمد ( ص ) غوره
اخالق او اما نتګرۍ ور ننوته او ډیر اثرپری وکړ.
بی بی خدیجی خوب لیدلی وو چې زما په کا له
کې له اسما نه لمررا کوزشوی وي او ټول کور
یی روښانه کړی وي خوب یی خپل د تره زوی
( ورقه بن نوفل ) ته ووایه هغه دتورات او انجیل
ډیرلوی عالم وو .هغه ورته په ځواب کې وویل ،
اخرالزمان ( وروستی ) پیغمبر را تلونکې دی او
ته به ورسره نکاح کوی  .له هغه ورځی را هیسی
بی بی خدیجه سخته په انتظار کې وه ډیرو سترو
سردارانو او مخوروتری د نکاح غوښتی کړی وې
خو هغی یوه هم ونه منله .خو کله چې خدیجی (
رض) له میسره ددغه زلمی ستا ینه واوریده نو په
زړه وګر ځیدل چې هغه اخرالزمان نبی به همدغه
سړی وي ځکه یی نو په خپله ورنه دنکاح غوښتنه
وکړه نو محمد ( ص ) له تره ابو طالب ځینی
پدې باب پوښتنه وکړه هغه سال ورکړه او نکاح
یی ورسره وکړه .دحضرت محمد ( ص) له لوری
یی ترونه او ځینی نور خپلوان د خدیجی کا له ته
الړل ابو طالب او ورقه بن نو فل د دواړو له خوا د
نکاح رسم او دود پرځای کړچې پدی وخت کې

حضرت محمد ( ص ) د  ۲۵کا لوپه عمر او خدیجه  ۴۰کلنه وه
د بی بی خدیجی دپالرنوم خويلد او دمورنوم يې فاطمه وو .دبي بي خديجې
كورنۍ دقصې په پشت كې له رسول الله صلى الله عليه وسلم سره يوځای كيږي.
بي بي خديجه رضي الله عنها دقريشو يوه مشهوره ,هوښياره ,پاك لمنه او شتمنه
ميرمن وه  .دغه مباركه بي بي په لومړي سركي دزراره زوى ابوهاله ته واده شوي
وه  .له هغه نه يى دوه بچيان وو چې ديوه نوم يې هند اودبل ېی حارث وو.
حارث هغه څوك وو چې دقريشوپه الس په حرم كې په شهادت ورسول شو .هغه
داسې چې كله په رسول الله صلى الله عليه وسلم ګوزارونه كيدل نوموړى يى
مخې ته ودريد .دالله د دين د دښمنانو دتورو ګوزارونه يې په خپل بدن واخستل او
له آنحضرت صلى الله عليه وسلم نه يې دخپل ځان په بيه دفاع وكړه  .چې دخپلې
دغې قربانۍ له امله يې داسالم په الره كې شهيد تل پاتې وياړ ېی په برخه شو.
هندبيادفصاحت اوبالغت په ډګركې ښه نوم درلود  .داحاديثوپه كتابونوكې درسول
الله صلى الله عليه وسلم مباركه څيره دهمدی په روايتو ترمونږ پورې رارسيدلې
دی  .دابوهاله له مړينې وروسته حضرت بي بي خديجة رضي الله عنها دعتيق بن
عائــذ په نكاح كې وه .
له هغه نه يى يوازې يوه لور درلوده  .دعتيق ترمړينې وروسته بيادغه پاكه بي بي
دحضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم په نكاح كې راغله .
دغې مباركې بي بي له رسول الله صلى الله عيله وسلم سره پنځه ويشت كاله
تيركړل .
له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه دبي بي مباركي شپږ اوالدونه وشول .
دوه هلكان چې آن په كوچنيوالي كې وفات شول او څلورلوڼې چې نومونه يې
دادي :
ُ
فاطمه ,زينب  ,رقيه ,ام كلثوم .
ددغې مباركې بي بي په ژوندكې دخدای جل جالله نازولې پيغمبر له بل چاسره
نكاح ونكړله  .بي بي خديجه رضى الله عنها دبعثت په لسم كال وفات اوپه
حجون نومې ځای كې خاوروته وسپارل شوه .ددوی د نکاح ثمره  ۶اوالدونه شول
چې دوه زامن او څلور لور ګانی.
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مقاالت

مصرف پائین بودجه انکشافی
واستیضاح وزرا
امانالدین تیموری

بودجه ملی عبارت از بودجه است که تمام فعالیت های اقتصادی کشور را از
نظر مالی انعکاس میدهد.
بودجه انکشافی جز بودجه ملی بوده وعبارت از بودجه است که برنامه های
مصارف توسعه وی وانکشافی وصورت تمویل آن برنامه ها را روی یک
پالن منظم دربر دارد .حساب قطیعه دولت که شامل بودجه عادی وانکشافی
وعوایدی میگردد همه ساله ا زطرف کمیته موظف اداره عالی تفتیش مورد
بازرسی قرار میگیرد سند ترتیب شده درزمینه طی گزارشی به مقام محترم
ریاست جمهوری وشورای ملی فرستاده میشود .بعدا مطابق به قانون اداره
عالی تفتیش ومعیارات بین المللی تفتیش محتوای گزارش بطور فشرده
ومختصر با رسانه ها ،مردم وشرکای ذینفع شریک گردیده و گزارش اداره
عالی تفتیش که به پارلمان ارایه میگردد ،پارلمان کشور درکمیته حسابات
عامه ،سایر کمیسیونها وجلسات عمومی خویش گزارش حساب قطیعه دولت
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را مورد بحث ،مداقعه وارزیابی قرار میدهد.
چنانچه حساب قطیعه سال مالی  1394و بودجه
انکشافی آن مورد بررسی وارزیابی ولسی
جرگه قرار گرفت ودرزمینه  17تن از وزرای
که کمتر از  % 70بودجه انکشافی وتوسعه وی
شان را مصرف نموده بودند مورد استیضاح قرار
گرفتند.
درزمینه استیضاح وزرا ماده ( )92قانون اساسی
کشور چنین صراحت دارد.
« ولسی جرگه به پیشنهاد  20فیصد کل اعضا می
تواند ،ازهر یک وزیران استیضاح بعمل آورد
 .هرگاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد،

ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی
میکند .رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح ،
مستقیم وبه اساس دالیل موجه باشد .این رای به
اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر
میگردد.
به استناد ماده فوق قانون اساسی ولسی جرگه
وزرا را مورد استیضاح قرار داد که درنتیجه 7
تن از وزرا سلب صالحیت شدند و  9تن از وزرا
مجددا ً رای اعتماد را بدست آوردند ومتباقی
وزرا باالتر از فیصدی تعیین شده بودجه
انکشافی خویش را تحقق بخشیده بودند.
باید خاطر نشان ساخت که درجریان استیضاح
وزرای حضور یافته درجلسه ،دالیل مصرف
پائین بودجه انکشافی خود را چنین ارایه نمودند:
شرایط نامساعد امنیتی دربعضی والیات ،عدم
ظرفیت کاری دربخش های امور مالی ،مغلق
وپیچیده بودن پروسه تدارکات درپروژه های
انکشافی ،عدم ایفای تعهدات توسط دونرها،
تأخیر درتصویب بودجه وسند آن ،تاخیر در
ارسال تخصیصات و ....
لیکن مجلس نماینده گان فساد اداری ،ضعف
مدیریت وزیران  ،عدم توجه مدیریت ارشد
ادارات ،پالن گذاری ضعیف وعدم نظارت
ازپروژه ها را سبب کم مصرفی بودجه انکشافی
توسط وزارتها بیان نمودند.
باید یاد آورد شد که تحلیل گران سیاسی
شدت وحدت جریان استیضاح را شتاب زده
وانمودکردند واستیضاح غیابی را نیز مورد نقد
قرار دادند وابراز نمودند که درشرایط موجود
کشور این شتاب زده گی موافق به منافع ملی
نبوده و ولسی جرگه باید به مسایل بنیادی
واساسی کشور بپردازد چنانچه عده کوچکی از
وکال خواهان توقف استیضاح شده بودند اما
بوسیله اکثریت آرای وکال نظر آنان رد گردید.
همچنان جریان استیضاح در رسانه های کشور
با تعبیر ها وتفاسیر متفاوت بازتاب یافت بطور
مثال :عده این حرکت وکال را تکان جدی
ومعقول برای عملکرد آینده وزرا درعرصه امور
مالی دانستند اما عده دیگر جنجال استیضاح را
رویارویی حکومت وشورای ملی گفتند .
همینطور تحلیل گران امور سیاسی کشور ابراز

میدارند که بودجه مصرف شده نیز باید مورد بررسی وکال قرار میگرفت که
آیا مصارف شفاف ،قانونی وبجا بوده ویا خیر؟
هکذا اگر جاگزین خوب برای وزرای سلب صالحیت شده وجود داشته باشد
عملکرد خوب پارلمان را دربردارد درغیر آن تصامیم وکال اشتباه خواهد بود.
با نظرداشت جریان استیضاح  ،اظهار نظر رسانه ها وموقف آگاهان سیاسی
درزمینه نشست فوق العاده کابینه تدویر وفیصله بعمل آمد که الی تفسیر ماده
( )92قانون اساسی توسط داد گاه عالی وزرای سلب صالحیت شده به امور
کاری خویش ادامه دهند ،ولی دربرابر این فیصله کابینه وکال نیز واکنش
نشان دادند که محول شدن تفسیر ماده ( )92قانون اساسی به داد گاه عالی
مداخله درامور قوه مقننه بوده واین تفسیر حقوقی نه بلکه سیاسی میباشد و
از جانب دیگر اظهارمیدارند که هرچه زودتر تصامیم ولسی جرگه منجانب
حکومت درمور د وزرای سلب صالحیت شده به مرحله اجرا دراید تا اینکه
جریان سرپرستی وزرا منتفی شود.
نتیجه اینکه :
افکار عمومی حکم میکند که مدیریت ارشد وزارتخانه ها وادارت مستقل
دولتی موضوع بودجه انکشافی را در جلسات هیئت رهبری بطور متداوم مورد
کنترول و نظارت قرار داده وپارلمان شرایط کاری ودالیلی موجه وزرا را
درزمینه مورد غور وبررسی دقیق قرار دهند .قوای ثالثه کشور درهمکاری
باهم با رعایت اصل استقاللیت به حل مسایل بنیادی مملکت بپر دازند واز
برخورد های احساساتی ،جنجال برانگیز وطوفانی پرهیز نمایند ،چونکه به کار
گیری پالیسی های تبعیض آمیز وسایر اقدامات شتاب زده ونا سنجیده نه تنها
اینکه درد مملکت را درمان نمی نماید بلکه زخم های ملت را مضاعف ساخته
وزمینه استفاده های سوء مخالفین دولت ودشمنان بیرونی کشور را مساعد
ساخته وروند کاری حیات ملی را به سکتگی مواجه میسازد.
بناء به سالم اندیشان کشور که در رده های مختلف نظام کارمینمایند ارتباط
میگیرد تا با فداکاری ،مبارزه،تعقل وتفاهم نظام سیاسی کشور را با اقدامات
مثبت شان استحکام بخشیده تا عملکرد آنان موجب سعادت،آرامی وترقی
مردم عزیزگردد.
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مقاالت

جمعآوریمدارکتفتیش
ازطریقمصاحبه

پرناب موخوپادیا
تیم لیدر پروژه کواتر
انتیرنشنال

مفتشــین مهــارت انجــام مصاحبــه را در مراحــل مختلــف
از طریــق دانســتن روش هــا مطــرح نمــودن ســواالت و
کنــار آمــدن بــا رفتــار هــای مغلــق مصاحبــه شــونده در
خــود رشــد میدهنــد.
مفتشــین بایــد آمــاده گــی قبلــی در مــورد موضــوع
مصاحبــه بگیرنــد .مفتــش بایــد ســواالت بــه شــیوه هــای منظــم و منطقــی آمــاده نمــوده تــا
تمــام جنبــه هــای مهــم را دربــر بگیــرد .ایــن مــورد کمــک میکنــد تــا خطــر فرامــوش نمــودن
موضوعــات اساســی کــم شــود کــه نیــاز بــا گرفتــن پاســخ دارنــد .در جریــان مصاحبــه بــرای
دانســتن کنتــرول هــای داخلــی ،پرسشــنامه مشــخص کنتــرول داخلــی را میتــوان بــرای
جمــع آوری معلومــات بصــورت سیســتماتیک اســتفاده نمــود.

معیار؛ معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش()ISSAI
در انجــام تفتیــش مطمئــن و مناســب ،مفتشــین مــدارک کافــی دقیــق را جهــت ارایــه اســاس و مبنــا بــرای نتیجــه گیــری
شــان جمــع آوری مــی نماینــد .مفتشــین در حیــن جمــع آوری مــدارک از تخنیــک هــای مختلــف چــون مشــاهده،
بازرســی ،پرســش ،عملکــرد مجــدد ،تصدیــق و طــرز العمــل هــای تحلیلــی ( )4100 ISSAIاســتفاده میکننــد .در ایــن
موضــوع مــا شــیوه جمــع آوری مــدارک از طریــق مصاحبــه را مــورد بحــث قــرار خواهیــم داد کــه یــک رونــد غیــر
رســمی از اســتعالم تفتیــش اســت.
پرسشــنامه تفتیــش شــامل دو بخــش اســت( .الــف) پرسشــهای تحریــری غــرض بــه دســت آوردن معلومــات و (ب)
مباحثــات زبانــی غیــر رســمی .در ایــن نــوع مباحثــات ،مصاحبــه بــا اشــخاص و متخصصیــن مربــوط صــورت گرفتــه و
از آنهــا ســواالت پرســیده میشــود .بصــورت عمــوم ،استفســار یــک مــدرک کامــل و مناســب نیســت ،جهــت بدســت
آوردن مــدارک دقیــق ،استفســار بــه شــمول مصاحبــه همــراه بــا انــواع دیگــر طرزالعمــل هــای تفتیــش اســتفاده میشــوند.
از طریــق طرزالعمــل مصاحبــه (منحیــث بخــش از استفســار) ،مفتشــین از اشــخاص مربوطــه در داخــل و خــارج از مرجــع
معلومــات جســتجو میکنــد .مفتشــین میتوانــد از مدیــران و متخصصیــن مرجــع مــدارک جمــع آوری نمایند.
اجراآت اداره عالی تفتیش
مفتشــین اداره عالــی تفتیــش حیــن اجــرای تفتیــش ،بــا مدیــران و کارمنــدان ارشــد مراجــع مصاحبــه مــی نماینــد .بــرای
جمــع آوری معلومــات و وضاحــت در مــورد یــک موضــوع مشــخص ،بعضــی اوقــات مصاحبــه هــا فقــط گفتگــو هــای
غیــر رســمی میباشــد .مصاحبــه هــای مؤثــر و متمرکــز در جمــع آوری مــدارک مؤثــق و مربــوط کمــک مــی نمایــد.
شــیوۀ موجــود مصاحبــه هــا کــه توســط مفتشــین اداره عالــی تفتیــش اســتفاده مــی شــوند ،میتوانــد در جمــع آوری
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معلومــات مربوطــه مؤثــر باشــد.
مصاحبــه هــای تفتیــش بصــورت حضــوری و
یــا بطــور مجــازی( ذریعــه تیلفــون و مالقــات از
طریــق انترنــت) میتوانــد انجــام شــود .مفتیشــن
در جریــان اجــرای مصاحبــه مجــازی ،میتواننــد
از روش هــای اســتفاده نماینــد کــه در مصاحبــه
حضــوری اســتفاده مــی شــود.
مصاحبــه تســهیل کننــده شناســایی
خطــرات و ســاحات مغلــق مــی باشــد
اداره عالــی تفتیــش صالحیــت دارد تــا تفتیــش
رعایــت قوانیــن و مقــررات ،تفتیــش عملکــرد،
تفتیــش مالــی بشــمول قطعیــه ،تفتیــش پــروژه
هــای تمویــل شــده توســط مســاعدت هــای
خارجــی را در وزارتهــا و ادارات اجــراء نمایــد.
در اجــرای ایــن نــوع تفتیــش هــا ،شناســایی و
آشــنایی بــا سیســتم هــای پیچیــده مالــی و اداری
و همچنــان آشــنایی بــا خطــرات فطــری ضــروری
اســت .در شناســایی اداره ،صرفـاً اتــکاء بــه طریقــه
رســمی (چــون ،صــدور اســتعالم کــه طریــق آن
بصــورت رســمی و بــه شــکل تحریــری معلومــات
و اســناد خواســته مــی شــود) در شناســایی کنترول
و خطــرات داخلــی اداره کافــی نیســت.
رونــد کنتــرل داخلــی توســط کارمنــدان مرجــع
بــه ســطوح مختلــف اداره مــی شــود .مفتشــین
بایــد بفهمنــد کــه کارمنــدان چگونــه در ســاحات
مختلــف کاری تربیه شــده انــد .در صورتیکــه آنان
در اجــرای کار شــان از رهنمــود هــا اســتفاده مــی
نماینــد ،چگونــه طرزالعمــل هــای مختلــف کنترول
را تطبیــق میکننــد .مصاحبــه هــای کارمنــدان
ارشــد و اجرایــوی کــه مســوول مدیریــت خطــر
و بدســت آوردن اهــداف هســتند بایــد در مــورد
ارزیابــی خطــر معلومــات مفیــد ارایــه نماینــد .از
اینــرو ،باوجــود طــرز العمــل هــا ،مفتشــین بایــد در
صــورت نیــاز ،بــا کارمنــدان ارشــد کــه مســوول
مدیریــت خطــر و محیــط کنتــرول انــد ،مصاحبــه
وگفتگــو نماینــد .بــا مصاحبــه نمــودن بــا کارمندان
کلیــدی و بــه کارگیــری طرزالعمــل هــای اضافــی
در جمــع آوری مــدارک و معلومــات ،مفتشــین
میتوانــد تــا معلومــات مؤثــق را در مــورد کنتــرول
داخلــی و ارزیابــی خطــر جمــع آوری نمایــد.

مقامــات باصالحیــت کــه بــه نمایندگــی از اداره ســخن میزنــد و یــا نظــر میدهــد،
بســیار مؤثــر مــی باشــد .در تفتیــش وزراتهــا ،ادارات و یــا نهــاد هــای باالمثــل،
کارمنــدان ارشــد چــون رئیــس عمومــی و یــا رؤســا و یــا مقامــات سیاســی چــون
وزیران/معینــان ،افــراد باصالحیــت هســتند کــه بایــد بــا آنهــا در جریــان اجــرای
تفتیــش از ســوی اداره عالــی تفتیــش بطــور رســمی مصاحبــه صــورت گیــرد.
در تفتیــش رعایــت قوانیــن پروژهــا کــه توســط مســاعدت کننــده هــا تمویــل
میگــردد ،الزم اســت تــا مفتشــین بــا سیســتم هــا و طرزالعمــل هــای جدیــدی
آشــنایی داشــته باشــند کــه بــر اســاس رهنمودهــای مشــخص بــرای هــر پــروژه
مــی باشــد .در ایــن حالــت ،مصاحبــه یــک طرزالعمــل مربــوط تفتیــش جهــت
حصــول فهــم کافــی از محیــط پــروژه مــی باشــد کــه از فعالیــت هــای دولــت
متفــاوت اســت.
بــرای بدســت آوردن معلومــات مربوطــه پــروژه و خطــرات فعالیــت هــای آن،
مفتشــین بایــد بــا رؤســای پــروژه هــا /رؤســای اجرایــی ،مدیــران مالــی پــروژه و
دفتــر مدیریــت پــروژه مصاحبــه نماینــد.
مفتشــین اداره عالــی تفتیــش ،بــرای تفتیــش مصــارف بودجــه عــادی ،بــا
مســوولین بخــش هــا و کارمنــدان کلیــدی معمــوالً بــر گمــان اینکــه ایــن نــوع
مصــارف قابــل پیــش بینــی بــوده و فهــم آن آســان اســت ،مصاحبــه نمــی نماینــد.
چنیــن گمــان در اکثریــت حــاالت مســتدل و مناســب نیســت .مســوولین کــه
مدیــران عملیاتــی و افــراد باصالحیــت چــون رییــس مالــی ،رییــس منابــع بشــری
و یــا ریيــس تهیــه و تــدارکات انــد میتواننــد معلومــات بهتــر دربــاره تغییــرات
طرزالعمــل هــا و عملکــرد هــای جــاری ارایــه نماینــد.
تفتیــش پرداخــت هــا کــه بخــش عمــدۀ مصــارف بودجــه عــادی را تشــکیل
میدهــد بطــور عملــی توســط اداره عالــی تفتیــش ،بررســی مــی شــود .الزم اســت
تــا مفتــش جهــت دانســتن سیســتم کنتــرول داخلــی مربوطــه بــا آمــر پرداخــت
هــا ،رییــس منابــع بشــری و رییــس مالــی مصاحبــه نمایــد .تنهــا بازرســی فــورم
هــای م  ۱۶و پرســیدن در رابطــه بــه فــورم م  ۱۶معلومــات محــدود در بــاره
کنتــرول را ارایــه میکنــد .اگــر بــا اســتفاده از مصاحبــه هــا بــا کارمنــدان کلیــدی
و یــا از طریــق ســایر طرزالعمــل هــای مناســب ،مفتشــین فهــم بیشــتری از فعالیــت
هــای مرجــع حاصــل کننــد ،آنهــا میتوانــد تــا خطــر ناشــی از کاربــرد معیــارات
غیرقابــل اســتفاده را جلوگیــری نمــوده و ارزیابــی خطــر را تجدیــد کنــد.

مصاحبه با اشخاص با صالحیت
مصاحبــه بــا اشــخاص زیربــط و مطلــع چــون
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مقاالت
مصاحبه در مراحل مختلف
در آغــاز بررســی ،مفتــش در جســتجوی معلومــات در مورد سیســتم هــا ،طرزالعمل
هــا و سیســتم هــای کنتــرول مرجــع مــی باشــد .ممکــن آنهــا ســواالت شــفاهی را
در مــورد سیســتم هــا و طرزالعمــل هــا از کارمنــدان مرجــع بپرســند کــه جوابــات
کوتــاه «بلــی» و یــا «نخیــر» ضــرورت دارنــد .بطــور مثــال ،از کارمنــدان بخــش مالی
پرســیده خواهــد شــد :آیــا شــما حســاب بانکــی را فــورا ً در اخیــر هــر مــاه ثبــت
تطبیــق میکنیــد؟ و یــا آیــا شــما یــک کاپــی از قــرارداد را بــرای اجــرای بِــل هــای
قــراردادی هــا داریــد؟ پاســخ هــا طرزالعمــل ثبــت اســناد را تأییــد خواهدکــرد کــه
مرجــع ادعــا مــی کنــد کــه از آن اســتفاده مــی نمایــد .چنیــن معلومــات باید توســط
ســایر معلومــات و طرزالعمــل هــا تنفیــذ گــردد.
چــون بررســی بیشــتر میشــود ،مفتــش معلومــات بیشــتر بــا جزئیــات را در مــورد
موضوعــات و ســاحات کاری شــان بشــمول موضوعــات مشــکوک بــه تقلــب
مشــخص جمــع آوری میکنــد .در ایــن مرحلــه ،مصاحبــه بــر اســاس پرسشــنامه از
قبــل ســاخته شــده ممکــن بیشــتر مفیــد باشــد.
در بعضــی مــوارد ،در مرحلــه نهایــی کار در ســاحه ،مفتــش ممکــن معلومــات جمع
آوری شــده اش را در تضــاد باهــم دیگــر ،ناســازگار و یــا مبهــم یابــد .برای دانســتن
واضیــح ماهیــت معلومــات و مــدارک ،مفتــش میتوانــد دوبــاره مصاحبــه نمــوده و
از افــراد مســوول کــه قبـ ً
ا بــا آنهــا مصاحبــه صــورت گرفتــه اســت ،ســوال نمایــد.
محل مصاحبه
مصاحبــه بــا افــراد بلنــد رتبــه و مســووالن اجرایــی بهتــر اســت تــا در جــای صــورت
گیــرد کــه دسترســی بــه آن محــل بــه ســایر افــراد بــاز نباشــد .بــا ایــن کار اطمینــان
حاصــل مــی شــود تــا شــخصیکه بــا وی مصاحبــه مــی شــود ،آزادانــه بتوانــد
معلومــات را شــریک ســاخته و در مــوارد مربــوط وضاحــت بدهــد.
در صورتیکــه مدیــر ویــا مســوول اجرایــی احســاس راحتــی کنــد کــه مصاحبــه
در حضــور دیگــران صــورت گیــرد ،میتــوان مصاحبــه را در همــان مــکان برگــذار
نمــود .بــا وجــود ایــن ،ممکــن یــک تعــداد اســتثنا بــر ایــن قاعــده وجــود داشــته
باشــد .بــرای مصاحبــه نمــودن بــا وزیــران و یــا معینــان ،مــکان رســمی کاری خــود
شــان و یــا هــر مــکان دیگــر مــورد انتخــاب شــان ،بایــد مــکان مصاحبــه باشــد.
در صورتیکــه مصاحبــه در مــورد تقلــب و یــا اختــاف مالی جــدی باشــد ،مصاحبه
بایــد در مکانــی صــورت بگیــرد کــه بــرای دیگــران قابل دســترس نباشــد.
شیوه کار اداره عالی تفتیش در مورد اجراء مصاحبه
در اداره عالــی تفتیــش ،مدیــران مرجــع از ســوی مفتشــین در اتاق خواســته میشــوند
کــه در آن مفتشــین کار میکننــد .تمــام تیــم اداره عالــی تفتیــش در مصاحبــه
اشــتراک میکننــد کــه ایــن شــیوه بعضــی محدویــت هایــش را نیــز بــه همــراه دارد.
مصاحبــه بــا مدیــر مرجــع در محــل کــه تمــام کارمنــدان کار میکننــد ممکــن بــرای
جمــع آوری معلومــات حســاس موانــع ایجــاد کنــد.
ســر گــروپ تیــم و مفتشــین ســوال هــای از قبــل آمــاده شــده را اســتفاده ننمــوده
و یاداشــت بعــد از مصاحبــه تهیــه نمــی شــود .بخاطــر نگرفتــن یاداشــت ،ممکــن
اســت؛ تــا مفتشــین معلومــات بــا ارزش را کــه در جریــان مصاحبــه ارایــه میشــود،
از دســت بدهنــد.
یــک شــیوه خــوب ایــن اســت ،در صورتیکــه مدیــر مرجــع بخواهــد کــه مصاحبــه
در دفتــر خــودش صــورت بگیــرد ،اداره عالــی تفتیــش نبایــد در رفتــن نــزد یــک
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شــخص عالــی رتبــه تامــل نمایــد.
ساختار مصاحبه
یــک مصاحبــه کــه بصــورت درســت برنامــه ریزی
شــده باشــد ،دارای ســه مرحلــه ذیــل می باشــد:
مرحلــه اول :مفتــش بایــد بــا معرفــی جهــت
ایجــاد فضــای راحــت تــر آغــاز نمــوده و اهــداف
و حــدود مصاحبــه را مشــخص ســازد.
مرحلــه دوم :مصاحبــه ،ســواالت بایــد بصورت
اندیشــمندانه جهــت حصــول معلومــات مطــرح
شــود .ســواالت عمومـاً بایــد بــا کــی ،چــی ،کجــا،
چــی وقــت ،چگونــه و چــرا آغــاز شــود.
مرحلــه نهایــی :مفتشــین بایــد دانســتنیهای شــان
را مــورد تاییــد قــرار دهنــد .حقایــق کلیــدی را
تکــرار نمــوده و در مــورد مراحــل بعــدی بشــمول
پیشــنهادات در مــورد مصاحبــه بــا دیگــران موافقت
صــورت گیــرد.
تنظیم مصاحبه:
آمادگــی درســت جهــت جمــع آوری معلومــات
مــورد نظــر در یــک وقــت معیــن بــرای مصاحبــه
الزم اســت .تعیــن زمــان و مــکان بــه مصاحبــه
شــکل رســمی دهــد .بهتــر اســت تــا بــرای مدیــر
بخــش در مــورد هــدف مصاحبــه معلومــات داده
شــود.
بطــور مثــال :مفتشــین میتواننــد بگوینــد کــه آنهــا
میخواهنــد؛ تــا در مــورد تطبیــق قوانیــن در تهیــه
اجنــاس و خدمــات و یــا در مــورد رونــد قــرارداد
و یــا در مــورد بعضــی از جنبــه هــای یافتــه هــای
ابتدایــی در ســاحات مشــخص معلومــات حاصــل
کننــد .ایــن کار بــرای مدیــر مرجــع موقــع را مهیــا
مــی ســازد تــا تمــام اســناد هــا و معلومــات مربوطــه
را جمــع آوری نمایــد .بــا ایــن کار اطمینــان
حاصــل مــی شــود تــا معلومــات و وضاحــت بهتــر
جمــع آوری میگــردد.
در ایــن اواخــر ،در یــک مصاحبــه ای کــه مفتــش
اداره عالــی تفتیــش بــا رییــس مالــی یکــی از
وزارتهــا انجــام داده ،از رییــس مالــی درمــورد
طرزالعمــل اســتفاده شــده در دفتــرش پرســیده
شــد .وی احســاس ناراحتــی کــرده و افــزود کــه از
مفتشــین انتظــار میــرود تــا چنیــن مــوارد را بداننــد.
برایــش توضیــح داده شــد کــه مفتشــین در مــورد
چنیــن موضوعــات میداننــد و لــی آنهــا بایــد از
طریــق خــود رییــس بداننــد کــه چگونــه ایــن

طرزالمعــل هــا در عمــل اســتفاده مــی شــوند.
ساختار پرسشها
مفتشــین مهــارت انجــام مصاحبــه را در مراحــل
مختلــف از طریــق دانســتن روش هــا مطــرح
نمــودن ســواالت و کنــار آمــدن بــا رفتــار هــای
مغلــق مصاحبــه شــونده در خــود رشــد میدهنــد.
مفتشــین بایــد آمــاده گــی قبلــی در مــورد موضــوع
مصاحبــه بگیرنــد .مفتــش بایــد ســواالت بــه شــیوه
هــای منظــم و منطقــی آمــاده نمــوده تــا تمــام جنبــه
هــای مهــم را دربــر بگیــرد .ایــن مــورد کمــک
میکنــد تــا خطــر فرامــوش نمــودن موضوعــات
اساســی کــم شــود کــه نیــاز بــا گرفتــن پاســخ
دارنــد .در جریــان مصاحبــه بــرای دانســتن کنتــرول
هــای داخلــی ،پرسشــنامه مشــخص کنتــرول
داخلــی را میتــوان بــرای جمــع آوری معلومــات
بصــورت سیســتماتیک اســتفاده نمــود.
بعضــی اوقــات ممکــن مســوولین مرجــع معلومــات
جدیــدی را در جریــان مصاحبــه ابــراز کننــد کــه
خیلــی هــا مهــم خواهــد بــود .بــرای وقــت دادن
بــه معلومــات جدیــد ،ســواالت ســاخته شــده
توســط مفتــش بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر گرفتــه
باشــد .باوجــود چنیــن مــوارد ،مفتــش بایــد جریــان
پرســش را بــرای مصاحبــه کنتــرول نمــوده تــا بــه
ســاحات عمــده پرســش خــود دوبــاره بــر گــردد.
یاداشت در جریان مصاحبه
تمــام اعضــای گــروه مصاحبــه بایــد در جریــان
مصاحبــه موضوعــات را یاداشــت گرفتــه تــا
معلومــات مهــم از بیــن نرفتــه و جوابــات بصــورت
درســت ثبــت گــردد .بــه زود تریــن وقــت ممکــن
بعــد از مصاحبــه ،معلومــات بدســت آمــده بایــد
بصــورت واضــح بــرای اقدامــات بعــدی الزم
نوشــته شــوند .اعضــای تیــم تفتیــش (آنانیکــه در
مصاحبــه اشــتراک نمــوده بودنــد) بایــد نســخه
آخــری یاداشــت هــا را امضــاء نمــوده و درســتی
گفتگــو را تاییــد نماینــد .یاداشــت پرســش هــا و
مباحثــات اوراق کاری مهــم بــرای تفتیــش بــوده
و میتــوان آنهــا را منحیــث مــدارک اســتفاده کــرد
کــه ممکــن نیــاز بــه اثبــات ســایر پروســه هــای
تفتیــش داشــته باشــد.
کی باید مصاحبه را رهبری نماید؟
در اداره عالــی تفتیــش بصورت معمول ســرگروپ

مصاحبــه را رهبــری میکنــد .بجــز از اینکــه مصاحبــه مربــوط به تقلــب و موضوعات
بســیار حســاس باشــد ،دو مفتــش بــرای مصاحبــه کافــی مــی باشــد .در موضــوع
خیلــی هــا حســاس ،صــرف مفتــش مربوطــه و معــاون آن بایــد مصاحبــه را بــه پیش
ببرنــد .در تفتیــش ســکتور خصوصــی ،در اکثــر مــوارد ،جایکــه مفتــش رهبــری
تفتیــش را بــه عهــده دارد ،معمــوالً خــودش تنهــا مصاحبــه را بصــورت یــکا یــک
برگــذار مــی نمایــد .هــر چنــد ،در اداره عالــی تفتیــش ،اکثــرا ً تمــام کارمنــدان در
مصاحبــه اشــتراک میکننــد .ایــن شــیوه نبایــد بصــورت همیشــگی مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد و اعضــای تیــم مصاحبــه بایــد بدقــت انتخــاب شــوند .ســرگروپ
بایــد تصمیــم بگیــرد کــه کــدام افــراد بایــد در مصاحبــه اشــتراک نمــوده و قبــل
از مصاحبــه تصمیــم گرفتــه شــود کــه یاداشــت مصاحبــه چگونــه صــورت خواهــد
گرفــت.
رووســا در اداره عالــی تفتیــش میتواننــد یــک نقــش عمــده را بــا اشــتراک در
جلســات مصاحبــه هــای مهــم بــازی کننــد .ایــن روش بــه ســنگینی رونــد مصاحبــه
افــزوده و بــه تیــم تفتیــش کمــک میکنــد؛ تــا بــا ماموریــن بلنــد رتبــه بشــمول
وزیــران بصــورت مســلکی مالقــات نماینــد.
شیوۀ سازنده طرح پرسش ها
اســتفاده از زبــان ادبــی و تنظیــم پرســش بــه شــیوه ســازنده و یــا بــه شــکل پیشــنهاد
میتوانــد در قــراردادن شــخص مصاحبــه شــونده در یــک فضــای راحــت مؤثــر
باشــد .بطــور مثــال :در مــورد تهیــه و تــدارک میتــوان پرســید:
لطــف کنیــد و بگویــد کــه دلیــل نگرفتــن منظــوری کمیســیون مشــخص تهیــه و
تــدارکات ویــا مســوول تــدارکات ملــی چیســت؟
بــه جــای پرســیدن اینکــه :چــرا منظــوری کمیســیون مشــخص تهیــه و تــدارکات
ویــا مســوول تــدارکات ملــی گرفتــه نشــده بــا وجودیکــه ارزش خریــداری
زیــاد اســت؟
همیشــه بایــد از مواجــه شــدن بــا دیگــران خــود داری کــرد؛ تــا همــکاری مرجــع
را تضمیــن نمــود .بــه هــر انــدزۀ کــه ســوال مؤدبانــه باشــد بــه همــان انــدازه امــکان
گرفتــن جوابــات ســازنده موجــود مــی باشــد.
ازرش معلومات جمع آوری شده در مصاحبه منحیث مدارک
الزم اســت تــا مفتشــین مــدارک کافــی و مناســب را جهــت نتیجــه گیــری تفتیــش
جمــع آوری نماینــد .مــدارک بدســت آمــده از مصاحبــه بایــد بــا مــدارک جمــع
آوری شــده توســط بررســی تحلیلــی ،بازدیــد ،اســناد و ســایر طرزالعمــل هــای
تفتیــش بــه اثبــات برســند .صرف ـاً ،مــدارک بــر اســاس مصاحبــه ،مــدارک کافــی
نخواهــد بــود.
زمانیکــه موضوعــات حســاس و مهــم شــامل باشــند ،یــک کاپــی امضــاء شــده
یاداشــت مباحثــه و گفتگــو بایــد بــه مصاحبــه شــونده منحیــث مدرکــی کــه وی
از درک مفتشــین در مــورد نــکات مربوطــه مطلــع شــده اســت ،فرســتاده شــود.
بــا چنیــن کار ،کاپــی ایمــل و یاداشــت گفتگــو میتوانــد کــه بــه ارزش و اعتبــار
مــدارک بیافزایــد.
در بخــش ســاختار مصاحبــه و در پــرش ســواالت از کاری هــای چــاپ شــده و
موجــود در ویــب ســایت هــا اســتفاده شــده اســت و در ایــن مــورد از نویســنده
تشــکر میکنــم.
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مقاالت

بخش اول

سید محمد رضا فخری

جرم اختالس و مقایسه آن با جرایم مشابه

ﺟﺮم اﺧﺘﻼس ﯾﮑﯽ از جرایــم علیــه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺮۀ مفاســد
اقتصــادی مــی باشــد ،ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ شــکلگیری و رﺷﺪ دولتهــا ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ .اختــاس امــوال عمومــی همــزاد بــا تشــکیل حکومــت در جامعــه مطــرح بوده
اســت وقدمتــی بــه انــدازه خــود دولــت هــا دارد وهمــواره تهدیــدی علیــه جامعــه
بشــری قلمــداد مــی گــردد .جــرم اختــاس بــه عنــوان یکــی از معضــات اداری
کشــورها دارای رشــد فزاینــده در ســطح جهــان میباشــد .در اﯾﻦ مقالــه ﺿﻤﻦ
اشــاره تعریــف هــای صــورت گرفتــه از جــرم اختــاس ،بــه اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ منتخــب
از اﺧﺘﻼس پرداختــه شــده اســت ،از آنجــا کــه جرایــم مالــی ســرقت ،فریــب کاری،
کاله بــرداری و  ...عمومــا مالکیــت اشــخاص و افــراد را مــورد خدشــه قــرار مــی
دهنــد از ایــن جهــت بــا هــم شــباهت دارنــد ،در عیــن حــال تفــاوت هــای نیــز میــان
ایــن جرایــم بــا جــرم اختــاس وجــود دارد کــه از جملــه آنهــا ســمت مرتکــب و
وضعیــت ویــژه امــوال و اعتمــاد عمومــی در جــرم اختــاس اســت .در کشــور مــا
نیــز بــا آنکــه جــرم اختــاس یکــی از شــدیدترین مجــازات را دارد؛ امــا ارتــکاب
آن در ســطح وســیعی ادامــه داشــته و یکــی از مصادیــق مهــم فســاد مالــی مطــرح در
کشــور را تشــکیل مــی دهــد.
بــاز خوانــی جــرم اختــاس در حقــوق افغانســتان و بررســی ارکان ســه گانــه آن
بــا توجــه بــه قانــون جــزاء ســال  1355کشــور از نــکات اساســی اســت کــه در ایــن
مقالــه مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .قبــل از اینکــه بــه بحــث بپردازیــم نخســت
بایــد بدانیــم کــه اختــاس چیســت؟
مفهوم اختالس ()Diversion
الــف) در لغــت :اختــاس یــک واژه عربــی بــر وزن افتعــال میباشــد و معانــی
مختلفــی بــرای آن در کتــب لغــت ذکرشــده کــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره
میشــود:
اختالس به معنی ربودن وزدودن ،ربودن و سلب کردن میباشد .
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بــه دســت آوردن بــا حیلــه و نیرنــگ و عجلــه و
قاپیــدن.
اختــاس در لغــت بــه معنــای گرفتــن چیــزی در
حــال غفلــت مالــک همــراه بــا نیرنــگ یــا گرفتــن
چیــزی بــه صــورت آشــکار و فــرار کــردن.
مختلــس کســی اســت کــه در زمــان غفلــت مالک،
مــال وی را میگیــرد ،بنابرایــن از نوعــی تفریــط
کــه بــا آن اختــاس امــکان مییابــد ،خالــی
نمیباشــد ومختلــس هماننــد ســارق نیســت ،بلکــه
بــه خائــن شــبیهتر اســت.
فرهنــگ الروس اختــاس را اینگونــه تعریــف
میکنــد( :اختــاس) مصــدر عربــی بــوده و
عبــارت از تصــرف در مالــی کــه از طــرف کســی
بــه شــخصی سپردهشــده ،ماننــد تصــرف در مــال
شــخصی خویــش.
ب) در اصطــاح :در قوانیــن کشــور تعریــف
روشــنی از جــرم اختــاس صــورت نگرفتــه اســت،
امــا در فقــه اختــاس عبــارت اســت از اینکــه مالــی
را از غیــر حــرز بــه طــور مخفیانــه بــردارد زمانی که
صاحــب مــال از آن غافــل اســت .فقهــا در مــورد
حکــم اختــاس قائــل بــه قطــع دســت نیســتند،
بلکــه فقــط بــه تعزیــر مختلــس فتــوا دادهانــد؛ امــا
تعریفــی را کــه بعضــی از حقوقدانــان بــرای ایــن
جــرم بیــان داشــتهاند مــورد اشــاره قــرار میگیــرد:
مختلــس مأمــور دولــت یــا مأمــور خدمــات عمومی

یــا یکــی از شــرکتهای دولتــی یــا وابســته بــه
دولــت یــا مأمــور ســایر مؤسســاتی اســت کــه بــه
کمــک مســتمر دولــت اداره میشــود و آگاهانــه
امــوال یــا وجــوه متعلــق بــه دولــت را کــه بــر
حســب وظیفــه بــه طــور امانــی بــه او سپردهشــده
بــه نفــع خــود وبــر خــاف اصــل امانــتداری
تصاحــب و برداشــت مینمایــد.
اختــاس عبــارت اســت از اقــدام یــک کارمنــد
بــر اختــاس آنچــه ادارهاش نگهــداری آن را بــه
حکــم وظیفــه بــه او ســپرده اســت ،چــه وجــه نقــد
باشــد یــا اشــیای دیگــر و فرقــی نمیکنــد کــه ایــن
وجــوه نقــد و اشــیاء مرتبــط بــه دولــت باشــد یــا
مــردم.
اختــاس گرفتــن عمــدی و تبدیــل کــردن پــول یــا
مــال دیگــران کــه بــه طــور قانونــی در اختیــار فــرد
قرارگرفتــه بــوده ،بــه مــال شــخصی ،سوءاســتفاده از
ســمت یــا امانــت ،وضعیــت قانونــی مزبــور ممکــن
اســت ناشــی از ســمت رســمی ،مقــام عمومــی،
اســتخدام یــا امانــت باشــد.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی که ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﻘﻬﯽ اﺧﺘﻼس
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺘﻠﺲ را از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺤﺴﻮب نمودهانــد ﮐﻪ ﻣﺎل را ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ میربایــد و
ﻓﺮار میکنــد و در ﻣﻮردی ﻫﻢ ﻣخـــﺘﻠﺲ رﺑﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎل
از ﻏﯿﺮ ﺣﺮز ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ســر انجــام یکــی از حقوقدانــان
بــدون اینکــه تعریفــی مشــخصی از جــرم اختــاس
ارائــه کنــد ،بــه شــمارش عناصــر اصلــی ایــن جــرم
پرداختــه وآنــرا اینگونــه بیــان نمــوده اســت:
الــف) مرتکــب کارمنــد دولــت ،یــا شــهرداری یــا
کارمنــد بانـک باشــد و فرقــی نمیکنــد کــه مأمــور
رســمی باشــد یــا نــه.
ب) مــال منقــول یــا وجــه نقــد را کــه بــه مناســبت
انجــام وظیفــهاش بــه او ســپردهاند بــردارد.
ج) قصد متقلبانه داشته باشد.
د) بــه قصــد خــود عمــل کنــد ،صــرف قصــد
کافــی نیســت.
هـــ) تحصیــل مــال را نفعی کنــد .اختــاس را گاهی
تصــرف غیرقانونــی بــه معنــی اخــص میگوینــد.
وجــه تمایــز اختــاس بــا تصــرف غیرقانونــی در
عنصــر معنــوی آنهــا اســت کــه در اختــاس
برداشــت بــه قصــد تملــک وجــود دارد امــا در
تصــرف غیرقانونــی قصــد تملــک وجــود نــدارد.
بــا توجــه بــه تعریفهــای فقهــی و حقوقــی
در مــورد اختــاس و وجــود معیارهــای قانونــی
میتــوان اختــاس را اینگونــه تعریــف نمــود:

اختــاس عبــارت اســت از تصاحــب همــراه بــا ســوءنیت امــوال دولــت یــا
اشــخاص ،توســط مســتخدم دولــت کــه بــه حکــم وظیفــه در اختیــار وی قــرار
داشــته ،بــه نفــع خــود یــا دیگــری.
تشابه و تمایز اختالس با جرایم مشابه
اختــاس بــا آنکــه یــک عنــوان جزایــی مســتقل اســت ،امــا شــباهتهای بــا جرایــم
دیگــر نیــز دارد؛ زیــرا هــدف همــه مرتکبیــن جرایــم مالــی مثــل ســرقت ،خیانــت
در امانــت ،کالهبــرداری و تصــرف غیرقانونــی از ارتــکاب ایــن جرایــم یــک چیــز
اســت و آن اســتیالء و تســلط بــر مــال غیــر میباشــد ،امــا در عیــن تفاوتهــای نیــز
بــا جرایــم دیگــر دارد کــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود:
الف) مقایسه جرم «اختالس» با «خیانت در امانت»
تفاوتهــا و مشــابهتهای اختــاس و خیانــت در امانــت در دو قســمت جداگانــه
قابــل تبییــن اســت:
 .1مشــابهتها :شــباهتهای موجــود میــان ایــن دو عنــوان جزایــی بــه گون ـهای
عمیــق اســت کــه بســیاری از حقوقدانــان اختــاس را مصــداق مشــدً د جــرم
خیانــت در امانــت دانســتهاند .شــباهتهای ایــن دو عنــوان در دو جهــت رکــن
مــادی و معنــوی قابــل تبییــن اســت.
 .1-1از جهــت رکــن مــادی :جــرم خیانــت در امانــت بــه صــورت فعــل مثبــت و
معمــوالً در قالــب تصاحــب ،تلــف ،اســتعمال نمــودن و یــا مفقــود کــردن از ســوی
خایــن قابــل تحقــق اســت و در هــر حــال بــر ضــرر مالــک مــال منجــر میشــود،
درحالیکــه در جــرم اختــاس اســتفاده از امــوال بــه شــکل خاصــی الزم نیســت و
تحقــق ایــن جــرم بــه صــرف اســتعمال و یــا تصــرف آن قابــل تحقــق اســت ،بنابــر
ایــن میــان ایــن دو عنــوان از ایــن جهــت شــباهت وجــود دارد.
 .2-1از جهــت رکــن معنــوی :عنصــر روانــی جــرم خیانــت در امانــت نیــز مثــل
عنصــر روانــی جــرم اختــاس از دو عنصــر ســؤنیت عــام و ســؤنیت خــاص تشــکیل
شــده اســت.
ســؤنیت عــام بــه جــزء اول عنصــر مــادی یعنــی عمــل فزیکــی مربــوط اســت کــه
عبــارت اســت از عمــد در ارتــکاب عمــل فیزیکــی؛ یعنــی اینکــه متهــم بایــد در قالب
یکــی از اشــکال تصاحــب ،اســتعمال و ...مــال مــورد امانــت را عمــدا ً و از روی قصــد
و اراده تلــف یــا تصاحــب نمایــد .ســؤنیت خــاص عبــارت اســت از اینکــه انجــام ایــن
افعــال بــه قصــد ارتــکاب فعــل مجرمانـهای را ضــرر مالــک یــا متصــرف انجــام دهــد.
در جــرم اختــاس نیــز مرتکــب بایــد در تصاحــب امــوال و وجــوه دولــت عــاوه
بــر قصــد عــام ،قصــد خــاص نیــز داشــته باشــد؛ بنابرایــن اگــر قراینــی وجــود داشــته
باشــد کــه شــخص بــر اثــر فراموشــی و یــا بیدقتــی در امــوال دولــت تصــرف
کــرده اســت مــورد از شــمول جــرم اختــاس امــوال دولتــی خــارج خواهــد بــود.
 .2تفاوتهــا :زیربنــای تفــاوت میــان ایــن دو عنــوان در ایــن نکتــه نهفتــه اســت
کــه اختــاس مربــوط بــه کارمنــد دولــت و بــه تبــع آن از امــوال دولتــی و یــا امــوال
موجــود نــزد دولــت قابــل ارتــکاب اســت ،در حالیکــه خیانــت در امانــت یــک
جــرم عمومــی اســت کــه تمامــی افــراد و در همــه امــوال قــدرت ارتــکاب آن را
دارنــد؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه مجــازات جــرم اختــاس نیــز نســبت بــه جــرم
خیانــت در امانــت شــدید تــر اســت؛ بنابرایــن تفــاوت جــرم اختــاس بــا جــرم
خیانــت در امانــت ،در ســمت مرتکــب ،امــوال دولتــی و یــا امانــت نــزد دولــت و
باألخــره تشــدید مجــازات جــرم اختــاس خالصــه میشــود.
ادامه دارد....
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مقاالت

محمد احسان بابکر خیل

دقطعیه حساب ،بودجې او د  AFMISسیستم
په اړه لومړني (مقدماتي) معلومات
دپلټنــې عالــي ادارې قانونــو د دریمــې مــادې پــه دریــم بنــد کــې قطعیــه حســاب
داســې تعریف شــوی:
ددولــت قطعیــه حســاب دتیــر کال لــه اټــکل شــوو عوایــدو ســره پــه مقایســه
کــې ددولــت دمخــه او ورســتیو تادیاتــو او الســته راغلــو خالصــو عوایــدو پــه یــاد
ولــو ســره پــه پرتلــه کــې ددې قانــون پــه پنځمــه مــاده کــې ددرج شــوو مراجعــو
دکلنۍبودجــې دلګښــتونو بشــپړ ثبتــول دي یــا ټولــې هغــه مراجــع چــې ددولــت
پیســې یــا عامــه وجــوه پــه واک کــې لــري او لــه هغــه څخــه ګټــه اخلــي.
څرنګــه چــې پوهیــږی بــی دپیســو ،شــتمنۍ او حســاب ورکولــو او حســاب
اخیســتلو څخــه پرتــه دبشــر دژونــد نظــم نــا شــوڼی بریښــي  .نــو حســاب دټولنیــز
بشــر دژونــد پــه لومړیــو کــې شــتون درلــود او پــه ټولــه نــړۍ کــې دحســابي
سیســتمونو بنســټونو خپــل لومړینــی بهیــر تیر کــړی ده .زموږ پــه هیواد افغانســتان
کــې هــم محاســبه پــه دولتــي ارګانونــو کــې لــه ۱۳۰۰لمریــز کال څخــه پــه
رســمی توګــه پیــل شــوې او خپــل پراختیایــی بهیــر تیــر کــړی ده  .تــر ۱۲۹۵
لمریــز کالــه پــورې درقــوم پــه نو م دمحاســبې سیســتم پکار وړل شــوی ،ورســته
بیــا دســیاق محاســبې سیســتم تــر ۱۳۰۳کال پــورې رواج درلــود د»شــهرید» ّپــه
نــوم محاســبه تــر ۱۳۱۴لمریــز کالــه پــورې ،دمنچولــي محاســبې سیســتم تــر
 ۱۳۳۳کال پــورې او د»زیســتون» پــه نــوم محاســبه تــر ۱۳۳۸لمریزکالــه پــورې
یــو پــه بــل پســې پــه د ولتــي محاســبه کــې پــکاروړل شــوې او همدارنګــه د
«دبــل انتــری» محاســبه تــر دې دمــه کومــې ادارې چــې لــه بودجــې څخــه ګټــه
اخلــی پــکاروړل کیــږي  .پــه ټولــو هغــو دمحاســبې پــه سیســتمونو کــې چــې
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پورتــه لیــکل شــوي بایــد خپــل دتوحیــد حســاب
پــه اخــر کــې ترتیــب کــړي  .دبیلګــې پــه توګــه
دتصدیانــو پــه محاســبه کــې بیالنــس او پــه
بودجــوی محاســبه کــې کلنــی توحیــد حســاب
(عوایــد او لګښــتونه) چــې تــوازن یــې د دولــت
دقطعیــه حســاب پــه نــوم یادیــږي ،ترتیــب کیــږي
،یعنــې پــه حقیقــت کــې ددولــت قطعیــه حســاب
ددولــت دتحقــق موندلــو عوایــدو او ددولــت تــر
ســره شــوي یــا لګــول شــوی لګښــتونه پــه یــو
مالــي کال کــې بیانــوی .
پــه بــل عبــارت ســره قطعیــه حســاب
ددولــت دبودجــوي واحدونــود کلنــي
لګښتونودکړنوبشــپړثپت دی .دمنظورشــويي
بودجــې پــه پرتلــه دمخکینــۍ اوروســتنۍ
ورکړو(تادیــات) پــه پرتلــه اوددولــت عوایدومکمل
ثپــت دتحصیــل شــوې اوتحقیــق شــوې وجــوه پــه
پــام کــی نیولوســره اودکلنــی وړاندوینــې پــه پرتلــه
 ،ښــودل کیــږي .اویــا هــم قطعیــه حســاب هغــه
حســابی صــورت ده چــې دهیوادمالــي وضعــت
اودبودجــې دتحقــق څرنګوالــی پــه یومالــي دوره

کــې معموالتریوکالــه پــوري ښــیي  .پــه حقیقــت
کــې قطعیــه حســاب دبودجــې دتحقــق د نښــان
بشــپړه هنــداره ده.
د قطعیه حساب دجوړیدو اهمیت
دقطعیــه حســاب پــه جوړولــو دمالیــې وزارت او
لوړپــوړی چارواکــي پــه روښــنایي کــی کــرار
نیســي چــې بودجــوی کړنــې څرنګــه تــر ســره
شــوی ،پــه کومــو برخوکــی وروســته والــی او
پــه کومــو څانګــو کــی کړنــو لــه وړاندوینــې
ډیرتحقــق نیولــی د ورســته والــی اوزیاتوالــی
د ارزونــې المــل ،دجوړونکــی او تصویــب
کوونکــی مراجــع دراتلونکــی کال دبودجــې پــه
جوړولــو کــې مرســته کوي.کلــه چــې د کړنــو لــه
څرنګوالــی څخــه غــوره او روښــانه معلومــات پــه
واک کــی ونــه لــرو د راتلونکــی بودجــې جــوړول
بــه آفاقــي بڼــه ولــرې او دهغــې پلــي کــول بــه
ادارې لــه ســتونزو ســره مخامــخ کــړي.
دافغانســتان اســامي جمهــوري دولــت خپلــه
بودجــه اوقطعیه حســاب ددرې صورت حســابونو
پــه توګــه وړانــدې کــوي .دغــه صــورت حســابونه
عبــارت دي دعــادي بودجــې دلګښــتونوقطعیه
حســاب  ،پراختیایــي اودعوایدودلګښــتونوقطعیه
حســاب ده .
ددولــت دعــادي بودجــې لګښــتونه عبــارت دي
لــه د روان کال دفعالیتونوعــادي لګښــتونه چــې
شــامل دې معاشــانو ،اوتوکو(اجناســو) څخــه
ګټــه اوخدمتونــه ،ټکتانــې اوپورونــو ورکــړې
قســط ،سبســایدیانې  ،مرســتې  ،اجتماعــی
ونــډه ې اودشتنمیواخیســتل دي دمالیــې وزارت
دمرتبــه پراختیایــي لګښــتونه دقطعیــه حســاب پــه
ً
کتوعمدتــا شــامل د ۲۲کود(لــه توکواوخدماتــو
څخــه ګټــه )او ۲۵کــود دشــتمنیو الســته راوړل
دي .او پــه ځینــو م ـواردو کــې پــه خاصــه توګــه
( )۲۴کــود کــې ( دوړیــا مرستوسبســایدیانې
اوټولنیــزې ســهمې) هــم شــاملیږي .
حکومــت د بودجــوی واحدونــو خپــل لګښــتونه
دمالیــې وزارت دخزاینوواحــد حســاب لــه
خــوا تنظیموي.نوپــه همــدی توګــه  ،وزارتونــه،
خپلواکــی ادارې  ،مســتوفیتونه اوداســی
نوربنســټونه خپــل بانګــي حســابات پــه کنتــرول
کــی نلــري اوهیــڅ نــوع خپلـواک نقــدي بیالنس
درلودونکــي نــدي.
ځکــه ټــول عوایــد دې الســته راوړلومرســتو پــه

شــمول دخزانــو پــه واحــد حســاب کــې تنظیــم او دوزارتونــو  ،خپلواکــو ادارو
او دنــورو بنســټونو ټولــې ورکــړې د مالیــې وزارت د لوړپــووړو چارواکــو لــه
منظــوري څخــه ورســته دخزانــو لــه واحــد حســاب څخــه اجــرا کیــږي.
ورکــړې دنقــدي محاســبې لــه تعلیماتنامــې ســره ســم د م  ۱۶فــورم دمحتویاتوتــه
پــه پــام او ضمیمــه اســنادو ســره یــې طــی مراحــل کیــږي
اودافغانستان مالی اداري سیستم ()AFMISکی ثپتیږي.
پراختیایــي بودجــه چــې عمدتــآ دمرســتو ژمنــه کوونکوهیوادونواودمرســتندویه
نهادونو،اوقســمآدکورني عوایــدو او یــوه وړه برخــه یــې دپورنــو ،لــه الرې تراجــراء
النــدې راځــي هــره پــروژه دځانګــړې وجــوه پــه پاملرنــې یــې پــه بودجــه کــې
مخکــې وړل کیــږي اوپــه هغــه صــورت کــې چــې دپــروژې کارپــه اړونــده
مالــي کال کــې ختــم نشــي،پاتی وجــوه راتلونکــي کال تــه لیــږدول کیــږي .
ټــول هغــه بانګــي حســابونه چــې داصلــی بودجــې لــه خــوا اجــراء کیــږي
دخزاینودواحدحســاب کنتــرول النــدې دي .
پدغــه حســابونوکې دخزاینوواحــد حســاب دعــادی بودجــې پــه څانګــه کــی
اودپراختیایــي پــروژو اړونــد حســابونه چــې دمرســتندویه هیوادونــو لــه خواتمویــل
کیــږي شــامل دي  .دخزانــو واحدحســاب هــره ورځ دوالیتونودراپورنوپــه بنســټ
پــه هــره میاشــت کــې تطبیــق کیــږي.
دولــت دخپلــې بودجــې داړتیاویــوه برخــه دکورنــي عوایــدو او مرســتو لــه
الرې او پاتــې نــوره دمرســتتدویه هیوادونــو اونهادونــو څخــه الســته راوړي ،
پراختیایــي بودجــه ســره لــه دې چــې دمرســتو لــه الرې او پــه ځینــو م ـواردو
کــې دکورنــي عوایدواودپورونــو لــه الرې تمویــل اود ملــی بودجــې لــه الرې
لګــول کیــږي ،خودپراختیایــي لګښــتونو یــوه ډیــره برخــه چــې هغــه هــم دوړیــا
مرســتو لــه برخــی څخــه دي  .اوپــه مســتقیم ډول داړونــده دونرانــو لــه خـوا پــه
مصــرف رســیږي ،چــې دبهرنــۍ بودجــې پــه نــوم یادیــږي دغــه ډول لګښــتونه
دافغانســتان دمالــي ادارې پــه سیســتم ( )AFMISاوددولــت پــه قطیعــه حســاب
کــی شــامله نــدي .
ً
بنــا د صــورت تحقــق او دعوایدتحصیــل څخــه دیوڅرګنــد او روښــانه انځــور
درلودلــو پــه منظــور اومالــي کال دلګښــتونو څرنګوالــی اودبودجــې دنــه تطبیــق
اوتحقــق لــه احتمالــی خطــر څخــه مخنــوي پــه خاطــر دقطعیــه حســاب جــوړ
یــدل او پلټــل یواړیــن اوالزمــي امــر دی.
نوپــه همــدې دلیــل دپلټلــو قوانیوهغــو تــه هدایــت ورکــړی اودمالــې وزارت
مکلــف دی ترڅودمالــي کال پــه ختــم کــی دعوایــدو هغــه برخــه چــې د دولــت
لــه خـوا راټــول شــوي اوهغــه لګښــتونه چــې د دولــت بودجــې لــه الرې ترســره
کیــږي  ،دهغوصــورت حســاب( قطعیــه حســاب) جــوړوی اودمالــي چــارو او
عامــه لګښــتونو دقانــون ســره ســم دپلټنــې عالــي ادارې لــه خ ـوا د پلټلــو څخــه
ورســته یــې  ،ملــی شــورا تــه یــې وړانــدې کــوي.
دافغانستان مالي اداره او معلوماتي سیستم ()AFMIS
دافمــس سیســتم دمالــي ادارې یــو معلوماتیــي سیســتم ده  ،چــې لــه ځینــو
کمپیوتــري پروســو څخــه ترکیــب شــوی ده  .ددغــه سیســتم مرکــزي برخــې تــه
آزاده بیالنــس وایــي چــې ددفتــر کل دنــده تــر ســره کــوي .پــه دفتــر کل کــې
ددولــت ټولــې حســابي معاملــې ســاتل کیــږي ،اود بودجــې د ثبــت او کنتــرول
لپــاره او دتخصیصاتــو او د غوښــتل شــوی مالــي رپوتونــو پــه جوړولــو کــې
ددولــت لــه خ ـوا تــرې ګتــه اخیســتل کیــږي.
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در وصف ناجی بشریت حضرت محمد «ص»

نعت شریف
ســالم ســالم ســالم دی په ســـــردار د مــــــدینی
منظــــور که می ســـــالم کـړي شـهریار د مـدینی
مـرام می صــبح او شام وای مناجــات کی بیت الله
لیــدلی می په ســـــــترگو وای حــیات کـی بیت الله
ســــفر که می نصــــیب کــړي رب په الر د مدینی
ثــنا ده کـــه صفت ده خـــو انجــام ده ستا په اسـم
اوراد د مخلوقــــات ئی په راز راز او قســم قســم
واصل می معترف کــــړی په قــــرار د مـــــدینی
د لوی قـدرت څښـتنه که دا سوال می مســـلم کړی
په روی د خپل حبیب د که واصل می د صنم کړی
مـــــین زه نادیده یم په دیــدار د مـــــــــــــــدینی
خاونده ستا په در کی می سوالونه صبح او شام دي
همــــــــدامی مرامــــونه د همه ژوندون تمـــام دي
«حــــــیران» که مشرف کــــړی په دربار د مدینی
محمد عالم حیران

قلب مکه می تپد بی اختیار
مکه سرتا پا غرور و افتخار
رخت نو پوشیده بر تن روزگار
در دل او شادمانی بی شمار
کوی و برزنها چراغانی شده
دیده ها از شوق بارانی شده
فرش شد با فرش دیده این زمین
شادمان در آسمان روح االمین
کاروان نور می آید ز راه
تا که بشناسیم راه خود ز چاه
جشن میالد است در عرش برین
در غزل خوانی است جبریل امین
روز میالد بهاران آمده
کیست این ؟ خورشید تابان آمده
این جهان افسرده و پژمرده بود
در حقیقت آدمیت مرده بود
در جهان رنگی نبودی جز سیاه
کس نمی دانست راه خود ز چاه
آدمی سرگرم کار خویش بود
در دل او دائما تشویش بود
چون به کشتی جهان طوفان رسید
ناگهان از عرش کشتیبان رسید
با نسیم رحمت پروردگار
از مدینه نور حق شد آشکار
روشنی بخش جهان از ره رسید
نور آمد گشت ظلمت نا پدید
تهنیت گویند بر هم عرشیان
پای کوبان  ،دست افشان فرشیان
ماهی دریا و مرغ آسمان
ذکر یا الله دارد بر زبان
کیست این محبوب ذات کبریاست
خاتم پیغمبران و انبیاست
مطلع االنوار ربانیست این
شاه بیت شعر روحانی است این
خلقت هستی به یمن نام او
آدمی سرمست شد از جام او
علی اسماعیلی وردنجانی
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ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش
آتش طور کجا موعد دیــدار کـــجاست
هـر که آمـــد به جهان نقش خرابـی دارد
در خـرابات بگـویید کـه هشیـــار کـــجاست
آن کـس است اهل بشارت کـــه اشارت داند
نکـتهها هست بسـی محـــرم اســـرار کــجاست
هــر ســر مـوی مــرا بـا تـــو هزاران کـار است
مـا کجاییـــم و مالمـــت گـر بـیکــار کـــجاست...
حافظ

غـــواړم
الهـی د خـپل حبیب پـــــه برکـــت
غـواړم ســتا لـه رویه صـــبر و قناعت
شـمار می نگـړی حریصـــانو په قطار کی
قناعت راکـړی په خپل اصـلی قسمت
د بی پتو په دوسـتۍ کښی شــوم بی پته
هرگـز نه غـواړم یاری د یار بی پت
د نادان مجلس تدریس د جهالت ده
الزم نه ده لـه نادان ســره صحــبت
که د عشق په الره پل گدی خود عـاشق وي
خپل هـدف ته به رسیږي عقـــوبت
له غماز سره غمـاز شي که پوهـیـږی
همنشین د بد خصلت وي بد خصلت
که حـیران سره د مینی کتاب گـوري
هـم عاشق شي هم شـاعر شي حقیقت
محمد عالم حیران

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟
روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
در غنچهای هنوز و صدت عندلیب هست
گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست
چون من در آن دیار هزاران غریب هست

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست
هم قصهای غریب و حدیثی عجیب هست

عشق شوری در نهاد ما نهاد
جان ما در ٔ
بوته سودا نهاد
گفت و گویی در زبان ما فکند
جست و جویی در درون ما نهاد
ُ
از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت
جنبشی در آدم و ّ
حوا نهاد
دم به دم در هر لباسی رخ نمود
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد
یک کرشمه کرد با خود آن چنانک
فتنه ای در پیر و در برنا نهاد
شور و غوغایی برآمد از جهان
ُحسن او چون دست در یغما نهاد
چون در آن غوغا ِعراقی را بدید
نام او سر دفتر غوغا ن

حافظ

نهاد فخرالدین عراقی

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
هر جا که هست پرتو روی حبیب هست
آن جا که کار صومعه را جلوه میدهند
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
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Fund utilization for operating and development activities: Classification into economic categories
The Government using the operating and development budget tries to achieve its various sector-related
objectives based on Afghanistan National Development Strategy (ANDS) and National Priority Programs
(NPPs),The total expenditure reaches Afs318,798,014,403 consisting of Afs235,889,089,744operating budget and Afs82,908,924,659 development budget, in the FY1394, and it is divided into below 8 sectors: 1)
Security 2) Governance and law 3) Infrastructure and natural resources 4) Education 5) Health 6) Agriculture and rural development 7) Social security and 8) Economic Governance.
Under the operating budget in the FY1394, the highest share is of security sector 62.28%, followed by
education 17%, and social security 6.3%. The expenditures in these three sectors are mainly salaries and
wages, and social benefit, the share of governance and law is 6%, infrastructure and natural resources
2.5%, public health 1.6%, agriculture and rural development 1.2% and economic governance 3.3%.
Under the development budget in FY1392, the portion of infrastructure and natural resources is 35%, agriculture and rural development 27.6%, education 9.4%, and public health 8.9%. These sectors are important
for development of infrastructures, natural resources, agriculture and rural development, education and
health sectors. The share of security sector is11.3% and economic governance %4.2, governance and law
% 2.3 and social security is 0. 9%.
Below shows sector-wise details of operating and development expenditures
Table 2.13: Operating and development expenditure in FY1394 (Sector wise)

Total operating budget of FY 1394 comprise 22.87% GDP and total
development budget of FY 1394 comprise 12.32% GDP,
In FY1394, Government’s expenditure through operating budget was Afs235,
889,089,744 and development budgets expenditur was Afs82,908,924,659 total equal
Afs318,798,014,403 , showing substantial increase over previous year to in compasion with the total operating and development budget of FY1393 Afs300,986,114,038
and Afs278,144,662,094 of FY1392 and Afs189,383,812,905 of FY 1391 and Afs
199,181,991,505 of FY 1390.
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Classification of development expenditure based on the economic categories
Based on the presented information the total development budget expenditure was Afs 82,908,924,877
including Afs6,991,800,681 from domestic resources, Afs63,858,566,659 from non-discretionary foreign
grants, Afs11,035,856,453 from discretionary foreign grants and Afs1,022,700,868 from debt funds.
Based on the above items, the share of domestic revenue in total development budget is 8.5%, non-discretionary grants 77%, discretionary budget 13.31% and debts 1.23%.
Covering of the development budget in FY1394 in the development budget document was estimated Afs3,810,353,520 from domestic resources, Afs16,792,200,000 from discretionary foreign grants,
Afs130,728,345,130 non-discretionary foreign grants, and Afs3,545,955,790 from debts, Thus, the realization of development budget includes domestic resource 184%, discretionary foreign grant 65.72%, nondiscretionary grant 48.8% and debts 28.84%.
The above statement shows the fact that the budgetary units could not properly utilize the non-discretionary grants and debts. Utilization from discretionary foreign grants and debts has been at its minimum level;
however, the expenditures from domestic resources is recorded in the budget document 84% higher than
the allocated funds and this shows inability of the relevant entities in attraction of non-discretionary funds
for implementation of their development projects.
The total of Afs82.908.924.659 as development expenditure in FY1394 is divided on the three economic
categories which two these categories (using goods and services) include 44% equal to Afs36.800.103.595
(against 50.17% in FY1393, 49.2% in FY1392, 41% in FY1391, and 42% in FY1390). Purchase of properties
include 54% equal to Afs44.808.952.348 (against 49.75% in FY1393, 50.8% in FY1392, 59% in FY1391, and
58% in FY1390. The third category has a small share in the budget and that is subsidies, grants, social benefits and assistances with share of 1.57% or Afs1.299.868.716.
The below chart shows the classification of development expenditure in FY1394 on the basis of the economic categories.
Figure 2.7: Shares of economic categories in the development expenditure in FY1394

1.6
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Figure 2.5: Percentage share of the economic categories in operating budget expenditure of FY1390.

Salaries and wages are the biggest element of the operating budget expenditure in four organizations. The
ministry of defense, the ministry of interior affairs, the ministry of education and national security department consists 81.1% the total operating budget expenditure under the salaries and wages. The share of
these entities in FY1393 has been 66%, in FY1392 84% and in FY 1391 85%.
As observed the total domestic revenue in FY1394 is Afs122.349.981.833, which covers only 98.85% total
operating expenditure of Code 21- salaries and wages- that is Afs124.395.850.233. This shows that the
current domestic revenue cannot cover only expenditures of Code 21, which are salaries and wages paid
by only four public entities.
In the FY1393, the domestic revenue could cover 66.6% expenditures on salaries and wages of operating
budget; however, it covered 78.4% of salaries and wages of the operating budget in the FY1392. Debt repayment and payment of its interest are the committed-expenditure of the government. Due to payment
of Afs1.176.037.570 as the interest on debt by the government in FY1394, the share of domestic revenue
against salaries and wages and repayment of debt and interest has decreased.
In addition to this, operating expenditure on social benefits is highly important because social benefits
includes (pension of civil and military workers, pension of martyrs and disables and etc.) and social cash
benefits (student welfare and other benefits) are committed-expenditures in nature. In the FY1394, the
government has spent Afs18.875.726.235 on social security welfare in cash.
As observed, in FY1394 the domestic revenue could not afford the expenditures on salaries and wages,
debt repayment and fees, and the payment for social cash benefits. Just a portion of this is realized by domestic sources. As the expenditure in these three areas has been made without consideration of purchase
of goods, services and properties and if these continue the same way as did in the previous years, the
government will face a big challenge in the future.

Audit  Issue3 2016

52

Report
The above table shows that from Afs82,908,924,659 total development budget expenditure in the financial
year, which includes 44.39% of Code 22 (purchase of goods, services and salary payment), 1.57% of Code
24 (subsidies, grants and social benefits) and 54.01% of Code 25 (getting properties or construction affairs,
repair and purchase of equipment).
Considering the total development budget expenditure of Afs82,908,924,459, the percentage in Code 25
is higher in comparison with Code 22. But, considering the approved funds in the middle of the codes the
percentage of expenditure has been 62.4% in Code 22 and 48.8% in Code 25 and it states that focus on
expenditure had been higher on Code 25 than on Code 22.
High focus on expenditure from Code 25 than from Code 22 shows a fact that budgetary units more purchase goods and pay salaries for consultancy services to increase their expenditure and less concentration
on implementation of fundamental projects.
The classification of Operating and development budgets expenditures in categories shows that the government in FY 1394 spent 47.79% of the total expenditure on salaries and wages (with a decrease of 50%
in FY 1393 and 1392, 52% in FY1391 and 56% in FY1390. It spent 29% expenditure on goods and services
(increase of 28% in FYs 1393 and 1392, 25% in FY1391 and 23.5% in FY1390). It spent 16.5% for purchase
of properties (increase of 15% in FY1393, decrease of 17.5% in FY1392, 19% in FY1391). It spent 6.3% on
subsidies, grants, social benefits, and debt payment (6.55% in FY1393, 4.3% in FY1392, 4% in FY1391 and
4.6% in FY1390). The development expenditure mostly includes categories of using goods and services and
purchase of properties, but in FY1394 a small percentage of expenditure was made on subsidies, grants
and social benefits.

Classification of Operating Budget based on economic categories
From the total operating budget of Afs235.889.089.744 in FY1394, the share of salaries and wages is
47.76% which is less 65.77% from the year 1393, 70.5% from FY1392, and 72.5% from FY1391. The portion of using goods and services is 29.03% (21.12% higher than 1393, FY19.3% higher than FY1392, 18.5%
higher than FY1391). The share of subsidies, grants and social benefits is 6.3% (8.6% lesser than FY1393,
5.6% higher than FY1392, 6.1% higher than FY1391 and 6% higher than FY1390). The share of purchase of
properties is 16.5% (4.13% higher than FY1393, 4.2% higher than FY1392, 2.8% higher than FY1391 and
1.8% higher than the FY1390).
The chart below show the classification of the operating budget in the FY1390 based on the economic
categories.
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Figure 2, 4: Revenue collection process in comparison with forecasted revenue in FY 1393

Use of funds for operating and development activities: Classification based on economic categories
The government has tried to achieve its long-term goals in determined sections and economic categories
using its operating and development budget. Based on the economic categories, the expenditures of the
government is classified into 5 parts:
A. Salaries and wages
B. Using goods and services
C. Interest and debt returns
D. Subsidies, grants and social benefits
E. Getting properties
The expenditure of development budget in the FS 1394 is classified into three Major Codes: Code 22 (using
goods and services) Code 24 (subsidies, grants and social benefit) and Code 25 (getting properties), Based on
the Qatia Statement, the shares of development budget expenditure in the above stated codes are as follow:
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enue resources and domestic revenue of the country leading towards financial self-sufficiently of the
country.
Bringing an increase in tax revenue such as effective collection of tax depends on an increase in the revenue and (GDP) with establishment of proper and effective policy for utilization of natural resource and
fixed assets aimed at increase and enhancement of non-tax revenue and collection of revenue from Government Enterprises(SoEs) will be helpful in development of an efficient financial system. Moreover, the
government should follow a proper policy for collection of revenue share from (AISA) and (ATRA) and the
revenue from De Afghanistan Bank through investment of the government funds.
In the FY1394 from planned revenue of Afs123,010,182,165 of domestic revenue Afs124,636,696,462 has
been realized and Afs122,349,981,843 have been collected. The difference between the collected revenue
against the plan shows Afs660,200,331 or 0.54% deficit. however based on the approved initial plan in the
budget document at the beginning of the year includes Afs3,163,018,166 or 2.52%.
Though, the collection of domestic revenue of Afs100,049,897,370 in FY1394, comparing the amount
of Afs22,300,084,473 in FY1393 shows 18.23% increase. But, this increase is not based on the operating
realization and collection of revenue, but this surplus is due to the percentage change in tax and fees as the
Paragraph 1 of Article 66 and Paragraph 3 of Article 64 of Income Tax Law have been modified from 2% to
4% and 10% fee is being charged on telephone users and the increase in fees of aircrafts movements from
the space of Afghanistan.
In the Qatia Statement, collected funds from foreign resources are Afs122,818,069,877 that in comparison
with estimated revenue in the budget document at the beginning of the year (stated in the Qatia Revenue)
of Afs38,965,615,123 shows a deficit of 24.08%. In fact, the deficit in the foreign resource in comparison
with Audit Document of the middle of the year is Afs26,490,540,153 or 17.74%.
Realization and collection of Revenue in FY 1394 based on the Qatia Revenue Statement of the year is as
follow:
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The project of electricity distribution in Kabul and Mazar cities and construction of Sanagan- Aibak substation:
The expenditures in FY1389 from Afs676.476.000, 15%; in FY1390 from Afs554.115.873, 20%; in FY1391
from Afs278.398.500, 1%; and it has been zero in the year 1393 from Afs140.027.216 and FY1394 from
Afs43.986.900.
The project for consolidation of Ammo River protection walls: the expenditure from Afs206.888.528 in the
FY1393 has been 32% and in the year 1394 from Afs268.337.475 it was 27%.
Ministry of Public Works
The project of asphalting the road from Dushi to Pul-e-Khumri, the expenditure has been: In the year
1389 from Afs641.752.000, 1%. In the year 1390 from Afs 612.051.390, 0.3%. In the year 1391 from
Afs657.434.936, 22%. In the year 1392 from Afs550.685.945, 28%. In the year 1394 from Afs489.588.738,
37%.
The project of Qaisar-e-Balamurghab road with a length of 90Km has the expenditure of: 35% from
Afs236.253.696 in the year 1393. 11% from Afs3.225.912.341 in the year 1394.
Designing project of Sar-e-pul to Shebrghan road includes the expenditure of: 8% from Afs100.000.000in
the year 1391. 19% from Afs147.507.516 in the year 1392. 0% from Afs169.707.128 in the year 1393. 0%
from Afs28.500.000 in the year 1394.
Construction project of the environment protection building in the capital has the expenditure of: 26%
from Afs55.693.500 in the year 1391. 0% from Afs69.310.852in the year 1392. 20% from Afs80.242.456in
the year 1393. 29% from Afs65.997.336 in the year 1394.
Da Afghanistan BreshnaSherkat (DABS)
Gereshk hydropower and its distribution project has the expenditure of: 18% from Afs1.038.448.427 in
the year 1391. 26% from Afs1251.327.345in the year 1393. 15% from Afs2.677.409.964 in the year 1394.
Renewing 220KW wire from Kunduz city to Taleqan has the expenditure of: 19% from Afs1.130.054.665
in the year 1390. 41% from Afs1.130.900.000in the year 1391. 41% from Afs441.505.567in the year 1393.
21% from Afs276.972.374in the year 1394.
Lack of proper utilization from the development budget by the ministries and public organizations particularly in the very significant areas such as infrastructures and natural resources, agriculture and rural
development, education, health and economic management and private sector development has caused
less growth in every section and cause inability to achieve the predetermined goal.
Thus, it is important for government to accelerate the implementation process of the projects without any
increase in the expenditure and time, but with proper utilization of the budgetary facilities and appropriate
monitoring. Moreover, the government requires to conduct mid-term evaluation and evaluation mechanism for the vital projects, and to keep serious follow-ups during the implementation of such projects.
Since a huge portion of the development budget is from non-discretionary budget and sponsored by the
donors, and their fund usually exits in the National Budget. But, it has been observed that huge underutilization of the budget and inability to spend the budget has been noticed by the entities under this section.
Unfortunately, the entities say that this is an obstacle as they were unable to spend their non-discretionary
budget. In fact, we can utilize it as an opportunity for better implementation of the projects while the projects face budgetary challenges and deficit revenue. In most cases, the entities expressed low capacity and
internal problems the reasons for their inability to spend their non-discretionary budget as they consider
these as obstacles.
Realization and collection of revenue in the FY 1394
One of the important issues regarding meeting the requirement of the government is increasing the rev-
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Afs317,238,500, in FY 1390 were 13% from Afs462,187,660, in FY 1391 were 17% from Afs244,573,500, in
FY 1393 were 48% from Afs71,173,704and in FY 1394 were 7% from Afs75,090,660.
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)
Construction of two buildings in the center of ministry were in progress from FY1389 to the end of FY
1394, Expenditure of the allocation in FY 1389 was 15%, in FY 1391 was 5% and in FY 1392 was 2%. Despite
Afs34,040,440 allocation in FY 1393 and Afs2,085,459 in FY 1394, its expenditures were zero.
Comprehensive Agriculture and Rural Development Facility (CARD-F) project in western zone was in progress from FY1389 to the end of FY 1394, despite of allocation its expenditure from FY 1389 to FY 1393 were
zero, But in FY 1394 its expenditures were 39% from Afs112,700,505 allocation.
Irrigation and Water Supply Project was in progress from FY1389 to the end of FY 1394. Expenditures of
the allocation in FY 1391 was 21% from Afs100,000,000, in FY 1393 was 3% from Afs391,543,544 and in FY
1394 was 47% from Afs267,795,348.
Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)
National Area-based Development project was in progress from FY1382 to FY 1394, its expenditure in FY
1391 were 15% from Afs1,300,000,000 after amendments, in FY 1392 were 35% from Afs1,053,794,222, in
FY 1393 were 7% from Afs920,033,408and in FY 1394 were 41% from Afs86,303,871.
Ministry of Counter Narcotics (MCN)
Expenditures of Good Performance Initiative project in 1394 were 53% from Afs1,475,466,028 after infrastrcture and natural resources of ministry of sector mines and petroleum. The projects of reactivation of
Sheberghan gas well continued from FY1389 to end of FY1394 and their expenditure in 1389 reached
16% from Afs 106,700,000, in FY1390 1%from Afs 1,402,346,382 in FY1391 6%from Afs1,488,189,001 and
FY1393 32% from Afs298,235,218and in the FY1394 41% from Afs 212,894,483.
The Ministry of Communication and Information Technology (MCIT)
The development project of fiber optic network begun from 1389 to the end of FY1394, and their expenditure have been zero in the FY1390 from Afs293,501,840and in FY1391 from Afs809,736,000, In the FY1392
they have spent 39% from Afs1,287,714,073. In FY1393 25%from Afs940,288,328, and in FY1394 54%, from
Afs579,680,403.
The Ministry of water and energy
The project for reconstruction of sustaining electricity (reconstruction of Kabul medium voltage, Naghlo
electricity dam, 110 volt line transfer from Naghlo to Kabul and construction of 110 volt line transfer from
Chemtala sub-station towards north-east station are in progress from the FY1389 to 1394.
The expenditures include in FY1389 from Afs415,208,500, 47%; in FY1392 from Afs145,893,145, 29% and
in it has been zero in FY1393 from Afs276,906,336, and in FY1394 from Afs246,242,622.
Design and construction project of Gambiri: The expenditures include in FY1389 from Afs339,500,000,
12%; and it has been zero in the FY1390 from Afs285,666,940. In FY1392 from Afs30,391,000, and in
FY1392 from Afs314,716,896. In the FY1393 from Afs227,675,392, 22% and in the financial year 1394 from
Afs146,083,760 the expenditure is 10%.
220KW electricity wire renewing project from Tajikistan border to Kunduz and Pul-e-Khumri including
Kunduz substations in Baghlan and Kunduz have been being implemented from 1389 to FY1394. The expenditures in FY1391 from Afs352.200.878, 38%; in FY1392 from Afs533.597.263, 38%; in FY1393 from
Afs502.481.233, 41%; and it has been zero in the FY1394 from Afs266.468.388.
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During FY 1394, the following twelve budgetary units allocated 89% of developing budget and 90.28% of
operating budget to Themselves.
Table 2.6: Top 12 budgetary units with more development budget and budget utilization of FY1394

In addition to above entities, other organization like: Ministry of Labor ,Social Affairs, Martyrs and Disabled
(MoLSAMD), Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (MISFA), Environment Protection
Department of Upper House, Presidency Protection Directorate, Ministry of Interior (MoI), Attorney General Office, Independent Directorate of Local Governance (IDLG), Ministry of Foreign Affairs (MFA), Ministry
of Justice (MoJ), Supreme Audit Office (SAO), Independent General Directorate of Kochi (IGDK) and Central
Statistics Organization (CSO) also have not utilized their allocated developing budgets.
Another issue which has seen during audit of FYs 1391, 1392, 1393 and 1394 was non expending of developing budget in previous years including of the first years of some projects. As enough budget have been
allocated for projects, but they didn’t have any activity and balance of their expenditure was zero, For instance, from 606 implementable projects which recorded in Qatia statement 158 projects or 26% projects
had not any activity and their expenditure was zero. In addition, developing expenditure of 172 projects
are less than 50%.
In some developing projects of infrastructure and natural mines, education, health, agriculture and rural
rehabilitation, economic administration and private developments sector in the previous years including of
FY 1394 expenditures were not considerable. The following examples give more details:
Ministry of Education (MoE)
In borderline provinces expenditures of MoE schools construction projects in FY 1389 were 27% from
Afs61,498,000, in FY 1390 were 14% from Afs42,226,210, in FY 1391 were 22% from Afs38,419,000, in
FY 1392 from Afs31,583,500 and in FY 1393 were 0% from 34,013,000 and in FY 1394 were 22% from
Afs11,680,269.
Expenditures of infrastructure development projects of education. In FY 1389 were 0% from Afs3, 086,
103, 500, in FY 1390 were 27% from Afs3, 091, 558, 950, in FY 1391 were 14% from Afs1, 975, 459, 500, in
FY 1392 were 30% from Afs2,224,349,920, in FY 1393 were 32% from 1,993,344,192 and in FY 1394 were
19% from Afs3,307,392,154.
Expenditures of fundamental education and literacy projects, in FY 1390 were 0% from Afs470,000,000, in
FY 1391 were 38% from Afs1,140,214,613 and in FY 1390 were 8% from Afs18,916,0827.
Ministry of Public Health (MoPH)
Expenditures of Malaria Control and Strenghening Health facility Service Projects, in FY 1389 were 4% from
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Table 2. 4: Operating budget utilization

As we could see in above table that in last four years in addition to decrease in utilization of operating budget the amount of domestic revenue for financing of operating budget also declined and share of external
grants in financing of operating budget have been increased. Non utilization of budget does not implicit
saving in expenditure, but it is due to low capacity of organization to meet objectives through utilization of
budget. Also utilization of development budget of 54.52% fund in FY 1394 shows remarkable increase as
comparing to utilization of it 45.81% in FY 1393.
Table 2.5: Developing budget utilization

Relative increase in utilization of budget in FY 1394 comparing to FY 1393 shows that expenditures in the
sectors of infrastructure and natural mines, health, agriculture and rural rehabilitation, social security, economic administration and private sector development have been increased. However, in two other sectors
of governance and rule of law, decrease in utilization of developing budget could be seen.
Similarly, from Afs 152,686 billion developing budget of FY 1394, allocation to the infrastructure and natural mineral sector was Afs 63,558 billion or 41.62%, to the agriculture and rural rehabilitation sector was
Afs 39,635 billion or 25.95%, to education sector was Afs 20,178 billion or 13.21%, to the health sector was
Afs 15,481 or 10.14%, to the economic and private development sector was Afs 8,347 Afs or 5.46% and
other remaining budget was allocated to the sectors of security, governance, rule of law and human rights
and social security.
As per the above explanation, total national budget (operating and developing) of FY 1394 was Afs 436,172
billion. The first priority was given to security sector with Afs 192,156 billion or 44.05% allocation, in the
second was infrastructure and natural mineral sector with Afs67 billion or 15.36% allocation, education
sector with Afs 56,234 billion or 12.89% allocation and agriculture and rural rehabilitation sector with Afs
41,544 or 9.52% were respectively in third and fourth positions.
From total Afs152,686 billion developing budget of FY 1394 an amount of Afs82,908,924,659 which comprise only 54.5% was utilized.
Utilization of developing budget (54.5%) in FY 1394 slightly increased as comparing to previous year.
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Table 2, 4: Domestic revenue and external grants as percentage of operating expenditure (Afs)

As per above explanation, revenue for financing of operating budget in FY 1388 was 73.11%, in FY 1389 was
72.84%, in FY 1390 was 66.54%, in FY 1391 was 60%, in FY 1392 was 55.2%, in FY 1393 was 43.8% and in FY
1394 was 49.9%, The lowest extent is in FY 1393 in the last three years.
Figure 2.3: Grow rate difference between Operating expenditures and domestic revenue

The growing gap between the domestic revenue and the operating expenditure has negative implication
on financial management and more on fiscal sustainability.
Fiscal sustainability objective of the government includes fully financing the operating budget from domestic revenues and excluding any dependence on donor’s fund in the short to medium term. However,
increase in operating expenditure over the seven years seems to have countered the effort of the Government in this direction and revenue from domestic sources could fund only 49.9 % of the operating expenditure in FY1394, lower than in FY1388 to FY1392. The increase in operating expenditure along with growing
gap against domestic revenue poses challenge to the possibility of fiscal self-sufficient and sustainable
operating budget in the near future.
Implementation of Operating and Development Budgets, FY1394
The utilization of the appropriations and the implementation of budgetary approvals and the projects while
adhering to budgetary authorities and other applicable rules and regulations is a measure of Government’s
effort to implement the budget for the financial year. In FY1394, total utilization of the operating budget
was 82.96 % of the appropriations, which is more than 1.96% comparing to 81% of FY 1393 and less than
90.41% in 1392 and 86.55% in 1391. Total unutilized fund in operating budget Qatia is Afs48,433,436,114
in which Afs32,042,613,874 was not utilized by Ministry of Defense (MoF) and Afs14,133,511,040 was not
utilized by Ministry of Interior (MoI) which respectively comprise 66% and 29% of unutilized operating
budget. Less utilization of operating budget by these two ministries affected the utilization of total operating expenditure budget.
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ering the share of domestic revenue in financing of budget of FY 1394 compared to operating budget
of FY1393 shows a 5.19% decrease, in developing budget shows65.58% decrease and in the financing of
operating and development budget show 9.98% decrease.
A comparison of the receipts of last seven years for financing operating budget suggests an increasing trend
of inflow, both from domestic sources and donor’s grants except in FY 1393. However, Share of external assistance in total revenue operating budget was 34% in FY 1388, increased 40% in FY 1389and this number
shows 38% decrease in FY 1390, We can see again fluctuation 44.6% in FY 1391, 56% in FY 1392, 54.3% in
FY 1393 and 50% in FY 1394.
The following table gives details of operating revenue for the last 7 years

Share of the domestic sources of revenue and grants for meeting the operating budget indicates that the
share of Tax Revenue as well as Customs Duties & Fees in the overall operating revenue have progressively
declined over the last seven years. For example, share of tax revenue in the total revenue declined from
31.16% in FY1389 to 26.43% in FY1391 and further to 21.16% in FY1392, in FY 1393 it increased to 23.9%
and in FY 1394 it slightly increased to 24.4%. Similarly, the share of Customs Duties & Fees declined from
22,56% in FY1389 to 14.52% in FY1391 and further to 11.35% in FY1392, it increased to 11.85% in 1393 and
it increased to 12.4% in 1394 slightly changes in last two years. However, the share of donor’s grants has
increased significantly. Share of grants in FY 1390 increased from 37.8% to 44.6% in FY 1391, a remarkably
increase to 56. 12% could be seen in FY 1392 and in FY 1393 and FY 1394 show at decrease to %54.35% and
50.1%, respectively. The current process will have a negative effect on achieving the objectives and financial
stability of government.
Domestic Revenue and Fiscal Sustainability
For financing its operating expenditure, the government uses revenues from both domestic sources and
foreign aid/grants from donors. Development budget is financed mainly on the basis of donor’s grants and
a very small portion from retained contributions and development loans.
Total revenue of government for financing the operating budget expenditure in FY1394 was
Afs245,168,051,710 as it includes Afs122,349,981,833 domestic sources and Afs122,818,069,877 external
grants of donors. The domestic revenue of FY 1394 is Afs122,349,981,833 which is 49.9% of the operating expenditure Afs 245,168,051,710of FY1394. In FY1393 domestic revenue was 43.8% of the operating
expenditure, in FY1392 domestic revenue was 55.2% of the operating expenditure, in FY1391 domestic
revenue was 60.2% of operating expenditures and in FY1390 domestic revenue was 66.5% of operating
expenditure which show that more gaps must be filled. The declining trend of domestic revenue as percentage of the operating expenditure is given in table below:
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decreased 24.14% in 1393 and increased 26% in FY 1394,
Figure 2.2: % Share of operating and development expenditures in total expenditure

Financing the Operating Budget Expenditure in FY1394
As per budget document, total revenue from internal resources in FY 1394 was Afs125,513,000,000, to
which Afs121,702,646,000 and Afs3,810,354,000 were estimated and approved for financing of operating
and development budget, respectively.
The total revenue from domestic sources in FY1394 was Afs122,349,981,833, which is about 9.87 % of the
GDP, Share of different sources in domestic revenue was: 48.9 % tax revenue, 24,9% custom duties and
fees, 22% non-tax revenue, 0.62% miscellaneous revenue and sale of non-current assets and 3.6 % social
contributions. The external assistance receipt of Afs122,818,069,877in FY1394 was 9.9% of the GDP. Total
receipts for financing the operating budget from domestic and external sources were Afs245,168,051,710in
FY1394, which is 19.8% of the GDP.
Share of different sources in domestic revenue in FY 1393 was: 52.29 % tax revenue, 25.95% custom duties
and fees, 17.02% non-tax revenue, 0,38% miscellaneous revenue and sale of non-current assets and 4.37 %
social contribution. The external assistance receipt of Afs119,099,686,722 in FY1393 was 9.85% of the GDP.
Share of different sources in domestic revenue in FY 1392 was: 4.4 % tax revenue share in GDP, 2.36%
custom duties and fees, 1.8% non-tax revenue and 0.5% miscellaneous share in GDP which as compare to
(9 months) of FY 1391 domestic revenue in FY 1392 increased 33.8% and compare to FY 1390 (including of
12 months) increased 10%.
As per the budget document, total operating budget for FY1394 is estimated Afs283,486,331,000
Financing this amount Afs121,702,646,000or 42.93% comes from domestic revenue, external assistance
Afs161,783,685,000 or 57.07%, and there isn’t any surplus or deficit compared to the actual budget.
Similarly, total development budget for the FY 1394 is Afs152,686,539,000, that is financed from domestic revenue Afs3,810,354,000or 2.49 %, external grants Afs137,320,231,000or 89.93 % and loans
Afs3,649,135,000or 2.39%, And due to finance source there is Afs7,906,820,000or 5.18 % deficit.
As per the above explanation, share of domestic revenue in financing the operating budget is
Afs121,702,646,000 or 42.93%, and in financing development budget is Afs3,810,354,000or 2.5% and
in total in financing operating and development budget is Afs125,513,000,000 or 28.77%, while share
of domestic revenue in financing the operating and development budget in FY1393 was estimated
Afs128,366,620,000or 45.77% and Afs11,070,498,000or 7.48% respectively, and total in financing operating and development budget in FY1393 was estimated Afs139,437,118,000 or 32.55% which in consid-
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ating expenditure and 6% development expenditure of the GDP, Government’s total expenditure in the FY
1392 was about 23.2% of the GDP, comprising 16.7% operating expenditure and 6.7% development expenditure of the GDP.
The following table and graph show the government total operating and development expenditures in last
5 years.
Table 2.1: The Government total operating and development expenditure in last 6 years, in Afghanistan.

As per the above table, the total operating and development expenditures for the FY 1394 compared with
the FY 1393 shows an increase of 5.9%,Where operating expenditures in FY 1394 compared to FY 1393
shows a 3.3 % increase, and also the development expenditures in FY 1394 compared to 1393 shows a 14.12
% increase.
In addition to the total operating and development expenditures for the FY 1393 compared with the FY
1392 total budget expenditure shows 8.2% increase, Where operating expenditures in FY 1393 compared
to FY 1392 shows a 15.3 % increase but unlike the development expenditures in FY 1393 compared to FY
1392 shows a 9,4 % decrease.
Total operating and development expenditures for the FY 1392 compared to (9 months of FY 1391) shows
46.9% increase and compared to (12 months of FY 1390) shows 39.6% increase, Where operating expenditures in FY 1392 months) compared to (9 months of FY 1391) shows 45.8 % increase and to compare 1390
increase of 32.5 %, the development expenditures in FY 1392 compared to FY 1391 shows 49.6 % increase
and compared to FY 1390 shows 61% increase.
Figure 2.1: Total of the core budget expenditure in past 5 years (in Billions Afs)

As can be seen in the Figure 2.1 above, core budget expenditure suggests increasing trend more in the operating expenditure and relatively less in development expenditure in absolute term However, unlike the few
previous years, when the share of the development expenditure comparing to operating expenditure was
declining , in two years (FYs 1391 and 1392) the share of development expenditure in total increased very
less and in FY 1393 decreased, and in the FY 1394 increased 14.12%. The share of development expenditure
in the total expenditure increased 25% in FY 1390, increased 28.3% in FY 1391, increased 28.8% in FY 1392,
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Analysis of Financial Position of Afghanistan
Based on Qatia Statement

Audit Report of FY 1394
The Qatia Statement for the financial
year FY 1394, which have been audited
by the relevant commission of the Supreme Audit Office (SAO) in FY 1395, explained execution of operating and development budget, as well as estimated,
accrued and earned revenues of budgetary departments of the government
during the FY 1394.
Government of the Islamic Republic of
Afghanistan finances its operating and
development expenditures from domestic tax, non-tax revenues, and donor’s
assistance as well as a small portion
from Development Loans.
This chapter of Qatia Statement report
presents an overview of the government’s financial position, sources and
usages of money, relating to FY1394 in
comparison with previous years.

Summary of Expenditure and revenue
Trends in Operating and Development Expenditures
Total national budget (operating and development) of FY
1394 was Afs 436,172,870,000 which comprises 35.19%
Gross Domestic Product (GDP).
Total operating budget of FY 1394 comprise 22.87% GDP and
total development budget of FY 1394 comprises 12.32% GDP,
in FY1394, Government’s expenditure through operating budget was Afs235, 889,089,744 and development budgets was
Afs82,908,924,659 as the total equals Afs318,798,014,403
, showing substantial increase over previous years in comparisor with the total operating and development budget
of FY1393 Afs300,986,114,038 and Afs278,144,662,094
of FY1392 and Afs189,383,812,905 of FY 1391 and Afs
199,181,991,505 of FY 1390.
As per the estimations, GDP in FY 1394 predicated Afs
1,239,380,000,000, Government’s total expenditures in the
FY 1394 was about 25.72% of the GDP, comprising 19.3%
operating expenditure and 6.69% development expenditure
of the GDP, While government’s total expenditure in the FY
1393 was about 24.89% of the GDP, comprising 18.88% oper-
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