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یادداشت اداره

حسابقطعیهدولت؛

نیازمندتوجههمهنهادهایذیدخلاست
اداره عالـی تفتیـش مطابـق بـه مـاده ( )98قانـون
اساسـی ،فقـره ( )1مـاده یازدهـم قانـون کنتـرول
وتفتیـش اکنـون فقـره ( )2مـاده ( )11وفقـره (1
مـاده دوازدهـم قانـون اداره عالـی تفتیـش) ومـواد
( )55و ( )59قانـون اداره امورمالـی ومصـارف
عامـه مکلـف بـه بازرسـی حسـاب قطعیـه بـوده
وبنابراهمیـت حسـاب قطعیه کمیسـیونی متشـکل
از یـک تعداد از رؤسـای سـکتوری ومفتشـین تحت
ریاسـت معـاون مسـلکی اداره ،جهـت بازرسـی
حسـاب قطعیه مؤظـف گردیـده ،اداره عالی تفتیش
بازرسـی حسـاب قطعیـه را از سـال  1382بـه
اینطـرف توسـط کمیسـیون متذکـره آغازنمـوده و
تـا کنون توانسـته حسـاب قطعیه سـالهای -1381
 1394را بازرسـی وگزارش نتایج بازرسـی را توأم با
اظهارنظرپیرامـون حسـاب قطعیه سـالیان متذکره،
بـه مقام محترم ریاسـت جمهوری وشـورای محترم
ملـی کشـور ارایـه نماید.
اداره عالـی تفتیـش در بازرسـی حسـاب قطعیـه به
دسـتاوردهای خوبـی نائـل آمـده و توانسـته اسـت
جایـگاه خویـش را منحیـث یـک اداره حسـابگیر
تثبیـت نمایـد ،دسـتاوردها و تأثیـر گـذاری نتایـج
بازرسـی حسـاب قطعیـه را میتـوان در بحثهـای
پارلمانـی پیرامـون حسـاب قطعیـه ،احضـار وزرا
و مسـوولین مالـی ادارات در مجالـس اسـتماعیه
واسـتجوابیه کمیسـون محتـرم مالـی و بودجـه و
کمیسـیون محتـرم تفتیـش مرکـزی ،محاسـبات
عامـه و نظـارت بر اجـرای قانـون ،اسـتیضاح برخی
از وزرای محتـرم کابینـه کـه منجـر بـه سـلب
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

صالحیـت تعـداد ( )7تـن از آنـان گردیـد و هـم چنیـن پوشـش
خبـری و بحثهـای رسـانه ای پیرامـون موضـوع ،گـواه دیگـری از
تأثیـر مثبـت تفتیـش حسـاب قطعیـه دانسـت.
روی همیـن ملحـوظ اداره عالـی تفتیـش طبـق برنامـه مـدون
آموزشـی و تخصصـی خود برنامـه چهـار روزه ( 21-18جدی) طی
جلسـات جداگانـه با مسـوولین محتـرم بخشهای مالـی واحدهای
بودجـوی ،مشـکالت و چالشهـا پیرامـون ترتیب حسـاب قطعیه را
اسـتماع و نتایـج جمـع بندی شـده از تمام جلسـات را بـا راهکارها
و پیشـنهادهای مشـخص در زمینـه در سـمیناری کـه بـا حضـور
قانونپوه اسـتاد سـرور دانـش معاون دوم ریاسـت جمهـوری برگزار
شـده بود ،ارائـه نمود.
در ترتیـب ،بازرسـی و نظـارت از حسـاب قطعیه دولـت ،چهار نهاد
باالترتیـب ،وزارتهـا و ادارات بـه عنـوان ترتیـب کننـده نخسـتین
قطعیـه ،وزارت محتـرم مالیـه بـه مثابه توحیـد کننـده ،اداره عالی
تفتیـش بـه حیـث بازرسـی کننـده و کمیسـیون محترم حسـابات
عامـه مجلـس نماینـدگان بـه عنـوان نظـارت کننـده از عملکـرد
حکومـت؛ شـاملاند .ایـن مراجـع هـر کدام در راسـتای مسـوولیت
خویـش بـا وجـود پیشـرفتهای چشـمگیر ،چالشهـا و ضعفهای
را دارا انـد کـه بحـث پیرامون آنهـا و دریافت راههـای بیرون رفت
از آنهـا ،هـدف اصلـی اداره عالـی تفتیـش را درجهت شناسـایی و
بـرون رفـت از ایـن مشـکالت و چالـش هـا تشـکیل مـی دهد.
در سـمینار مذکـور همـه چالـش ها و مشـکالت مراجـع در ترتیب
 ،بازرسـی و نظـارت از حسـاب قطعیـه طـی صـدور جمـع بنـدی
نهایـی که حاصل نشسـت چهـار روزه با مراجع یاد شـده بـود ارایه
شـد کـه اداره عالـی تفتیـش امیـدوار اسـت همـه مراجع یاد شـده
راهکارهـای ارایـه شـده در ایـن سـمینار را جدی بگیرنـد و با عمل
بـه آن در ترتیـب ،بازرسـی و نظـارت از آن گامـی مهـم در جهـت
آوردن شـفافیت مالـی در ادارات کشـور فراهـم گردد.
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گزارشها

قانونپوه استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کسب امتیاز
عالی اداره عالی تفتیش از جانب سازمان شفافیت بین المللی را به
دولت افغانستان و مسئولین این اداره تبریک گفت
سیمیناری؛ تحت عنوان «ترتیب و بازرسی حساب قطعیه دولت ،چالشها و راهکارها» با حضور قانونپوه سرور دانش،
معاون دوم ریاست جمهوری ،پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش ،اسداهلل سعادتی و
آصف شاداب عضو کمیسیون تفتیش مرکزی ،محاسبات عامه و نظارت بر اجرای قانون مجلس نمایندگان ،بر داکتر
محمد مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه ،محمدآقا کوهستانی رییس عمومی خزاین وزارت مالیه ،معینان و
روسای مالی ادارات بودجوی و کارمندان ذیدخل در ترتیب حساب قطعیه ادارات ،به تاریخ  26جدی سال  1395در
تاالر اداره عالی تفتیش برگزار شد.
در ابتـدای سـمینار پوهنـدوی دکتـور محمدشـریف شـریفی رییـس
اداره عالـی تفتیـش سـخنرانی نمـوده ضمـن خـوش آمدیـد به اشـتراک
کننـدگان و اظهـار خرسـندی از حضـور جاللتمـآب سـرور دانـش معاون
دوم ریاسـت جمهـور ،اعضـای تفتیـش مرکـزی ولسـی جرگـه و سـایر
مهمانـان ابـراز امیـدواری کردنـد کـه برایند و رویکـرد سـیمینار؛ افزایش
سـطح موثریت ،شـفافیت و حسـابدهی را که از ویژگیهـای حکومتداری
خـوب میباشـد ،در قبـال داشـته باشـد.
رییـس اداره عالـی تفتیـش تاکیـد کـرد :اداره عالی تفتیش در بازرسـی
حسـاب قطعیـه بـه دسـتاوردهای خوبـی نائـل آمـده و توانسـته اسـت
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جایـگاه خویـش را منحیـث یـک اداره حسـابگیر تثبیـت نمایـد،
دسـتاوردها و تأثیر گذاری نتایج بازرسـی حسـاب قطعیـه را میتوان در
بحثهـای پارلمانـی پیرامـون حسـاب قطعیـه ،احضـار وزرا و مسـوولین
مالـی ادارات در مجالـس اسـتماعیه واسـتجوابیه کمیسـیون مالـی و
بودجـه و کمیسـیون تفتیـش مرکـزی ،محاسـبات عامـه و نظـارت بـر
اجـرای قانـون مجلـس نمایندگان ،اسـتیضاح برخـی از وزرای کابینه که
منجـر بـه سـلب صالحیـت تعـداد ( )7تـن از آنـان گردیـد وهـم چنین
پوشـش خبـری و بحثهـای رسـانه ای پیرامون موضوع،گـواه دیگری از
تأثیـر مثبـت تفتیـش حسـاب قطعیه دانسـت.
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

رئیـس اداره عالـی تفتیـش در ادامـه صحبتهـای خویش متذکر شـدند
کـه بـه منظـور ارزیابـی بهتـر مشـکالت و چالـش در راسـتای ترتیـب و
بازرسـی حسـاب قطعیـه و ادارات را همکاریهـای مناسـب در جهت رفع
مشـکالت و چالـش تصمیـم برآن شـد تـا قبـل از تدویرسـیمینار کنونی،
برطبـق یـک برنامـه چهـار روزه ( )21-18جـدی طـی جلسـات جداگانه
بـا مسـوولین بخشهای مالـی واحدهـای بودجوی ،مشـکالت و چالشها
پیرامـون ترتیـب حسـاب قطعیـه را اسـتماع و نتایـج جمـع بنـدی شـده
از تمـام جلسـات را بـا راهکارهـا و پیشـنهادهای مشـخص در زمینـه در
سـیمینار کنونـی ،ارائـه نماید.
ایشـان افزودنـد کـه در ترتیـب ،بازرسـی و نظـارت از حسـاب قطعیـه
دولـت ،چهـار نهـاد بالترتیـب ،وزارتهـا و ادارات بـه عنـوان ترتیـب
کننـده نخسـتین قطعیـه ،وزارت مالیـه بـه مثابـه توحید کننـده ،اداره
عالـی تفتیـش بـه حیـث بازرسـی کننـده و کمیسـیون حسـابات عامه
مجلـس نماینـدگان بـه عنـوان نظـارت کننـده از عملکـرد حکومـت؛
شـاملاند .ایـن مراجـع هـر کـدام در راسـتای مسـوولیت خویـش بـا
وجـود پیشـرفتهای چشـمگیر ،چالشهـا و ضعفهـای را دارا انـد که
بحـث پیرامـون آنهـا و دریافـت راههـای بیـرون رفت از آنهـا ،هدف
اصلـی سـیمینار کنونـی را تشـکیل میدهـد.
رئیـس عمومـی مـوارد جمـع بندیشـده از نتایـج بحثهائیکـه طـی
چنـد روز بـا مراجـع ترتیـب کننده حسـاب قطعیـه صـورت گرفته بود
بـا راهـکار پیشـنهادی در زمینـه ارائـه و همچنـان در ادامـه سـخنان
خویـش بـا اشـاره به بررسـی حسـاب قطعیه دولـت توسـط اداره عالی
تفتیـش خاطـر نشـان سـاختند کـه ایـن اداره نیـز در جهـت بازرسـی
هـای خـود بـا مشـکالتی روبـرو بـوده کـه مـی تـوان بـه :محدودیـت
قانونـی و نبـود زمـان کافـی جهـت بازرسـی و گزارشـدهی حسـاب
قطعیه،تأخیـر در ترتیـب و ارائـه حسـاب قطعیـه جهـت بازرسـی ،عدم
دسترسـی بموقـع بـه سیسـتم افمـس ،حیـن بازرسـی حسـاب قطعیه،
عـدم دسترسـی بموقـع به اسـناد و معلومات مـورد نیاز ،حیـن تفتیش
حسـاب قطعیـه ،نبـود زمـان کافـی جهـت بحـث روی یافتههـای
تفتیـش و تعجیـل درترتیـب گـزارش نتایـج بازرسـی حسـاب قطعیـه
اشـاره کرد.
رییـس اداره عالـی تفتیـش ایجـاد کمیسـیون حسـابات عامـه در
ولسـی جرگـه را بـه مسـوولین کمیسـیون صمیمانـه تبریـک گفتـه و
ایـن نـوآوری را یـک قـدم مثبـت در معیـاری سـاختن اجـراات ایـن
کمیسـیون دانسـت ،ایشـان تاکیـد کردنـد :هرچنـد در نظـارت از
گـزارش حسـاب قطعیه توسـط این کمیسـیون هـم مشـکالتی موجود
هسـت؛ از آنجایـی کـه کمیسـیون حسـابات عامـه جدیـدا ً وظیفـه
نظـارت از عملکـرد حکومـت را از طریـق گـزارش اداره عالـی تفتیـش
عهـده دار گردیـده؛ مسـلماً کـه مشـکالت فـرا راهشـان قـرار دارد.
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

امیـدوار هسـتیم کـه بـا گذشـت هـر روز بـا کسـب مهارتهـای الزم
و بـا مستمسـک قـرار دادن گزارشهـای مختلـف اداره عالـی تفتیـش
در ایـن راه موفقیتهـای زیـادی را نصیـب گردنـد .البتـه ایـن اداره از
هیـچ نـوع همـکاری بـا کمیسـیون حسـابات عامـه دریغ نخواهـد کرد.
دکتـور شـریفی در ادامـه تاکیـد کردنـد بـرای اینکـه بتوانیـم از
کمبودیهـا و ضعفهـای برملا شـده در قطعیـه سـال گذشـته انتبـاه
مثبـت گرفتـه باشـیم و از تکـرار اشـتباهات و ناتوانیهـای گذشـته
جلوگیـری نمـوده باشـیم و دسـت آورد سـیمینار کنونـی ارزشهـای
اضافـی را از طریـق آوردن تغییـرات در اجـراآت نهادهـای مربـوط در
راسـتای اهـداف سـیمینار ملمـوس بوده باشـد و بـه نتایـج متوقعه هم
رسـیده باشـیم؛ در نظـر گرفتـن و عمـل بـه ایـن راهکارهـا بسـیار بـا
اهمیـت خواهـد بـود.
دکتـور شـریفی در پایان سـخنان خـود بیان کـرد :اداره عالـی تفتیش
افتخـار دارد کـه بـا ایجـاد حکومـت وحـدت ملـی ،بـه گزارشهـای
ارائـه شـدهاش بـه آن مقـام توجـه جـدی صـورت میگیـرد .هیـچ
گزارشـی ناخوانـده باقـی نمانده و بـه نهادهـای دولتی هدایـت تطبیق
یافتههـای اداره عالـی تفتیـش در معیـاد پنـج روز،هفـت روز و کمتـر
از یـک مـاه صـادر میگـردد کـه جـا دارد .از مقـام عالـی ریاسـت
جمهـوری اظهـار سـپاس و شـکران نمایـم ،حضـور جاللتمـاب معـاون
دوم ریاسـت جمهـوری در سـیمینار امـروزی ،دال بر اهمیـت و جایگاه
اداره عالـی تفتیـش بـه عنـوان عالیتریـن نهـاد حسـابرس در مقیـاس
کشـور؛ میباشـد.
در ادامـه ایـن سـیمینار جاللتمـآب قانونپـوه سـرور دانـش معاون دوم
رییـس جمهـور ،ضمـن ابـراز قدردانـی از کارکـرد اداره عالـی تفتیش،
برگـزاری سـیمنار هـای علمـی و تخصصـی را زمینـه سـاز تفاهـم و
درک بیشـتر علمـی و تخصصـی ادارات از همدیگـر عنـوان کـرد.
معـاون رییـس جمهور نظـارت مالـی پارلمان را یـک میکانیـزم قانونی
و مؤثـر خوانـد و تأکیـد کـرد کـه پارلمـان افغانسـتان بـا صالحیـت
قانونـی اش در تصویـب و تطبیـق بودجـه و نیـز بررسـی حسـاب
قطعیـه ،مـی توانـد نقش به سـزایی را در تأمیـن شـفافیت و نظارت از
عملکـرد مالـی دولـت ایفـا نمایـد.
در قانـون ادارهی عالـی تفتیـش تـا جایـی که بـه یادم [میآیـد] آمده
کـه ادارهی عالـی لـوی سـارنوالی مکلـف اسـت تمـام قضایایـی را کـه
از طـرف ادارهی عالـی تفتیـش معرفـی میشـود را بایـد بررسـی کنـد
و حتـا پاسـخهای خـود را بـه صـورت کتبـی بـه ادارهی شـما [ادارهی
عالـی تفتیـش] روان کننـد کـه چـی اجراآتـی را انجـام دادهانـد.
یـک طـرف ادارهی عالـی تفتیـش اسـت کـه بایـد نتایـج تخطیهـا را
تشـخیص بدهنـد و بـه ادارهی لویسـارنوالی بفرسـتند و طـرف دیگـر
هـم ادارهی لویسـارنوالی اسـت کـه بایـد در مـورد بررسـی قضایـا بـا
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جدیـت عمـل کند»
اداره عالـی تفتیـش در طـول سـالیان متمـادی فـراز و فرودهـای
فراوانـی بـه خود دیده اسـت امـا امروز جای خوشـحالی و خورسـندی
اسـت کـه ایـن اداره توانسـته به یـک مرحله عالـی از وظیفه شناسـی،
مسـئولیت پذیـری و توانمنـدی نایـل شـود و بـه صـورت تخصصـی و
مسـلکی بـه وظایفـش بپـردازد .بـه همیـن جهـت سـازمان شـفافیت
بیـن المللـی بـا همکاری نهـاد دیده بـان شـفافیت افغانسـتان ،در یک
گـزارش  200صفحـه ای تحـت عنـوان ارزیابی سیسـتم شـفافیت ملی
افغانسـتان 12 ،نهـاد ملـی بـه شـمول اداره عالـی تفتیـش را مـورد
بررسـی قـرار داده و بـه تاریـخ  16فبـروری  2016این گزارش را نشـر
کرده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه« :توانایـی اداره عالـی تفتیـش برای
انجـام تفتیـش هـای مالـی و عملکـرد ادارات دولتـی در سـال هـای
اخیـر پیشـرفت قابـل مالحظـه ای نمـوده اسـت ».همچنیـن در ایـن
گـزارش گفته شـده کـه «اداره عالـی تفتیش نقـش مهـم را در مبارزه
علیـه فسـاد اداری بـازی مـی کنـد .و از سـال  2013بـه ایـن طـرف
اداره عالـی تفتیـش  206قضیـه فسـاد را بـه اداره عالی لوی سـارنوالی
معرفـی نمـوده اسـت امـا بـه ایـن قضایا کمتر رسـیدگی شـده اسـت»
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه گزارش دیدبـان شـفافیت افغانسـتان گفت:
«در ایـن گـزارش آمده اسـت کـه در سیسـتم اداره افغانسـتان ادارهی
عالـی تفتیـش یکـی از نهادهـای قدرتمند به شـمار مـیرود .نهادهای
تطبیقکننـدهی قانـون بعـد از ادارهی عالـی تفتیـش در ردهی دوم
قـرار گرفتـه و کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در ردهی سـوم ،شـورای
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ملـی افغانسـتان در ردهی چهـارم و قـوهی مجـری یـا حکومـت در
ردهی پنجـم قـراردارد».
اسـتاد سـرور دانـش ،نظـارت و تفتیش مالـی از جانـب اداره
عالـی تفتیـش را در سـال هـای اخیر بسـیار مثبـت و ارزنده
عنـوان کـرده متذکـر شـدند کـه اینجانـب بـه سـهم خـود
موفقیـت اداره عالـی تفتیـش را در انجـام وظایـف قانونـی
خـود  و ارتقـای ظرفیـت مسـکلی ایـن اداره را بـه حکومـت
افغانسـتان و بـه رهبـری ایـن اداره مخصوصـ ًا بـرادر عزیـزم
آقـای شـریفی تبریـک عـرض میکنـم .ایـن جـای افتخـار
اسـت کـه ادارات مـا هر روز بـا رشـد ظرفیتهـای تخنیکی و
مسـلکی خـود بـه جایـگاه شایسـته نایـل میشـوند.
آقـای دانـش بـا اشـاره بـه ایـن کـه برخـی از سـفارشها ادارهی عالی
تفتیـش تطبیـق نمیشـود و پیگیـری نمیشـود ،امـا بـا آن هـم در
ایجـاد پاسـخگویی میـان ادارههـای تاثیرگـذار بـوده اسـت .وی تاکیـد
کـرد کـه ادارهی عالـی تفتیش کـه نظـارت از عملکـرد ادارات دولتی
در امـور مالـی بخـش عمدهای از کار این اداره اسـت ،موضـوع ضمانت
اجرایـی سـفارشهای ایـن اداره را بایـد در نظـر بگیـرد .در حقیقـت
وقتـی کـه حسـاب قطعیـهی ادارات ترتیـب و توسـط ادارهی عالـی
تفتیـش و وزارت مالیـه ارایـه میگـردد سرنوشـت عوایـد و مصـارف،
امـور مالـی ادارات روشـن میشـود.
معـاون رییـس جمهـور تأکیـد کـرد کـه اداره عالـی تفتیش ،اسـتقالل
و بـی طرفـی خـودش را در اجرائـات اداری باید حفظ کنـد و در مورد
تطبیـق قانـون و جلوگیـری از فسـاد در امـوال عمومـی بـا جرئت تمام
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مسـؤلیت خویـش را ایفـا نماید.
معـاون رییـس جمهـور تأکیـد کـرد کـه همـه ادارات مکلـف اسـت که
بـه گـزارش هـا و سـفارش هـای اداره عالی تفتیـش دقت کننـد و اداره
عالـی تفتیـش بـا همـکاری وزارت عدلیـه بایـد ضمانـت اجرایـی قانونی
گـزارش هـا و سـفارش هـای اداره عالـی تفتیـش را بررسـی نمایند.
معـاون رییـس جمهـور همچنیـن گفـت کـه اداره عالـی تفتیـش مکلف
اسـت مطابـق قانـون ،حسـاب قطعیـه سـال قبـل دولـت را کـه توسـط
وزارت مالیـه ترتیـب مـی گـردد ،در خلال مـدت شـش مـاه اول سـال
بعـدی تفتیـش نمایـد و گـزارش آن را بـه رئیس جمهور و شـورای ملی
تقدیـم نماید.
هـدف اصلـی از تفتیـش حسـاب قطعیـه ،کنتـرل دو رکـن عمـده امـور
مالـی دولـت یعنـی عواید و مصارف اسـت که بـا تفتیش حسـاب قطعیه
سرنوشـت ایـن دو رکـن عمـده امور مالی روشـن مـی گردد.
متعاقبـاً داکتـر محمدمصطفـی مسـتور معیـن مالـی وزارت مالیـه نیـز
طـی سـخنانی در ایـن سـیمینار بـا تشـکر از ابتـکار اداره عالـی تفتیش
در راه انـدازی سـیمینار بیـان کـرد :بنـده بـه نمایندگـی از وزارت مالیه
خـود را بـه تطبیـق و رهنمودهایـی را کـه اسـتاد دانـش معـاون دوم
ریاسـت جمهـوری در ختـم صحبت هایشـان گفتنـد مکلف مـی دانم.
وزارت مالیـه منحیـث اداره مالـی کشـور بـه نمایندگی جمهـوری دولت
اسلامی افغانسـتان مسـوولیت جمـع آوری عوایـد ملـی ،جـذب کمـک
هـای بیـن المللـی ،اخذ قـروض و تنظیم مصـارف و امور مالی کشـور را
بـه عهـد دارد که درسـال هـای اخیـر وزارت مالیـه خوشـبختانه به گام
هـای ارزنـده ای را در ایـن زمینـه ها برداشـته اسـت.
آقـای مسـتور در ادامـه گفـت :اداره عالـی تفتیـش منحیث عالـی ترین
ارگان بازرسـی کننـده امـور مالـی و تفتیـش؛ نقـش بسـزایی را ایفا می
کنـد؛ زیـرا هـر مبلـغ که بـه حیث عوایـد ملی جمـع آوری میشـود و یا
از عوایـد ملـی بـه مصرف میرسـد باید یک مرجـع معتبر و مسـتقل آنرا
بازرسـی کنـد و روی چگونگـی جمـع آوری عواید و تادیه مصـارف ابراز
نظـر نمایـد صحـه گذاشـتن یـا تصدیق صـورت قانونـی پنداشـتن جمع
آوری عوایـد و تادیـه مصـارف از جانـب اداره عالی تفتیـش اعتبار دولت
جمهـوری اسلامی افغانسـتان را نـزد جامعـه بیـن المللـی و حمایـت
کننـدگان مالـی روز بـه روز افزایـش داده و اعتمـاد ملـت را باالی دولت
مسـتحکم تـر میسـازد .موجودیت یـک اداره عالی تفتیش مسـلکی وبی
طـرف کـه بتوانـد بـه مالیـه دهنـدگان ملـی و تمویـل کننـدگان بیـن
المللـی چنیـن اطمینـان را بدهـد کـه پـول هایشـان مطابق بـه بودجه
منظـور شـده از جانـب شـورای ملـی و اهـداف از پیـش تعیـن شـده به
مصرف رسـیده اسـت بسـیار مهم اسـت.
و در بخـش دیگـر سـمینار اسـداهلل سـعادتی عضـو کمیسـیون تفتیـش
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مرکـزی وحسـابات عامـه و نظـارت بـر قانـون ولسـی جرگـه نیـز طـی
سـخنانی بـا اشـاره بـه صالحیتهـای مجلس نماینـدگان در عرصـه مالی
و بودجـه گفـت :پارلمـان افغانسـتان درعرصـه مالـی دو صالحیت عمده
و اساسـی دارد  -1صالحیـت اعطـای مصـرف بودجـه -2صالحیـت
بررسـی یـا بازرسـی از چگونگـی مصـرف بودجـه؛ اینکه آیـا در مطابقت
بـا قونیـن ومقـررات وطرزالعمـل هـای مالـی بـه مصـرف رسـیده اسـت
یاخیـر؟ طبعـا در راسـتای دوبحـث و دوصالحیـت دوسـوال اساسـی در
رابطـه به بازرسـی قطعیـه مطرح اسـت .اول آیا عواید بودجه افغانسـتان
عوایـد داخلـی یـا قطعیه عواید براسـاس آنچـه که درسـند بودجه پیش
بینـی شـده بـود تحقـق یافته اسـت یاخیـر؟ دوم آیـا بودجه افغانسـتان
بـه عنـوان دارایـی و بـه عنـوان پـول ملـت افغانسـتان آنگونـه توسـط
نماینـدگان ملـت بـه تصویب رسـیده بـود درمطابقـت بـه طرزالعمل ها
قوانیـن مربوطـه بـه مصـرف رسـیده اسـت یاخیر؟
آقای سـعادتی با اشـاره به برخی مشـکالت و نواقص در حسـاب قطعیه
 1394گفـت :در ایـن گـزارش مشـکالت وجود داشـت کـه از آن جمله
مـی تـوان بـه پـول هـای پیشـکی و حیـف و میـل دارایـی هـای عامـه
در ایـن مـورد ،تغییـر در سـقف بودجـه انکشـافی ،پـروژه هـای انتقالی
از سـالهای گذشـته و عـدم تطبیـق پـروژه هـا و پـروژه هـای صفری در
برخـی از واحدهـای بودجـوی اشـاره کرد.
در ادامـه سـمینار محمدآقـا کوهسـتانی رییـس عمومـی خزایـن
نیـز طـی سـخنانی گفـت :پروسـه قطعیـه بـه زمـان نیـاز دارد ،البتـه
بحثهایـی کـه وزارت مالیـه بـا اداره عالـی تفتیـش صـورت گرفتـه مـا
بسـیار خوشبینانـه بـا ایشـان موافقـه کردیـم کـه  3مـاه از اداره عالـی
تفتیـش و  3مـاه از وزارت مالیـه در حالیکـه ایـن  3مـاه تنهـا به وزارت
مالیـه نیسـت مـا حداقـل 1مـاه را بـا بانـک مرکـزی میدهیم بـه خاطر
راپورهـای نهایـی و حداقـل  15روز ضـرورت داریـم کـه تطبیقـات را با
بانـک مرکـزی انجـام بدهیـم.
وی در مـورد ترتیـب حسـاب قطعیـه سـال آینـده مالـی گفت :مـا راپور
نهایـی بانـک مرکـزی را گرفتیـم؛ از عوایـد و مصـارف شـان را شـامل
سیسـتم سـاختیم خوشـبختانه بیشـتر از  27والیت راپورهایشـان را در
بخـش عـادی گرفتیـم در حـدود  23از انکشـافی وپلان کـه مـا داریـم
راپـور نهایـی را کـه مـا آمـاده سـاختیم بـه تاریـخ  15دلـو بـه ادارات
انتقـال بدهیم.
در پایـان ایـن سـیمینار آقای جواد قدیـر معین مالـی وزارت زراعت روی
برخـی از مشـکالت ادارات بودجـوی در ترتیـب حسـاب قطعیـه صحبـت
کـرد وی یادآور شـدکه قبل از برگزاری نشسـت های چهـار روزه در اداره
عالـی تفتیـش مشـکالت زیـادی در حسـابات قطعیـه وجـود داشـت اما
بعد از این نشسـت ها مشـکالت ادارات بسـیار کمترشـده اسـت.
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نشست چهار روزه در رابطه با چالشهای ادارات در ترتیب و
بازرسی حساب قطعیه دولت در اداره عالی تفتیش برگزار شد
اداره عالـی تفتیـش بـا توجـه بـه اهمیـت حسـاب قطعیـه ،مشـکالت و
چالشـهای که در راسـتای ترتیب ،بازرسـی و گزارشـدهی حسـاب قطعیه
وجـود دارد و همچنـان حساسـیت هـای موجود پیرامون حسـاب قطعیه،
قبـل از ترتیـب و بازرسـی حسـاب قطعیـه سـال مالـی  1395تصمیـم
گرفـت تـا به منظور ریشـه یابی و ارزیابی مشـکالت و چالشـها درقسـمت
ترتیـب ،بازرسـی و جسـتجوی راه حـل آن ،سـیمیناری را بتاریـخ()26
جـدی سـال  1395تحـت عنـوان» ترتیـب و بازرسـی حسـاب قطعیـه
دولـت؛ چالشـها و راهکارها» به اشـتراک معینان و معاونیـن محترم مالی
و رؤسـای محتـرم مالـی وزارت هـا و ادارات ،دایرنمایـد.
بـه همیـن منظـور قبـل از تدویرسـیمینار متذکـره ،برطبـق یـک برنامـه
یـک هفتـه ای از تمـام رؤسـای محتـرم مالی و مسـوولین بخش حسـاب
قطعیـه وزارت هـا و ادارات ،رسـماً دعـوت بعمـل آمـد تـا برطبق تقسـیم
اوقـات از قبـل تنظیـم شـده ،در روزهـای معینـه بـه اداره عالـی تفتیش
تشـریف آورده و درجلسـات ایکه در زمینه تحت ریاسـت معاون مسـلکی
اداره عالـی تفتیـش رئیـس کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیـه تدویـر
میابـد ،اشـتراک ورزیـده مشـکالت و چالشـها و راه های حل پیشـنهادی
شـانرا در راسـتای ترتیـب و بازرسـی حسـاب قطعیـه ،در جلسـه ارایـه
دارنـد ،تـا بعـد از بحـث و تبـادل نظـر ،نتایـج نهایـی و جمع بندی شـده
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از تمـام جلسـات درسـیمینار یـاد شـده ارایـه گـردد .کـه خوشـبختانه
عـده کثیـری از نماینـدگان بخـش هـای مالـی و حسـابی وزارت هـا و
ادارات مسـتقل درجلسـات متذکـره کـه از تاریـخ 18الی  21جدی سـال
 1395ادامـه داشـت اشـتراک ورزیـده و نماینـدگان واحد هـای بودجوی
هرکـدام بـه نوبـه خویش مشـکالت و چالشـهای کـه در راسـتای اجراآت
بودجـوی و ترتیـب حسـاب قطعیـه داشـتند ارایـه نمودنـد ،کـه پـس از
بحـث همـه جانبه( )30مورد از مشـکالت واحـد های بودجوی بـا راهکار
هـا و طرحهـای پیشـنهادی درجهت رفع مشـکالت و چالشـهای موجود،
جمع بندی و درسـیمینار تاریخی  26جدی سـال  1395که به اشـتراک
جاللتمـآب سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری ،هیئـت محترم
رهبـری اداره عالـی تفتیـش ،اسـد اهلل سـعادتی و آصفـه شـاداب اعضای
کمیسـیون تفتیـش مرکـزی ،محاسـبات عامه و نظـارت بر اجـرای قانون
ولسـی جرگـه شـورای ملـی ،داکتر مصطفـی مسـتور معین مالـی وزارت
مالیـه ،محمـد آقـا کوهسـتانی رئیـس عمومی خزایـن وزارت مالیـه ،عده
ای از معینـان ،معاونیـن و رؤسـای مالـی وزارت هـا و ادارات و یـک تعداد
از مسـوولین بخـش هـای مالـی و حسـابی و کارمندان ذیدخـل درترتیب
و بازرسـی حسـاب قطعیـه در تـاالر اداره عالـی تفتیـش برگزارشـد ،ارایه
گردید.
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رئیس اداره عالی تفتیش با وزیر تحصیالت عالی دیدار و گفتگو کرد
پوهنـدوی دوکتـور محمدشـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیـش؛ در
دفتـر کارش بـا محترمـه پوهنـوال فریـده مومنـد وزیـر تحصیلات عالی و
هیـات همـراه ایشـان روز دوشـنبه  25دلـو سـال  1395دیـدار نمـود.
دوکتور شـریفی تشـریف آوری وزیر تحصیالت عالی را در اداره عالی تفتیش
خیـر مقـدم گفتـه و از اسـتقاللیت اداره در فعالیت های بازرسـی حسـابات
مالـی در سـطح کشـور بـه حیـث یـک اداره مسـتقل در دوره نویـن؛ جهت
تامین شـفافیت مالی و حسـابی در ادارات کشـور یاد نمودند افزودند :دسـت
آورد هـای ایـن اداره در بیشـتر از یـک دهـه در عرصـه هـای مختلف چون:
مسـلکی سـازی ،ارتقـای ظرفیـت ،چاپ آثار وکتب مسـلکی برای مفتشـین
و هـم چنـان ترتیـب پالیسـیها ،طرزالعملهـا ،رهنمودهـا و میکانیزمهـا
جهـت اجـرای درسـت بازرسـی امـور مالـی و حسـابی یـاد آوری نمـود.
سـپس وزیـر تحصیالت عالی کشـور از برخـورد صمیمانه رئیـس اداره عالی
تفتیـش ابـراز تشـکری نمـوده ،پیرامـون بودجـه و چگونگـی اجـرای آن در
سـال هـای  1394و  1395آن وزارت و دسـت آورد هـای وزارت تحصیالت
عالـی در مـدت کاری شـان توضیحـات ارایـه کردنـد .وزیـر تحصیلات
عالـی افـزود :بـا ایجـاد حکومت وحـدت ملی سـطح فعالیت و نظـارت روی
مصـرف مؤثـر بودجـه انکشـافی در وزارت تحصیلات عالی بیشـتر گردیده؛
بـا توجـه بـه سـال هـای گذشـته سـطح اسـتفاده از بودجـه در ایـن وزارت
رشـد چشـمگیری داشـته اسـت ،چنانچـه وزارت تحصیلات عالی در سـال
 %39.8 1391در سـال  %42.7 1392درسـال  %28.3 1393درسال1394
 %64.3و درسـال 1395حـدود 73 %بودجـه انکشـافی خویـش را به مصرف
رسـانیده است.
ایشـان بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای عمـده وزارت تحصیلات عالـی در دو
سـال اخیـر که شـامل تدویـن و تطبیق پالن جدیـد امتحان کانکـور ،چاپ
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یـک میلیـون دیپلـوم جدیـد و توضیـح آن بـرای نخسـتین بـار بـرای فارغ
التحصیلان در اولیـن روز فراغت شـان ،توضیع عادالنه بورسـیه ها و تامین
شـفافیت در مصـرف معقـول و موثـر بودجـه نظـر به گذشـته عنـوان نمود.
دکتـور شـریفی بعـد از اسـتماع سـخنان وزیـر تحصیلات عالـی افزودنـد:
اداره عالـی تفتیـش از تلاش هـای هیئت رهبـری وزارت تحصیلات عالی
پیرامـون سـطح کیفیـت تحصیلات عالـی قـدر دانی کـرده علاوه نمودند:
چگونگـی ترتیـب حسـاب قطعیـه دولت کـه از طـرف واحد هـای بودجوی
ترتیـب میگـردد و وزارت مالیـه آنـرا توحیـد نمـوده غـرض بازرسـی بـه
کمیسـیون بازرسـی حسـاب قطعیه اداره عالـی تفتیش ارایه مـی مینماید،
ایـن اداره توسـط کمیسـیون موظـف تمام ارقـام مندرج در حسـاب قطعیه
را بـا اسـناد مربـوط تطبیـق و مـورد بازرسـی قـرار داده و گـزارش نتایـج
بازرسـی شـان را بـه جاللتمآب رییس جمهور و شـورای ملی ارایـه میدارد.
ایشـان خاطرنشـان سـاختند که درجریان بازرسـی حسـاب قطعیه به تمام
واحـد هـای بودجوی رسـما اطلاع داده شـده که دالیل کم مصـرف بودجه
انکشـافی شـان را به کمیسـیون موظف شریک سـاخته و کمیسیون موظف
دالیـل واحـد های بودجـوی را بدون کم و کاسـت در ضمیمه شـماره دهم
گـزارش به پارلمان ارسـال نموده اسـت.
در اخیـر دکتـور شـریفی گفـت :اداره عالـی تفتیـش منحیـث یـک اداره
مسـتقل و بیطـرف هیـچ دخـل و تصـرف در ارتباط بـه کم و بیـش نمودن
ارقـام در حسـاب قطعیـه نداشـته؛ ایـن خـود واحد هـای بودجوی هسـتند
کـه بـا همکاری وزارت مالیـه پیرامون ارقام بودجه و مصرف شـان تطبیقات
مینماینـد و حسـاب قطعیـه شـان را بعـد از امضـای مسـئولین درجـه اول
خویـش بـه وزارت مالیـه در سـال و سـپس از جانـب توحیـد وزارت مالیـه
غـرض بازرسـی بـه اداره عالی تفتیـش ارایـه میدارند.
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دیدار من پریت ورا سفیر کشور هندوستان
با رئیس اداره عالی تفتیش
مـن پریـت ورا  سـفیر کشـور هندوسـتان بتاریخ  20جـدی  با پوهنـدوی دوکتور محمد شـریف شـریفی رئیس
اداره عالـی تفتیـش دیـدار و گفتگو کرد.
ایـن دیـدار که در مقـر اداره عالی تفتیـش صورت گرفـت ،در آغاز رئیس
اداره عالـی تفتیـش؛ تشـریف آوری مـن پریـت ورا را بـه ایـن اداره خیـر
مقـدم گفتـه از همـکاری های کشـور هندوسـتان بـا اداره عالـی تفتیش
افغانسـتان در یـک دهـه اخیـر در بخش هـای ارتقای ظرفیت و مسـلکی
سـازی مفتشـین ابـراز امتنان و سـپاس گـزاری نمود.
دوکتـور شـریفی در ایـن دیـدار بـه ارتبـاط چگونگـی ایجـاد اکادمـی
تفتیـش و محاسـبه کـه یکـی از نیازمندیهای مبـرم اداره عالـی تفتیش
بـه شـمار مـی رود صحبـت نموده اظهار داشـت کـه ایجاد همچـو مرکز
آموزشـی برای مسـلکی سـازی مفتشـین و تطبیـق معیارات بیـن المللی
در امـورات مالـی و حسـابی این اداره محسـوس میباشـد.
ایشـان تقاضـای اعمـار سـاختمان نهـاد آموزشـی نامبـرده را بـا سـایر
تجهیـزات آن در بخـش هـای متذکـره بـا همـکاری اداره تفتیـش
هندوسـتان نمودنـد.
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رئیـس اداره عالـی تفتیـش در تـداوم بلند بردن سـطح ظرفیت مفتشـین
اداره عالـی تفتیـش کشـور تأکید نمـوده و از سـفیر هندوسـتان تقاضای
همـکاری نمودنـد؛ تا تعداد از مفتشـین این اداره را با اسـتفاده ازبورسـیه
هـا در دانشـگاه هـا و نهـاد هـای آموزشـی کشـور هندوسـتان در بخـش
هـای برنامـه هـای مدیریـت مالـی بـا معیـارات بیـن المللـی (B.COM,
 )M.COMآمـوزش و مـدرک تحصیلـی دهـد؛ زیرا در افغانسـتان همچو
دانشـگاه ویـا انسـتیتوت وجود نـدارد که برنامـه های متذکـره را آموزش
دهد.
آقـای شـریفی اظهـار امیـدواری نمودنـد کـه ارتقـای ظرفیـت مسـلکی
مفتشـین در بخـش ( )ITو سـایر بخـش هـا نیـز مسـاعد گـردد.
در ادامـه ایـن دیـدار آقـای مـن پریـت ورا سـفیر کشـور هندوسـتان در
کابـل از حضـور شـان در اداره عالـی تفتیـش بـرای اولیـن بـار اظهـار
خرسـندی نمـوده ایشـان در رابطـه به نظم و دسـپلین ،نظافـت ،مدیریت
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درسـت و موثـر ،فعالیـت های مسـلکی در اداره عالی تفتیـش و بخصوص
در بخشهـای آمـوزش ابـراز قدردانـی نمـوده و اداره عالـی تفتیـش را
الگـوی خوبـی بـه دیگـر ادارات عنـوان نمود.
ایشـان وعـده های همکاری بیشـتری را بـا اداره عالی تفتیـش داده و یاد
آور شـدند کـه تمـام تقاضـا ها و خواسـت های مقـام اداره عالـی تفتیش
را بطـور تحریـری بدسـترس سـفارت قـرارداده؛ تـا کشـور هندوسـتان با
اسـتفاده از امکانـات دسـت داشـته شـان جهـت همـکاری بـه دولـت
افغانسـتان زمینـه سـازی نماید.
آقـای مـن پریـت ورا وعـده نمـود تـا زمینـه تحصیـل طوالنـی بـرای
مفتشـین در دانشـگاه هـای کشـور هندوسـتان در برنامـه هـای مدیریت
مالـی بـا معیـارات بیـن المللـی( ) B.COM, M.COMدر نهـاد هـای
مربـوط بـه دولـت هنـد را جسـتجو نمایـد.
آقای من پریت ورا خاطر نشـان سـاختند :اداره عالی تفتیش افغانسـتان
در بخـش کادر مسـلکی تفتیـش بـه همـکاری نیـاز دارد .طوریکـه ما می
دانیـم تدریـس در بخـش حسـابداری ،مدیریـت ،تفتیـش مالی مسـتلزم
کادرهـای مسـلکی بـوده چـون در افغانسـتان نهـادی اکادمیـک دولتـی
وجـود نـدارد کـه سـند(  ) B.COM, M.COMو یا برنامـه های مدیریت
مالـی بـا معیارات بیـن المللـی را ارایه کند .امـا در هندوسـتان نهادهای
اکادمـی زیـاد وجـود دارد کـه در ایـن زمینـه فعالیـت نمـوده و کادرهای
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مسـلکی به جامعـه تقدیم کننـد .بنابراین به تقاضـای اداره عالی تفتیش
افغانسـتان لبیـک گفتـه در زمینه همـکاری خواهد کرد و بـرای تعداد از
کارمندان این اداره در زمینه فراگیری آموزشـهای مسـلکی در بخشـهای
فـوق بـرای سـالهای آینده بورسـیه تحصیلـی فراهم خواهنـد نمود.
آقـای من پریت ورا سـفیر کشـور هندوسـتان افـزود :با توجه بـه ویژگی
اداره عالـی تفتیـش که در تمام دنیـا از جایگاه بلندی برخـورد دار بوده و
تلاش خواهـد ورزیـد تـا همکاری هـای بیشـترخود را با ایـن اداره ادامه
دهنـد .ایشـان گفتنـد کـه هندوسـتان کشـوری دوسـت افغانسـتان بوده
بـه خاطـر بازسـازی و نـو سـازی این کشـور از هیچ نـوع همـکاری دریغ
نخواهـد کرد.
قابـل ذکـر اسـت کـه دولـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان و دولـت
هندوسـتان دارای رابطـه حسـنه و دوسـتانه بـوده ،ایـن رابطه حسـنه در
اثـر تالشـهای پـی در پی اداره عالـی تفتیش در زمینه انکشـاف و ارتقایی
ظرفیـت بیشـتر انعـکاس یافتـه اسـت .در پایـان دیـدار پیـام یـادگاری
خویـش را درکتـاب خاطـرات اداره نوشـت.
ایـن در حالیسـت که کشـور هندوسـتان سـاالنه صـد ها تـن از محصلین
افغـان را از طریـق وزارت تحصیلات عالـی افغانسـتان در دانشـگاه های
مربوطـه جهـت تحصیلات عالـی پذیرفتـه و در آینـده ایـن رونـد ادامـه
خواهد داشـت.
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استماع مشکالت و خواستهای کارمندان طبقه اناث
پوهنـدوی دوکتور محمدشـریف شـریفی رئیـس اداره عالـی تفتیش
در نشسـتی که روز چهار شـنبه  27دلو سـال  1395برای رسـیدگی
بـه مشـکالت بانوان ایـن اداره در تاالر اداره عالی تفتیش برگزار شـده
بود؛ اشـتراک کرد.
نخسـت دوکتـور شـریفی با ابـراز خرسـندی از حضور فعـال زنان در
ایـن اداره؛ از زنـان خواسـت؛ تـا در اداره عالـی تفتیـش ماننـد مردان
بـه همـکاری در راسـتای فعالیتهـای کاری ،همـگام و هـم ردیـف با
آنهـا حرکـت کنند.
دکتـور شـریفی در ادامه افـزود :اداره عالی تفتیش مکلف اسـت ،برای
زمینـه سـازی جهت رشـد و ارتقای ظرفیت مسـلکی کارمنـدان اناث
تلاش هـای الزم را بـه خـرچ دهـد؛ تـا بانـوان اداره با کوچـک ترین
مشـکل مواجه نشوند.
ایشـان خاطـر نشـان سـاخت کـه موضوعـات و مواردیکه در نشسـت
قبـل بـا بانوان مـورد بحث و تمرکز قـرار گرفت؛ روی هـم رفته برخی
از آن مـوارد از قبیـل ترتیـب و نهایـی سـازی پالیسـی جنـدر ،سـهم
دهـی بـه بانـوان در جلسـات مهم و رسـمی اداره ،پروسـه اسـتخدام،
فرسـتادن بانـوان به سـفر های خارجـی ،ایجاد مرکز صحـی در داخل
اداره و تامیـن امنیـت جهـت مصئـون بـودن کارمنـدان اداره عالـی
تفتیـش عملـی گردیده اسـت.
در ادامه نشسـت پالیسـی ترتیب شـده جندر توسـط یکی از اشـتراک
کننـدگان بـه خوانش گرفته شـد و رئیس اداره عالـی تفتیش از زنان
خواسـت تا پیشـنهادات اصالحی شـان را در زمینه ابراز نمایند.
دوکتـور شـریفی بعد از اسـتماع مشـکالت بانـوان گفت :بـرای مبارزه
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بـا مشـکالت و حـل آن تلاش خواهـد کـرد؛ تـا کارمنـدان انـاث در
اداره عالی تفتیش پیشـرفت چشـم گیر داشـته باشـند و دوشادوش و
همـگام با مـردان دریـن اداره گامهـای مسـتحکمی بردارند.
ایشـان در ادامـه ایـن نشسـت بـرای بانـوان اداره عالی تفتیـش وعده
سـپردند کـه بـه خواسـتههای قانونـی آنهـا توجـه صـورت خواهـد
گرفـت و در آینـده در پی حل مشـکالت ایشـان تلاش خواهد ورزید.
دوکتـور شـریفی خاطـر نشـان سـاخت؛ اداره عالـی تفتیـش در تفاهم
برخـی از نهادهـای ملـی و بیـن المللـی تالش خواهـد کرد پولـی برای
زنـان در نظـر گرفتـه شـود تـا در قسـمت ارتقـای ظرفیـت در داخل و
خارج از کشـور ،آموزش مسـلکی و کمک به خانم ها به مصرف برسـد.
دوکتـور شـریفی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه این نشسـتها
در اخیـر هـر ربـع دایـر و در قسـمت حـل مشـکالت بانوان و مسـایل
مربـوط بـه ایـن بخـش بحـث صـورت گیـرد تـا اداره بتوانـد نتیجـه
بهتـری از فعالیتهـای خـود در ایـن عرصـه داشـته باشـد.
اشـتراک کننـدگان ایـن نشسـت از رئیـس اداره عالـی تفتیـش برای
فراهـم کـردن زمینه چنین نشسـتهای که بسـیار مفید و ارزشـمند
میباشـد اظهار سـپاس و تشـکر نمودند.
ایـن نخسـتین بار نیسـت کـه رئیـس اداره عالی تفتیش طی نشسـت
رسـمی بـه مشـکالت و خواسـت هـای بانـوان در اداره عالـی تفتیش
گـوش فـرا مـی دهـد؛ در طـی ربـع گذشـته سـال جـاری بـا در
نظرداشـت امکانـات توجـه الزم بـه طبقـه انـاث نموده اسـت و جهت
بیـرون رفـت از چالـش های باقـی مانده چنین جلسـات بطـور مداوم
ادامـه خواهد داشـت .
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان
در اداره عالی تفتیش تجلیل به عمل آمد
در محفلـی بـا اشـتراک الحـاج عبداهلل آخنـدزاده معـاون مالـی و اداری اداره عالـی تفتیش ،محمد فـاروق فاکر
رئیـس دیپارتمنـت نظـارت بر اجـراآت وزارت هـا و ادارات دولتی و کارمنـدان اداره عالی تفتیش از سـیزدهمین
سـالگرد تصویـب قانون اساسـی بتاریـخ  15جـدی  در تـاالر اداره عالی تفتیش گرامیداشـت بـه عمل آمد.
در ابتـدای محفـل الحـاج عبداهلل آخند زاده معاون مالـی و اداری اداره عالی
تفتیـش بـا ابـراز تشـکری از حضور محمـد فاروق فاکـر رئیـس دیپارتمنت
نظـارت بـر اجـراآت وزارت هـا و ادارات دولتـی و کارمنـدان اداره عالـی
تفتیـش در محفـل گرامیداشـت از سـالروز تصویـب قانـون اساسـی ،طـی
سـخنان خـود اهمیـت حـق و حقـوق اتبـاع افغانسـتان را از دیـدگاه دیـن
مبیـن اسلام و قانون اساسـی کشـور اشـاره نمـوده گفـت :قانون اساسـی
افغانسـتان وثیقـه ای اسـت کـه از احـکام دیـن اسلام سرچشـمه گرفتـه
اسـت کـه تهـداب دولت و سـه قـوه یک کشـور را مسـتحکم نمـوده و پل
ارتبـاط بیـن دولـت و مردم میباشـد.
در ادامـه آقـای آخنـدزاده بـه تاریخ و تصویب قانون اساسـی کشـور اشـاره
کـرده گفتنـد :کـه از سـال  1298تاکنون در افغانسـتان  10قانون اساسـی
در زمان سـلطنت شـاهان کشـور به تصویب رسـیده اسـت .قانون اساسـی
فعلـی در  12فصـل و  162مـاده ترتیـب گردیده ودر سـال  1382تصویب
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

شـد کـه بعـد از تصویـب لویـه جرگـه و توشـح رئیس جمهـور وقـت نافذ و
در سرتاسـر کشـور قابـل تطبیق میباشـد .این قانـون از جملـه کامل ترین
قانـون اساسـی در سـطح منطقـه بـوده کـه در آن همه حقوق اتباع کشـور
و تمـام جامعـه بـه صـورت واضـح وکامـل بیـان شـده اسـت و تمـام افـراد
جامعـه مکلـف انـد؛ تـا این قانـون را رعایـت نمایند.
ایشـان خاطرنشـان سـاختند :کـه قانـون بـه تنهایـی نمیتوانـد کـه بـدون
همـکاری جامعـه ،مـردم قانونمنـدی را ایجـاد کنـد؛ بلکه بـا رعایت کردن
قانـون و احـکام قانون اساسـی یـک جامعه می تواند رشـد نمـوده و جامعه
قانونمنـد بـه وجـود آیـد و در جامعه کـه قانون احتـرام و رعایت نشـود آن
قانـون مفهوم ومعنـی ندارد.
معـاون مالـی و اداری در ادامـه افزودنـد :قانونـی که سـاحه تطیبق نداشـته
باشـد بـی مفهـوم اسـت و در هـر جامعه کـه قانـون تطبیق نگـردد؛ جامعه
بـه قهقـرا میـرود و هـم چنـان ابـراز نمودنـد کـه حاکمیـت قانون بـه ملت
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قانـون بـه تنهایـی نمیتوانـد کـه بـدون همـکاری جامعـه ،جامعـه قانونمنـدی را ایجـاد
کنـد؛ بلکـه بـا رعایـت کـردن قانون و احـکام قانون اساسـی یـک جامعه می تواند رشـد
نمـوده و جامعـه قانونمنـد بـه وجـود آیـد و اگـر در جامعـه کـه قانـون احتـرام و رعایت
.نشـود آن قانـون مفهـوم ومعنـی ندارد

ربـط دارد وایـن وظیفه اتباع افغانسـتان اسـت از تمام موارد قانون اساسـی
حفاظـت کننـد و از نقـض آن جلوگیـری نماینـد .قـوت و تطبیـق قانـون
زمانـی محسـوس اسـت کـه قـوه مقننـه را بـا خود داشـته باشـد و تطیبق
قانـون را بازرسـی کند.
ایشان موارد تطبیقی قانون اساسی را روی نکات ذیل متمرکزساختند:
 .1آگاهی مکمل از قانون؛
 .2تفسیر تمام احکام قانون به صورت واضح؛
 .3تطبیق قانون باید رعایت شود و از نقض کردن قانون جلوگیری گردد؛
.4فرهنگ ترویج تطبیق قانون اساسی در بین جامعه؛
.5نهادینـه سـاختن قانـون اساسـی کشـور بـاالی تمام اتبـاع کشـور اعم از
زورمنـدان و ضعیفان.
در ادامـه محفـل محمـد فاروق فاکر رئیـس دیپارتمنت نظـارت بر اجراآت
وزارتهـا و ادارات دولتـی در طـی سـخنان خویش با اشـاره بـه احکام دین
مبیـن اسلام و تطبیـق قانـون اسلامی گفتنـد کـه در دین اسلام محور
تمـام قوانیـن قـرآن بـوده و در افغانسـتان محور سـاخت قوانین به شـمار
مـی رود .ایشـان قانـون اساسـی افغانسـتان را مـادر تمـام قوانیـن عنـوان
کردنـد و گفتنـد کـه قانـون اساسـی کشـور وثیقـه ملـی در بیـن ملـت و
دولـت اسـت؛ دولـت مکلـف اسـت تا ایـن قانـون را بـاالی ملت بـا فراهم
نمـودن زمینـه رشـد تطبیـق نمایـد و ملت مکلف بـه رعایت آن میباشـد.
در جهـت رسـیدن بـه پیشـرفت هـا ملـت ودولـت مـی تواند دوشـادوش
همدیگـر کار نمایند.
ایشـان بیـان کردنـد :طبـق مـاده  56قانـون اساسـی پیـروی و اطاعـت از
قانـون اساسـی رعایـت نظـم عامـه وجیبـه تمـام مـردم افغانسـتان اسـت.
در ادامـه ایـن محفل صفورا سـمن مسـوول واحد جنـدر اداره عالی تفتیش
بـا اشـاره بـه اهمیـت قانون اساسـی گفـت :تجلیـل از هفته قانون اساسـی،
پیـام امیدبخشـی بـرای ملت اسـت ،ایـن پیام بـرای ما آگاهی مـی دهد که
مـا همانند سـایر ممالـک جهان ،صاحب قانون اساسـی هسـتیم ،قانونی که
سرنوشـت مـا در آن رقم خورده اسـت.
وی در ادامـه گفـت :در مـاده  22قانـون اساسـی صراحـت دارد کـه « :هر
گونـه تبعیـض میـان اتباع افغانسـتان ممنـوع اسـت و اتباع افغانسـتان اعم
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از زن و مـرد در برابـر قانـون دارای حقـوق و وجایـب مسـاوی می باشـند»
زنـان نیـم پیکـر اجتمـاع افغانسـتان را تشـکیل داده و در جامعـه ای کـه
همـه حـق زندگـی دارنـد باید همه بـه طور مسـاوی حق سیاسـی و تعیین
سرنوشـت نیـز داشـته باشـند؛ قانـون اساسـی در ماده  33نگاشـته اسـت:
«هـر افغـان حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن را دارا می باشـد» یعنی
قاطبـه ای افـراد جامعـه می توانند در انتخابات ریاسـت جمهـوری ،پارلمان
و شـورای والیتـی اشـتراک کننـد و انتخـاب کننـد و بـا در نظـر داشـت
شـرایط ،حـق دارنـد انتخـاب شـوند و در قانون اساسـی کـدام ممانعتی در
این بـاره وجود نـدارد.
الزم بـه تذکـر اسـت کـه سـایر سـخنرانان محفـل نیـز ضمـن بر شـمردن
اهمیـت قانـون اساسـی ،برتعهـد و تطبیـق هـر چه بیشـتر ایـن وثیقه ملی
در زندگـی رسـمی و اجتماعـی خویـش تاکیـد نمودنـد .محفـل بـا دعائیه
خیـر و عافیـت پایـان یافت.

تفتیش شمارهچهارم سال 1395

از هشتم
مارچ روز
بین المللی
همبستگی زنان
جهان در اداره
عالی تفتیش
تجلیل شد
از هشـتم مـارچ روز بیـن المللـی همسـبتگی زنـان جهـان روز دوشـنبه مـورخ  23حـوت در تـاالر
کنفرانسهـای اداره عالـی تفتیـش تجلیـل بـه عمـل آمـد .در ایـن محفـل الحـاج عبـداهلل آخنـدزاده
معـاون مالـی و اداری اداره عالـی تفتیـش و جمعی ازکارمنـدان طبقه اناث اداره اشـتراک ورزیده بودند.
الحـاج عبـداهلل آخنـد زاده معـاون مالی و اداری روز همبسـتگی زنـان را به تمام خواهران و مادران کشـور
تبریـک گفتـه و در رابطـه بـه مقـام و منزلـت زن از دیـدگاه اسلام و قـرآن صحبـت نمـود و ارزش زن را
بـا ارائـه مثالهـا از ادیـان گذشـته بخصـوص اسلام بیان کـرده و گفـت :اسلام مـرد و زن را مکمل یک
دیگـر دانسـته اسـت در طـول تاریـخ دیده شـده کـه در موفقیت هر مـرد وجود زن نهفته اسـت کـه او را
بـه قلههای کامیابی رسـانیده اسـت.
وی در ادامـه گفـت کـه اسلام همـواره روی مقـام و منزلت زن سـخن گفتـه و حتا بهتریـن نعمت الهی
یعنـی جنـت را زیـر پـای مـادر قرار داده تا دانسـته شـود که اسلام بـه زنان کـه همانا مادر اسـت ارزش
واقعـی قائـل گردیـده اسـت .ایشـان بـه نقـل از احادیث نبـوی افزودنـد :فضیلت یک انسـان بر عـرب و یا
بـر عجـم بـودن دانسـته نشـده بلکـه ارزش واقعی را به داشـتن تقـوا و پرهیـزگاری آن میداند؛ که اسلام
ایـن ارزش را بـرای انسـان بـودن که شـامل زن و مرد اسـت واضح سـاخته اسـت.
در ادامـه صفـورا سـمن آمـره جندر اداره عالی تفتیش شـعر و مقالـه ای را تحت عنوان مقـام و منزلت زن
در جامعـه بـه خوانـش گرفتنـد و از رهبـری اداره تفتیـش از برگذاری همچـو محافـل و ارزش دهی زنان
در اداره ابـراز تشـکری نمـود .محفـل بـا دعاي خيـر و عافيت پايان يافـت و تحايفي از سـوي مقامات اين
اداره بـه تمـام کارمندان انـاث اداره توزيع گرديد.
تفتیش شمارهچهارم سال 1395
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گزارش سفرکاری هیأت اداره عالی تفتیش در مورد میکانیزم
اشتراک شهروندان در پروسه تفتیش شهر کتمندو -نیپال
اداره عالـی تفتیـش از جملـه اداراتـی اسـت کـه شـامل برنامـه تشـویقی
صنـدوق اعانـه بـرای بـاز سـازی افغانسـتان ( )IP-ARTFبانـک جهانـی
میباشـد .طبـق ایـن برنامـه ،اداره عالـی تفتیـش مکلـف گردیـده تـا در
سـال  2016در جنـب سـایر بنجمـارک هـای تعییـن شـده به ایـن اداره،
میکانیـزم اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیـش را نیـز تا پایان دسـمبر
 2016ترتیـب نمایـد.
روی ایـن ملحـوظ بانـک جهانـی سـفارش نمـود تـا هیئـت از اداره عالـی
تفتیـش به منظور کسـب معلومـات در مـورد میکانیزم ،سـفر تحقیقاتی را
بـه یکـی از کشـورهای که در مـورد تجربـه کافی دارنـد ،انجام دهـد ،تا از
تجـارب کسـب شـده ،در طـرح و ترتیـب میکانیزم متذکـره اقـدام نمایند.
از اینکه کشـور نیپال در سـطح منطقه از جمله کشـورهای میباشـد که در
مورد اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیش (Citizen Participation
ً
عملا آغـاز نموده؛
 )on Audit Processتجربـه داشـته ،ایـن پروسـه را
اداره عالـی تفتیـش در همـکاری بـا بانـک جهانـی ،موضـوع را بـا اداره
تفتیـش نیپـال هماهنـگ نمـوده کـه در رابطه هیئتی به اسـاس پیشـنهاد
نمبـر ( )14مـورخ  1395/08/11اداره عالـی تفتیـش و حکـم شـماره
( )2657مـورخ  1395/08/18مقـام عالی ریاسـت جمهوری ،جهت کسـب
معلومـات و تبـادل تجـارب به آن کشـور سـفر رسـمی نمودند.
ضمناً به اسـاس سـفارش بانک جهانی ،مشـاور ارشـد (خارجی) مقام اداره
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نیـز ،در ترکیب هیئت شـامل گردید.
هیـأت اعزامـی به تاریـخ  13نوامبـر  2016مطابق  1395/08/23به شـهر
کتمنـدو کشـور نیپال سـفر نمـوده و به تاریـخ  14نوامبـر  2016در اولین
جلسـه بـا مسـئولین اداره تفتیـش کشـور نیپال اشـتراک نمودنـد؛ در این
جلسـه ابتـدا رئیـس اداره تفتیـش کشـور نیپال بـا صحبتهـای مقدماتی
خویـش ،مجلـس را افتتـاح نمـوده و متعاقبـاً در ایـن سـفر از جانب هیأت
افغانـی و مسـئولین اداره تفتیـش نیپال ،پریزنتشـن های پیرامـون اهداف،
مکلفیـت هـا ،وظایـف و تشـکیالت ادارات مربـوط ،معلوماتی ارائـه گردید.
طبـق پروگـرام ،در جلسـه نهائـی و تودیعـی هیـأت افغانـی بـا مقامـات و
مسـئولین اداره عالـی تفتیـش نیپـال تدویـر یافـت کـه در نخسـت ،آقای
«آجـا» یکـی از کارمنـدان اداره تفتیش نیپال پیرامون برنامههای گذشـته،
سـفرهای والیتـی و پیامدهـای مثبـت آن صبحـت نمـوده و متعاقبـاً آقای
بامدیـو همـکار معـاون اداره عالـی تفتیـش نیپـال صحبـت نمـوده چنیـن
فرمودند:
هـدف هـر دو نهاد اداره عالی تفتیش افغانسـتان و نیپال تشـریک مسـاعی
و تبـادل تجـارب و دانـش مسـلکی در عرصـه مشـارکت شـهروندان در
پروسـه تفتیـش ( )CPAبـود کـه اداره عالـی تفتیـش نیپـال داشـتهها و
تجـارب خویش را شـریک سـاخته و حد اکثر تلاش ورزیده تـا اداره عالی
تفتیـش افغانسـتان را در ایـن عرصـه یاری رسـاند .همچنان ایشـان اظهار
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

امیـدواری کردنـد کـه برنامههـای تنظیـم شـده بـرای درک بهتـر رونـد
مشـارکت شـهروندان و آگاهـی از چگونگـی اشـتراک آنها در پروسـههای
تفتیـش مفیـد بوده باشـد.
ایشـان در اخیـر یکبـار دیگـر از هیـأت افغانـی اظهـار سـپاس و قدردانـی
نمـوده و ایـن سـفر را فرصتـی بـزرگ در راسـتای نزدیکتـر شـدن هـر
چـه بیشـتر ادارات عالـی تفتیش دو کشـور تلقی نمـوده ،اظهـار امیدواری
نمودنـد کـه در آیندههـا ،همکاریهـای نزدیکتـری فراهـم گـردد.
در بخـش دیگـر از برنامـه ،رئیـس هیـأت اداره عالـی تفتیش افغانسـتان از
همکاریهـا و ارائـه معلومـات و تجـارب جانب نیپالی در پروسـه مشـارکت
شـهروندان بـه هیـأت افغانـی صمیمانـه اظهـار سـپاس و امتنان نمـوده به
تـداوم همکاریهـا و تبـادل تجـارب در زمینـه تأکیـد نمودند.
در اخیـر معـاون اداره تفتیـش نیپـال بیان داشـتند که ،امیدوار اسـت این
سـفر دسـتاوردهای خوبـی بـرای اداره عالی تفتیش افغانسـتان بـه ارمغان
داشـته باشد.
نتیجه سفر و دستاوردهای متوقعه
اداره تفتیـش نیپـال از حـدود سـه – چهـار سـال پیـش برنامه مشـارکت
شـهروندان در پروسـه تفتیش را در دسـتور کار خویش قرار داده و باالخره
ً
عملا ایـن پروسـه را بـا ترتیب میکانیـزم مربوط
در سـال  2015میلادی
عملـی و تطبیق نموده اسـت.
پروسـه اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیـش یکـی از برنامههای جدی
و در عیـن حـال مهـم و چالـش زای اداره مذکـور بـوده که اصـوالً در تمام
انـواع تفتیـش (تفتیش مالـی ،تفتیش عملکـرد و تفتیش رعایـت قوانین و
مقـررات) آن هـم در هر چهار مرحلـه تفتیش (مرحله پالنگـذاری ،اجرای،
گزارشـدهی و پیگیـری یافتههـای تفتیـش) بایـد اجـرا شـود .امـا اداره
ً
فعلا
تفتیـش نیپـال پروسـه مشـارکت عامـه در پروسـه تفتیـش را بـرای
صـرف در تفتیـش عملکـرد آن هـم در مرحله اجرای تفتیـش عملی نموده
و همیـن اکنـون در پـی فراهـم آوردن مقدمـات مشـارکت شـهروندان در
مرحلـه پالنگـذاری نیز میباشـد.
اینکـه چـرا اداره عالـی تفتیـش نیپـال ،برنامـه مشـارکت شـهروندان در
پروسـه تفتیـش را صـرف در تفتیـش عملکـرد عملـی مینمایـد ،معلومات
کسـب شـده نشـان میدهـد کـه اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیش
مالـی دشـواریها و مشـکالت و چالشهـای دارد کـه اداره تفتیـش نیپـال
نخواسـته یـا نتوانسـته خـود را در گیـر آن مشـکالت و چالشهـا نماید .از
طرفـی هـم مالحظـات شـخصی و سیاسـی نیـز  .....دالیل عمـده دیگر ای
اسـت کـه ایـن محدودیـت را توجیـه نموده اسـت.
قابـل ذکـر اسـت کـه برنامـه مشـارکت شـهروندان در پروسـه تفتیـش در
کشـور نیپـال شـامل تمامـی افـراد جامعـه نبـوده و آنهـا ایـن پروسـه را
ً
فعلا بـا نهادهای اجتماعی ثبت و راجسـتر شـده رسـمی شـروع نمودهاند.
بـه منظـور مشـارکت نهادهـای جامعـه مدنی در پروسـه تفتیـش ،در اداره
عالـی تفتیـش نیپـال یـک کمیتـه رهبری متشـکل از شـش عضو که سـه
عضـو از اداره عالـی تفتیـش و سـه عضـو از نماینـدگان نهادهـای جامعـه
مدنـی میباشـد ،تشـکیل شـده و فعالیتهـای خویش را تحـت نظر رئیس
اداره عالـی تفتیـش نیپـال مطابـق طرزالعمـل مربـوط به پیـش میبرند.
طـرز مشـارکت شـهروندان در پروسـه تفتیـش در دو مرحلـه پالنگذاری و
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اجـرای تفتیـش قـرار ذیل میباشـد:
 -1مرحله پالنگذاری تفتیش
در ایـن مرحلـه نخسـت اداره عالـی تفتیش نیپـال همه سـاله از طریق
رسـانههای جمعـی اطالعیـه میدهد که شـهروندان و نهادهـای جامعه
مدنـی مـوارد و موضوعاتی را که میخواهند از سـوی اداره عالی تفتیش
نیپال بازرسـی گردد با اسـناد و شـواهد و مدارک دسـت داشـته به این
اداره ارائـه نماینـد .وقتـی شـکایتها و مـوارد از سـوی شـهروندان و
نهادهـای جامعـه مدنـی بـه اداره عالی تفتیـش نیپال مواصلـت ورزید،
از سـوی بخـش مربـوط بررسـی گردیـده در مـورد شـمولیت و عـدم
شـمولیت مـوارد مذکـور در پلان تفتیـش ابـراز نظـر گردیـده و بـه
کمیتـه رهبـری ارائـه میشـود .کمیتـه رهبـری آنـرا مطالعه و بررسـی
نمـوده نظریـات خویـش را در زمینـه ابـراز داشـته جهـت منظـوری و
اتخـاذ تصمیـم نهائی بـه رئیس عمومـی اداره عالی تفتیـش نیپال ارائه
مـیدارد .در نهایـت تصمیـم رئیـس اداره عالـی تفتیش نیپـال نهائی و
الزم االجـرا میباشـد.
الزم به یاد آوری اسـت که معلومات و شـکایاتی که برای شـمولیت در
پروسـه تفتیـش از سـوی شـهروندان و نهادهـای جامعه مدنی بـه اداره
عالـی تفتیـش ارائه میشـود ،بررسـی و شـمولیت و عدم شـمولیت آن
کـدام معیـار کمـی و مقـداری نداشـته ،بلکه بـه معلومات و شـکایتها
از جنبـه کیفـی و محتوائـی نگریسـته شـده اتخاذ تصمیم میشـود.
ایـن نکتـه را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت کـه اداره عالـی تفتیـش
ً
فعلا در قدمـه هـای ابتدائـی مشـارکت شـهروندان در
نیپـال بـرای
مرحلـه پالنگـذاری تفتیـش قرار داشـته و ایـن نهاد در امر شناسـائی و
ارتقـای ظرفیـت نهادهـای اجتماعـی و نیـز آگاهی دهـی عمومی توجه
بیشـتر مبـذول داشـته اسـت .در این مرحلـه هر چند کـه تمرکز اصلی
بـر نهادهـای اجتماعی راجسـتر شـده اسـت ،به شـهروندان بـه صورت
انفـرادی نیـز توجـه نمـوده اسـت؛ کـه طبـق میکانیـزم های مشـخص
اجـراآت صـورت میگیـرد.
 -2مرحله اجرای تفتیش
در مرحلـه اجـرای تفتیـش ،اداره عالـی تفتیـش نیپـال موضوعاتـی را
کـه شـامل برنامـه تفتیش عملکـرد خویـش دارد ،از طریق رسـانههای
جمعـی بـه آگاهـی شـهروندان و نهادهـای اجتماعـی رسـانده ،تقاضـا
مینمایـد تـا نهادهـای اجتماعـی کـه عالقمنـد مشـارکت در اجـرای
تفتیـش عملکـرد باشـند ،درخواسـتهای خویـش را ارائـه نماینـد.
درخواسـتهای مشـارکت از سـوی اداره مطابـق میکانیـزم مربـوط
بررسـی گردیـده ،بعـد از ابـراز نظـر بخـش مربوطـه و کمیتـه رهبـری
مشـارکت ،غـرض منظوری به رئیـس عمومی اداره عالـی تفتیش نیپال
ارائـه میگـردد .وقتـی نهـاد اجتماعـی ای انتخـاب گردیـده ،نخسـت
تصدیقنامـه مشـارکت برایـش داده شـده و در آن چگونگـی مشـارکت
نهـاد مذکـور در پروسـه تفتیش عملکرد نیز مشـخص میگـردد .یعنی
اداره میتوانـد متناسـب بـه موضـوع و ایجاباتی که در نظر دارد ،سـطح
مشـارکت نهـاد را مشـخص نمـوده محدودیتهـای را وضـع و لحـاظ
نما ید .
البتـه در ایـن مرحلـه اداره عالـی تفتیـش نیپـال هیـچ هزینـهی را
بـرای نهادهـای اجتماعـی کـه در پروسـه مشـارکت میکننـد متقبـل
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نمیشـوند ،بلکـه آن نهادهـا خود هزینههـای مورد نظر را متقبل شـده
ً
کاملا بـه صـورت داوطلبانـه در پروسـه سـهیم میشـوند.
و
وقتـی مرحلـه اجـرای تفتیـش بـه آخـر رسـید ،در مرحله گزارشـدهی
تفتیـش ،اصـوالً بایـد کسـانیکه در پروسـه اجـرای تفتیـش سـهیم
ً
فعلا اکثـر
بودهانـد ،گـزارش تفتیـش را نیـز امضـا نماینـد .امـا بـرای
گزارشهـای تفتیش از سـوی مشـارکت کننـدگان نهادهـای اجتماعی
نیپـال بنـا بـه مالحظـات حفـظ اسـتقاللیت اداره عالـی تفتیـش نیپال
امضـا نگردیـده و گزارشهـای تفتیـش در اداره عالـی تفتیـش مطابـق
قوانیـن و طرزالعمـل هـای مربـوط ترتیـب و طـی مراحـل شـده ،بـه
مقامـات مربـوط ارائـه میگردد .همچنان از طریق رسـانهها (ویبسـایت
اداره) نیـز نشـر میشـود .امـا پروسـه اشـتراک شـهروندان در مرحلـه
گزارشـدهی و پیگیـری یافتههـای تفتیـش عملـی و تطبیق نشـده اسـت.
در رابطـه بـه اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیـش ،اداره تفتیـش
کشـور نیپـال با یـک سلسـله چالشها و مشـکالت نیز مواجـه بوده که
در متـن گـزارش پیرامـون آن توضیحـات ارائه شـده اسـت.
چالشها و راهکارها:
از آنجائیکه ترتیب میکانیزم اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیش یکی از
بنچمـارک هـای بانـک جهانی بـرای سـال  2016بـوده و اداره عالی تفتیش
افغانسـتان مکلف به تطبیق آن در سـال  2017میباشـد ،تطبیق این پروسه
در افغانسـتان در پهلـوی تأثیـرات مثبـت مبنـی بر شـفافیت و حسـابدهی،
چالشهـای احتمالـی را نیـز در بر داشـته کـه ذی ً
ال ارائه میشـود:
الف -چالشهای احتمالی:
 .1دخالـت مالحظـات شـخصی ،سیاسـی ،قومـی ،سـمتی و غیـره کـه
ایجـاب تأمـل و دقـت را مینمایـد.
 .2محـدود بـودن تعـداد نهادهـای اجتماعـی راجسـتر شـده ،بیطـرف
بـودن و نیـز اعمـال نفـوذ بر ایـن نهادها ،از مسـائلی اسـت کـه ایجاب
بحـث و بررسـیهای بیشـتر را مینمایـد.
 .3بودجـه و منابـع مالـی تطبیـق ایـن پروسـه ،از آنجائیکه این پروسـه
یـک پروسـه جدیـد اسـت ،ایجـاب مینمایـد اداره عالـی تفتیـش در
نخسـتین گام برنامههـای آگاهـی عامـه را بـه پیـش بـرده و در گام
بعـدی برنامههـای آموزشـی را بـرای اشـتراک کنندههـا در پروسـه
تدویـر نمایـد .بـر علاوه اشـتراک شـهروندان و نهادهـای اجتماعی در
پروسـه تفتیـش احتماالً سـاحه تفتیـش و موارد و مراجـع قابل تفتیش
را نیـز افزایـش خواهـد داد کـه بـاز هـم بـه منابع انسـانی و مالـی ،نیاز
بیشـتری محسـوس است.
 .4نبود مبنای قانونی و حقوقی مشـخص در زمینه اشـتراک شـهروندان
در پروسه تفتیش.
طرحهای پیشنهادی:
به منظور بهبود شـفافیت و حسـابدهی ،افزایش اعتماد شـهروندان نسـبت
بـه دولـت ،رسـیدگی به شـکایات شـهروندان از طریـق اجـرای تفتیش در
مراجـع و تطبیـق بنچمـارک تعیین شـده بانـک جهانی در جهـت مطابقت
و هماهنگـی بـا انکشـافات اخیر در نهادهای تفتیش سـایر کشـورها ،موارد
ذیـل پیشـنهاد میگردد:
 -1ترتیب میکانیزم مشـارکت شـهروندان به ترتیبی که نحوه مشـارکت
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را در چند مرحله و تدریجی تنظیم نموده باشـد .یعنی تأمین مشـارکت
بـه صـورت مرحلـه وار در بازههای زمانی معین انجام شـود.
 -2ایجاد کمیته رسـیدگی مشـارکت شـهروندان با عضویت نمایندگان
سـازمانهای اجتماعـی و رسـانهها ،جهـت تنظیـم امـور مشـارکت
شـهروندان در رونـد تفتیش
 -3ایجـاد آمریـت مشـارکت عامـه در رونـد تفتیـش در سـاختار
تشـکیالتی اداره.
 -4اداره عالـی تفتیـش نیاز بـه تأمین مقدمات این برنامـه دارد؛ ایجاب
مینمایـد در شناسـائی و آمـوزش نهادهـای اجتماعـی و آگاهـی دهـی
عامـه طبق میکانیـزم مربوط اقـدام نماید.
 -5گزارش مشـارکت شـهروندان در پروسـه تفتیش را مطابق میکانیزم
مربـوط ،با رسـانهها شـریک نماید.
 -6میکانیـزم مشـارکت شـهروندان در پروسـه تفتیـش بـا نظرداشـت
نیازمندیهای جدید ،تجدید گردیده و مشـارکت شـهروندان در پروسههای
تفتیـش ،بـا نظرداشـت شـرایط و موثریت مشـارکت ،توسـعه یابد.
 -7مدیریـت مشـارکت شـهروندان در رونـد تفتیـش ،بـا نظرداشـت
اوضاع ،احوال و شـرایط کشـور متناسـب بـه مقتضیات زمـان و تجارب
کشـورهای ذیدخـل تنظیـم و رهبـری گـردد.
 -8به منظور غنی سـازی میکانیزم و انکشـاف و توسـعه روند مشـارکت
شـهروندان در پروسـه تفتیش ،ایجاب مینماید تـا برنامههای مطالعاتی
در کشـورهای مجـرب در این پروسـه مانند (فلیپین ،کـوریای جنوبی،
ارجانتیـن و  )...بـا اعـزام تیمهای کاری ذیربط تنظیـم و عملی گردد.
 -9توجـه و حمایـت همـه جانبـه مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری در
جهـت تطبیـق و تحقـق اهـداف اداره عالـی تفتیـش را در راسـتای
اشـتراک شـهروندان در پروسـه تفتیـش.
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تیم آموزشی اداره عالی تفتیش گزارش سفرشان
به هند را ارایه کردند
تیم آموزشـی اداره عالی تفتیش خالصه ای از  مسـایل آموزشـی را که طی سـفر به کشـور هندوسـتان فراگرفته
بودنـد در جلسـه ای  بـا حضـور پوهندوی دوکتـور محمد شـریف شـریفی رییـس اداره عالی تفتیش بـه تاریخ
 18جـدی سـال روان در تـاالر اداره عالـی تفتیـش ارایـه کردند  .در این جلسـه  40تـن از کارمنـدان اداره عالی
تفتیـش کـه جهت فـرا گیری برنامه هـای آموزشـی (تفتیش تصدی هـا و تفتیش عملکـرد)  از تاریـخ  28قوس
الـی  11جدی در کشـور هندوسـتان دایر گردیـده بود  ،اشـتراک ورزیدند.
در ابتـدا دوکتور محمدشـریف شـریفی رییس اداره عالـی تفتیش از تمام
اشـتراک کننـده گان در برنامـه آموزشـی کشـور هندوسـتان خواسـت تا
دیـدگاه هـا و یافتـه های خـود را بصـورت مختصر بیـان نمایند.
دوکتـور شـریفی بعـد از شـنیدن نظریـات اشـتراک کنندگان گفـت :تمام
موضوعـات و مـواردی را کـه در سـفر آموزشـی فـرا گرفتیـد هریـک تان
بایـد واضح و روشـن در گـزارش تان بازتاب داده و بصورت کلی برداشـت
هـای تـان را طبق تقسـیم اوقات درسـی تـان تهیـه و به مقـام اداره عالی
تفتیـش ارایـه نماییـد .و همچنـان بـه هر اشـتراک کننده الزم اسـت؛ تا
برداشـت هـای خـود را در صحنـه عمل اسـتفاده نماید.
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رئیـس اداره عالـی تفتیـش خاطـر نشـان سـاخت کـه بـرای تحلیـل
گزارشـات اشـتراک کننـدگان آموزشـی ،کمیسـیونی ایجـاد مـی شـود تا
تمـام گزارشـات را بررسـی نمایـد و جهت رسـیدگی به پیشـنهادات شـما
غـور نمایـد؛ ایـن کمیسـون بعـد از بررسـی گزارشـات روی ابعـاد مثبـت
و منفـی آن بحـث نمـوده گـزارش نهایـی را به ریاسـت جمهوری ارسـال
مـی نماید.
ایشـان گفتنـد :هـدف اصلـی سـفرهای آموزشـی در خـارج از کشـور بـه
ارتقـای دانـش مسـلکی شـما مرتبـط بـوده و بررسـی مـی گـردد که چه
تغییـرات در برداشـت هـای تـان ایجادگردیـده اسـت.
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در ادامـه افزودندکـه تغییـرات در عرصـه کاری بایـد حداقـل  20درصـد
محسـوس باشـد؛ با وجـود اینکه مـا درتفتیش خـود معیارات بیـن المللی
را رعایـت مـی کنیـم و باهمه مشـکالتی که درکشـور وجـود دارد؛ تا هنوز
نمـی تـوان خویـش را با کشـور هـای خارجی مقایسـه کرد.
شـما در بخـش هایـی کـه ارتقـای ظرفیـت دیـده ایـد در همـان بخـش
ایفـای وظیفـه نمائیـد .چـون تعداد مفتشـین در همه بخش ها کم اسـت؛
یـک تعـداد از شـما بـه عنـوان پایـه هـای اساسـی در بخـش عملکـرد و
تصـدی هـا بـه شـکل دایمـی باشـید تـا در آینـده بـه حیـث آمـوزگار و
مفتـش دایمـی از شـما اسـتفاده گردد.
ایشـان گفتنـد :ریفـورم در اداره جریـان دارد و یکـی از ویژگـی هـای
ریفـورم در اداره همیـن اسـنادی اسـت کـه در طی کورس های آموزشـی
چـی در داخـل و چـی در خارج بـه دسـت آورده و نمایانگر این اسـت که
تـا چـه حـد توانایـی مسـلکی پیدا نمـوده ایـد ،گفتنـي اسـت اداره عالي
تفتيـش در جهـت ارتقـاي ظرفيـت مسـلكي در در داخـل و خارج كشـور
برنامـه مـدون داشـته و در ايـن راسـتا به دسـتاوردهاي مهمي نيز دسـت
يافته اسـت.
قابـل یـاد آوری اسـت کـه بـرای تیـم اداره عالـی تفتیـش در دو برنامـه
آموزشـی در مـورد تفتیـش تصدی ها و تفتیـش عمکرد آموزش داده شـد.
الف  :موضوعات برنامه آموزشـی تفتیش تصدیها
)International Financial Reporting Frameworks( -1
چارچـوب گزارشـدهی مالـی بیـن المللـی
 )Introduction to Financial Statements Audit( -2معرفـی
تفتیـش صـورت هـای مالی.
 )Use of IT in Financial Audits of SOEs( -3اسـتفاده از
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سیسـتم تکنالـوژی معلوماتـی در تفتیـش تصدیهـای دولتـی.
Reporting on Assessment of Financial Performance( -4
 )of SOEsگزارشـدهی ارزیابـی عملکرد مالـی تصدیهای دولتی.
)Issues in financial audit of power sector companies( -5
موضوعـات تفتیش مالی سـکتور کمپنی های انرژی.
)Introduction to AATs and Database and Analytics( -6
معرفـی تحلیـل دیتابیـس سیسـتم کمپیوتری.
 )Material Management( -7مدیریت مواد.
 )Forensic Auditing( -8تفتیـش قانونی (داد گاهی)
 -9بازدید از کمپنی پطرولیم شـهر ممبی.
Analysis of Financial Statements for audit of( -10
)State Owned Enterprises
ب  :موضوعاتی برنامه آموزشـی تفتیش عملکرد
 -1اهـداف تفتیـش عملکـرد درمطابقـت بـه اسـتندرد های سـازمان بین
المللـی تفتیـش انتوسـای 300 ISSAI
 -2فکتورهـای مشـابه تفتیـش عملکرد بـا تفتیش مالـی و تفتیش رعایت
قوانیـن و مقررات
-3پروسـه تفتیش عملکرد که موارد ذیل را شامل میگردد:
 پالن اسـتراتیژیک تفتیش عملکرد
 پالنگذاری تفتیش عملکرد
 شناخت مرجع تحت تفتیش
 اجرای تفتیش عملکرد
 گزارش نویسی تفتیش عملکرد
 پیگیـری یافته های تفتیش عملکرد
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اداره عالی تفتیش طی کنفرانس مطبوعاتی پیرامون
دستاوردهای سال  1395معلومات ارائه کرد
بـه سلسـله ارائـه معلومـات پیرامـون دسـتاوردها و چالشهـای ادارات در
مرکـز رسـانههای حکومت بـه تاریخ  23حـوت از سـوی اداره عالی تفتیش
و چهـار اداره دیگـر پیرامـون دسـت آورد و پالنهای سـال  1396معلومات
ارائه شـد.
محمـد آصـف احمـد زوی سـخنگوی اداره عالـی تفتیـش بـا اشـاره بـه
تاریخچـه ایـن اداره گفـت :اداره عالـی تفتیـش منحیـث عالیتریـن نهـاد
بازرسـی کننـده امورمالـی و حسـابی در افغانسـتان در سـال 1300هجری
شمسـی در سـاختار تشـکیالت دولـت بهمنظـور اطمینـان از شـفافیت
درحسـابگیری و حسـاب دهـی دارایـی عامـه ایجـاد گردیـده اسـت.
وی افـزود :اداره عالـی تفتیـش عضویـت سـازمان بینالمللـی ادارات عالـی
تفتیش(انتوسـای)؛ سـازمان آسـیایی ادارات عالـی تفتیش(انتوسـای) و
سـازمان عالی ایکوسـای را دارا میباشـد و بازرسـیهای خویش را به شـکل
مسـتقالنه و بیطرفانـه و دور از هـر نوع مالحظات سیاسـی انجـام میدهد.
آقای احمد زوی خاطرنشـان سـاخت :به اسـاس گزارش سـازمان دیدبان
شـفافیت بینالمللـی اداره عالـی تفتیش تحـت رهبری پو هنـدوی دوکتور
محمـد شـریف شـریفی و سـعی تلاش شـبانه و روزی خویش توانسـته در
جمـع دوازده نهـاد معتبـر ملـی بهعنـوان قویتریـن سـتون شـفافیت مالـی
کشـور شـناخته شـود؛ اداره عالـی تفتیـش فعالیتهـا و کارکردهـای مالی
سـال قبـل ادارات را در سـال بعـدی بررسـی میکنـد؛ اداره عالـی تفتیـش
در سـال  1395فعالیتهـای مالـی و حسـابی سـال 1394را در 340مرجع
بازرسـی و تفتیـش رعایـت قوانیـن و مقـررات ،تفتیـش حسـابات مالـی،
تفتیـش حسـاب قطعیـه سـال  1394و تفتیش عملکـرد انجام داده اسـت.
وی یکـی دسـت آورد هـای ایـن اداره را بازرسـی تعـداد  33پروژههـای
انکشـافی کـه بازرسیشـده و ارائـه گزارشهـای آنهـم بـه مراجـع مربوط
ارسـال گردیـده نام بـرده افزود :اداره عالی تفتیش توانسـته در سـال1395
هشـت دوسـیه را بـه لـوی سـارنوالی ارسـال نماید.
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ایشـان اضافـه نمودنـد :اجرایـی تفتیـش عملکـرد در وزارتهـای انـرژی و
آب ،کار و امـور اجتماعـی شـهدا و معلولیـن و اداره ملـی آمادگـی مبـارزه
بـا حـوادث انجامشـده اسـت .همچنیـن تحلیل گـزارش نتایج بازرسـیها و
ارسـال آن بـه مراجـع ذیربـط ،ارتقـای ظرفیت مسـلکی کارمنـدان ازجمله
دسـت آورد هـای اداره عالـی تفتیـش در سـال  1395بـه شـمار میرود.
سـخنگوی اداره عالـی تفتیـش بـا اشـاره بـه ظرفیتسـازی در ایـن اداره
گفـت :تعـداد  180تـن کارمند و اشـتراک شـان را در برنامههای آموزشـی
در داخـل و خـارج از کشـور ازجملـه دسـت آورد هـای دیگـر ایـن اداره به
شـمار میرود.
وی خاطرنشـان سـاخت :که در سال  1394از سـوی ریاست تفتیش ادارات
بودجـوی مرکزی ،ریاسـت تفتیـش ادارات بودجوی محلی ،ریاسـت تفتیش
تصدیها و مؤسسـات ،وریاسـت تفتیش شـهرداریها و عواید مبلغ بیشـتر
از  2.5میلیـارد افغانـی وتقریبـا  1.5میلیـون دالـر بـه خزانـه دولـت قابـل
تحصیـل دانسـته شـده اسـت؛ کـه درنتیجـه بازرسـی اداره عالـی تفتیـش
مبالـغ متذکـره بایـد به بودجه دولت سـپرده شـود .و همچنـان مبلغ 755
میلیـون افغانـی و  565900دالـر شـامل خزانـه دولت گردیده اسـت.
سـخنگوی اداره عالـی تفتیـش در مـورد پالنهـای سـال  1396نیـز گفت:
اجرایـی تفتیـش قوانیـن و مقررات در ادارات که در آغاز سـال مالی شـروع
گردیـده بـود آن ختـم گردیـده و اداره عالـی تفتیـش در نظـر داردبه تعداد
 610نهـاد دیگـر را بازرسـی نمایـد؛ بازرسـی حسـاب قطعیه سـال ،1395
همچنیـن اجرایـی تفتیـش مسـاعدتهای بانـک جهانـی در ادارات ذیربـط
بـه تعـداد  33پـروژه بانـک جهانی در نظر گرفتهشـده اسـت قرار اسـت در
سـال  1396مالـی اجرا شـود.
وی در ادامـه از شـیوههای جدیـد بازرسـی اداره عالی تفتیـش در برخی ادارت
کشـور خبـر د اده گفت(:اجرای تفتیش عملکـرد در ادارات و تفتیش تکنالوژی
معلوماتـی) بـرای اولین بار در شـار والی کابل شـروعگردیده اسـت.
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کورس اجرائیوی تفتیش تکنالوژی معلوماتی در اداره
عالی تفتیش برگزار شد

کورس اجرائیوی تفتیش تکنالوژی
معلوماتی به منظور ارتقای ظرفیت
مسلکی مفتشین اداره عالی تفتیش؛
به تاریخ  14حوت سال  1395در
اداره عالی تفتیش دایر گردید.
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برنامـه آموزشـی اجرائیـوی تکنالـوژی معلوماتـی بـرای  13تـن از کارمنـدان و مفتشـین
ایـن اداره بـه همـکاری پـروژه کواتـر انترنشـنال در اداره عالـی تفتیـش دایر بـرای  4روز
ادامه داشـت.
در ایـن برنامـه آموزشـی موضوعاتـی شـامل :اسـتفاده از سیسـتمهای کمپیوتـری در
حکومـت ،تأثیـر سیسـتمهای کمپیوتـری افمیـس بـاالی رونـد بازرسـی مالـی اداره عالی
تفتیـش ،چارچـوپ کنتـرول هـای تکنالـوژی معلوماتـی ،مـرور برنامه کنتـرول تکنالوژی
معلوماتـی در جریـان تفتیـش مالـی ،مـرور کنتـرول هـای عمومـی آی تـی در جریـان
تفتیـش مالـی ،پلان اسـتراتیژیک آی تـی و کنتـرول هـای مدیریـت و سـازمان ،آگاهـی
آی تـی معرفـی اصـول کمپیوتـر ،سیسـتمهای مدیریـت دیتابیس نـرم افزار سـخت افزار،
اسـتفاده از برنامـه «کتـس» و چگونگی اسـتفاده از این نـرم افزار در جریـان تفتیش مالی
و در محیـط افمـس و میتـود نمونـه گیـری تدریـس گردید.
آقـای آشـوک گـوش آمـوزگار بیـن المللـی تفتیـش کـه ایـن برنامـه آموزشـی را پیـش
مـی بـرد ،اهـداف ایـن برنامـه آموزشـی را ایجاد آگاهـی از چگونگـی تطبیق سیسـتمهای
کمپیوتـری در حکومـت و تأثیـر آن باالی روند بازرسـی مالی اداره عالی تفتیش ،انکشـاف
مفاهیـم ضـروری دانـش تکنالـوژی معلوماتـی بـرای فهـم و درک کنتـرول هـا و خطرات
سیسـتمهای تکنالـوژی معلوماتـی ،توضیـح مقصـد و اهـداف تفتیـش آی تـی و اسـتفاده
از وسـایل تفتیـش ماننـد برنامـه «کتـس» ،انکشـاف فهـم و درک چگونگـی یکپارچگـی
پروسـیجر تفتیـش آی تـی بـا پروسـه تفتیش مالـی اداره عالـی تفتیش دانسـت.
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برنامه آموزشی تکنالوژی معلوماتی در اداره عالی تفتیش
دایر گردید

در تداوم برنامه های
آموزشی به منظور ارتقای
ظرفیت مسلکی مفتشین
اداره عالی تفتیش؛ برنامه
آموزشی تفتیش تکنالوژی
معلوماتی ( )ITبه تاریخ اول
حوت سال جاری در اداره
عالی تفتیش دایر گردید.
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ایـن برنامـه آموزشـی توسـط داراب شـیرزاد رئیس منابـع بشـری اداره عالـی تفتیش افتتاح شـد .آقای
شـیرزاد در نخسـتین روز برنامـه آموزشـی خطـاب بـه شـاملین ایـن برنامـه گفـت :اداره عالـی تفتیش
جهـت بلنـد بـردن سـطح دانـش مسـلکی کارمنـدان ایـن اداره تلاش مـی ورزد کـه فرصت هـای بهتر
آموزشـی را کـه پاسـخگوی شـرایط امـروزی باشـد ،در چارچـوکات پلان آموزشـی و راهبردی پیوشـته
مسـاعد سـازد .برنامـه آموزشـی تفتیـش تکنالـوژی معلوماتـی ( )ITکـه بـرای  21تـن از کارمنـدان و
مفتشـین ایـن اداره بـه همـکاری پـروژه کواتـر انترنشـنال در اداره عالی تفتیـش دایر گردیـده و برای 7
روز ادامـه خواهد داشـت؛ پروسـه تدریس برنامه آموزشـی توسـط همـکاران خارجی وداخلـی اداره عالی
تفتیـش بـه پیـش بـرده شـد و موضوعـات ذیـل در ایـن برنامه آموزشـی تدریـس گردید.
• چارچوب کنترول داخلی ،کنترول و خطر؛
• تنظیم و مدیریت کنترول تکنالوژی معلوماتی؛
• معیارات و اصول امنیتی تکنالوژی معلوماتی؛
• میتود تفتیش تکنالوژی معلوماتی و برنامه های تفتیش؛
• معیارات و اصول کنترول برنامه های تکنالوژی معلوماتی؛
• چگونگی روند تفتیش تکنالوژی معلوماتی و گزارشدهی از سیستمها؛
• معیـارات تفتیـش تکنالـوژی معلوماتـی  ،میتـود ،رونـد تفتیـش تکنالوژی معلوماتی و مسـتند سـازی
در بازرسـیها.
تلاش همـه جانبـه رهبریـت اداره عالـی تفتیـش باعث گردیـده تا تخصصـی سـازی در اداره ادامه یابد؛
ایـن برنامـه آموزشـی یکـی از بخـش هـای تفتیـش مدرن بـوده و توقع مـی رود تـا مفتشـین بتوانند در
پروسـه بازرسـی امـور مالی و حسـابی از آن اسـتفاده بهینـه نمایند.
گفتنـی اسـت در اخیـر برنامـه آموزشـی از اشـتراک کننـدگان امتحـان نیـز اخـذ شـده و تصدیـق نامه
فراغـت برایشـان اعطـا گردید.
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دور دوم برنامه آموزشی استفاده از نرم افزار آیدیا
در اداره عالی تفتیش برگزار شد »«IDEA

دور دوم برنامه های آموزشی
استفاده از نرم افزار آیدیا «»IDEA
به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی
مفتشین اداره عالی تفتیش؛به تاریخ
اول حوت سال جاری در اداره عالی
تفتیش دایر گردید.
برنامه های آموزشی استفاده از نرم
افزار آیدیا « »IDEAکه برای 12
تن از کارمندان و مفتشین این اداره
به همکاری پروژه کواتر انترنشنال
در اداره عالی تفتیش دایر گردیده
و برای  7روز ادامه داشت.
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موضوعاتی که در این برنامه آموزشی تدریس میگردد شامل موارد ذیل میباشد:
 استفاده از نرم افزار آیدیا در تفتیش رعایت قوانین و مقررات،
 اجرای ارزیابی خطر با استفاده از برنامه آیدیا
 استفاده از نرم افزار آیدیا و تیم میت جهت تهیه پالن و گزارش تفتیش
 انتخاب نمونه ها از افمس با استفاده از این نرم افزار
نـرم افـزار ایدیـا یکـی از ابزار هـای تفتیش به کمک کمپیوتر اسـت که بر اسـاس آن مفتش
بـا نمونـه گیـری از این طریق پلان های خـود را در امر تفتیش به پیـش می برد.
بر اسـاس پالن اداره عالی تفتیش کوشـش می کند تا در جهت مسـلکی سـازی مفتشـین
گامهـای جدیـدی برداشـته شـود کـه بـر اسـاس آن اسـتفاده از ایـن نـرم افـزار یکـی از
بهتریـن شـیوه هـا در امر بازرسـی و تفتیش مراجع در کشـور می باشـد .الزم به یادآوری
اسـت ایـن کـورس دور دوم برنامـه آموزشـی اسـتفاده از نرم افـزار آیدیا اسـت که چندی
قبـل دور اول آن در ایـن اداره برگـزار شـده بـود .گفتنـی اسـت در اخیـر برنامه آموزشـی
از اشـتراک کننـدگان امتحـان نیـز اخـذ شـده و تصدیـق نامـه فراغـت از این برنامـه اعطا
گردیـد .اداره عالـی تفتیـش همـواره برنامـه آموزشـی ویـژه ای را بـا توجـه بـه معیارهای
بینالمللـی تفتیـش در جهـت باال بـردن ظرفیت کارمندان خود روی دسـت مـی گیرد؛ تا
کارمنـدان آمـوزش دیـده بتوانند آنچه را میآموزند ،در سـاحه کاری شـان تطبیق نمایند.
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فشرده گزارش تفتیش عملکرد
سه پروژه مربوط وزارت فواید عامه
اداره عالـی تفتیـش منحیـث عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننـده در
کشـور ،از طریـق اجـرای بازرسـیهای مختلـف بـا جدیـت ،رونـد
حکومتـداری و اداره امـور مالـی شـفاف و حسـابده را از طریـق
حسابرسـی ترویـج مینمایـد ،اداره عالـی تفتیـش منحیـث عضـو
سـازمان بینالمللـی ادارات عالـی تفتیـش (انتوسـای) همـواره تالش
مینمایـد کـه در تمـام بازرسـیها بـه شـمول تفتیش عملکـرد که از
سـال ( )1392بدیـن طرف توسـط اداره عالـی تفتیش اجـرا گردیده
اسـت ،از معیـارات بینالمللـی در تطبیـق تفتیـش عملکـرد و سـایر
تفتیشهـا اسـتفاده و در مطابقـت بـه آن بازرسـیها را انجـام دهـد.
در حالیکـه تفتیـش مالـی و تفتیش رعایت قوانین و مقـــررات بوده،
ایـن شـیوهها اهمیت خـود را حفظ کرده شـیوههای جدید بازرسـی،
بـه شـمول تفتیـش عملکـرد نیـز در ایـن میـان از جایـگاه مهمـی
برخـوردار گردیـده اسـت؛ زیـرا دولـت بهطـور وسـیع روی پروژهها و
برنامههـا سـرمایهگذاری مینمایـد ،ازایـنرو مهـم اسـت تـا مؤثریت
برنامههـای حکومـت ارزیابـی گـردد .تفتیـش عملکرد یکـی از بیرون
دادههـای عرصـه بازرسـی اسـت کـه توجـه همـه کشـورهای جهان
رابخــود معطـوف سـاخته اسـت ،هرچنـد پیشـبرد تفتیـش عملکرد
مسـتلزم تطبیـق قانون در تمام سـطوح کشـور بوده وشـرایط خاصی
را الزم دارد.
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پروژههـا و برنامههـای مربـوط بـه دولـت بایـد بهصـورت اقتصـادی،
مــؤثر و مفیـد اجـرا و مدیریـت گــردد .بـا توجـه بـه اینکـه تفتیش
رعایـت قوانیـن و مقـررات قـادر بـه کشـف بیکفایتـی و ضایعات در
بسـیاری از قضایـا نبـوده ،از ایـن رو در سرتاسـر جهان منابع بیشـتر
بـه تفتیـش عملکـرد اختصـاص مییابد.
تفتیـش عملکرد عبارت از ارزیابــی و بازرسـی مسـتقالنه مــؤثریت،
مفیدیـت و اقتصادیـت فعالیتهای یک مــــرجع ،برنامه یا سـازمان
میباشـد.
تفتیـش عملکـرد مربوط بـه تفتیـش اقتصادیت ،مفیدیـت و مؤثریت
بـوده و مـوارد ذیـل را در برمیگیرد:
الـف -تفتیـش اقتصـادی ،بـه حداقـل رسـانیدن هزینـه پرداخـت
(قیمـت نازل و مناسـب) و انجـام فعالیتهـای اداری مطابق به اصول
و قواعـد سـالم اداری و پالیسـی هـای مدیریتـی.
ب  -تفتیـش اسـتفاده مؤثـر ،تحقـق و دسـتیابی به اهـداف و مقاصد
تعیـن شـده و اسـتفاده مؤثـر از منابـع انسـانی و مالـی ،بـه شـمول
سیسـتمهای معلوماتـی ،ترتیبـات نظارتـی و اجرائـی و طرزالعمـل
هایـی کـه مرجع جهـت اصلاح اشـتباهات خـود اتخاذ کرده اسـت.
ج  -تفتیـش مفیدیـت ،اسـتفاده اعظمـی و حداکثـر از منابـع مالـی
و انسـانی و اجـــراآت در ارتبـاط بـا دسـتیابی بـه اهـداف مرجــع
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تحـت بازرسـی و تفتیـش تأثیرات مسـتقیم در مقــایسه بـه تأثیرات
پیشبینیشـد ه .
اداره عالـی تفتیـش بنـا بـر ضـرورت و صالحیت وظیفـوی در اجرای
تفتیـش عملکـرد کـه یـک امر بسـا ارزنـده تلقـی میگـردد ،تصمیم
اتخـاذ نمـود؛ تـا پــروسه تفتیش عملکـرد را در وزارت محتـرم فواید
عامـه بمنظورتشـخیص و شناسـایی خالء ها و نواقـص واظهارنظریات
اصالحـی در فعالیتهـا عملکردهـای نهـاد متذکره تطبیـق و گزارش
آن را جهـت رفـع نواقـص وکاسـتی ها به مرجـع مربوطه ارائـه نماید.
ایـن تفتیـش معاملات و عملکـرد سـالهای  1391الـی  1393را
تحـت پوشـش قـرار داده و تمرکـز آن روی پروژههـای شـماره
( )420194AFG( ،)420167AFGو ( )420022AFGدر
بخشهـای سـاختمانی ،ترمیماتـی ،تـدارکات ،مدیریـت امـور مالـی،
مدیریـت نیـروی انسـانی ،بخشهـای توسـعه زیربناهـا و مدیریـت
سیسـتم کنتـرول داخلی به شـمول سـکتور خصوصی میباشـد .این
ً
عملا در اول مـاه جدی سـال مالـی  1394آغـاز و در اخیر
بازرسـی
بـرج سـنبله سـال  1395تکمیـل گردیـده اسـت.
بعـد از سـال  2001و ایجـاد حکومـت جدیـد ،جامعـه جهانـی
مسـاعدتهای خویش را غرض ایجاد سـاختمان سـرکهای اساسـی
و حلقـوی و خطـوط آهـن در مطابقـت بـه اسـتراتیژی انکشـاف ملی
افغانسـتان ،معطـوف سـاخت کـه بهمنظور ساختوسـاز شـاهراههای
مواصالتـی ،سـرکها و سـایر زیربناهـا بودجـه هنگفـت بـه مصـرف
رسـیده اسـت ،اداره عالـی تفتیـش در مطابقـت بـه مکلفیـت هـای
وظیفـوی پروسـه تفتیـش عملکرد را در بخشهای ذیـل وزارت فواید
عامـه انجـام داده کـه چگونگـی آن در ایـن گـزارش بازتـاب یافتـه
ا ست .
 .1پروژه کانکریت ریزی سرک بگرامی الی سپری.
 .2پروژه اسفالت سرک کوتل اونی الی مرکز بامیان.
 .3پروژه اسفالت سرک حلقوی شهر کابل.
دولـت افغانسـتان مکـررا ً بـه ظرفیتهـای محـدود وزارت خانههـا
کـه بتواننـد وظایف شـانرا به شـکل مؤثرانجــام دهند ،اشـاره نموده
اسـت .ارتقـای مهارتهـای کارمنـدان دولتـی یـک ضـرورت مبـرم
شـمرده میشـود ،وزارت فــواید عامـه یکـی از وزارت خانههـای
میباشـد کـه بـه کمبود افـراد مسـلکی و ماهر کـه بتوانـد فعالیت را
بـه شـکل مفید ،مؤثـر وپویا انجـام دهد ،مواجه اسـت .وزارت فــواید
عامـه بـه کمبـود ظرفیتهـا در عرصـه پلان گـذاری ،تهیـه اسـناد
پـروژه ،امــور تدارکات ،نظــارت ،بررسـی پروژه وکنتـرول پروژههای
بـزرگ بـه نسـبت کمبـود افـراد فنـی و مسـلکی در جهـت طـرح و
تدویـن پالیسـی هـا ،برنامهریـزی پروژههـا و تطبیق برنامههـا مواجه
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میباشـد.
وزارت فواید عامه نتوانسـته تمام بودجه را که از وزارت مالیه دریافت
کـرده اسـت ،به مصرف برسـاند ،مصرف کـم و افزایـش فیصدی عدم
مصـرف از بودجـه عـادی و انکشـافی نشـاندهنده ترتیـب غیرواقعی
بودجـه توسـط وزارت فوایـد عامـه میباشـد ،ایـن رقـم نمایانگر عدم
موجودیـت ظرفیـت کافـی در مدیریت مصـرف بودجه بـوده و بیانگر
ضعـف در برنامهریـزی و تطبیق پروژههای انکشـافی اسـت.
اکثریـت کارمنـدان وزارت فواید عامه در سـطح پائیـن تحصیلی قرار
دارنـد که سـبب مدیریـت نامناسـب در تطبیق پروژههـا و برنامههای
وزارت گردیده اسـت.
مبالـغ هنگفـت جهـت کار مقدماتـی (سـروی و دیزاین) سـرکها به
مصرف رسـیده اسـت ولی کار اساسـی سـاختمان و اسـفالت سـرک
باگذشـت بیشـتر از چهـار سـال بـه دلیل نبـود بودجه کافـی تکمیل
نگردیده اسـت.
پلان راهبـردی وزارت فوایـد عامـه باگذشـت پنج سـال هیـچ تغییر
نکـرده و تجدیدنظـر نیـز روی آن صورت نگرفته اسـت ،علت و عوامل
اینکـه اسـتراتیژی جدیـد ترتیـب و یـا روی اسـتراتیژی قبلـی تغییر
بـه وجـود نیامـده اسـت ،تأخیـر در تکمیـل کـردن پروژههـا و ضعف
مدیریت سـالم میباشـد.
واگـذاری پروژههـا به دسـتدوم و سـوم و عـدم نظارت دقیـق وزارت
فوایـد عامـه باعـث گردیـده اسـت؛ تـا از یکسـو پروژههـا بـه وقـت
معیـن تطبیـق نگـردد و از سـوی دیگـر بـاالی کیفیـت پروژههـا
تأثیـرات سـوء بـه وجـود آورد.
بـه همیـن ترتیـب ،به منظور تطبیـق پروژهها در مناطـق که خطرات
مایـن وجـود دارد وزارت فوایـد عامه با شـرکتهای مایـن پاکی عقد
قـرارداد نمـوده اسـت ،ولـی با آنهـم در سـاحه خطرات مایـن وجود
داشـته و سـاحه درسـت از وجود ماین پاکسـازی نگردیده که سبب
تلفـات جانـی و مالـی گردیده اسـت ،همچنان در بعضـی حاالت اص ً
ال
شـرکت مایـن پاکی در سـاحه موجـود نبـوده و خدمات مایـن پاکی
را انجـام نـداده ولـی منجانب شـرکت پول پرداخت گردیده اسـت که
نشـاندهنده ضعف کنتـرول داخلـی در وزارت فواید عامه میباشـد.
هکـذا در پروژههـای انکشـافی کارمنـدان بهطـور بالمقطع اسـتخدام
گردیدهانـد ،ولـی پروسـه اسـتخدام نـا تکمیـل میباشـد ،اسـناد
تحصیلـی کارمنـدان مذکـور موجود نبـوده ،فورم صحـی و فورم های
عـدم مسـئولیت بـرای کارمنـدان ترتیـب نگردیده اسـت.
کار مقدماتـی (سـروی ودیزایـن ،تحقیقاتـی جیولوژیکـی)
پـروژه  AFG 420167سـرک حلقـوی شـهر کابـل تکمیـل ،امـا
قرارداداعمارسـاختمان سـرک نسـبت عـدم موجودیـت بودجـه عقـد
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نگردیـده اسـت.
شـرکتها پیرامـون اجـراات شـان منجانـب وزارت فواید عامه اسـناد
بیمـه ارائـه ننمودهانـد کـه در حـاالت وقوع حـوادث و یـا فرارکمپنی
از تطبیـق کار سـاختمان سـرکها و غیـره مـوارد ،از آن بهعنـوان
جبـران خسـاره اسـتفاده گردد.
مـواد اضافـی (سـنگ وخـاک) پروژههـا بـاالی زمینهـای زراعتـی
تخلیـه گردیـده اسـت کـه باعـث تخریـب حاصلات و زمینهـای
دهاقیـن میگـردد.
میلان (سـلوب) کنـدن کــاری و پـرکاری سـرکها مطابق بـه نورم
ومعیـارات سـرک سـازی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت،که در موقـع
بارندگـی سـبب احتمـال ریـزش بدنـه ،شـانه وجویچـه هـای کنـار
سـرک میگـردد.
شـرکتها بـه شـکل مشـترک ( )JVآفـر ارائـه نمودهانـد و در قرارداد
تعهـد نمودهانـد کـه بـه شـکل مشـترک امـورات پـروژه را تکمیـل
مینماینـد ولـی شـرکت کـه نقـش اساسـی ( )Leadرا در تطبیـق
ً
اصلا در سـاحه کار موجود نبوده و امورات پروژه توسـط
پـروژه دارد،
کمپنـی هـای که تجربـه کافـی و معتبر نداشـته ،بهپیش برده شـده
اسـت کـه بـاالی کیفیـت کار تأثیرات سـوء بـه وجود آمده اسـت.
ریاسـت تفتیـش داخلـی پلان بازرسـی خویـش را بـه اسـاس خطر
تعییـن ننمـوده و هیچگونـه بازرسـی و نظـارت از تعـداد کثیـر
پروژههـا ،انجـام نـداده اسـت و ایـن موضـوع نشـاندهنده مدیریـت
ضعیـف در بخـش ریاسـت تفتیـش داخلـی میباشـد.
بـه همیـن ترتیـب در بخـش تفتیـش داخلـی ،کارمنـدان کـه
جدیـد استخدامشـدهاند ،در سـایر بخشهـا طـور خدمتـی موظـف
گردیدهانـد ،ازجملـه عواملـی کـه تفتیـش داخلـی نتوانسـته از
پروژههـا نظـارت نمایـد ،توظیـف کارمنـدان تفتیش داخلی به سـایر
بخشهـای وزارت میباشـد .سیسـتم تفتیـش داخلـی بایـد تقویـت
گـردد تـا اهـداف وزارت فواید عامه بهصـورت مؤثـر آن حاصل گردد.
خالصـه یافتههـا و مشـاهدات تفتیـش در جریـان بازرسـی
سـه پـروژه مربـوط وزارت فوایـد عامه قـرار ذیل میباشـد:
 .1مدیریـت مالـی یکی از اجزای مهم دسـتیابی به اهـداف قب ً
ال تعین
شـده ادارات میباشـد ،وزارت فوایـد عامـه نتوانسـته از منابـع مالـی
(بودجـه) کـه وزارت مالیـه در اختیارشـان قرار داده اسـت ،اسـتفاده
اعظمـی نمایـد ،در جریـان سـالهای  1391الـی  1393مصـرف کم
بودجـه انکشـافی وزارت از  14.26فیصـد به  24.67فیصد و در بخش
عـادی از  5.88فیصـد بـه  25.47فیصـد بـه دلیل تأخیـر در تکمیل
نمـودن پروژههـا ،افزایـش رونمـا گردیـده اسـت ،این در حالی اسـت
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کـه بودجـه پـروژه نمبر ( )AFG 420167سـرک حلقوی شـهر کابل
در سـالهای  1391و  100 ،1392فیصـد و در سـال 95 ،1393
فیصـد بـه مصرف نرسـیده اسـت ،همچنـان در پروژه سـرک بگرامی
الـی سـپری ،دفتـر تنظیمکننـده برنامههـای بانک انکشـاف آسـیایی
طـی سـال  1393نتوانسـته  46.95فیصـد بودجـه عملیاتـی خویش
را بـه مصرف برسـاند.
 .2تعـداد کثیـر کارمنـدان وزارت فوایـد عامـه در سـطح پائیـن
تحصیلـی قـرار دارنـد ،درمجمـوع وزارت فوایـد عامه تعـداد ()3155
کارمنـد در تشـکیل موجـود دارد ،ازجملـه ( )1تـن دارای تحصیالت
عالـی بـه درجه دوکتـورا ،تعـداد ( )53تن ماسـتر ،تعـداد ( )275تن
لیسـانس و متباقـی ( )2826تـن دارای تحصیلات فـوق بکلوریـا،
بکلوریـا ،متوسـط ،ابتدائـی ،خصوصـی و فـارغ صنف یازده میباشـد،
سـطح پائیـن تحصیلـی در وزارت فواید عامه ازجمله عوامل پنداشـته
میشـود کـه باعـث گردیـده ،پروژههـا بهوقـت معیـن و بـه شـکل
معیـاری تطبیـق نگردد.
 .3پلان راهبـردی یـک پروسـه دینامیک اسـت ،اما مشـاهده گردید
کـه باگذشـت پنج سـال هیچ تغیـر و تجدیدنظـر در این پلان رونما
نگردیـده اسـت ،اسـتراتیژی (پلان راهبـردی) وزارت محتـرم فوایـد
عامـه در سـال  1386تدویـن و در آن تعـداد ( )376پـروژه جهـت
تطبیـق عنـوان گردیـده اسـت ،اسـتراتیژی متذکره الی سـال 1391
قابـل تطبیـق بـوده ،بعـد از سـال  1391اسـتراتیژی جدیـد وزارت
فوایـد عامـه ترتیـب نگردیـده اسـت ،عواملـی کـه اسـتراتیژی جدید
ترتیـب و یـا روی آن تجدیدنظـر صـورت نگرفتـه اسـت ،تأخیـر در
تطبیـق اکثریـت پروژههـا و عـدم تحقـق بسـیاری اهـداف میباشـد
کـه در اسـتراتیژی گنجانیده شـده اسـت.
یافتههـای تفتیـش مربـوط پـروژه نمبـر ()AFG 420194
کانکریـت ریـزی سـرک بگرامـی
 .1پروسـه طـی مراحـل عقـد قـرار داد (بخـش مالـی و تخنیکی)
پـروژه کانکریـت ریـزی سـرک بگرامـی الـی سـپری بـا کمپنـی
سـرک سـازی ()Heim - German Afghan - khalil Co.JV
کـه شـرکت معتبـر و دارای تجربـه کاری بینالمللـی میباشـد
صـورت گرفتـه و نقـش اساسـی ( )Leadرا بـه عهـده دارد امـا
ً
عملا در اعمـار سـاختمان سـرک در سـاحه
شـرکت متذکـره
موجـود نبـوده و تمـام امورات سـاختمان سـرک توسـط شـریک
وی شـرکت حاجـی خلیل حـدران ( )Venture Jointکه تجربه
کاری بینالمللـی نـدارد بهپیـش بـرده شـده اسـت.
 .2شـرکت حاجـی خلیـل خـدران کـه بـه شـکل مشـترک ()JV
بـا شـرکت ( )Heim Germanقـرارداد کانکریـت ریزی سـرک
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بگرامـی الـی سـپری را از وزارت فواید عامه اخذ و قـرارداد نموده،
تمـام امـورات سـاختمان سـرک را بـا سـایر شـرکتها (Sub
 )Contractorsواگـذار نمـوده اسـت ،ایـن در حالـی اسـت کـه
در شـرایط قـرارداد مـاده ( )4.4بهصراحـت تذکـر بـه عملآمـده
کـه شـرکت برنـده حق نـدارد بیشـتر از  50فیصـد امـورات را به
دسـتدوم و سـوم بسـپارد .واگـذاری مکمل قرارداد به دسـتدوم
و سـوم باعـث گردیـده تـا کیفیت کار پائیـن آیـد و از جانب دیگر
پـروژه بهوقـت و زمـان معیـن آن بـه بهرهبـرداری سـپرده نشـود.
 .3در  10کیلومتـری سـرک بگرامـی الـی سـپری نسـبت کیفیت
پائیـن مـواد کانکریـت ،کـرک و شکسـتگیهای متعـددی بـه
مشـاهده میرسـد ،باوجود که کار سـاختمان سـرک دو سال قبل
تکمیـل گردیـده ،امـا امـورات شـامل شـانهها ،آبروهـا و جویچـه
هـای کنـار سـرک تـا اکنـون تکمیـل نگردیده اسـت.
 .4مبلـغ  220000دوصـدو بیسـت هـزار دالر امریکایـی بهمنظور
پـاک کاری سـاحه از وجـود مایـن و تطبیـق پـروژه ،وزارت فواید
عامـه بـه شـرکت (Heim - German Afghan - khalil
 )Co.JVتأدیـه نمـوده اسـت ،ولـی سـاحه بـه شـکل درسـت از
وجـود مایـن پاکسـازی نگردیـده ،انفجـار ماین به وقوع پیوسـته
که باعث تلفات انسـانی و خسـارات وسـایط و ماشـینری در ساحه
گردیده اسـت.
 .5شـرکت ()Heim - German Afghan - khalil Co.JV
بـه منظـور پـاک کاری سـاحه از وجـود مایـن بـا کمپنـی مایـن
پاکـی ( )KMCCبـه مبلـغ  -90000نـود هـزار دالـر امریکایـی
عقـد قـرار داد نمـوده اسـت ،ولـی شـرکت مذکـور در بـدل پـاک
کاری سـاحه مبلـغ  220000دو صدوبیسـت هـزار دالـر امریکایی
از وزارت فوایـد عامـه دریافـت نموده و شـعبه تأدیـه کننده بدون
در نظـر داشـت قـرارداد مایـن پاکـی مبلـغ متذکره را به شـرکت
( )Heim - Germanتأدیـه نمـوده اسـت؛ کـه مبلـغ 130000
دالـر امریکایـی تفـاوت را نشـان میدهـد.
 .6همچنان مفتشـین ما دریافت نمودهاند ،از شـروع سـال 1393
الـی  1393/9/25قـرارداد خدمـات امنیتی بین شـرکت (Heim
 )- German Afghan - khalil Co.JVومعینیـت محافظـت
عامـه ،وزارت امـور داخلـه عقـد نگردیـده ودرمـدت متذکـره
خدمـات امنیتـی صـورت نگرفتـه اسـت ،امـا بهحسـاب شـرکت
مذکـور منجانـب وزارت فوایـد عامه مبلـغ  874224دالرامریکایی
انتقـال گردیده اسـت.
 .7یافتههـای مـا نشـان میدهـد کـه در بخـش پیشـبرد امـورات
مالـی واداری و مسـلکی پـروژه ،کارمنـدان بهطـور بالمقطـع
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اسـتخدام گردیدهانـد کـه بیشـترین امـورات پـروژه توسـط
کارمنـدان بالمقطـع صورت میگیـرد ،حتی وجـوه هنگفت بعد از
تائیـدی ایشـان منجانب شـرکتها تأدیه میگردد ،ولـی هیچ نوع
تضمیـن از جانـب وزارت فواید عامه از ایشـان اخـذ نگردیده تا در
آینـده جوابگوی عملکردشـان باشـند ،چنانچـه در جریان تفتیش
و صـدور اسـتعالمیه هـای معلوماتی ،چند تـن از کارمندان وزارت
تـرک وظیفـه نمودهانـد .اسـناد راپورارزیابی محیط زیسـتی پروژه
متذکـره بـه مبلـغ ( )6842دالـر با موجودیـت ترجمان مسـلکی،
خـارج از اداره ترجمـه گردیـده اسـت کـه در مـورد اقتصادیت مد
نظـر گرفته نشـده اسـت.
یافتههـای تفتیـش مربوط بـه پـروژه نمبـر ()AFG 420022
سـاختمان سـرک کوتـل اونی الـی مرکـز بامیان
 .1در پـروژه سـاختمان سـرک کوتـل اونـی الـی مرکـز بامیـان،
کارمنـدان فنـی واداری بـدون طـی مراحل اسـناد شـامل :اسـناد
تحصیلـی ،فـورم صحـی و فـورم عـدم مسـئولیت کـه ازجملـه
شـرایط اساسـی پروسـه اسـتخدام میباشـد تقرر حاصل نمودهاند
کـه ضعـف مدیریـت منابـع بشـری محسـوس میگـردد.
 .2در پـروژه مذکـور ،مـواد اضافـی (سـنگ وخـاک) کـه توسـط
شـرکت قـراردادی (آبـاد راهـان پـارس) در جریـان کار بـاالی
زمینهـای شـخصی تخلیـه گردیـده اسـت ،باعـث شـده تعدادی
پلکهـا از اثـر رسـوب ،جغـل و خـاک مسـدود گـردد ،در ضمـن
تخلیـه مـواد اضافـی سـاختمانی بـاالی زمینهـای زراعتـی باعث
میگـردد زمینهـای مزروعـی دهاقیـن از کشـت وزراعـت بازماند
و بـه زراعـت آنهـا صدمـه وارد گـردد.
 .3قـرار مشـاهده عینـی از سـرک مذکـور ،میالن (سـلوب) کندن
کاری و پـرکاری مطابـق بـه نـورم و معیارهـای سـرک سـازی در
نظـر گرفتـه نشـده اسـت ،در صورتـی کـه کنـدن کاری سـلوب
نداشـته باشـد ،در ایـام بارندگـی احتمـال ریـزش سـنگ از نقاط
مرتفـع کـوه بـاالی بدنـه ،شـانه ،جـوی چـه هـای کنـار سـرک
خواهـد گردیـد و از اثـر آن سـرک و عابـر یـن متضـرر میگـردد.
 .4در سـاحه تنگـی پـای مـوری کـه پـروژه متذکـره از همیـن
مسـیر در نظـر گرفتهشـده ،تراکم (کمپکشـن) شـانههای سـرک
به شـکل درسـت و معیـاری صـورت نگرفتـه اسـت ،درصورتیکه
شـانه سـرک مطابـق به شـرایط تخنیکـی قـرارداد تراکم نداشـته
باشـد در آینـده آب از شـانه بـه بدنـه نفـوذ نمـوده باعـث تخریب
سـرک میگـردد ،همچنـان مـا دریافـت نمودیـم ،همـوار کاری
طبقـه بیـس کـورس سـرک توسـط ماشـین (پیـور) صـورت
نمیگیـرد بلکه توسـط ماشـین گریـدر همـوار کاری میگردد که
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خلاف نـورم و معیـارات سـرک سـازی میباشـد.
 .5بـه همیـن ترتیـب در سـاحه تنگی پای موری کـه دو طرف آن
کوههـای بلنـد وجـود دارد ،مواد کندن کاری بشـمول سـنگهای
بـزرگ درمسـیر دریـا کـه از پهلـوی سـرک میگـذرد تخلیـه
گردیـده اسـت و بسـتر دریـا را کوچـک نمـوده اسـت کـه باعـث
بنـدش آب دریـا و تخریـب زمینهـای زراعتـی کـه در کنـار دریا
موقعیـت دارد ،میگـردد .همچنـان در سـاحه مذکـور در ارتفـاع
نسـبتاً بلنـد کـوه سـنگهای خـورد و کالن وجـود دارد کـه در
حـاالت بارندگـی شـدید وسرازیرشـدن سـیالبهای موسـمی
احتمـال سـقوط آن متصـور میباشـد ،ایـن خطر احتمالـی از یک
جانـب باعـث متضـرر نمـودن عابر یـن و تخریب سـرک میگردد
و از جانـب دیگـر سـبب بنـدش آب دریـا نیـز خواهـد گردید.
 .6نظـر بـه مشـاهده عینـی مفتشـین مـا ،در بعضـی نقاط سـاحه
پـای مـوری مسـیر سـرک کـو تـل اونی الـی مرکـز بامیـان ،قبل
از تکمیـل شـدن سـاختمان سـرک ،گابیـون هـا کـه بهمنظـور
تحکیمـات اعمـار گردیـده ،از بیـن رفتـه و باعث تخریبات شـانه،
بدنـه و فـرش سـرک گردیده اسـت.
 .7بـه اسـاس شـرایط قرار داد ،وسـایط کـه برای پیشـبرد امورات
پـروژه از جانـب شـرکت برنده خریـداری میگـردد در ختم پروژه
بایـد بـه وزارت فوایـد عامـه تسـلیم داده شـود و در جریـان کار
پـروژه بایـد پلیت هـای دولتی بـرای وسـایط اخذ گردد ،شـرکت
آبـاد راهـان پـارس و شـرکتهای همـکار (مختلـط) یـک تعـداد
وسـایط مختلفالنـوع خریـداری نمودهانـد ،ولـی وسـایط متذکره
دارای پلیـت هـای نـوع شـخصی بـوده و طـی مراحـل پلیت های
دولتـی تـا اکنـون صـورت نگرفتـه کـه در ختـم پـروژه احتمـال
خطـر سـؤ اسـتفاده از وسـایط متصور میباشـد.
یافتههـای مربـوط بـه پـروژه نمبـر ( )AFG 420167سـرک
حلقـوی شـهر کابـل قـرار ذیل میباشـد:
 .1مبلـغ  827055دالـر امریکایی در بخش کار مقدماتی (سـروی
و دیزایـن ،تحقیقـات جیولوژیکـی) و مبلـغ  8756550افغانـی به
منظـور تحقیقـات جیـو انجنیـری پـروژه اعمـار سـرک حلقـوی
شـهر کابل به مصرف رسـیده اسـت ،ولی کار اساسـی (اسـفالت و
سـاختمان سـرک) باوجود گذشـت بیشـتر از چهار سـال به دلیل
کمبـود بودجـه تـا هنوز آغـاز نگردیده اسـت.
 .2مـدت ( )60یـوم تأخیـر در قـرار داد تحقیقـات جیـو انجنیری
جهـت اعمـار ( )6پـل و ( )12نقطـه تقاطع با شـرکت (Afghan
 )Renewal Geo Technicalرونمـا گردیـده اسـت ،تأخیـر
مـدت شـصت یـوم ازجملـه عوامل میباشـد کـه سـبب عقبمانی
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

پـروژه گردیده اسـت.
اجـراأت تفتیـش داخلـی ناقـص بـه نظـر رسـید ،یافتههای ما نشـان
میدهـد کـه ریاسـت تفتیـش داخلـی پلان بازرسـی خویـش را بـه
اسـاس خطـر تعییـن ننمـوده و هیچگونه بازرسـی و نظـارت از تعداد
کثیـر پروژههـا ،خاصتـأ از پـروژه بگــرامی الی سـپری وپـروژه کوتل
اونـی الـی مرکز بامیـان انجام نداده اسـت و این موضوع نشـاندهنده
مدیریـت ضعیـف در بخـش ریاسـت تفتیـش داخلی میباشـد.
بـه همیـن ترتیـب در بخـش تفتیـش داخلی ،سـه نفـر انجنیـر فنی
در سـال  1392اسـتخدام گردیـده ،ولـی بعدازتقـرر ،به اسـاس حکم
مقـام وزارت در سـایر بخشهـا طـور خدمتـی موظـف گردیدهانـد،
ازجملـه عوامـل کـه تفتیـش داخلـی نتوانسـته از پروژههـا نظـارت
نمایـد ،توظیـف کارمندان تفتیـش داخلی به سـایر بخشهای وزارت
میباشـد.
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تصاویـر شـماره ( )1و ( )2کـه توسـط مسـؤول امنیتـی کمپنـی مشـورتی کانادایـی ( )Eng Consult Coاخـذ گردیـده اسـت .انفجارماین
درسـاحه پروژه بگرامی الی سـپری بعد از پاکاری سـاحه توسـط شـرکت ماین پاکی  KMCCرا نشـان میدهد که از اثر آن وسـایط تخریب
گردیده اسـت.

تصویـر شـماره ( )3کـه توسـط مسـؤول امنیتی کمپنی مشـورتی
کانادایـی  Eng Consult Coاخـذ گردیـده بـود .نشـاندهنده
انفجارمایـن درسـاحه پـروژه بگرامـی الـی سـپری بعـد از پـاکاری
سـاحه توسـط شـرکت مایـن پاکـی  ،KMCCمیباشـد.

تصویرشـماره ( )4واقعات انفجارماین بعدازپاک کاری سـاحه پروژه
بگرامـی الـی سـپری کـه تصویـر توسـط مسـؤول امنیتـی کمپنی
مشـورتی کانادائـی ( )Eng Consult Coاز سـاحه متذکـره اخـذ
گردیـده بود.

تصویرشـماره ( )5واقعـات انفجارمایـن ها بعد از پاک کاری سـاحه
پـروژه بگرامـی الـی سـپری کـه تصویـر توسـط مسـؤول امنیتـی
کمپنـی مشـورتی ( )Eng Consult Coاز سـاحه متذکـره اخـذ
گردیـده بود.
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تصویرشـماره ( )6کـه توسـط هیـات موظـف در جریـان پروسـه
تفتیـش تصویـر بـرداری گردیـده اسـت ،نشـان میدهـد قسـمت
میلان کنـدن کاری وشـانه های سـرک که قبل از قبل در سـاحه
نزدیـک کوتـل حاجـی گک والیـت بامیـان لغـزش نمـوده بود.

تصویرشـماره( )7کـه توسـط هیـات موظـف در جریـان پروسـه
تفتیـش تصویربرداری گردیده اسـت ،نشـان میدهد قسـمتهای
مرتفـع ،درسـاحه پـای مـوری مربـوط والیـت بامیـان کـه کنـدن
کاری آن معیـاری نبـوده در آینـده احتمـال لغـزش دارد

تصویرشـماره ( )8درسـاحه پـای مـوری والیـت بامیـان نمایانگـر
پـاره شـدن گابیونهـا بوده که دراینـده باعث احتمـال تخریب بدنه
سـرک خواهـد گردیـد ،بایـد درپهلـوی آن دیوارهای اسـتنادی از
سـنگ و یـا کانکریـت کـه مقاومت بلند داشـته باشـد ،اعمارگردد.

تصویرشـماره ( )9درسـاحه پای مـوری والیت بامیـان نمایانگرپاره
شـدن گابیونهـا بـوده کـه درآینـده باعـث احتمـال تخریـب بدنـه
سـرک خواهـد گردیـد ،بایـد درپهلـوی آن دیوارهـای اسـتنادی
کانکریتـی اعمارگـردد.
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گزارش اشتراک دو
تن از مفتشین
اداره عالی تفتیش
در سیمینار
آموزشی روند
تمویل بودجه
توسط اتحادیه اروپا
دو تـن از مفتشـین اداره عالـی تفتیـش غـرض اشـتراک در سـیمینار 4
روزه آموزشـی تحـت عنـوان «تمویل بودجه افغانسـتان توسـط کشـورهای
عضـو اتحادیـه اروپـا – تعهـدات بروکسـل» از تاریـخ  5فبـوری  2017الی
 8فبـوری  2017مطابـق  17الـی  20دلـو سـال  1395در دفتـر مرکـزی
اتحادیـه اروپـا – کابـل افغانسـتان اشـتراک ورزیدنـد.
در این سیمینار آموزشی منجمله هی ّات اداره عالی تفتیش نمایندههای
دافغانستان بانک ,وزارت مالیه ,وزارت صحت عامه و هیاَت کشورهای عضو
اتحادیه اروپا چون ,فرانسه ,جمهوری چک ,ایتالیا ,جرمنی و نماینده نشست
بروکسل برای افغانستان اشتراک ورزیده بودند.
اهـداف ایـن سـیمینار آموزشـی عبـارت بـود از تمویـل بودجـه جمهـوری
اسلامی افغانسـتان توسـط کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا ،ارزشهـای
اساسـی اتحادیـه اروپـا و انـواع متخلف قراردادهـا ،بحث و گفتگـو در رابطه
بـه پالیسـی هـای کمکهـای اتحادیـه اروپا ،سـایکل عملیاتی بـرای تمویل
بودجـه ،معیـارات چهارگانه شایسـتگی کمکهـای اتحادیه اروپـا ،چارچوب
مدیریـت خطـر و نقش اداره عالـی تفتیش در خصوص حصـول اطمینان از
شـفافیت در تطبیـق بودجه.
در ایـن سـیمینار آموزشـی در رابطـه بـه شـفافیت تطبیـق کمکهـا ,و
نظـارت کلـی که یکـی از معیارات چهارگانه شایسـتگی کمکهـای اتحادیه
اروپـا بـرای کشـورها میباشـد ,بحـث گردیـده و نقـش اداره عالـی تفتیش
در اطمینـان دهـی از تطبیـق درسـت کمکها ,حسـابدهی بـرای مردم در
رابطـه بـه تطبیـق درسـت کمکهـا و حصـول اطمینـان از شـفافیت رونـد
تطبیـق کمکهـای مهـم تلقـی گردیـد ،در پایـان این سـیمینار آموزشـی
بـرای اشـتراک کننـدگان توسـط آقـای فرانـس میکائیـل میلبیـن تصدیق
نامـه تفویـض گردیـده و تعهـدات بـرای ادامـه همکاریهـای همـه جانبـه
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صـورت گرفت.
 .1تمویـل بودجـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان توسـط اتحادیه
اروپـا – تعهدات بروکسـل:
 .1.1تمویل بودجه
تمویـل بودجـه یکـی از شـیوههای کمـک اتحادیـه اروپـا بـوده کـه ذریعه
آن کمکهـا بـه گونـه بهتـر صـورت گرفتـه و منتـج بـه توسـعه دوامـدار
کشـورهای مسـتفید شـده از ایـن کمکهـا میگـردد .تمویـل بودجـه
کشـورهای جهـان سـوم در برگیرنـده مراحل چـون دیالـوگ و گفتگو روی
پالیسـی کمکهـا ,پرداختهـای مالـی در حسـابات خـاص کشـورهای
مسـتفید شـونده از کمکهـا ,ارزیابـی عملکـرد و ارتقـاء ظرفیـت بـا نظـر
داشـت تعهـدات و حسـابدهی جانبیـن میباشـد .بدیـن ملحـوظ بایسـت
تفـاوت رونـد تمویل بودجـه که در برگیرنـده تمام عناصر متذکره میباشـد
بـا تمویـل وجـوه بودجـه کـه صرفاً شـامل انتقـال منابـع مالی به حسـابات
کشـورهای مسـتفید شـونده میباشـد در نظـر گرفتـه شـود.
رونـد تمویـل بودجـه هماننـد چـک خالـی نبـوده و نـه پروسـه اسـت کـه
بـرای هر کشـور صورت پذیر باشـد ,کشـور مسـتفید شـونده بایـد معیارات
چهارگانـه شایسـتگی پرداخـت را بـا تمـام شـرایط آن در نظـر گرفتـه و
تطبیـق نماینـد ,تا منبعـد پرداختها برایشـان صـورت گیرد .رونـد تمویل
بودجـه بـه صـورت کامـل آن در مطابقـت بـا تعهـدات اعالمیـه پاریـس در
مـورد موثریـت کمـک ( ,)2005اجالس اکره برای عمل ( )2008و نشسـت
بوسـان بـرای توسـعه مؤثـر همکاریهـا ( )2011میباشـد.
 .2.1تدویر جلسات مورد تمویل بودجه:
رونـد تمویـل بودجـه در برگیرنـده جلسـات بـا حکومـت ,حلقـات کنترول
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کننـده بودجـه دولـت و جامعـه مدنی کشـور مسـتفید شـونده کمکها در
مـورد پالیسـی هـا ,تمویـل مالی ,اهداف و نتایـج روند تمویـل بودجه با نظر
داشـت اصول مالکیت ,شـفافیت و حسـابدهی مبیاشـد.
یکـی از روندهـای مؤثـر کـه ذریعـه آن میتـوان خطـر را بـه گونه درسـت
مدیریـت نمـوده سـاختار حکومتـداری رونـد تمویـل بودجه میباشـد.
 .3.1تمویل مالی برای پالیسی های عامه با استفاده از سیستم کشور:
رونـد تمویـل بودجه اتحادیه اروپا شـامل انتقال منابع مالی برای حسـابات
خاص کشـور مسـتفید شـونده از کمکها با در نظر داشـت شـرایط مندرج
قـرارداد شـده برای پرداختها میباشـد.
پرداختهـا بـه واحد پولی ایرو « »EUROبه حسـاب کشـور در افغانسـتان
بانـک واریـز گردیـده ,بعـدا ً بـه واحـد پولـی کشـور «افغانـی» در حسـاب
خـاص تبدیـل میگـردد .قـرار تعهـدات مالـی صـورت گرفتـه شـده,
نماینـدگان اتحادیـه اروپـا بایـد بـه گونه مسـتند اطمینـان حاصـل نمایند
کـه وجـوه واریـز شـده قـرار نـرخ رایـج تبادلـه اسـعار تاریـخ متذکـره کـه
پرداخـت صـورت گرفته شـده اسـت بـه واحد پولـی افغانی معاوضه شـده و
در حسـاب خـاص د افغانسـتان بانـک موجـود اسـت.
وجوه تمویل بودجه باید منحیث عواید کشور درج حسابات گردیده و شامل
بودجه کشور گردد و این موارد باید درج گزارش بودجه اخیر سال شود.
پرداختهـا بعـد از تطبیـق تعهـدات صـورت گرفتـه شـده شـرایط انجـام
خواهـد پذیرفت و منبعد کشـور مسـتفید شـونده میتوانـد از وجوه متذکره
قـرار سیسـتم مدیریت مالی عامه خویش اسـتفاده نمایند ,هکذا مسـوولیت
مدیریـت منابـع مالی متذکره به دوش کشـور مسـتفید شـده (افغانسـتان)
از رونـد تمویـل بودجـه میباشـد .مسـوولیت اتحادیـه اروپا هنگام بازرسـی
و تفتیـش از وجـوه متذکـره این اسـت که تمام شـرایط تعهد شـده توسـط
جانبیـن مـد نظـر گرفتـه شـده و وجـوه بـه حسـاب خـاص د افغانسـتان
بانـک انتقـال یافتـه اسـت و نماینـدگان اتحادیـه اروپـا از هر نـوع خطر که
در جریـان مصـرف وجـوه متذکـره متقبـل میشـود آگاهـی حاصـل نموده
در زمینـه بـا اسـتفاده از چارچـوب مدیریـت خطـر اقدامـات الزمـه صورت
خواهـد گرفت.
 .4.1ارزیابی عملکرد و نتایج تمویل بودجه:
رونـد تمویـل بودجـه تاکیـد بیشـتر روی نتایج انکشـافی را دارا میباشـد,
این امر مسـتلزم سیسـتم درسـت کشـور بوده ,شـامل جمع آوری معلومات
کافـی ,ترتیـب احصائیههـا ,نظارت دقیـق از توسـعه ,ارزیابی تاثیـرات کلی
رونـد ,حصـول اطمینـان از سیسـتم مؤثـر ,و نتیجـه بخـش مدیریـت مالی
عامـه ,گـزارش دهی شـفاف و دسترسـی عامـه بـه معلومات میباشـد .این
سیسـتم بایـد توسـط حکومـت ایجاد شـده و در زمینـه کشـورهای تمویل
کننـده در صـورت نیـاز همـکاری خواهنـد نمـود .سیسـتم متذکره بیشـتر
روی اسـتحکام بخشـیدن خواسـتهها و حقانیـت ذینفعـان پروسـه بودجـه
کشـور کار نمایـد تـا باشـد زمینـه سـاز گفتگوهـا میـان حکومـت و تمویل
کننـدگان بودجـه شـده و از دسترسـی داشـتن مـردم عامـه ذریعـه ویـب
سـایتها بـه معلومـات در مـورد نتایـج توسـعه و انکشـاف ذریعـه رونـد
تمویـل بودجـه اطمینـان حاصـل گردد.
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 .5.1ارتقاء ظرفیت:
در رابطـه بـه ارتقـاء ظرفیت باید به گونه سیسـتماتیک نیاز سـنجی صورت
گیـرد تـا ذریعـه آن ظرفیـت حکومـت باال برده شـود تا باشـد پالیسـی ها را
بـه گونـه مؤثـر آن طـرح و دیزاین نمـوده و تطبیق نمـود و خدمـات را برای
ذینفعـان نهایـی ارائـه نماینـد ,هکـذا ذریعـه برنامه ارتقـاء ظرفیت اشـتراک
فعـال ذینفعـان داخلـی انکشـاف یافته و سیسـتم احصائیه ملی کشـور ارتقاء
خواهـد کـرد .قابل یـاد آوری اسـت که کمیسـیون اتحادیه اروپا قـرار تقاضاء
برنامههـای ارتقـاء ظرفیـت را تمویـل خواهند کرد.
 .2اهداف روند تمویل بودجه اتحادیه اروپا:
اهـداف کلـی رونـد تمویـل بودجه که در هر سـه نـوع از قراردادهای تمویل
بودجـه (قراردادهـای توسـعه حکومتداری خـوب ,قراردادهـای احیاء مجدد
سـکتوری و قراردادهـای سـاختاری حکومت) قـرار ذیلاند:
 .1ریشه کن کردن فقر.
 .2رشد و توسعه دوامدار اقتصاد کشور.
 .3تحکیم و تثبیت دیموکراسی سر تا سری در کشور.
 .3انواع قراردادها تحت روند تمویل بودجه اتحادیه اروپا
 .1.3قراردادهای توسعه حکومتداری خوب:
قراردادهـای توسـعه حکومتـداری خـوب هنگامـی در نظـر گرفتـه خواهد
شـد ,وقتیکـه اهـداف مشـخص رونـد تمویـل بودجه بیشـتر روی توسـعه
حسـابدهی عامه و رشـد و مسـتحکم سـاختن میکانیزم کنترول ملی باشـد
(اسـاس مهـم ایـن نـوع قراردادهـا توسـعه حکومتـداری خـوب و رعایت از
ارزشهـای اساسـی اتحادیـه اروپـا میباشـد) ,همچنـان هـدف ایـن نـوع
قراردادهـا بیشـتر تقویـه سیسـتم اساسـی حکومـت و حمایـه از ریفـورم
هـای بـزرگ حکومـت مانند مدیریـت اقتصاد بـزرگ و مدیریـت مالی عامه
(مدیریـت تـدارکات و مبـارزه علیـه فسـاد اداری و غیـره) میباشـد.
 .2.3قراردادهای احیاء مجدد سکتوری:
قـرارداد احیـای مجـدد سـکتوری هنگامـی در نظـر گرفتـه میشـود کـه
اهـداف مشـخص رونـد تمویـل بودجـه تاکیـد بیشـتر روی حمایه پالیسـی
هـای سـکتوری و احیـای مجـدد آن و انکشـاف حکومتداری خـوب در یک
سـکتور مشـخص و یـا چندیـن سـکتوری کـه بـه نوعی بـه هم ربـط دارند
میباشـد .در ایـن نـوع قراردادهـا تاکید بیشـتر روی کیفیت تهیـه خدمات
بـه طبقـه فقیـر جامعـه بـوده و انکشـاف برابری جنسـیتی و حقـوق اطفال
نیـز از جملـه اهـداف این نـوع قراردادها محسـوب میشـود .از منافع عمده
قراردادهـای احیـاء مجدد سـکتوری بیشـتر تمویل سـریع سـکتورها و بلند
بـردن موثریت و مفیدیت مصارف سـکتورها ذریعه تشـریک مسـاعی علمی
و بلنـد بـردن ارتقـاء ظرفیـت آنها میباشـد.
 .3.3قراردادهای ساختاری حکومت:
ایـن نـوع قراردادهـای بیشـتر در حاالتـی در نظـر گرفتـه میشـود ,کـه یک
کشـور در حالـت بحـران قـرار داشـته و ایجـاب مینمایـد تـا کشـور متذکـره
تمویـل شـده و انکشـاف و دیموکراسـی حکومتـداری در آن پایـدار گـردد.
هـدف ایـن قـرارداد کمـک و همـکاری بـا کشـورهای در حـال بحـران بـه
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در ایـن سـیمینار آموزشـی در رابطـه به شـفافیت تطبیق کمکهـا ,و نظارت کلی که یکـی از معیارات
چهارگانـه شایسـتگی کمکهـای اتحادیـه اروپـا برای کشـورها میباشـد ,بحـث گردیده و نقـش اداره
عالـی تفتیـش در اطمینـان دهـی از تطبیـق درسـت کمکهـا ,حسـابدهی بـرای مـردم در رابطـه بـه
تطبیـق درسـت کمکهـا و حصـول اطمینـان از شـفافیت رونـد تطبیق کمکهـای مهم تلقـی گردید

منظـور پیشـبرد فعالیتهـای اساسـی حیاتـی و تهیـه خدمـات اولیـه بـرای
مـردم کشـور متذکره میباشـد .بـه منظور پیـاده کـردن این چنین قـرارداد
بیشـتر نیـاز بـه تعهـدات سیاسـی یک کشـور میباشـد.
 .4ارزشهای اساسی روند تمویل بودجه اتحادیه اروپا:
ارزشهـای اساسـی رونـد تمویـل بودجـه اتحادیـه اروپـا عبـارت از:
.1حقـوق بشـر  .2تطبیـق قانـون  .3دیموکراسـی میباشـد.
عناصر فوق به شمول ریشه کن کردن فقر از جمله ارزشهای اساسی تمام
تعهدات کشورهای شامل اتحادیه اروپا با کشورهای جهان سوم میباشد.
 .5معیارات شایستگی برای ایجاد و تطبیق روند تمویل بودجه:
یـک کشـور بایـد معیـارات ذیـل را قبـول و تطبیق نمایـد تا بتوانـد ذریعه
آن از کمکهـا و تمویـل مالـی اتحادیـه اروپـا مسـتفید گردد:
 .1.5پالیسی عامه:
بایـد یـک اسـتراتیژی انکشـافی قابـل اعتبـار ملـی کـه اهـداف ریشـه کن
کـردن فقـر و توسـعه دوامـدار را بـا حکومتـداری دیموکراتیـک تقویـت
ببخشـد وجـود داشـته باشـد.
 .2.5توسعه اقتصاد کالن کشور:
نیـاز بـه یـک برنامه قابـل اعتبـار و مرتبط کـه از ثبات اقتصـادی اطمینان
حاصـل گردد در سـطح دولت وجود داشـته باشـد.
 .3.5مدیریت مالی عامه:
دولـت بایـد برنامـه قابل اعتبار و مرتبـط که باعث ثبات و توسـعه مدیریت
مالی عامه گردد را در نظر داشـته باشـد.
 .4.5شفافیت در بودجه:
دولـت باید از شـفافیت بودجه ذریعه به نشـر رسـاندن پیشـنهادهای اجرایی
بودجـه و یـا هـم بودجه تصویب شـده حصول اطمینـان دهد.
شـفافیت در بودجه روندی اسـت که تمام معلومات مرتبط به بودجه سـال
مالـی در معیـاد معینـه آن بـه دسـترس مـردم عامـه و ذینفعان قـرار داده
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شـود .شـفافیت یکـی از عناصـر بسـیار مهـم حکومتـداری خوب محسـوب
میشـود و بـا نشـر کـردن و به دسـترس قـراردادن تمـام معلومـات مرتبط
بودجـه سـال مالی میتـوان از حسـابدهی ملـی اطمینان حاصل کـرد .این
رونـد اداراتـی کـه در پروسـه کنترول و بازرسـی بودجـه نقش دارنـد مانند
پارلمـان ,اداره عالـی تفتیـش و بـه گونـه یـی جامعـه مدنـی را قـادر بـر
ایـن میسـازند تـا از مصـرف و مدیریـت درسـت بودجـه بازرسـی دقیـق و
موثـق نمـوده و از رونـد تطبیـق مؤثـر بودجـه و مصـارف دقیق وجـوه عامه
اطمینـان حاصـل نماینـد و پالیسـی های را پیشـنهاد نمایند کـه ذریعه آن
مفیدیـت و موثریـت تهیـه خدمـات باال برده شـود.
رونـد حسـابدهی بـرای مـردم عامـه را میتـوان ذریعـه اشـتراک مـردم در
پروسـه نظـارت از بودجـه سـازی تقویت بخشـید کـه از عملکردهـای مؤثر
در ایـن خصـوص میتـوان از اشـتراک ادارات نظارتـی در ارزیابی سـاالنه و
اسـتفاده گزارشهـای بازرسـی در دیالوگها (گفت و شـنود) های پالیسـی
سـازی اسـتفاده نمود.
 .1.4.5نقش گزارش تفتیش در روند شفافیت بودجه:
گـزارش بازرسـی بایـد شـامل تمـام مـوارد جریان سـال مالـی در خصوص
بودجه باشـد که بازرسـی متذکره توسـط نهاد مسـتقل (اداره عالی تفتیش)
صـورت گرفتـه باشـد .معیاد گـزارش دهی نبایـد از محدوده زمانی  2سـال
بعـد از ختم سـال مالی باشـد.
سـاحه بازرسـی نهـاد عالی تفتیـش باید شـامل تمـام فعالیتهـای اجرایی
بـوده و بـا در نظر داشـت اصـول چون معیـارات تفتیش و اسـتقاللیت اداره
عالـی تفتیـش منحیث یک نهاد مسـتقل بازرسـی صورت گیرد .و بازرسـی
بیشـتر بایـد روی نـکات مهـم مدیریـت مالـی عامـه تاکیـد نمـوده و موارد
چـون صحـت و سـقم بـودن صورتهـای مالـی ,درسـت بـودن معاملات
مالـی ,و فعالیـت کنتـرول داخلی و سیسـتم تدارکاتی در نظر گرفته شـود.
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پالن سال 1396

مبارزه علیه فساد در اداره عالی تفتیش
اداره عالـی تفتیـش منحیـث عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننـده امورمالی و حسـابی وزارتها ،ادارت مسـتقل،
تصدیهـا و شـرکتهای دولتـی ،شـاروالیها و سـایر نهادهـای کـه از بودجه دولت اسـتفاده مینماینـد بوده،
بـر طبـق قانـون اداره عالـی تفتیش ،تفتیش رعایت قوانیـن و مقررات در بخش عـــــواید و مصارف ،تفتیش
صورتهـای مالـی (حسـاب قطعیه دولـت) و تفتیش عملکرد را در سـکتور عامـه انجـام داده و از طریق ارائه
و ارسـال مشـاهدات و سفارشـات تفتیـش بـه مراجـع بـاز رسـی شـده ،نقـش موثـری را در بهبود شـفافیت،
حسـابدهی و حکومتـداری خـوب انجـام میدهد ،همچنـان رئیس اداره عالـی تفتیش عضویت شـورای عالی
حکومتـداری ،عدالـت ومبارزه علیه فسـاد اداری راکه براسـاس فرمـان ( )168مورخ  1394/12/29وشـورای
عالـی حاکمیـت قانون ومبارزه علیه فسـاد اداری راکه براسـاس فرمان شـماره ( )94مـورخ  1395/5/27مقام
ریاسـت جمهـوری ایجاد شـده ،داشـته و بصـورت منظم در جلسـات آنها اشـتراک وهمـکاری مینماید.
بـر طبـق معیـارات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش ( ،)INTOSAIمراحـل تفتیش شـامل برنامه
ریـزی ،اجـرا ،گزارشـدهی تفتیـش و پیگیـری میباشـدکه بـه منظـور جلوگیـری از وقـوع فسـاد در مراحـل
متذکـره مـوارد ذیـل قابـل دقـت و توجه هیـات رهبـری اداره عالـی تفتیش قـرار داشـته وپیوسـته از آنها
نظـارت مینماینـد:
 .1شیوه نمونه گیری تفتیش بر اساس ارزیابی خطر در مراجع تحت باز رسی.
 .2شیوه بازرسی و جمع آوری شواهد و مدارک تفتیش.
 .3نظارت از ترتیب گزارش نتایج باز رسیها و ارائه به موقع آنها به بخشهای مربوطه.
 .4تشخیص موارد سو استفاده از دارائی عامه
بـا نظـر داشـت مــــوارد متذکـره و همـکاری با سـایر نهادهـای مبارزه علیـه فســــــاد اداری ،پالن سـال
 1396مبـارزه علیـه فسـاد در اداره عالـی تفتیـش برطبـق فارمـت معینـه در جـدول ذیل ارائه شـده اسـت.
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فعالیتها و دستاوردهای مشاوریت حقوقی اداره
عالی تفتیش در ربع اول سال مالی 1396
دفتـر مشـاوریت حقوقـی اداره عالی تفتیش ،در جنب سـایر شـعبات
ایـن اداره در راسـتای تأمین اهـداف مصرح قانونـی فعالیت مینماید.
ایـن دفتـر در تشـکیل خویـش صـرف یک بسـت رتبـه دوم خدمات
ملکـی (سیسـتم رتـب و معـاش) داشـته کـه در آنیک نفـر منحیث
مشـاور حقوقی ایفـای وظیفـه مینماید.
اهـداف کاری ایـن دفتـر را ارائـه مشـوره هـای الزم حقوقی بـه مقام
محتـرم اداره در عرصههـای مربوطه تشـکیل داده و وظایف عمده آن
را مشـوره دهـی در امـور قضایای عدلی و پیگیـری قضایا در نهادهای
عدلـی ،مشـوره در امور اسـناد تقنینی عرصههای کاری اداره و سـایر
امـوری کـه از جانـب مقـام اداره جهت تحلیل و بررسـی و یـا اجراآت
دیگر سـپرده میشـود ،تشـکیل میدهد.
در ذیـل بـه عمدهترین مسـئولیتهای دفتـر مشـاوریت حقوقی اداره
اشـاره میشود:
 -1مطالعـه ،بررسـی و تنظیـم دوسـیه هـای قابـل احالـه بـه اداره
دادسـتانی کل؛
 -2پیگیری قضایای احاله شده به اداره دادستانی کل؛
 -3مطالعـه و بررسـی و ابـراز نظر بر چگونگی اجـراآت بعدی پیرامون
قضایـای کـه از سـوی اداره دادسـتانی کل غـرض نظـر اهـل خبره یا
تکمیـل مراحل کشـفی مو اصلـت مینماید؛
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 -4ترتیب مسوده طرزالعمل ها و میکانیزم های اداره و نهایی سازی آن؛
 -5تنظیم و تدویر جلسات بورد عالی تفتیش و ترتیب مصوبات بورد؛
 -6ارائـه مشـوره هـای حقوقـی در مـوارد مختلـف بـه مقـام اداره
عالـی تفتیـش؛
 -7فعالیـت در کمیتههـا و کمیسـیونهای کـه در اداره عالی تفتیش
بهمنظـور اجـراآت ویژه تشـکیل گردیـده ازجمله ،کمیسـیون تطبیق
الیحـه وسـایل تکنالـوژی ،کمیتـه آفر گشـایی ،کمیتـه میتودولوژی،
کمیسـیون مبـارزه علیه فسـاد اداری و غیره؛
 -8سایر موارد عندالموقع.
فعالیتهای عمده اجراشده در ربع اول سال مالی 1396
دفتـر مشـاوریت حقوقـی اداره عالـی تفتیش طی ربع اول سـال مالی
 1396مطابـق الیحـه وظیفه و هدایـات مقام محتـرم اداره فعالیتها
و اجـراآت مثمـر ،مفیـد و قابلتوجهـی را داشـته کـه در ذیـل بـه
برخـی از آنها اشـاره میشـود:
 -1احاله قضایای عدلی
طـی ربـع اول سـال مالـی  1396بـه تعـداد ( )3قضیـه بـه اداره
دادسـتانی کل غـرض اجـراآت بعـدی و تحقیـق و تعقیب مسـئولین
آن احالـه و گسـیل گردیـده اسـت .همچنـان یـک تعـداد از دوسـیه
هـای قضایـای عدلـی از اداره دادسـتانی کل یا سـایر نهادهای دولتی

36

غـرض ابـراز نظـر منحیـث اهـل خبره یـا تکمیـل مراحل کشـفی مو
اصلـت ورزیـده کـه عندالموقـع اجراآت صـورت گرفته و یـا تحت کار
شـعبات اداره عالـی تفتیش قـرار دارد.
 -2ترتیب میکانیزم مبارزه علیه فساد اداری
میکانیـزم مبـارزه علیـه فسـاد اداری در اداره عالـی تفتیـش کـه
بخشهـای مسـلکی و مالـی واداری را احتـوا میکنـد ،از سـوی
دفتـر مشـاوریت حقوقـی اداره چارچوببنـدی گردیـده و متـن اولیه
(مسـوده اولیـه) آن نیـز نـگارش یافـت ،بعـد از ترتیـب مسـوده اولیه
میکانیـزم مذکـور ،کمیسـیون مبـارزه علیـه فسـاد اداری بحـث و
بررسـی خویـش درزمینـه را آغـاز نمـوده و درنتیجـه بعـد از بحث و
بررسـیهای کمیسـیون مذکـور ،میکانیزم مبـارزه علیه فسـاد اداری،
در جلسـات متعـدد هیئـت رهبـری اداره عالـی تفتیـش بررسـی و
درنهایـت طـی ( )8فصـل و ( )59مـاده تأییـد و در طـی حکـم نمبر
( )1139مـورخ  1395/09/29مقـام اداره عالـی تفتیش مرعی االجرا
گردید.
 -3ترتیب میکانیزم مشارکت شهروندان در پروسه تفتیش
از آنجائـی کـه اداره عالـی تفتیـش میبایسـت تا اخیر دسـامبر سـال
 2016میلادی ،میکانیـزم مشـارکت شـهروندان در پروسـه تفتیـش
ً
عملا در سـال  2017میلادی تطبیـق میکـرد ،مطابق
را ترتیـب و
هدایـت مقـام اداره و جلسـه هیئـت رهبـری ،محمـد نسـیم سـحر
مشـاور حقوقـی اداره ترتیـب و تنظیم میکانیزم مذکور را روی دسـت
گرفتـه ترتیـب نمـود .متعاقبـاً طـرح میکانیزم مشـارکت شـهروندان
در پروسـه تفتیـش از سـوی دفتـر مشـاوریت حقوقی به کمیسـیون
موظـف کـه بـه منظـور تدقیـق و اصلاح میکانیـزم تشکیلشـده بود
ارائـه گردیـد .کمیسـیون مذکور طـرح میکانیزم یادشـده را تدقیق و
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در مـواردی اصالح نموده و باالخره طی جلسـه مـورخ 1395/10/05
هیئـت رهبـری ،میکانیـزم در ( )4فصـل ( )34مـاده و ( )1ضمیمـه
نهائـی و ذریعـه حکم نمبـر ( )1165مـورخ  1395/10/06مقام اداره
مرعـی االجـرا گردید.
 -4ترتیـب میکانیـزم توظیـف کارکنـان دفاتـر مرکـزی و
سـاحوی درگروهـای تفتیـش والیـات
بـر اسـاس هدایـت جلسـه هیئـت رهبـری اداره کمیتـهای موظـف
گردیـد تـا میکانیـزم توظیف کارکنـان دفاتر مرکـزی و سـاحوی اداره
در ترکیـب گروهـای تفتیـش والیات را ترتیـب نماید .مشـاور حقوقی
اداره کـه در ترکیـب کمیتـه مذکـور قرارگرفتـه بود ،بنا به درخواسـت
اعضـای کمیتـه ،مسـوده میکانیـزم متذکـره را ترتیب و بعـد از تدقیق
و اصلاح کمیتـه یادشـده ،درنهایت در جلسـه هیئت رهبـری اداره در
( )4فصـل و ( )18مـاده تأییـد و ذریعـه حکـم نمبـر ( )1133مـورخ
 1395/09/28مقـام محتـرم اداره مرغی االجرا گردیده ،از سـوی دفتر
مشـاوریت حقوقـی بهتمامـی بخشهـای اداره توزیـع و تکثیـر گردید.
 -5تدویر جلسات بورد عالی تفتیش
دفتـر مشـاوریت حقوقـی اداره عالـی تفتیـش در کنار سـایر وظایف
محولـه ،وظیفـه سـکرتریت بورد عالـی تفتیش را نیز بـه عهده دارد.
بـه ایـن اسـاس دفتـر مشـاوریت حقوقـی اداره طـی ربع اول سـال
مالـی  1396جمعـاً  4جلسـه بـورد عالـی تفتیـش را تدویـر نمـوده
کـه در آن جمعـاً روی تعـداد  23موضـوع بحـث و تبادلنظر صورت
گرفتـه و تصمیـم مقتضـی اتخـاذ گردیـده و بـر مبنـای آن ،دفتـر
مشـاوریت حقوقـی اداره بـه تعـداد 23مصوبـه بـورد عالـی تفتیـش
را ترتیـب و نهائـی نمـوده و پیرامـون آن اجـراآت مقتضـی را نیـز
مرعی داشـته اسـت.
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وجوه تحصیل و تصفیه شـده به اسـاس مکاتیب
اطمینانیه از مراجع بازرسـی شده طی
ربع  اول سال مالی 1396
اداره عالـی تفتیـش منحیـث عالیتریـن نهـاد بازرسـی کننـده امور مالی وحسـابی درسـطح کشـور ،مطابق به قانـون اداره عالی
تفتیـش ،پالیسـی اداره و معیـارات سـازمان بیـن المللـی ادارات عالـی تفتیـش (انتوسـای) ،امور مالی و حسـابی سـال قبـل ادارات
دولتـی را در مرکـز ،والیـات و همچنـان نمایندگـی هـای ادارات دولتـی را درخارج کشـور،به شـکل نوبتی و براسـاس یـک 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 تفتیـش ،رسـماً بـه مراجـع ذیربـط ارسـال مینمایـد .مراجع بازرسـی شـده مطابق به مـاده پانزدهـم قانون
اداره عالـی تفتیـش مکلـف انـد تـا از چگونگـی اجـراآت شـان پیرامون مشـاهدات و سـفارش هـای تفتیـش در میعاد معینه رسـماً
بـه اداره عالـی تفتیـش اطمینـان دهنـد .مکاتیـب اطمینانیـه ایکـه در ارتباط به چگونگـی تحقق نتایـج تفتیش طی ربع اول سـال
مالـی  1396از مراجـع بازرسـی شـده مواصلـت ورزیـده ،نمایانگر تحصیـل و تصفیه یک قسـمت از مبالغ بیرون نویس شـده نقدی
و همچنـان تحصیـل و یـا قیـد و ثبـت وجـوه جنسـی ،از نتایـج بازرسـی های قبلـی بوده کـه جزئیات آن بـه تفکیک ریاسـت های
سـکتوری اداره ،حسـب ذیل ارایـه میگردد:
به اساس مکاتیب واصله طی ربع (اول) سال مالی ( )1396از مراجع بازرسی شده به ریاست تفتیش عواید از صورت تحصیل و تصفیه
مبالغ قرار ذیل اطمینان داده شده است:
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به اساس مکاتیب واصله طی ربع (اول) سال مالی ( )۱۳۹۶از مراجع بازرسی شده از جانب ریاست تفتیش (تصدیها و موسسات) از
صورت تحصیل و تصفیه مبالغ اطمینان داده شده است:
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بر اساس مکاتب واصله مراجع از والیات و نواحی شاروالی طی ربع(اول) سال مالی ()1396به ریاست تفتیش( شاروالی ها) از صورت
تحصیل جمع ًا مبلغ ( )6684732افغانی مبلغ ( )1711570افغانی اطمینان داده شده است.

به اساس مکاتیب واصله طی ربع اول سال مالی  139۶از واحد های بودجوی محلی  ،ازصورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل اطمینان
داده شده است.
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عالوه برآن ازتحصیل قیمت ( )16قلم جنس باقی و قید و ثبت ( )93قلم جنس فاضل و از صورت تطبیق ( )34مورد از سفارشات اصالحی نیز
اطمینان داده شده است.

به اساس مکاتیب واصله طی ربع اول سال مالی  139۶از واحد های بودجوی مرکزی ،ازصورت تحصیل و تصفیه مبالغ ذیل اطمینان
داده شده است.

ادامه این جدول در صفحه بعد...
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مصاحبه

محمد حسین فهیمی رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی ،محاسبات عامه و
نظارت بر اجرای قانون مجلس نمایندگان شورای ملی
اداره عالـی تفتیـش بـه عنـوان عالیتریـن نهاد بازرسـی کننـده مالی
و حسـابی در سـطح کشـور رابطـه تنگاتنگـی بـا پارلمان کشـور که
ممثـل اراده مـردم و خانـه ملت اسـت؛ دارد با توجه بـه اهمیت رابطه
بیـن ایـن دو نهـاد و ایجـاد کمسـیون محاسـبات عامـه در چارچوب
مجلـس نماینـدگان مجلـه تفتیـش بـر آن شـد تـا مصاحبـهای بـا
محتـرم محمـد حسـین فهیمـی رییس کمسـیون تفتیـش مرکزی و
محاسـبات عامـه و نظـارت بر اجـرای قانون مجلس نماینـدگان انجام
دهـد .آنچـه را مـی خوانیـد مصاحبه ما با ایشـان اسـت.
هـدف از ایجاد کمیسـیون تفتیش مرکزی و محاسـبات عامه
چه بوده اسـت؟
طـوری کـه مـی دانیـد کارکردهـای حکومـت در صورتی مفیـد موثر
خواهـد بـود ،کـه نظـارت دقیـق از عملکـرد دولـت صـورت بگیـرد
ایـن نظـارت از طریـق شـورای ملـی افغانسـتان صـورت میگیـرد
و کمیسـیون موظـف بـر ایـن نظـارت کـه بایـد بصـورت اختصاصـی
انجـام دهـد و بـه صـورت اختصاصـی ارزیابی کنـد کارکـرد حکومت
در سـاحه هـای مختلف؛ کمیسـیون تفتیـش محاسـبات و نظارت بر
اجـرای قانون اسـت.
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همانطورکه از نام کمیسـیون پیداسـت تفتیش یعنی بررسـی عینی
تمـام اسـناد کارکردهـا و عملیاتهـای نهادهـا چـه در عرصههـای
مالـی ،انکشـافی و پـروژه تمـام عرصههـا را تفتیش شـامل میشـود،
و وظیفـه کمیسـیون ایـن اسـت کـه در مرحلـه اول بودجـهای کـه
شـورای ملـی افغانسـتان بـرای حکومـت تخصیـص میدهـد ایـن
بودجـه را از مفیـد بـودن و موثـر بودنـش بایـد تفتیـش و بررسـی
کننـد کـه آیـا پول ملـت یـا دارایی عامـه کـه از طریق شـورای ملی
سـاالنه بهعنـوان بودجـه ملـی در خدمـت حکومـت قـرار میگیـرد؛
آیـا ایـن بودجـه بر اسـاس مصوبـه قانونـی کـه تصویبشـده انجام و
تطبیـق میشـود و بـرای زندگـی مـردم موثریـت دارد یا نـه و یا این
بودجـه بـه وقتـش تطبیق شـده یـا نـه؟ وهمچنیـن دیگـر وظایفش
ایـن اسـت کـه کارکردهـای حکومتی را بررسـی کنند که آیـا مطابق
قانـون اسـت و یـا خلاف قانـون ضمـن اینکـه کمیسـیون تفتیـش
یـک حـوزه عمومی را شـامل میشـود کمیسـیون نظارت بـر تطبیق
قانـون نیـز اسـت و در تمـام حوزههـای اجتماعـی ،اداری ،اقتصـادی
و قضایـی نظـارت میکننـد کـه قانون اساسـی افغانسـتان و یا سـایر
قوانیـن در عرصههـای مختلـف از طریـق شـورای ملـی تصویبشـده
اسـت .آیـا ایـن عملکردهـا بر اسـاس قانـون صـورت میگیرد یـا نه؟
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اینهـا حوزههـای کاری هسـت کـه ولسـی جرگـه افغانسـتان ایـن
حـوزه کاری را اختصـاص دادن بـه کمیسـیون تفتیـش محاسـبات و
نظـارت بـر اجـرای قانـون و اینیک حـوزه کاری بزرگی اسـت که هر
کشـوری کـه شـامل آن بـوده در واقـع بهعنـوان چشـم بینـا وگوش
شـنوا شـورای ملـی عمـل کـرده همیشـه حکومتهـا در عملکـرد
شـفافیت قانونمـداری مفیدیـت را داشـتند و در هر کشـوری که آن
کمیسـیون ضعیـف بـود و نظـارت دقیـق از عملکـرد حکومت صورت
نگرفتـه هیـچگاه یـک حکومـت موثریـت الزم را نداشـته .بنابرایـن
اسـاس اسـت کـه کمیسـیون تفتیـش مرکـزی و محاسـبات عامـه و
نظـارت بـر اجـرای قانـون در سـال گذشـته وسـالهای قبـل تلاش
کـرد کـه در شفافسـازی عملکـرد حکومت پـروژه هاو نحـوه تطبیق
عملکـرد پروژههـا همچنیـن در نحـوه اجـرای بودجـه تلاش کننـد
کـه نظـارت دقیـق داشـته باشـند ،شـما شـاهد بودیـد کـه در سـال
گذشـته تعـدادی از وزیـران کـه بودجـه را مصـرف کرده نتوانسـتند
و انتظـار مـردم ایـن بـود کـه بودجـه ملی بـا توجـه بـه نیازمندیها
مصـرف شـود چـون وزرا کـمکاری کـردن ونتوانسـتند وظیفـه خـود
را انجـام بدهنـد بـر اسـاس گـزارش کمیسـیون مـا توسـط شـورای
ملـی ولسـی جرگـه آنـان سـلب صالحیـت شـدند کـه ایـن بیانگـر
ایـن اسـت کمیسـیون تفتیش مرکـزی محاسـبات عامه و نظـارت بر
اجـرای قانـون در عملکـرد خـود دقیق و با پشـتیبانی قانونی درسـت
عملکـرده و تاثیـر گـذار بوده.
چگونگـی رابطـه تفتیش مرکـزی با اداره عالی تفتیش روشـن اسـت
چراکـه عیـن وظیفـه را انجـام میدهنـد و حـوزه کاری مشـابه دارند
وظیفـه اداره عالـی تفتیش این اسـت که از شـفاف سـازی در کارکرد
حکومـت و دولـت گـزارش تهیـه کند نقطـه ضعف و قوت را بررسـی
کنـد و موثریـت در پروژههـای اختصـاص داده را بررسـی مینمایـد
مـا هـم وظیفـه مشـابه داریم در عرصـه کاری خـود از طریق ولسـی
جرگـه .بنـا برایـن حـوزه کاری مشـترک داریم مـا ممثل ایـن اداره
هسـتیم .اینهـا در حـوزه کاری خـود منحیـث نهـاد مسـتقل کـه ما
کار آنهـا را تحقیـق و گزارششـان را ارزیابی و بر اسـاس این گزارش
بـه شـواری ملـی ارائـه کـرده در ارتبـاط بودجـه پـروژه وانکشـافی
تصمیمـات بعـدی را ولسـی جرگـه افغانسـتان میگیرد.
شـماگفتید چنـد وزیر سـلب صالحیـت شـدند صحبتهای
وجـود داشـته کـه ایـن کمیتـه بهطـور دقیـق گـزارش این
وزیـران را مطالعـه نکرده و آنچه وزرا را به اسـتیضاح سـوق
داده بیشـتر بحث احساسـاتی بـوده و بعـد از مطالعه گزارش
نبایـد اینگونـه برخـورد میشـد نظـر شـما دربـاره ایـن
مسـئله چیست؟
مـا بعـد اینکـه گزارش تفتیـش را از اداره عالی تفتیـش که بهصورت
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

رسـمی فرسـتاده میشـود به ولسـی جرگه ما ایـن گـزارش را تکثیر
مـی کنیـم بـه تمـام کمیسـیونهای ولسـی جرگـه تـا تنهـا در یک
ظرفیـت زمانـی مشـخصی تحلیل کـرده و ارزیابی و بحـث مینمایند
و بعد از ختم بحث ما از تمام کمسـیونها نمایندگانشـان را خواسـته
از همـراه آنهـا در یک جلسـه مشـترک بحـث میکنیم کـه آیا این
گـزارش کـه اداره عالـی تفتیـش داده مسـتند هسـت یـا نـه و بعد از
ایـن کـه اسـناد آنها از طریق کمیسـیونها بررسـی شـد در جلسـه
مشـترک آخریـن تصمیمـی کـه گرفتـه میشـود مـا توحید کـرده و
بهعنـوان گزارشـی که کمیسـیون تفتیش محاسـبات عامـه و نظارت
اجـرای قانـون به ولسـی جرگـه تسـلیم میکند.
آنچـه ادعـا میشـود ایـن صحبـت احساسـاتی بـوده؛ اینیـک افتـرا
بـوده و مـا بـر اسـاس اسـناد و مـدارک سـخن میگوییم .وقتـی اداره
عالـی تفتیـش بـرای مـا گـزارش ارائـه میکنـد مـا از آنهـا سـند
میخواهیـم آنهـا وقتـی میگوینـد یک وزیـر  50%بودجـه و دیگری
 80%در قبـال هرکـدام بایـد اسـناد ارائـه کـرده کـه سـند از خـود
وزارت مالیـه داده میشـود .بـر اسـاس قانـون اداره عالـی تفتیـش
بـرای مـا معیـار فقـط اداره عالـی تفتیـش اسـت کـه قانـون حکـم
را کـرده اسـت وقتیکـه اداره عالـی تفتیـش گـزارش میدهـد .در
ارتبـاط بـا ادارات حکومتـی آن گـزارش نهایی اسـت هیـچ وزارتخانه
حـق دخـل و تصـرف را نـدارد بعـد از تحلیـل و ارزیابـی مـا دیـدگاه
تمـام کمیسـیونها و اعضـای ولسـی جرگـه توحید کردیـم همه این
مراحـل را مسـتند بـر اسـناد میکنیـم کـه از اداره عالـی تفتیـش
رسـیده همچنیـن مـا مسـتقیما مکتـوب ارسـال میکنیم بـه وزارت
مالیـه کـه آیا ایـن گزار ش ارسالشـده از طریـق اداره عالـی تفتیش
آیـا از طـرف شـما تأییـد اسـت یا که خیـر که آنهـا مسـتقیماً برای
مـا مکتـوب ارسـال کـرده کـه گـزارش آمـده از طریـق اداره عالـی
ً
مثلا از وزرا وزارت خارجـه مدعـی بـر ایـن
تفتیـش تأییـد اسـت
میشـوند کـه فیصـدی مصرفشـده از طـرف مـا بـاال بـوده اسـت ما
پیشازایـن کـه گـزارش به جلسـه عمومی مطـرح کنیم مشـخصاً به
وزارت مالیـه مکتـوب روانکردهایـم آنهـا در جواب بـرای ما مکتوب
ارسـال میکننـد کـه آیـا صحـت دارد یـا نـه بعدازایـن که ایـن وزرا
صلـب صالحیـت شـدن ادعـا میکننـد کـه غیـر آن اسـت امـا اگـر
ایـن ادعـا درسـت اسـت بـا اسـناد وشـواهد بیایند بـا ما بنشـینند و
از نزدیـک اسـناد ارائـه کننـد و اگـر مـا سـند داشـتیم آنهـا توطئه
وافتـرا را دسـتبردارند اگـر حـق بـا آنهـا بـود مـا حاضر هسـتیم با
مطبوعـات مصاحبـه کنیـم بنابـر ایـن تمامکارهـای صـورت گرفته با
آن در اداره عالـی تفتیـش در ارتبـاط بـا گـزارش کمیسـیون تفتیش
در ارتبـاط بـا تصمیمـات مبتنی بـا قانون اساسـی افغانسـتان مبتنی
بـا قانـون اداره عالـی تفتیـش هرگونـه ادعـای دیگـر بیاسـاس وبـی
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چگونگـی رابطـه تفتیـش مرکـزی بـا اداره عالـی تفتیـش روشـن اسـت چراکـه عیـن وظیفـه را انجام
میدهنـد و حـوزه کاری مشـابه دارنـد وظیفـه اداره عالـی تفتیـش ایـن اسـت کـه از شـفاف سـازی
در کارکـرد حکومـت و دولـت گـزارش تهیـه کنـد نقطـه ضعـف و قـوت را بررسـی کنـد و موثریـت در
پروژههـای اختصـاص داده را بررسـی مینمایـد مـا هـم وظیفـه مشـابه داریـم در عرصـه کاری خود از
طریـق ولسـی جرگه.

بنیـاد بیمنطـق و غیرقانونـی اسـت .مـا در برابـر تمـام ایـن ادعاهـا
حـرف بـرای گفتـن داریم و سـند و کار ما مسـتند اسـت و از کارکرد
اداره تفتیـش تقدیـر میکنیـم بنا بـر مشـکالت و زور مداریها و تن
نـدادن وزراء بـه انعـکاس واقعیتهـای عینـی از سـوی اداره عالـی
تفتیـش ،ایـن اداره تلاش کـرده یک گـزارش واقعبینانه مناسـب در
ارتبـاط بـا عملکـرد حکومـت ارائـه کنـد و ما هـم هر گزارشـی را که
در ولسـی جرگـه افغانسـتان ارائـه میکنیـم بـر مبنـی گـزارش اداره
عالـی تفتیش اسـت.
از زمـان ایجـاد کمیسـیون محاسـبات عامـه شـما در ایـن
کمسـیون   چـه دسـتاوردهای داشـتهاید؟
ایـن کمیسـیون از آغـاز کارش تلاش کـرده در عرصههایـی کـه
قانـون اجـازه داده تلاش صادقانه نموده سـاالنه گـزارش در ارتباط
بـا بودجـه و شـفافیت کامـل مفیـد گـزارش بـوده باشـد کـه تقدیر
بـه عمـل آمـد از آنهـا در ارتبـاط بـاکاری کـه در رابطـه بودجـه
ً
کاملا منظم هسـتند بـه همین دلیل یک سلسـله
انجـام دادنـد که
حساسـیتها از طـرف حکومـت همرایشـان وجـود دارد کـه تلاش
میکننـد دایرههـای صالحیتهایشـان را محـدود سـازند بـه خاطر
آنکـه آنهـا میترسـند کـه کمیسـیون مسـتقل تفتیـش درواقـع
شفافسـازی اهدافـش اسـت کـه قانـون اساسـی و در برابر ولسـی
جرگـه و مـردم پاسـخ گـو و رونـد مالی اداره ما شـفاف و روشـن به
وجـود بیایـد به همین خاطر در پیششـان مشـکالت وجـود دارد اما
مـا مصمـم هسـتیم تـا کار خـود را بهدرسـتی انجـام دهیـم که این
بـه خیـر حکومـت و مردم افغانسـتان اسـت.
شـما گفتیـد که اداره عالی تفتیش و کمیسـیون  عامه سـاحه
کاری مشـترک دارند توقعتان از اداره عالی تفتیش چیسـت؟
موضوعاتـی را کـه اداره عالـی تفتیـش ارزیابی میکنـد از طرف ماهم
ارزیابـی میشـوند منتهـی مبنـای ارزیابـی مـا گـزارش اداره عالـی
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تفتیـش اسـت گرچنـد ایـن حق ماسـت کـه مسـتقل ارزیابـی کنیم
امـا در اصـل مـا مبنـی ارزیابـی خـود گـزارش اداره عالـی تفتیـش
را قـرار دادهایـم .اداره عالـی تفتیـش چنـد هـدف دارد کـه آنهـا
میکوشـند تـا بفهمنـد عوایـد و مصـارف ایـن کشـور چگونـه اسـت
وقتـی وزارت مالیـه میگویـد ما بـه این میـزان عواید داریـم با عواید
ی کـه در آخـر سـال اسـت درسـت اسـت .این را مـا ثابـت میکنیم.
دوم وزارت مالیـه سـاالنه راپـور میدهد در حسـاب قطعیه فرضاً صد
میلیـارد مصـرف کردهایـم مـا تحقیـق میکنیـم آیا درسـت اسـت یا
نـه روی کاغـذ اسـت و یـا واقعی اسـت و یـا مصرفش درسـت بوده یا
نادرسـت ایـن مصـرف راپـور داده .امـا بایـد ببینـم آیا در جـای الزم
مصرفشـده است.
هدف دیگرش مسـئله شـفافیت اسـت؛ ایـن پولی را که مـا میدهیم
بـرای معـاش سـرباز از بودجـه عـادی و انکشـافی را هـم میگوییـم
مصـرف شـود؛ آیـا ایـن پـول را وزارت مالیـه مصـرف کـرده یـا نـه
ً
مثلا بـرای خریـد طیـارات جنگـی آنهـا بردنـد این تخصیـص را به
چوکـی و دیگـر تجهیـزات اگـر تخصیـص مـا عادی اسـت پـس باید
از در همـان مـوارد مصـرف شـود و برعکـس .ایـن طور نشـود که از
بودجـه انکشـافی بـرای عادی مصرف شـود .آیـا داراییهـای عمومی
ً
مثلا املاک دولتـی! وزارت مالیه امالک
درسـت حفاظت میشـود؟
دولتیهـا قطعـه املاک از دولـت را فروختـه اداره عالـی تفتیـش
بررسـی میکنـد آیـا ضـروری بـود فروختـه شـود یـا نـه و اینکـه آیا
عملیـات وزارت خانههـا قانونـی اسـت یـا نـه کـه حوزههـای کاری
اداره عالـی تفتیـش حـوزه کاری مـا اسـت مـا بایـد تبـادل اطالعات
کنیـم ومنحیـث بـازوی همدیگر کارکنیـم در جهت رسـیدن قانونی
کـه بـرای مـا تعییـن شـده و بـا داشـتن تعامل مثبـت ما اسـتفاده از
تواناییهـای همدیگـر مـا بـه نتایـج مثبت و مفیـد میرسـیم و نتایج
مثبـت از همکاریهـای همهجانبـه ماسـت.
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

مقاالت

د اسالمي اقتصادي نظام جوړښت او ځانګړتیاوې
الحاج عبدالله (اخندزاده)

اسلام یوجامـع ،کا مل،غـوره اومنظم دیـن دی چی د قـران کریم دغه آیت
يـي د کاملتـوب او غوروالـی لپـاره قـوی ثبـوت دی چـی الله تعالـی فرمایی
( الیـوم اکملـت لکـم دینکـم واتممـت علیکم نعمتـي ورضیت لکم االسلام
دینـا )...اللـه تعالـی فرمایـي :ما ستاسـو دیـن پـوره او تکمیل کړ په تاسـې
مـې نعمـت پـوره کړ او ســـــتاسو لـه پاره مو اسلام دین غـوره کړ.
چې ټول انسـانیت ته د ارامه او هوسـا ژوند کولو ښـی الره او چاری ښـیې.
اسلام نـه یـوازې د مسـلمانانو پـه مذهبـي کـړو وړو پـورې تړلـی دی بلکـې
یـو الهـی دیـن دی چـی احـکام یـې د ژوندانـه په هـر اړخ پـورې تـړاو لري.
کلـه چـې اسلام د انسـاني ژوند عـادي چارو له پـاره الرښـوونې او کړنالرې
لـري؛ همدارنګـه د اقتصـاد او راکـړی ورکړی او د ښـه ژوند کولـو لپاره هم
پـوره الرښـوونی او اصـول لـری او کامیـاب او هوسـا ژونـد یوازې د اسلام د
اقتصـادي نظـام پـه پلې کولوسـره الس ته راتالی شـی  .ځکه چـې اقتصاد
زمـوږ د ژوندانـه د مجموعـي نظـام صـرف یـوه برخـه ګڼلی شـي ،مسـلمان
تـر هغـې نشـي کامیابـیــدلی ترڅوچـې د خپـل ژونـد پـه ټولـو برخـو کـې
اسلامي احـکام تطبیـق او پلي نه کړي .اسلام یومنظم جوړښـت دی چی
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

بایـد پـه بشپــړ ,پـوره اومکمـل توګـه پلـی شـي .چـی اللـه تعالـی فرمايـي:
ياايهاالذيـن آمنـوا ادخلـو فـی السـلم کافـة… «ژبـاړه :ای هغـو کسـانو چې
تاسـو ايمـان راوړی ،تاسـو ټـول يـو ځـای پـه بشـپړه ټوګـه پـه سـلم يعني په
اسلام کـې داخـل او ورګډ شـی ».مذهبي ژونـد ،اجتماعی ژوند ،سیاسـي
ژونـد ،اخلاق ،فکـر او ټـول کړه وړه د یـو مسـلمان باید د اسلام داصولو په
رڼـا کـې پرمـخ والړی شـي ترڅـو وکولي شـي چـی کامیابـي ترالسـه کړي،
نـو ځکـه مسـلمانانو تـه الزمـه ده چـې بایـد د وخـت د ضرورتونـو مطابق یو
پرمختللـی اقتصـادې نظـام لــري.چی پـه هـر وخـت او زمـان کـی قابـل د
تطبیـق دی او پـه اصولـو کـی یـی هیـځ تغیراو بدلـون نـه راځی .پـه نړیواله
کچـه تـر ننـه پـوری ټولټـال درې نظامونه وجـود لري:
لومـړی پانګـه وال نظـام چـې پـه انګلیسـي ژبـه کـې ورتـه کـپیـټــلیزم
وایـې؛
دوهم اشتراکي نظام چې انګلیسي کې یې سوشـلیزیم بولي؛
او درېم داسالم اقتصادي نظام دی.
پـه نړیوالـو اقتصـادي نظامونوکـی د بحـث نـه مخکـی الزمه ده چـې په لنډ
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ډول د اقتصـاد اواسلامی اقتصـادی نظـام څخـه پیژندنـه اولـه ځانکړتیاوو
څخه معلومات ولـــرو.
د اقتصـاد کلمـه د عربـي له ژبـې یعنی د (قصد) څخه اخیسـتل شـوې ده
چـې پـه چـارو کـې د منځالرېتـوب (میانـه روي)  ،په افعالـو او اقوالـو کې د
اسـتقامت ،پـه پریکـړو کـې د عدالـت او د مـال پـه لګښـت او مصـرف کـې
د اعتـدال پـه معنـی اسـتعمالیږي .یـاده شـوی کلمـه پـه قـران کریـم کـې
هـم پـه ذکـر شـوو معنـاوو سـره راغلـې دی .د بیلګـې پـه توګـه اللـه تعالـی
َ
فــرمایيَ :و ْاقص ْـد فـي َم ْشـي َك َو ْاغ ُض ْ
ـض ِم ْن َص ْو ِتـك )..لقمان د سـورت په
ِ ِ
ِ
 ) ۱۹ژبـاړه :پـه خپـل تـګ کـې میانـه روي غـوره کـړه او خپـل غـږ لـږ ټیـټ
ُ ُ َّ ٌ ُ َ َ ٌ َ
ثیـر م ُ
نهـم َ
وک ٌ
سـاء ما
(منهـم امـة مقت ِصـدة
ِ
کـړه .اوپـه بـل ایـت کـی راځـی ِ
َی َ
عملـون ) مائـده  »66چـی معنـای یـی اعتـدل په چـارو اوکـړو وړو کی ،او
الب ّـر َفم ُ
َ ّ َّ ُ َ َ
نهـم ُم َقت ِص ٌد) په معنـی د متمایل
پـه ایـت فرمایـی (فلمـا نجهم ِالی ِ ِ
َ
درسـت او مسـتقیم الری تـه ،پـه بل ایت کی راځـی .چی فرمایـی ( فم ُ
نهم
ِ
َ
نهـم ُم َقتص ٌـد ُ
ظال ٌـم ل َنفسـه و م ُ
یـرات ) فاطـر ) 32/پـه
سـاب ٌق ِبالخ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ومنهـم ِ
َ
َ ََ ً
معنـی میانـهرو ی .پـه بـل ایـت کـی راځـی چـی فرمایـی (لـو کان عرضـا
َ ً َ َ
َ
ً َ َّ
قـاصِـدا الت َبعــوک) پـه معنـی آسـان او نـژدی تګالره .
وسـف ًرا
قریبـا
پـه همـدې هکلـه راغـب اصفهانـی داسـې لیکـي :القصـد :اسـتقامه
الطریـق ،یقـال :قصـدت قصـده اي نحـوت نحـوه ومنـه االقتصـاد .ژبـاړه:
«د القصـد معنـا د الري سـیده تـوب او درسـت والـی تـه وویـل کیـږي چـې
قصـدت قصـده یعنـې ما قصـد وکړو او سـیده د هغه طـرف الړم او د همدې
قصـد څخـه مـراد اقتصـاد دئ».
پـه النهایـه کـې داسـې راځـي :القصد مـن االمـور والمعتدل الـذي الیمیل
الـي احد طرفـي اتفریـط واالفراط.
ترجمه«:قصـد د هغـه معتـدل امور څخه مـراد دئ چې د هیـڅ ډول میل د
افـراط او تفریـط وخواته پیـدا نه کړی »
پـه الصحـاح کـې د قصـد داسـې ذکـر کیـږي :القصـد :بیـن االسـراف
والتـقـتــیر) ژبـاړه« :د اسـراف او بخـل تـر مینـځ الرې (د اعتـدال الره) تـه
قصـد وویـل کیـږي».
ابـن منظـور افریقایـی پـه اسـاس :القصـد فـي المعیشـه :ان الیسـرف
والیقتـر .پـه اقتصـاد کـې د قصـد څخـه مـراد داده چې نه اسـراف وشـي او
نـه هـم بخل.
المعجـم االقتصـادي االسلامی پـه اسـاس اقتصـاد داسـې تعریـف کـړي
دی .االقتصـاد :علـم یبحـث فـی کل یتعلـق بالثـروه والمـال والتکسـب
والتملـک واالنفـاق.
واال اقتصـاد یبحـث ایضـآ فی مسـایل االنتاج واالسـتثمار و مسـایل االنتفاع
والخدمات و مسـایل الغنـی والفقر.
ژبـاړه« :د اقتصـاد علم د شـتمنو د کثرت ،د رزق ګټل ،د کوم شـي مالکیت
درلودنـې او د خرڅونـې څخه بحث کوي».
د اقتصـاد علـم د تولیـد او محصوالتوډیرښـت سـره تړلي مسـایل ،د ګټې او
ضـرر مسـایل او د مالـداره کیدنـې او فقـر پر مسـایلو بحت کوي.
جنـاب ابـو الحسـن علـی بـن محمـد المـاوردی خپـل کتـاب کـې یـې پـر
اقتصـاد مختصـر بحث کـړئ دئ .المـاوردی اقتصادي توکي یـا محصوالت
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چـې د اقتصـاد اساسـي موضوعاتو څخـه دئ د یو مرکزي نقطې په اسـاس
یـې پـرې توضیحـات ورکړيـدي او اقتصـادي محصـوالت یـې د اقتصـاد
بنسـټ پـه عنـوان توضیـح کـړي .هغـه د اقتصـادي محصوالتـو پـه هکلـه د
اقتصـاد چتـر النـدې داسـې لیکي:
واالمـوال ضربـان :ظاهـره وباطنـه .فالظاهـره :مـاال یمکـن اخفـاءه کالزرع
والثمـار وامواشـي .والباطنـه :ما امکـن اخفایه من الذهـب والفضه وعروض
التجـاره .ژبـاړه« :د محصوالتـو دوه ډولونـه دي :ظاهـري محصـواالت او
باطنـی محصـوالت .ظاهـری محصـوالت هغـه محصـوالت دي چـې مـوږ
یـې نشـو پټولـئ لکـه فصـل ،میـوې او وغیـره او باطنـی محصـوالت هغـه
محصـوالت دي چـې پټـی دۍ هـم شـي لکـه طلا ،نقـره او نـور سـوداګریز
توکي».
المـاوردي معتقـد وو چـې د اقتصادی محصوالتـو د پیژندلو علـم ته اقتصاد
وویـل کیـږي .یعنـی د الماوردی په اسـاس اقتصـاد د محصوالتـو د پیژندې
علم دئ).
جنـاب امـا م غزالـی د اقتصـاد پـه هکلـه داسـې لیکـي « :نړۍ کـې پرته له
خـوراک او څښـاک څخـه ژونـد کـول ناشـونې دۍ یعني دلتـه د ژونـد لپاره
عوایـد السـته راوړل ضـروري او الزمـی ګنل کیـږي ،نو پدې اسـاس د ګټود
معقولـو الرو څخـه آګاهی هم ضـروري ده».
امـام غزالـي پـه ډیـرو نـورو اقتصـادی مسـایلو بانـدې لکـه د ګټـو فضیلـت،
د معامالتـو درسـتوالۍ  ،پـه سـوداګریز مبادالتـو کـې د عـدل څخـه کار
اخیسـتل ،پـه تجارت کې احسـان او نیکي اختیار کول وغیره تر سـرلیکونو
جامـع بحثونـه تر سـره کـړي دي.
جنـاب ابـن خلـدون  :اقتصـاد پـه الندې توګـه تعریـف کـوي ( .ان المعاش
هـو عبـاره عـن ابتغا الـرزق والسـعی فـی تحصیله)
«اقتصـاد د رزق لټـون او تـر السـه کولـو سـره تړلـي هڅـو او جدوجهـد تـه
وویـل کیـږي».
جناب شاه ولی الله محدث دهلوی اقتصاد تعریف په الندې څیر کوي.
(هـو الحکمـه الباحثـه عن کیفیـه اقامه المعـادالت و المعاونات واال کسـاب
علی االرتفـاق الثانی)
د ثانـی ارتفـاق پـه منظر کـې د ټولنې د وګړو یـو بل سـره د محصوالتو راکړه
ورکـړه ،د یـو بـل سـره اقتصـادی مرسـته او اقتصـاد ذرایـع او د عایداتـو د
حکمـت څخـه خبـرې کولو تـه اقتصـاد وویـل کیږي.
اقتصادهغـه علـم دی ،چـې موږ ته لـه کمو سـرچینو (منابعو) څخـه د زیاتو
غوښـتنو د پـوره کولـو هنـر راښـيي .داپـه دې معناچـې د یو انسـان سـره د
شـته وسـایلو کارول پـه داسـې توګـه چـې ضـروري اړتیـاوې یې پـوره کړای
شـي ،دې تـه د اقتصـاد علم ویـل کیږي.
د اقتصـاد پـه ټولـو نظامونـو کـې دا یـو منـل شـوی حقیقـت دی چـې تل د
انسـان اړتیـاوې او غوښـتنې د دشـته وسـایلو پـه پرتلـه زیاتـې وې ،پوښـتنه
پیـدا کیـږي چـې دغـه نـه تمامیدونکې اړتیـاوې او غوښـتنې په څـه ډول د
کمـو او د ګوتـو پـه شـمار وسایــــــــــلو پـوره کـړای شـي؟ د اقتصـاد علم د
همـدې پوښـتنې د ځوابونـه او دحـل الری ورښـی .
اقتصـاد تـه پاملرنـه  :اللـه تعالـی موږ انسـانانو لپـاره په دې نـړئ کې هرڅه
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خلـق (پیـدا ) کـړي دي.چـی فرمایـی ( هوالـذی خلـق لکم ما فـی االرض
جمیعا)سـورت البقـره  ۲۹ایت ) اوانسـان یـې د دغو هرڅه مامـور یا خلیفه
پـه توګـه وټاکـه او بیـا یـې د هر انسـان د رزق رسـولو اهتمـام وکړو چـی الله
تعالـی فرمایـی ( ولقـد مکناکـم فـی االرض وجعلنـا لکـم فیهـا معایـش )
سـورت اعـراف  ۱۰ایت )
اما بیا یې د سـرچینو کموالی کمبود سـره آشـنا کړو دا ځکه چې انسـانان
نفسـی هیلـی اوخواهشـات لـري نـو په دې اسـاس انسـان د هغـه وخت نه
چـې خلـق ( پیـدا ) شـو او نـړئ تـه راغلئ لـه کموالي سـره وپیژندل شـو او
اقتصـاد نـړئ تـه راغلـو چـې د وخت پـه تیریدو سـره او دانسـان ترقی سـره
یوځـائ اقتصاد هـم وده او پرمختـګ وموند.
اقتصـاد د انسـان فطـری اړتیـا ده ،اوهـم د انسـان د پیدایـښ ورسـره تړلی
دي کلـه چـی انسـان د هغـه وخـت نـه چـې نـړئ تـه راغلـئ پـه اړتیـاو او
خواهشـاتو کـې ګیـر دی او کوښـښ کـوي چـې د ژونـد تـر اخیـرو شـیبو
پـوري دغـه اړتیـاوو او خواهشـاتو تـه ورسـیږي.
د انسـانانوتالش اوهڅـی د اقتصاد لپاره  -:انسـانانوپه ابتـداء( کمون اولیه
)کـې چـی ژونـد کول پیل کـړ یعنې په مغـارو اوسـورویو کې یې  ،اسـتو کنه
درلـوده او ژونـد یـې ډیـر ابتدایی وو مثلآ د ځنګلی ځناورو ښـکار او د ونو د
پاڼـو او نـورو طبیعی سـبزیجاتو په وسـیله یې خپـل ژوند چلولو .بیا وروسـته
د خلکـو آبـادي زیاته شـوه او انسـانان سـیندونو او باغونو کې میښـت شـول
او د ځنـاورو د ښـکار پـه ځـائ هغـه یـې ځـان سـره وسـاتل او د شـیدو او
غوښـې څخـه یـې کارول پیـل کـړل .د دغـه مرحلـې نـه وروسـته بیـا کلـي
جـوړ شـول او مسـلک مینځتـه راغـئ او بیـا باالخره انسـانان ښـاري شـول.
د انسـانانو پـه اړتیـا او خواهشـاتو کـې ډیروالـی هغـه وخـت مینځتـه راغی.
کلـه چـې انسـانانو ساینسـی ترقـی وکـړه .دا د تذکـر وړ دی چـی د ننـی
عصـر دانسـانانو اړتیـا وی خـورا ډیری وی .کله چې انسـان ماشـینی دور ته
داخـل شـو د هغـه اړیتـاوې پـه ډیریـدو شـوې او کوښـښ وکړو چـې دخپل
ژونـد دوامـداره توګـه بانـدې رنګیـن او د ترقـی اوج ته ورسـوئ  .او انسـانان
وهڅیـدل چـې د خپـل تـوان نه هـم ډیـر کار وکړي ترڅـو ټولنـې کې خپل
اقتصـادی موقـف پیـدا کـړي .د انسـانانو تـر مینـځ دومـره سـیالئ پیـاوړې
شـوې چـی دعوایـد د ډیرښـت په خوا یـی حرکت کولو ته چمتو شـوئ دئ.
اسلامي اقتصـادي نظـام یومنظم ترکیـب او جوړښـت دی ،چې خپلې
ځانګړتیـاوې لــري .لـه نـورو وضعي اقتصـادي نظامونو سـره پـه خپلو ډېرو
اړخونـو کـې خـورا لوی توپیرونـه لري ،کـه هغـه د پانګوالۍ /سـرمایه دارۍ
اقتصـادي نظـام وي او کـه کمونیسـتي /اشـتراکي اقتصادي نظـام دی .له
همـدې املـه ویلای شـو :هـر هغـه څـوک چـې اسلامي اقتصـادي نظـام
تـه پـدې سـترګه ګـوري چـې په خپلـو اقتصـادي تـګالره کـې د یادو شـویو
وضعـي اقتصـادي نظامونو له تـګالرو کار اخلي ،تیروتـي دي او د دوی دغه
خبـره یـوه لویـه او څرګنـده غلطـي تیروتنه ده.
اسلامي اقتصـاد داسـې یـو اقتصادي نظـام دی چـې ټوله تـګالره یې د
اللـه تعالـی لـه نازل شـوي اسلامي شـریعت څخـه اخیسـتل شـوې وي،د
هغـه اللـه تعالـی له شـریعت اوالرښـوونو څخـه چې د ټولـو مخلوقاتـو خالق
او روزونکـی دی .بیـا خـو ددې پوښـتنه هم نـه پیدا کیږي ،چې ددغه شـان
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یـوه اقتصـادي نظام بنسـټونه او اساسـي تـګالرې دې له هغه شـان وضعي
اقتصادي نظامونو را واخيسـتل شـي چې دانسـان له خوا چمتوشـوي دی.
د اسلامي فقهـاوو ترمنـځ داسـې کسـان شـته چـې هغـوی د اسلامي
اقتصـادي نظـام پرتلـه کـول له نـورو وضعي اقتصادي نظامونو سـره نـاروا او
غیـر مجـاز بولـي ،ځکه د اسلامي اقتصادي نظـام او نور وضعـي اقتصادي
نظامونـو ترمنـځ هیـچ ډول داسـې کـوم شـي نشـته چـې د پرتله کولـو لپاره
دې وکارول شـي ،ځکـه یـو د اللـه تعالـی شـریعت او قانـون دی ،بـل د
انسـانانو پـه الس جـوړ شـوی نظـام دی .لـه دې ډلـې فقهـاوو سـره د خپـل
دریـځ پـه ټینګولـۍ او حقانیـت ډیر زیـات دلیلونه هـم شـته دي.دبیلګی په
ټوکـه اللـه تعالـی بیـع روا کـړی او ربا(سـود ) یـی حـرام کـړی دی چـی الله
تعالـی فرمایـی ( :و احـل اللـه البیـع و حـرم الربـوا)
بلـه ډلـه فقهـای کرام بیا پـدې نظردي چـې دا کوم د مناظـرې او مقابلې
پـه څیـر پرتلـه کـول نـدې ،بلکـې ددې موخـې لپـاره دي چـې د اسلامي
اقتصـادي نظـام لوړوالـی ،پراخوالـی او هغـه توپیرونـه ښـه پـه ګوتـه کـړای
شـي چـې د مسـلمانو عقیـده پـه هراړخیز اسلامي نظـام چې پـه هغه کې
اقتصـاد ،اداره ،حکومتـي نظـام او سیاسـت هـم ګـډون لـري ،نـوره هـم
ځواکمنـه او پـه خپـل سـپیڅلي دیـن یـې بـاور ال زیـات او مضبـوط شـي.
دا کومـه منطقـی او دمنلـو وړ خبـر نـده چـې پـه مونـږ مسـلمانانو بانـدې د
لوېدیـځ یـا ختيـځ له لوري کوم شـي وتپل شـي ،بلکـې مونږ په ډیـرو علمي
او ساینسـي پوهـې والړ خزانـې او مصـادر لـرو .اللـه تعالـی پـه قرآنکریم کې
ډېـر ځلـه دغه شـان پرتلـه کولو ته مخه کـړې ده ،لکه چې د توبې د سـورت
ـس ُب ْن َي َان ُـه َع َلـى َت ْق َـوى م َ
پـه  ۱۰۹مبـارک آیـت کـې فرمایـې(َ :أ َف َم ْ
ـن َأ َّس َ
ـن
ِ
َّ
اللـه َور ْض َـوان َخ ْي ٌـر َأم َّم ْ
ـن َأ َّس َ
ـس ُب ْن َي َان ُـه َع َل َى َش َـفا ُج ُر ٍف َهـار َف ْان َه َ
ـار ِب ِه ِفي
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ْ َ ْ َ َّ
َن َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ
الظالم َ
ين)
ـدي القـوم ِ ِ
ـار جهنـم واللـه ال يه ِ
ِ
ژبـاړه :آیـا دهغـه چـا چـې بنسـټ یـې د اللـه تعالـی پـه تقـوی او رضامندۍ
بانـدې ایښـی دی بهتـره دی؟ او کـه د هغـه چـا چـې بنسـټ یـې د دوزخ د
اور د کنـدې پـه غـاړه ایښـی دی او بـې له شـکه اللـه تعالی دتیـري کوونکو
قـوم (مفسـد ټولـي) تـه هدایت  /الرښـوونه نـه کوي.
پـه همـدې ډول اللـه تعالـی بـل ځـای د قرآنکریـم د فاطـر پـه سـورت کـی
َ
ْ
دڅومبارکـو آیتونـو کـې فرمایـېَ (:و َما َي ْس َـت ِوي األ ْع َمـى َوال َب ِصيـر(َ )۱۹وال
ْ
ِّ ُّ
ُّ ُ َ ُ
ـات َوال ُّ
النـور (َ )۲۰وال الظـل َوال ال َح ُـر ُور (سـورة فاطـر)۲۱
الظلم
ژبـاړه ( :آیـا برابـر دی؟ ړونـد او بینـا ،نـه  -ایـا برابـر دی ؟ تیـارې او رڼا ،نه-
ایـا برابـردی ؟ سـیوری او سـخته ګرمـي .نه )
پورتنیـو مبارکـو آیتونـو تـه په کتو سـره ویالی شـو چې د اسلامي اقتصادي
نظـام او نـورو وضعـي اقتصـادي نظامونـو ترمنځ خـورا بنسـټیز د توپیر ټکي
پـه ګوتـه کـوی ترڅـو ځینـې کسـان او خلک داسـې فکـر او تصـور و نګري
چـې داقتصـادي نظامونـو ترمنـځ کـوم توپیـر نشـته .بلکـه مهـم او ارزښـت
ناکـه توپیرونـه شـته دی .چـی ځنی دلتـه بیانوو.
اسالمي اقتصادي نظام د موخې او هدف له پلوه:
د اسلامي اقتصـادي نظـام اساسـي او بنسـټیزه موخـه او هـدف دا دی
چـې داللـه تعالـی د مخلـوق اصلـي اړتیاوې پـوره ،د یـوه باعزته ،هوسـا ،او
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پـاک انسـاني ژونـد چـارې ورتـه برابـرې او د ځمکـې پـه آبـادۍ کـې توفیق
او ور سـره مرسـته کـوي .او هـم يـي بشـری ټولنی ته پـه خپلو کـړو او وړو او
تجـارت (راکـړه او ورکـړه ) کـی پـه صادقـت او امینتـوب ترغیـب  ،تشـویق
َّ
اج ُر
او توصیـه کـوی .چـی رسـول اللـه صلـی اللـه
عليـه َوسـلم فرمايـی :الت ِ
َ َ ُّ
َّ ُ ُ َ ُ َ َ َّ
َ
یـن َو ّ
النب ّی َ
الص ّ ِد ِیقیـن والشـهد ِاء(.الترمذي ) یعنـی
ِ
الصـدوق األ ِمیـن مـع ِ ِ
:رښـتيا ويونکـی او امانتـدار تجـار بـه د انبيـاؤ  ،رښـتيا ويونکـو او شـهيدانو
َ
ُّ
الص ُـد ُ
سـره وي  .اوهمدارنګـه فرمايـي َّ :
يـن َّ
األم ُ
الت ُ
وق مـع الش َـه َد ِاء
اجر ِ
ِ
َ
القيامـة (صحيـح الترغيـب  ،ابـن ماجـه و حاکـم) يعنـې  :امانتـدار او
يوم
ِ
رښـتيا ويونکی(صـادق) تجـار بـه د قيامـت پـه ورځ لـه شـهيدانو سـره وي .
ترڅـو د اللـه جـل جاللـه بندګانـو تـه د عبـادت ،بنـده ګـۍ او ښـه پرسـتش
لپـاره ورتـه زمینـه برابـره کـړي .او اللـه تعالـی بنـدګان دعبـادت اوپرسـتش
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ
اإل َنس
لپـاره
پیداکـړی دی .چـی اللـه تعالـی فرمایی(:ومـا خلقـت ال ِجـن و ِ
ُ
إ َّال ل َي ْ
ُ
ون)  ،۵۶سـورة الذرایـات ژبـاړه :نـه دي پیـدا کـړي مـا پیریان او
ـد
ب
ع
ِ ِ
ِ
انسـانان مګـر ددې لپـاره چـې عبـادت وکـړي.
پـدې معنـی ،چـې اسلامي اقتصـادي نظـام د انسـانانو د ژونـد مـادي او
معنـوي چـارې د اللـه تعالـی لـه دې مبارکـو او سـپیڅلیو َهدایاتـو او وینـاوو
ُ َ َ َ ُ ِّ َ َ
ـن األ ْ
ض
ر
سـره سـمې سـمبالوي ،لکـه چـې فرمایـې( :هـو أنشـأ كم م
ِ
ُ ُ ْ َ
َ ْ َْ ََُْ َ َ
ْ
يهـا ف ْاس َـتغ ِف ُر ُوه ث َّـم ت ُوبـوا ِإل ْي ِه )  ،۱۶سـورة هـود ژباړه  :هغه
واسـتعمركم ِف
اللـه تعالـی چـې تاسـې یـې له ځمکـې پیدا کـړﺉ او پـه همـدې ځمکه کې
یـې آبـاد کړﺉ  ،تاسـې لـه الله تعالی بښـنه وغـوارﺉ او هغه ته توبه وباسـئ.
د انسـاني ژوندانـه پـه هکلـه د قرانکریـم تـر ټولـو بنسـټیز حقیقـت چـې
قرانکریـم پـرې ډیـر تاکیـد کـړي دی هغـه د انسـانی ټولنـې د اړتیـا وړ ټـول
وسـایل او منابـع اللـه تعالـی خلـق ( پیـدا ) کــړیدي  .چـی اللـه تعالـی
ً
فـــرمایی  -:هـو ّالـذی خلـق ْ
االرض جمیعـا  ..البقـره – ۲۹
لکـم مـا فـی
ِ
ژبـاړه :او اللـه تعالـی پـه ځمکـه کـې ټـول شـیان ستاسـو لپـاره پیداکـړل.
او د انسـان د ګټـې رسـولو ځـواک یې پکښـې ایښـی .اللـه تعالی نـه یوازې
دغـه وسـایل او ذرایـع پیداکـړي بلکـې د دې تـر څنـګ یـې انسـانانو تـه دا
چانـس او ځـواک هـم ورکـړی چـې له دغـه منابعـو څخـه ګټـه واخلي.چی
ً
اللـه تعالـی فرمایـی  :هوالـذی جعل لکـم االرض ذلوال فامشـو فـی مناکبها
وکلـو مـن رزقـه و الیـه النشـور( .الملک )۱۵
ژبـاړه :اللـه تعالـی هغـه ذات دی چـې ځمکـه یـې ستاسـو تـر واک النـدې
کـړه ،نـو ګرځـۍ د دغـه ځمکـې پـه اوږدو کـې او د اللـه تعالـی د رزق څخه
خـورﺉ او هـرو مـرو تاسـو بـه د همدغـه اللـه تعالـی پـه لـور ورځی..
ْ
ْ
ّ
جعلنـا لکمْ
مک ْ
نکـم فـی ال ْرض و
او همدارنګـه اللـه تعالـی فرمایـی -:ولقـد
فیهـا معایش .االعـراف – )۱۰
مونـږ پـه ځمکـه کـې تاسـو تـه واک او اقتـدار درکـړو او ستاسـو د ژوندانـه
وسـایل او منابـع مـو پکښـې راټـول کـړل.
پـه اسلامی اقتصـادی نظـام کـی خلـک هڅـول کیـږی چـی روزی دخپل
الس لـه زحمـت څخـه وخـوری او لـه لټـی ،بـی پروایـی ځنـی ډډه وکـړی.
َ َ ََ َ
َ ُّ
َ
:مـا أ كل أ َح ٌـد ط َع ًامـا قط
اللـه صلـی اللـه عليه وسـلم فرمايـي
چـی رسـول
َ ْ ً ْ َ ْ َ ْ َُ
َ
َ
َ
ْ
ـد ِه ( البخـاری ) يعنـې  :ددې نه ښـه روزي
ـل ي ِ
خيـرا ِمـن أن يـأ كل ِمـن عم ِ
بلـه نشـته چـې سـړی يـې پخپـل الس په زحمـت سـره حاصلـه کړي .
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د جناب رسـول الله صلی الله عليه وسـلم نه پوښـتنه وشـو چې کوم کسـب
پـاک دی ؟ رسـول اللـه صلـی اللـه عليه وسـلم وفرمايل :عمـل الرجل بيده
و کل بيـع مبـرور) خرجه البـزار وصححه الحاكم( .
يعنـې  :د سـړي د الس کار او هغـه پيـرودل او پلـورل چـې پـه هغـه کـې
خيانـت نـه وي.
همدارنګـه رسـول اللـه صلی اللـه عليه وسـلم فرمايي  :إن أطيب الكسـب،
كسـب التجـار ،الذيـن إذا حدثـوا لـم يكذبـوا ،وإذا ائتمنـوا لـم يخونـوا ،وإذا
وعـدوا لـم يخلفـوا ،وإذا اشـتروا لـم يذمـوا ،وإذا باعـوا لـم يصـروا ،وإذا كان
عليهـم لـم يمطلـوا ،وإذا كان لهـم لـم يعسـروا (البيهقـي ،الجامـع الصغيـر
السـيوطي ) )
ژباړه:پـه کسـبونو کـې غوره کسـب تجـارت دی  ،هغـه تجارت چـې د خبرو
پـر مهـال دروغ نـه وايـي  ،پـه امانـت کـې خيانـت نـه کـوي  ،پـه وعـده وفـا
کـوي  ،د خپـل قـرض پـه ادا کولـو کې مشـکل نه جـوړوي په غوښـتولو کې
سـخت ګيـر نـه وي  ،د خرڅولـو پـه وخـت کـې پـه صفـت کولـو کـې مبالغه
نـه کـوي ( بـې ځـای صفـت نـه کـوي)  ،او د خرڅولو پر مهـال د نـورو بد نه
وايي .
((امـام غزالـي صاحـب یـی ځانګړتیـاوې داسلامی اقتصادی نظام داسـی
بیانـوی (د انسـانی شـخصیت د ودې او د مقاصـد الشـرعیه تامیـن لپـاره )
چـی مقاصـد الشـرعیه په النـدې توګـه بیانوی.
 .۱د برابری او عدالت تامین
 .۲د ټولنیز خوندیتوب او د همغږئ وده.
 .۳د فقر له مینځه وړل او غریبانو سره مرسته
 .۴د امنیت او صلح برقــراري.
 .۵االمر بالعمروف والنهی عن المنکر
 .۶د اخالقیاتو او ټولنیزو ارزښتنو وده
 .۷د چاپیریال د حفاظت لپاره هر ممکنه هڅې
 .۸تعلیم او تربیه
اسلام غـواړي چـې یـو اخالقـی اقتصـادي نظـام ( د فضـل او احسـان پـر
بڼسـټ) ولـري چـې پـه النـدې ډول یـې اصـول خالصـه کـوالئ شـو.
 .۱امانت داری
 .۲د نورو لپاره پاملرنه
 .۳په مصاروفو کې میانه روي
 .۴ګټور تولیدات د خدمات په توګه
 .۵د ټولنیزو مسایلو حل لپاره شورا یا جرګه
 .۶شـتمنئ تـه د یـو اړتیـا پـه حیـث نـه د ژونـد مقصـد پـه توګـه اهمیـت
ورکـول
 .۷د سودګـــري وده او د ربا منع کول
 .۸د قمار او غرر منع کول))
مګـر نـور وضعـي اقتصـادي نظامونـه یـوازې ددې موخـې لپـاره چمتـو او
کارکـوي چـې مـادي ګټې د شـونتیا تـر پولې پورې پـه هره طریقه او وسـیله
ترالسـه کـړي.اود معنـوی اړخ سمسـورتیا او ګټـی هیڅ پکښـی نشـته دی.
ادامه لری...
تفتیش شمارهچهارم سال 1395

اداره عالی تفتیش و
روند اشتراک شهروندان در پروسه تفتیش

امان الدین تیموری

در نظامهـای دموکراسـی و مـردم سـاالر آزادیهـای دموکراتیک و حقوق شـهروندی تضمیـن قانونی
داشـته و ایـن آزادیهـا بسـتر و زیـر بنای سـاختار سیاسـی و اجتماعـی دولتها را تشـکیل میدهد و
ً
متقابلا مفید میـان شـهروندان و دولت میگردد .دسترسـی شـهروندان به
باعـث ایجـاد عملکردهـای
اطالعات و اشـتراک آنان در پروسـههای سیاسـی ،اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و بازسـازی و نوسـازی
از ویژگیهـای اساسـی چنیـن نظامهـا بـر شـمرده میشـود و بـر عکـس در نظامهـای دیکتاتـوری،
تـک حزبـی و بسـته آزادیهـای دمکراتیـک و مدنی برای شـهروندان وجود نداشـته و حلقه مشـارکت
آگاهانـه آنان در سرنوشـت کشـور مفقود میباشـد.
اداره عالـی تفتیـش عالیتریـن مرجـع ایسـت کـه فعالیتهـای مالـی و حسـابی مراجـع را بـه صورت
مسـتقالنه ،مسـووالنه و بیطرفانـه در حـدود احـکام قوانیـن تفتیـش مینمایـد و اکنـون در مرحلـه
تکاملـی خویـش قـرار دارد بـا پیـروی از معیـارات بیـن المللـی تفتیـش (انتوسـای) ،قانـون اداره عالی
تفتیـش و قوانیـن نافذه کشـور کار مسـلکی خویـش را پیش بـرده و مطابق اهداف راهبـردی مأموریت
دارد تـا خـود را بـا سـایر ادارات عالـی تفتیـش همسـو و برابـر نماید ،و توانسـته اسـت بـا عملکردهای
معیـاری و مسـلکی خـود را تجهیـز و تجـارب جهانـی را در زمینـه تفتیـش حاصـل نماید.
چنانچـه راه انـدازی آموزشهـای مسـلکی در داخـل و خـارج اداره ،تطبیـق معیـارات بیـن المللـی
تفتیش شمارهچهارم سال 1395
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انتوسـای ،تأمیـن روابط و ایجـاد تفاهمنامه بـا ادارات عالی تفتیش و
اشـتراک مقامـات اداره عالی تفتیـش در نشسـتها و گردهمائیهای
جهانـی و انجام کار مسـلکی ،معیاری و هدفمند ایـن اداره در کاهش
فسـاد اداری ،تقویـه حراسـت دارائـی عامـه ،اصلاح ادارات دولتی در
بخشهـای امـور مالـی و حسـابی مـورد توجـه نهادهای بیـن المللی
همچـو نهـاد بیـن المللـی شـفافیت و شـرکای ذینفـع قـرار گرفتـه
است.
بـه ادامـه دسـت آورد هـای کاری و مسـلکی اداره عالـی تفتیـش
میکانیزم سـهیم سـاختن شـهروندان در روند تفتیش که به تاسـی از
بنـچ مارک بانـک جهانی و هدایـت هیات رهبـری اداره عالی تفتیش
بـه منظـور تأمیـن شـفافیت ،پاسـخگویی و مشـارکت شـهروندان در
رونـد تفتیش وضـع گردیده اسـت.
مـاده دوم ایـن میکانیـزم چنین صراحـت دارد که مشـارکت عامه در
رونـد تفتیـش (پالنگـذاری ،اجرا و گزارشـدهی) مبتی بـر اصول کلی
زیر میباشـد:
 داوطلبانه بودن مشارکت غیر جانبدارانه بودن مشارکت مرتبط بودن مشارکتهمچنـان اهـداف مشـارکت شـهروندان در مـاده سـوم میکانیزم فوق
چنین بیـان گردیده اسـت:
 تأمیـن و افزایـش شـفافیت و پاسـخگویی در عرصـه امـور مالیعامـه از طریـق مشـارکت در روند بازرسـی.
 سهیم ساختن شهروندان در روند تفتیش بهبـود و توسـعه اعتمـاد میـان شـهروندان و اداره عالی تفتیشاز طریـق شـریک سـاختن در رونـد تفتیش.
 تقویت و موثریت نظارت عمومی باالی دارائیهای عامهاداره عالی تفتیش در مرحله اول مشـارکت شـهروندان و سازمانهای
اجتماعـی را در روند پالنگذاری تفتیـش تأمین مینماید.
متناسـب به انکشـافات بعدی و فراهـم آوری زمینهها در سـایر مراحل
تفتیـش مشـارکت بعـد از اخـذ تصمیـم هیـات رهبـری اداره عالـی
تفتیش تأمین خواهد شـد ،به این منظور تأمین مشـارکت شـهروندان
در رونـد پالنگـذاری تفتیـش دو عرصه ذیـل را دربـر میگیرد:
 تأمیـن مشـارکت شـهروندان در رونـد پالنگـذاری تفتیـش ازطریـق مجـازی و ارائـه اسـناد و اطالعـات.
 تأمیـن مشـارکت جامعـه مدنـی ،سـازمانهای اجتماعـی ورسـانهها بـه نمایندگـی از شـهروندان در رونـد پالنگـذاری تفیتـش.
بایـد خاطر نشـان سـاخت که اطالعـات باید دقیـق ،موثق و عاری
از هـر گونـه دروغ بـوده ،قابلیـت و ارزش بازرسـی و رسـیدگی را
داشـته باشـد و مربوط بـه سـاحه اداره عالی تفتیش باشـد.
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امـا بایـد گفـت کـه محدودیتهـا و موانـع مشـارکت دریـن پروسـه
مطابـق بـه میکانیـزم دیـده میشـود ،احـزاب و جریانـات سیاسـی
جهـت اهـداف و برنامههـای حزبیشـان نمیتواننـد در برنامههـای
مشـارکتی تفتیـش مطابـق ایـن میکانیـزم بصـورت مسـتقیم و غیـر
مسـتقیم دخیـل شـوند به دلیل اینکـه ماهیت کاری و مسـلکی اداره
عالـی تفتیـش را اسـتقاللیت ،بـی طرفـی ،غیرجانبـدار بـودن و غیـر
سیاسـی بـودن تشـکیل میدهـد.
داشـتن تضـاد منافـع بـا موضـوع تحـت تفتیـش از موانـع مشـارکت
نیـز شـمرده میشـود مگـر اینکـه منافع مربوط بـه امور عامـه بوده و
ویژگی مشـخص نداشـته باشـد.
همچنیـن شـیوههای آگاهـی دهـی در زمینـه چنیـن برشـمرده
میشـود:
 تدویر کنفرانسهای خبری و گزارشی معرفـی رونـد مشـارکت از طریـق برنامههـای تبلیغاتـی صوتی،تصویـری ،چاپـی و غیره
 راه انـدازی گفتمانهـا در سـطوح مختلـف جامعـه ماننـد قشـردانشـگاهی ،سـازمانهای اجتماعـی ،علمـا و روحانیـون و جامعـه
رسـانه ای کشور
 راه انـدازی برنامههـای عمومـی آگاهـی دهـی از طریـق اعـزامتیمهـای آگاهـی دهـی عامـه
بـه منظـور بهبـود امـور مشـارکت عامـه و طبقـه بنـدی ،بررسـی،
تحلیـل و ارزیابـی و ابـراز نظـر بـه اطالعـات در سـاختار تشـکیالتی
اداره عالـی تفتیـش آمریـت امـور مشـارکت عامـه ایجـاد میشـود
و کمیتـه رسـیدگی بـه امـور مشـارکت عامـه پیشـبرد پروسـه را بـه
صـورت هدفمنـد مدیریـت مینمایند .و گـزارش کاری خویـش را به
مقـام اداره عالـی تفیتـش ارائـه میکنـد.
نتیجه اینکه:
مشـارکت شـهروندان در امـور تفتیـش حرکـت نویـن بـوده و ایـن
رونـد میتوانـد بـه شـفافیت و پاسـخگویی مؤثـر ممـد واقـع شـود و
سـیر کنونـی تفتیـش را ابعاد صعـودی بخشـیده و تبعـات مثبت آن
میتوانـد روزنـه امیـدی باشـد بـه تغییـر و حکومـتداری خـوب و
سـالم ،حاکمیـت قانـون ،کاهـش فسـاد اداری ،بهبـود امـور مالـی و
حسـابی و تقویـه فراینـد حراسـت از دارائـی عامـه.
در صورتیکـه مشـارکت ملـی در عرصههـای مختلـف حیـات ملـی از
جمله مشـارکت شـهروندان در پروسـه تفتیش هدفمند ،کارشناسـانه
و معیـاری تنظیـم ،مدیریـت و نظـارت گـردد و رویکـرد هـاو تجارب
ادارات عالـی تفتیـش تحقـق یابـد موثریـت رونـد متذکـره ثبـات
سیاسـی ،اجتماعـی و خوشـبختی مـردم و ترقی و تعالی کشـور عزیز
مـان افغانسـتان را پـر رنگ تـر خواهد سـاخت.
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بخش دوم

جرم اختالس و مقایسه آن با جرایم مشابه
ب) مقایسه جرم «اختالس» با «کالهبرداری»
جهت اشتراک و افتراق جرم اختالس و کالهبرداری نیز در دو قسمت مجزا مورداشاره قرار میگیرد:
 .1مشـابهتها :خصوصیـت مشـترک موجـود بیـن ایـن دو جرم این اسـت که در هردو مـورد قربانـی از روی اراده
و اختیـار و میـل خـود مـال را در اختیـار مجرم قـرار میدهد.
 .2تفاوتهـا :جـدا از ایـن نکته کـه مرتکب و فاعل جرم اختالس فقـط کارمند دولت اسـت درحالیکه کالهبرداری
توسـط هـر فـردی میتوانـد انجـام شـود ،تفـاوت اصلـی میـان ایـن دو در این اسـت کـه یکی از شـرایط اساسـی
در ارتـکاب جـرم کالهبـرداری ،انجـام مانورهـای متقلبانهای اسـت کـه قبل ارتکاب عمـل ربایش توسـط کالهبردار
انجـام میشـود ،درحالیکـه عمـل اختالس نیازمنـد چنین مانورهای نیسـت ،بلکه برخـورد مالکانـه کارمند دولت
بـا مـال (دولتـی یـا امانـت نـزد دولـت) سپردهشـده به هر نحـوی که صـورت گرفتـه باشـد موجب تحقـق عنوان
اختالس خواهد شـد.

سید محمد رضا فخری

ج) مقایسه جرم «اختالس» با «سرقت»
اختلاس و سـرقت نیـز بـه دلیل شـباهتها و قرابتهـای که دارند ،باهم قابلمقایسـه میباشـند ،بررسـی و مقایسـه
ایـن دو عنـوان نیـز بهصـورت جداگانه مورداشـاره قـرار خواهد گرفت:
 .1مشـابهتها :جرائـم اختلاس و سـرقت از دو جنبـه میتواننـد شـبیه به هـم باشـند :اولین جنبه از مشـابهت
میـان ایـن دو در رکـن مـادی اسـت بـه ایـن معنـا که در هـردو جـرم ،هدف مجـرم از ارتـکاب جرم خـارج کردن
مـال دیگـری از تحت تصرف او اسـت.
از جنبـه معنـوی نیـز میـان ایـن دو جـرم شـباهت وجـود دارد بـه ایـن معنـا کـه در هـر دو جـرم عمل تصـرف مال
دیگـری بایـد همـراه بـا سـؤنیت و باهـدف خـارج کـردن آن از تصـرف مالـک و با علـم به اینکـه ملک دیگری اسـت
صـورت گیـرد؛ بنابرایـن عنصـر معنـوی در هردو جـرم همان برخـورد مالکانه بـا اموال دیگـران بهصورت عمد اسـت.
 .1تفاوتهـا :جـدا از تفاوتـی کـه میـان این دو جـرم ازلحاظ سـمت مرتکب وجـود دارد ،یعنـی مرتکب اختالس

تفتیش شمارهچهارم سال 1395

52

شـرط اسـت کـه کارمنـد دولت باشـد ،تفاوت مهـم و اساسـی میان
ایـن دو عنـوان جـزای در این اسـت که جرم سـرقت تنهـا در اموال
منقـول قابـل تحقـق اسـت و امـوال غیرمنقـول سـرقت نمیشـود،
درحالیکـه اختلاس هـم در امـوال منقـول وهـم غیرمنقـول قابـل
تحقق اسـت.
د) مقایسه جرم «اختالس» با «تصرف غیرقانونی»
از میـان تمامـی جرائمـی کـه علیـه امـوال و مالکیـت قابلیـت تحقـق
رادارنـد ،اختلاس و تصـرف غیرقانونـی از رابطـه ویـژهای برخوردارنـد
بـه ایـن معنـا کـه علاوه بـر اینـک هـردو علیـه حـق مالکیـت افـراد و
اشـخاص قابـل تحققانـد ،شـباهتهای دیگـری نیـز باهـم در عناصـر
اصلـی خوددارنـد .اینـک شـباهت و تفاوتهـا را بـه ترتیب مورداشـاره
قـرار میدهیـم
 .1مشـابهتها :ویژگـی کـه جـرم اختلاس در مقایسـه بـا جرائـم
مالـی دیگـر از آن برخـوردار بـود ،در مقایسـه بـا تصـرف غیرقانونی
امـوال دولتـی رنـگ میبازد ،زیـرا در اینجا نیز مرتکـب از کارکنان و
کارمنـدان دولـت اسـت که علیه حقـوق مالی دولـت مرتکب خیانت
میگـردد ،بنابرایـن هـردو جرم مرتکب دارای سـمت خـاص کارمند
دولـت اسـت .از جهـت موضـوع جـرم نیز به نظر میرسـد کـه میان
هـردو عنـوان شـباهت وجـود دارد بـه این معنا کـه در هـردو مورد
هـم شـامل امـوال منقول و هـم غیرمنقول میشـوند.
 .2تفاوتهـا :تمـام تفاوتهـای کـه در بحـث از جـرم اختلاس و
تصرف غیرقانونی از سـوی حقوقدانان مورداشـاره قرارگرفته اسـت،
میتوانـد بـه نحـوه اسـتفاده از این امـوال برگـردد ،به ایـن معنا که
اوالً در جـرم اختلاس ،ارتـکاب جـرم در صورتـی قابل تحقق اسـت
کـه نحـوه اسـتفاده از امـوال بـه نفـع مختلـس و ضـرر صاحبمـال
پایـان پذیـرد ،ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای تحقـق جـرم تصرف
غیرقانونـی الزم نیسـت کـه دولـت ضـرر ببینـد و حتـی در مواردی
ممکـن اسـت کـه مصـرف امـوال بـه نفـع دولـت و یـا مصالـح ملی
نیـز منتهـی گردد ،امـا درعینحـال جرم تصـرف غیرقانونـی محقق
گـردد؛ زیـرا امـوال در غیـر مـورد پیشبینیشـده و یـا توافق شـده
بـه مصـرف رسـیده اسـت؛ و اگـر بـه تفـاوت ایـن دو عنـوان جزایی
از منظـر رکـن روانـی نیـز بنگریـم ،تفـاوت در قصـد ارتـکاب جـرم
تبـارز مییابـد ،زیـرا در اختالس مرتکـب قصد اضرار به غیـر را دارد
(قصـد خـاص) ،درحالیکـه در تصـرف غیرقانونی صـرف وجود قصد
مرتکـب بـه ارتکاب جـرم ،باوجود معرفـت او به مخالـف قانون بودن
عمـل ،کافی اسـت (سـؤنیت عام).
عناصر جرم اختالس در قوانین افغانستان
بـرای اینکـه سیاسـت کیفـری افغانسـتان در مواجهـه با جـرم اختالس
بهخوبـی روشـن شـود ،عناصـر سـهگانه این جـرم را با توجه بـه قوانین
کشـور و بهطـور جداگانـه موردبررسـی قـرار میدهیم.
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الف :عنصر قانونی
هرچنـد بعضـی از حقوقدانـان عنصـر قانونـی را نـه بهعنـوان رکنـی
همسـان در کنـار ارکان دیگـر ،بلکه به در مرتبه باالتـر و واالتر از ارکان
مـادی و معنـوی و زیربنـای جـرم بـودن یک عمـل میدانند ،اما شـیوه
مرسـوم آن اسـت کـه از رکـن قانونـی نیز در کنـار دو رکـن دیگر بحث
و بررسـی صـورت گیـرد در اینجـا نیـز بـه تبعیـت از روش معمـول از
بررسـی عنصـر قانونی جـرم اختالس آغـاز میکنیم .در مـورد اختالس
در مـاده ( )268قانـون جـزا مـواد ذیل وجـود دارند:
 .1هـر موظـف خدمـات عامـه کـه امـوال دولـت یـا امـوال افـراد را
کـه منحیـث وظیفـه بـه او سپردهشـده اختلاس یـا پنهـان نمایـد
بـه حبـس طویلـی کـه از ده سـال بیشـتر نباشـد محکـوم میگـردد.
 .2اگـر جـرم منـدرج فقـره فـوق را خزانـهدار ،مأمـور تحصیلـی،
صـراف ،مأمـور پطـرول ،مأمـور شـکر ،گـدا مـدار ،معتمدیـن نقدی
وجنسـی و موظفیـن ارزاق یـا سـایر اشـخاصی کـه منحیـث وظیفه
بـه حفاظـت اشـیای اختلاس شـده و یـا پنهانشـده مکلف باشـند
مرتکـب گردنـد ،بـه حبـس طویـل محکـوم میگردنـد.
 .3موظفیـن خدمـات عامـه کـه بـه طـرد از مسـلک یـا انفصـال از
وظیفـه محکـوم میشـود ،بعـد از اعاده حیثیـت طبق احـکام قانون
اجـراآت جزایـی مجـددا ً بـه مأموریـت یـا خدمـت دولـت پذیرفتـه
میشـود.
 .4مجـرم علاوه بـر جزاهـای معینـه در ایـن فصـل بـه رد مـال و
جـزای نقـدی معـادل امـوال اختلاس شـده یا آنچـه از مـال دولت
تحـت تصـرف خـود درآورده نیـز محکـوم میگـردد.
 .5درصورتیکـه مـدت حبـس محکـوم بهـا از سـه سـال بیشـتر
باشـد مرتکـب بـه طرد از مسـلک یـا انفصـال از وظیفه نیـز محکوم
میگـردد.
در مـورد تشـدید مجـازات جرائـم اختلاس ،رشـوت و قاچـاق مـاده
( )273مقـرر مـیدارد:
هیئترئیسـه شــــورای انقالبـی جمهـوری دموکراتیـک افغانســتان
بهمنظـور تشـدید مجــازات جرائـم اختلاس امــوال دولــتی و
عــــــــامه ،رشــوت و قــاچــاق به تأسـی از حکم مادهٔ ( )44اصول
اساسـی جمهـوری دمــــوکراتـــیک افــغانستان تــصویب مـیدارد:
ماده اول:
در مـادهٔ (  148در مـورد احــوال مشـد ده عمومـی) قانون جـزاء فقرهٔ
ً
ذیلا ایـراد میگردد:
شـش
 .6درصورتیکـه اخــتالس امـوال دولتـی و عامـه بـه مبلـغ زیادتـر از
یکمیلیـون افغانـی و همچنـان رشـوت زیادتـر از یکصـد هـزار افغانی
توسـط موظفیـن خدمـات عامـه صـورت گرفته باشـد.
ب :عنصر مادی
ً
رفتـار مجرمانـه در هـر جرمـی اصـوال بـه یکـی از صورتهـای فعـل،
تـرک فعـل ،فعـل ناشـی از تـرک فعـل ،داشـتن و نگهداشـتن ،حالت و
وضعیـت ،بـروز خواهد نمـود .اختالس ازجملـه جرائمی اسـت که رفتار
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مجرمانـه آن ضرورتـاً بهصـورت فعـل مثبـت مـادی قابـل تحقق اسـت.
فعـل مرتکـب ،اختلاس و یـا پنهان کـردن وجوه یـا اموال سپردهشـده
بـه وی کـه بهعنـوان یـک فعـل مـادی مثبـت مدنظـر قانونگـذار در
فقرههـای  1و  2مـاده دو صـد و شـصت هشـت قانون جزا آمده اسـت.
در خصـوص عناصـر مـادی ایـن جرائـم بایـد توجـه داشـت کـه قلمرو
وسـیعی را در برمیگیـرد یعنی برداشـت یا اسـتفاده غیرمجـاز هر چیز
بـاارزش سپردهشـده بنـا بـه موقعیـت شـغلی اعـم از مـادی ،غیرمادی،
منقـول و غیرمنقـول ،ملمـوس و غیرملمـوس و اسـناد و اوراق بهـادار
مبیـن حـق بـا منفعـت یـا نسـبت بـه آن چیـز و دارایـی متعلـق بـه
مؤسسـات و نهادهـا و واحدهـای عمومـی یـا خصوصـی.
امـا بـه فعالیتهـای بخـش خصوصـی ماننـد :مؤسسـات بیمـه ،بانکی،
اعتبـاری ،حملونقـل زمینـی ،دریایـی و هوایـی ناظـر نمیباشـد.
ازنظـر نتیجـه مجرمانـه جـرم اختلاس ازجملـه جرائم مقید محسـوب
میگـردد و بـرای تحقـق آن خصـوص نتیجـهٔ خاصـی کـه در قانـون
پیشبینیشـده اسـت یعنـی پنهـان کـردن و اختلاس نمـودن
غیرقانونـی امـوال دولتـی سپردهشـده طبق وظیفـهٔ کارمند بـه وی و یا
اتلاف عمـدی امـوال مذکـور باید احراز گـردد ،که این امر نیز مسـتلزم
ضـرر دولـت یا اشـخاص مالـک و انتفاع مرتکب یا شـخص دیگر اسـت.
در خصـوص شـرایط و اوضاعواحـوال الزم جهـت تحقق جـرم اختالس
نیـز ذکـر چنـد نکته ضروری اسـت:
سـمت مرتکـب :مرتکب جـرم اختلاس میبایسـتی از کارمنـدان و
کارکنـان دولت و یا مأمورین خدمات عمومی باشـد .مسـتخدم رسـمی
کسـی اسـت که بهموجب حکم رسـمی دریکی از پسـتهای سـازمانی
وزارتخانههـا یـا مؤسسـات دولتی مشـمول قانون اسـتخدام کشـور و یا
لشـکری عهـدهدار انجاموظیفـه باشـد .ایـن کارمنـدان و یـا کارکنان به
ترتیـب مقـرر در قانـون عبارتاند از:
بـه مقصـد ایـن قانون اشـخاص آتـی موظفیـن خدمات عامه محسـوب
میگردنـد:
 .1مأمورین واجیران دولت و تصدیهای دولتی.
 .2مأمورین واجیران مؤسـسات عامه.
 .3اعضای ارکان دولت و جرگههای والیتی و محلی.
 .4وکیـل مدافـع ،حکـم ،اهـل خبـره ،شـهود و سـایر اشـخاصیکه
تصدیقشـان معتبـر شـناخته شـود.
آیـا نماینـدگان ملت مشـمول این قانون قـرار خواهند گرفـت و یا فقط
جـرم اختلاس مشـمول کارکنـان اداری مجلـس خواهند بـود؟ بدیهی
اسـت اگـر وجـوه عمومـی در اختیـار نماینـدگان مجلـس قـرار گیرد و
موظـف بـه نگهـداری آن باشـد ولـی به نفـع خود یـا دیگری برداشـت
و تصاحـب نمایـد ،میتـوان نمایندگان مجلـس را بهعنـوان «متخلس»
تحـت تعقیـب و مجـازات قـرارداد؛ زیـرا هرچنـد صراحتـاً از آنهـا در
قانـون بهعنـوان موظفیـن خدمـات عامـه نامبـرده نشـده امـا بههرحال
جـرم اختالس از جرائمی اسـت کـه مخصوص کارمندان دولت اسـت از
ایـن حیث کـه کارمند دولت و امانـتدار اموال عمومـی و حامل اعتماد
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اجتماعـی میباشـند و ایـن ویژگیهـا در نماینـدگان پارلمـان بهصورت
بهتـر وعینـی تـر وجـود دارد .علاوه بـر اینکـه اعضـای پارلمـان نیـز
جـزء کارمنـدان دولـت بـه معنـای اعـم هسـتند و دولـت در یـک معنا
اعـم از قـوه مجریـه و شـامل تمامـی قـوای سـهگانه در هـر کشـوری
میگـردد (علـم سیاسـت) بنابرایـن دلیلـی وجـود نـدارد کـه برداشـت
امـوال عمومی توسـط نماینـدگان پارلمـان را اختلاس ندانیم.
موضـوع جـرم :عنصـر دوم رکن مـادی جـرم اختالس مـال موضوع
اختلاس اسـت کـه شـامل وجـوه یـا مطالبـات یـا حوالههـا یا سـهام و
اسـناد و اوراق بهـادار یـا سـایر امـوال متعلـق به هـر یک از سـازمانها
و مؤسسـات فوقالذکـر و یـا اشـخاص را کـه برحسـب وظیفه بـه آنها
سپردهشـده اسـت ،میباشـد .بنابرایـن یکـی از مـوارد موضـوع جـرم
اختلاس وجـوه اسـت کـه شـامل کلیه وجـوه عمومـی نمیشـود ،بلکه
ً
مثلا اگـر کارمنـد شـهرداری
امـوال اشـخاص را هـم شـامل میشـود.
امـوال متعلـق به شـهرداری را اختالس کنـد آیا از وجوه عمومی اسـت
درحالیکـه شـهرداری از محـل جمعآوری عوارض سـاکنین شـهر اداره
میشـود؟ بنابرایـن در جـرم اختلاس الزم نیسـت که وجوه یـا اموال از
وجـوه عمومـی دولت باشـد.
سـپرده شـدن اموال یـا اشـیاء :مرتکـب تسـلیم یـا سپردهشـده
باشـد و این تسـلیم یا سـپرده شـدن نیز برحسـب وظیفه باشـد .عنصر
دیگـر رکـن مـادی جـرم اختلاس سـپرده شـدن امـوال یـا اشـیاء بـه
کارمنـدان دولـت اسـت .بنابراین اگـر کارمنـدی اموال یا وجوه سـپرده
بـه دسـت کارمنـد دیگـر را ربـوده و تصرف نمایـد ،عمـل وی اختالس
نبـوده ،بلکه سـرقت یـا ممکن اسـت عنوان دیگر کیفری داشـته باشـد
و همچنیـن اگـر عمـل ارتکابـی ناشـی از وظیفـه رسـمی دولت نباشـد
مثلاینکـه وجـوه یـا امـوال بهعنـوان موقتـی از طـرف کارمنـد موظـف
بـه دیگـری سپردهشـده و او آنهـا را بـه نفع خـود تصاحـب نماید این
عمـل عنـوان اختالس نداشـته بلکه تحـت عنـوان «خیانتدرامانت» به
مفهـوم اعـم قابلتعقیـب خواهـد بود.
تسـلیم مـال بایـد بهصـورت صحیـح و در چارچـوب قانـون باشـد ،پس
اگـر مأمـوری خـارج از ضوابـط قانونـی ،دیگـری را وادار به تسـلیم مال
کنـد و صاحبمـال درنتیجـه اکـراه و اجبار حاضر به تسـلیم مال شـود
و متعاقـب آن مأمـور یادشـده آن مـال را تصاحـب کنـد ،عمـل او تنهـا
اخـاذی خواهـد بود نـه اختالس.
همچنیـن اسـت اگر افرادی بـدون دریافت حقوق و مزایـا و بدون وجود
رابطـه اسـتخدامی در سـازمان یـا یـک شـرکت دولتی اشـتغال داشـته
و مرتکـب برداشـت و تصاحـب مالـی شـوند ،چـون ایـن افـراد ازجملـه
کارکنـان رسـمی و موظف دولت نیسـتند ،طبعاً مشـمول مقـررات ماده
مربـوط بـه جـرم اختلاس کارکنـان دولـت نبـوده و بـا توجـه بـه نوع
جرمـی کـه مرتکـب شـدهاند ،حسـب مـورد بـه اتهـام خیانتدرامانـت
و یـا کالهبـرداری و امثـال آن تحـت تعقیـب قـرار خواهند گرفـت .ولی
اگـر ایـن افـراد بدون داشـتن رابطه اسـتخدامی مأمور خدمـات عمومی
باشـند ،و مرتکـب جـرم اختالس شـوند ،در حکم مأموریـن دولتی بوده
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و هماننـد آنـان قابلتعقیـب خواهنـد بود.
بدیـن ترتیـب اصـل بـر ایـن اسـت که جـرم اختلاس ناظـر بـر جرائم
کارمنـدان دولـت اسـت و اسـتثناء دخل و تصرف در اموال که برحسـب
وظیفـه بـه کارمنـدان دولـت سپردهشـده ،در حکـم اختلاس اسـت.
حـال اگر امـوال اشـخاصی حقیقی که بـه کارمندان دولت سپردهشـده
در دسـت او حیفومیـل شـود ،آیـا عمـل مذکـور را میتـوان مشـمول
اختلاس دانسـت یـا خیر؟
ج :عنصر روانی
جــــرم اخــــتالس ازجملـه جرائم عمــــدی اســــت و ارتکــــاب
غیرعمـدی آن قابلتصور نیـــست ،بلکـــه بـــا توجـــه بـــه مـــاده
مرتکــــب بایــــد دارای علــــم و عمــــد و بهعبارتدیگر سـوءنیت
عـــام و خـــاص جهــت ارتکـــاب جــرم اخـــتالس باشــد.
جـرم اختلاس امـوال و اشـیاء دولتـی نیـز یـک جـرم عمـدی اسـت و
مرتکـب باید سـوءنیت در ارتکاب اختالس داشـته باشـد .ایـن جرم نیز
بهمانند سـایر جرائم دارای دو سـؤنیت عام و خاص اسـت .سـؤنیت عام
در جـرم اختلاس همـان قصـد برداشـت و تصاحـب امـوال و یا اشـیاء
بـه نفـع خـود یا دیگری اسـت و سـؤنیت خـاص تحصیل منفعـت برای
مرتکـب و اضـرار بـه دولـت میباشـد .درواقـع بایـد بین عمـل مرتکب
و حصـول نتیجـه کـه همـان تحصیـل مال یـا نفعی اسـت رابطـه علت
موجود باشـد.
بنابرایـن اشـخاصی کـه وجـوه نقـدی یـا مطالبـات یـا حوالـه یا سـهام
و اسـناد و اوراق بهـادار نـزد آنهاسـت بهصـرف امتنـاع از رد آنهـا
ولـو بعـد از مطالبـه یـا عجـز از دادن حسـاب باشـد ،دلیـل قاطـع بـر
قصـد اختلاس نیسـت چهبسـا ممکـن اسـت مأمـور دولتـی بهواسـطه
اشـتباهات یـا روشـن کـردن مـوارد خـرج یا علـل دیگری کـه هیچیک
مالزمـه بـا تصاحـب نـدارد ،تأخیـر دردادن حسـاب بنماید و ایـن امر را
نمیتـوان دلیـل بـر اختلاس دانسـت.
بدیـن ترتیـب اگـر مأمورین و مسـتخدمین دولتی که امـوال ،وجوه و یا
سـایر اشـیاء دولتـی متعلـق به بیتالمـال که بهحسـب وظیفه بـه آنان
سپردهشـده ،هـرگاه امـوال مذکـور را بـه نفع خـود یا دیگری برداشـت
یـا تصاحـب نماینـد ،مختلـس محسـوب و از ایـن حیـث قابلتعقیـب
میباشـند و در صـورت عـدم احـراز سـؤنیت و وقـوع جـرم و یـا اتلاف
توجـه بـه مسـئولیت ناشـی از امانـت و مقـررات قانـون
غیرعمـدی بـا ّ
مسـئولیت مدنـی و سـایر قوانیـن موضوعـه با آنهـا رفتار خواهد شـد.
نتیجهگیری
اختلاس امـوال عمومـی توسـط کارمنـدان دولـت ،مصداقـی از صدها
نمونـه و روشـی از میـان روشهـای گوناگـون فسـاد مالی اسـت که در
کشـور اتفـاق میافتـد .جریـان فسـاد کـه در سـالهای اخیـر درصحنه
بینالمللـی اعتبـار خارجـی دولـت را خدشـهدار و در داخـل کشـور
پیامدهـای بهمراتـب ویرانگـر و مخربتـر بـر اقتصـاد ،فرهنـگ و حتـی
امنیـت ملی گذاشـته اسـت.
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امـروزه هرچنـد در کشـور یـک عـزم ملـی بـرای مقابلـه بـا فسـاد بـو
جـود آمـده اسـت ،امـا جریانهای قدرتمنـدی در داخل و خارج کشـور
وجـود دارد کـه در مقابل این عزم ملی ایسـتاده اسـت .متأسـفانه وجود
ایـن جریـان نـه در خـارج از چارچوب حکومـت و دولت ،بلکـه در متن
نهادهـای دولتـی ریشـه دوانـده و چهبسـا در بسـیاری از مـوارد و خود
ایـن جریـان و یـا کارگـزاران آن مسـئولیت مبـارزه بـا فسـاد را خود بر
عهـده میگیرنـد وبـر مـردم و ملـت نیـز منـت میگذارند که سـنگینی
بـار مبـارزه بـا فسـاد بـر دوش آنهـا افتـاده اسـت و بـه گفتـه حافـظ
«اینهـا بـه مـردم توصیـه توبـه از فسـاد دارنـد؛ امـا توبـه فرمـان خود
توبـه کمتـر میکننـد» روشـن اسـت کـه در چنیـن وضعیـت معضـل
فسـاد مالـی در کشـور عموماً و اختلاس از اموال عمومـی خصوصاً نه با
توصیـه تنهـا قابلحـل اسـت و نـه جرم انـگاری محـض تـوان مقابله با
گسـترش ایـن پدیده زشـت در کشـور را دارد؛ و درنهایت مـردم منتظر
اقـدام عملـی دولتمـردان درصحنـه عمـل ،بـرای مقابلـه بـا اختلاس
هستند .
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زغل

بيـــا ربـــاب د مغنـــي ښـــه ســـرايت کا
پـــه نغمـــه کـــې نـــوی نـــوی حکايـــت کا
ش ــېخ دې کون ــج د صومع ــې زه ب ــه ګلګش ــت ک ــړم
د بهـــار ګلونـــه ماتـــه هدايـــت کا
ګدايانـــو لـــره غـــم د ګېـــډې ډېـــر دی
پادشـــاهان دې غـــم د ملـــک او واليـــت کا
د وفـــا مهـــر ،کـــرم بـــه يـــې ال څـــه وي؟
پـــه جفـــا کـــې چـــې دا هومـــره عنايـــت کا
پــه ماڼــې يــې هــم خوشــحال شــم هــم دلګيــر شــم
لکـــه څـــوک چـــې لـــه شـــکر و شـــکايت کا
دا زمـــا د بخـــت اثـــر نـــه دی نـــو څـــه دی
لـــه رقيبـــه چـــې شـــکوه پـــه دا غايـــت کا
پـــه دا شـــهر کـــې څرګنـــد شـــراب خرڅيـــږي
محتســـب د بـــاده نوشـــو رعايـــت کا
کـــه د ښـــکليو د ديـــدن مينـــه ګنـــاه ده
س ــکه خوش ــال خټ ــک درس ــت عم ــر جناي ــت کا
خوشحال ختک

عاشق هک شد هک یار هب حالش نظر نکرد؟

روی تـــو کـــس ندیـــد و هـــزارت رقیـــب هســـت
در غنچـــهای هنـــوز و صـــدت عندلیـــب هســـت
گ ــر آم ــدم ب ــه ک ــوی ت ــو چن ــدان غری ــب نیس ــت
چـــون مـــن در آن دیـــار هـــزاران غریـــب هســـت
در عشـــق خانقـــاه و خرابـــات فـــرق نیســـت
هـــر جـــا کـــه هســـت پرتـــو روی حبیـــب هســـت
آن جـــا کـــه کار صومعـــه را جلـــوه میدهنـــد
ناقـــوس دیـــر راهـــب و نـــام صلیـــب هســـت
عاش ــق ک ــه ش ــد ک ــه ی ــار ب ــه حال ــش نظ ــر نک ــرد؟
ای خواجـــه درد نیســـت وگرنـــه طبیـــب هســـت
فری ــاد حاف ــظ ای ــن هم ــه آخ ــر ب ــه ه ــرزه نیس ــت
ه ــم قصــهای غری ــب و حدیث ــی عجی ــب هس ــت
حافظ

زغل

س ــتا پ ــه عش ــق ک ــې هس ــې خ ــاص ي ــم ل ــه ش ــعوره
چـــې يـــوه خبـــره نـــه لـــرم منظـــوره
طبيبـــان وايـــي چـــې صبـــر دى دارو دي
خـــداى فرقـــه زمونـــږ پيـــدا کـــړه ناصبـــوره
تـــورې هـــر چـــرې تړلـــي پـــه دښـــمن شـــي
يـــاره ســـتا ســـترگې دوســـتان وژنـــي پـــه تـــوره
معشـــوقې د زمانـــې شـــوې ســـره ټولـــې
دزړه خونـــه مـــې يـــې ولوټلـــه چـــوره
زه تنهـــا پـــه ضـــرور نـــه يـــم ســـتا لـــه غمـــه
پيـــدا شـــوې عاشـــقي ده لـــه ضـــروره
هـــرې شـــپې لـــره ورځ شـــته دى پـــه جهـــان کـــې
زمـــا عمـــر جداييـــه کـــړ بـــې نـــوره
مهرويـــان وفـــا لـــه هيچـــا ســـره نـــه کا
دا خبـــره پـــه عالـــم کـــې ده مشـــهوره
چـــې خبـــر شـــي واړه گوتـــې پـــه غـــاښ نيســـي
پـــه هجـــران کـــې خبـــر مـــه شـــه لـــه مهجـــوره
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
چـــې تايـــب کامـــا ،لـــه فســـق او لـــه فجـــوره
پـــه نظـــر د مدعيانـــو تـــور کـــودى دى
کـــه يـــې کښـــېنوم د کـــټ د پاســـه حـــوره
د رحمـــان د ســـترگو نـــم بـــه هالـــه وچ شـــي
کـــه وچ شـــوى د چـــا نـــم وي لـــه ناســـوره
رحمان بابا

آنکه بی باده کند جان مرا مست
کجاست؟

آنک ــه ب ــی ب ــاده کن ــد ج ــان م ــرا مس ــت کجاس ــت؟
وآنکــه بیــرون کنــد از جــان و دلــم دســت کجاســت؟
وآنکـــه ســـوگند خـــورم  ،جـــز بســـر او نخـــورم
وآنک ــه س ــوگند م ــن و توب ــه ام اشکس ــت کجاس ــت؟
وآنکـــه جانهـــا بـــه ســـحر نعـــره زناننـــد ازو
وآنک ــه م ــا را غم ــش از ج ــای ببردس ــت کجاس ــت؟
جـــان جانســـت و گـــر جـــای نـــدارد چـــه عجـــب؟!
ایــن کــه جــا مــی طلبــد در تــن مــا هســت کجاســت؟
پـــردۀ روشـــن دل بســـت و خیـــاالت نمـــود
وآنک ــه در پ ــرده چنی ــن پ ــردۀ دل بس ــت کجاس ــت؟
عقـــل تـــا مســـت نشـــد چـــون و چـــرا پســـت نشـــد
وآنکــه او مســت شــد از چــون و چــرا رســت کجاســت؟
مولوی

عبدالصمد حقیار نظری

افغانسـتان کشـوری اسـت که با ابر قدرت ها مبارزه کرده که خوشـبختانه
افتخـارات آن در تاریـخ بـا خـط زریـن نگاشـته شـده و اکنون نسـل های
فعلـی آنـرا بـه عنـوان مایـه شـهکاری و قـدرت نمایـی تجلیل مـی نمایند.
مبارزاتـی کـه میتوانـد شـهامت ملـت افغانسـتان را در جهـان بـه نمایـش
بگـذارد؛ همانـا شکسـت انگلیـس بـوده؛ که از سـاحه جغرافیای دور دسـت
انـدازی و در دوره پسـین تاریـخ قـدرت مندترین ماشـین جنگـی در زمان
غـول هـای جنگنده «قشـون سـرخ» بـوده که آن هم خوشـبختانه توسـط
مـردم افغانسـتان بـا تحمل تلفات جانـی و مالی به شکسـت مواجه گردید.
واقعـه ای کـه همیشـه مـورد بحـث بـوده و برای ثبـوت افغانیت و شـهامت
ایـن ملـت قهرمـان پرور نقش ارزنـده دارد همانا مبـارزات تاریخی در مقابل
غول قدرت در شـرق (شـوروی سـابق) تلقـی میگردد.
در ادوار گذشـته بیـداری و حماسـه آفرینـی ملـت غیـور و شـهید پـرور
افغانسـتان شـهکاری واقعـی نمـوده بودند کـه در دنیای امروزی شـهامت و
افغانیـت ایشـان بـا خـط زریـن ثبـت تاریـخ جهـان گردیده اسـت .
قشـون  ۱۲۰هـزاری شـوروی سـابق مجهـز بـا تانـک هـای جنگنـده و
تجهیـزات جنگـی پيشـرفته در ششـم جـدی سـال ،۱۳۵۸بـر افغانسـتان
تجـاوز نمـود .ایـن تجـاوز آشـکار کـه قیام هـای مسـلحانه در هر گوشـه و
کنـار کشـور را در قبـال داشـت ،تـا ده سـال دوام کـرد و سـر انجـام بعد از
شکسـت قشـون سـرخ در  26دلـو  1367افغانسـتان را تـرک کـرد.
زمانـي كـه ارتـش سـرخ شـوروي سـابق در بيسـت و ششـم دلـو 1368
خورشـيدي افغانسـتان را ترك كرد ،جز شكسـت و شـرمندگي ،دسـتآورد
ديگـري نداشـت .مقدمـه سـخن گفتـن از بیستوشـش دلو،بیانگـر روز
خروج نیروهای اشـغالگر قشـون سـرخ از افغانسـتان اسـت که از آن روز تا
حـال  28سـال میگذرد.
اینکـه شکسـت متجاوزیـن بهدسـت ملـت افغانسـتان ،مایة غـرور و افتخار
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اسـت و قابـل انـکار هم نیسـت؛ اما ملـت افغانسـتان هيچگاه شـهد پیروزی
را بهگونـة شايسـته نچشـیده .زیـرا بالفاصلـه پـس از پيـروزي ،اختالفها،
تفرقهها  ،دسـت اندازی ها توسـط بقایای دشـمنان شکسـت خـورده باالی
مـردم مصیبـت دیده مـا تحمیل گردیـده و کام مردم ما را تلـخ و زهرآگين
سـاخته است.
حماسـه آفرینـی ملت افغانسـتان با دسـت خالـی برای دشـمنان بخصوص
بـرای قشـون سـرخ شـوروی سـوال برانگیـز بـود زیـرا کشـوری ماننـد
افغانسـتان بـا دسـت خالـی در عـدم موجودیـت تـوپ و تانـک همچـو
قـدرت بـزرگ زمـان را بـا تفنـگ خود سـاخته و ارتشـي كه صـداي غرش
تانكهـا و چرخبالهـای آن ،خـواب دولـت مـردان غـرب را آشـفته كـرده
بـود؛ بـا سـنگ و چـوب شکسـت فاحـش دهـد؛ آري! از روز تاريخـي 26
دلـو ،سـالروز خـروج نيروهاي ارتش سـرخ اتحاد جماهير شـوروي سـابق از
ِ
داشـت ايـن روز بـدان جهـت كـه روسها
كشـور ،تجليـل ميكنيـم .گرامي
بـه ناتوانيشـان در برابـر ملـت مجاهد افغانسـتان تـن داده و چـاره جز فرار
و پذیرفتـن شکسـت شـرم آور چیـزی دیگـری نداشـتند.
آری ! ایـن کشـور بـا دسـت خالـی ,سـنگ و بـا تـوکل بـه ایـزد منـان و با
ایمـان راسـتین بـا خداونـد بـزرگ توانسـت کـه بزرگترین قـدرت وقت که
بـا پیشـرفته تریـن سلاح وقـت؛ شکسـت فاحـش دهـد و برای نسـل های
آینده یک دسـتاورد برزگ که مایه افتخار دانسـته می شـود کسـب نماید.
درنتیجـه همانطـور کـه ورود متجـاوزان بـه سـرزمین و مـردم مـا پیامـد
خوبـی نداشـته ،خروجشـان نیـز اثـرات نامطلوبـي را بـر زندهگـی آنهـا
گذاشـته اسـت .ناگفتـه پیداسـت کـه تجـاوز از هر حیـث هزینـه میطلبد،
چنانچـه شـوروی سـابق از لحـاظ سیاسـی در جهـان ،منـزوی و از رهگذر
اقتصـادی ،ورشکسـته و از دیـد اجتماعـی ،نابهسـامان و از هـم پاشـید.
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Problems and Challenges in
preparing Qatia Accounts
1. Legal limitations and lack of
sufficient time to audit and timely
present Qatia audit reports to
concerned entities;
2. Delay in preparation and
presentation of Qatia accounts for
audit;
3. Neglect and delay in providing office
room for Qatia Audit Commission;
4. Lack of timely access to the FMIS
system while auditing Qatia accounts;
5. Lack of timely access to required
documents and information while
auditing Qatia accounts;
6. Insufficient time for discussion of
audit findings; and
7. Rush in preparing Qatia audit
findings reports due to limitation of
time.

Solutions

Remarks

1. Submission of copy of Qatia accounts by budgetary units of expenses.
to SAO simultaneously with the submission of copy to MoF; For example, an
amount of
2. Percentage of development and operating budget
consumption should be reflected in a Qatia account
report after compliance based on the figures shown in the
budgetary units’ Qatia accounts and Government Qatia
account. Presenting any subsequent figures which will be
contrary to the figures reflected in Qatia accounts is not
acceptable.
3. If budgetary units use from contingency and
miscellaneous codes, the amended funds of each code
should be recorded in a separate column of budgetary
units Qatia. Of course, in the Government consolidated
Qatia account it is reflected in one column.
1. Budgetary Units should present their reasons for less Budgetary Units
expenses of development budget documented in Qatia
accounts and or in a separate sheet as a Qatia appendixes.
2. Ministry of Finance should prepare statements of Ministry of Finance
amended and consumption from contingency and
miscellaneous codes separately and simultaneously
present it with Qatia accounts for audit.
3. Preparation and submission of Qatia accounts for Budgetary Units
audit is as per decree no. (6084) dated on 1390/10/03 of and MoF
Presidency Office at 3rd Hamal and or before that.
4. Prior preparedness of MoF for audit and providing office MoF and SAO
room and office equipment for assigned audit commission
before end of Hoot month.
5. Timely performance for the access of assigned audit Ministry of Finance
commission to FMIS system.
6. Provision of documents and information which are Ministry of Finance
and Supreme Audit
relevant, documented and timely for audit inquiries.
7 create opportunities for communication on audit findings
before finalization of report.

Office

8. Overall cooperation with Qatia audit commission to
make them able to complete their audit work timely and
have sufficient time for preparing audit findings report.

As per above, the challenges and proposed solutions for the timely preparation, auditing and reporting of
Qatia accounts compiled from giving comments raised during a working group meeting with officials from the
accounting and financial section of budgetary units and seminars on the 26th of Jadi of current year under the
subject of “Preparation and audit of Qatia Accounts: Challenges and Solutions”, are prepared and submitted.
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No

Problems and Challenges

22

Some of budgetary units claims that those
bills which are recorded as transferring
bills in their books; during compliance
with General Directorate of Treasury
they were observed to be recorded as
subsequent payments and or vice versa.

23

Letter of Credit (LC) payments is not Letter of Credit (LC) payments should be
recorded timely in the FMIS system, but recorded timely in the FMIS system.
they were recorded at the end of the
fiscal year which leads to be delay in
preparation of Qatia accounts.

24

The money which is being included in (LC) To breakdown funds related to letter
is recorded in (M10-) as advances and of credit (LC) from other advances, it is
shows unaccounted advances falsely.
better to record funds related to LC in a
separate column in the Qatia accounts.

25

There are also problems in (M20-) books,
as appropriations recorded under
chapter (Bob) while expenses are being
made as per article (Fasel).

Solutions

Responsible Authorities

They should pay serious attention while Budgetary Units and MoF
recording bills in FMIS system and record
advance payment and transfer payment
each under their relevant headings.

To able budgetary units prepare their Budgetary Units
Qatia accounts as per articles (Fasel), it
will be better to record appropriations
and expenses under definite articles
(Fasel) in (M20-) books.

26

Lack of communication electronically To perform timely, it is required that all Budgetary Units and MoF
among MoF and budgetary units a delay budgetary units secure their connection
occurs during execution of some cases.
with MoF through e-mails.

27

Non-significant realization of Qatia Based on the importance of Qatia Budgetary Units
accounts by Top Management of accounts, it is required that Top
budgetary units.
Management of budgetary units have
complete knowledge and understanding
about the context of Qatia accounts and
then sign them.

28

29

30

60

There are also problems in SDU section.
In some cases, development budget’s
Cheques/bills with little defects are being
rejected without sharing their defects
with relevant entities.

One – one individual should be Budgetary Units and MoF
nominated by all budgetary units as the
focal point with their phone number
and specific email address to General
Directorate of Treasury to take timely
actions to address payment cheques’
defects and or financial reports’ defects.

Some responsible officials of agencies
claim that while referring to MoF,
concerned sections official behavior are
not appropriate and in a friendly working
environment as a civil servant employee
with budgetary units, but also some
inimical conflict happens.

Responsible officials of the compliance
section of General Directorate of
Treasury should have essential and
friendly cooperation with customers
(budgetary units) based on civil service
code of ethics.

The development budget expense
report has not put in place by General
Directorate of Treasury to budgetary
units and they will not be able to prepare
their Qatia accounts until this report is
not being available by MoF to them.

To avoid delay in preparation of Qatia Ministry of Finance
accounts, it is required that MoF
complete their compliance with bank
on the specified time and hand over the
report of development budget expenses
to budgetary units for timely preparation
of Qatia accounts.
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17

Some of budgetary units mention that
some amounts are being increased in
their development budget without their
agreement at the end of year, which
caused problems in the expense of
mentioned budget and increment in
budget and a decrease in percentage
of expenses. For example, an amount of
Afs (10 millions) in development budget
of the Ministry of Hajj and Religious on
Mezan month and an amount of Afs (28
millions) in the budget of the Ministry
of Foreign Affairs in Qaws month had
increased without the agreement of
aforesaid ministries.

An increment in the budget of agencies
should be made based on prior
agreement of the agencies and as per
possibility of time for their expense.
Otherwise, such increment is not only
addressing budgetary units’ problems,
but also creates extra problems to the
authorities.

A number of central and local budgetary
units cannot use (M – 38) book
professionally and on the other side,
essential guidance and instructions are
not being provided by the Ministry of
Finance in this regards.

With considering to guidelines in cash
accounting manual, all budgetary units
are responsible to use (M38-) book
to control budget and prepare Qatia
accounts timely. Ministry of Finance and
Mustufiats should cooperate with and
provide instruction to authorities in this
regards.

18

Responsible Authorities

19

Expenses are not timely recorded in the In order to prevent from such problems,
FMIS system which leads to problems all expenses should be recorded timely
while preparing reports. A financial in in FMIS system.
charge of the one ministry claim that
those expenses occurred in the 2nd
month of fiscal year 1395, it was recorded
in the FMIS system in the 10th month of
the fiscal year.

20

At the end of fiscal year, a proper
and standardized format to prepare
operational and development Qatia
accounts has not been provided by the
Ministry of Finance to put on the access
of budgetary units. When we prepare
Qatia accounts and submit it to the
relevant section of General Directorate
of Treasury for compliance, responsible
officials of relevant sections draw red
and black lines on a number of columns
and on the numbers and the figures of
budgetary units’ accounts and reject their
Qatia accounts.

21

A number of budgetary units claims The FMIS system should be available for, Ministry of Finance
that they do not have access to the only to see and take information before
FMIS system to take annual expenditure the end of the year.
reports at the end of the fiscal year and
they have to go to MoF and take the
mentioned report. This issue causes that
they have to go many times to MoF to
take the reports and even they cannot be
able to see system’s contents.
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A specific and standardized format of Ministry of Finance
operational and development budgets
Qatia accounts and revenue Qatia
statement should be put on the access
of budgetary units by the ministry
of finance, before preparing Qatia
statements that based on that agencies
prepare their accounts and submit them
to MoF.
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Problems and Challenges

Solutions

12

There is no regular working schedule
for the compliance with budgetary units
from Ministry of Finance which leads that
all budgetary units daily refer to Ministry
of Finance for compliance until their turn
come over for compliance. This cause
wastage of entities time and delay in
preparing Qatia accounts.

To avoid budgetary units from divagation
and wastage of time, separate sectorial
committees should be established within
General Department of Treasury and
compliance of Qatia accounts should be
conducted based on specified time and
date to prevent of delay in preparation
of Qatia accounts.

13

Nonexistence of special units for
compliance and preparation of Qatia
accounts in the Ministry of Finance (only
assignment of one person in operating
budget and another one person in
development budget to comply with
budgetary units) takes a long time for
compliance so that some budgetary
units may take several weeks to look for
compliance.

14

In some cases, Ministry of Finance did not
provide accurate and reliable information
to budgetary units while preparing Qatia
accounts. In some cases, changes have
been made in Qatia accounts after
finalization of budgetary units’ Qatia
statements which leads to delay in
preparing Qatia accounts.

In order to avoid of subsequent changes Budgetary Units and
and delay in preparation of Qatia Ministry of Finance.
accounts, it will be better that essential
instructions and guidance should be
provided by General Department of
Treasury of MoF while preparing Qatia
accounts.
To avoid wastage of time, a staff of
relevant section of General Directorate
of Treasury should be appointed to
compile the mentioned documents.

15

Ministries and authorities’ development
budget accounted documents have been
delivered through the archives to MoF
and after passage of long time it has
been handing over to Communication
department of Treasury Directorate.
These are being in place in a mentioned
department without handing over
to responsible person which cause
problems.

To avoid of such subsequent problems,
any external amendment in agencies
budget should be made with close
understanding of agencies.

16

Transfer of funds from one agency to
another agency has been conducted
without
prior
notification
and
coordination of units of which their
funds are being deducted. E.g. Ministry
of Commerce and Industries claims that
an amount of (74 million) Afghani of
its budget was deducted without prior
notification to Breshna Shirkat, but it was
not notified to Ministry of Commerce.
Also, an amount of (45 million) Afs of
Ministry of Foreign Affairs was deducted
from original approved budget, but
Ministry of Foreign Affairs was not ever
known about this matter.
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Responsible Authorities
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Ministry of Finance should inform to
all provincial Mustufiats to register all
provincial units’ transfer bills as of the
transfer in FMIS system and not as
subsequent / final payments.

6

Another problem related to budgetary
unit is the registration of provincial units’
advances as final/ conclusive in FMIS
system. In some cases, after preparation
of Qatia accounts, M90- books which
are being sent by provincial units which
indicates that a portion of expenditure
related to provincial units’ advances are
not adjusted, while they are reflected
under subsequent payment (conclusive /
final payment) headings in Qatia accounts
which may cause problem in future.

7

Delivery of provincial reports through
post is a very big challenge on the way
of preparing Qatia accounts. Because,
central departments are not able to
prepare their Qatia accounts as per FMIS
system until these mentioned documents
are not being arrived.

To have timely access to provincial
reports, official emails should be created
to all local budgetary units and Mustufiats
so that at first they scan their reports
and send them through emails and later
on they send the original version of their
reports through the post.

8

Expenditure reports have been given
by the Ministry of Finance to budgetary
units for compliance, are without name
and signature of the responsible person
of MoF; and the budgetary units cannot
perform on the basis of such documents
which are without stamp and signature.

The sheet is considered invalid without
signature, therefore, Ministry of Finance
should seriously direct to relevant
department to make the report of
expenditure available for all departments
after taking a signature of a responsible
person.

9

Amendments in accounting codes do Any changes in accounting codes should
not inform timely to budgetary units. be simultaneously informed to all
(from MoF to central departments and budgetary units.
from Mustufiats to local departments)
which leads to problems while preparing
reports. In some cases, during compliance
it was observed that changes had been
made in some accounting codes without
ever informing budgetary units.

10

Reversed and cancelled checks do not To prevent delay in preparing Qatia Ministry of Finance
notified time to time to budgetary units. statements, all cancelled checks should
Most of budgetary units claims that timely be sent to the relevant agencies.
they have not been notified about their
cancelled checks so far.

11

Reverses related to expenditures
and salaries deducted from total
expenditures at the end of the year, while
deductions should be conducted based
on expenses’ reverses from expenditures
and salaries’ reverses from salaries.
However, at the end the of year, it is not
easily understandable that how much
of deducted amounts are related to
expenses and or salaries, which leads to
problems while preparing Qatia accounts
and requires re-compliance and will
cause more wastage of time.
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Responsible Authorities

Ministry of Finance should direct to the
relevant sections to deduct expenses’
reverses from expenditures and salaries’
reverses from salaries in order to avoid
subsequent problems.
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Challenges and Solutions to Prepare
and Audit Qatia Accounts
As the highest authority for financial affairs audit, Supreme Audit Office conducts Qatia Statement Audit besides performing other audits. The office
strives to present a clear depiction of financial situation of the country to the Presidential office and the National Assembly using the most appropriate
solutions. Considering the current trends in preparing the government’s Qatia Statement, there are some vital challenges and heterogeneity existing in
process of Qatia Statements preparation. Supreme Audit Office conducted a one-day seminar on “Qatia Statement Preparation and Audit: Challenges
and Solutions” to find out proper solutions for existing problems in respect to the Qatia Statement. Moreover, Supreme Audit Office invited the in-charges
of the related ministries and independent public organizations to participate in preliminary sessions from 2017-01-07 to 2017-01-10 to exchange views
on the relevant challenges and identify the appropriate solutions. After the sessions held with the relevant entities, Supreme Audit Office outlined the
entire challenges and solutions. Below is the summary and result of these sessions:

No

Problems and Challenges

Solutions

Responsible Authorities

The major problems that all budgetary
units are facing is that of lack of the essential
capacities in most local budgetary units
and provincials’ Mustufiats which leads
to timely unavailability of reports and or
presentation of reports in incomplete
forms, make delay in preparation of Qatia
Accounts.

Ministries, Departments and Ministry Budgetary Units and
of Finance under capacity building Ministry of Finance
of relevant sections, especially in
accounting and financial section of local
units and Mustufiats through organizing
short term training programs and
appointments of professional cadres in
accounting and financial fields take into
considerations. In addition, allowing to
have access to legislative documents,
procedures, guidelines, manuals and
circulars… etc, will also help departments
in capacity building areas.

2

Lack of coordination between provincial
Mustufiats and budgetary units as well as
lack of Mustufiats’ essential cooperation
in compliance with local budgetary units
and mismatch of provincial units’ reports
with Mustufiats and FMIS system reports.

Ministry of Finance should inform to all
Mustufiat to have overall and friendly
environment cooperation with local
budgetary units.

3

In some cases, reports of local budgetary
units have been arrived decorated with
stamped and confirmation of respective
Mustufiats are not complying with FMIS
system reports which cause problems
during preparing Qatia accounts. It shows
that some Mustufiats verify reports
without compliance and or they are not
conducting scrutiny compliance on them.

Ministry of Finance guide to all Mustufiats
in the provinces to be very careful in
compliance with all other local budgetary
units and refrain from the accuracy and
verification of mismatched reports.

4

Some of ministries and authorities’
accounting in charge have been claimed
that Mustufiats are not ready to conduct
monthly compliance with local budgetary
units and states that as the appropriation
approves on a quarterly basis, therefore,
compliance should also be conducted on
a quarterly basis.

It should be informed to all provincial
Mustufiats to comply their statement
of expenditure with provincial units at
the end of every month and in order to
institutionalize this issue, refrain from
the execution of their bills until the
authorities are not adopting compliance
of accounts.

5

Mustufiats do not cooperate in the timely
adjustment of advances which leads to
increase the level of amounts left behind
every budgetary units and on the other
hand creates problems while preparing
Qatia Statements.

Ministry of Finance should put pressure
on authorities through its provincial
Mustufiats to adjust their advances on
defined period (4 weeks). If they are not
able to adjust their prior accounts, so
avoid executing their subsequent bills.

1
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