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      اسـتقاللیت یکی از اصول پذیرفته شـده ادارات عالی بررسـی 
اسـت؛ بایـد ایـن اصـل در تمـام جوامـع ملـل پذیرفتنـی و قابـل 
درک باشـد بـه همیـن اسـاس سـازمان های بیـن المللی بررسـی  
پیرامـون نهادینه شـدن پدیده اسـتقاللیت در ادارات عالی بررسـی 
درجهـان تأکیـد دارد. سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی بررسـی 
)INTOSAI( به عنوان یک سـازمان فراگیر برای جامعه بررسـان 
مسـتقل دولتـی فعالیت مـی کند؛ این سـازمان چارچوبـی را برای 
ادارات عالـی بررسـی در سراسـر جهان فراهم سـاخته تا توسـعه و 
انتقـال دانـش را ارتقـا دهنـد و بررسـی دولتی را در سراسـر جهان 
بهبود بخشـند. این سـازمان در زنده نگهداشـتن شـعار انتوسـای» 
همـکاری هـای متقابـل بـه نفع همـه اسـت« مبادله تجربـه میان 
کشـور هـای عضو انتوسـای و یافته ها و دیدگاه هـای حاصل از آن 
تضمینی اسـت که بررسـی دولتی به طور پیوسـته با بـه کارگیری 

پیشـرفت هـای جدیـد به پیش مـی ورد. 
      انتوسـای سـازمان خـود مختـار، مسـتقل و غیـر سیاسـی 
اسـت؛ سـازمانی غیـر دولتی کـه موقعیت مشـاوره ای ویژه ای در 
شـورای اجتماعـی و اقتصادی)ECOSOC( سـازمان ملل متحد 
دارد. ایـن سـازمان پـس از سـازمان ملـل متحد، دومین سـازمان 
جهانـی بـوده که از جانـب اسـامبله عمومی ملل متحـد هم تائید 

گردیده اسـت. 
سـازمان انتوسـای اعالمیـه لیما را به عنوان یـک رهنمود در بخش 
اخالقیـات بررسـی در سـال ۱۹۷۷ میـالدی تصویـب نمـود. ایـن 
اعالمیـه مهم و اساسـی، روش نظری و فلسـفی سـازمان انتوسـای 
را از هـم جـدا کـرد و بـا تصویب اعالمیه مکسـیکو از سـال ۲۰۰۷ 
در رابطـه بـه اصـل اسـتقاللیت ادارات عالـی بررسـی و ارزش های 

دموکراتیـک تأکیـد مینماید. 
     بـه اسـاس اعالمیـه لیمـا پیرامـون اسـتقاللیت ادارات عالـی 
بررسـی مـی توان اشـاره نمـود؛ که نهاد هـای عالی بررسـی فقط 
در صورتـی میتواننـد وظایـف شـان را بطـور عینـی و موثـر انجام 
دهنـد کـه  از مراجـع تحـت بررسـی مسـتقل بـوده و در برابـر 
نفـوذ خارجـی حمایـت شـوند. اگـر چـه نهاد هـای دولتـی بطور 
مطلـق مسـتقل بـوده نمیتواننـد بخاطریکـه آنهـا بخـش از دولت 
میباشـند، امـا نهـاد هـای عالی بررسـی بـه اسـتقاللیت وظیفوی 
و سـازمانی جهـت انجـام وظایـف شـان نیاز دارنـد؛ تا ایجـاد نهاد 
عالـی بررسـی و انـدازه اسـتقاللیت الزمـه آن در قانـون اساسـی 
مسـجل گـردد، و تفصیـالت بایـد در قانـون تنظیم شـود. به ویژه 
حمایـت قانونـی کافـی منجانـب محکمـه عالـی در برابر هـر نوع 
مداخله در اسـتقاللیت نهاد عالی بررسـی و دسـتورالعمل بررسـی 
بایـد تضمیـن گردد.پیرامـون اسـتقاللیت اعضا و مقامات رسـمی 
نهادهای عالی بررسـی نیز اشـاره شـده که اسـتقاللیت نهاد های 
عالـی بررسـی یـک رابطـه ناگسسـتنی بـا اسـتقاللیت اعضای آن 
دارد. اعضـای کـه بـه عنوان اشـخاص تصمیـم گیرنده نهـاد عالی 
بررسـی گماشـته میشـوند ، آنهـا مبنـی بـر تصامیـم شـان نـزد 
طـرف ثالـث جوابگـو بـوده و اعضـای تصمیـم گیرنـده و یـا راّس 
واحـد رهبـری، فعالیـت نهاد عالی بررسـی را تنظیـم مینماید. در 

کل اسـتقاللیت اعضـا بایـد توسـط قانون اساسـی تضمین گـردد. به ویـژه طرزالعمل 
هـا بـرای بیطرفـی از اداره بایـد در قانـون اساسـی واضح شـده و به اسـتقاللیت اعضا 
زیـان نرسـاند. روش اسـتخدام و برطرفـی اعضـا به قانون اساسـی هر مملکـت رابطه 
دارد.  هـم چنـان کارمنـدان نهـاد عالـی بررسـی نبایـد در کارهـای مسـلکی خـود 
توسـط اداراتـی کـه بررسـی میشـوند تحـت تاثیـر قـرار داشـته و نبایـد بـه ادارات 
وابسـته باشـند؛ غیـر جانبـدار، غیـر سیاسـی، بیطـرف بـودن نیـز از اصـول پذیرفته 

اسـتقاللیت ادارات محسـوب میگردد. 
    پیرامـون اسـتقاللیت مالـی نهـاد هـای عالـی بررسـی در اعالمیـه لیمـا چنیـن 
تصریـح گردیـده؛ نهـاد هـای عالی بررسـی جهت قادر شـدن بـه انجام وظایف شـان 
بایـد مـورد حمایـت مالـی قرار گیرنـد.  در صـورت ضرورت نهـاد های عالی بررسـی 
صالحیـت دارنـد تـا بـرای ضروریـات مالـی شـان بطـور مسـتقیم بـه اداره عامـه که 
در قسـمت بودجـه ملـی تصمیـم میگیرنـد توسـل ورزنـد. نهـاد هـای عالی بررسـی 
صالحیـت دارنـد تـا از وجـوه که برایشـان به عنـوان بودجـه جداگانـه تخصیص داده 

شـده اسـت اسـتفاده کنند. 
    اداره عالـی بررسـی نیـز به عنوان یکی از اعضای فعال سـازمان بیـن المللی ادارات 
عالی بررسـی )انتوسـای(، مطابق بـه ماده)هجدهـم( قانون اداره عالی بررسـی مکلف 
بـه رعایـت معیارات انتوسـای بـوده، ولـی از آنجائیکه ایـن اداره جایگاه مشـخص در 
قانـون اساسـی کشـور نداشـته، در اجـراات خویش نیـز از اسـتقاللیت الزم برخوردار 
نمـی باشـد. بـا وصـف انکـه در فقـره (۱و ۲ ( مـاده )۲۶( قانـون اداره عالـی بررسـی 

تصریـح گردیده اسـت که:
۱- اداره عالـی بررسـی بودجـه خویـش را ترتیـب و غـرض طـی مراحـل به شـورای 

ملـی ارایـه مـی نماید.
۲- اداره عالـی بررسـی بودجـه خویـش را طـور مسـتقالنه مطابق به قوانیـن مربوطه 

نماید.  مـی  تطبیق 
امـا بـا تاسـف که ایـن اسـتقاللیت نیز عمال توسـط وزارت مالیـه نقض میگـردد؛ و تا 
زمانیکـه اداره عالـی بررسـی طـرح بودجه خویش را مانند سـایر واحـد های بودجوی 
بـه وزارت مالیـه ارسـال و در کمیتـه بودجه دفـاع ننماید وزارت مالیـه از طی مراحل 

بعدی ابـا می ورزد. 
اسـتقاللیت اسـتخدام، توسـط کمیسـیون اصالحات اداری و خدمات ملکی؛ اداره عالی 
بررسـی در عرصه اسـتخدام کادر های مسـلکی بخصوص بررسـان با دخالت مسـتقیم 

کمیسـیون مسـتقل  اصالحات اداری وخدمات ملکـی قرار دارد. 
بـه همیـن ترتیـب مطابـق بـه اصـل اسـتقاللیت، اکثـر ادارات عالـی بررسـی عضـو 
سـازمان بیـن المللـی انتوسـای از نتایـج بازرسـی خویش بـه صرف کمیته حسـابات 
عامـه پارلمـان )PAC( گزارشـده بوده و به سـایر مراجع مکلفیت گزارشـدهی ندارد، 
در حالیکـه اداره عالـی بررسـی افغانسـتان نـه تنهـا بـه رئیـس جمهـور و مجلسـین 
شـورای ملـی گزارشـده بـوده؛ بلکـه در برخـی از مـوارد دیـده شـده که کمیسـیون 
هـای جداگانـه ولسـی جرگـه و مشـرانو جرگـه و حتـی ریاسـت اجرائیـه نیـز طالب 

گـزارش از ایـن اداره میباشـد. 
پی آمد های ناشی از نبود این استقاللیت:

• نقـض صریـح اصـول دموکراتیـک )چـک و بیالنـس( در پیونـد شـفافیت و 
حسـابگیری از نهـاد هـای دولتـی 

• عـدم اطمینـان جامعـه جهانـی از صـورت مصرف پـول های آنها، توسـط یک 
اداره بیطرف و مسـتقل 

• بروز بی اعتمادی از اجراات مالی دولت، در بین مردم 
را در پی خواهد داشت. 

یادداشت اداره

استقالليت اداره عالی بررسی
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گزارش ها

 توجه جدی جاللمتآب رییس جمهوری اسالمی افغانستان به گزارش های اداره
عالی بررسی میزان تحقق یافته های بازرسی را درادارات دولتی باالبرده است

پـس از تـالوت کالم اهلل مجیـد رییـس عمومـی اداره عالـی بررسـی از 
بررسـان و کارمندان اداره خواسـت که مشـکالت و چالش های کاری شان 
را ارائـه نماینـد؛ تـا به آن رسـیدگی صـورت گیرد. پـس ازارایـه دو مورد 
مشـکل در بخش تنظیم بهتر ترانسـپورت، دوکتور شـریفی به مسـئوالن 

مربوطـه هدایـت الزم داد؛ تـا این مشـکالت را مرفوع سـازند.
دکتورمحمـد شـریف شـریفی رییـس عمومـی اداره عالـی بررسـی، از 
مفتیشـن کـه پـس از سـه مـاه کار و بازرسـی ادارات دولتـی از والیت ها 
به خصـوص والیت هـای ناامـن، بـه مرکـز برگشـته بودنـد ابـراز قدردانی 
کـرده و بـرای آن عده ازبررسـان که در مرحله بعـدی جهت انجام وظیفه 

بـه والیت هـا می رونـد، از بـارگاه ایـزد منـان آرزوی سـالمتی کـرد. وی 
تهدیـدات امنیتـی را یـک نگرانی کلی در افغانسـتان عنـوان کرده ویکی 
از مسـوولیت هـای عمـده ای نهادهـای امنیتـی دانسـت؛ تـا توجه جدی 

را بـه خاطـر تامیـن امنیت جان شـهروندان وبررسـان مبـذول دارند.
رییـس عمومـی اداره، در ادامـه سـخنانش افـزود:کار کـردن در فضـای 
صلـح و آرامـش آرزوی همـه ما اسـت تا بـدون دغدغه و چالـش، وظیفه 
و مسـوولیت های خویـش را انجـام بدهیـم. وی اداره عالی بررسـی را یک 
اداره غیرسیاسـی خوانـده تأکیـد کـرد کـه در راسـتای مصؤنیـت جـان 

کارمنـدان و تامیـن امنیـت اداره، جـدی و هوشـیار بایـد بود.

نشستیبهمناسبتبررسیکارکردها،دستآوردها،پیشنهادهاوچالشهایشماریازبررسانکهپسازانجام
باحضور بازگشتهبودند؛ ناامن،بهمرکز ازوالیتهایدورونزدیکبهخصوصوالیتهای یکمأموریتسهماهه
دکتورمحمدشریفشریفیرییسعمومیادارهایعالیبررسی،معاونینرؤسا،بررسانوکارمندانادارهدرتاالر

ادارهعالیبررسیبرگزارگردید.
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آقـای شـریفی اداره عالـی بررسـی را بـا سـایر ادارات غیرقابـل مقایسـه 
خوانـده افـزود کـه ایـن اداره در تفکیـک قـوای ثالثـه نـه جـز حکومـت 
نـه جـز قـوه قضایـه و نه جز قـوه مقننـه بلکه جـزء اجرایی دولت اسـت. 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه شـما بررسـان بـا سـربلندی می رویـد از 
دفتـر رییـس صاحـب جمهـور، رئیـس اجراییه تـا قـوه قضایـه، مقننه و 
سـایرادارت بازرسـی را آغـاز می کنید؛ این نشـان دهنده اهمیـت اداره در 

مقایسـه بـا سـایر ادارات دولت اسـت.
 رییـس عمومی خاطرنشـان سـاخت: وقتی که من در جلسـه ها اشـتراک 
می کنـم افتخارمیکنـم کـه یکـی از وزرا، روسـا ویاهـم اشـخاص مهـم 
ادارات از نحـوه همـکاری و رهنمـای برخـی ازبررسـان مـا ابـراز قدردانی 
می کننـد کـه این یکـی از ویژگی هـای مهم اداره عالی بررسـی می باشـد. 
بـه گفتـه وی آنچـه تاکنـون در ایـن اداره فراموش نشـده ارتقـاء ظرفیت 
در بیـن شـما همـکاران می باشـد، و شـاید اداره عالی بررسـی یگانه اداره 
درمقیـاس کشـور بوده باشـد که چنیـن ارجی را به خاطـر ارتقاء ظرفیت 
کارمنـدان خـود گذاشـته اسـت. او تأکیـد می کنـد کـه تاکنـون شـاهد 
هیـچ اداره در کشـور نیسـتم کـه بـرای کارمنـدان جدیـد شـمول خود، 
شـش مـاه درس داده باشـند و یا هـم کـدام اداره برای کارمندانشـان در 
پایـان سـال مالـی آگاهی هـای الزم را بدهند؛ اما دریـن اداره برنامه  های 
آموزشـی در داخـل و خـارج از کشـور، جهـت ارتقای ظرفیـت کارمندان 
راه انـدازی شـده و هشـتاد درصـد از کارمنـدان اداره در داخـل و خـارج 

کشـور ارتقـاء ظرفیـت مسـلکی دیده اند.
 رییـس عمومـی اداره عالـی بررسـی خطـاب به بررسـان تأکیـد کرد که 
بی طرفـی و غیـر جانـب داری یکـی از اصـول اساسـی اداره عالی بررسـی 
می باشـد و اگـر خـدا ناخواسـته کـدام تخطـی را کـه هنـگام بازرسـی، 
در اسـناد وجـود داشـته باشـد، کتمـان کـرده باشـید؛ جامعـه مدنـی و 
نهادهـای دیگـر آن را پیداکـرده و رسـانه ای بسـازند آن وقـت اسـت کـه 
شـما بـه عـزت وحیثیـت اداره لطمـه وارد می کنیـد، بنـاً از همـه شـما 

تقاضـا می شـود؛ تـا امانت داری تـان را ماننـد گذشـته، حفـظ کنیـد.
دکتـور شـریفی فرمودنـد: عملکـرد اسـالمی، انسـانی، پـاک و شـفاف 
شـما، بی طـرف بـودن، مسـتدل و منطقـی بـودن شـما درارایـه ارقـام، 
منطقـی بحـث کـردن و بـه نتیجـه رسـیدن ها، سـبب ایـن شـده اسـت 
کـه نماینـدگان شـما به هرجایـی رفتند افتخـار آفریدند و کسـانی بودند 
کـه بـدون نظرشـان بزرگ تریـن ادارات نمی توانسـتند نظـر خـود را قایم 
بسـازند و ایـن افتخـار بـه همـه اداره عالـی بررسـی اسـت و می دانند که 

ایـن اداره افـراد مسـلکی بافهـم و متخصـص را در خـود دارد.
وی از بررسـان خواسـت وقتـی جهـت بازرسـی بـه ادارات می رونـد بایـد 
دستشـان در جیب شـان نباشـد بلکه باید همه اسـناد، قوانین و مقررات 
را بـا خـود داشـته باشـند تـا هنـگام اجـراآت، مسـتدل و قانونـی عمـل 
کننـد. رییـس عمومـی از همـه بررسـان و کارمنـدان اداره خواهش کرد 

کـه در بقیـه مـدت کاری سـال روان میـالدی که زمانی کمـی باقی مانده 
اسـت سـخت تـالش کننـد تـا پالن هـای رهنمودی شـان را درمعیـاد 

معینـه تطبیـق و نتایـج مثبـت و معقولـی را به دسـت آورند.
دکتورشـریفی همچنـان گفت: قانون اداره عالی بررسـی در سـال ۱۳۹۲ 
خورشـیدی تصویـب شـد وچهارسـال از آن گذشـت امـا در سـه سـال 
حکومـت وحـدت ملـی به مراتـب روی تعدیـالت وریفـورم هـا در اداره 
همـواره هیئت هـای از ریاسـت جمهـوری می آمدنـد و دالیـل معقولی از 
طـرف اداره ارائـه و برایشـان فرسـتاده می شـد. در مالقـات اخیـر کـه بـا 
رییس جمهـور صـورت گرفـت گزارش هایـی ازاجـراآت کاری اداره را بـه 
وی ارائـه کـردم وبا اسـتفاده از فرصـت در مورد گفته هـای رییس جمهور 
کـه ظرفیـت کاری وجـود نـدارد نیـز تأکید صـورت گرفت کـه هفتادونه 
درصد کارمندان اداره عالی بررسـی را لیسـانس، ماسـتر ودکتور تشـکیل 
می دهـد درحالی که بر اسـاس سـروی احصائیه ای مرکـزی دردیگرادارات 
پانـزده درصـد افـراد دارای تحصیـالت عالـی وجـود دارنـد؛ کـه ایـن امر 

سـبب خرسـندی وتاییـد رییس جمهـور گردید.
مالقـات  دریـن  کـه  می گویـد  بررسـی  عالـی  اداره  عمومـی  رییـس 
رییس جمهـور گفتـه اسـت کـه تمـام گزارش هـای اداره عالی بررسـی را 
ازنظـر می گذارنـد. بـه گفتـه آقـای شـریفی؛ توجـه جـدی رییس جمهور 
بـه گزارش هـای اداره عالـی بررسـی، میـزان یافته هـا را کاهـش و تحقق 
ایـن یافته هـا را درادارت دولتـی باالبـرده اسـت، و هدایـات رییس جمهور 
در ایـن زمینه سـبب آمدن فشـار بـاالی ادارات دولتی نیز گردیده اسـت.

مجیب الرحمـن شـیرزاد معـاون مالـی واداری اداره عالـی بررسـی یکـی 
دیگـراز سـخنرانان ایـن محفـل بـود. آقـای شـیرزاد خطاب بـه همکاران 
و بررسـان گفـت کـه مشـکالت و موانع همیشـه سـد راه پیشـرفت واقع 
می شـود؛ امـا به خاطر انکشـاف و پیشـرفت کار باید درهرزمـان نظریات، 
پیشـنهاد ها و انتقـادات، مطلـع سـاختن بـه خاطـر بیـداری مسـئوالن 
تصمیـم گیـر و آماده سـازی بهتـر شـرایط کار بـه هـدف بهبـود، وجـود 
داشـته باشـد. وی گفـت مـا نبایـد منتظـر احـوال دولـت مبنـی بـر کار 
کردن روی تشـکیل سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی باشـیم و ما پیش از پیش 
بایـد تشـکیل سـال آینـده خورشـیدی را آماده کنیـم و تشـکیل باید در 
مطابقـت بـا اهداف و پالن اسـتراتژیک اداره باشـد، اهدافی که پنج سـال 

تعییـن کردیـم آن را بایـد بـه دسـت بیاوریم.
آقـای شـیرزاد افـزود: طبق روال معمـول اداره، در ماه اخیر، ربع اخیر سـال 
روی برنامه هـای ارتقـاء ظرفیـت کار صـورت می گیـرد و بـه همین اسـاس 
بـه کارمندان هدایت داده شـده اسـت که ارزیابی آموزشـی صـورت گیرد؛ تا 

ضـرورت آمـوزش بـرای ارتقاء ظرفیـت کارمندان مشـخص و عملی گردد.
ارتقـای ظرفیـت تنهـا داشـتن دو سـه ماسـتری نیسـت بلکـه هر بسـت 
کاری، از خـود تقاضاهـا و ضرورت هـای دارد کـه مطابـق زمـان، مـکان، 
شـرایط کار و اهـداف از قبـل تعیین شـده فـرق می کنـد، ودرهرزمان به 
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آمـوزش و ارتقـاء ظرفیـت ضـرورت احسـاس می شـود و به ایـن ملحوظ 
بایـد یـک ارزیابـی کلـی از ارتقـای ظرفیـت کارمنـدان صورت گیـرد. به 
گفتـه وی آمـوزش و ارتقـاء ظرفیـت بـه اسـاس عالقه منـدی و خواسـت 
شـخص نـه بلکـه بایـد مطابـق ضـرورت اداره و مسـلک کاری شـخص 
صـورت گیـرد و امکانـات اداره نیـز درنظرگرفته شـود تا بسـیار تجملی و 

نباشـد. پرهزینه 
بـه گفتـه آقـای شـیرزاد آمـوزش و ارتقـای ظرفیـت دریـک اداره امـر 
ضـروری اسـت امـا تعدادی تنهـا به هـدف گرفتن سـرتفیکیت درکورس 
هـای آموزشـی اشـتراک می کننـد کـه ایـن کار در راسـتای بلنـد بـردن 
ارتقـای ظرفیـت مؤثر واقع نشـده و در پانزده سـال گذشـته نیز پول های 
زیـادی دریـن راه بـه مصرف رسـیده اما نتیجـه مثبت نداده اسـت. آقای 
شـیرزاد در اخیـر صحبت هایـش تأکیـد کـرد که بایـد برای رفـع نگرانی 
همـکاران وتامیـن امنیـت مطمئـن یک کمیسـیون امنیتی تشـکیل و به 

امـورات امنیتی رسـیدگی صـورت بگیرد.
متعاقباً سـید محمد مهدی حسـینی معاون مسـلکی اداره عالی بررسـی 
نیزدرایـن محفـل سـخنان رهنمودی شـان را با بررسـان وسـایرکارمندان 
اداره شـریک سـاخت. آقای حسـینی تأکیـد روی موضوع ظرفیت سـازی 
و مسـلکی سـازی اداره عالـی بررسـی در پانـزده سـال گذشـته را یـک 
سـنت حسـنه عنـوان کـرده افـزود کـه اداره در مقاطـع مختلـف تـالش 
نموده انـد کـه کیفیـت بازرسـی و معیـاری سـازی فعالیت هـای بررسـی، 

یکـی از اولویت هـای اساسـی ایـن اداره باشـد.
بـه گفتـه وی در پرتـو ایـن فعالیت هـا توانسـته اند کـه تغییرات اساسـی 
در گزارش هـا، فعالیت هـا و پالن هـای اداره بـه وجـود بیایـد و گـزارش 
کـه تـا حال بـه مراجـع مربوطه به ویـژه ریاسـت جمهوری فرستاده شـده 

الحمـداهلل هیـچ نقطـه ای منفی در او پیدا نشـده اسـت.
معـاون مسـلکی می گویـد هر گزارشـی که تا حـال به ریاسـت جمهوری 
فرستاده شـده بـدون اسـتثنا تشـکری مقـام ریاسـت جمهـوری را با خود 
داشـته و ایـن نشـان دهنده ایـن می باشـد کـه یـک تغییرات اساسـی در 
کار اداره رونمـا گردیـده اسـت؛ امـا او تاکیـد می کنـد که با وجـود آمدن 
تغییـرات مثبـت درکاراداره، ایـن تغییرات مثبـت، باید بیشـتر از روزها و 

باشـد. زمان قبل 
آقـای حسـینی خاطرنشـان می سـازد، موضوعات آموزشـی کـه در جهت 
ارتقـاء ظرفیـت کارمنـدان به کاربـرده می شـود بایـد در عمـل نیـز پیاده 
شـود، وازهمیـن خاطـر اسـت کـه زمانـی کارمنـدان ایـن اداره در جمع 
گروهـای مختلـط سـایر نهادهـا وادارت به هدف بررسـی موضـوع خاصی 
قرارمـی گیـرد، دیـده می شـود کـه نماینـده ایـن اداره به مراتـب باالتر از 
نماینـدگان دیگـر ادارات عمـل می کننـد. شـواهد و مثال هـای زیادی در 
ایـن قسـمت وجـود دارد که نشـان می دهـد اقتـدار اداره ازنظـر معیاری 
و مسـلکی بـه سـطح قابـل قبولی رسـیده اسـت؛ اما بـه این معنا نیسـت 
کـه اداره ازلحـاظ مسـلکی بی نیـاز شـده اسـت و ضـرورت بـه ارتقـاء و 
پیشـرفت دیـده نمی شـود، هنـوز گزارش هـای بررسـان مشـکالت جدی 
خـود رادارنـد وهنوزهـم در گزارش ها بسـیار سـطحی نگری وجـود دارد.

 )PFMR2( آقای حسـینی می گوید قراراسـت تا ختم ماه دسـمبرپروژه
کـه اداره عالـی بررسـی هم بخش هـای ازین پـروژه بود به پایان برسـد و 
پـروژه دیگـری بنام )FPIP(  جایگزین آن شـود. هرچند قرار بوده اسـت 
تنهـا وزارت مالیـه و اداره تـدارکات ملـی درین پـروژه دخیل باشـند، اما 
اتحادیـه اروپـا و بانـک جهانـی تأکید کرده اند کـه اداره عالی بررسـی نیز 
بایـد دریـن پـروژه دخیل گـردد و وزارت مالیه همچنان دریـن مورد ابراز 

اسـت. عالقه مندی کرده 
آقـای حسـینی می گویـد در مـورد تطبیـق پالن هـا و بهبـود برنامه هـای 
اجرایـی توسـط اداره عالـی بررسـی، مسـئوالن ایـن برنامـه وعـده هـر 
نـوع همـکاری مالـی را داده انـد، بنـاً این یـک فرصـت بزرگـی اسـت کـه 
در اختیـار اداره عالـی بررسـی قرارگرفتـه وبایـد ازیـن فرصـت، مطابـق 
بـه صالحیت هـای قانونـی هریـک از اعضـای اداره، به درسـتی اسـتفاده 

اعظمـی صـورت گیرد.
 معـاون مسـلکی دراخیرصحبـت هایـش در ایـن نشسـت یکبـار دیگـر 
ازبررسـان خواسـت؛ همان گونـه کـه تاکنـون درارایـه گزارش هـای کاری 
بی طرفانـه و غیـر جانب دارانـه عمـل کرده انـد به پیش بروند تـا صالبت و 

موثریـت کاری اداره  عالـی بررسـی حفـظ گردد.
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 دیدار پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس
اداره عالی بررسی با روند جوانان اصالح  طلب

رونـد جوانـان اصالح طلـب کـه از سـال ۱۳۹۳ رسـماً بـه فعالیـت آغـاز 
کـرده اسـت ودراکثرمـوارد بـا ادارات و نهادهای مسـتقل دولتی به صورت 
داوطلبانـه همـکاری می کنـد، عالقـه گرفته انـد؛ تـا حمایـت و همـکاری 
اداره  عالـی بررسـی را نیـز بـه حیـث یـک اداره توانمنـد مدیریت شـده؛ با 

خود داشـته باشـند.
در ایـن مالقـات کـه آقـای سـلطانی بـه نمایندگـی از اعضـای ایـن روند 
صحبـت می کـرد، نـام افغانسـتان را بـه دلیـل فسـاد گسـترده ای اداری، 
قاچـاق مـواد مخـدر، جنـگ و خشـونت علیـه زنـان، در اول فهرسـت 

کشـورهای جهـان، مایـه نگرانـی دانسـته افـزود که این کشـور بـه دلیل 
رهایـی ازین معضل و وابسـتگی بـه کمک های دوام دار جامعـه جهانی؛ به 
کارموثـر، اسـتقامت، شـفافیت و تعهـد الزم برای داشـتن یک افغانسـتان 
باثبـات، ضـرورت دارد کـه بـدون تردیـد، اداره  عالـی بررسـی یکـی ازین 
نمونه هـا بـرای داشـتن تعهـد و دسـت آورد هـای محسـوس در جمـع 

به حسـاب می آیـد. افغانسـتان  ادارات 
 رئیـس اداره عالـی بررسـی نیز متقابـاًل از عالقه مندی و احسـاس آنان در 
راسـتای کسـب معلومـات از فعالیت هـای ایـن اداره قدردانـی و اسـتقبال 

شفافیت،مدیریتسالموعملکردبیطرفانهایادارهعالیبررسیافغانستانسببشدهاستتاشماریزیادیازجوانان،
عالقهمندآشناییبانحوهکاریمسئوالناینادارهگردند.شماریازجوانان)روندجواناناصالحطلب(روزچهارشنبه
10عقرب1396درمالقاتیباپوهندویدوکتورمحمدشریفشریفیرییسادارهعالیبررسیازنحوهکاریوعملکرد
شفافوبیطرفانهاینادارهدرراستایحراستوجلوگیریازحیفومیلبودجهدادهشدهبهوزارتخانههاوسایر
نهادهایدولتیکهدرحقیقتداراییملیکشورمحسوبمیشود؛ابرازقدردانینمودهواینادارهرا،ادارهشفاف،معیاری

وپردستآورددرسطحاداراتافغانستانعنوانکردند.
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کـرده و توضیحـات مفصلـی را در رابطـه بـه فعالیت هـای کاری این اداره 
از زمـان تأسـیس تـا اکنون، به ایشـان ارائـه کرد.

ایشـان فعالیت هـای اداره عالـی بررسـی را از سـال ۱۳۸۱ خورشـیدی 
تلقـی کـرده، بی طرفـی، غیرسیاسـی بـودن،  تاکنـون پـر دسـت آورد 
دارای  کارمنـدان  بـاالی  فیصـدی  داشـتن  عملکـرد،  در  شـفافیت 
آموزشـی  برنامه هـای  تدویـر  جـوان،  نسـل  به ویـژه  عالـی  تحصیـالت 
کوتاه مـدت و درازمـدت در داخـل و خـارج کشـور به طور دوامـدار برای 
منسـوبین اداره و مشـارکت عادالنـه اقـوام را یکـی از نقـاط بـارز اداره 

عالـی بررسـی ابـراز نمودنـد.
بیشـتر  وآشـنای  معلومـات  کسـب  هـدف  بـه  اداره  عمومـی  رییـس 
اعضای)رونـد جوانـان اصالح طلـب ( در مـورد نحـوه کاری، مسـئولیت 

ومکلفیـت هـای بررسـان در راسـتای بررسـی ادارات، مطابـق بـه قانـون 
نافـذ؛ توضیـح داده افـزود: درنتیجـه ای بازرسـی های اداره عالی بررسـی، 
سـاالنه دسـت کم یـک میلیـارد افغانـی از پول هـای بودجـه کـه خـالف 
قانـون در ادارات بـه مصـرف رسـیده باشـند؛ بـه خزانـه ای دولـت بـاز 

می شـوند. گردانیـده 
ایشـان در اخیر صحبت هایشـان عالوه نمودند: رهبری اداره عالی بررسـی 
در راسـتای پیشـبرد برنامه هـای کاری نهـاد، رونـد جوانـان اصالح طلـب، 

آمـاده هرگونـه همکاری می باشـد.
اداره عالـی بررسـی،  پوهنـدوی دوکتورمحمـد شـریف شـریفی رئیـس 
دردیدارجداگانـه اعضـای، نهـاد بـازار رسـانه ای افغانسـتان را نیـز بـه 
حضـور پذیرفتنـد. حامـد پویـا بـه نمایندگـی ازیـن نهـاد از چالش ها فرا 
راه خبرنـگاران و کار خبرنـگاری در کشـور، معلومـات ارائـه کـرده و از 
رییـس اداره عالـی بررسـی خواهان مشـوره هـای الزم برای بیـرون رفت 

ازیـن معضـل گردید.
رییـس عمومـی اداره، جوانـان را نیروی خالق، پرتـوان، زحمتکش ودرعین 
حـال خطرپذیـر خوانده به ایشـان توصیـه کردند که مقابله و اسـتقامت در 
برابـر چالش هـا، نوعـی از موفقیت در کار اسـت و جوانان بـه زودی از تالش 

و مبـارزه برای رسـیدن به هدفشـان باید مأیوس نشـوند.
اعضـای ایـن نهـاد بـه خاطـر تـالش، پشـت کار داشـتن، دسـت آوردهـا، 
شـفافیت و معیاری بودن اداره ای عالی بررسـی در مقیاس سـایر ادارات؛ 
برای دوکتورمحمدشـریف شـریفی رییس اداره عالی بررسـی لوح سـپاس 

اهـداء کردند.

رونـد جوانـان اصالح طلب که از سـال ۱۳۹۳ رسـماً بـه فعالیت آغاز کرده اسـت و در اکثر 
مـوارد بـا ادارات و نهادهـای مسـتقل دولتی به صـورت داوطلبانه همـکاری می کند، عالقه 
گرفته انـد؛ تـا حمایـت و همـکاری اداره عالـی بررسـی را نیـز به حیـث یـک اداره توانمند 

مدیریت شـده؛ با خود داشـته باشـند.
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بازدید دانشجویان دانشگاه گوهرشاد از
اداره  عالی بررسی

هدف ازین سـفر آموزشـی یک روزه، آشـنایی دانشـجویان از کار و نحوه ای 
بررسـی اداره  عالـی بررسـی از مصـرف بودجه نهادهای دولتی بوده اسـت. 
ایـن دانشـجویان در معیتـی، داراب شـیرزاد رییـس منابـع بشـری اداره  
عالـی بررسـی، از بخش هـای مختلف ایـن اداره از قبیل دفاتر روسـا، تاالر 
کنفرانس هـای مطبوعاتـی، کتابخانـه و بخش هـای آموزشـی کورسـهای 
انگلیسـی و کمپیوتـر برای کارمندان، دیدن کرده و به پرسـش های شـان 
در مورد نحوه عملکرد، مکلفیت های قانونی و سـاحه ای مسـئولیت اداره 

عالی بررسـی؛ از سـوی رییس منابع بشـری پاسـخ ارائـه گردید.
اسـتاد علی دوسـت شـهاب، اسـتاد دانشـکده اقتصاد دانشـگاه گوهرشاد 
کـه در ایـن سـفر آموزشـی دانشـجویان را همراهی می کرد گفـت:  اداره 
عالـی بررسـی بـه دلیل داشـتن نقش مهـم واساسـی به حیـث یک نهاد 
نظارت کننـده وحسـابگیرازبودجه ای نهادهـای دولتـی، درمحـراق توجه 
آنـان قرارگرفتـه بـود و بـه ایـن منظـور دانشـجویان را بـه اینجـا آورده 
اسـت؛ تـا عمـاًل ببینند کـه اداره عالی بررسـی چگونـه از بودجه مصرفی 
ادارات؛ بررسـی وحسـابگیری می کنـد. بـه بـاور اسـتاد شـهاب اداره ای 

عالـی بررسـی یکـی از بهتریـن ادارات منظـم و معیـاری در افغانسـتان 
می باشـد و پـس ازیـن هـرگاه قـرار باشـد کـه او در هنـگام تدریـس، از 
کارکـرد شـفاف ادارات مسـئول، به عنوان نمونـه برای دانشـجویان مثال 

بیـاورد؛ اداره ای عالـی بررسـی خواهـد بود.
 دراخیرایـن بازدیـد، بـه دلیـل عالقه منـدی دانشـجویان و آشنایی شـان 
بـه مفاهیـم بودجه؛ اسـتاد شـمس الدین رحیم جانـان مشـاورروآموزگار 
در اداره، در مـورد مفهـوم و ماهیـت بودجه، مفهوم ومنشـاکلمه بودجه، 
وظایـف کلی و اساسـی بودجـه و همچنـان تأثیرات مسـتقیم بودجه در 
نظـم و شـکل دهی یـک نظـام، بـه دانشـجویان معلومـات دادکـه مـورد 
دلچسـپی شـان قرارگرفتـه و ایـن سـفر آموزشـی را در راسـتای کسـب 

معلومـات علمی شـان بـا اهمیت دانسـتند.
 بازدیـد دانشـجویان دانشـگاه گوهرشـاد، در حالـی صـورت می گیرد که 
در دو هفتـه گذشـته نیـز شـماری زیـادی از نهادهـای جوانـان به هدف 
آشـنایی بیشتروکسـب معلومـات در مـورد عملکرد شـفاف اداره ای عالی 

بررسـی؛ از ایـن اداره بازدیـد نمودند.

براساسیکبرنامهازقبلتنظیمشدهحدود2۵تنازدانشجویاندانشکدهاقتصاددانشگاهگوهرشاددرکابلتحت
رهنماییاستادعلیدوستشهابروزشنبه13عقربسال1396خورشیدیازادارهایعالیبررسیبازدیدکردند.
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مجیـب الرحمـن شـیرزاد معـاون مالـی و اداری اداره گفـت: اسـتراتژی 
کـه قبـاًل تهیـه شـده بود بـه دلیـل موجودیت مشـکالت اساسـی مبنی 
بر عدم شـریک سـاختن دیدگاه مسـوالن وروسـای  اداره عالی بررسـی 
درتمـام مراحـل ؛ نتوانسـت که این اسـتراتژی مطابق بـه نیازمندی های 
اداره باشـد و قراربرایـن شـد کـه ایـن اسـتراتژی دوباره تغییـر کند. تیم 
کواتـر بـرای بـار دوم روی اسـتراتژی جدیـد منابـع بشـری کار کردنـد 
ومسـوده ایـن اسـتراتژی، بـا مسـوالن وروسـای مختلـف اداره  شـریک 
سـاخته شـد تـا آنان نیـز دیدگاهای شـان را با تیـم کاری کواترشـریک 
سـازند. آشـوک گـوشـ  عضـو ارشـد پـروژه ای کواترکه ازدفتـر مرکزی 
ایـن پـروژه از کانـادا به افغانسـتان آمـده وطـرح دومی پالن اسـتراتژی 
منابع بشـری اداره را تهیه کرده اسـت میگوید : وی بااسـتفاده از اسـناد 
ومعلوماتـی را کـه مسـووالن بخـش هـای مختلـف اداره عالـی بررسـی 
دراختیـارش قـرارداده بودنـد وبا درنظرداشـت قانون اداره عالی بررسـی 

و معیارهـای انتوسـای ، پـالن اسـتراتژی جدیـد را آماده سـاخته اسـت.
آقای آشـوک  مسـوده طـرح پالن اسـتراتژی جدید را در ورکشـاب یک 
روزه بـرای مسـووالن وروسـای اداره عالـی بررسـی به معرفـی گرفت  تا 

آنـان ، دیدگاهـا و نظریـات  خـود را نیز شـریک سـازند.
 وی گفـت بـه دلیـل تاکید بیشـتر رییس عمومی و معاونیـن  اداره عالی 
بررسـی  مبنـی برمهـم بـودن  پـالن اسـتراتژی و همچنـان عالقمنـدی 
شـرکای کاری اداره ماننـد شـورای ملـی  و رییـس جمهور، بـرای جامع 
بـودن ایـن پـالن، دقـت کامل به خـرچ داده اسـت تـا اسـتراتژی منابع 
بشـری اداره،  یـک نمونـه ای بـارز بـرای منابع بشـری  سـایر نهـاد های 
دولتی افغانسـتان باشـد. این کارمنـد پروژه ای کواتر نقـاط قوت وضعف 
قابـل تغییـر در اداره را برجسـته سـاخته میگوید اولین معضـل که آنان 
تشـخیص کـرده انـد؛ کمبـود تشـکیل در اداره  عالی بررسـی می باشـد 
و بـه همیـن دلیـل بیشـتر فکرمی شـود که وظایـف بـاالی کارمندان به 

اداره عالی بررسی درحال آماده سازی طرح پالن 
استراتژی پنج سال آینده با معیارهای جهانی است

میعادپالناستراتژیقبلیادارهعالیبررسیقراراستتاختمسالروانمیالدیبهپایانبرسدوکمیسیونموظفاز
چندروزبهاینسوکارجدیوعملیرارویپالناستراتژیجدیدآغازکردهاست.براساسقراردادکهقبالًمیاناداره
عالیبررسی،بانکجهانیوپروژهایکواترعقدگردیدهبود؛پروژهکواترپالناستراتژیانکشافمنابعبشریادارهعالی

بررسیراتهیهکردهبودامااستراتژیتهیهشدهنتوانستقناعتادارهعالیبررسیرافراهمبسازد.
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درسـتی تقسـیم نیسـتند. کمبـود آمریـن وروسـا وهمچنـان بـاال بودن 
آمـار کارمندان زیر دسـتان آنان ، سـبب شـده اسـت که آمریـن نتوانند 

ازکارهای زیردسـت شـان به درسـتی نظـارت کنند.
آقـای آشـوک گـوش، امنیـت شـخصی و عمومـی را چالـش دگـر در 
معیـارات  براسـاس  میگویـد  دانسـته  اداره  بررسـان  جـان  و  برابـرکار 
انتوسـای بایـد بعـد از اولویت بندی خطـرات ، پـالن کاری عملی گردد. 
او مشـکل اسـتخدام کارمندان اداره توسـط کمیسـوین اصالحات اداری 
ومحـدود بـودن صالحیـت  اداره  در تقـرر افـراد و همچنـان نبود معاش 
کافـی بـرای راضـی نگهداشـتن کارمندان نخبـه را از دگر چالـش ها فرا 
راه رونـد کاری اداره عالـی بررسـی مـی داند کـه نیازمند غور و بررسـی 

بیشـتر می باشـد.
بـه بـاور وی اداره عالـی بررسـی اداره ایسـت کـه بـاالی نیـروی بشـری 
خـود کارمـی کنـد ونتیجـه آن مربـوط بـه تخصـص وتوانایـی بررسـان 
آن دارد. درعیـن حـال او خاطـر نشـان مـی سـازد کارمنـدان ایـن اداره 
دربخـش های مسـلکی بررسـی آموزش دیـده اند اما برعکـس عده ای از  
ایـن کارمنـدان از بخـش هـای دگر بـه این جا آمـده اند و کاربررسـی را 

براسـاس آمـوزش هـای کوتـاه مـدت و تجـارب؛ پیـش می برند.
آقـای آشـوک بـرای رفـع ایـن چالـش هـا تاکیـد مـی کنـد کـه  اداره 
بایـد تـالش کنـد تـا از تجهیـزات ومعیارهـای تکنالـوژی امروزجهـان 
بیشتراسـتفاده ببـرد. وی می گویـد هشـت هدف بـزرگ درین اسـتراتژی 
برجسـته شـده اسـت وشـرایط را طـوری درنظرگرفتـه انـد کـه افـراد بـا 
تجربـه ومسـلکی بیشـتر عالقمنـد کارکـردن بـا اداره مـی گـردد و یکـی 
ازیـن اهـداف بـزرگ ایـن اسـت کـه چگونـه می تـوان افـراد متخصـص و 
مسـلکی را حفـظ کـرد. درکنـار برشـمردن چالش هـای فـوق؛ وی  موارد 
زیادی از نقاط مثبت از عملکرد اداره را نیز برشـمرد و سـپردن مسـوولیت 
بیشـتر ریاسـت ها و آمریت هـای اداره را بـه نسـل جوان؛ یکـی ازین نقاط 

بـارز عنـوان کرد.
درحـال حاضـر ، نقـاط قـوت ، ضعـف ،فرصـت هـا ،چالـش ها وبررسـی 
عوامـل  داخلـی وخارجـی پـالن اسـتراتژی اداره عالـی بررسـی تحـت 
بررسـی جـدی اعضـای کمیسـیون موظـف قـراردارد  و پـس ازتاییـد 
نهایی ، این پالن اسـتراتژی از اول سـال ۲۰۱۸ میالدی تا سـال ۲۰۲۲ 

میـالدی مـورد اسـتفاده قرارخواهـد گرفت.

آقـای آشـوک گوش، امنیت شـخصی و عمومی را چالـش دگر در برابرکار و جان بررسـان 
اداره دانسـته میگویـد براسـاس معیـارات انتوسـای بایـد بعـد از اولویـت بنـدی خطرات ، 

پـالن کاری عملـی گردد. 
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میشـل اوبرایـن نماینـده بانـک جهانـی روز دوشـنبه پانزدهـم عقـرب 
سـال روان خورشـیدی در نخسـتین روز کاری اش، بـا هیئـت اداری و 
اعضـای کمیته حسـابات عامه مجلس نمایندگان دیـدار و روی چگونگی 
راهکارهـای پیـش بـرد برنامـه تقویت کمیته حسـابات عامـه؛ صحبت و 
تبادل نظـر کردنـد. دومیـن و سـومین روز دیگر این نشسـت کمیسـیون 
مشـترک کـه متشـکل از اعضـای اداره عالـی بررسـی، اعضـای کمیتـه 
حسـابات عامـه مجلس نماینـدگان و نماینده بانک جهانی بـود، در اداره 

عالـی بررسـی راه انـدازی گردید.
دکتورمحمـد شـریف شـریفی رییس اداره عالی بررسـی، در آغـاز برنامه 
کاری روز آخـر برنامـه  سـه روزه، موجودیـت کمیتـه حسـابات عامـه را 
بـه هـدف حسـابگیری، بـاال بردن سـطح شـفافیت و بلند بـردن کیفیت 
سـطح نظـارت از عملکـرد حکومـت، درکشـورهای جهان اشـد ضرورت 
دانسـته و تأکیـد کـرد که این روند در افغانسـتان نیز باید نهادینه شـود. 

میشـل اوبرایـن نماینـده بانـک جهانی در امـور پارلمانـی، تصریح کرد: 
در ایـن برنامـه نخسـت عملکـرد کمیتـه حسـابات عامـه درکشـورهای 
چالش هـای  آن  بـه  مطابـق  وبعـداً  بررسـی   را  جهـان  توسـعه یافته 
کـه اعضـای کمیتـه حسـابات عامـه مجلـس نماینـدگان افغانسـتان با 
آن روبـه رو هسـتند شناسـایی و راه هـای حلـی را مشـترکاً بـرای آن 

جسـتجو خواهنـد کرد.
مشـاور بانـک جهانـی، پـالن خـود را کـه در دو بخـش کوتـاه  مـدت 
دراز مـدت بـه حیـث یـک اسـتراتژی تهیـه  کـرده بـود ارائـه نمـوده 
تأکیـد کـرد: ایـن طـرح یـک سـند نهایـی نیسـت و صرفـاً بـه خاطـر 
شـکل گیری دیدگاهـا در مـورد ایـن طـرح و رسـیدن بـه موقعیت های 
بهتـر درموردعملکـرد کمیتـه حسـابات عامـه، روی آن بحـث صـورت 
می گیـرد و هـدف آن غنی سـازی پـالن اسـتراتژیک بـرای بازنگـری و 

نهایـی سـازی آن می باشـد.

معیاری سازی کمیته حسابات عامه مجلس نمایندگان با همکاری 
مشترک اداره عالی بررسی و بانک جهانی

براساستوافقادارهعالیبررسیبابانکجهانی،یکمشاورارشداینبانکازامریکابهکابلآمدهاست؛تارویطرح
پالناستراتژیککهبتواندظرفیتکاریکمیتهحساباتعامهمجلسنمایندگانافغانستانراباالببرد؛مشترکاًکارکنند.
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سـید مهدی حسـینی معاون مسـلکی اداره عالی بررسـی و به نمایندگی 
از اداره، بـا نماینـده بانـک جهانی روی طرح مشـترک کارمـی کرد بیان 
نمـود:  یکـی از پروژه هـای کـه جـز از پروژه هـای اداره عالـی بررسـی 
اسـت؛ تقویـت کمیتـه حسـابات عامـه مجلـس نماینـدگان می باشـد. 
هـدف بانـک جهانـی ایـن اسـت کـه بتوانـد کمیتـه حسـابات عامـه را 
یـک کمیتـه مسـلکی بسـازد و دریک نشسـت سـه روزه تصمیـم گرفته 
شـد کـه روی تدویـن یـک اسـتراتژی و یـا در حقیقـت یـک نقشـه راه 
بـرای کمیتـه حسـابات عامـه کار صورت بگیـرد. به گفته آقای حسـینی 
پـالن اسـتراتژی در دوره کوتاه مـدت یعنـی در شـش مـاه آینـده ایـن 
اسـت کـه ایـن برنامـه در کدام سـطح قـرار بگیـرد و چه کارهـای انجام 
شـود؛ امـا در یـک دوره درازمـدت پنج سـاله بایـد فعالیت ها، اسـتراتژی 
و دیدگاه هـای کمیتـه حسـابات عامـه مجلـس نماینـدگان افغانسـتان، 
مشـخص می شـود کـه در حقیقـت ایـن کمیتـه به عنـوان یـک میـراث، 
بـرای کمیتـه حسـابات عامـه دوره  بعـدی  شـورای ملـی افغانسـتان 

)ولسـی جرگـه(  باقـی می مانـد.
عبدالحفیـظ منصـور عضـو کمیتـه حسـابات عامـه مجلس نماینـدگان، 
کـه دریـن برنامه شـرکت داشـت اظهارنمـود: کمیتـه حسـابات عامه از 
دو سـال بـه این سـو در پارلمـان افغانسـتان آغـاز بـه کارکـرده اسـت؛ 
امـا بـه تقویـت و توانمنـدی و معیـاری شـدن بیشـتر نیـاز دارد. ایـن 
عضـو مجلـس نماینـدگان می گویـد که عـدم شـفافیت، قانون شـکنی ها 
و نقـض مقـررات در مصـرف بودجه نهادهـای دولتی، یکی از شـکایت ها 
و انتقـادات اصلـی مـردم افغانسـتان را شـکل می دهد؛ اما بـرای رفع این 
چالـش می تـوان با سـفر کردن، بازدیـد و آموختن از کمیته ای حسـابات 

عامـه کشـورهای پیشـرفته الهـام گرفـت. به بـاور وی در صـورت که به 
هـدف مبـارزه با فسـاد و جلوگیـری از حیف ومیل بودجـه مصرفی دولت 
افغانسـتان، از روش هـا و قوانیـن کشـورهای جهـان نیاموزنـد؛ سـال ها 
طـول خواهد کشـید تـا برای آوردن شـفافیت کاری به موفقیت برسـند.

بااین حـال بـه دلیـل نوپا بودن کمیته حسـابات عامه مجلـس نمایندگان 
و بـه خاطـر برداشـتن اولیـن قدم هـا در راسـتای کسـب تجربـه از یـک 
کشـور موفـق کـه در ایـن زمینـه کارهـای زیـادی را انجـام داده اسـت؛ 
مجلـس  عامـه  حسـابات  کمیتـه  از  مشـترک  هیئـت  یـک  قراراسـت 
نماینـدگان و اعضـای اداره عالـی بررسـی در مـاه دسـامبر سـال روان 

میـالدی بـه لنـدن بروند.
هیئـت افغانـی در ایـن سـفر بـا اداره بررسـی و کمیتـه حسـابات عامـه 
پارلمـان بریتانیـا مالقـات خواهند کـرد و روی چگونگی اجـراآت کمیته 
حسـابات عامـه پارلمـان بریتانیـا کـه بـاالی گزارش هـای بررسـی انجام 
می دهـد بحـث و تبادل نظـر صـورت خواهـد گرفـت. ایـن اسـتراتژی در 
گام نخسـت بـا اسـتفاده از تجـارب کـه این هـا از کمیته هـای حسـابات 
عامـه پارلمـان آن کشـور و عملکـرد واجـراآت آن ها به دسـت می آورند، 
به صـورت معیـاری، اصولـی ودرعیـن حال مبتنـی بر قانون نافذه کشـور 
اعضـای کمیسـیون  بـا  از شـریک سـاختن  و پـس  تدویـن می گـردد 

مربوطـه، نهایـی و بـه منصـه  اجرا قـرار خواهـد گرفت.
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یکی از شاخصه های مهم دموکراسی 
حق دسترسی به اطالعات است

مسوالنکمیسیوننظارتازحقدسترسیبهاطالعات،بههدفتعمیمفرهنگاطالعرسانیوظرفیتسازی
مراجعاطالعرسانیدرنهادهایدولتیروزشنبه2۷عقرب1396خورشیدی؛مواردرهنمودیمندرجدرقانون
دسترسیبهاطالعاترادرتاالرکنفرانسهایمطبوعاتیادارهعالیبررسیبهکارمنداناینادارهارایهکرد.
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بـه  اطالعـات،  بـه  دسترسـی  ازحـق  نظـارت  کمیسـیون  مسـوالن 
هـدف تعمیـم فرهنـگ اطـالع رسـانی وظرفیـت سـازی مراجـع اطـالع 
رسـانی درنهـاد هـای دولتـی روزشـنبه ۲۷ عقـرب ۱۳۹۶ خورشـیدی؛ 
مـوارد رهنمـودی منـدرج درقانـون دسترسـی بـه اطالعـات را درتـاالر 
کنفرانس هـای مطبوعاتـی اداره عالـی بررسـی بـه کارمنـدان ایـن اداره 
ارایـه کـرد. مجیـب الرحمـن شـیرزاد معـاون مالـی واداری - اداره عالی 
بررسـی کـه اولیـن سـخنران ایـن برنامـه بـود گفـت: قانـون اساسـی 
افغانسـتان کـه بـه حیث یـک وثیقـه ملـی و عالی ترین سـند، مطابق به 
احـکام ایـن قانـون کـه در مـاده ای )پنجاهم( آن تسـجیل شـده به تمام 
شـهروندان افغانسـتان حق داده اسـت تا بـه هرگونه اطالعـات و حقایق 
به صورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم )ازطریق رسـانه( و سـایر مجراهای 

اطالع رسـانی دسترسـی داشـته باشـند.
آقـای شـیرزاد افـزود؛ قانـون حـق دسترسـی به اطالعـات که بـا فرمان 
جاللمتـآب محمـد اشـرف غنـی رییـس جمهور اسـالمی افغانسـتان در 
سـال ۱۳۹۳ خورشـیدی توشـیح شـده ونافذ می باشـد، حق دسترسـی 
بـه اطالعـات و رعایـت میثاق هـای بین المللـی ، حقوق مدنی و سیاسـی 
و همچنـان حصـول اطمینـان از شـفافیت، حسـابدهی در اجـراآت و 
طـرز تقاضـا و ارایـه اطالعـات را تشـکیل می دهـد. به گفتـه وی یکی از 
شـاخصه های مهـم دموکراسـی حـق دسترسـی بـه اطالعـات اسـت که 
رابطـه میـان شـهروند و دولـت را تامین می کند؛ شـهروندان دولت شـان 
را انتخـاب مـی کننـد ودولـت بـه نماینـده گـی از شـهروندان رهبـری 
امورمملکـت را برمبنـای قوانیـن جاری کـه به صورت مسـتقیم و یا غیر 
مسـتقیم از سـوی مـردم وضـع گردیـده اسـت بـه عهـده می گیـرد. بنا 
بریـن دولـت از شـهروند نماینده گـی می کنـد و اراده شـهروند در وجود 
دولـت تمثیـل می گـردد کـه اسـتقرار ایـن رابطـه سـبب می شـود تـا 
مسـوولیت ها و مکلفیت هـای  هر دو یعنی شـهروند و دولت معین شـود 
و طرفیـن براعمـال یکدیگر نظارت داشـته و در برابر همدیگر مسـوول و 
پاسـخگو باشـند. معـاون مالـی و اداری اداره عالی بررسـی گفت: مادامی 
کـه مسـله ای پاسـخگویی دولت در برابر شـهروند مطـرح می گردد مردم 
حـق دارنـد بـه هرگونه اطالعات دسترسـی داشـته باشـند تـا بدانند که 
درکشورشـان چـه مـی گذرد، اولیـای امور وظایف شـان را چگونـه انجام 
می دهنـد، اصـول و مبانـی تصمیم گیری شـان چـه اسـت و دارایی عامه 

چگونـه و در کـدام راه بـه مصرف می رسـد.؟
آقـای شـیرزاد، آزادی اندیشـه را بـدون آزادی بیـان فعالیـت بی ثمـر 
دانسـته تاکیـد می کنـد کـه اندیشـه تـا بیـان نشـود هسـتی نمی یابـد، 
اگـر اندیشـه باز گشـایی نشـود بـه پخته گی و کمـال نمی رسـد و فکر از 
فعالیـت و خالقیـت باز می ماند؛ به این دلیل اسـت کـه می گویند آزادی 

فکـروآزادی بیـان، الزم وملـزوم یک دیگر هسـتند ومردم حـق دارند که 
همزمـان از هـردو حـق برخـوردار باشـند. بـه گفتـه وی دسترسـی بـه 
اطالعـات کـه همانا حق دانسـتن اسـت؛ با حـق بیان پیوند ناگسسـتنی 
دارد زیرآنچـه بیـان می شـود طبیعتاً محتاج دانسـتن اسـت وبا بدسـت 
آوردن ایـن دو حـق درفضـای تحمـل دموکراتیـک انسـان ها خواهنـد 

توانسـت به تبـادل افـکار بپردازند.
او گفـت: یکـی از اصـول اساسـی و دموکراتیک وهمچنان یکـی ازاهداف 
اساسـی اداره عالی بررسـی این اسـت تا روابط خود را با شـرکای کاری 
داخلی وخارجی اش به شـکل شـفاف و حسـاب شـده تحکیم ببخشـد؛ 
اداره عالـی بررسـی کـه هـدف اساسـی کارش هـم شـفافیت،  فلهـذا 
حسـابدهی و مسـوولیت پذیـری درمصرف دارایـی عامه اسـت؛ بااهداف 
دسترسـی بـه اطالعـات کامـاًل نزدیـک وهمآهنگ می باشـد. بنـاء اداره 
عالـی بررسـی بـه حیـث یـک مرجع مسـوول همیشـه متعهد اسـت که 
مطابـق بـه قانـون اساسـی، قانـون حق دسترسـی بـه اطالعـات ومطابق 
اصـول هـای دموکراتیـک؛ میخواهـد با تمام شـهروندان، شـرکای کاری 
داخلـی ماننـد پارلمـان ، ادارات عدلـی وقضایی ، رسـانه هـای همگانی ، 
جامعـه مدنـی، وغیـره همـکاری نزدیک داشـته باشـد و تمـام اطالعات 
مـورد نیـاز را مطابـق قانـون؛ بـه دسـترس آنـان قراردهـد تـا شـفافیت 

درکارهـای خـود وادارات ونهـاد هـای دولتـی تامین شـده بتواند.
آقـای شـیرزاد خاطـر نشـان سـاخت اداره عالـی بررسـی ازنظراطالعات 
غنـی مـی باشـدودارای یـک کتـاب خانـه بسـیارمجهز، سـایت انترنتی 
وسـیع وفصلنامـه بـا محتوای عالی اسـت که ازیـن طریق تمـام قوانین، 
مقـررات،  طرزالعمل هـا، اصولنامه هـا، لوایح، گزارش ها و سـایر موضوعات 
را بـه صـورت علمـی و بـه موقـع بـه چـاپ و نشـر می رسـاند کـه تمـام 
ایـن موضوعـات ازطرق هـای ذکـر شـده بـرای شـهروندان و رسـانه های 
همگانـی قابـل دسـترس و اسـتفاده می باشـد. وی همچنـان تذکـر داد 
کـه اداره عالی بررسـی مطابق به درخواسـت کمیسـیون نظـارت از حق 
دسترسـی بـه اطالعات و قانون دسترسـی به اطالعات فـوکل پاینت های 
اداره را سـال گذشـته بـه ایـن کمیسـیون فرسـتاده اسـت و تاکنـون در 
همـکاری نزدیـک بـا آن قـرار دارد. ایشـان بـه نماینده گـی از اداره عالی 
بررسـی؛ بـه کمیسـیون نظارت ازحق دسترسـی به اطالعـات و از طریق 
آن  بـه مـردم افغانسـتان اطمینـان داد کـه درمطابقـت بـا قانـون، تمام 
اطالعـات مـورد نیـاز را دراختیـار کمیسـیون ومـردم قرارخواهنـد داد 

وحـق شـهروندی را تامیـن خواهنـد کرد.
ولـی اهلل مصبـاح همآهنـگ کننـده ملـی کمیسـیون حق دسترسـی به 
اطالعـات گفـت: دسترسـی بـه اطالعـات در قوانیـن ملـی وبیـن المللی 
قبـاًل تسـجیل یافتـه بود، اما کسـی به اهمیـت آن پی نمی بـرد و یا هم 
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بعضـی کسـانی نیـز بودنـد که نمـی خواسـتند این قانـون درافغانسـتان 
تعمیـم یابـد ومـردم بااسـتفاده از حق دسترسـی به اطالعات؛ دسـت به 
افشـا گـری هـای بزنند که ایـن افراد نیـز درآن دخیل هسـتند. به گفته 
وی پـس ازآن کـه نهـاد بـازرس امریکایـی یا ) سـیگار ( پـس از تحقیق 
ودریافـت حیـف ومیـل هـای کـه دراکثر قـرارداد هاصـورت گرفتـه بود 
وهیـچ مرجعـی نیزمکلـف بـه پاسـخگویی دربرابـر این دسـت بـرد های 
مالـی نبـود ؛ ایـن نهـاد بـه دنبـال قانـون حـق دسترسـی بـه اطالعـات 
برآمـد وسـرانجام قانـون متذکـره کـه از قبل تا انـدازه ای روی مسـوده 
آن ازسـوی نهـاد هـای جامعـه مدنی ویـا نهاد های کـه با فسـاد مبارزه 

مـی کردندکارصـورت گرفته بـود؛ بیشـترقوت گرفت.
آقـای مصباح روی میکانیزم های عملی دسترسـی بـه اطالعات،مکلفیت 
هـا ادارات به اسـاس قانون دسترسـی بـه اطالعات واینکه مـردم مطابق 
بـه ایـن قانـون چگونـه تقاضـای اطالعـات را بـه دسـت آورده می توانند 
بـه کارمنـدان اداره عالـی بررسـی معلومـات ارایـه کرد.بـه گفتـه وی  
دسترسـی بـه اطالعـات بـه صـورت یـک مثلـث شـکل گرفته اسـت که 
یـک طـرف آن ادارات و نهادهای دولتی در دو ضلع  دیگر آن کمیسـون 
حـق دسترسـی بـه اطالعـات و متقاضیـان قـرار دارنـد کـه می خواهنـد 

حـق خـود را بدسـت بیاورند.
ولـی اهلل مصبـاح، فراهم شـدن زمینه مشـارکت مـردم درتصمیـم گیری 
از  اطمینـان  برعملکـرد وحصـول  ،نظـارت  اداری  بافسـاد  مبـارزه  هـا، 

شـفافیت کاری دولـت را از فوایـد حـق دسترسـی بـه اطالعات دانسـته 
بیـان نمـود:  پاییـن بودن سـطح آگاهـی وبی عالقـه گی مردم بـه خاطر 
تقاضـای اطالعـات، فرهنـگ عـدم دسترسـی وهـراس از ارایـه اطالعات 
درادارات بـه عنـوان یـک فرهنگ و کم کاری درین زمینـه وکافی نبودن 
امکانـات مالـی ومنابع بشـری درکمیسـیون نظارت از حق دسترسـی به 
اطالعـات از جملـه مشـکالت بر سـر راه این کمیسـیون می باشـد وآنان 
تـالش مـی کننـد کـه بـا رفـع ایـن چالـش هـا مـردم را بـرای گرفتـن 

وتقاضـای اطالعـات تشـویق کنند.
قانـون دسترسـی بـه اطالعـات دارای شـش فصـل و۳۲ ماده می باشـد 
جمهورکـرزی  رییـس  حکومـت  دردوران  تسـویدآن  بـاالی  کار  کـه 
آغـاز شـده بـود امـا سـرانجام درسـال ۱۳۹۳ مرحلـه تصویب ، توشـیح 
وتنفیـذ قانـون آن تکمیـل گردیـد. ایـن قانـون بـه تاریـخ  دوم دلـو 
۱۳۹۳عمـاًل در مرحلـه تنفیـذ قرارگرفـت و دسـت کـم شـش مـاه بعد 
از آن درسـال ۱۳۹۴خورشـیدی کمیسـیون نظـارت ازحـق دسترسـی 
بـه اطالعـات تشـکیل گردیـد. اعضـای ایـن کمیسـیون متشـکل از ۱۱ 
نهـاد مـی باشـدمانند وزارت اطالعـات وفرهنـگ ،وزارت امورخارجـه ، 
وزارت مخابـرات، ریاسـت عمومـی امنیـت ملی ، انجمـن وکالی مدافع ، 
انجمـن حقـوق دانان افغانسـتان،اتاق هـای تجارت وصنایـع، دو نماینده 
از جامعـه مدنـی دو نماینـده از رسـانه ها و یـک نماینـده دگـر از احزاب 

سیاسـی ؛کـه درمجمـوع تعـداد اعضـای آن بـه ۱۳ تـن می رسـد.
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فشرده گزارش

بررسی عواید سال مالی 1394
الف:هدفبررسی

مطابـق بـه معیارهای بیـن المللی نهاد هـای عالی بررسی)انتوسـای، 
ISSAI۴۰۰۰&۴۱۰۰(،بررسـی رعایـت قوانیـن و مقـررات عوایـد 
واضـح میسـازد کـه آیـا فعالیـت هـای ادارات مالیاتـی و گمرکـی  
وسـایر ادارات عوایـدی مطابـق بـا قوانیـن، مقـررات و صالحیت های 
مربوطـه انجـام یافتـه و یـا خیـر، ایـن موضـوع شـامل گزارشـدهی  
پیرامـون میـزان حسـابدهی مرجـع تحت بازرسـی در مـورد اینکه تا 
چـه انـدازه مرجـع تحت بازرسـی قوانیـن و مقـررات ) ماننـد قوانین 
مالیات/گمـرک و غیـره(، رهنمـود هـای بودجوی، پالیسـی، کد های 
منتشـره و سـایر  اسـناد تقنینـی مربـوط بـه جمـع آوری عوایـد را 

رعایـت نمـوده اند .

ب:آنچهراانجامدادهایم
بـر طبق پالن بازرسـی سـال مالـی ۱۳۹5 اداره عالی بررسـی، تعداد 
)۳۲( مرجـع  شـامل ادارات مالیاتـی، گمرکـی  و سـایر ادارات در 

مرکـز  و والیات کشـور بازرسـی شـده اسـت.

گـزارش نتایـج بازرسـی مراجـع متذکره بعـد از تحلیـل و ارزیابی  به 
تفصیـل جهـت تطبیـق، رفع کاسـتی ها، تحصیـل تفاوت هـای پولی، 
حقـوق دولـت و تقویـه سیسـتم های کنتـرول داخلـی بـه مراجـع 

بازرسـی شـده فرسـتاده شـده است.
افغانــی   )۲5۰۰۰( از  باالتــر  درشــت  ارقــام  گــزارش  ایــن  در 
ــوط )۱۸( اداره  ــر از آن مرب ــوارد مهــم کمت ــای بررســی و م یافته ه
مالیاتــی، مســتوفیت ها )۱۱( اداره گمرکــی و )۱۱( مرجــع از ســایر 

ــت. ــده اس ــه ش ــامل و ارائ ــدی  ش ادارات عوای

ج:وسعتبازرسیدربخشعواید
اجـرای   )۱5۳۰-ISSAI( بررسـی  المللـی  بیـن  معیـارات  مطابـق 
بررسـی رعایـت قوانیـن و مقـررات معامـالت عوایـدی   بـر اسـال  
نمونـه گیـری صـورت میگیرد که در اداره  عالی بررسـی نیز بررسـی 
عوایـد  در بخـش ادارات مالیاتـی  وگمرکـی بـه شـکل قیـدی اجـرا 
میشـود ، کـه ارقـام و فیصـدی پوشـش بررسـی  و نمونـه گیـری در 

جـداول ذیـل ارایه شـده اسـت:
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د:فشردهیافتههایبررسیکهبهحسابوارداتدولتقابلتحصیلاست
در نتیجـه بازرسـی هـای انجـام شـده  در بخـش ادارات مالیاتـی ، گمرکـی و سـایر ادارات عوایـدی یـک سلسـله تفـاوت هـای پولـی بـه حیث 
یافته هـای بررسـی  کـه از سـنجش و تحصیـل بازمانـده بـود  توسـط  بررسـان  اداره عالـی بررسـی مشـخص شـده که بـه واردات دولـت  قابل 

تحصیـل دانسـته شـده و بـه حیـث دسـت آورد هـای  اداره ذیـاًل ارایه میشـود:

1.دراداراتمالیاتی
وجـوه قابـل تحصیـل در  ریاسـت هـای مالیـه دهنـدگان بـزرگ و زون مرکـز از مدرک عـدم وضع مالیـه معاش،کم سنجشـی مالیـه، عدم وضع 
جریمـه  تاخیـر، عـدم پرداخـت مالیـه، عـدم تحویلـی جریمـه تاخیر  در ارایـه اظهـار نامه های  مالیاتـی، عدم اخذ نمبر تشـخیصیه میباشـد که 

توحیـد  آن بـه ارتبـاط بازرسـی سـال مالـی ۱۳۹۴ و قسـماً از سـال های قبل در جـدول )۳( قابل مالحظه اسـت.

اندازهوفیصدیوسعتبازرسیدراداراتمالیاتی

فیصدیبازرسیاندازهنمونهگیریعوایدتحصیلشدهمرجعشماره
%۱۸5۱۷۸۸۷۹۳۰5۹۸۳۶۲۷۸۱۰۳۲ریاست مالیه دهندگان بزرگ۱
%۲۹۲۲۳۷۴5۴۴۳۶۸۶۷۰۴5۱۱۲ریاست مالیه دهندگان زون مرکز۲

%22اوسط21,440,262,4۷46,3۵2,298,261مجموع

اندازهوفیصدیوسعتبازرسیدرگمرکات

فیصدیبازرسیاندازهنمونهگیریعوایدتحصیلشدهمرجعشماره
%۲۴۲۴۴۳۴۹۹۸۴۶۸۸۹۷۲۸۷۱۹ریاست گمرک فراه ۱
%۱۱۷۹۴5۸۴۱۶۰۲۷۳۹۸۹۳۰۶۲۲۳ریاست گمرک ننگرهار۲
%۳۴۹۸۲۶۴۲۱۷۶۴۶۹۹۲۶۲۱ریاست گمرک خوست۳
%۸۸۴۴۳۷۹۹۷۱5۴۹5۰۶۶۸۱۷ریاست  گمرک کابل۴
%۶۱۴۷۲۹۴5۲۲۱۷۹۶۴۰۶۴5۴۲۹ریاست گمرک بلخ5

%22اوسط21,600,۵۷8,098۵,236,61۷,39۷مجموع

درمجمـوعادارهعالـیبررسـیدربخـشعوایـدمالیاتـیوگمرکیمربوطبهسـالمالـی1394بـهانـدازه)22(درصدعواید
تحصیـلشـدهراتحتبازرسـیقراردادهاسـت.
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ارقام به میلیون جدول )۳(          

اداراتمالیاتیشماره
سالمالی

1394139313921392-13931389-1391
افغانیافغانیافغانیافغانیافغانی

۱
ریاست های مالیه 
دهندگان بزرگ و 

زون مرکز
۱۶۱۲۹۲.5۴۱۶۲۳.5۴۱۴.۹۶

2.درمستوفیتها
وجـوه قابـل تحصیـل در مسـتوفیت هـا از مـدرک  تفـاوت عـدم وضع مالیه، کـم تحویلـی مالیه اصنـاف و جایدادها، کم سنجشـی مالیـه،  عدم 
پرداخـت کرایـه بـا جریمـه، عـدم تحویلـی جریمه تاخیـر در  ارایـه اظهارنامه مالیاتـی، کم سنجشـی مالیه و جریمـه، عدم پرداخت مالیه سـهم 
کرایـه بـا جریمـه، عـدم پرداخـت حـق االجاره، عـدم وضع کمیشـن ترانسـپورتی، تاخیـر در پرداخت قسـط تحویلی تعرفه هـا و  تاخیـر در ارایه 

اظهارنامـه سـهم کرایـه می باشـد، کـه توحیـد  آن  در جدول شـماره )۴( قابل مالحظه اسـت.
جدول )۴(                                                                                                                      ارقام به ملیون   

مستوفیتهاشماره
سالمالی

1394139313921392-1394
افغانیافغانیافغانیافغانی

مستوفیت های والیات هرات ، پروان ، بلخ ، خوست ، تخار، ۱
۴۸.۷۱۹.۱۲۱.۳۸۹.۱پکتیا ، میدان وردک، ننگرهار، جوزجان، بامیان و نیمروز

3.درگمرکات
وجـوه قابـل تحصیـل  در گمـرکات از مـدرک تفـاوت عـدم وضـع مالیه  واعانه سـره میاشـت  ، کم سنجشـی محصـول مالیه ، عـدم تصفیه دین  
گمرکـی ، عـدم تحویلـی کرایـه  بـا جریمـه تاخیـر  ، تفـاوت تاخیـر رسـم ارضیـه  ، کم سنجشـی قیمت فـورم  گمرکـی ، جریمه عـدم  بیجک 
،عـدم محصـول بارجامـه ، تفـاوت تسـعیر ارزش  گمرکـی بـا جریمـه    و تفـاوت قیمـت  میباشـد کـه توحیـد ارقـام آن در جدول  شـماره )5( 

ارایه شـده اسـت .

جدول )5(                                                                                                                        ارقام به ملیون

گمرکاتشماره
سالمالی

13941393
افغانیافغانی

۶5۴۸۰.۷ ریاست  های گمرک  والیات خوست، نیمروز، فراه، ننگرهار، پکتیا، بلخ، کابل، هرات و کندهار۱
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4.درسایراداراتعوایدی
  وجـوه قابـل تحصیـل در سـایر ادارات مالیاتـی از مـدرک  کـم سنجشـی کرایـه ، عـدم پرداخـت کرایـه  وجریمه تاخیـر ، تادیه کریـدت کارت  
خـالف اسـتحقاق ، تفـاوت قیمـت ،  سـفریه ، جیـب خرچ و کم سنجشـی قیمت پاسـپورت میباشـد که توحید ارقـام آن در جدول  شـماره )۶( 

ارایه شـده اسـت .

جدول )۶(                                                                                                                      ارقام به ملیون

سایراداراتعوایدیشماره
سالمالی

13941392
دالرافغانیدالرافغانی

۱

 وزرات  تجارت که اداره حمایه از سرمایه گذاری افغانستان 
)آیسا( به آن مدغم شده ،  ریاست عمومی ترانسپورت زمینی، 
ریاست ترانسپورت هرات ، ریاست پاسپورت و ریاست شهرک 

حیرتان

۲.۲۷۰.۰۰۱۴۲.۷۸۰.۴۴

 در مجمـوع یافتـه هـای بررسـی در ادارات مالیاتـی ،گمرکات، و سـایر ادارات که به حسـاب  واردات دولت قابل تحصیل اسـت به تفکیک  سـال 
مالی که در سـال ۱۳۹5 بازرسـی شـده  ذیاًل ارایه میشـود:

- در سال ۱۳۹۴ مبلغ  ۲۳۱۶.۹ ملیون افغانی و ۰.۰۰۱۴ ملیون دالر  
- در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰۹ ملیون افغانی   

- در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲۶.۶۲ ملیون افغانی و ۰.۴۴ ملیون دالر 

هـ:وضعیتتحصیلعوایدپیشبینیشده
چگونگـی تحصیـل عوایـد نظـر بـه پالن پیشـی بینی شـده ،عواید تحصیل ناشـده و فیصدی عـدم تطبیق آن  بابت سـال مالـی۱۳۹۴ در ادارات 

مالیاتـی و گمرکـی کـه شـامل ایـن گـزارش  بوده بـا عوامل آ ن بـه تفکیـک ادارات  مالیاتی  وگمرکـی  در جدول زیر ارایه میشـود:

جدولتحققپالنپیشبینیشدهعوایدبابتسالمالی1394دربخشهایعوایدمالیاتی

عوایدپیشبینیمرجعشماره
شده

عوایدتحصیل
فیصدیعوایدباقیماندهشده

کسرعواید
%۱۹۹۱۲۹۰۱۴۸۰۱۸5۱۷۸۸۷۹۳۰۱۳۹5۰۱۳55۰۷ریاست مالیه دهندگان بزرگ۱
%۳۰۴۶5۰۰۰۰5۲۹۲۲۳۷۴5۴۴۱۲۴۱۲5۴۶۱۳ریاست مالیه دهندگان زون مرکز۲
%۲۳۹۹۸۰۰۰۰۲۰۸۶۳۹۶۷۴۳۱۳۴۰۳۲۶۱۳مستوفیت والیت پروان ۳
%۷۶۲۶۰۰۰۰۷۰۹۰5۸۰۶5۳5۴۱۹۴۸مستوفیت والیت دایکندی ۴
%۳۸۳۸۷۸۰۰۰۰۳۱۶۱۱۷۱۱۱۴۶۷۷۶۰۸۸۸۶۱۸مستوفیت والیت کندهار5
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%۲۱۶۹۸۳۰۰۰۰۱۶۴۱۹۹۴۷۹55۲۷۸۳5۲۰5۲۴مستوفیت والیت بلخ۶
%۱۸۱55۶۳۰۳۱۶۱۷۶۳۶۹۰۱۹۷۹۲۶۱۳۱۱مستوفیت والیت میدان وردک ۷
%۳۳۰۸۱۰۰۰۰۲۹۱۲۷۸۹۴۲۳۹5۳۱۰5۸۱۱مستوفیت والیت غزنی ۸
%۴۴۹۲۲۰۰۰۰۲۸۸۴۰۹۲5۷۱۶۰۸۱۰۷۴۳۳5مستوفیت والیت نیمروز ۹

اوسط%30,24۵,83۷,۷882۷,264,42۵,۷۵22,981,412,03613مجموع

گسـترش نـا امنـی هـا در والیـت و عـدم فعالیـت  برخی  شـرکت ها ،  تاجـران ،حق العبور ها که چشـمه  هـای عایداتی پر در آمـد دولت بوده،  
بیـرون شـدن قـوای ائتـالف ، همـکاری ناکافی  یـک تعداد ارگانهای امنیتی در قسـمت جلـب مودیان و کاهـش عواید بطور اوسـط  باعث )۱۳( 

درصد کسـر عواید  در ادارات متذکره شـده اسـت، کسـر عواید در ادارات گمرکی در جدول ارایه شـده اسـت .

جدولتحققپالنپیشبینیشدهعوایدبابتسالمالی1394دربخشگمرکات

عوایدپیشبینیمرجعشماره
شده

عوایدتحصیل
فیصدیعوایدباقیماندهشده

کسرعواید
%۹۸۰5۲۰۰۰۰۳۴۹۸۲۶۴۲۱۳۴۹۸۲۶۴۲۱۶۴ریاست گمرک والیت خوست ۱
%۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰۲۴۲۴۴۳۴۹۹۸۱۷۰55۶5۰۰۲۴۱ریاست گمرک والیت فراه۲
%۱۳۰55۹5۰۸۳۸۱۱۷۹۴5۸۴۱۶۰۱۲۶۱۳۶۶۶۷۸۱۰ریاست گمرک والیت ننگرهار۳
%۱۳۴۰5۰۰۳5۰۸۸۴۴۳۷۹۹۷۴5۶۰۶۲۳5۳۳۴ریاست گمرک والیت کابل ۴
%۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۴۷۲۹۴5۲۲۸5۲۷۰5۴۷۸۱۲ریاست گمرک والیت بلخ5

%26,۵06,9۷1,18821,600,۵۷8,0984,62۵,۵2۵,93232مجموع

- قیـودات از طـرف حکومـت پاکسـتان برصـادرات کودکیمیـاوی، سـمنت و مواشـی و هکذا مسـدود شـدن راه بنـدر غالم خـان )از تاریخ 
۱۳۹۳/۳/۲(  کـه یگانـه و عمـده تریـن راه انتقـال امـوال تجارتـی گمرک خوسـت میباشـد  و نا امنیها در آن سـوی خط  فرضـی  دیورند  
در وزیرسـتان شـمالی کـه از اثـر آن تعـداد زیـادی از تاجران مسـیر فعالیت شـان را  تغیـر داده و امـوال خویش را از طریق بنـادر همجوار  

والیـات خوسـت، پکتیـا و پکتیـکا توریـد و درگمرکات والیـات متذکره  طـی مراحـل مینمایند توضیح گردیده اسـت.
- عـدم اجـازه و طـی مراحـل محصـول محمولـه های تجـار و شـرکتهای دارنده  جـواز از کابل از طریـق گمرک های سـرحدی و محصول 

آن در والیات.
- طی مراحل محصول وسایط وعراده جات که باید در ترافیک مرکزصورت گیرد در والیات طور جبری محصول میگردد.

- بندش وقفه یی راه تورخم پشاور نسبت حوادث غیر مترقبه .
- افزایـش روز افـزون یـک تعـداد امـوال قابـل محصـول مؤسسـات دولتی و غیـر دولتی به طـور معافی که بطور اوسـط  سـبب ۳۲ درصد  

کسـر  عوایـد در ادارات  گمرکـی  وکاهش عواید  داخلی شـده اسـت .
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چگونگـی عوایـد پیـش بینـی شـده، تحصیل شـده، باقیمانده و کسـر عوایـد در اداره حمایت از سـرمایه گذاری های خصوصی افغانسـتان )آیسـا( 
و ریاسـت های تنظیـم ترانسـپورت زمینی برخـی از والیات.

جدولتحققپالنپیشبینیشدهعوایدبابتسالمالی1394-1393دربخشگمرکات

عوایدپیشبینیمرجعشماره
شده

عوایدتحصیل
شده

عواید
باقیمانده

فیصدی
کسرعواید

%۶۲۲۰۰۰۰5۹۷۳۱۸۱۲۴۶۸۱۹۴اداره حمایه از سرمایه گذاری  افغانستان)ایسا(۱
%5۶۹۹5۳۶۱۶5۱۲۶۳۸۷۳۹5۷۳۱۴۸۷۷۱۰ریاست  عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی۲
%۱5۶۰5۱55۸۱5۰۳۶۹۴۲۴5۶۸۲۱۳۴۴ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی کندهار۳
%۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۰۸۴۶۱۸۸۲۱۱5۳۸۱۱۸۴ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی هرات ۴
%۳۰۰۰۰۰۰۰۱۴5۳۳۸۰۹۱5۴۶۶۱۹۱5۲ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی خوست5
%۲5۰۰۰۰۰۰۱۶۸۴5۴۴۸۸۱5۴55۲۳۳آمریت  تنظیم ترانسپورت زمینی  سمنگان۶
%۱۶۹۶۲5۲۱۲۱5۷۲۶۰۸۲۱۱۲۳۶۴۳۹۱۷آمریت  تنظیم ترانسپورت زمینی  ننگرهار۷
%۱۰۴۴۳۹۲۷۳۷۲۸۷5۴۰۹۳۱5۶۳۸۶۴۳۰ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی بلخ۸

اوسط%13812896۵912389۵8۷1314233094618مجموع

کاهـش  انتقـاالت ،کاهـش میـزان تجـارت درسـطح زون  شـمال ،غـرب وشـرق  عواملـی انـد کـه باعـث ۱۸ د رصد کسـر عوایـد  در ادارات 
متذکره  شـده اسـت .

و:تاثیربررسی
به مالحظه گزارش های ربعوار سال مالی ۱۳۹5 ریاست بررسی عواید اداره مبالغی که به خزانه دولت  تحصیل شده ذیالً  ارایه میگردد.

در نتیجـه تحقـق نتایـج بازرسـی هـای قبلـی اداره عالی بررسـی و وصـول اطمینانیـه هـا در سـال ۱۳۹5 از ادارات مالیاتـی و گمرکی  مبلغ 
)۳۹۷۳۱5۸(   افغانـی در ادارات مالیاتـی، مبلـغ )۲۸5۴۹۶۱۷(  افغانـی در بخـش های  گمرکات ومبلـغ )۹۲۹۲۲5۷( افغانی  در بخش های   
مسـتوفیت  هـا  کـه  جمعـاً مبلـغ )۴۱۸۱5۰۳۲(  افغانـی میشـود بـه خزانـه دولت تحصیل شـده اسـت کـه نقـش اداره عالی بررسـی را در 

افزایـش عوایـد داخلـی وتقویـه بودجه ملی  نشـان میدهد.

ز:طرحهایپیشنهادی
اداره عالـی بررسـی برمبنـی  نتایـج بازرسـی هـای ادارات مالیاتـی ،گمرکـی ، وسـایر ادارات عوایدی شـامل این گـزارش و به منظـور رعایت 
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه بخـش هـای عوایـدی متذکـره  ، افزایـش عوایـد داخلی و تقویـه  بودجه ملـی موارد ذیـل را پیشـنهاد مینماید.

ادارات مالیاتـی وگمرکـی   در مـورد  تحقـق وتطبیـق  یافتـه هـای  بررسـی  که سـبب  افزایش  عوایـد  و اصالحات  بهتر  در پروسـه   .۱
اجراآت شـان میشـود اقدام بموقـع نمایند.

انـدازه عوایـد داخلـی جمـع آوری شـده در سـال ۱۳۹۳ مبلـغ  بازرسـی حسـاب قطعیـه سـال ۱۳۹۴  بـه مالحظـه گـزارش   .۲
)۱۰۰.۰۴۹.۸۹۷.۳۸۰( افغانـی و در سـال  ۱۳۹۴ مبلـغ ) ۱۲۲.۳۴۹.۹۸۱.۸۳۳ (  افغانـی بـوده که به مقایسـه سـال ۱۳۹۳)۱۸.۲( در 
صـد عوایـد  در سـال ۱۳۹۴  افزایـش  را نشـان میدهـد کـه اجـراآت آنهـا در زمینه قابل قدر اسـت، اما کسـر عواید  در برخـی ادارات  
مالیاتـی وگمرکـی  کـه ناشـی از پیـش بینـی نادرسـت عواید، عدم ارسـال بموقع پالن هـای عوایدی به واحـد های مربـوط ، نا امنی ها 
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فعالیتهایتکمیلشده

در برخـی  والیـات ،کاهـش فعالیـت هـای تجارتـی ، عـدم همـکاری  ارگانهـای  امنیتـی  و سـایر عوامـل در جمـع آوری  عوایـد بوده، 
الزم اسـت تـا   ادارات متذکـره  در تفاهـم  بـا وزارت  مالیـه  عوامـل اساسـی آنهـا را  دقیقاً تشـخیص و تدابیـر الزم  را در زمینه اتخاذ 

و عملـی نمایند.
۳. ادارات مالیاتـی  وگمرکـی  بایـد لیسـت مکمـل  شـرکت هـا و سـایر مودیان  را که تابـع معافیت  مالیاتـی گردیده  انـد ترتیب  و ثبت 

دیتابیـس نماینـد تـا حین  بازرسـی ها بـه حیث مدارک مورد اسـتفاده بررسـی  قـرار گیرد.
۴. ادارات مالیاتـی پروسـه  بررسـی اظهـار نامـه هـای مالیاتـی ارایه شـده را تسـریع  بخشـند تا تمـام اظهارنامـه ها تحت بازرسـی تحت 

پوشـش بررسـی  شـان قـرار  گرفتـه  واز کاهـش  عوایـد دولت  جلوگیری شـود.
5. بـه تعـداد )۳۸۸( شـرکت یـا مالیـه دهنـدگان بـزرگ در ریاسـت مالیـه دهندگان بـزرگ ثبت و راجسـتر بـوده که در سـال ۱۳۹۴ به 
تعـداد )۲۲۶( نهـاد بیالنـس فعالیـت و بـه تعـداد )۴۴( نهـاد بیالنس عـدم فعالیت خویـش را ارایه و به تعـداد )۱۱۸( نهـاد بیالنس  های 
شـان  ارایـه نداشـته و بـه تعـداد )۳۷( نهـاد از مالیـه دهنـدگان بـزرگ بـه متوسـط و کوچـک و به تعـداد )۲۴( نهـاد از مالیـه دهندگان 
کوچـک و متوسـط بـه مالیـه دهنـدگان بزرگ نظر به فعالیت شـان شـامل گردیـده اند، ریاسـت مالیه دهنـدگان بزرگ در مورد شـرکت 

هـای کـه بیالنـس ارایـه نکرده انـد تجویـز الزم اتخاذ و طبـق آن  اجـراآت نمایند.
۶. درسـال )۱۳۹۴( بـه تعـداد )۱۰5( دوسـیه و اظهارنامـه مالیـه دهنـدگان بزرگ بررسـی نهائی گردیده و بـه تعداد )۱۴۱( دوسـیه نهاد 
هـای مالیـه دهنـدگان بزرگ نسـبت کمبود پرسـونل از بازرسـی باز مانده ،   بـه تعداد )۱۴۹( نهاد نسـبت عدم اطاعت پذیـری به آمریت 
تطبیـق قانـون و بـه تعداد )۸( دوسـیه نسـبت مشـکالت و اعتراضات نهاد ها به سـمع شـکایات و )۲( دوسـیه به قضایای دولت فرسـتاده 
شـده کـه تاکنـون نتیجـه نهائـی و اجراآت آمریت تطبیق قانون و سـمع شـکایات و قضایـای دولت معلوم نبـوده؛ به تعداد  )۳5( شـرکت 
بـه نسـبت عـدم اطاعـت پذیری ممنـوع الخـروج گردیده ، الزم اسـت تـا اداره مالیه دهنـدگان بزرگ در تفاهـم با وزارت مالیه مشـکالت 

کـه باعـث عـدم بررسـی دوسـیه هـا در نتیجه کاهش عوایـد گردیده شناسـایی و تدابیـر الزم  در زمینه اتخـاذ و عملی نمایند.
۷. در ریاسـت هـای  مالیـه دهنـدگان ومسـتوفیت ها احصائیـه دقیق در مورد اینکـه چه تعداد مؤدیـان، مالیات و جرایـم مالیاتی خویش 
را پرداختـه و چـه تعـداد آنهـا مالیـات و جرایـم مالیاتـی خویـش را پرداخـت نکـرده انـد وجـود ندارد الزم  اسـت تـا در زمینـه  احصائیه  

دقیـق آنها ترتیـب گردد .
۸. بـه علـت ضعـف  کنتـرول  هـای داخلـی جمعـاً مبلـغ)۲۲.۱۱5.۶۱5.5۶۳( افغانـی بابـت باقیـات تحصیـل ناشـده  در ریاسـت مالیـه 
دهنـدگان بـزرگ   درسـال ۱۳۹۳ ذمـت مودیـان باقیمانـده  ، الزم  اسـت بـه همـکاری  ارگانهـای  امنیتـی  درتصفیه و تحصیـل باقیات 

عایداتـی شـان   اقـدام بعمـل آورند .
۹. در تعـداد زیـادی از اسـیکودا )اسـناد محصولـی( در برخـی گمـرکات ، مالحظـه گردیـد کـه قیمت گـذاری عملی اجناس تورید شـده 
مطابـق بـه ارقـام ثبـت شـده در دیتابیـس در مغایـرت با ارقـام انعـکاس یافته در اسـیکودا بـوده که موجـب تثبیت کم قیمـت اجناس و 
جمـع آوری کـم محصـول گمرکـی گردیده اسـت.که البته دلیل آن اتکا به اوراق ترتیب شـده توسـط کمیشـن کاران  و عـدم نظارت الزم 
از تطبیـق دقیـق آن توسـط مسـؤلین گمـرک مـی باشـد ایجاب مینماید تـا ادارات گمرکـی  در رفع ایـن نقیصه  که سـبب کاهش عواید 

میشـود  اقدام  نمایند.
۱۰. در اکثـر مسـتوفیت هـا در قسـمت تحصیـل باقیـات ماضیـه توجـه نگردیـده اسـت چنانچـه در مسـتوفیت والیـت هـرات مبلـغ 
)۱5.۳۰۰.5۶۹( افغانـی، در مسـتوفیت والیـت لغمـان مبلـغ)۴5.۰۸۰.۳۸5( افغانـی، مسـتوفیت سـمنگان مبلـغ )۲.۰۷۲.۴۲۲( افغانی و 
در مسـتوفیت والیـت ننگرهـار مبلـغ)۳۹.۰۰۹.۸۸۷( افغانـی در سـال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بـدون تحصیل باقیمانده اسـت، ایجـاب می نماید تا 

مسـتوفیت هـای ذیربـط بـه همـکاری نیـرو هـای امنیتـی  بـه خصـوص پولیـس  در تحصیل و تصفیـه باقیـات اقـدام نمایند .
۱۱. وزارت مالیـه  بـه منظـور جلوگیـری  از گریـز مودیـان  از پرداخـت عوایـد  و قطـع فعالیـت کمیشـن  کاران ،گمـرکات کشـور را  بـه 
   Online وسـایل تکنالـوژی امـروزی  مجهـز و در صـورت امـکان  خانـه  پـری  اظهـار نامه هـای مالیاتی ، محصـول گمرکی  را به شـکل
عیـار  نماینـد  تـا  ارتبـاط  مسـتقیم  مودیـان بـا  کارمنـدان  گمـرک  و ادارات  مالیاتـی  قطـع و از  فسـاد متوقعـه  جلوگیـری  بعمل آید .

۱۲. وزارت ترانسـپورت بـه منظـور جلوگیـری از کسـر عوایـد پیش بینی شـده پالن عوایدی را  از آغاز سـال مالی به  واحـد های  مربوطه 
شان ارسـال نماید.
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خالصـهیافتههـایعمـدهبررسـیپیرامونسیسـتمجدید
تقاعد ریفـورم

• نظـر بـه اهـداف قبآل تعین شـدهء پـروژه ریفـورم تقاعد و به اسـاس 
مـاده شـماره )۲۶( رهنمود بانک جهانی، ریاسـت خزینـه تقاعد مکلف 
گردیـده اسـت تا اسـتراتیژی عملیاتـی پروژه جدیـد ریفـورم تقاعد را 
بـه منظـور تحقـق اهداف تعیـن شـده در سـال ۲۰۱۳ ترتیـب نماید، 
ولـی با تأسـف با وجود گذشـت چهار سـال اسـتراتیژی مذکـور بدلیل 
ضعـف مدیریتـی ترتیب نگردیده اسـت، نبود اسـتراتیژی و کار شـیوه 
هـای دقیـق از جمله عوامل می باشـد کـه باعث تاثیـرات منفی باالی 
عملکـرد پـروژه ریفـورم تقاعـد گردیـده که در بخـش هـای زیرین به 

آن اشـاره مـی گردد. 
• بودجـه واصله انکشـافی پروژه حمایوی مصئونیـت اجتماعی و  پروژه 
جدیـد ریفـورم تقاعـد طـی سـال ۱۳۹۲ )%۳۳( فیصـد، سـال۱۳۹۳ 
)%۴۲( فیصـد و در سـال ۱۳۹۴)%۳۹( فیصـد بدلیـل نبود اسـتراتیژی 
عملیاتـی و راه کار هـای مشـخص، ضعـف برنامـه ریـزی دقیـق، عدم 
تطبیـق پـروژه درمیعـاد معینـه، ظرفیـت پائیـن کارمنـدان، باالخص 
پرسـونل پـروژه ریفـورم تقاعـد در زمینـه مصـرف تخصیصـات واصله 

غـرض مقاصـد انکشـافی، به مصرف نرسـیده اسـت.  

• یکـی از اهـداف پـروژه جدیـد ریفـورم تقاعـد، بلنـد بـردن ظرفیـت 
مسـلکی کارمنـدان دولتـی ریاسـت خزینـه تقاعـد مـی باشـد، ولـی 
متأسـفانه بـا وجود بـراه اندازی آموزش های مسـلکی بـرای کارمندان 
مذکـور، ظرفیـت مسـلکی کارمنـدان انکشـاف متناسـب نداشـته تـا 
امـورات سیسـتم جدیـد ریفـورم به آنها سـپرده شـود و اکثریـت امور 
سیسـتم جدیـد ریفـورم تقاعـد توسـط کارمنـدان بالمقطـع اجـرا می 
گـردد. و مهـارت اسـتفاده از سیسـتم جدیـد منحصـر به یک شـخص 
میباشـد، در صـورت عدم موجودیت شـخص متذکره باعـث می گردد 

تـا متقاعدیـن سـاعتها در حال انتظـار باقـی بمانند.

• یافتـه هـای بررسـی نشـان میدهـد، بـا وجودیکـه سیسـتم جدیـد 
ریفـورم تقاعـد بـه منظـور فراهـم آوری سـهولت هـا شـامل :

- متقاعدیـن همه سـاله به ریاسـت خزینه تقاعد مراجعـه ننمایند، 
تمـام امتیـازات خویـش را الـی مـدت سـه سـال از طریـق بانـک 

مربوطـه میتواننـد اخـذ نمایند.
بـدون  و  آنالیـن  بـه شـکل  متقاعدیـن  اسـناد  مراحـل  -  طـی 

گیـرد. صـورت  سـرگردانی 
-  جلو متقاعدین خیالی گرفته شود.

-  تمامـی ادارات از سـال ۲۰۰۹ الـی ۲۰۱۳ نظـر بـه تفاهنمامـه 

جدیــد سیســتم  بازرســی  نتایــج  فشــرده 
ــدارکات وزارت کار، ــتم ت ــد و سیس ــورم تقاع ریف
امــور اجتماعــی، شــهدا و معلولین طی ســال 1395
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میـان بانـک جهانـی و دولـت افغانسـتان ثبـت سیسـتم جدیـد گردد.
ایجـاد گردیـده، ولـی نظـر بـه اهـداف تعییـن شـده فوق، ریاسـت 
خزینه تقاعد نتوانسـته تمامی ادارات مربوط دولت را ثبت سیسـتم 
نمایـد بلکه پـروژه مذکور تمدید اخـذ نموده و رونـد آنالین نمودن 
ادارات جریـان دارد، وضمنـاً باوجـود تطبیق سیسـتم جدید ریفورم 
تقاعـد، مشـکالت و چالـش هـا تـا هنـوز بر طـرف نگردیده اسـت،  
تجمـع کتلـه عظیمـی از متقاعدیـن در خزینـه تقاعـد غـرض اخذ 
حقـوق تقاعـد و انتظـار طوالنـی متقاعدیـن، طـی مراحـل طوالنی 
اسـناد کـه متقاعدیـن محتـرم سـرگردان در دهلیـز ها می باشـند 
و از مسـئوولین شـاکی انـد، اجـراآت بـدون در نظـر گرفتن جدول 
نوبتی متقاعدین، اشـتباهات در اسـم، حسـاب بانکی و کارت هویت 
تعـدادی از متقاعدیـن افـزون بـر آن تماس متقاعدین بـا کارمندان 
بخـش هـای محاسـبه و تادیـات قطع نشـده مشـکالت متقاعدین 
ازطریـق دریچـه های واحـد حل نمی گـردد و متقاعدیـن به دفاتر 
محاسـبه و تادیـات رجوع نموده، سـاعت ها انتظار مـی مانند  و در 

داخل شـعبات مشـکالت خویـش را حل مـی نمایند. 

تصاویـر فوق نشـان می دهد، تعـداد زیـادی از متقاعدین که جهت 
اخـذ حقـوق تقاعـد وانتظارطوالنـی شـان در دهلیـز های ریاسـت 

تقاعد  سـرگردان هسـتند.

• باالثـر تطبیق پـروژه جدید ریفـورم وراجستریشـن متقاعدین در 
سیسـتم جدید ازتعـداد مجموعی)۱۶۰۰۰۰( بتعـداد )۸۴۶۱5( نفر 
متقاعد الی سـال -۱۳۹۴ شـامل سیسـتم گردیده اسـت و متباقی 

) ۷5۳۸5( به شـمول والیات شـامل سیسـتم نگردیده اسـت. 
• متقاعدیـن جدیـد از تعـداد )۲۹( اداره و وزارت خانـه بـه شـکل 

انالیـن بـه سیسـتم جدید تقاعد  وصـل گردیده، متباقـی ادارات به 
سیسـتم جدیـد با وجـود گذشـت )۶( سـال وصل نگردیده اسـت.

• تثبیـت تعـداد )۱۹( تـن متقاعدیـن خیالی ریاسـت مـواد نفتی، 
وزارت تجـارت کـه از جملـه تعـداد )۶( تـن آن در سیسـتم جدید 
کامپیوتـری نیـز ثبـت و راجسـتر گردیده اسـت. موضـوع از جانب 
اداره عالـی بررسـی جهت تعقیب و پیگیری بـه اداره  لوی حارنوالی 
محـول گردیـده اسـت.   )تفصیـل موضـوع در بخـش دوم گـزارش 

قابـل مالحظه می باشـد(

• مفتیشـن ما در جریان بازرسـی از تعداد متقاعدیـن در مورد رضایت 

و عـدم رضاعیـت از عملکـرد ریاسـت خزینـه تقاعـد طی پرسشـنامه، 
مصاحبـهء را  انجـام داده انـد که خالصه مصاحبه دو تـن از متقاعدین 

طـور نمونـه قرار ذیـل تحریر مـی گردد:   
‹ جـوره بیـگ ولد بری یـک تـن از متقاعدین بندر حیرتـان وزارت 
تجـارت، مـدت چهـار مـاه سـرگردان و چندیـن بـار بـه ریاسـت 
خزینـه تقاعـد مراجعـه کـرده ولـی حقـوق خویـش را تـا اکنـون 
مـورخ ۱۳۹5/5/۱۲ اخـذ نکرده اسـت. موصوف از برخورد شـعبات 
و مسـوولین ریاسـت خزینه تقاعد نیز شـاکی می باشـد و شـکایت 
داشـتند کـه جـدول نوبتـی متقاعدیـن مـد نظـر گرفته نمی شـود. 
‹ نورمـه بنـت تاج محمـد، متقاعـد وزارت معارف کـه جهت اجرای 
حقـوق پـدرش مراجعه کرده اسـت، شـکایت دارد کـه از برج حمل 
۱۳۹5 بدیـن طـرف ده هـا بـار بـه ریاسـت خزینـه تقاعـد مراجعه 
کـرده اسـت ولـی قادر بـه دریافت حقـوق تقاعد پدرش الـی اکنون 
۳۰ سـرطان ۱۳۹5 نگردیـده اسـت، همچنـان موصوفـه از برخورد 

نادرسـت شـعبات و مسـئولین نیز ناراضی بوده اسـت.
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تصاویـر فـوق نشـان می دهـد کـه تمـاس متقاعدیـن باکارمندان 
بخـش هـای محاسـبه وتادیـات قطـع نشـده بـا مراجعـه ازدریچه 
واحد مشـکالت شـانرا حل ننموده  بلکه داخل شـعبات میشـوند، 
کـه اهـداف پـروژه جدید ریفـورم تقاعد را تحت سـوال قـرار داده 

است.

•  بـه اسـاس کنتـرول عینی بررسـان، به مشـاهده رسـید کـه تعداد 
میزهـا و چوکـی هـای دفاتـر و دهلیـز انتظار ریاسـت خزینـه تقاعد، 
شکسـته و فرسـوده گردیـده اسـت و قابـل اسـتفاده نمـی باشـد که 
دریـن قسـمت هیچ نـوع اقدام جهت ایجـاد رفع این مشـکل و فراهم 
آوری سـهولت بـرای متقاعدیـن بعمـل نیامـده اسـت و متقاعدیـن با 

وجود سـاعت هـا انتظـار جای بـرای نشسـتن ندارند.

تصویرفـوق نشـان دهنـده چوکـی هـای شکسـته فلـزی صالـون 
انتظـار متقاعدیـن میباشـد، کـه قابـل اسـتفاده نبـوده و از طـرف 
ریاسـت خزینـه تقاعـد درحفـظ ومراقبـت آنهـا توجـه صـورت 

نگرفتـه اسـت.

تصویرفـوق نشـان دهنـده ای میزهـای شکسـته چوبـی دفاتر، که 
قابـل اسـتفاده نمیباشـد و از طرف ریاسـت خزینـه تقاعد درحفظ 

ومراقبـت آنهـا توجـه صورت نگرفته اسـت، می باشـد.

تصویـر فـوق نشـان دهنده ای چوکی های شکسـته فلـزی صالون 
انتظـار متقاعدیـن میباشـد، کـه قابـل اسـتفاده نبـوده و از طـرف 
ریاسـت خزینـه تقاعـد درحفـظ ومراقبـت آنهـا توجـه صـورت 

نگرفتـه اسـت، می باشـد.

• یافتـه های ما نشـان میدهـد، وجوه هنگفت مبلـغ/۲۹.5۰۶.۷۶۶– 
افغانـی طـی سـال ۱۳۹۱ بـه منظـور ترمیـم تعمیرریاسـت خزینـه 
تقاعـد بمصـرف رسـیده اسـت ولی نظر به مشـاهده عینی که توسـط 
بررسـان مـا صـورت گرفـت، نواقـص شـامل ) درزهـای دیوار، شـوره 
زده گـی هـا و  شکسـتگی هـای تعمیـر (که بعـد از ختـم کار نظر به 
بـرآورد ثانی توسـط نماینده وزارت شـهر سـازی قبـآل تثبیت گردیده 
الـی اکنـون مـؤرخ ۱۳۹5/۶/۳۱ مرفـوع نگردیده و تعمیـر به وضعیت 

قبلـی باقی مانده اسـت.
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تصویرفـوق، شکسـتگی قفـل ها و غیـره موارد از سـاحه  کار ترمیم 
و نو سـازی تعمیر ریاسـت خزینه تقاعد که بشـکل اساسـی صورت 

نگرفته اسـت، را نشـان می دهد .

تصاویـر فـوق، درزهـاو شکسـتگی هـا، شـوره زدگـی دیواراطاقهای 
از سـاحه کار ترمیـم و نوسـازی تعمیـر ریاسـت خزینـه تقاعـد که 

ترمیـم آن بطوراساسـی صـورت نگرفتـه اسـت، را نشـان میدهد.

•  در سـال مالـی-۱۳۹۴ بـه اسـاس اظهـارات ریاسـت عمومـی 

خزینـه تقاعـد جمعـاً مبلـغ/-۱.۴۹۳.۷۳۷.۱۴۲ افغانـی در مصـرف 

بودجـه بدلیـل تطبیـق سیسـتم جدید و بـه کار گیـری روش های 
جدید، صرفه جویی را نشـان داده اسـت. بعد از بازرسـی بررسان ما 
متوجـه گردیـد که مبلغ فـوق صرفه جوئـی نبوده بلکـه متقاعدین 
در همـان سـال غرض اخذ حقـوق تقاعد خویش به ریاسـت خزینه 
تقاعـد مراجعـه نکـرده اند، وحقوق شـان درریاسـت خزینـه تقاعد 
باقیمانـده ودر سـال بعـد حقوق دوسـاله خویش را اخذ نمـوده اند، 
ریاسـت خزینـه تقاعـد همیـن مـورد را بـه عنـوان صرفـه جویـی 
انعـکاس داده اسـت، ارائه معلومات نادرسـت ریاسـت خزینه تقاعد 
در رابطـه بـه فعالیـت هـا و عملکرد های شـان به مقامـات دولت و 
رهبـری وزارت کار، امـور اجتماعـی، شـهدا و معلولین نیـز از جمله 
فکتـور هـای محسـوس می گـردد تا مقامـات در خـالی معلوماتی 
قـرار گیرد و در سـاحات که مشـکالت وجـود دارد و عرضه خدمات 

درسـت صـورت نمی گیـرد،  توجـه دقیق صـورت نگیرد.

خالصـهیافتـههـایعمومـیازنتایـجبازرسـیوزارتکار،
اموراجتماعـی،شـهداءومعلولیـن

1.بودجه
مصـرف بودجـه انکشـافی نشـان دهنـده رشـد و انکشـاف   .۱.۱
اقتصـادی و قـدرت بـه کار انـدازی سـرمایه یک کشـور می باشـد، 
وزارت  کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین نتوانسته از منابع مالی 
)بودجه( که وزارت مالیه در اختیار شـان قرار داده اسـت، اسـتفاده 
اعظمـی نمایـد. ایـن در حالیسـت کـه وزارت کار و امـور اجتماعی، 
شـهدا و معلولین از مجموع بودجه منظور شـدهء انکشـافی در سال 
۱۳۹۲، )۳۲.۹۱( درصد، درسـال ۱۳۹۳ ، )۶۹.۱۳( درصد و درسـال 
۱۳۹۴، )۶۴.۲5( درصـد را نتوانسـته، بمصرف برسـاند. پائین بودن 
سـطح مصـرف بودجـه انکشـافی انعـکاس دهنـده عـدم نظـارت و 
کنتـرول بر عملکرد بخش های انکشـافی توسـط ریاسـت نظارت ، 
ضعـف مدیریـت مالـی، تدارکاتی، کنتـرول داخلی و اجـراآت ناقص 

کارمنـدان بـه دلیل سـطح پائیـن تحصیلی می باشـد.
 

2.منابعبشری
۲.۲. تعـداد کثیـر کارمنـدان وزارت کار، امـور اجتماعـی، شـهدا و 
معلولیـن در سـطح پائیـن تحصیلی قـرار دارند، در مجمـوع وزارت 
محتـرم تعـداد )۶۸۴۲( کارمنـد در تشـکیل موجـود دارد، ازجمله 
تعـداد )۳۳( تـن ماسـتر، تعـداد )۴۳۶( تـن لیسـانس و متباقـی 
)۶۳۷۳( تـن کـه )۸۷( فیصـد را تشـکیل میدهـد، دارای سـطح 
تحصیلـی پائینتر از لیسـانس می باشـد، سـطح پائیـن تحصیلی از 
جملـه عوامـل اسـت که بـاالی فعالیـت هـا و عملکرد هـای وزارت  
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تاثیـرا گـذار بـوده و باعـث گردیـده، پـروژه ها بـه وقت معیـن و با 
کیفیـت مناسـب تطبیـق نگـردد و در عرضـهء خدمـات نواقـص و 

کمبـودی ها محسـوس گـردد.  
اسـتخدام کارمنـدان بالمقطع طـی سـالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۴   .۲.۳
نیز از جمله نقاط مشـکل زا محسـوب می گردد، طی سـال ۱۳۹۲ 
تعـداد )۱۹۸( بسـت در مرکـز وزارت کمبـود بـوده ولـی بالمقابـل 
تعـداد )۴۸۱( تـن کارمنـد بالمقطـع اسـتخدام گردیـده، به همین 
ترتیـب در سـال ۱۳۹۳ تعـداد )۲۹۴( بسـت کمبـود در مقابـل 

تعـداد )۴۷۰( تـن کارمنـد بالمقطـع اسـتخدام گردیده و در سـال 
۱۳۹۴ تعـداد )۳۶۹( بسـت کمبـود  کـه بـر عکـس تعـداد )۴۰۴( 
تـن بالمقطـع اسـتخدام شـده اسـت. کارمنـدان بالمقطـع مطابـق 
احـکام متعـدد مقـام وزارت جـذب گردیـده انـد. وزارت  در عـوض 
اسـتخدام کارمنـدان بالقطع میبایسـت بسـت های کمبـود خویش 
را تکمیـل مـی نمود ، بسـت هـای کمبود در مقایسـه با اسـتخدام 
کارمنـدان بالمقطـع کمتـر مـی باشـد، بنـآ خطرضیاع وجـوه مالی 

بابـت اسـتخدام اشـخاص خـارج ازتشـکیل متصور می باشـد. 

3.پالنراهبردی
پـالن  معلولیـن  و  شـهداء  اجتماعـی،  امـور  کار،  وزارت   .۳.۳
راهبـردی سـالهای )۱۳۹5-۱۳۹۲( را ترتیـب نمـوده اسـت ولـی 
پـالن متذکـره  بنابـر ضعـف در طـرح و ترتیب پالیسـی هـا و کار 
شـیوه هـای مشـخص به طور کلـی در مرحله تطبیق قـرار نگرفته 
، چنانچـه در اسـتراتیژی مذکـور بـاالی شـاخص های )بـازارکار، 
ایجـادکار، انکشـاف مهـارت هـا، اصـالح حقـوق تقاعـد، انکشـاف 
تأمیـن اجتماعـی، رفـاه برای معلولیـن، حفاظت اطفـال، مصؤنیت 

شـهداء  ازفامیـل  حمایـت  و  پذیـر  اقشارآسـیب  از  اجتماعـی 
ومعلولیـن( بـه تفصیـل تذکر بعمل آمده اسـت ولـی جهت تحقق 
ایـن اهـداف، پالیسـی مشـخص ترتیـب نگردیده اسـت. ضعف در 
طـرح و ترتیب پالیسـی هـا و راهکار های واضح و روشـن از جمله 
عوامـل محسـوب مـی گردد که بـاالی فعالیـت هـای وزارت تاثیر 
گـذار بـوده و از جملـه )۱۳( پـروژهء که در پالن راهبـردی عنوان 
گردیـده اسـت تعداد )5( پـروژه تطبیـق و متباقی تطبیق ناشـده 

باقـی مانده اسـت.

تشکیلمنابعبشریوزارتکار،اموراجتماعی،شهداومعلولیندرسطحمرکزووالیات
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جـدول فـوق نشـان میدهـد کـه در سـطح وزارت )%۸.۷۸ ( کارمنـدان دارای درجه تحصیلی ماسـتر و لیسـانس، متباقی )۹۱( درصـد، دارای 
درجـه تحصیلی پائینتر از لیسـانس می باشـد.
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4.روندنظارت
۴.۴. ریاسـت نظـارت و ارزیابـی کـه در تطبیـق پـالن هـا و 
نظـارت پـروژه هـا مسـئولیت دارد، از تطبیـق و پیشـرفت 
اهـداف راهبـردی وزارت آگاهـی نـدارد، و هیـچ نـوع نظارت 
از پـروژه هـا و برنامـه هـا، در طـول سـه سـال اخیـر بعمـل 

نیـآروده اسـت.

خالصـهیافتـههـایعمـدهبررسـیپیرامـونسیسـتم
تـدارکات»نقطـهتمرکـزبررسـیعملکـرد«

1.پالنگذاریتدارکاتی
پروسـه پالنگـذاری بایـد روی تکمیـل قـرار داد هـای تدارکاتـی 
سـاختمانی ، اجنـاس و خدمـات در جریـان یک سـال مالی تمرکز 
نمایـد. در جریـان بازرسـی بمالحظـه رسـید کـه تمام ریاسـت ها 
بطور سیسـتماتیک رهنمود هـای پالنگذاری را رعایـت ننموده اند.

اجرای تدارکات درسـال ۱۳۹۲ حدوداً مبلـغ/۶۳۷۴۹5۶۰- افغانی، 
درسـال۱۳۹۳ مبلـغ /۳۶۲۶۲۳۱۲- افغانـی و در سـال ۱۳۹۴ مبلغ 

/۴۲۹5۸۷۶۹- افغانـی زیـر پنجصـد هـزار افغانی بوده اسـت.
• در سـال ۱۳۹۲ مبلغ/۱۲۰۰۰۰۰۰- افغانی درپالن تدارکاتی 

شـامل بوده امـا مبلـغ/۶۳۷۴۹5۶۰- افغانی خریـداری پرچون 
صورت گرفته اسـت.

• در سـال۱۳۹۳ مبلغ/۲۰۰۰۰۰۰۰- افغانـی درپالن تدارکاتی 

شـامل بـوده درحالیکـه مبلـغ/۳۶۲۶۲۳۱۲- افغانـی خریداری 
پرچـون صورت گرفته اسـت.

• بـه همیـن ترتیـب در سـال ۱۳۹۴ مبلغ/۴۰۰۰۰۰۰-افغانی 
درپـالن تدارکاتی شـامل بوده امـا مبلـغ /۴۲۹5۸۷۶۹-افغانی 

خریـداری طورپرچـون خریداری گردیده اسـت.
• بنـاً سیسـتم کنتـرول رهبـری بـر اجـراآت ریاسـت تهیـه 

وتـدارکات بـا ضعـف مدیریت قابـل مالحظۀ مواجه می باشـد، 
کـه بالثـر چنیـن اجـراآت ، قانـون وطرزالعمل تـدارکات نقض 
شـده اسـت وتـدارکات قابـل رقابت به پروسـه خریـداری های 

پرچـون زیـر پنجصـد هـزار افغانـی مبـدل گردیده اسـت.
• همچنیـن ضعـف در تثبیـت نیازمنـدی از جملـه عوامـل 

مـی باشـد که ریاسـت تهیـه تـدارکات نتوانسـته بـه صورت 
دقیـق اجنـاس مـورد ضـرورت وزارت را پیـش بینـی نماید، 
فلهـذا در تهیـه اجنـاس بـه شـکل انفـرادی وپرچـون اقـدام 

بعمـل آورده اسـت.
• ضعـف مسـؤولین در قبـال مدیریـت تحویلخانـه هـا و انبـار 

شـدن اجنـاس طـی سـال های متمـادی کـه قسـمت ازآن به 
مـرور زمـان بنابـر پراگندگـی دیپوهـا در حـال ازبیـن رفتـن 
اسـت، نیـز نشـان دهنـده آنسـت کـه در ایـن وزارت تثبیـت 
احتیـاج پیرامـون تهیـه اجناس بطـور دقیق برنامـه ریزی و در 

نظـر گرفته نشـده اسـت.

2.منابعبشریبخشواحدهایتدارکاتی
یافتـه هـای بررسـی نشـان میدهد ، عـدم موجودیـت بخش واحد 
تدارکاتـی درسـطح وزارت کـه فعالیت هـای تدارکاتـی همآهنگ 
و انسـجام گـردد باعـث گردیـده تـا تـدارکات بخش هـای بودجه 
و  شـود  پیشـبرده  بـه  طورجداگانـه  هرپـروژه  توسـط  انکشـافی 
همآهنگـی الزم بیـن پروژه ها، ریاسـت تهیه و تـدارکات و ادارات 
ذیربـط وجود نداشـته باشـد و ریاسـت تهیه و تـدارکات از فعالیت 
هـای تدارکاتـی پـروژه هـا اصآل اگاهـی نـدارد ، که چنیـن حالت 
در بخـش هـای مالـی و منابـع بشـری نیز محسـوس گردیده اسـت. 
جداگانـه  دربخشـهای  کارمنـدان  اسـتخدام  دیگـر  جانبـی  از 
تدارکاتـی ) ریاسـت تـدارکات و پـروژه ها ( تورم تشـکیالتی را به 

بـارآورده وباعـث افزایـش هزینـه هـا نیـز گردیـده اسـت. 

درجهتحصیلیکارمندانوتشکیلسالهای1392-1394ریاستتدارکات
فیصدی بکلوریا فوقبکلوریا لیسانس کمبود موجود اصلبست سال شماره

)%۷( لسانس، )%۷( فوق بکلوریا،
)%۸۶( بکلوریا 

۲۴ ۲ ۲ ۳ ۲۸ ۳۲ ۱۳۹۲ ۱

)%۱۶( لسانس، )%۱۳( فوق بکلوریا،
)%۷۱( بکلوریا 

۲۲ ۴ 5 ۹ ۳۱ ۴۰ ۱۳۹۳ ۲

)%۱۸( لسانس، )%۱۴( فوق بکلوریا،
)%۶۸( بکلوریا 

۱۹ ۴ 5 ۱۲ ۲۸ ۴۰ ۱۳۹۴ ۳
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طـی سـالهای ۱۳۹۳ الـی ۱۳۹۴ از جملـه )۳۱( بسـت موجـود در 
ریاسـت تهیـه و تـدارکات تعـداد )5( تـن دارای درجـه تحصیلـی 
لیسـانس، تعـداد )۴( تـن فـوق بکلوریـا و متباقـی ) ۲۲ ( تن دارای 
درجـه تحصیلـی بکلوریـا بوده اسـت که در طول سـه سـال اخیر در 
حـدود )۷۱( درصـد کارمنـدان پائینتـر از لیسـانس و غیـر مسـلکی 

در بخـش ریاسـت تهیـه و تـدارکات ایفـای وظیفـه نموده اسـت. 
کارمنـدان ریاسـت تهیـه و تـدارکات از ظرفیـت های الزم مسـلکی 
برخـوردار نمـی باشـد، کارمنـدان مذکـور از تکنالـوژی معلوماتـی 
جدیـد اسـتفاده نمـی نماینـد. جهـت حفـظ و نگهـداری اطالعـات 
از برنامـه ابتدائـی )Ms.Word( کار گرفتـه مـی شـود. دیتابیـس 
تـدارکات طـرح و دیزایـن نگردیـده اسـت تـا اطالعـات بـه شـکل 
اساسـی نگهـداری و سـهولت هـای کاری فراهـم گـردد. بنابر ضعف 
مدیریتـی و موجودیـت ظرفیـت الزم، گـراف عـدم رعایـت قانـون 
وطرزالعمـل تـدارکات بـاال میباشـد. چنانچـه باالثـر عـدم رعایـت 
درخصـوص قانـون متذکـره یکتعداد قراردادها نسـبت مشـکالت به 

اداره څارنوالـی احالـه گردیده اسـت.
همچنـان یافتـه هـای مـا نشـان میدهـد، اکثریـت هیـات ارزیابـی و 
آفر گشـائی کـه تعین گردیـده اسـت، دارای درجه تحصیلـی بکلوریا 
و فـوق بکلوریـا  )پائینتـر از لیسـانس( مـی باشـد، کـه ایـن خـود در 
ارزیابـی آفـر هـا و انتخاب داوطلبـان واجد شـرایط، نقـش و تاثیرات 

منفـی بـر جا گذاشـته اسـت. 

3.قراردادها
قـرارداد آمـوزش تعلیمـات فنـی وحرفـه یـی بـرای )۳۰۰( تن در 
ولسـوالی هـای )نهرسـراج، مارجه  و سـنگین( والیـت هلمند طی 
سـال ۱۳۹۲ بـه مبلـغ/-۱۸.۶۲۱.۲۰۰ افغانـی بـا مؤسسـه احیای 
مجـدد و انکشـاف دهات افغانسـتان عقـد گردیده ، )%۳۰( قسـط 
اول بـه موسسـه قـرارداد کننـده پرداخـت گردیـده، ولی قـرارداد 
قبـل از تکمیـل شـدن و تحقـق اهـداف پـروژه کـه ارایـه خدمات 
آموزشـی فنـی و مسـلکی بوده توسـط داراالنشـای شـورای عالی 
صلـح بنابـر عدم شـفافیت پروسـه تدارکاتی فسـخ گردیده اسـت. 
چنیـن اجـراآت ناقـص باعـث ضایـع مبلـغ/-5.5۸۶.۳۶۰ افغانـی 
گردیـده و در ضمـن قـرارداد مذکـور بـار بـا هیـچ موسسـهء عقد 
نگردیـده و متباقـی وجوه کمکـی دوباره به حسـاب تمویل کننده 

)Donor( واریـز گردیده اسـت. 
قـرارداد امـور خدماتی )آموزش ها وارتقـای ظرفیت ( برای )۱۶۰( 
تـن درسـاحه دوغ آبـاد و دشـت برچـی بـه مبلـغ/-5۴۰۰۰۰۰ 
افغانـی بـا مؤسسـه نـوای صلـح طـی سـال ۱۳۹۲ بـرای مـدت 
هشـت مـاه عقـد قـرارداد گردیـده اسـت. اعطـای قـرار داد بـه 

داوطلـب غیـر واجـد شـرایط صـورت گرفتـه اسـت، در مرحلـه 
ارزیابـی ابتدائـی )شـارت لسـت آفـر هـا( داوطلب بازنده مؤسسـه 
پیـام نـور نمرات بلنـد را اخذ نموده اسـت، ولـی در ارزیابی بعدی 
تخنیکـی کـه عین شـرایط قبلی در نظر گرفته شـده اسـت، برای 
داوطلـب مذکـور نمـرات کمتر داده شـده اسـت، و برعکـس برای 
داوطلـب برنـده مؤسسـه نـوای صلـح نمـرات بـاال در نظـر گرفته 
شـده اسـت. افـزون بـر آن، بـا وجود کـه مؤسسـه پیام نـور مبلغ 
/-۲۸۳۰۰۰ افغانـی آفـر نازل نسـب به شـرکت برنـده ارائه نموده 
اسـت، توسـط هیئـت ارزیابی غیر واجد شـرایط شـناخته شـده و 

بـا شـرکت نـوای صلـح عقد قـرارداد صـورت گرفته اسـت.
پایـه  یافتـه هـای مـا نشـان میدهـد، طـی سـال ۱۳۹۱ یـک 
مبلـغ/-۱۲5۱۹۰۰  بـه  وات  کیلـو   )۷5( ظرفیـت  بـا  جنراتـور 
افغانـی بـرای ریاسـت خزینـه تقاعـد خریـداری گردیـده ، ولـی 
جنـس مذکـور بنابـر ظرفیـت پائیـن )کیلـو وات پائیـن( مـورد 
اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت، ایـن عمل نشـان دهنـده ضعف در 
بخـش تـدارکات بدلیـل عـدم تثبیت نیازمنـدی دقیـق تخنیکی 

باشـد.   می 
    همچنـان یکپایـه ترانسـفارمر بـه مبلـغ/-۲۴۳۹۱۹۰ افغانـی 
بمنظـور اسـتفاده بخـش Server Room(( خریـداری گردیده 
اسـت، امـا بنابـر عـدم هماهنگـی قبلـی بیـن ریاسـت عمومـی 
خزینـه تقاعـد و ریاسـت مالیـه دهنـدگان بـزرگ کـه همجـوار 
ریاسـت متذکـره مـی باشـد، شـبکه بـرق اتصال پیـدا نکـرده و از 
ترانسـفارمر متذکره با وجود گذشـت بیشـتر از یک سـال استفاده 
صـورت نگرفتـه اسـت. اجنـاس فـوق بـدون اسـتفاده باقـی مانده 
اسـت و اجـراآت ناقـص تدارکاتـی ریاسـت خزینـه تقاعـد از یـک 
جانـب موثریـت در قبـال نداشـته و از جانـب دیگـر باعـث ضایـع 

وجـوه مالـی گردیده اسـت.  

وضعیتکاالهایتدارکاتیومدیریتتحویلخانهها
وضعیـت نا منظم دیپوهـای معتمدین در مرکـز وزارت حین کنترول 
عینـی نشـان دهنـدهء ضعـف مسـوولین در قبـال مدیریـت دیپـو ها 
مـی باشـد. امبار شـدن اجناس طی سـال هـای متمادی که قسـمت 
از آن ضایـع شـده و بـه مـرور زمـان بنابـر پراگندگـی دیپـو در حال 
ازبین رفتن اسـت نشـان میدهد کـه وزارت بدون نیازسـنجی ویا نیاز 
واقعـی دسـت بـه تدارک اجناس زده اسـت کـه از آنجملـه میتوان از 

مـوارد ذیل نـام برد.
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تصویرفـوق،  اجنـاس وقرطاسـیه بـاب که دردیپوهای وزارت کار، اموراجتماعی، شـهداء و معلولین ازسـال های گذشـته ) از سـال ۱۳۹۲( انبار 
است. گردیده 

تصویـر فـوق، وضعیـف نامنظـم  اجناس وقرطاسـیه باب،  کـه دردیپوهای وزارت کار،اموراجتماعی، شـهداءومعلولین ازسـالهای گذشـته )قبل 
از سـال ۱۳۹۲( انبارگردیده اسـت.



تفتیـــش شماره سوم  سال 311396

ریاسـت منابـع بشـری اداره عالـی بررسـی درجنـب بخـش هـای 
دیگـر  ایـن اداره  کـه وظیفـه جـذب ، ارتبـاط و ارتقـای ظرفیـت 
کارمنـدان را بـه عهـده دارد دسـت آورد هـای فعالیـت هـای ربـع 
سـوم سـال مالـی ۱۳۹۶ خویـش را به شـرح ذیـل ارایه مـی نماید:

دربخشارتقایظرفیت:
ریاسـت منابـع بشـری درربـع سـوم برنامـه آموزشـی هـای ذیـل را 

نموده اسـت. تدویـر 
۱-برنامه آموزشـی اساسـات بررسـی ؛مبادی بررسـی ومحاسـبه 

بـرای تعـداد ۷ تـن ازکارمنـدان جدیدالتقرر
۲- برنامـه آموزشـی نـرم افزارمدیریـت بررسـی بـرای تعداد ۲۱ 

ازبررسـان  تن 
همـکاری  بـه  کـه  بررسـی  ماهـه  یـک  آموزشـی  برنامـه   -۳
انسـتیتوت مالـی وبانکـداری کـه موضوعـات ذیـل دربرنامـه یک 

ماهـه بررسـی بـه پیـش بـرده بودنـد عبارتنـد از:
۱- چگونگی تهیه مدارک بررسـی رعایت قوانین ومقررات

۲-برنامه آموزشـی سیستم کنترول داخلی 
۳-چگونگی تهیه مدارک بررسی 

گزارش ربع سوم

ریاست منابع بشری
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۴-پالنگذاری بررسی 
5تحلیل خطر 

۶-تحلیل صورت های مالی

- همچنـان بـه همـکاری انسـتیوت خدمـات ملکی تحـت عنوان 
مهـارت هـای دفتـرداری کـه شـامل برنامـه مدیریـت جلسـه، 
مدیریـت زمـان، برنامـه ارزیابـی اجـراآت کارکنـان، ارتباطـات، 

پالنگـذاری. 
- برنامه آموزشی اساسات محاسبه توسط آموزگاران ریاست عواید.

- برنامـه آموزشـی اساسـا ت تـدارکات توسـط آمـوزگاران اداره 
تـدارکات ملـی.

قابـل یادآوری اسـت در ایـن برنامه یـک ماهه جمعـاً تعداد ۱۹۲ 
تـن مفتـش دردوصنـف درسـی ازتاریـخ دوم الـی اخیرقـوس بـه 

پیـش برده شـد.

دربخشاستخدام:
بـه اسـاس حکـم شـماره )۱۱۶۰(مـورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ مقـام عالـی 
ملکـی  تقرردربسـت هـای خدمـات  ریاسـت جمهـوری صالحیـت 
بـه کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری وخدمـات ملکـی سـپرده 
شـد ادارات دولتـی طبـق بنـد دوم حکـم متذکـره تمام بسـت های 
کمبـود شـان را بـه کمیسـیون اصالحـات اداری وخدمـات ملکـی 

ارسـال نمودنـد.
اداره عالـی بررسـی بـه اسـاس حکم فـوق تعـداد ۲۲ بسـت کمبود 
شـامل هشـت بسـت تشـکیل تـدارکات را ذریعـه مکتـوب شـماره 
)۳۳۶۶(مـورخ ۱۳۹۶/5/۲ بـه ریاسـت بـورد تعیینـات غـرض اعالن 

ورقابـت جمعـی ارسـال نمود.
همچنان به منظور جذب متخصصین مسـلکی بررسـی در تفاهمی که 

معـاون مالـی واداری اداره عالـی بررسـی با بخش سـی بی آر داشـتند 
تعـداد ۱۰بسـت کمبـود این اداره را که شـامل 5 بسـت ریاسـت های 
بررسـی عواید ، بررسـی تصدیها وموسسـات ، ریاسـت بررسی ساحوی 
والیـت هـرات ،ریاسـت بررسـی سـاحوی والیـت ننگرهـار وریاسـت 
مالـی واداری و 5 بسـت رتبه سـوم که شـامل دوبسـت مفتـش ادارات 
بودجـوی مرکـزی ، بسـت رتبـه سـوم آمریت تحلیل ریاسـت بررسـی 
مسـاعدت هـای خارجـی ، بسـت آمریت پیگیـری یافته های بررسـی 
و بسـت رتبه سـوم آمریت طرح و توسـعه پالیسـی ها ریاسـت پالیسـی 
و پـالن را از طریـق برنامـه سـی بـی آر بـه رقابت سـپرد و هـم اکنون 

پروسـه شارت لیسـت بسـت های فـوق الذکر ادامـه دارد.
وانفـکاک  تقاعـد  اثـر  بـه  اداره   بسـت  یـازده  اسـت  تذکـر  قابـل 
کارمنـدان خالـی گردیـده اسـت کـه ذریعـه مکتـوب)۰۶۹۶( مورخ 
۲۷ /۱۳۹۶/۹ بـه کمیسـیون مسـتقل اصالحـا ت اداری و خدمـات 
ملکـی غـرض رقابت به پروسـه رقابت جمعی ارسـال گردیده اسـت.

-تعـداد ۷ بسـت رتبـه چهـارم ،پنجـم وششـم آمریت تـدارکات که 
قبـاًل ازطریـق امتحـان جمعـی پروسـه رقابـت آن مراحـل گردیـده 

کـه پروسـه طـی مراحـل مقـرری شـان هم اکنـون ادامـه دارد.

دربخشانکشافاداره:
بسـت   ۱۰۰ تعـداد   ۱۳۹۷ سـال  درتشـکیل  بررسـی  عالـی  اداره 
جدیـد را درتشـکیل خویـش اضافـه نمـوده اسـت درضمـن تزئیـد 
یـک بسـت رتبـه اول ریاسـت عمومـی پالیسـی وپـالن ، تزئید یک 
بسـت رتبـه دوم ریاسـت بررسـی عملکـرد ومحیـط زیسـت وتزئید 
یـک یـک بسـت دوم متخصـص مسـلکی بررسـی را بـرای ریاسـت 
هـای سـکتوری درنظرگرفتـه اسـت کـه شـامل ۱۰۰ بسـت جدیـد 

ایـن اداره میباشـد.
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وجوهتحصیلوتصفیهشدهازنتایجبازرسیهای
قبلیادارهبهاساسمکاتیباطمینانیهطی

ربعچهارممالی1396
      اداره عالـی بررسـی بـه حیـث عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننده امور مالی وحسـابی درسـطح کشـور، مطابق به قانـون اداره عالی 
بررسـی، پالیسـی اداره و معیـارات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی بررسـی )انتوسـای(، امور مالی و حسـابی سـال قبـل ادارات 
دولتـی را در مرکـز، والیـات و همچنـان نمایندگـی هـای ادارات دولتـی را درخارج کشـور،به شـکل نوبتی و براسـاس یـک پالن از 
قبـل ترتیـب شـده، طورقیـدی بازرسـی نمـوده وگـزارش های ارایه شـده از نتایـج بازرسـیها را پـس از تحلیل جهت تطبیـق نتایج 
بازرسـی هـا و نظریـات بررسـی، رسـماً بـه مراجـع ذیربـط ارسـال مینمایـد. مراجع بازرسـی شـده مطابق به مـاده پانزدهـم قانون 
اداره عالـی بررسـی مکلـف انـد تـا از چگونگـی اجراآت شـان پیرامون مشـاهدات و سـفارش های بررسـی در میعاد معینه رسـماً به 
اداره عالـی بررسـی اطمینـان دهنـد. مکاتیـب اطمینانیـه ایکـه در ارتبـاط بـه چگونگی تحقـق نتایج بررسـی طی ربع چهارم سـال 
مالـی ۱۳۹۶ از مراجـع بازرسـی شـده مواصلـت ورزیـده، نمایانگر تحصیـل و تصفیه یک قسـمت از مبالغ بیرون نویس شـده نقدی 
و همچنـان تحصیـل و یـا قیـد و ثبـت وجـوه جنسـی، از نتایـج بازرسـی های قبلـی بوده کـه جزئیات آن بـه تفکیک ریاسـت های 

سـکتوری اداره، حسـب ذیل ارایـه میگردد:

به اسـاس مکاتیب واصله طی ربع )چهارم( سـال مالی )۱۳۹۶(  از مراجع بازرسـی شـده از جانب ریاسـت بررسـی )تصدیها و موسسـات( 
از صـورت تحصیـل مبالغ ذیل اطمینان داده شـده اسـت.

وجوهتصفیهشده وجوهتحصیلشده مدارکبیروننویسیهایتحصیلشدهو
تصفیهشده

مراجع
اسعاری افغانی اسعاری افغانی

۳۱۴۳۳۲ باقیداری شرکت سهامی مختلط افغان کارت
۳۳۷5 اضافه پرداخت

۴۴۰۰ریاست برشنا والیت جوزجان باقیداری
۴۰۸۸۴۰۸۲ باقیات تحصیل شده  سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

۲۸۶۳۶ باقیداری
ریاست تصدی افغان گاز

5۴5۰ اضافه پرداخت 
۲۶۶۳5۴۳ اضافه پرداخت

۶۰5۰۶۶ریاست خدمات بندر تورغندی )استراس( کرایه 
۹۰ باقی داری

۷۱۴5 جریمه تاخیر مدیریت عمومی مواد نفتی والیت بغالن

44۵16119 مجموع



34 تفتیـــش شماره سوم  سال 1396

بـه اسـاس مکاتیـب واصلـه طـی ربع چهـارم  سـال مالـی ۱۳۹۶ از یافته های ریاسـت بررسـی ادارات بودجـوی مرکزی از صـورت تحصیل 
و تصفیـه مبالـغ ذیل اطمینان داده شـده اسـت.

وجوهتصفیهشده وجوهتحصیلشده مدارکبیروننویسیهای
تحصیلشدهوتصفیهشده

سال
بازرسی

مراجع شماره
اسعاری افغانی اسعاری افغانی

۱5۶۳۰۳ جریمه تاخیر ۱۳۹۳ ورازت انرژی و آب ۱

۸۳۰۰۰۰ حق االمتیاز

۱۳۹۳ وزارت معادن ۲
۱۰۰۰۰۰ رویالتی

۲۳۱۴۶۹۰۰ رویالتی

۱۸55۴۹۰ رویالتی و کرایه سطح زمین

5۸۹۲۸ جریمه تاخیر ۱۳۹۴ وزارت ترانسپورت ۳

۲۰۰۰۰
اضافه پرداخت ۱۳۹۴ وزارت صحت عامه ۴

۱5۳۴

5۹۹۶5۱ جریمه تآخیر
۱۳۹۴ مشرانو جرگه 5

5۰۷۲۹۸۷ پیشکی های تصفیه ناشده

۳5۲۳۲5۰۳ باقیات معتمدین

۱۳۹۴ وزارت دفاع ملی ۶
۳۶۰۰ پیشکی های محسوب ناشده

۱۸۱۰ باقیات معتمدین

۶۸۳۱۳۱ پیشکی های محسوب ناشده

۴۸۷5 باقیات معتمدین ۱۳۹۴ وزارت امور مهاجرین ۷

۱۹۴۶۷ ۲5۶۳۰۳ جریمه تاخیر ۱۳۹۲ وزارت کار و امور اجتماعی ۸

۶۷۸۰۴۶ جریمه تآخیر مجموع

۲5۰۰۲۳۹۰ رویالتی و کرایه سطح زمین مجموع

۲۱5۳۴ اضافه پرداخت مجموع

5۷5۹۷۱۸ پیشکی های تصفیه ناشده مجموع

۸۳۰۰۰۰ حق االمتیاز مجموع

۳5۲۴۱۸۸۸ باقیات معتمدین مجموع

6۷۵33۵۷6 2۵6303 40998906 مجموععمومی

بـه اسـاس مکاتیـب واصلـه طـی ربـع )چهارم( سـال مالـی )۱۳۹۶(  از مراجع بازرسـی شـده به ریاسـت بررسـی عواید از صـورت تحصیل 
و وجـوه بیـرون نویس شـده قـرار ذیل اطمینان داده شـده اسـت:

وجوهتصفیهشده وجوهتحصیلشده مدارکبیروننویسیهایتحصیلشدهوتصفیه
شده

مراجع
اسعاری افغانی اسعاری افغانی

۲۶۲۹۶۰ کم سنجشی دراظهارنامه مدیریت عمومی گمرک پکتیا

۲۴۴۰ باقیداری ۸ جلدکتابچه ثبت وسایط ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی بلخ

۳۶۹۴۶۳ درک  مالیه وجرایم تآخیراظهارنامه آمریت عواید مستوفیت هرات

634863 مجموع
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بـر اسـاس مکاتیـب واصلـه طـی ربع)چهـارم( سـال مالـی )۱۳۹۶( کـه از شـاروالی ها والیـات و نواحی شـاروالی کابـل، از صـورت تحصیل 
جمعـاً مبلـغ )۱5۳۰۷۴۸۸( افغانـی وجـوه تحصیل شـده اطمینان داده شـده اسـت.

وجوهتصفیهشده وجوهتحصیلشده
بابتسال سالبازرسی مراجع

مدارکبیروننویسیهای
اسعاریتحصیلشدهوتصفیهشده افغانی اسعاری افغانی

5۰۰۰۰ ۱۳۸۸ ۱۳۹۴

شاروالی شهر تالقان
 والیت تخار

حق االجاره

۷۳۰۰۰ ۱۳۹۰ // //

۲۸5۲۰۸۸ ۱۳۹۲ // محصول صفایی و جریمه

۹۷۸۷۹۰ ۱۳۹۲ // کرایه و جریمه

۷55۱۸۹ ۱۳۹۴ // محصول صفایی و جریمه

۸۱۲۸۴ ۱۳۹۱ ۱۳۹۴

شاروالی شهر فراه

کرایه

۱۴۷۰۰ ۱۳۹۳ // //

۶۷۰۴۰ ۱۳۹۴ // //

۸۴۴۰۰ ۱۳۸۸ ۱۳۹۴
ریاست ناحیه دهم شهرکابل

کرایه

۳۳۳۳ ۹۴-۹۳ // محصول صفایی

5۲۷۸۹۴۴ ۹۴-۸۸ ۱۳۹۴
ریاست ناحیه هشتم شهرکابل

محصول صفایی

۱۰۶۴۰ ۱۳۹۴ // تکس لوایح

۲۰۹۱۴۲5 ۹۴-۹۰ ۱۳۹۴ شاروالی شهر خوست کرایه و جریمه

۱۱۷۶۰ سال های قبل ۱۳۹5

ریاست ناحیه پانزدهم شهرکابل

تکس لوایح

۲۳۸۹۸۹5 // // کرایه

5۶5۰۰۰ // // قیمت اوراق بهادار

1۵30۷488 مجموع

بـه اسـاس مکاتیـب واصلـه طـی ربـع چهـارم  سـال مالـی ۱۳۹۶ از واحدهـای بودجـوی محلـی ، از صـورت تحصیـل و تصفیـه مبالغ ذیل 
اطمینان داده شـده اسـت.

وجوهتصفیهشده وجوهتحصیلشده
مدارکبیروننویسیهایتحصیلشدهوتصفیهشده شماره

اسعاری افغانی اسعاری افغانی

۲۲۰۰۲۰ تفاوت مالیه  ۱

۱۱۳۱۲۲ باقیات سنوات ماضیه  ۲

۹۴۴۳۶ اضافه تادیه  ۳

۱۰۷۱۶ کمیشن ترانسپورتی ۴

۲۷۰۰ باقیداری معتمدین  5

۲۹۳5۰ جریمه  ۶

۶۷۲۲۷5۹ پیش پرداخت ۷

۴۹۱۷۳ قیمت جنس ۸

۳۰۷5۰ پول دعوا ۹

۲۳۴۴۱۶ محسوبی  ۱۲

۶۳۷۲۰ دیون ۱۳

298136 ۷2۷3026 مجموع



36 تفتیـــش شماره سوم  سال 1396

مقاالت

کسر بودجه
و راهکارهای جبران آن

بودجـه بـه حیـث بزرگ ترین ابـزار مالـی دولت 
اسـت  برخـوردار  مهمـی  جایگاهـی  از  امـروز 
هیچ گاهـی  آن  داشـتن  بـدون  دولت هـا  کـه 
شـان  مسـئولیت  و  وظایـف  انجـام  بـه  قـادر 
مجبورومکلـف  دولت هـا  بنابرایـن  نمی باشـند؛ 
انـد؛ تـا یـک بودجـه منظـم، معقـول و منطقـی 
را طـوری ترتیـب و تنظیـم نماینـد؛ تـا بتواننـد 
بـه سیاسـت ها، اسـتراتیژی هـا و اهـداف تعیین 
شده شـان برسـند. بدون شـک تهیه و ترتیب هر 
برنامـه و یـا هـر موضوع مربـوط به یک سلسـله 
اصـول، قواعـد و مقـررات اسـت کـه بودجـه هم 
مقـررات  و  قواعـد  اصـول،  یـک سلسـله  دارای 
اسـت کـه بـدون درنظرگرفتـن آن هـا نمی توان 
یـک بودجـه درسـت، معقـول و منطقی داشـت.

سیدمحمد رضا فخری 



تفتیـــش شماره سوم  سال 371396

امـا ایـن اصـول تـا جـای ثابـت نمانـده نسـبت بـه شـرایط، اوضاع 
کـه  داشـته  نسـبی  تغییـرات  اجتماعـی  و  اقتصـادی  احـوال  و 
اصـول  ایـن  بخش هـای  بعضـی  در  می توانیـم  را  انعطاف پذیـری 
مشـاهده نمایـم؛ مثـاًل: اصـل تعادلـی بـودن بودجـه ازجملـه اصول 
بـه  مسـاوی  ارقـام  و  اعـداد  ازلحـاظ  عوایـد  مجمـوع  کـه  اسـت 
مصـارف بـوده باشـد؛ امـا ایـن اصـل امـروزه؛ تا جـای کارایـی خود 
را ازدسـت داده اسـت روی ایـن اصـل ممکـن در درازمـدت شـاید 
بتـوان بـه یک تعـادل بودجه دسـت یافت؛ اما در کوتاه مدت داشـتن 
یـک بودجه تعادلـی کار خیلی ها دشـوار بنظرمیرسـد و حتی امروز 
هسـتند کسـانی کـه از سیاسـت کسـر بودجـه دفاع می کننـد و آن 
را بـه حیـث یـک پالیسـی و خط مشـی مهمـی جهـت فایـق آمدن 
بـه اهـداف اقتصـادی روی دسـت می گیرند؛ تـا در آینـده بتوانند از 
رکـود و شـرایط ناگـوار اقتصـادی رهایـی پیـدا کننـد؛ اما امـروز با 
وجودیکـه کسـر بودجـه در اکثر کشـورها وجـود دارد، امـا می توان 
ایـن کسـر بودجـه را تـا جـای از بعضی منابـع قابل دسـترس تأمین 
نمـود از قبیـل کمک هـا، اسـتقراض، فـروش جایـداد هـا و غیـره...

در ایـن مقالـه بیشـتر روی کسـر بودجـه، مفهـوم کسـر بودجـه و 
منابـع تمویلـی بودجه از قبیـل مصارف، عواید، کمک ها، اسـتقراض 
و فـروش جایدادهـای دولتـی مطالـب گنجانیـده شـده اسـت کـه 
خدمتتـان ارائـه می گـردد. قبـل از اینکـه پیرامـون کسـر بودجـه 

بحـث نمایـم نخسـت بایـد بدانیـم کـه بودجه چیسـت؟

مفهوموتعریفبودجه
کلمـه بودجـه از زبـان التینی بنام بولـگا )bulga( گرفته شـده که 
معنـی بکـس چرمـی را افـاده می نمـود. بعدتـر ایـن کلمـه در زبان 
فرانسـوی بنـام )Boudgette( اسـتعمال گردیـد کـه معنی فوق 
را افـاده می نمـود و به مرورزمـان وارد زبـان انگلیسـی شـده بنـام 
)Budget( معمـول و مـروج گردیـد کـه نهایتاً این کلمه به سـایر 
زبان هـا ازجملـه وارد زبـان فارسـی گردید کـه بازهم معنـی فوق را 

می نمود. افـاده 
در مـورد بودجـه تعاریـف زیـادی صـورت گرفتـه اسـت، در اینجـا 
صـرف بـه تعریف که مقـرره بودجه افغانسـتان بیان گردیـده اکتفاء 

می کنیـم.
بودجـه عبـارت از سـند قانونـی دولت اسـت که در آن جمـع عواید 
و مصـارف دولـت بـرای موعـد معییـن معمـوالً یـک سـال تعیـن 
گردیـده و انعکاس دهنـده تمـام فعالیت ها و انکشـافات در سـاحات 

اقتصـادی، اجتماعـی، دفاعـی، کلتـوری و سیاسـی می باشـد.
دربـاره تاریخچـه و پیدایـش بودجـه در افغانسـتان بایـد گفـت که 
آغـاز طـرح و تطبیـق سیسـتم های مالی در افغانسـتان هـم آهنگ 

و هم زمـان بـا تشـکیل اولیـن سیسـتم های دولـت صـورت گرفتـه 
اسـت، ولـی دربـاره اینکـه امورمالـی متذکـره و سیسـتم های مالی 
اداره  دولتـی  سـازمان های  از  کدام یـک  جانـب  از  آن  بـه  مربـوط 
می شـد و طـرز کار آن چگونـه بـوده و چـه نـام یـا عنـوان داشـته 

اسـت اسـناد مدلـل موجود نیسـت.
تاریخـی نشـان می دهـد کـه  و  اجتماعـی  امـا بعضـی تحقیقـات 
در زمـان غزنویـان چنیـن اداره موجـود بـوده اسـت کـه وظایـف 
دخل وخـرچ دولـت را بـه عهـده داشـته و در زمان احمدشـاه ابدالی 
مرجـع بنـام دیـوان اعلـی وظیفـه مالـی واداری کشـور را بـه دوش 

داشـته و مسـئول آن لقـب دیوان بیگـی را داشـت.
بودجـه افغانسـتان بـه شـکل پیشـرفته در زمـان کسـب اسـتقالل 
افغانسـتان توسـط امـان اهلل خـان در سـال ۱۲۹۸ هجـری شمسـی 
آغـاز یافتـه که بعـداٌ با یک سلسـله تغییـرات در سـال ۱۳۱5 هجر 
شمسـی بـه مشـو ره یک تن متخصـص ایتالیایـی بنام موسـیو ژنیو 
مانچولـی تحـوالت و تغییـرات زیـادی در طرزحسـابات و بودجـه 
دولـت به وجـود آمـد، ازجمله بودجه بـه دو بخش بودجـه عایداتی 
)عـادی( و بودجـه سـرمایه گذاری )انکشـافی( تفریـق بـه عمل آمد.

1-مفهومکسربودجه
هنـگام کـه مصـارف دولـت بیشـتر از عوایـد آن بـوده باشـد گفتـه 
می شـود کـه دولـت بـا کسـر بودجـه مواجـه اسـت و آن را می توان 
بـا در مقابـل قـرار دادن ارقـام مربـوط به عوایـد و مصارف آسـان تر 

کرد. محاسـبه 
مختلـف  بنابردالیـل  عمومـی  اقتصـاد  دریـک  ظهورکسـربودجه 
می توانـد، دیـده شـود یعنـی بعضـی موقـع دولـت بخواهـد وظایف 
اقتصـادی خـود را به صـورت درسـت و فعـال انجـام دهـد، در ایـن 
صـورت دولـت بـرای از بین بردن رکـود اقتصـادی از طریق افزایش 
سـرمایه گذاری خـود به سیاسـت کسـر بودجه متوصل می شـود؛ تا 

بتوانـد اقتصـاد را بـه حالـت تعـادل آن برگرداند.
 گاهـی هـم می شـود کـه دولـت بـدون اینکـه یـک سیاسـت مالی 
معقـول را روی دسـت گیرد، بودجه دولت به کسـر مواجه می شـود 

کـه درواقع نقـش ضعیف دولـت در اقتصاد اسـت.
ازنظـر اقتصاددانان جدید ازجمله مارشـال وکینـز وظایف دولت های 
جدید در قبال کسـر بودجه بسـیار تغییر کرده و سـاحه فعالیت های 
آن وسـیع تر شـده اسـت. بدیـن لحـاظ دولت هـای جدیـد به منظور 
گسـترش، توسـعه و پیشـرفت اقتصادی و اجتماعی بـه فعالیت های 
مختلفـی؛ چـون: تعلیـم و تربیـه، مبـارزه بـا بی سـوادی، گسـترش 
روی  غیـره  و  و سدسـازی  نیـروگاه  و  راه هـا  تحقیقـات، سـاختن 

آورده اند.
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بدیـن لحـاظ چنانچـه در صورت کسـر بودجـه به اسـتقراض عمومی 
انجام شـده  سـرمایه  مصرف هـای  اقتصـادی  بـازده  شـوند،  متوسـل 
تکافـوی پرداخـت اصـل و بهـره قـروض دریافتـی را خواهـد کـرد. از 
طـرف دیگـر فوایـد اجـرای چنیـن طرح هـای زیربنایی، نسـل حاضر 
و آینـده را دربـر میگـرد،  ازایـن رو می تـوان دولـت آینـده را نیـز در 

پرداخـت بهـای چنیـن خدماتـی سـهیم کرد.
 درحالی کـه امـروز هیچ کشـوری را نمی تـوان یافت کـه عدم مداخله 
بـه اقصادداشـته باشـد و مجبـور هسـتند در نوسـانات اقتصـادی بـا 
افزایـش و یـا کاهش مصارف خـود و یا از طریـق درآمدها به تقاضای 
کلـی جامعـه بپردازند و بـا افزایش قیمت هـا مقابله نماینـد. عالوه بر 
آن درکشـورهای روبـه انکشـاف دولت هـا مجبورنـد به منظور توسـعه 
صحـت،  وتربیـه،  تعلیـم  ماننـد:  اقتصـادی؛  درزیربنایـی  اقتصـادی 
ارتباطـات، صنایـع سـنگین، راه هـا و بندرهـا سـرمایه گذاری نمایـد 
و بـا توجـه بـا محدودیـت منابع مالـی و درآمدهـای دولتـی این کار 
به آسـانی صـورت گرفتـه نمی توانـد مگـر اینکـه دولت باروی دسـت 
گرفتـن )سیاسـت کسـر بودجه( آن هـم از طریق یک بودجـه معقول 
و منطقـی و سـرمایه گذاری در بخـش عمرانـی می تواند؛ تـا حدودی 

به مـوارد فوق پاسـخگو باشـد.
بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اصـل تعـادل در بودجـه امروز 
سیاسـت گذاران  و  اندیشـمندان  صاحب نظـران،  موردقبـول  هـم 
بودجـه می باشـد ولـی معنـی و مفهـوم آن تـا انـدازه ای دیگرگـون 
شـده و درواقـع تعادل اساسـی بودجه به صـورت تعـادل اقتصادی در 

بلندمـدت قابـل تحقـق اسـت نـه در کوتاه مـدت.

2-مهمترینعواملبهوجودآمدنکسربودجه
الف:کسربودجهناشیازضعفاموراداری

ایـن نـوع کسـر بودجـه از دو طریـق قابل ظهـور اسـت، یکـی اینکـه 
درنتیجه کمبود سـازمان های اداری و زیادشـدن تشـکیالت سـازمان 
بـه وجـود میاید. مثـاًل وقتی کـه سـازمان اداری موجـوده ازنقطه نظر 
تشـکیالت وپرسـونل قـادر بـه انجـام وظایفش نبـوده و دولـت برای 
از بیـن بـردن ایـن نواقص کارکنـان جدیـد را اسـتخدام می نماید در 
اثـر این اسـتخدام اضافـی کارکنان مصارف اداری و مصارف معاشـات 
بلنـد رفتـه وتـورم تشـکیالتی بـه وجـود آمـده و درنتیجـه بودجـه 

دولـت بـه کسـر مواجه می شـود.
دیگـر اینکـه گاهـی کسـر بودجـه اداری بـه علـت عـدم صالحیـت 
کادر اداری یـک سـازمان در حصـول مالیـات بـه وجود میایـد بدین، 
معنـی کـه ممکـن تقلب و فـرار از پرداخـت مالیات و رشـوه به طرق 
مختلـف در بیـن مالیـه دهنـدگان بـه میـان آیـد و درنتیجـه سـهم 
مالیـات دولـت کمتـر از میـزان واقعـی آن بـه دسـت آیـد. گاهـی 

هـم ممکـن اسـت که کسـر بودجـه ممکـن درنتیجـه سیسـتم غلط 
مالیاتـی بـروز نمایـد. بدیـن معنی کـه کاهش بـازده مالیاتـی ممکن 
اسـت درنتیجـه عـدم تطبیـق درسـت سیسـتم مالیاتـی بـا اوضـاع 
اجتماعـی و اقتصـادی باشـد. ایـن نوع کسـرها چـه ازنظر زیادشـدن 
نامتناسـب مخـارج اداری و چـه ازنظـر کاهش درآمدهـای بودجوی، 
کسـر بودجـه غیرمعقـول را بـه میـان آورد و منطقی نباشـد که باید 

در رفـع آن تـالش صـورت گیرد.
به طورکلـی کسـر بودجـه اداری ممکـن اسـت ناشـی از عوامـل زیـر 

بـه عمـل آید:
۱. سـاختار ناقـص حصـول عوایـد. در ایـن حالـت ادارات حصـول 
عوایـد ناقـص و بـازده پاییـن به دسـت میاورنـد و درنتیجـه عواید 
دولـت کمتـر از انـدازه واقعـی آن بـه دسـترس دولـت قرار مـی گیرد.

۲. عـدم صالحیـت و غیرمتخصص بودن کارمنـدان ادارات مالیات 
را جمـع آوری می نماینـد، کـه درنهایـت باعث می شـود که سـهم 

عوایـد مالیاتـی دولت کمتـر از اندازه واقعی آن باشـد.
۳. انتخـاب غلـط سیسـتم مالیاتـی. بدیـن معنی کـه کاهش عاید 
مالیاتـی دولـت ممکـن اسـت درنتیجـه عـدم تطبیـق سیسـتم 

مالیاتـی بـه وضـع اجتماعـی بوده باشـد.
ب:کسربودجهناشیازتغییراتاوضاعاقتصادی

ایـن نـوع کسـر بودجـه در یـک اقتصـاد زمانـی بـه وجـود میاید که 
اوضـاع اقتصـادی بنـا بـر هـر عواملـی کـه باشـد تغییـر کنـد، در اثر  
ایـن تغییـرات و تحـوالت وضـع اقتصـادی مختـل شـده، یـک نـوع 
عـدم هماهنگـی در عوایـد و مصـارف دولـت به وجود آید کـه در این 
حالـت امـکان بلند بـردن عواید وجود نداشـته باشـد و از جانب دیگر 
فیصـدی افزایـش مصارف دولت نسـبت به عواید دولت بیشـتر باشـد 
در ایـن صـورت بدون شـک یـک نوع کسـر بودجـه به وجـود میاید.

انکشـاف یـا تحوالت کـه در عواید و مصارف دولـت به صورت معکوس 
مالحظـه شـود بحـران اقتصادی و مصـارف دولت زیاد می گـردد.  در 
عوایـد دولـت یـک نوع کاهـش به وجـود میایـد. همچنـان در حالت 
کسـاد اقتصـادی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـه خانواده هـا و تصدی ها 
بیـکاری بیشـتر گردیـده و عوایـد دولـت رو بـه کاهـش مـی رود کـه 

درنتیجـه آن کسـر بودجـه دولـت به وجـود آمـده می تواند.
تغییـرات در وضـع اقتصـادی کـه منجـر بـه سیاسـت کسـر بودجـه 
می شـود، می توانـد ازنظـر ماهیـت عوامـل مختلـف داشـته باشـد به 
ایـن معنـی کـه علت نوسـانات وضـع اقتصـادی باعـث تقلیـل تولید 
ملـی گردیـده و درنتیجـه بـه تقلیـل عواید دولـت منجرمی شـود که 
می توانـد دارای ماهیـت کوتاه مـدت باشـد. از قبیـل بـه وجـود آمدن 
به خصـوص  زراعتـی  محصـوالت  کاهـش  باعـث  کـه  خشک سـالی 
وقـوع  آورد  پاییـن  را  ملـی  وعایـد  زراعتـی گردیـده  درکشـورهای 



تفتیـــش شماره سوم  سال 391396

زلزله هـا، سـیالب هاوغیـره کـه دولـت را وادار می سـازد تـا بـرای 
جبـران و تالفـی آن ها مصـارف خود را گسـترش بدهـد درنتیجه آن 

بـه یـک نـوع کسـر بودجـه مواجه می شـود.
دارای  اکثـراً  رفـت  تذکـر  آن  از  فوقـا  کـه  بودجـه  کسـر  مـوارد 
ماهیـت کوتاه مـدت بـوده و امـا کسـر بودجه که ناشـی از سـاختار 
اقتصـادی بـه دنبـال عـدم هماهنگـی بیـن دخـل و خـرچ عمومی 
در بلندمـدت ظهـور می کنـد گاهـی این عـدم هماهنگـی درنتیجه 
اقتصـادی  ازنظـر سیاسـت های توسـعه  افزایـش مخـارج عمرانـی 
می باشـد کـه به منظـور تقویـت زیربناهـای اقتصـادی و اجتماعـی 
در بلندمـدت بـه وجـود میایـد طـوری کـه به دنبـال آن سـاختار 
از  کشـور  اقتصـاد  و  تقویت شـده  جامعـه  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
مراحـل ابتدایـی توسـعه اقتصـادی بـه مراحـل باالتر توسـعه وارد 
می شـود بدیـن معنی کـه اقتصاد کشـور از درجـه توسـعه نیافتگی 
در  ممکـن  و  می دهـد  نشـان  تمایـل  توسـعه یافتگی  درجـه  بـه 
آینده هـای دوری و یـا نزدیـک بتوانـد خـود را در صف کشـورهای 

دهد. قـرار  پیشـرفته 
کسـر بودجـه که بـه طریق متذکـره فوق به وجـود میایـد در اقتصاد 
جدیـد غیرقابل اجتنـاب بـوده و دولـت بایـد کوشـش کنـد؛ تـا ایـن 
کسـر بودجه را از طریق بکار انداختن وسـایل سیاسـت پولی و مالی 
چاره سـازی بکنـد؛ تـا به این ترتیـب وضـع اقتصـادی را درمـان کرده 
بتوانـد در غیـر آن وضـع اقتصـادی وخامـت بیشـتر را کسـب نموده 
و درسـال هـای بعـدی نیـز عوایـد دولـت کاهش یافتـه و درنتیجـه 

بودجـه را بـه کسـر مواجه می سـازد.

منابعتأمینمالیکسربودجه
تأمیـن کسـر بودجـه از راه هـای مختلـف امـکان دارد. الزم اسـت در 
انتخـاب هـر راه، پیامدهـای اقتصـادی و اجتماعی درنظرگرفته شـود 

کـه می توانیـم قـرار ذیـل آن هـا را اولویت بنـدی نمایم:

1-کاهشمصارفدولت
اولیـن راه بـرای تأمیـن کسـر بودجـه و یـا کاهـش کسـر بودجـه 
کاهـش مصـارف دولـت می باشـد و ایـن مصـارف هـم به نوبـه خـود 
بـه سـه بخـش مصـارف جـاری، مصـارف انتقالـی و مصـارف عمرانی 
اعمـال می شـود. در ایـن روش، صرفه جویـی در مصرف هـا و حـذف 
کمتـری  اولویـت  از  کـه  مصرف هـای  یـا  غیرضـروری  مصرف هـای 

برخوردارنـد می توانـد صـورت بگیـرد.

2-افزایشدرآمددولت
روش دیگـری کـه بـرای تأمیـن کسـر بودجـه وجـود دارد عبـارت از 
افزایـش درآمدهـا آن هم به شـرطیکه تأثیرات آن ارزیابی شـود یعنی 
وضـع مالیـات کـه اثرات منفـی بر اقتصـاد نگـذارد. بدیـن منظور در 
صـورت لـزوم و امـکان می توانـد برخـی از اقـالم درآمدهـا از قبیـل 

مالیـات یـا صـدور مـواد اولیه کسـر بودجـه را پوشـش دهد.

3-کمکهایخارجی
به صـورت عمـوم کمک هـای خارجـی به دو شـکل صـورت می گیرد، 
یکـی بـه شـکل کمک هـای بالعـوض و دیگـری بـه شـکل قـروض 
خارجـی کـه کمک هـای بالعـوض به صـورت مجانی بـوده درحالی که 
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قرضه هـا دوبـاره قابـل تأدیـه می باشـد. بنـا بـر آن اقتصـاد مملکـت 
قرضـه گیرنـده را ازیک طـرف حیـن دریافـت قرضـه و هنـگام تأدیـه 
قرضه هـا تحـت تأثیر قـرار می دهـد. در اینجا به صـورت مختصر دیده 
می شـود کـه ممالـک قرضـه گیرنـده وخاصتـاً ممالک روبه انکشـاف 
نظـر بـه کـدام عوامـل و بـرای چـه منظـور بـه دریافـت قرضه هـای 
خارجـی اقـدام می نماینـد و ممالک قرضـه دهنده چه نـوع اهداف را 
در اعطـای دیـن یـا قرضه هـا دارا می باشـد. روی این اسـاس ضرورت 

قرضه هـای خارجـی موردبحـث قـرار داده می شـود.

4-استقراض
اگـر مـا نگاه کوتاه برای اسـتقراض دولـت بیندازیـم می توانیم مفهوم 
و ماهیـت اسـتقراض را به صـورت خیلـی فشـرده بیـان کنیـم، چون 
کلمـه اسـتقراض در اصـل یـک کلمـه عربـی می باشـد کـه معنـی 
قـرض خواسـتن را می دهـد بنـا بـران می توانیـم بگویـم اسـتقراض 

همـان عوایـد دولـت اسـت کـه از دیگـران دریافت می شـود.
از دیـد محاسـبه اسـتقراض دولـت ازجمله اقالم پاسـف یـاد گردیده 

ودرایـن صـورت دولـت بـه حیث مدیون شـناخته می شـود.
اسـتقراض دولـت را ازنظـر ماهیـت آن روی سـه نکته ذیـل می توان 

کرد: درک 
•غیرمنظمبودن

اسـتقراض دولـت چنیـن معنی را افـاده می کند که اسـتقراض دولت 
نمی توانـد درهـردوره مالـی و بودجـوی به عیـن پیمانـه و یـا اصـاًل 
وجـود نداشـته بلکه صـرف درواقع ضـروری برای تکافـوی احتیاجات 

مالـی دولت دریافـت گردد.

•موقتیبودن
بـه ایـن معنـی اسـت کـه قرضه هـای دریافـت شـده از طـرف دولت 
بایـد پس از سـپری شـدن موعـد معیین دوبـاره برای قرضـه دهنده 

بایـد پرداخـت گردد.
•رعایتاساساتبازار

چنیـن معنـی می دهـد کـه دولـت در بـدل اسـتقراض یـک خدمت 
ایـن  انجـام می دهـد کـه  قرضـه دهنـدگان  بـرای  متقابـل خـاص 

خدمـت متقابـل عبـارت از پرداخـت ربـح می باشـد.
توسـط ایـن عالمه ماهیتـی اسـتقراض دولت خـود را از دیگر اشـکال 
و انـواع عوایـد دولـت خاصتـا مالیـات تفریـق می نماید. چـه دولت در 
بـدل اخـذ مالیـات بـرای مـردم کـدام خدمات متقابـل خـاص را برای 
مالیـه دهنـدگان انجـام نمی دهد. )صرف نظـر از منافع کـه درچو کات 
فعالیت هـای مصارفاتـی بـرای تمام افراد یک کشـور ایجـاد می گردد(.

اسـتقراض دولـت در سـابق صـرف هـدف مالـی یعنـی تهیه وسـایل 
مالـی را بـرای تکافـوی احتیاجـات مالی دولـت دارا بـوده درحالی که 
امـروزه اسـتقراض بـر عـالوه از هـدف مالـی از اسـتقراض بـه حیـث 
یـک وسـیله سیاسـت اقتصـادی و سیاسـت مالی نیـز مورداسـتفاده 

قـرار داده می شـود.
اکثـراً اسـتقراض دولـت یـک حالـت اختیـاری را دارا می باشـد؛ امـا 
گاهـی بنـا بر حالت اسـتثنایی امـکان دارد اسـتقراض دولـت جبری 
هـم باشـد ماننـد تحمـل نمودن قـروض یا نشـر بانـک نـوت در این 
صـورت ایـن کار بـاالی اشـخاص خصوصـی و یـا مؤسسـات قرضه به 
اسـاس مزایـا و اساسـات اقتصاد بازار به دسـت نیـاورده بلکه از طریق 
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اعمـال قـدرت خـود ایـن نـوع قرضه ها را به دسـت میـاورد.
از طـرف دیگـر روش هـای تأمیـن کسـر بودجـه کـه در تعریـف بودجه 
تحـت عنـوان سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار آورده شـد، اسـتقراض دولت 
اسـت. اسـتقراض دولـت می توانـد از داخـل کشـور باشـد و یا خـارج از 
کشـور و در صـورت تصویـب اسـتقراض داخلـی اولویت با صـدور اوراق 
قرضـه و فـروش آن بـه عمـوم مـردم اسـت. در ایـن روش دولـت اقدام 
بـه جمـع آوری پـول مـازاد بـر احتیاج مـردم در جامعـه می کنـد، آن را 
درمسـیرهای تولیـدی بـه کار گرفتـه، هدایـت می کنـد. بدیـن ترتیـب 
ضمـن اجـرای طرح های عمرانی کشـور، از تورم نیـز جلوگیری می کند.

چنانچـه بـه دالیلـی صـدور اوراق قرضـه مقـدور نباشـد یـا اصـوالً 
تقاضـای بـرای آن وجود نداشـته باشـد، دولـت به اسـتقراض از نظام 
بانکـی یا بانـک مرکزی روی می آورد. اسـتفاده از ایـن روش خصوصاً 
درکشـورهای کـه بانک هـا نیـز به نوعـی دولتی محسـوب می شـوند، 
بسـیار سـاده اسـت؛ امـا بایـد توجـه داشـت کـه چنیـن اسـتقراضی 
میـزان  ازآنجـا غالبـاً  حجـم پـول در گـردش را اضافـه می کنـد و 
تولیـدات کاال و خدمـات بـا چنیـن سـرعتی هم جهـت نیسـت، تورم 
و پیامـده هـای آن اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود، که ذیاًل به تشـریح و 

توضیـح آن هـا می پردازیـم.

انواعاستقراض
الف: استقراض داخلی
ب: استقراض خارجی

الف:استقراضداخلی
اسـتقراض داخلـی هـم به نوبـه خـود به سـه بخش تقسـیم می شـود 

کـه عبارتنداز:

1-استقراضازبانکمرکزیوسیستمبانکی:
ایـن نـوع قـرض در حقیقـت اعتبـاری اسـت کـه بانـک مرکـزی و 
سیسـتم بانکـی بـه دولـت اعطـا می کنـد. و ایـن نـوع قـرض را در 
اصطـالح برداشـت از سیسـتم بانکـی می نماید کـه به صورت انتشـار 
اسـکناس انجـام می شـود و همان گونـه کـه پیش تـر نیـز گفتـه شـد 
افزایـش میـزان پـول در گردش، نسـبت آن را به تولیـد تغییر داده و 

باعـث افزایـش سـطح عمومـی قیمت هـا می گـردد.
یعنـی طـوری کـه گفته شـد تکافوی کسـر بودجـه از طریق وسـایل 
سیاسـت پولـی یعنـی نشـر بانـک نـوت اضافـی در اقتصاد بـه پیمانه 
کم وبیـش بـا تمایـالت انفالسـیونی نیزمـی باشـد اگـر توسـط ایـن 
نـوع تمویـل کسـر بودجـه صعـود قیمت ها بـه پیمانـه زیاد شـود در 
ایـن صـورت مصـارف دولـت در دوره هـای بعـدی نیـز بلند مـی رود. 

دولـت نیـز بـرای تکافـوی احتیاجـات پرسـونل خـود بـه حیـث یک 
تقاضاکننـده بـزرگ نبـوده بنـا بـر آن  وقتـی کـه قیمت ها بلنـد برود 
در ایـن صـورت دولـت نیـز مجبور اسـت تـا مصـارف خـود را از نگاه 
اسـمی بلنـد ببـرد؛ تـا عیـن احتیاجـات خـود را قبـل از بلنـد رفتن 
قیمت هـا خریـداری و تهیه کـرده بتوانـد بنـا بر آن دیده می شـود که 
در تحـت شـرایط کسـر بودجه مصـارف دولـت را در دوره های بعدی 

سازد. نیزبیشـترمی 
بـا درنظرداشـت تأثیـرات فـوق بایـد دولـت از احتیـاط و دقـت تـام 
کارگیـرد ازیک طـرف مقـدار پول اضافی را نظر به تشـخیص درسـت 
وضـع اقتصـادی و انـدازه در اقتصـاد بـه دوران انـدازد کـه صعـود 
قیمت هـا حتی االمـکان بـه پیمانـه ناچیـز صـورت گیـرد. چـه عـده 
از علمـای اقتصـاد بلنـد رفتـن قیمت هـا را تـا حـدود ۲-۳ فیصـد 
عـالوه برایـن کـه مضر نمی دانند یک وسـیله تشـویق کننده انکشـاف 
اقتصـادی می داننـد و از جانـب دیگـر قیمت هـا را نیز کنتـرول نماید 
درغیـرآن تکافـوی کسـر بودجـه از طریـق سیاسـت پولـی هـدف 

مطلـوب را بـرآورده نخواهـد سـاخت.

2-قرضهازبانکهایمعامالتی
بانک هـای معامالتـی نیـز بـرای تمام قرضـه گیرندگان و بـرای دولت 
قرضه هـا را بـر طبـق مقتضیـات اقتصـادی بانکـی یعنـی نافعیـت، 
سیاسـت و اطمینـان اعطـا می نمایـد. قـدرت خلق و اعطـای قرضه ها 
بـه شـکل طلبات پـول کتبـی درهربانـک منفـرد درچـو کات ذخایر 
اضافـی آن هـا تعییـن می گـردد. به ایـن معنی کـه امـکان خلق پول 
در کلیـه سیسـتم های بانک هـای معامالتـی بـه چنـد برابـر ذخایـر 
اضافـی )ضریـب خلق پـول کتبـی( بالغ می گـردد. امـکان خلق پول 
در سیسـتم بانکـداری ازیک طـرف توسـط دسـاتیر و مقـررات ذخیره 
حداقـل بانـک مرکـزی و از طـرف دیگر توسـط سیاسـت مارکیت باز 

تحـت تأثیـر قـرار می گیرد.

3-استقراضازمردمیاانتشاراوراققرضهدولتی
اوراق قرضـه دولتـی کـه به صورت اسـناد بهادار و با نرخ سـود معینی 
منتشـر می شـود درواقـع شـکل قرضـی را دارد کـه مـردم بـه دولت 
اعطـا می نماینـد، انتشـار اوراق قرضـه دولتـی عـالوه بر اینکـه دولت 
را درانجـام برنامه هـای عمرانـی یـاری می رسـاند بـا ترویـج فرهنـگ 
پس انـداز، گـردآوری و جهـت بخشـیدن پـس اندازهای انـدک و کم 
مـردم جامعه به سـوی سـرمایه گذاری های اقتصادی امکان پیشـرفت 

اقتصـادی کشـور را نیـز فراهم می سـازد.
اکثـراً درکشـورهای پیشـرفته از ایـن نـوع وسـایل مالـی اسـتفاده 
دارا  را  بودجـه  کسـر  درتامیـن  هـم  مهمـی  نقـش  کـه   می شـود 
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. شـد می با
امـا درممالـک روبـه انکشـاف نظـر بـه پاییـن بـودن سـطح زندگـی 
مـردم و عـدم آگاهـی از مزایـای ایـن اسـناد قرضـه دولتـی، امکانات 
ناچیـزی بـرای دولت هـا موجـود اسـت؛ تـا از ایـن طریـق احتیاجات 

مالـی خـود را تأمیـن نمایند.
درصورتی کـه تمویـل کسـر بودجـه از طریق اسـناد قرضه دولتـی بوده 
باشـد تأثیرات انفالسـیونی قابل تشـویش نمی باشـد چه در این صورت 
نیـز قـدرت خرید توسـط خریداری اسـناد قرضه از بخـش خصوصی به 
بخـش دولتی انتقال یافته و بنـا بران مقدار پـول در اقتصاد افزایش یافته 

کـه باعث به وجـود آمدن تمایـالت انفالسـیونی می گردد.
تمویـل کسـر بودجـه از طریـق فـروش اسـناد قرضـه صـرف زمانـی 
باعـث بـه وجـود آمدن تمایـالت صعود قیم شـده می تواند که اسـناد 
قرضـه دولتـی توسـط پول هـای خریـداری شـود کـه در اقتصـاد بـه 
شـکل ذخیـره غیـر تولیدی یـا پول های راکـد موجود باشـد طوریکه 
ایـن وضـع درممالک روبه انکشـاف بیشـتر عمومیـت دارد چه در این 
ممالـک مـردم قسـمت عمـده ای پس اندازهـا را بـه بانک هـا نیـاروده 
بلکـه در خانـه خـود نگهـداری می نمایـد ایـن نـوع پس اندازهـای 
غیـر تولیـدی در جریـان اقتصـاد شـامل نبـوده و بنـا بـران تأثیـرات 
را بـاالی قیمت هـا نیـز وارد کـرده نمی توانـد امـا وقتی کـه همـرای 
ایـن پس اندازهـای غیـر تولیدی اسـناد قرضـه خریداری شـود. درین 
صـورت از طریـق مصـارف دولـت بـه دوران اقتصادی شـامل گردیده 
سـرعت دوران پـول را بلنـد بـرده و درنتیجـه تأثیـرات صعـود قیم و 

انفالسـیونی را وارد می کنـد.
امکانـات تکافـوی کسـر بودجه درممالـک روبه انکشـاف و همچنان در 
افغانسـتان از طریق نشـر اسـناد قرضه دولتی یا اصاًل وجود نداشـته یا 
صـرف بـه پیمانه ناچیـز موجـود خواهد بود چـی مردم بنا برنداشـتن 
معلومـات کافـی راجـع بـه مزایایی اسـناد قرضـه دولتی تفاوت نسـبتاً 
زیـاد در نـرخ ربـح بـازار آزاد و نـرخ مفـاد اسـناد قرضـه دولتـی اصـاًل 

حاضـر نمی شـود؛ تـا اسـناد قرضه دولتـی را خریـداری نماید.

ب:استقراضخارجی
دریافت استقراض خارجی به سه بخش ذیل تقسیم می گردد:

1-دریافتقرضازدولتهایخارجی
مانند قروضی که کشـورهای پیشـرفته و صنعتی یا کشـورهای مازاد 
درآمـد دارنـد )از قبیـل کشـورهای صادرکننـده نفت( به کشـورهای 

توسـعه نیافته و یـا درحال توسـعه اعطـا می کنند.

2-دریافتقرضازشرکتهاوموسساتخارجی
ماننـد وامـی کـه از بخـش خصوصـی در خـارج از کشـور و بیشـتر 

اقسـاطی دریافـت می شـود. اعتبـار و خریـد  به صـورت 

3-دریافتقرضازسازمانهاومجامعبینالمللی
قـروض هسـتند کـه کشـورهای نیازمنـد بـرای تأمیـن منابـع کسـر 
بودجـه خـود از سـازمان های بین المللـی ماننـد صنـدوق بین المللـی 
پـول و بانـک جهانـی و یـا از مجامع وابسـته به سـازمان ملـل متحد، 
ماننـد سـازمان بین المللـی کار، سـازمان کشـاورزی جهانـی و غیـره 

دریافـت می کننـد.

۵.فروشجایداددولتی
راه دیگـری را کـه دولـت جهـت جبران کسـر بودجـه دارد عبارت از 
فـروش جایدادهـای دولتـی اسـت و از ایـن طریق کسـر بودجه خود 
را تأمیـن نمایـد. ایـن نـوع تهیـه وسـایل مالـی بـرای دولـت جهـت 
تکافـوی کسـر بودجه در صورت کـه دارایی های فروخته شـده دولت 
بـه دسـترس کسـانی قـرار گیرد کـه نظر بـه دولـت اسـتفاده بهتر و 
خوب تـر از آن نمـوده بتوانـد از نقطه نظـر اقتصاد ملی نیـز فوق العاده 

مفیـد تمام می شـود.
در ایـن صـورت ازیک طـرف دولـت احتیاجـات مالـی خـود را رفـع 
نمـوده و از جانـب دیگـر مولدیـت نیـز در اقتصاد بلند مـی رود. عالوه 
ایـن نـوع تکافـو کسـر بودجه تأثیـرات انفالسـیونی را نیـز در اقتصاد 
وارد نکـرده و مقـدار پـول افزایـش نیافته بلکه صرف یـک انتقال پول 
بـا انتقـال قـدرت از بخش خصوصی بـه بخش دولتی صـورت میگرد.

بـا توجـه بـه مطالب کـه ارائه گردیـد بنده یک سلسـله پیشـنهاد های را 
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برای جلوگیری از کسـر بودجه ارائه داشـته ام که ذیالً از آن یاد می نمایم:
۱. شناسی منشأ ظهور کسر بودجه و تالش برای رفع آن.

۲. توجـه بیشـتر دولـت بـرای منابـع تمویلـی در قـدم نخسـت از 
منابـع داخلـی صـورت گیرد.

۳. تمویـل کسـر بودجـه نبایـد از طریق نشـر پول صـورت بگیرد، 
زیـرا باعث تمایـالت انفالسـیونی می گردد.

۴. اگـر تأثیـرات منفـی نداشـته باشـد افزایـش مالیـات جهـت 
پوشـش کسـر بودجـه.

5. کاهش مصارف غیرضروری و تشریفاتی.
۶. فروش جایداد های دولت درزمان ضرورت.

۷. اسـتخدام افـراد مسـلکی وکارفهـم در گمـرکات و نهادهـای 
. لی ما

۸. پیش بینـی درسـت عوایـد دولـت و تخمیـن پـالن مصـارف 
معقـول. معقـول درجاهـای 

و  صـادرات  افزایـش  جهـت  داخلـی  صنایـع  از  حمایـت   .۹
درآمـد. افزایـش 

۱۰. اسـتقراض از منابـع خارجـی درصورتی کـه صـرف برنامه های 
زیربنایی و کارا اسـتفاده شـود.

۱۱.  مبارزه با فساد اداری.
۱۲.  داشـتن برنامه هـای درازمدت، متوسـط المـدت و کوتاه مدت 

جهت مبـارزه با کسـر بودجه.
۱۳.  هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی با یکدیگر.

و مصارفاتـی کشـور  عایداتـی  منابـع  از  بررسـی  و  نظـارت   .۱۴
بررسـی. عالـی  اداره  توسـط  دوامـدار  به صـورت 

۱5. ترتیـب اثـر داده بـه یافته هـای اداره عالـی بررسـی توسـط 
مراجـع کـه دارای عوایـد و مصـارف هسـتند.

در اخیـر بنـده روی چنـد نکتـه اشـاره می نمایـم کـه در جبـران 
کسـر بودجـه مفیـد اسـت، کسـر بودجه اثـرات متفـاوت داشـته که 
برمی گـردد بـه منشـأ به وجود آمـدن آن هرگاه کسـر بودجه به علت 
افزایـش مصـارف جـاری به وجـود آمده باشـد با توجه بـه این که این 
نـوع مخـارج فقط باعـث افزایش تقاضای کل می شـود، ممکن اسـت 
ایجـاد تـورم کنـد. از طـرف دیگـر اگـر مصـارف جـاری دولـت مولد 
عایـد نباشـد و دولـت را مجبـور بـه اسـتقراض کنـد بهـره و کارمزد 
پرداختـن و تأمیـن مالـی ایـن مخـارج باعث فشـار اضافی بـر جامعه 
خواهـد شـد ولـی اگـر کسـر بودجه دولـت به علـت اجرای سیاسـت 
مالـی فعـال بـوده و بخواهـد از رکـود رهایی یابـد و دولت بـا افزایش 
مخـارج سـرمایه گذاری خـود ایجاد کسـر در بودجه به یک سیاسـت 
مالـی انبسـاطی اقـدام کنـد آثـار اقتصادیـان در درازمـدت هدایـت 

اقتصـادی به سـمت اشـتغال کامل خواهـد داشـت درحالی که ممکن 
در کوتاه مـدت چنـدان تأثیـرات مطلوب نداشـته باشـد.

همان طـوری کـه گفته شـد گاهـی دولت ها از کسـر بودجـه به عنوان 
یـک سیاسـت بـرای تبدیـل رکـود اقتصـادی بـه رونـق اقتصـادی 
اسـتفاده می کننـد و ایـن حالـت بـه اصـل تعادلـی بـودن بودجـه 
تعادلـی مخالفـت نـدارد. درحالی کـه در زمـان جلوگیـری از تـورم 
دولت هـا مصـارف خـود را کاهـش می دهنـد؛ تـا جـای قـدرت خرید 
را محـدود بسـازد کـه در ایـن صـورت بدون شـک یک مـازاد بودجه 
بـه وجـود می آیـد کـه ایـن حالت هـم اگـر منابـع اضافی راکـد باقی 

بمانـد بازهـم کارا نخواهـد بود.
بـه تائیـد نظریـات فـوق می توانـم چنیـن اظهارنظـر نمایم که کسـر 
بودجـه می توانـد دو جنبـه داشـته باشـد یکـی جنبه اختیاری کسـر 
بودجـه و دیگـر جنبـه اجبـاری کسـر بودجه یـک تعداد کشـورهای 
کـه دارای قـدرت اقتصـادی و سیاسـی هسـتند توانایـی به کارگیری 
کسـر بودجـه را بـه حیـث یک سیاسـت دارند کسـر بودجه برایشـان 
یـک پالیسـی خوبی شـده می توانـد و این سیاسـت برایشـان تا جای 
مطلـوب نیـز هسـت که مـا می توانیـم از کشـور امریکا مثـال بیاوریم 
فعـاًل ارقـام و اعداد کسـر امریـکا از تولیدات ناخالصـش فزونی گرفته 
و دیگـر اینکـه کسـر بودجه اجباری بیشـتر متوجه کشـورهای جهان 
سـوم اسـت کـه تـا جـای ایـن کشـورها نمی خواهنـد کسـر داشـته 
باشـند، بنـا بـر یـک سلسـله عوامـل درونـی و بیرونـی مواجـه بـه 
کسـر بودجـه هسـتند و تمویـل این کسـرتاجای که از منابـع داخلی 
از طریـق  منابـع خارجـی  از  را  بخواهنـد آن  و  نباشـد  امکان پذیـر 
کمک هـا و اسـتقراض تمویـل نماینـد؛ تـا انـدازه ای ایـن کشـورها را 
وابسـته سـاخته و نمی تواننـد چرخ هـای اقتصادی شـان را به صـورت 

خـودکار و درسـت بـه چرخـش بیاورند.

منابعومآخذ:
۱. ابراهیـم نـژاد، مهـدی، اصـول تهیـه و تنظیم وکنتـرل بودجه، 

قـم: انتشـارات یـاران، سـال ۱۳۹۱، ص )۹۹ و ۱۰۰(
۲. انصـاری، شـاهرخ، )۱۳۸۷(، بودجـه و بودجه ریـزی دولتـی در 
ایـران بـا تأکید بـر بودجه عملیاتی، تهران: انتشـارات یکان، سـال 

۱۳۸۷، ص )۳۸ و ۳۹(
۳. تینـگار، سـید محمـد. تیـوری بودجـه عامـه، کابل: انتشـارات 

الجـورد، سـال ۱۳۹۳، ص )۱۶.۲۲ و ۲۲۱(
۴. حقایقـی، عبـداهلل، اسـتقراض دولـت، کابـل: مطبعـه میونـد، 

و ۶۹(  ۳۳( سـال ۱۳۹۰، ص 
5. صالحـی، داود، مبانـی امورمالـی و بودجـه. قـم: انتشـارات مهر 
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دپرتـگال د محاسـباتو دیـوان پـه1849  زیږدیـزکال کـی مینـځ تـه راغـی او په  
1886زیږدیـزکال کـې  ددغـه دیـوان واکونو او کړنـو په تدریج سـره وده وکړه، 

دلګښـتونو مخکنـۍ او ورسـتنۍ پلټنـې تر سـره کولې
په 1910  زیږدیزکال کې  دپرتگال  دجمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې 

،دمحاسـباتو دیـوان پـر ځـای دمالـي مدیریت عالي شـورا مینځ تـه راغله  . په 
1926کال کـې کلـه لومړنـی جمهـوري نظام له مینـځ والړ  دمشـروطه پلټنې 

موسسـې پـه نوم وګمارل شـوه 
پـه 1930  کال کـې دپرتـگال دمحاسـباتو دیـوان لـه سـره  تاسـیس او پـه 

۱۹۳۳کال کـې  ددغـه هیـواد پـه قانـون کـې ځـای پیـدا کـړ.
دقانـون پـر بنسـټ دمحاسـباتو دیـوان  ریاسـت دعامـه شـتمنۍ  وزارت پـه 
چـوکاټ کـې دنـده تر سـره کولـه پـه 1976 کال کې دنـوي قانون پر بنسـټ، 
پـه رسـمي توګه دهیـواد قضایی نظـام پورې اړوند شـو اوددغه دیوان ریاسـت 

او غړویـی بدلـون وموند.
دپرتگال دمحاسباتو دیوان جوړښت او سازماندهی 

ددغـه هیـواد د۱۹۹۷ اساسـي قانـون کـې  دپرتـگال دمحاسـباتو دیـوان یـو 
خپلـوک بنسـټ وپیژنـدل شـو  دغـه دیـوان دقضایـی نظـام یـوه برخـه  نـده، 
خـو کولـی شـي  دمالـي سـرغړونکو پـه اړه عمومـي قضـاوت وکـړي، هغـوي 

جریمـه کـړي او یاییـې پـه جزاوکـې تخفیـف راولي.نولـه دي املـه ، دمحکمو 
داساسـي دقانـون پربنسـټ دمحاسـباتو دیـوان هـم کولـی شـي لکـه دنـورو 
نظامـي او اداري محکمـو پـه څیـر فعالیـت وکـړي پـه 1989کال کـې دغـه 

دیـوان   دخپلـې بودجـې دټاکلـو  خپلـواک تـوب تـر السـه کـړ .
دپرتگال دمحاسـباتو دیوان دعمومي ریاسـت نه برسـیره له شـپاړلس  دحوزو 
غـړو څخـه تشـکیل شـوی ده چـې ټولـې  د لیسـبون  پـه ښـار کـې  میشـت 
دي  سـربیره پـردي ددغـه دیـوان  دوه نماینده ګـۍ  په مجمع الجزایـر آزور او 
مادیـوا کـې هـم شـتون لـري څلور نور غړي  د لیسـبون په ښـار کې  دلګښـت 
څخـه دمخکـې او دلګښـت پـه حـال کـې  حسـابونو پـر پلټنـو بوخـت دي او 

فعالیـت تـر سـره کوي .
هیـات  دلګښـت څخـه ورسـته حسـابونه تـر پلټنـو النـدې نیسـي او دا پالوي  
هغـه لګښـتونه پلټـي چې همزمـان او له لګښـت څخه مخکې  تر سـره کیږي  

چـې پـه درې برخو ویشـل شـوي دي :
لـه خـوا  ریـس  ریاسـت دجمهـور  دیـوان  ، دمحاسـباتو  وړاندیـز  پـه  ددولـت 
منصوبیـږي ددغـه ریاسـت مـوده تر څلورو کلونـو پورې  او دتمدیـد وړ هم وي  
ددغـه دیـوان مرسـتیال دمحاسـباتو دیـوان دغـړو لـه خـوا ددریو کلونـو پورې 
ټـاکل کیـږي  دمحاسـباتو دیـوان رییـس کولـی شـي  خپـل واکونه مرسـتیال 

محمد احسان بابکرخیل

دپرتگال
دمحاسباتو دیوان



تفتیـــش شماره سوم  سال 451396

ته هـم وسـپاري.
دعمومـي هیـت غړي دمحاسـباتو دیوان دعمومـي رییس ،مرسـتیال اوددغه 
لـه  ددولـت  چـې  اسـتادان  دپوهنتـو  اودوه  لـوري  غړولـه  دپخوانیـو  دیـوان 
خـوا ټـاکل شـوي وي ټاکـي  دغـه دهیـت  عمومـي غـړي  لـه ورتـه حقونـو او 
خپلوکتـوب څخـه دمحاسـباتو پـه دیـوان کـې برخمـن دي  دغـه غړي نشـي 
کولـی  همزمـان د سیاسـي ګوندونـو پـه فعالیتونـو کـې ونـډه واخلـي او دغـه 

غـړي بایـد دحقوقـو او اقتصـاد لـه پوهنځـي څخـه فـارغ وي 
دټولـو  غونـډې   دیـوان  دمحاسـباتو  دپرتـگال  غونـډې:  هیئـت  دعمومـی 
اصلـي او فرعـي غـړو پـه شـتون سـره تـر سـره کیـږي  دمحاسـباتو پـه دیـوان 
کـې یـو څارنـوال هـم دنـده تر سـره کوي دغـه څارنـوال ددولـت  ، یـاد هیواد 
اسـتازی پـه توګـه  دخلکـو دګټو مدافـع  چې باید لـوی څارنوالی  دمحاسـباتو 

دیـوان دمونـدل شـویو تخلفاتـو )سـرغړونو( څخـه خبـر کړي.
دکړنو حوزې ، ونډې او دمحاسباتو دیوان اطالعاتو ته دالسرسي حدود

دعمومـي  ددولـت  نظرونـه  خپـل  څـو  تـر  ده  موظـف  دیـوان  دمحاسـباتو   
حسـابونو پـه اړه  او  دټولنیزامنیـت دبرخـې حسـابونه  اعـالن کـړي  او قانـون 

والـی ، اقتصادیـت، اغیزمنتیـا او ګټورتیـا یـې تاییـد کـړي.
چـې  حسـاب  هغـه  هـر  څـو  تـر  ده  موظـف  دیـوان  دمحاسـباتو  همدرانګـه 
دقانـون لـه مخـې ورتـه سـپارل شـوی وي تـر پلټلـو النـدې ونیسـي. د۱۹۷۶ 
کال داساسـي قانـو پر بنسـټ  دمحاسـباتو دیـوان دا واک لري تـر څو هرډول 
اطالعاتـو تـه السـری ولـري او تـر السـه یـې کـړي  دغـه دیـوان د محکمـې، 
دهیـواد  شـوي  ځانګـړي  ورتـه  کـې  قانـون  پـه  چـې  واکونـه  څارنـې  مالـي 
عمومـی  سـیمې؛  خودمختـاره  موسسـې  ټولـې  لـري  کـې  حـوزو  مالـي  پـه 
دښـاري  او  دولتونه،ټولنـې  ایـز  سـیمه  موسسـې،  موسسـې،دټولنیزامنیت 

شـوراو فدراسـیونونه ددغـه دیـوان دڅارنـې او محکمـې تابـع دي
نـورې هغـه موسیسـې چـې دمحاسـباتو دیوانـې یـوازې مالـي موضـوع ګانې 
پلټـې عبـارت دي لـه: عمومـي ټولنـې چـې غالبـًا ددولتي موسسـو لـه لوري 
ددوي مدیریـت څـارل کیـږي ،عمومـي ګـډون والـی چـې  دقانـون لـه مخـې 
هغـه پانګونـه چـې  ددولـت او خصوصـي شـرکتونو لـه خـوا پـه ګـډه  پرمـخ 
وړل کیـږي دپرتـگال دمحاسـباتو دیـوان دفعالیتونـو حـوزې ټـول هیـواد تـر 
پوښـښ النـدې نیسـي.دپرتگال دمحاسـباتو دیـوان ځانګړتیـاوې دادي چې  
دا دیـوان  لکـه دهیـواد دنـور محکمـو په څیر  دقضـاوت ، دحکـم دصادرولواو 
پـه سـرغړونکو بانـدې  دمجازاتـو واک لـري  کولـی شـي دقانون لـه مخې  بیال 

بیلـې مالـي جریمـې  پـه مختلفـو مـواردو کـې پـه النـدې توګـه وټاکې :
دحسـابونو نـه تصفیـه کـول. دپلټـل شـویو عوایـدو نـه راټولـول اونـه وړانـدې 
کـول،  دبودجـې لـه قانون څخه سـرغونه او پـه ټاکلې موده کې دحسـابونو نه 

وړانـدې کـول او لـه دیـوان سـره دهمـکارۍ نـه کولـو پـه وخت کې 
سیمه ایزه محکمه

سـیمه ایـزه څارنوالـی  دا واک لـري چـې محکمه تر سـره کړي  دغـه محکمه 
خپلواکـه ده  او پـه بشـپړه توګـه قانـون تـه تابـع ده دمحاسـباتو دیـوان یـو 
ځواکمـن بنسـټ  ده او هغـه دپلټنـې دیـو غـوره  ، قانـون منـده ، اقتصـادي ، 
دلګښـتونواغیزمن او ګټوربنسـټ پـه توګـه  پیژنـي  اودغه دیـوان موظف ده تر 

څـو دمالـي مسـولیتونو پـه اړه قضـاوت وکړي .

دغـه دیـوان اتلـس قاضیـان لـري چـې شـپاړلس نفره یې پـه مرکـزي محکمه 
کـې او دوه تنـه نـور یې په سـیمه ایزو محکمـو کې بوخـت دي  او ټوله کې څه 

دباندې شـپږ سـوه کارکونکي لري 
دپلټنې ترسره کولو طریقه 

کولی شو دپرتگال دولت دپلټنې  دندې په درې برخو وویشو
دقانـون  لومـړی  او  پلټنـې دي   یـې  دلګښـت څخـه مخکـې  لومـړی جـزء 
اومقرراتـو درعایـت  پـر مسـایلو پلټنې تر سـره کـوي  له دغو پلټنـو څخه موخه  

دقراردادونـو اوژمنلیکونـو مطابقـت لـه جـاري قوانینـو سـره دي 
کلـه چـې حسـابي او مالـي چـارې کمپیوټـرې شـوې دلګښـت څخـه مخکې  
پلټنـې  یـو ضـروري امـر ګڼـل کیـده ، اودغه امـر دلیـدو وړ پرمختـګ دپلټنې 
کاري  مهمـه  دیـوان  دپرتـگال دمحاسـباتو  کـړ   تـر السـه  کـې  مدیریـت  پـه 
حـوزه دلګښـت څخـه ورسـته پلټنـې دي پدغـه حـوزه کې خپـل دنـده دکړنو 
)عملکـرد( لـه پلټنـې څخه پیل کـوي اویو رپـوټ ددولت له عمومي حسـابونو 

څخـه  چمتـو کـوي .
دپلټنې حدود

څـه دبانـدې 11000 دولتـی دسـتگاوې ددغـه دیوان تـر پلټنې النـدې نیول 
کیـږي ځینـې دغـه دسـتګاوې دکلنـي عوایـدو تـه پـه پـام سـره  دپلټنـې تـر 
معافیـت النـدې رازي. عمـآ  څـه دبانـدې ۳۰۰۰دسـتګاوې په منظمـه توګه  
تـر پلټنـو النـدې نیـول کیـږي  لـه دغه تعـداد څخـه ځینـې مراجعې پـه دوره 

یـې شـکل سـره پلټل کیـږي .
دمشتریانو او غیر مستقیم مالیه ورکونکوپلټنې  

کورنـي عوایـد او دعمومـي وجـوه مدیریت  دحسـابونو دکلني پلټنـو نمونه ده 
دمحاسـباتو دیـوان خپـل فعالیتونـه  دداخلـي پلټنـې او بهرنـې پلټنـې باندې 
طبقـه بنـدي کـوي غالبـآ ددوسـیوپلټنه دمحاسـباتو دیـوان پـه دننـه کـې تـر 
سـره کیـږي دمحاسـباتو دیـوان دیویی برخې دکړنـو میـزان او پرمختګ  دتیر 
پـه نسـبت دقانـون سـره سـم  دغـه برخـه تـر قیـاس النـدې نیسـي او ددغـو 

فعالیتونـو مطابقـت د شـته اسـتندردونه  پـه نسـبت بررسـی کوي.
دخپلـې  بررسـي  ګټورتیـا   او  ،اغیزمنتیـا  داقتصادیـت  دیـوان   دمحاسـباتو 
دنـدې یـوه مهمـه برخه په پـام کې نیسـي او پـدې اړه دپرمختـک څخه دډاډ 

پـه لټه کـې وي.
ددولـت  شـي   کولـی  غوښـتنه   پـه  دولـت  او  دمجلـس  دیـوان  دمحاسـباتو 
دمالـي مدیریـت ځانګـړې خـواوې او یـا نـورې عمومـي دسـتګاوې تـر پلټنـو 
النـدې ونیسـي ،دمحاسـباتو دیـوان دخپلـو موندلـو پـر بنسـټ رپـوټ چمتـو 
کـوي او هغـه دغـو دسـتګاو تـه لیـږي او پـه پایلـه کـې  معمـوال دمحاسـباتو 
دیـوان  حقـوق او دکارکونکـو معاشـونه  نظـر نـورو برخوتـه یـو برابـر نـده ، خـو 
دمحاسـباتو پـه قانـون کـې راغلـي ددوي دڅارنیـز مسـولیتونو تـه په پام سـره 
ددغـو افـرادو حقـوق نسـبت نـورو خدماتـی برخـو څخـه توپیرلـري. دولـت 
دمحاسـباتو دیـوان حقـوق تامینـوي. سـربیره پـردي دپلتنـې ټولـې برخـې 
دپلټلـو ټولـو  طرحواوفعالیتونـو پـه اړه چـې دوي تـه سـپارل شـوي او تر سـره 

کـوي مسـئول دي.
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اصول اساسی بررسی عملکرد

استندرد های بین الملی ادارات 
عالی تفتیش )آی سای ۳۰۰(

ادارات عالی بررسی به طور مستقالنه، بیطرفانه و موثق تعهدات، سیستم ها، عملیات ها، برنامه ها 
و تشکیالت دولت یاسازمان ها را که آیا در مطابقت بااصول اقتصادیت، موثریت و مفیدیت میباشد. 
در تفتی عملکرد کوشش می گردد؛ تا معلومات، تحلیل ها یا نظریه های جدید و در صورت سفارش 
هایی عرضه گردد. بررسی عملکرد معلومات و ارزش های جدید را ازطریق موارد آتی ارایه می شود: 
ارایه نظریات تحلیلی جدید)تحلیل های عمیق یا نظریات جدید(، به دسترس قرار دادن معلومات 
بیشتر به مراجع ذیربط، ارایه یک نتیجه گیری مستقل و منظور شده ببر مبنای شواهد بررسی و 

ارایه سفارش هایی که بر مبنای تحلیل یافته های بررسی باشد. 
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و  موثریـت  اقتصادیـت،  روی  عملکـرد  بررسـی  اساسـی  اصـول 
چرخـد: مـی  مفیدیـت 

اصـل اقتصادیـت: بـه معنی صرفـه جوئـی از منابع می باشـد. منابع 
مصرفـی بایـد بـه موقـع، بـه مقـدار کافـی، بـا کیفیـت و بـه ارزش 

مناسـب قابل دسـترس باشـند.
 اصـل موثریـت: بـه معنی اسـتفاده نهائـی و بهینه ار منابـع موجود 
مـی باشـدو  ایـن اصـل با ارتبـاط میان منابع اسـتفاده شـده و نایل 
شـدن بـه نتایـج بدسـت امـده از لحـاظ مقـداری، کیفـی و زمانـی 

سـرو کار دارد. 
اصـل مفیدیـت: را بـرآورده شـدن اهـداف تعیین شـده نایل شـدن 

بـه نتایـج مـورد نظر تشـکیل مـی دهد.  
تـا  غالبـت شـامل تحلیـل شـرایط مـی گـردد؛  بررسـی عملکـرد 
اطمینـان حاصـل شـود کـه اصـل اقتصادیـت، موثریـت و مفیدیـت 
بـه طـور عادالنـه عملـی گردیـده اسـت. ایـن شـرایط را روش هـا 
و طرزالعمـل هـای خـوب مدیریتـی مـی توانـد تشـکیل بدهنـد؛ 
تـا اطمینـان حاصـل گـردد کـه خدمـات بموقـع و درسـت عرضـه 
یـا  اداری  چارچـوب  گـذاری  تاثیـر  ضـروری  موقـع  در  میشـوند. 
مدیریتـی عملکـرد مرجـع تحـت بررسـی بایـد همچنـان در نظـر 

گرفتـه شـود. 
حکومتـداری  سـازنده  ارتقـاء  عملکـرد  بررسـی  اصلـی  هـدف 
اقتصادیـت، موثریـت و مفیدیت می باشـد و همچنان به حسـابدهی 
و شـفافیت کمـک مـی نمایـد. بررسـی عملکـرد آن عده کسـانی را 
کـه مسـئولیت حکومتـداری و نظـارت را دارند کمک مـی نماید؛ تا 

عملکـرد شـان بهبود یابد. بررسـی عملکـرد این کمک را بـا ارزیابی 
نمـودن تصامیـم قـوه مقننه بـا اجرائیه از ایـن منظر که آیـا فعالیت 
هـای آنـان بـه طور موثـر و مفیـد تهیه و ترتیـب و اجـرا گردیده یا 
خیـر؟ و اینکـه آیـا مالیـه دهنـدگان یـا اتبـاع کشـور ارزش پول را 

دریافـت کـرده انـد یـا خیر؟فراهم می سـازد. 
بررسـی عملکـرد تصامیـم قـوه مقننـه را مـورد سـوال قـرار نمـی 
دهـد، ولـی ارزیابـی مـی نماید کـه آیا کـدام کمبـودی در قوانین و 
مقـررات یـا اجـرای آنها وجـود داشـته که باعـث جلوگیـری از نیل 
بـه اهـداف تعییـن شـده گردیـده اسـت؟ بررسـی عملکـرد بـاالی 
سـاحاتی تمرکـز مـی نمایـد کـه بـرای اتبـاع کشـور ارزش افـزوده 
بتوانـد و اینکـه باالتریـن پتانشـیل را بـرای ارتقـاء داشـته باشـد. 
بررسـی عملکـرد انگیـزه  هـای سـازنده ای را بـرای مراجـع ذیربط 

مسـئول جهـت اتخـاذ اقـدام مناسـب عرضـه مـی دارد. 
بررسـی عملکـرد از طریـق ارائـه تصویـر از مدیریت و نتایـج فعالیت 
هـای محتلـف دولت برای شـورای ملی، مالیه دهنـدگان، آنهایی که 
مـورد هـدف پالیسـی های دولـت قرار دارند ) مسـتفید شـوندگان( 
. رسـانه هـا، شـفافیت را ترویـج مینمایـد . بدیـن وسـیله بررسـی 
عملکـرد بـه طـور مسـتقیم معلومـات مفیدی را بـرای اتباع کشـور 
اریـه مینمایـد و در عیـن حـال زمینـه مناسـبی بـرای یادگیـری و 
ارتقـاء میباشـد. ادارات عالـی بررسـی در حیطه صالحیت شـان می 
تواننـد تصمیـم بگیرنـد تـا بررسـی عملکـرد را در کجا، چـه وقت و 
چگونـه اجـرا نمـوده و بـدون ممانعت یافتـه های خویش را منتشـر 

سازند. 

بررسـی عملکـرد از طریـق ارائـه تصویـر از مدیریـت و نتایـج فعالیت هـای محتلـف دولت 
بـرای شـورای ملـی، مالیـه دهنـدگان، آنهایـی کـه مورد هـدف پالیسـی های دولـت قرار 

دارنـد ) مسـتفید شـوندگان(. رسـانه هـا، شـفافیت را ترویـج می نماید.
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حضـرت محمـد مصطفی)صلی اهلل علیه و آله و سـلم( پیامبر بزرگ اسـالم  در شـهر مکـه، واقع در منطقه 
حجـاز، در شـبه جزیـره عربسـتان سـعودی متولـد شـدند. در زمـان والدت ایشـان مردم عـرب در جهل و 

نادانـی کامل به سـر مـی بردند. 
 منظـور از جاهلیـت آن زمـان  انجـام هـر عمـل خالف و نادرسـت کـه از روی جهـل باشـد؛  جامعه عرب 
بـا مشـکالت تمـام دسـت و پنجـه نـرم مـی کردنـد و نـا گزیـر بودنـد که طبـق فرهنـگ جهالت خـود را 
آراسـته نماینـد؛ چـون جامعـه عـرب بخش صحرا نشـین شـان به صـورت جدی پایبنـد و معتقـد به دین 
خاصـی نبودنـد و ظاهـر بیـن بودنـد و  اعراب شهرنشـین هم معموالً بت پرسـت بودند و سـاخته ی دسـت 

خـود را می پرسـتیدند.
قبیلـه قریـش؛ محلـی کـه پیامبـر )صلـی اهلل علیـه و آلـه و سـلم( از میـان آنهـا برخواسـت و  یکی از 
بانفوذتریـن قبایـل عـرب در آن زمـان بـود و بعد از اسـالم نیز تـا قرنها بر جهان اسـالم حکومت 

کرده اسـت. 
زمانیکـه حضـرت محمـد)ص( بـه پیغمبـری در شـهر مکـه مبعـوث گردید نـه تنها در 
عربسـتان بلکـه در تمـام جهـان وضعیـت از دیگـر گونـی جهالت به سـوی روشـنی 
و برخـورد انسـانی تغییـر کـرد. ایشـان بـا الگوی اخالق و شـفقت در بیـن جامعه 
ظاهـر شـدند کـه در همـه جهـان اسـالم و غیـر اسـالم همـه را شـیفته 
اخـالق خـود سـاخته بـود. اخـالق محمـدی چنیـن بـود کـه بیامبر 
اسـالم )ص(  همیشـه پیروانـش را بـه حسـن سـلوک، 
رفتـار نیـک، خلـق پسـندیده،  محبـت ومهـر 
ورزی نـه تنهـا بـا انسـانها توصیـه وسـفارش 
میکردنـد بلکـه سـفارش بـه رعایـت حـال 

عبدالصمد حقیار نظری
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همـه جانـداران نیـز مینمودند. آن حضـرت پیروانش را در عرصه سـله 
رحـم و مرحمـت بـاالی یکدیگر و حتـا حیوانات چنین سـفارش نموده 
اسـت: بـا آنانیکـه در روی زمیـن زندگـی میکننـد محبـت ومهربانـی 
داشـته باشـید تـا سـبب رحمـت، رافـت وعطوفـت ذات قـرار گیریـد؛ 
کـه در آسـمانها و زمیـن هـردو مسـلط اسـت ) ارحموا مـن فی االرض 
یرحمکـم مـن فـی السـماء ( بیامبـر بـزرگ اسـالم) ص( پیـروان خود 
را نـه تنهـا بـا انسـان های کـه هـم کیـش وهـم عقیـده ایشـان نبودند 
بـه مـدارا وحسـن سـلوک ورفتـار نیـک وپسـندیده توصیـه وسـفارش 
مینمودنـد بلکـه آنـان را بـا همـه موجـودات عالـم کـه مخلـوق خالـق 
یکتـا وتوانـا هسـتند توصیـه بـه محبـت ومهـر ورزی میکردند. انسـان 
در حقیقـت تنهاموجـود مرکـب از مشـتی گوشـت وخـون واسـتخوان 
نیسـت وتنهـا موجـود که بخورد وبیاشـامد ورفع مسـائیل جنسـی کند 
نبـوده؛ بلکـه جوهـر اصلـی وحقیقت ذاتی انسـان آن گوهری اسـت که 
در درون انسـان نهفته وآن عبارت از جوهر انسـانی اوسـت که بوسـیله 
آن احسـاس و یـاد خـدا را میکنـد و مهـر میـورزد  متاثـر میشـود. و 
بـا انسـانها ی همنـوع خـود طـرح دوسـتی میریـزد وبـا آنهـا همنوایی 
می کنـد باغـم ودرد ایشـان خـود را شـریک وسـهیم میدانـد باشـادی 

ایشـان شـاد و باانـدوه ایشـان اندوهگیـن می گـردد.
 انسـان ها باهمیـن ارتباطـات معنـوی خـود میتواننـد با مبـداء آفرینش 
وهسـتی یعنـی خالق خویـش ارتبـاط برقرارکننـد ودایماً بیاد او باشـند 
وگرنـه انسـان های نـه بـا خـدا)ج( ونـه بـا مـردم وجامعـه خـود رابطـه 
معنـوی نداشـته باشـند چطـور میتوانیـم بگوییـم کـه او واقعـا بطـور 

حقیقـی زنـده وفعال اسـت. 
خداونـد حکیـم در کالم پـاک خـود وجود مبـارک پیامبر گرامی اسـالم 
)ص( را اسـوه حسـنه و بهتریـن نمونـه عملـی بـرای مسـلمانان و بـه 
تمـام انسـان ها معرفـی نمـوده و بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه اسـالمی به 
الگـو  پذیـری از آن حضـرت)ص( و اقتـدا کـردن به ایشـان در شـئونات 
و کارهـای مختلـف زندگـی، همـه انسـان ها نیازمنـد دانسـتن سـیرت و 

روش هـای عملـی بـکار گرفتـه شـده توسـط آنحضرت)ص( هسـتند.
در بررسـی اخالقیـات پیامبـر )ص( بـه نمونه هایی از سـیرت ایشـان در 

زندگـی فـردی و اجتماعـی اکتفا می  شـود 
زندگـی سـاده ایشـان بـه تمـام مدعیان رهبـری، ثابـت کرد یـک رهبر 
الهی با اسـتفاده از کمترین امکانات مادی و بدون تجمالت و تشـریفات 
می توانـد بهتریـن و بـا نفوذترین رهبری و هدایت را داشـته باشـد و باید 
ایـن موضـوع را از خانـواده خـود نیـز بخواهـد تـا همـه بداننـد منظـور 

از مسـئولیت ها و مدیریـت در اسـالم برخـورداری خـود و اطرافیـان از 
نعمت هـای دنیـوی نیسـت بلکـه اهـداف خدمـت به مـردم اسـت و اگر 
کسـی گرفتار دنیا شـود؛ دیگر نمی تواند در مسـیر معنویت و در مسـند 

رهبری مـردم موفق باشـد.
زندگـی مختصـر حضـرت محمـد)ص( و همراهی عملی ایشـان بـا فقرا، 
تحمـل ایـن وضعیـت را بـر آنان آسـان می نمود. عـالوه بر اینکه ایشـان 
دائمـاً درصـدد کمـک بـه قشـر محـروم جامعـه و کـم کـردن فاصلـه 

بودند. طبقاتـی 
شـانه  خـود،  کـردن  معطـر  زدن،  مسـواک  بـدن،  و  لبـاس  نظافـت 
زدن بـه مـوی سـر و صـورت مبـارک شـان و امثـال آن از سـیره آن 

اسـت. حضـرت)ص( 
برنامه ریـزی و نظـم و انضبـاط آنحضـرت )ص(  در کارهـای شـخصی، 
مدیریتـی، جنـگ و غیـره، به همـه مسـلمانان آموخت که انسـان بدون 
برنامـه و بی نظـم نمی توانـد فـرد موفقـی در زندگـی باشـد توجـه در 
عرصـه مدیریـت آن حضرت سـتودنی اسـت که متوجه همـه ابعاد کاری 
خویـش بودنـد و هیـچ ناتوانـی و نارسـایی در سیسـتم کاری و اداری 
شـان دیـده نمـی شـد که ایـن بعـد نیـز بیانگـر توانایی آنحضـرت)ص(  
در عرصـه حسـن سـلوک و رفتـار همه پسـند شـان در عرصـه کاری به 

شـمار می رود. 
رفتـار و برخـورد صادقانـه ایشـان در برابـر رقبـا و حتـا دشـمنان دیـن 
اسـالم بیانگـر سیاسـت مدبرانـه در بخـش انتشـار دیـن مبیـن اسـالم 
می باشـد کـه هیچ گـروه و یا فـردی توانایی رویـا روی در مقابل ایشـان 
را نداشـتند؛ چـون ایشـان بـا برنامـه و طرح جامـع حرکت مـی نمودند. 
حضـرت محمـد )صلـی اهلل علیـه وسـلم( در عرصـه نشـر و پخـش پیام 
الهـی زحمـات زیادی را متحمل گردید اما سـر تسـلیم در برابر دشـمن 
نـه نهـاد و بـدن خسـتگی ناپذیر مبـارزه نمود کـه در نتیجه توانسـت با 
شـعار اهلل اکبـر تمام جهان هسـتی را با نـور پیغمبری خود منور سـازد؛ 

تـا مایـه افتخار بشـریت در جهان ظهـور نماید. 
پیامبـر)ص(  بـا توجـه به امت خـود و داشـتن محبت واقعی بـا  پیروان 
آئیـن خـود دارای جایـگاه خاصـی در دنیـا و آخرت میباشـد کـه در هر 
زمـان و هـر سـطح کاری همیشـه بـه امـت خـود از دل و جـان توجـه 
داشـت؛ حتـا در هنـگام سـپردن جانـش به جـان آفریـن بـا واژه) امتی 
امتـی( دنیـای فانـی را وداع گفتـه و بهترین دین و آئین یکتا پرسـتی را 
بـه ارمغـان گذاشـت تا باشـد که بـا پیروی آن پیروانش رسـتگار شـوند. 
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مصاحبه با معین مالی وزارت مالیه 
FSP و پروژه FPIP پیرامون پالن

پرسش.هدفازپالنFPIPوپروژهFSPچیست؟
پاسـخ- پـالن بهبـود عملکـرد مالـی )FPIP(، کـه همچنـان بنـام 
پـالن 5 سـاله قابـل تجدید یـاد می گردد، توسـط دولت افغانسـتان 
بـرای ارزیابـی و بهبـود عملکـرد نهادهـای عامـه ایجاد شـده اسـت. 
ایـن پالن وسـیله ای بـرای آوردن اصالحـات مدیریت مالـی عامه و 
ارایـه پـالن تیمـی در چارچـوب مدیریـت عملکـرد می باشـد. برای 
آوردن اصالحاتـی کـه در بـاال از آن یـاد گردید، دولـت نیاز به وجوه 
مالـی و منابـع دارد تـا تیـم هـا را بـرای دسـت یابـی به ایـن هدف 

نماید.  حمایـت 
پـروژه حمایـت از بهبـود عملکـرد مالـی )FSP( پـروژه ی بانـک 
جهانـی مـی باشـد کـه منابـع و وجـوه مالـی مـورد نیـاز را بـرای 

دسـتیابی بـه اهـداف )FPIP( تهیـه مـی نمایـد.

پرسـش.ایـنپـالن۵سـالهدرکـداماداراتتطبیـقمـی
شـودوچـهمقـدارپـولازایـنطریـقهزینـهمیگردد؟

پاسـخ- پـروژه بهبـود عملکرد مالـی )FSP( تمام اداراتـی را که در 
پـالن بهبـود عملکـرد مالی )FPIP( شـامل می باشـند حمایت می 
نمایـد. در حـال حاضـر، وزارت مالیـه، اداره تدارکات ملـی، و ابتکار 
شـفافیت صنایـع اسـتخراجی افغانسـتان تحت پوشـش پـالن بهبود 
عملکـرد مالـی مـی باشـند. بـرای سـال ۲۰۱۸، اداره عالی بررسـی 
شـامل ایـن پـالن خواهد شـد. طی دو سـال آینـده، قرار اسـت این 

پـالن وزارت هـای کلیـدی دیگر را تحت پوشـش قـرار دهد. 
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عملکـرد  پـروژه  طریـق  از  دالـر  میلیـون   ۱۰۰ حاضـر،  حـال  در 
مالـی )FSP( بـرای 5 سـال آینـده در نظـر گرفته شـده اسـت. در 
صورتیکـه دولـت بتوانـد وجـوه نقـدی متذکـره را زودتر بـه مصرف 
رسـاند، کمـک هـای مالـی بیشـتری نیـز از طریـق )FSP( ممکن 

بود. خواهـد 

پرسـش.مواردعمـدهکهدربرنامـه)FPIP(درنظـرگرفته
شـدهکدامهـااند؟

 )FPIP( پاسـخ- وجـه اصلـی پـالن بهبـود مدیریـت مالـی عامـه
آوردن اصالحـات مدیریـت مالـی در نهادهـای دولتـی مـی باشـد. 
عملکـرد ادارات در مقایسـه بـا پالنهـای 5 سـاله آنهـا مـورد ارزیابی 
قـرار گرفتـه کـه در واقع گامهـای تدریجی بسـوی آوردن اصالحات 

به شـمار مـی رود.

پرسـش.تمویـلکننـدگانایـنبرنامـهکـیهـاانـد؟آیا
وجـوهکمـکشـدهازطریـقبودجـهملـیبهمصـرفمی
رسـد؟مقـرراتبـرایمصـرفوجوهکمـکشـدهازطریق

پـروژهبهبـودعملکـردمالـی)FSP(چیسـت؟
پاسـخ- پـالن بهبـود مدیریت مالـی عامـه )FPIP( باالی اسـتفاده 
از سیسـتم هـای دولتـی جهـت مصـرف کمـک هـای مالـی تمویل 
کننـدگان تاکیـد دارد. اسـتفاده از واحدهـای اجرائیـوی پـروژه نـه 
تنهـا راه حلـی موقتی بوده، بلکـه از ایجاد ظرفیـت در ادارات دولت 
نیـز جلوگیـری می نمایـد. از ایـن رو، تمام وجوه کمک شـده تحت 
پـالن بهبـود مدیریـت مالـی عامـه از طریـق بودجه ملی و سیسـتم 
هـای حکومـت افغانسـتان بـه مصـرف خواهـد رسـید. معیـار اصلی 
بـرای ادارات دولتـی و تیـم هـای مربـوط برای بدسـت آوردن وجوه 

از طریـق پـروژه بهبـود عملکـرد مالـی )FSP(، آوردن اصالحـات 
ضـروری و بهبـود عملکـرد مـی باشـد. تقریبـا %۷5 وجـوه مالـی 
پـروژه بهبـود عملکـرد مالـی از طریـق صنـدوق وجهـی بازسـازی 
افغانسـتان )ARTF( تـدارک مـی گـردد. یعنـی این پروژه توسـط 
تمـام تمویـل کنندگانـی که بـا ARTF حمایـت مالی مـی نمایند، 

تمویـل می گـردد.

پرسـش.موثریـتاینبرنامـهرادر۵سـالِآینـدهچگونه
پیـشبینـیمـینمائید؟

پاسـخ- تجربـه مـا از تطبیـق پـالن بهبـود مدیریـت مالـی عامه در 
سـال ۲۰۱۶ نشـان دهنـده موفقیتـی چشـم گیـر اسـت. در جریان 
یـک سـال، بـا مقایسـه نمـودن ارزیابـی سـاالنه بـا وسـط سـال، 
عملکـرد کارمنـدان بصـورت گسـترده بهبود یافته اسـت. بر اسـاس 
ایـن تجربـه، در 5 سـال آینده این پـروژه تغییرات مثبت و اساسـی 
را در عملکـرد کارمنـدان و ادارات خواهـد آورد. هـدف نهایـی همانا 

بهبـود عرضـه خدمـات بـرای تمام شـهروندان کشـور می باشـد.

پرسـش.اگـرپـالنبهبـودعملکـردمالـی)FPIP(تطبیـق
گـردد،آیامشـکالتموجـوددراینعرصهحلخواهدشـد؟

پاسـخ- بلـی! تطبیـق پـالن بهبـود عملکرد مالـی کمـک مینماید تا 
ادارات کلیـدی در عرصـه مدیریـت مالـی عامـه عملکـرد و وظایـف 
اساسـی شـان را که عبـارت از جمـع آوری مالیات و عوایـد گمرکی، 
بودجـه سـازی بهتـر منابـع عامـه جهـت رسـیدگی بـه ضروریـات 
مـردم، تـدارک بهتـر خدمـات و اجنـاس دولتـی، و در نهایـت انجام 
بررسـی و بررسـی داخلـی و بیرونـی مطمئـن مـی باشـد، بهبـود 

 . بخشند



د رحمن بابا زغل 
ســـپين مخونــــــــــه تـــور کـــودي شـــي پـــه پيـــرۍ کـــې
ــې ــرۍ کـ ــه پيـ ــي پـ ــي شـ ــوږ لـــــــــرګــــــ ــه کـ ــم قدونـ سـ
ژمـــــــــــــي د  سحــــــرافـــــــــــــــتاب  د  شـــمع  لکـــه 
ــيرۍکې ــه پــــ ــم زېـــړۍ شـــي پــــــــــ ــاب و هـ ــم بـــې تـ هـ
ــي ــل خــــــوادرومـــــ ــږدي بـ ــر رېـ ــې سـ ــه ئـ ــرف تـ ــو طـ يـ
خپـــل صـــورت تمـــام پـــردی شـــي پــــــه پــــــــيرۍکې
ــي ــدی شـــ ــا ژونـــــــ ــه بيـ ــه مرګـ ــس لـ ــه وي پـ ــړ ال ښـ مـ
نشـــته دا چـــې څـــوک زلمـــی شـــي پـــــــه پــــــيرۍکې
ــږي ــه درېــ ــکه زهــــــرنــــــــــ ــوري لــــــــــ ــه وخـ ــه څـ کـ
ــيرۍکې ــه پـــــ ــي پــــــ ــوړئ شـ ــه خـ ــئ او نـ ــه څښـ ــه څـ نـ
دا ځوانـــي ده چـــې څـــه اورې يـــا څــــــــه وينــــــــــــــې
ــې ــه پـــــــيرۍکــــــ ــي پـــــــ ــدی شـ ــه اورېـ ــدی نـ ــه ليـ نـ
ده عــــــــاجــــــــــزي  هـــــــــــسې  پيـــرۍ  رحمانـــه  ای 
پيـــرۍ  پـــه  شـــي  ســـوی  پـــرې  زړه  وي  رســـتم  کـــه 
لـــه هغـــو ســـــــــــره بـــــــــه څــــــــــه فکـــر د يـــار وي
چـــې يـــاران يـــې پـــه هـــر لـــور هـــــــــــزار هــــزار وي
وي هغـــــــــــه  هــــــــــم  ويشـــتلی  پســـې  اشـــنا  پـــه 
وي اســـتغفار  يـــې  اشـــنايۍ  نــــــــورې  لـــــــه  چـــې 
شـــي زوم  مـــا  پـــــه  دې  قـــــــــــداري  او  صبـــوري 
ــرار وي ــا قــــــــــ ــر يــــــــ ــا صبـ ــې يـ ــه مـ ــا بـ ــې تـ ــه بـ کـ
وي ښايســـــــته  وصـــل  پـــه  يـــار  د  ژونـــدون  هـــر 
دی پـــــــــــــکار  څـــه  وي  ژونـــدون  کـــه  مينـــه  بـــې 
کـــه ديـــار لـــه الســـه اور پـــه مـــــــــــا بــــــلېـــــــــږي
ګــــــــــــــــــلزاروي تـــه  عاشـــقانو  دې  اور  هغـــه 
کا نــــــــــه  دې  خـــدائ  نشـــته  آزار  کـــې  يـــارۍ  پـــه 
وي آزار  تــــــــا  لــــــــــه  زړه  زمـــــــــــــا  بـــه  ذره  کـــه 
بويـــه ويــــــــلي  نــــــــــه  عــــــاشــــــــق  تـــه  هغـــو  و 
دستــــــــــــــــار وي د  يـــا  ســـر  د  يـــا  فکـــر  يـــې  چـــې 
پـــــــه غـــاړه يـــې اور شـــي چـــې زناريـــې شـــي  ځـــای 
وي زنـــــــاردار  زلــــــــــــفو  د  ســـتا  چـــې  نـــه  ولـــې 
ســـــــــــــوزي اور  پـــه  کـــه  زنـــاردار  ُزلفـــو  د  ســـتا 
وي رخــــــــــسار  د  ســـتا  رښـــتيا  هـــم  بـــه  اور  هغـــه 
رســــــواشــــــــــي غونـــدې  ليـــا  بـــه  جونـــه  هغـــه 
وي ديـــار  پـــه  يـــې  مجنـــون  غونـــدې  رحمـــان  چـــې 

رحمان بابا 

زغل
از چمـــن تـــا انجمـــن جـــوش بهـــار رحمـــت اســـت
ــت ــت اسـ ــار رحمـ ــردد دچـ ــی  گـ ــاز مـ ــا بـ ــده هرجـ ديـ
بـــاش گاه  آ نـــور  خـــواه  تصـــور  ظلمت کـــن  خـــواه 
اســـت رحمـــت  آشـــکار  و  نهـــان  انديشـــی  هرچـــه 
زننـــد پـــر  عقوبـــت  وهـــم  آتـــش  در  ذره هـــا 
اســـت عـــار رحمـــت  تفســـير  اين قـــدر  عفـــوم  بـــاد 
نيســـت فضـــل  جزهجـــوم  آفرينـــش  دربســـاط 
اســـت رحمـــت  انتظـــار  از  ســـپيد  نابينـــا  چشـــم 
چـــرا اميدکـــس  ازکشـــت  خنـــدد  خشـــکی  ننـــگ 
اســـت آبياررحمـــت  عرقنـــاک  روی  آن  شـــرم 
کيســـت جـــرم  نباشـــی  خودگـــر  غفلـــت  قـــدردان 
اســـت رحمـــت  عصيان خوانده ای آيينـــه دار  آنچـــه 
منت کشـــيم ناخـــدا  از  مـــا  آنکـــه  دمـــاغ  کـــو 
اســـت رحمـــت  کنـــار  پاييهـــا  و  بی دســـت  کشـــتی 
بيخـــودی پنـــاه  در  حادثاتـــم  از  بـــاک  نيســـت 
اســـت رحمـــت  حصـــار  دارم  مـــن  گردش رنگی کـــه 
نيســـت درکار  مغفـــرت  ذکـــر  بـــه  ديگـــر  ســـبحٔه 
تـــا نفـــس باقی ســـت هســـتی در شـــمار رحمـــت اســـت
دهيـــد ســـر  روزی  دو  را  معاصـــی  دشـــت  وحشـــی 
تاکجـــا خواهـــد رميـــد آخـــر شـــکار رحمـــت اســـت
ــرش ــوش عـ ــت در آغـ ــاک آسوده سـ ــا خـ ــک تـ ــه فلـ نـ
صـــورت رحمـــان همـــان بی اختيـــار رحمـــت اســـت
ماســـت عيـــب  پـــرده دار  بيـــدل  اگرگل کـــرد  شـــام 
اســـت رحمـــت  تجديـــدکار  در  اگـــر خنديـــد  صبـــح 

بيدل دهلوی
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شمس من و خداي من
مـــن!  دواي  و  مـــن  درد  مـــن،  مـــراد  و  مـــن  پيـــر 
فـــاش بگفتـــم ايـــن ســـخن، شـــمس مـــن و خـــداي مـــن! 
ــذار مـــن!  ــيده ام، اي حـــق حقگـ از تـــو، بـــه حـــق، رسـ
شـــکر تـــرا، ســـتاده ام، شـــمس مـــن و خـــداي مـــن! 
ــتن!  ــاي خويشـ ــد، فنـ ــرد، ديـ ــده کـ ــرده زنـ ــي ي مـ عيسـ
ــن!  ــداي مـ ــن و خـ ــمس مـ ــي، شـ ــاودان تويـ ــده ي جـ زنـ
کعبـــه ي مـــن، کنشـــت مـــن! دوزخ مـــن، بهشـــت مـــن!
مـــن!  خـــداي  و  مـــن  شـــمس  مـــن،  روزگار  مونـــس 
نعـــره ي هـــاي و هـــوي مـــن،از در روم، تـــا بـــه بلـــخ! 
اصـــل، کجـــا خطـــا کنـــد، شـــمس مـــن و خـــداي مـــن! 
کعبـــه ي مـــن، کنشـــت مـــن! دوزخ مـــن، بهشـــت مـــن!
مـــن!  خـــداي  و  مـــن  شـــمس  مـــن،  روزگار  مونـــس 
ـــن! ـــداي م ـــن و خ ـــمس م ـــن! ش ـــداي م ـــن و خ ـــمس م ش

موالنا

زغل
ـــه شـــعوره ـــم ل ـــه عشـــق کـــې هســـې خـــاص ي ســـتا پ
منظـــوره لـــرم  نـــه  خبـــره  يـــوه  چـــې 
دي دارو  دی  صبـــر  چـــې  وايـــي  طبيبـــان 
ناصبـــوره کـــړه  پيـــدا  زمونـــږ  فرقـــه  خـــدای 
شـــي دښـــمن  پـــه  تړلـــي  چـــرې  هـــر  تـــورې 
يـــاره ســـتا ســـترگې دوســـتان وژنـــي پـــه تـــوره
ټولـــې ســـره  شـــوې  زمانـــې  د  معشـــوقې 
چـــوره ولوټلـــه  يـــې  مـــې  خونـــه  دزړه 
لـــه غمـــه يـــم ســـتا  نـــه  پـــه ضـــرور  تنهـــا  زه 
ضـــروره لـــه  ده  عاشـــقي  شـــوې  پيـــدا 
هـــرې شـــپې لـــره ورځ شـــته دی پـــه جهـــان کـــې
نـــوره بـــې  کـــړ  جداييـــه  عمـــر  زمـــا 
کا نـــه  ســـره  هيچـــا  لـــه  وفـــا  مهرويـــان 
مشـــهوره ده  کـــې  عالـــم  پـــه  خبـــره  دا 
چـــې خبـــر شـــي واړه گوتـــې پـــه غـــاښ نيســـي
ــوره ــه مهجـ ــه لـ ــه شـ ــر مـ ــې خبـ ــران کـ ــه هجـ پـ
د رقيـــب لـــه بـــدو ســـترگو دې ځـــان ژغـــوري
هـــر عاشـــق چـــې بهـــر منـــد وي لـــه حضـــوره
هومـــره تـــوان او توفيـــق نـــه گڼـــم پـــه بخـــت کـــې
لـــه فجـــوره او  لـــه فســـق  تايـــب کامـــا،  چـــې 
دی کـــودی  تـــور  مدعيانـــو  د  نظـــر  پـــه 
حـــوره پاســـه  د  کـــټ  د  کښـــېنوم  يـــې  کـــه 
شـــي وچ  هالـــه  بـــه  نـــم  ســـترگو  د  رحمـــان  د 
ناســـوره لـــه  وي  نـــم  چـــا  د  شـــوی  وچ  کـــه 
رحمن بابا
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The above table shows that from total development budget expenditure of Afs 93,891,607,133 of FY1395, share of code 22 
(procurement of goods and services and payment of salaries) was %40.74, share of code 24 (subsidies, grants and social 
benefits) was %0.78 and share of code 25 (acquisition of assets or construction affairs, repair and purchase of equipment) 
was %58.47.

Considering Afs 93,891,607,133 the total development budget expenditure, the percentage expenditure in code 25 is more 
than in code 22, but considering the approved funds within the codes the percentage expenditure in code 22 is %68 and in 
code 25 the expenditure is %48. This shows that focus on expenditure in code 22 is more than in code 25 and it is increasing 
than the previous years. 
More focus on development budget expenditure in code 22 than in code 25 shows a fact that the budgetary units focus more 
in purchasing good, payment of wages and expenses on consultancy services to increase the level of expenditures in their 
organization, not on implementation of fundamental projects. 
Distribution of the operational and development budget into the categories shows that the government from total operational 
budget has spent Afs 259,891,407,671  or %63.3 on salaries and wages in FY1395, showing an increase than %47.76 of its 
total core budget expenditure on salaries and wages on FY%52 ,1394 on FY1393 and FY%51 ,1392 on FY1391, and %56 
FY1390).
It has spent %25 on goods and services (decreased than %29 in FY%28 ,1394 on FY1393 and FY1392, equal to %25 in FY1391, 
and it has increased than %23.5 in FY1390). Nearly, %9.73 expenditures are made on subsidies, grants, social benefits and 
repayment of debt (increased than %6.6 in FY%6.55 ,1394 in FY%4.3 ,1393 in FY%4 ,1392 in FY1391, and %4.6 in FY1390).
Almost %1.87 has been spent on assets acquisition (decreased than %16.5 in FY%15 ,1394 in FY1393, decrease of %17.5 in 
FY1392, and %19 in FY1391.
The development expenditures have mainly made on categories such as using goods and services, and assets acquisition, 
though a small percentage of expenditure is made on subsidies, grants and social benefits. 

Table 2.9: Operational and development expenditures based on economic categories in FY1395

Codes Item of expenditure
Operational 

budget
Development Total

Percentage 
share

21 Salaries and wages 164,514,881,051 - 164,514,881,051 46.50

22 Goods and services 65,223,248,247 38,254,186,376 623,434,477,103 29.24

23 Interest payment and debts 
repayment

1,614,996,913 - 1,614,996,913 0.45

24 Subsidies, grants, social benefits 23,673,937,052 733,569,713 24,407,506,765 6.89

25 Assets acquisition 4,864,344,410 54,903,851,043 59,768,195,453 16.89

Total     259,891,407,671 3,891,607,133 353,783,014,805 100.00

Distribution of operational budget into economic categories
From the total operational budget expenditure of Afs 353,783,014,805 in FY1395, the share of salaries and wages contributes 
to %46.50 that is less than %47.76, in FY%65.77 ,1394 in FY%70.5 ,1393 in FY1392, and %72.5 in FY1391. 
The share of using goods and services reaches to %29.24 that is more than %29.03 in FY%21.12 ,1394 in FY%19.3 ,1393 in 
FY1392 and %18.5 in FY1391. 
Share of subsidies, grants and social benefits reaches to %6.89 that is more than %6.3 in FY1394, and less than %8.6 in 
FY1393, but more than %5.8 in FY%6.1 ,1392 in FY1391, and %6 in FY1390. Share of assets requisition reaches to %16.89 that 
is more than %16.5 in FY%4.13 ,1394 in FY%4.2 ,1393 in FY%2.8 ,1392 in FY1391 and %1.8 in FY1390.

To be continued....
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Using funds for operational and development activities: Distribution based on economic categories
The Government seeks to achieve its various short-term and long-term objectives in the designated sectors and economic 
categories through using the operational and development budget. The government spends its fund through the following 
five segments based on the economic categories. 

A) Salaries and wages
B) Goods and services
C) Interest payment and loans repayment
D) Subsidies, grants, and social benefits
E) Assets acquisition

The expenditure from development budget in FY1395 is divided into following three codes: 
A. Code 22 (Good and services)
B. Code 24 (subsidies, grants and social benefits)
C. Code 25 (acquisition of assets). 

According to the Qatia Statement, contribution of development budget in these codes is as follow:

Table 2.8: Contribution of the codes in development budget expenditure

Code
Total 
Budget after 
amendments

% of Codes 
Contribution 
in the total 
budget

Total 
expenditure

Remaining 
amount

percentage 
of 
realization

Percentage 
contribution 
of each code in 
total expenditure

22 56,220,963,185 32.63 38,254,186,376 17,966,776,808 68 40.74

24 1,472,420,305 0.85 733,569,713 739,850,808 49.82 0.78

25 114,631,931,938 66.52 54,903,851,043 95,728,080,894 48 58.74

Total 429,172,325,315 100 93,891,607,133 78,433,807,296
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revenue and GDP rise and establishment of right and effective policies for using natural resources and the fixed assets for 
increasing non-tax revenue and collection of the revenue from state owned enterprises (SoEs) will help in development a 
stable financial system. In the meantime, the government should also establish right policies for collecting its revenue from 
the entities such as ATRA1 and the access revenue from the Government’s investments by DAB. 
In FY1394, from Afs 133,473,420,000 estimated revenue from internal sources at the Budget document at the beginning of 
the year, Afs 155,946,294,526 was realized and Afs 153,496,004,586 was collected according to the Revenue Qatia Statement. 
The collected revenue shows a surplus of Afs 20,022,584,586 or %15 surplus versus the plan in FY1395.
Though the collected domestic revenue in FY1395 compared to the collected revenue in FY1394 that was Afs 122,349,981,843 
shows an increase of Afs 31,146,022,743 or %25.45; however, this increase is not in the ordinary process of revenue realization 
and collection but it is due to rise in percentage tax and fees. The amendment of Paragraph 1 of Article 66, Paragraph 3 of 
Article 64 of Income Tax Law states increase of income tax from %2 to %4 and charging %10 fees from telephone subscribers, 
%2 transportation duty on fuel and gas while importing these products from the borders published in the Official Gazzette 
dated 30.1.1395 and increase in aircrafts passage from Afghanistan air space fees are the main reasons for this increase.
In Revenue Qatia Statement, the collected fund from the external sources is Afs 143,100,914,975showing %21 ,7 or Afs 
9,627,494,975 deficit compare to the estimated revenue in budget document at the beginning of the year (see revenue 
Qatia Statement).
According to the information received from the General Treasury directorate, Afs 143,100,914,975 had been collected 
from the external resources from which Afs 123,788,514,547 are allocated to finance the operational budget and Afs 
19,312,400,427 are deposited to the Government USD account through Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) to 
finance the development budget of FY1395.
Therefore, according to this information the collected fund from external sources to finance the operational budget is Afs 
123,788,514,547. Considering the estimated funds in the Budget Document at the beginning of the year (Stated in the Revenue Qatia 
Statement), it shows a deficit of Afs 27,006,494,453 or %18. However, the real deficit in revenue collection from external sources 
based on the Mid-year Evaluation Document and the operational budget supplement for FY1395 is Afs 44,052,569,396 or %26.24.
Realized and collected revenue in FY1395 based on the Revenue Qatia Statement of FY1394 is as follow:

Table 2.7: Realized and collected revenue in FY1395
Parts Explaination of Revenue Parts Revenue Plans Realized Collected Remaining
11 Tax Revenue 60,190,456,824 71,347,751,759 69,745,641,659 1,602,110,063

12 Custom Duties and Fees 29,041,459,297 31,265,350,381 31,265,350,381 0

13 Non-tax revenue 29,346,359,987 35,473,044,301 34,660,642,975 812,401,326

14 Miscellaneous Revenue 544,860,064 1,808,968,375 1,773,694,713 35,273,662

15 Sale of public properties 7,450,623,845 11,376,482,148 11,376,043,548 438,600

17 Social contributions 4,336,239,984 4,674,697,561 4,674,631,274 66,287

19 Grants 150,795,009,000 143,100,914,975 143,100,914,975 0

Total excluding part 19 131,000,000,000 155,946,294,526 153,496,004,586 2,450,289,939
Total including Part 19 281,795,009,000 299,047,209,501 296,594,919,561 2,450,289,939
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FY%10 ,1393 from Afs 146,083,760 in FY1394, and %23.5 from Afs 155,642,264 in FY1395. 
The project for renewal of 220KW electricity wire from Tajikistan border to Kunduz and Pul-e-Khumri including Kunduz and 
Baghlan substations has begun from FY1389 and continues until FY1395. It has the expenditure of %38 from Afs 352,200,878 
in FY1391 and %38 from Afs 533,597,263 in FY%41 ,1392 from Afs 502,481,233 in FY%0 ,1393 from Afs 266,468,388  in 
FY1394 and %13.4 from Afs 305,190,963 in FY1395.
The electricity maintenance emergency project (Code 410082) belongs to the Ministry of energy and energy and had %29.77 
expenditure in FY%0 ,1392 in FY1393 and 1394, and has %41 expenditure in FY1395.

Ministry of Public Work (MoPW)
In MoPW, Dushi to Pul-e-Khumri Road reconstruction project had the expenditure of %1 from Afs 641,752,000 in FY,1389 
%0.3 from Afs 612,051,390 in FY%22 ,1390 from Afs 657,434,936 in FY%28 ,1391 from Afs 550,685,945 in FY%37 ,1392 from 
Afs 489,588,738 in FY1394, and %52 from Afs 599,860,505.35 in FY1395.
Qaisar - Bala Murghab road (90km-length) construction project had the expenditure of %35 from Afs 236,253,696 in FY,1393 
%11 from Afs 3,225,912,341 in FY1394 and %33.4 from Afs 2,605,608,193.6 in FY1395.  
Sar-e- Pul to Shebrghan road designing project had the expenditure of %8 from Afs 100,000,000 in FY%19  ,1391 from 
Afs 147,507,516 in FY1392, and %0 from Afs 169,707,128 in FY%0 ,1393 from Afs 28,500,000 in FY1394, and %0 from Afs 
13.400,000 in FY1395.
Armalek Ul Aman Road reconstruction project (Code 42.109) had the expenditure of %0 in FY1389 and FY%27.7 ,1390 in 
FY%38.32 ,1391 in FY%24 ,1392 in FY%12.18 ,1393 in FY1394, and %31 in FY1395.

National Environment Protection Authority 
Building Construction project for environment project in the capital had the expenditure of %26 from Afs 55,693,500 in 
FY%0 ,1391 from Afs 69,310,852 in FY%20 ,1392 from Afs 80,242,256 in FY%29 ,1393 from Afs 65,997,336 in FY1394, and 
%40 from Afs 75,969,759 in FY1395.

Da Afghanistan Breshna Shirkat
Aab-e-Greshk hydroelectricity and its distribution network project had the expenditure of %18 from Afs 1,038,448,427 in 
FY%26 ,1391 from Afs 1,251,327,345 in FY%15 ,1393 from Afs 2,677,409,964 in FY1394, and %60 from Afs 1,760,932,535.63 
in FY1395.
Kunduz to Taleqan electricity 220KW wire renewal project had the expenditure of %19 from Afs 1,130,054,665 in FY,1390 
%41 from Afs 1,130,900,000 in FY%41 ,1391 from Afs 441,505,567 in FY%21 ,1393 from Afs 276,972,374 in FY1394, and %0 
from Afs 121,1744,896 in FY1395.
Failure to utilize appropriately the development budget by the ministries and public organizations particularly in some 
important areas such as infrastructure and natural resources, agriculture, rural rehabilitation and development, education, 
health, economy management and private sector development has caused slow growth in all the areas and failure to achieve 
the predetermined objectives. 
Therefore, it is necessary for the government to accelerate the process for implementation of the project without any increase 
in the cost and time with proper utilization of the available budget and proper monitoring the projects’ performances. It is 
recommended for the government to establish a mid-term assessment and evaluation mechanism for some important 
project and pursue implementation of such projects seriously.
Since a huge portion of the development budget is funded by donors’ non-discretionary budget, and they do not exist in 
National Budget, it is observed that failure to spend budget by the budgetary units are mostly in this part. Unfortunately, the 
entities consider lack of non-discretionary budget as a limitation and challenge, though we consider them an opportunity 
for better implementation of the projects particularly in such a situation where we face budgetary problems. In most cases, 
the entities claim inexistence of capacity and their internal problem for failure to spend their non-discretionary budget as a 
limitation. 

Revenue Realization and Collection in FY1395
One of the most important necessities of the government is increasing revenue sources and the domestic revenue to lead the 
country towards financial self-sufficiency. Increasing the tax revenue such as effective collection of tax relates to the country’s 



201758 Audit  Issue3

41 Ministry of Water and Energy 8,428,625,577.49 4,065,216,641.02 48.23 51.77

20 Ministry of Finance 4,629,513,322.74 3,790,382,312.88 81.87 18.13

44 Civil Aviation Authority 4,712,028,012.77 3,358,826,991.62 71.28 28.72

49 Ministry of Urban Development  3,499,282,232.99 2,747,511,630.57 78.52 21.48

28 Ministry of Education 3,513,857,309.23 2,547,893,970.35 72.51 27.49

Total 149,669,446,766.26 83,345,624,457.85 55.25 44.75

Besides failure to spend the development budget by the above stated entities, one of the most important issues observed 
during the audit of development budget expenditure similar to 1393 ,1392 ,1391, and 1394 is that some of the projects were 
not implemented; however, they had enough budget and appropriations. Their expenditure has been zero. For example, 
from 674 projects recorded in FY1395 Qatia Statement, %21.5) 159) projects are reported with zero expenditure. 

In most of the development budget, especially in infrastructure and natural resources sectors, education, health, agriculture 
and rural development, economy management and private sector development in few last years including FY1395 the budget 
is not considerably spent. Following illustrate clear examples in this regard. 

Ministry of Education
In MoE, school construction projects in the provinces located in borders had the expenditure of %27 from Afs 61,498,000 in 
FY%14 ,1389 from Afs 42,226,210 in FY%22 ,1390 from Afs 38,419,000 in FY%0 ,1391 from Afs 31,583,500 in FY%0 ,1392 from 
Afs 34,013,000 in FY%22 ,1393 from Afs 11,680,269 in FY1394, and %10 from Afs 64,257,024 in FY1395
Education infrastructure development project had %0 expenditure from Afs 3,086,103,500 in FY%27  ,1389 from Afs 
3,091,558,950 in FY%14  ,1390 from Afs 1,975,459,500 in FY%30  ,1391 from Afs 2,224,349,920 in FY%32  ,1392 from Afs 
1,993,344,192 in FY%19 ,1393 from Afs 3,307,392,154 in FY1394, and %29 from Afs 3,217,060,193.02 in FY1395.

Ministry of Agriculture
Agriculture support and rural development project in western zone continued from 1389 until the end of 1395, with zero 
expenditure from FY1389 until 1393 though the budget had been available. The total expenditure of the project was %39 
from available fund of Afs 112,700,505 in FY 1394, and from Afs 40,200,000 available fund, %86 has been spent in FY1395. 
Irrigation and water dams’ projects prolonged from FY1389 until FY1395 with total expenditure of %21 from Afs 100,000,000 
in FY%3 ,1391 from Afs 391,543,544 in FY1393, and %47 from available fund of Afs 267,795,348 in FY 1394, and %65 from 
available of Afs 415,449,245 in FY1395. 

Ministry of Counter Narcotics
Good performance incentive (GPI) program had an expenditure of %53 from available fund of Afs 1,475,466,028 after the 
amendments in FY1394, and it has spent %47 of Afs 1,565,171,054 available fund. 

Ministry of Mines and Petroleum
Sheberghan gas wells rehabilitation project has continued from FY1389 until FY1395. Its expenditure was %16 from 
Afs 106,700,000 in FY%1  ,1389 from Afs 1,402,346,382 in FY%6  ,1390 from Afs 1,488,189,001 in FY%32  ,1391 from Afs 
298,235,218 in FY%41 ,1393 from Afs 212,894,483 in FY1394, and %1.7 from Afs 530,026,816 in FY1395. 

Ministry of Telecommunication and Information Technology
Fiber Optic Network Development Project has continued from FY1389 until FY1395. Its expenditure was %0 from Afs 
293,501,840 in FY1390 and from Afs 809,736,000 in FY%39 ,1391 from Afs 1,287,714,073 in FY%25 ,1392 from Afs 940,288,328 
in FY%54 ,1393 from Afs 579,680,403 in FY1394, and %70 from Afs 374,729,597.35. 

Ministry of Energy and Water 
Gambiri dam design and construction project has the expenditure of %12 from Afs 339,500,000in FY%0 ,1389 from Afs 
285,666,940 in FY1390, from Afs 30,391,000 in FY1391 and from Afs314,716,896  in FY%22 ,1392 from Afs 227,675,392  in 
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As shown in Figure 2.4, development budget utilization in FY1395 has relatively decreased than the FY1394.  

Relative increase in spending the development budget in FY1394 in comparison to FY1393 shows an increase in expenditures 
on infrastructure, national resources, health, agriculture and rural development, social welfare, economy management and 
private sector development. In the sectors of governance, and education decrease in development expenditure can be seen. 
From the total of Afs 168.552 Billion development budget in FY1395, Afs 84.467 Billion (%50.11) was allocated to the 
infrastructure and natural resources sectors, Afs 27.145 Billion (%16.10) to agriculture and rural development sector, Afs 
21.11 Billion (%12.52) to education sector, Afs 18.276 Billion (%10.84) to health sector, Afs %5.34) %8.997) to Economy and 
private sector development and the rest were allocated to the security, good governance, role of law , human rights and 
social benefits sectors. 
Considering the above statement, in total of Afs 444.606 Billion National Budget (operational and development) in FY1395, 
the security sectors places at the top with Afs 177.156 Billion or %39.85 budget followed by the infrastructure and natural 
resources with Afs 90.432 Billion or %20.34, education sector with Afs 58.553 Billion or %13.17 and agriculture and rural 
development sector with Afs 6.57 Billion or %6.57 are ranked 2nd to 4th respectively.  
From the total of Afs 168.55 Billion Development Budget in FY 1395, Afs 93,891,607,133 has been spent which is %54.48 of 
the total approved development budget. The total development budget expenditure in FY1395 has increased by %13 than 
FY1394.
In FY1395, the following 12 budgetary units have spent %89 of the total development budget and %90.28 of the total 
development budget expenditures.  

Table 11 :2.6 budgetary units with highest development budget expenditure in FY1395

Tashkil 
Code Organization

Total amount after 
amendments during 

the year
expenditures

Percentage 
spent

Percentage 
not spent

43 Ministry of Rural Rehabilitation & 
Development 

17,499,070,043.47 15,398,923,830.60 88.00 88.00

42 Ministry Public Work 33,292,955,121.60 13,661,595,690.13 41.03 58.97

83 De Afghanistan Breshna Shirkat 33,276,381,057.92 12,605,395,169.29 37.88 62.12

37 Ministry of Public Health 17,135,442,004.73 12,369,197,718.26 72.18 27.82

39 Ministry of agriculture, irrigation and 
livestock

8,718,444,677.22 7,166,641,429.44 82.20 17.80

27 Ministry of Education 14,963,847,406.10 5,634,039,073.69 37.65 62.35
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the biggest goals of the government to fund its operational expenditures fully through the domestic revenue without any 
contributions from the donors. Increasing operational expenditure in comparison to domestic revenues in the last seven 
years; specially financing %51.75 of operational expenditure in FY1395 by the domestic revenue which is lower than FY1388 
to FY1392; has challenged the government’s attempts in this regard. Increasing operational expenditure in comparison to 
domestic revenue demonstrates a huge challenge in leading the country towards self-sufficiency.

Execution of Operational and Development Budget in FY1394
The government performs its activities within the approved budget, implementation of the project according to its budgetary 
authorities and based on other applicable rules and regulations.
In FY1395, the total operational budget expenditure was %94.1 of the approved budget. Compared to %82.96 in FY1394 it 
has increased by %11.14, compared to %81 in FY1393, it increased %%14.1, comparing to %90.41 in FY1392, it has increased 
%3.69, and compared to %86.55 in FY%7.55 1391 increase.
Table 2.4 execution of the operational budget

Financial Year Percentage executed Budget
1386 96.60

1387 92.35

1388 93.26

1389 95.61

1390 95.54

1391 86.55

1392 90.41

1393 81.00

1394 82.96

1395 94.1

As shown in the above table, not only the percentage expenditure in operational budget has decreased in that last four 
years (from FY1391 to FY1394) compared to FY1389 and FY1390, but also the extent of the domestic revenue’s contribution 
in funding the operational budget has considerably reduced. Though in FY1395, the budget expenditure rate has increased 
than the last four years, but the contribution of domestic revenue in financing the operational budget has relatively increased 
than the last four years.  However, the contribution of the foreign grants has increased in FY1395. Lack of operational 
expenditure does not mean economizing the budget, but it shows low capacity in the organizations in attraction of the 
foreign grants and spending their budget to achieve their predetermined objectives. The development budget expenditure 
has decreased from %54.52 in FY1394 to %58.48 in FY1395. 

Table 2.5: Development Budget expenditure

Financial Year Percentage of executed budget
1386 54.88

1387 44.12

1388 36.85

1389 38.95

1390 49.45

1391 50.64

1392 57.17

1393 45.81

1394 54.52

1395 54.48
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Share of the domestic revenue and grants in financing the operational budget show that contribution of tax revenue and 
custom duties and fees in total operational revenue has decreased in last eight years. Contribution of tax revenue in total 
revenue has decreased from %31.16 in FY1389 to %26.43 in FY1391, to %21.16 in FY1392, and to %23.9 in FY%24.4 ,1393 in 
FY1394, and %23.85 in FY1395. 
Similarly, contribution of custom duties and fees decreased from %22.56 in FY1389 to %14.52 in FY1391, and to %11.35 in 
FY1392; however, it has increased to %11.85 in FY%12.4 ,1393 in FY1394 (relatively increase in the last two years), and has 
decreased to %10.45 in FY1395. 
Contribution of the donor’s assistance and grants has considerably increased during this period. This contribution has 
increased from %37.8 in FY1390 to %44.6 in FY1391, to %56.12 in FY1392 and to %54.35 in FY%50.1 ,1393 in FY1394 though 
it has more decreased to %47.85 in FY1395. 
Current scenario will adversely affect in achieving the goal of financial stability and it shows that the government is more 
dependent on the world communities’ grants. 

Domestic Revenue and Financial Stability
The government uses both sources of revenue (domestic sources and foreign grants) to fund its operational expenditures. 
The development budget is mostly funded by the foreign grants, relatively by the domestic revenue and a small portion of 
that is funded by the borrowings. 

The total domestic revenue for financing  the operational budget expenditures was Afs 296,596,919,561 in FY1395 including 
Afs 153,496,004,586 domestic sources and Afs 143,100,914,975 foreign grants. Domestic revenue was Afs 586,153,496,004 
in FY1395 covering %51.75 of the total operational expenditure. It shows an increase compared to FY1394 in which the total 
domestic revenue covered %49.0 of the total operational expenditure and in FY1393 where domestic revenue constituted 
%43.8 of the operational budget. However, it has decreased than the domestic revenue that covered %55.2 in FY%60.2 ,1392 
in FY%66.5 ,1391 in FY1390 of the operational budget. Below table shows downward  slope of domestic revenue 

Table 2.3: Percentage contribution of domestic revenue and grants in operational budget expenditures (in Afghanis)

Details
Years (in Million Afghanis)

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

Operational Expenditure 87.313 110.485 149.385 135.790 197.991 228.337 245.168 259.891

Domestic Revenue 63.830 80.477 99.396 81.705 109.332 100.049 122.349 153.496

Percentage Contribution of Revenue 
in Expenditures

73.11 72.84 66.54 60.17 55.2 43.8 49.9 59.06

Considering the above table, the received revenue for financing the operational budget has decreased from %73.11 in FY1388 
to %72.84 in FY1389 to %66.54 in FY1390, to 
%60 in FY1391, to %55.2 in FY1392, and to 
%43.8 in FY 1393; however, it has increased to 
%49.9 in FY1394, and to %59 in FY1395 after 
the FY1393, though it has reduced than the 
FY1391 and the years before that. It has the 
lowest point in FY1393 that is %43.8.

Figure 2.3: growth difference between 
operational expenditure and domestic revenue 
(In Billion Afghanis)
Increasing gap between the operational 
expenditure and the domestic revenue 
negatively affects financial management of the 
government and financial stability. It is one of 
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Domestic Revenue and Foreign Grants
Financing the Operational Budget Expenditures in FY1395
As per the budget document, the total revenue from domestic sources was Afs 133,473,420,000 in FY1395 from which Afs 
125,258,887,000 was estimated and approved to fund the operational budget and Afs 8,214,534,000 were supposed to be 
used to fund development budget. 
The total amount received from domestic sources was Afs 153,496,004,586 constituting 11.17 of GDP. The total domestic 
revenue includes %45.43 tax revenues, %20.37 customs duties and fees, %23.88 non-tax revenues, %1.15 miscellaneous 
revenues, %7.41 sales of public properties, and %10.42 social contributions. 
Foreign grants were Afs 143,100,914,975 in FY1395 that constitutes %10.42 of GDP. Though, the foreign grants were Afs 
122,818,069,877 in FY1394 constitute %9.9 of GDP. 
The collected fund for the purpose of financing the operational and development budget from internal and external sources 
are Afs 245,168,051,710 in FY1394 that constitutes %19.8 of GDP. 
In FY1393, domestic revenue included 52.29 % tax revenue, %25.95 custom duties and fees, %17.02 non-tax revenue, %0.38 
miscellaneous revenue and sale of immovable properties and 4.37 % social contributions. The foreign grants received were 
Afs 119,099,686,722 in FY1393 that constitutes %9.85 of the GDP. 
In FY1392, tax revenue constituted %4.4 of GDP, custom duties and fees constituted %2.36, non-tax revenue constituted 
%1.8, and other revenues constituted %0.5 of GDP, which had increased %33.8 in comparison with 9 month of the FY1391, 
and %10 in comparison with 1390. The total operational budget for FY1395 was estimated Afs 276,053,896,000 as per the 
budget document, funded with Afs %45) 125,258,887,000) by domestic sources and Afs %55) 150,795,009,000) by foreign 
grants. No deficit or surplus can be seen in its financing sources in comparison with the approved budget. 
Similarly, the total development budget for FY1395 was Afs 168,552,861,000 at the beginning of the year included Afs 
%4.87) 8,214,534,000) from domestic sources, Afs %87) 187,000,146,438) from foreign grants, and Afs %2.3) 3,879,578,000) 
from debts. Considering the sources of finance, there is a deficit of Afs %6) 10,020,662,000) in the development budget.  
The above statement shows that domestic revenues covers funding the operational budget Afs %45)  125,258,887,000), 
the development budget Afs %4.87) 8,214,534,000), and in both operational and development budgets of FY1395, it was 
estimated Afs %30) 133,473,421,000).
Though in FY1394, the domestic revenues covered funding the operational budget by Afs %42.93) 121,702,646,000), the 
development budget Afs %2.49)  3,810,354,000) and in both, operational and development budget, it was estimated Afs 
%28.77)  125,513,000,000). Comparing the share of the domestic revenue of FY1394 with FY1395, domestic revenues in 
FY1395 has increased %2.07 in covering funds for operational budget, %2.37 in funding the development budget and %10.23 
in covering both, operational and development budgets.
Comparison of the received funds for financing the operational budget in last eight years shows a upward slope in both 
domestic revenue and foreign grants except in FY1393. However, foreign grants used to fund the operational budget was 
%34 in FY1388 and increased to %40 in FY1389, but decreased to %38 in FY1390. It increased back to %44.6 in FY%56 ,1391 
in FY%54.3 ,1392 in FY%50 ,1393 in FY1394, and %85 ,47 in FY1395 respectively. This shows a decrease comparing to FY1392.
Below table shows details on operational budget financed by domestic revenue in the last eight years. 

Table 2.2: Last 8 years revenue used in funding operational budget (in Million Afghanis)

Financial 
Year

Tax 
Revenue

Customs 
Duties and 
Fees

Non-Tax 
Revenue

Miscellaneous 
Revenue

Sale of 
immovable 
properties

Social 
Contributions

Total 
domestic 
revenue

Grant Total 

1395 71347 31265 35473 1808 11376 4674 155946 143100 299047

1394 59827 30420 26945 696 25 4436 122349 122818 245168

1393 52313 25965 17024 343 35 4370 100050 119100 219150

1392 52788 28306 21955 2501 36 3747 109333 140082 249415

1391 38965 21406 18285 254 178 2618 81706 65715 147421

1390 45227 30456 20258 321 59 2985 99396 60409 159805

1389 38925 27705 11495 437 108 1808 80478 54466 134944

1388 30105 21797 10091 535 215 1088 63831 32768 96599



2017 63Audit  Issue3

According to central statistics department, the GDP were estimated Afs 1,373,275 in FY1395, according to which the total 
government expenditures were %25.76 FY1395 as the operational budget expenditure constituted %18.92 of GDP and the 
development budget expenditure constituted 6.83 of GDP. 
While in FY1394, the total government expenditures were %25.72 that the operational budget expenditure constituted 
%19.03 of GDP and the development budget expenditure constituted %6.69 of GDP. Similarly, the total expenditure in 
FY1393 was %24.89 of GDP including %18.88 operational budget expenditure and %6 development budget expenditures.
The total expenditure in FY1392 was %23.2 of GDP including %16.5 operational budget expenditure and %6.7 development 
budget expenditures.
Below table shows the details of the operational and development budget expenditures in the last 6 years. 

Table -2.1 Operational and Development Budget Total Expenditures for the last 6 years
Details 1390 1391 1392 1393 1394 1395

Operational 149,385,421,841 135,790,736,547 197,991,707,432 228,337,230,782 235,889,089,744 259,891,407,671

Development 49,796,569,664 53,593,076,358 80,152,954,662 72,648,883,256 82908924659 93,891,607,133

Total 199,181,991,505 189,383,812,905 278,144,662,094 300,986,114,038 318,798,014,403 353,783,014,804

Percentage 
Growth in Expen-
diture in FY1395

- -5 46.9 8.2 5.9 11

As per the above table, the total operational and development budget expenditures in the FY1395 has increased %11 
comparing to FY1394. The operational budget 
expenditures in FY1395 increased %10.17, and the 
development budget expenditures increased %13.24 
in comparison to FY1394. 
Though, the total operational and development 
budget expenditures in the FY1394 had increased 
%5.9 compared to FY1393. The operational budget 
expenditures in FY1394 increased %3.3. Also, the total 
operational and development budget expenditures for 
the FY1393 compared to FY1392 show %8.2 increase. 
The operational budget expenditures increased 15.3 % 
but the development budget expenditures decreased 
9.4 % in FY1393 compared to FY1392.

As per Figure 2.1, there is a huge increase in the 
operational budget expenditures and relatively less 
increase in development expenditure. In contradiction 
with last few years in which development budget 
expenditure had a declining slope than the operational 
budget. The development budget expenditures had a 
relative increase in FY1391 and FY1392, but it decreased 
in 1393; however, it shows a relative increase in FY1394 
and FY1395.
Figure 2.2: Share of operational & development 
expenditures in total expenditures (in percentage)



ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF 
THE COUNTRY ON THE BASIS OF FY-1395 
QATIA STATEMENTS

The Qatia Statements for the financial year 1395, audited by the assigned commission 
of Supreme Audit Office (SAO) in FY1396, shows the execution of operational and 
development budget, estimated revenue, realized revenue and collected revenue of 
the government budgetary units in FY1395.
 The Government of Islamic Republic of Afghanistan finances its operational and 
development expenditures through domestic tax revenues, non-tax revenues, foreign 
grants and debts that include a small portion of that. This chapter presents an overview 
of the government’s financial position, sources and fund utilization by the Government 
in FY1395 in comparison with the previous years. 

Summary of Revenue and Expenditures 
Trends in Execution of Operating and Development Expenditures
In FY1395, the total National Budget (operational and development) was Afs 
444,606.756,000 constituting %32 of GDP. The total operational Budget in FY1395 
was 276,053,896,000 constituting %20 of GDP and the total development budget in 
FY1395 is 168,552,861,000 constituting %12 of GDP. 
The government expenditures in FY1395 through the operational budget were 
Afs 259,891,407,671, and total development budget expenditures were Afs 
93,891,607,133 that is a total of Afs 353,783,014,804, showing an increase comparing 
to total operational and development budget of Afs 318,798,014,403 in FY1394, Afs 
300,986,114,038 in FY1393 and Afs 278,144,662,094 in FY1392.


