صاحب امتياز :ادارة عالی تفتيش
مؤسس :پوهندوی دوکتور محمدشريف شريفي
هيئت تحرير :سيدمحمد مهدي حسيني،
سرمفتش سيد امين امين ،سرمفتش غالم سرور هاشمي،
محمدفاضل آرام ،امان الدين تيموري،
سرمفتشمحمدهاشمدالور،محمداحسانبابکرخیل،
فریدونحازم،سیدمحمدرضافخری،سیدعلیحسینیاحسان
ديزاين :ابوالفضل آیتی (کاج) ()0786546656
عکاس :عبدالمتین نوری
شماره تليفون0093 )0( 20 2521623 :
0093 )0( 787538595
پست بكس )2107( :پسته خانه ي مركزي
آدرس :داراالمان ،افشار ،جنب وزارت احیا و
انکشاف دهات
وبسایتwww.sao.gov.af :
ایمیلsao@sao.gov.af :

بهنامخدا

تفتيش
عالی
آمريت اطالعات و ارتباط عامه
اداره
فصلنامه تفتیش

فهرست مطالب
یادداشت اداره

یادداشت اداره 2 ...................................................................................................................................................................
گزارش ها

گزارش ها 3 ..........................................................................................................................................................................
مقاالت

د ښــځې موقف او منزلت په اسالمي ټولنه کې! ..........................................................................................................................
اداره عالی تفتیش و اولین تجربه ارزیابی سیستم کنترول داخلی ................................................................................
چگونگی رشد عواید و جلوگیری از اتالف عواید دولت .................................................................................................
کاربرد سیستم اطالعات اداره امولی مالی افغانستان ( )AFMISدر بازرسی .............................................................
تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان ..........................................................................................
جایگاه اداره عالی تفتیش در حسابرسی عامه ...............................................................................................................
بررسی راهکارهای موثر در مقابله با پدیده شوم پولشویی در بانک ها و موسسات مالی .........................................
اندازه گیری تاثیرات یافته ها و سفارشات تفتیش ........................................................................................................
که چیرې دپلټنې هڅې ګړندۍ شي هومره به روڼوالی زیات وي ...............................................................................................
مروری بر بازرسی پروژه های انکشافی مساعدت های بانک جهانی ..........................................................................
شعر ....................................................................................................................................................................................
مقاالت انگلیسی ................................................................................................................................................................

..
..
..
.

مجله تفتیش همه قلم به دستان در عرصه علم و پژوهش را جهت ارسال آثار خود دعوت به همكاري مي كند.
مطالب ارسالي برگردانده نمي شود ،حق ويرايش مطالب ارسالي براي مجله محفوظ است.
چنانچه مطالب ترجمه شده مي باشد ،متن زبان اصلي را نيز ارسال فرمائيد.
در صورت امكان به همراه نوشته ها ،تصاوير مرتبط را نيز ارسال فرمائيد.
مقاله هاي چاپ شده الزاماً به منزله نظرات مجله نمي باشد.
در صورت استفاده از منابع ،نشاني آن را قيد فرمائيد.
استفاده از مطالب مجله با ذكر منبع بالمانع است.

25
30
32
36
40
42
44
46
49
52
58
60

یاد
داشت
یادداش اداره
ت
اداره

یاد
د
ا
ش
ت
اداره

حساب قطعیه آیینه تمام
نماي چگونگي تحقق
بودجه
حساب قطعیه ثبت مکمل اجرای مصارف ساالنه واحدهای بودجوی دولت را به
مقایسهبودجهمنظورشدهبهتفکیکتادیاتقبلیوبعدیوثبتمکملعوایددولت
را با نظرداشت وجوه تحقق یافته و تحصیل شده به مقایسه پالن پیش بینی شده ،نشان
میدهد و یا به عباره دیگرحساب قطعیه صورت حسابی است که چگونگی تحقق
بودجه و وضعیت مالی کشور را طی یک دوره مالی معموأل یک سال ارایه مینماید.
حسابقطعیهآئینهتمامنمایچگونگیتحققبودجهاست.
با ترتیب حساب قطعیه وزارت مالیه و مقامات ذیصالح در روشنی قرار میگیرند
که اجراات بودجوی چگونه صورت گرفته ،درکدام عرصهها عقبمانی و درکدام
بخشها اجراات بیش از پیشبینی تحقق پذیرفته است .ارزیابی علل عقب مانی و
افزایش ،مراجع ترتیب کننده وتصویب کننده را درترتیب بودجه سال بعد ،یاری
میرساند .هرگاه از چگونگی اجراات معلومات دقیق و روشن در اختیار نداشته باشیم،
ترتیب بودجههای بعدی شکل آفاقی داشته و تطبیق آن ادارات را به مشکالت مواجه
میسازد.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،بودجه و حساب قطعیه خود را تحت سه صورت
حساب ارائه میکند .این صورت حسابها عبارتند از حساب قطعیه مصارف بودجه
عادی،حسابقطعیهمصارفبودجهانکشافیوحسابقطعیهعوایدمیباشد.مصارف
بودجه عادی دولت عبارت است از مصارف فعالیتهای عادی سال جاری که شامل
معاشات استفاده از اجناس و خدمات ،پرداخت تکتانه و قسط قروض ،سبسایدیها،
مساعدتها ،سهمیههای اجتماعی و کسب دارایی بوده و مصارف انکشافی قرار
مالحظه حساب قطعیه مرتبه وزارت محترم مالیه ،عمدتاً شامل کود ( 22استفاده از
اجناس و خدمات) وکود( 25کسب دارایی) میباشد.
حکومت مصارف واحدهای بودجوی را از طریق حساب واحد خزاین وزارت
مالیهتنظیممینماید،بدینترتیبوزارتخانهها،اداراتمستقل،مستوفیتهاوسایر
نهادهای بودجوی حسابات بانکی مشخص وتحت کنترول نداشته و دارای هیچ نوع
بیالنس نقدی مستقل نمیباشند؛ زیرا تمام عواید ،به شمول دریافت کمکها در
حسابواحدخزاینتنظیموتمامپرداختهایوزارتخانهها،اداراتمستقلوسایر
نهادها بعد از منظوری مقامات ذیصالح در وزارت مالیه از حساب واحد خزاین اجراء
میشود .پرداختها مطابق به محتویات فورم م 16و اسناد ضمایم آن طی مراحل شده
و در سیستم اداره مالی افغانستان ( )AFMISثبت میگردد.
بودجه انکشافی که عمدتأ از طریق مساعدتها و تعهدکشورها و نهادهای کمک
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کننده و قسما از عواید داخلی و قروض مورد
اجراء قرار میگیرد ،هر پروژه با توجه به وجوه
مشخص آن در بودجه پیش برده شده و در
صورتی که کار پروژه طی سال مالی مربوطه
ختم نگردد ،وجوه باقیمانده به سال مابعد انتقال
میگردد.
تمام حسابات بانکی که از طریق بودجه اصلی
مورد اجراء قرار میگیرند تحت کنترول
حساب واحد خزاین میباشد .این حسابات
شامل حساب واحد خزاین در بخش بودجه
عادی و حسابات مربوط به پروژههای انکشافی
که از طریق کشورهای کمک کننده تمویل
میشود میباشد .حساب واحد خزاین به طور
روزانه و به اساس راپورهای والیتی به شکل
ماهوارتطبیقمیگردد.
دولت یک قسمتی از نیازمندیهای
بودجه خویش را از طریق عواید داخلی و
مساعدتهای کشورها و نهادهای کمک
کنندهتمویلمینماید،گرچهبودجهانکشافی
عمدتاً از طریق مساعدتها و در برخی موارد
ازطریق عواید داخلی و قروض تمویل و از
طریق بودجه ملی به مصرف میرسد ،ولی
یک قسمت زیاد مصارف انکشافی که آن
هم از بخش مساعدتهای بالعوض است به
طور مستقیم به مصرف میرسد که بنام بودجه
خارجی یاد میشود و در سیستم اداره مالی
افغانستان ( )AFMISوحساب قطعیه دولت
شاملنمیباشد.
بناء بمنظور داشتن تصویر واضح و روشن
صورت تحقق و تحصیل عواید و چگونگی
مصارف سال مالی و جلوگیری از خطرات
احتمالی عدم تحقق و تطبیق بودجه ،ترتیب و
بازرسی حساب قطعیه ،امرالزمی و ضروری
است و به همین دلیل قوانین ترتیب و بازرسی
آن را هدایت داده و وزارت مالیه مکلف است
تا در ختم سال مالی آن بخش از عوایدی که
از طریق دولت جمع آوری و مصارفی که از
طریق بودجه دولت صورت میگیرد ،حساب
قطعیه آن را ترتیب و مطابق به قانون بعد از
بازرسی توسط اداره عالی تفتیش ،به شورای
محترمملی،ارایهنماید.

گزارشها

احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور:

در صورت توجه جدی رهبری حکومت به اداره عالي
تفتیش فساد مالي و حسابي وجود نخواهد داشت

محفلی به تاریخ  9جدی با اشتراک محترم
ق العاده رئیس
احمدضیاء مسعود نماینده فو 
جمهور در امور اصالحات و حکومتداری
خوب به مناسبت اختتام برنامه مسلکی
تفتیش در اداره عالی تفتیش برگزار شد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه
اداره عالی تفتیش؛ در این محفل محترم
احمدضیاء مسعود نماینده رئیس جمهور
در امور اصالحات و حکومت داری خوب
و پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی
رئیس اداره عالی تفتیش طی سخنانی به

جایگاه این اداره در تامین شفافیت مالی و مبارزه جدی با فساد اشاره کردند.
در ابتدای این محفل دوکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی افغانستان ضمن خوش آمدید به
محترم احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور افزودند :تشریف آوری نماینده رئیس جمهور
را برای اولین بار به اداره عالی تفتیش که به مناسبت اختتام کورس یک ماهه اداره عالی تفتیش تدویر
گردیده ،صمیمانه خوش آمدید میگویم در حالیکه با فعالیتهای که در این مقطع حساس تاریخی
بدوش دارند؛ با توجه به جایگاه که اداره عالی تفتیش دارد در اداره عالی تفتیش حضور به هم رساندند.
رئیس اداره عالی تفتیش ضمن معرفی اداره عالی تفتیش افزوند :میخواهم در یک وقت کم اداره
عالی تفتیش را به حضور جاللتمآب نماینده فوق العاده رییس جمهور به معرفی بگیرم ،هفتاد و دو سال
قبل اداره عالی تفتیش زیر عنوان دیوان محاسبات ایجاد شد ،هدف دیوان محاسبات از نخستین سپیده
دم ایجادش تا اکنون که فراز و فرودهایی را در بستر سیاسی افغانستان داشته ،همانا حصول اطمینان از
چگونگی اجراآت مالی و حسابی ادارات افغانستان است .همان قسمی که عقربه زمان از سال 1321
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تا اکنون تغییر کرده ،صالحیتها ،اهداف ،وظایف،
توانمندیها ،باال بردن کیفیت و کمیت کاری این اداره
نیز باالرفته است.
ایشان خاطر نشان ساختند :اکنون  465تن از منسوبین اداره
عالی تفتیش در ترکیب  13ریاست و آمریت توسط دو
معاون (معاون مسلکی و معاون مالی و اداری) و یک
رییس -رییس اداره عالی تفتیش  -رهبری میشود .عالوه
بر این؛ اداره دارای چهار زون ساحوی هم میباشد و
کارهای زون های ساحوی به سرعت ادامه دارد.
دوکتور شریفی با اشاره به اهداف مهم اداره اضافه نمود:
هدف اساسی اداره عالی تفتیش این است که مردم افغانستان
از طریق نمایندههای خود بدانند که امک=انات مالی
خود را به اختیار آنها گذاشتهاند تا این امکانات مالی را
نمایندههای مردم افغانستان به حکومت بسپارند وحکومت
به منظور رفاه و عرضه خدمات ،از پول به درستی مصرف
کنند تا زمینه رفاه مردم را مساعد بسازند .بناء همه ساله
دولت افغانستان از طریق حکومت و وزارت مالیه بودجه را
ترتیب و به بخشهای مختلف ادارات دولتی میسپارد تا
طی یک سال مالی بودجه خود را مصرف نمایند.
اداره ای که چنین معلوماتی را در اختیار نمایندههای ملت
افغانستان میگذارد آن اداره باید یک اداره مستقل ،بیطرف
و در جنب هیچ یک از قوای ثالثه قرار نداشته باشد .این
اداره در اداره عامه افغانستان عبارت از اداره عالی تفتیش
است .اداره عالی تفتیش در شش ماه توسط کمیسیون
مربوطه خود به وزارت مالیه مراجعه نموده ،تمام اجراات
مالی وزارتخانهها را در یک سیستم که بنام حساب قطیعه
ترتیب شده و وزارت مالیه آنرا به دسترس ما قرار میدهد؛
بررسی نموده و از چند و چون اجراآت مالی ،نواقص،
کاستیها ،تخطی و تخلفات در راپور خود که بنام گزارش

4

[تفتیش،شمارهچهارم]

حساب قطعیه دولت نامیده میشود؛ به پارلمان ارایه میکند .وظیفه شورای ملی
این است که توسط کمیسیون مالی و بودجه گزارش اداره عالی تفتیش را دقیقا
بررسی مینماید.
ایشان در ادامه افزودند :ما در راستای مبارزه با فساد اداری وقتی میتوانیم نقشی
را ایفا نماییم که مفتشین ما هنگام بازرسیهای حسابات مالی در ادارات به مواردی
برخورد نمایند که تخطیهای قانونی و تخلفات صورت گرفته باشد و براساس
تخطی از قانون الزمه پالیسی اداره و قوانین اداره این است که دوسیه هایی را
که در این راستا بروز میکند ترتیب کند و به اداره لوی حارنوالی جهت تحقیق
بیشتر ارسال نماید .ما طی دوازده سال گذشته حدود  282دوسیه جرمی را به
اداره محترم خارنوالی فرستادیم که حجم مجموعی این دوسیه ها ممکن باالتر
از  9ملیارد افغانی باشد .باید بگویم صرفا از  282دوسیه  9دوسیه برای ما پاسخ
داده شده 24 ،دوسیه تحت دوران بوده و بقیه دوسیه ها به دسترس اداره عالی
تفتیش قرار نگرفته است.
رئیس اداره عالی تفتیش با اشاره به برخی از دستاوردهای اداره خاطر نشان
ساختند :اداره عالی تفتیش به عنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امور مالی
و حسابی به مقیاس کشور است .از دفتر رییس جمهور شروع تا به قوای ثالثه
و تمام اداراتی که به گونهای از دولت پول میگیرند مطابق به پالن ،حساب
میگیریم .بازرسیهای این اداره نیز مطابق به معیارات انتوسای ،بیطرفانه و
مستقالنه صورت میگیرد.
دکتور شریفی با اشاره به برنامههای آتی این اداره افزودند :در اداره عالی تفتیش
از لحاظ امکانات مادی که یک کارمند خدمات عامه به آن نیاز داشته باشد در
این ادار ه مساعد میباشد .تنها توجه مقام رهبری به این است که کیفیت تفتیش
را ارتقا بدهد با توجه به ارتقای کیفیت چنین است که حضورشایسته شما در این
اداره به همین مناسبت است که اکنون مفتشین اداره عالی تفتیش طی یک ماه
توسط آموزگاران خارجی وداخلی پدیدههای جدید علمی را درعرصه مسلکی
تفتیش آموزش دیدهاند تا بتوانند در سال مالی که پیش رو قرار دارد در عمل
تطبیق نمایند واین اصل است که اداره به آن بیشتر توجه دارد.
رییس اداره عالی تفتیش در ضمن سخنان خویش افزود «برای پیشبرد امورات
حسابی ومالی کشور ،اداره عالی تفتیش نیاز مبرم میداند تا یک کمیته تحت

عنوان «حسابات عامه» در جنب سایر
کمیتههای مجلس نمایندگان این کشور
ایجاد گردد تا شهروندان غیور وبا دیانت
این مرز و بوم از آنچه که در نظام مالی
کشور به وقوع میپوندد اطمینان حاصل
نمایند.
متعاقبا محترم احمدضیا مسعود نماینده فوق
العاده رییس جمهور در امور اصالحات
و حکومتداری خوب نیز طی سخنانی
افزودند :خیلی خرسندم که در اداره عالی
تفتیش که حیثیت یک نهاد بسیار مهم را در
تامین شفافیت مالی تمام ادارات افغانستان
دارد؛ قرار دارم .مسئولیتهایی که این اداره
در قبال ادارات و مردم افغانستان دارد و
درجمع همه ادارات دولتی؛ جایگاه مبارزه
با فساد اداری جایگاه بسیار خوب را دارد.
ایشان در ادامه افزودند :هرگاه در مورد این
اداره از طرف دولت توجه صورت بگیرد
در افغانستان عزیز ما هیچ گونه فساد مالی
و حسابی وجود نخواهد داشت مشروط به
این که هم اداره یک جایگاه انقالبی داشته
باشد و هم مورد توجه و پشتیبانی رهبری
حکومت قرار بگیرد.
شما میدانید فساد یک پدیده منفی
درادارات افغانستان است که سبب این شده
است تا افغانستان نتواند به صورت درست
به سوی پیشرفت وطرقی برود و منحیث
عوامل بازدارند در راه انکشافی و اجتماعی
مردم ما قرار گرفته است .هرگاه این اداره

به عنوان اداره مستقل عمل بکند من یقین کامل دارم که در افغانستان شفافیت در حسابدهی به وجود
خواهد آمد.
نماینده رئیس جمهور در امور اصالحات و حکومت داری خوب خاطر نشان ساختند :امروز هر آیینه
عواید به صورت درست جمع آوری گردد ،بدون شک بودجه ملی از طریق عواید ملی میتواند تامین
شود اما امروز  35فیصد بودجه ملی از طریق عواید ملی صورت میگیرد و متباقی بودجه حیف و میل
میگردد و با توجه به روی کارآمدن حکومت وحدت ملی باید پالیسیهای جدیدی ساخته شود که ما
بتوانیم شفافیت کامل را در ادارات تامین نماییم.
ایشان در ادامه افزودند :هرگاه اداره عالی تفتیش یافتههای خود را در هر سه ماه با ما شریک بسازد و
همچنان در هر سه ماه از منسوبین لوی خارنوالی ،اصالحات اداری و اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه
و سایر نهادهایی که کارشان ارتباط به تامین شفافیت مالی باشد و کمیته مشترک داشته باشیم و رییس
عمومی این اداره یافتههای خود را در حضور رسانهها بیان نمایند ما میتوانیم فساد را از بین ببریم.
این جلسه با توزیع گواهی نامهها به مفتشینی که در این برنامه اشتراک داشتند ازطرف نماینده فوق العاده
رییس جمهور در حکومتداری خوب و پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی
تفتیش افغانستان پایان یافت .این برنامه که به مدت یک ماه دوام داشت مفتشین را با آخرین دستاوردها
و متودهای تفتیش در عرصههای مختلف آشنا کرده و زمینه ارتقای ظرفیت آنها را فراهم ساخت.
یادآوری میشود که پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی تفیش چندی قبل نیز
دیداری با نماینده رئیس جمهور در امور اصالحات و حکومت داری خوب داشتند که در این مالقات
نیز روی نقش اداره عالی تفتیش در تامین شفافیت مالی و برنامههای آتی این اداره در تفاهم با نماینده
رئیس جمهور رایزنی و صحبت صورت گرفت.
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با حضور معاون دوم ریاست جمهوری برنامه آموزشی «ترتیب و بازرسی
حسابقطعیهدولت،چالشهاوراهکارها»افتتاحگردید

اداره عالی تفتیش برنامه آموزشی یک
هفته ای حساب قطعیه؛ تحت عنوان «ترتیب
و بازرسی حساب قطعیه دولت ،چالشها و
راهکارها» را با حضور معاون دوم ریاست
جمهوری ،رئیس کمسیون مالی و بودجه
مجلس نمایندگان ،تمامی معینان مالی و روسای
مالی ادارات بودجوی و کارمندان ذیدخل در
ترتیب حساب قطعیه ادارات به تاریخ  9حوت
افتتاح کرد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه،
قانونپوه سرور دانش؛ معاون دوم ریاست
جمهوری در مراسم افتتاحیه ،تنظیم امورمالی
دولت را یکی ازمشکالت دولتها عنوان کرده
و گفت که پیشرفت ،مبارزه با فقر و بیکاری به
طور مستقیم ارتباط با مدیریت امورمالی دولت
دارد.
آقای دانش تحقق عواید و مصارف ،در مطابقت
با قانون ،شفافیت در محاسبات دولتی ،بهبود و
ت ارگان های دولتی را از اهداف
ارتقای فعالی 
مهم اداره عالی تفتیش عنوان کرد.
آقای دانش گفت :رهبری حکومت وحدت
ملی افغانستان تعهد بر مبارزه علیه فساد اداری
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داشته و بر اساس آن یگانه مرجع تفتیش ارگانهای دولتی میتواند اداره عالی تفتیش
باشد.
وی افزود :اداره عالی تفتیش تنها اداره ای است که صالحیت تفتیش در سطح کشور
را دارد و هیچ نهاد دیگری نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند به همین
دلیل حفظ بی طرفی و استقالل این اداره اهمیت خاص دارد.
معاون رییس جمهور هم چنین گفت :اداره عالی تفتیش اگر بخواهد به اهداف تعیین
شده در قانون دست پیدا کند ،باید قبل از هر چیزی به استخدام افراد شایسته و پاک
نفس و ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان خود تالش کند.
وی تصریح کرد :از آنجا که مبارزه با فساد و قانون شکنی در صدر برنامههای رئیس
جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی قرار دارد ،از اداره عالی تفتیش میخواهیم که
در مورد تطبیق قانون و جلوگیری از فساد مخصوصا در عرصه بودجه و اموال عمومی
از هیچ تالشی دریغ نورزد و با جرئت و قاطعیت در مقابل قانون شکنی و تخطیهای
مقامات و ادارات دولتی بایستد.
آقای دانش همچنان از رهبری اداره عالی تفتیش خواست که در ظرفیت سازی
کارمندان این اداره توجه نماید.
همچنین در این محفل پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی؛ رئیس اداره عالی
تفتیش حساب قطعیه ،دولت را آیینه تمام نمای وضعیت مالی کشور عنوان کرده و
گفت که وزرات مالیه مکلفیت دارد تا حساب قطعیه تمام واحدهای بودجوی را در
وقت معینه آن تنظیم کرده و به اداره عالی تفتیش ارسال نماید.
رئیس اداره عالی تفتیش خاطر نشان ساخت که پروسه ترتیب و بازرسی حساب قطعیه
شامل چهارحلقه بوده که واحدهای بودجه ای ،وزارت مالیه ،اداره عالی تفتیش و
شورای ملی را شامل میشود.

رییس اداره عالی تفتیش:

عدم پیگیری گزارشهای اداره
عالی تفتیش در مورد کم کاریهای
وزارت خانهها در بودجه دولت ،جفا
در حق مردم افغانستان است.

دکتور شریفی در ادامه خاطر نشان ساخت که حساب قطعیه
تمام واحدهای دولت در  ۳۱جوزا به کمیسیون مالی بودجه
شورای ملی ارسال خواهد شد.
پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره تفتیش از
کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی خواست که یافتههای
حساب قطعیه اداره تفتیش را جدی بگیرد.
وی خطاب به نمایندگان اظهار داشت که عدم پیگیری
گزارشهای اداره تفتیش در مورد کم کاریهای وزارت
خانهها در بودجه دولت ،جفا در حق مردم افغانستان است.
هم چنین در این محفل محمدآقا کوهستانی رئیس عمومی
خزاین وزارت مالیه نیز در سخنانی با اشاره به سیستم امور مالی
در افغانستان؛ این سیستم را یکی از پیشرفتهترین سیستمهای
مالی در سطح منطقه دانست که بر اساس آن ما میتوانیم هم
در حوزه تادیات و هم عواید ،راپورهای دقیقی از کارکرد
والیات و واحدهای بودجوی در کشور داشته باشیم.
وی با اشاره به ترتیب حساب قطعیه در ادارات خاطر نشان
ساخت :ما هیچ وقت نمیتوانیم بگوییم که در ترتیب قطعیه
مشکالت نیست .ما مشکالتی داریم که یکی از مهمترین
آنها عدم موجودیت کارمندان حسابی مخصوصا در
سطح والیات و ولسوالیهاست .با وجود این ما در  6زون
مراکز آموزشی ایجاد کردهایم که این مراکز آموزشی در
زون های مختلف کارمندان حسابی را در سطح والیات و
ولسوالی های مربوطه تحت پوشش قرار میدهد .هم چنین
ما در پهلوی این سیستم؛ تعلیمات نامه حسابی سابقه را نیز
که به صورت منوال است حذف نکردهایم؛ که بر اساس آن
میتوانیم به سطح والسوالی ها راپور بگیریم و آنرا به صورت
قطعیه توحید کنیم.
وی خطاب به واحدهای بودجوی گفت که ادارات بودجوی
باید توجه بیشتری بر کارمندان حسابی داشته باشند زیرا
ترتیب حساب قطعیه از همان مامور جزء شروع می شودو در
صورت عدم ظرفیت کافی؛ ترتیب و بازرسی حساب قطعیه
هم با مشکل مواجه خواهد شد .وی در پایان نیز از مفتشین
اداره عالی تفتیش خواست آنها باید دفاتر حسابی را که
خود ماخذ قطعیه هستند نیز مورد بررسی قرار دهند .به طور
مثال دفاترم  38که ادارات بودجوی این دفتر را چطور ترتیب

کنند؛ و یا دفاترم  22چطور گزارش داده میشود .فعالیتهای از این دست بسیار
میتواند در ترتیب بی عیب و نقص قطعیه از سوی واحدهای بودجوی موثر باشد.
در این محفل همچنین امیرخان یار رئیس کمسیون مالی و بودجه ضمن ابراز
خوشنودی از تدویر این برنامه گفت :پارلمان افغانستان در دوره  ۱۵و  ۱۶درباره قطعیه
بحثهای جدی نموده و قطعیه را مورد بررسی جدی قرار داده بود .من مدت چهار
سال میشود که رییس این کمیسون میباشم .درسال اول ما نو بودیم و شورا هم
جدیدا تاسیس شده بود و کمیسون هم جدید بود شما میدانید قطعیه هم یک بخش
تخنیکی است درسال اول ما این موضوع را بسیار جدی گرفتیم و به تعداد یازده تن
از وزیر صاحبان را بر بنیاد گزارش حساب قطعیه اداره عالی تفتیش مورد استیضاح
قراردادیم.
وی در ادامه افزود :در چندین سال گذشته در جامعه ما و شما که مسایل فساد
درافغانستان مروج شده و به اوج خویش رسیده است .جناب شریفی صاحب به یک
موضوع اشاره نمود که پارلمان و ولسی جرگه باالی عواید ومصارف باید نظارت
جدی داشته باشند .درسال اول ما نظارت خویش را به شکل جدی شروع نمودیم و
بر بنیاد گزارش حساب قطعیه اداره عالی تفتیش وقتی که وزیر صاحبان را خواستیم و
بررسی خویش را شروع نمودیم متاسفانه گزارشهایی که به ما داده شده بود با دالیلی
که از طرف وزارتها پیش شد؛ ما دلیلی نداشتیم .بالخره موضوع را با تاالر شریک
ساختیم در تاالر هم مشوره ما چنین شد که در آینده باید با قطعیه و با اسناد خویش
برخورد تخنیکینماییم.
امیر خان یار در ادامه ضمن اشاره به قطعیه سالهای گذشته افزود :ما چهار مورد را
در قطعیه گذشته بسیار جدی گرفته و بررسی نمودیم که این مسایل عبارت بود از
اینکه یک تعداد ادارات قوانین مالی را رعایت ننموده و قوانین را زیر پا نمودهاند ما
این موضوعات را به حارنوالی ارسال نموده بودیم ولی نتایج آن قناعت بخش نبود
این بار ما با حارنوالی یکجا کمیته ای را تشکیل دادیم که اداراتی که قوانین را زیر پا
نمودهاند مورد بررسی قرار میدهیم و نتایج آن را میخواهیم و مسئله دیگر این که
یک تعداد وزارتها یک تعداد اصول قبول شده جهانی ادارات بودجوی حسابی را
در نظر نگرفته بود و یک تعداد ادارات مشکل تخنیکی داشتند که ما در این مورد
بحث نمودیم و آنها را خواستیم که در آینده چنین مشکل تخنیکی در قطعیه وجود
نداشته باشد.
خاطر نشان میشود در این محفل معین مالی و اداری وزارت امور زنان به نمایندگی از
واحدهای بودجوی و محترم عبدالرزاق زاللی معاون مالی و اداری اداره عالی مبارزه
با فساد اداری در رابطه با برخی از مشکالت ترتیب حساب قطعیه و مسایل مربوط به
آن به ایراد سخن پرداختند.
گفتنی است که برنامه آموزشی «ترتیب و بازرسی حساب قطعیه دولت؛ چالشها و راه
کارها» برنامه ای است که برای یک هفته طول کشید و عالوه بر ارزیابی چالشهای
عمده و مشکالت مهم در ترتیب و بازرسی حساب قطعیه دولت به موضوعات مهمی
چون معیارات بین المللی حسابداری ،معیارات تفتیش صورتهای مالی؛ توسط
اساتید و مشاورین خارجی به روسای مالی ادارات و کارمندانی که در ترتیب حساب
قطعیه دخیل هستند تدریس شد.
الزم به یادآوری است معاون رییس جمهور در حاشیه این محفل از کتاب خانه اداره
عالی تفتیش دیدن کرد و بر غنی ساختن این کتابخانه تاکید کرد .ایشان هم چنین بعد
از بازدید از قسمتهای مختلف اداره چشم دیدهای خود را از اداره عالی تفتیش در
کتاب خاطرات این اداره به رشته تحریر در آورد.
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متن سخنرانی پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره
عالی تفتیش در برنامه آموزشی «ترتیب و بازرسی حساب قطعیه،
چالشها و راهکارها»

رئیس اداره عالی تفتیش در افتتاح برنامه آموزشی
ترتیب و بازرسی حساب قطعیه؛ چالشها و
راهکارها که در تاریخ  9حوت برگزار شده
بود ،در رابطه به کارکردهای اداره عالی تفتیش،
چگونگی بازرسی حساب قطعیه دولت از سوی
این اداره و ارتباط اداره عالی تفتیش با نهادهایی
چون شورای ملی و ریاست جمهوری؛ سخنان
مبسوطی را ارایه کردند که از نظر شما میگذرد.
اجازه میخواهم در قدم نخست تشریف آوری
جاللتمابمعاوندومریاستجمهوریرابهتمام
شما در مقر اداره عالی تفتیش به مناسبت افتتاح
کورس آموزشی زیر عنوان «ترتیب بازرسی
حساب قطعیه چالشها و راهکارها» را صمیمانه
خیرمقدمگفته؛خوشآمدیدبگویم.
حضور بایسته و فرهیخته جناب معاون دوم
ریاستجمهوریهمراهتکتکشماعزیزاندر
واقع افتخاری است که نصیب اداره عالی تفتیش
شده و از جانب دیگر اهمیت و جایگاه اداره عالی
تفتیش را در پیوند به گزارشاتی که از جانب این
اداره در موارد مختلف به مقام محترم ریاست
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جمهوریوشورایملیارایهمیگردد؛بازتابمیدهد.
حضار عالیقدر! پیش از اینکه موضوعات دیگری را خدمت شما به عرض برسانم جا دارد
که مراتب تسلیت خود را به مناسبت برف باریهای شدیدی که در قراء و قصبات برخی از
والیات ما جان بیشتر از صدها تن از هم وطنان مان را گرفته ،به باز ماندگانشان تقدیم نمایم
و از بارگاه الهی برای کسانی که شهید شدهاند ،بهشت برین آرزو و برای باقیماندههای ایشان
صبرجمیلآرزوکنم.
تدویرکورس یک هفته ای ترتیب و بازرسی حساب قطعیه در شرایطی تدویر میگردد که
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت وحدت ملی  ۱۵۰روزه میشود ،در جریان
این مدت با توجه به اهمیت و جایگاه اداره عالی تفتیش؛ مقام محترم ریاست جمهوری در
راس جاللتمآب داکتر محمد اشرف غنی؛ چهار بار مسئولین این اداره را مالقات کرده و
در هر بار به خاطر ایجاد اداره شفاف و حکومتداری خوب در مقیاس کشور ،هدایاتی را
صادر فرمودهاند .اهمیت و جایگاه این اداره وگزارشات مبسوط این اداره در حدی است که
مقام محترم ریاست جمهوری در نخستین جلسه کابینه هدایت فرمودند تا گزارش حساب
قطعیه سال  ۱۳۹۲را در نخستین اجالس وزرای جدید خدمتشان ارایه کنم و چند و چون
بازرسیهای خودرا در حضور ایشان گزارش داده تا در نخستین روزها توجه جدی داشته
باشندکهقطعیههایبعدیبهصورتشفاف ،بیعیبوبدونکمیوکاستیترتیبگردد.
حضور معاون دوم ریاست جمهوری در جنب ما و شما گواهی دیگری است که ادعایمان
رامبنیبرجدیگرفتنگزارشحسابقطعیهتوسطمقامریاستجمهوریبرمالمیسازد،
زمانی که ریاست جمهوری به این پیمانه روی گزارش حساب قطعیه مکث میکنند پس
حسابقطعیهچیست؟همهشمامیدانیدکهحسابقطعیهچیستولیمنشمهآنراخدمت

شما به عرض میرسانم «ثبت اجراات مالی انجام یافته تمام
واحدهای بودجوی و تحقق عوایدشان در جریان یک سال
مالی عبارت از حساب قطعیه دولت است» و یا به عبارت دیگر
آیینه تمام نمای وضعیت مالی کشور درگزارشی مبسوط که
باالتر از  ۱۵۰صفحه است به مقام محترم ریاست جمهوری
وشورای ملی ارایه میشود در واقع همین گزارش آیینه تمام
نمایوضعیتمالیکشوردریکسالمالیاستواینوظیفه
یکی از اهداف عالی اداره عالی تفتیش بوده و پیوسته از سال
 ۱۳۸۲به این طرف ،قطعیه ترتیب شده؛ به مقام محترم ریاست
جمهوری و همزمان به شورای ملی ارایه شده است .در ترتیب
حساب قطعیه چهار حلقه شامل است؛ واحدهای بودجوی،
وزارت محترم مالیه که خود یکی از واحدهای بودجوی
است ،اداره عالی تفتیش به عنوان حسابرس و شورای ملی به
عنوان نظارت کننده .اینها هر کدام وظایف خود را دارند،
واحدهای بودجوی ناگزیر هستند بر اساس تعریف مختصر
که خدمت شما ارایه گردید و بر بنیاد فورم های متعددی که
در زمینه وجود دارد؛ چگونگی اجراات مالی یک ساله خود
را ترتیب و به اسرع وقت به وزارت محترم مالیه ارایه کنند.
وزارتمحترممالیهمکلفیتداردکهتاقطعیهمرتبهتمامواحد
بودجویرادرمعیادمعینهترتیبوتنظیمکنندوباپروسیجری
که وجود دارد پس از ترتیب ،به اداره عالی تفتیش جهت
حسابرسی و بازرسی ارایه نمایند .اداره عالی تفتیش نیز در
معیادمعینهکاربازرسیخودراتماممیکنددرروزهایپایانی
یافتههای خود را بر اساس اصول انتوسای با مراجع مربوط
منجمله وزارت محترم مالیه شریک ساخته و نظریات وزارت
محترم مالیه را در رابطه به گزارش مرتبه خود اخذ میکند تا
جایی که نظریات وزارت محترم مالیه در گزارش مرتبه اداره
قناعت کمیسیون بازرسی حساب قطعیه را فراهم کرد آنرا
میپذیرد و در جاهایی که قناعت را فراهم ساخته نتوانست ما
بر اساس قانون جهانی تفتیش نظریات وزارت محترم مالیه را
درگزارشخودانعکاسمیدهیم.هرگاهشماقطعیههایاداره
عالی تفتیش را مطالعه کرده باشید چنین اجراات قبال صورت
گرفته است .بعد از اینکه گزارش ما ترتیب میشود در ۳۱
جوزا ما باید گزارش خود را نظر به قانون به کمیسیون مالی و
بودجهشورایملیبفرستیم.
در کمیسیون محترم مالی و بودجه این موضوع بحثهای
طوالنی را ایجاب میکند؛ وزرا و مسئولین اداره عالی تفتیش
خواسته میشوند و بارها چنین کاری صورت میگیرد .شما

به یاد دارید در برخی حالت قطعیه چنان جدی گرفته میشود که  ۱۱وزیر را شورای ملی به
حالت استیضاح دعوت میکند طوری که احتمال میرفت دو یا سه وزیر سلب اعتماد گردد
ولیمتاسفانهکهچنینچیزیصورتنمیگیرد.امیدوارهستیمکمیسیونمحترممالیوبودجه
با توجه به شرایط نوین حاکم در کشور؛ قطعیه اداره عالی تفتیش را نسبت به سالهای دیگر
جدیتر بگیرد .حداقل از اجرااتی که وزارت خانهها انجام دادهاند در قبال چگونگی اجراات
مالیشانمجازاتومکافاتیراهمداشتهباشند.
گزارشحسابقطعیهدر ۱۷۰صفحهدرصورتعدمپیگیریکمیسیونمحترممالیوبودجه
در واقع جهدیست بی توفیق وسعیی است عبث .گزارش اداره عالی تفتیش در شورای ملی
بحث طوالنی میشود ولی ایشان هم مشکالتی که دارند و یا قانون برایشان اجازه نمیدهد یا
رد میشود یا هم تایید میگردد.
رد و تایید شدن با وجود اینکه شکل قانونی دارد اما عدم پیگیری یافتههای اداره عالی تفتیش
در واقع جفائیست برای مردم رنج دیده افغانستان .با توجه به اینکه در گزارش موضوعاتی
تذکر میگردد به طور مثال در گزارش حساب قطعیه؛  ۴۵یافته مشهور و مهم داریم که باید
واحدهای بودجوی ،وزارت محترم مالیه آنهارا تصفیه بسازد به همین منظور همه این واحدها
چه در ترتیب ،چه در بازرسی وچه در نظارت آن مشکالت خود را دارا هستند.
فلسفهوجودیکورسامروزیبربنیادایناستکهشماکارشناسانحسابیومالیکارشناسانه
روی چالشهایی که در ترتیب ،بازرسی ونظارت حساب قطعیه وجود دارد طی یک هفته
مکث کرده صحبت بکنید .نتیجه نظریات خویش را توحید نموده و به مقام محترم ریاست
جمهوری میفرستیم به همین ترتیب تنها ارایه مشکالت چاره ساز نیست را ههای بیرون رفت
هم باید مطمح نظر قرار گیرد و همه را ما باید به مقام محترم ریاست جمهوری گزارش بدهیم.
درشرایطکنونیماتوجهداریمکهحسابقطعیهدولتزمانیکهدرپایانسالمالیارایهمیشود
ناگزیر هستیم که برای مطبوعات هم ازچگونگی گزارش اطالع بدهیم البته پس از اینکه در
شورای ملی روی قطعیه بحث صورت گرفت .جا دارد از تمام مقامات ریاست جمهوری و
مسئولینپارلمانکشورتقاضاکنمکهکمیسیونحساباتعامهویاکمیسیونتفتیشعامهرادر
جنبسایرکمیسیونهایشورایملیایجادبکنند.بهمنظوراینکهپیگیرییافتههای ۶یا ۷نوع
گزارش اداره عالی تفتیش زمانی مثمر واقع میشود که کمیسیون مربوطه که همین کمیسیون
(کمیسیونحساباتعامه)درمجلسنمایندگاناستآنراتعقیبوپیگیریکردهسطحنظارت
از عملکرد حکومت را از طریق پیگیری گزارشات اداره عالی تفتیش باال ببرد.
اداره عالی تفتیش پیوسته فعالیتهای زیادی را انجام داده است و قطعیه از سال  ۱۳۸۲به این
طرف مسیر انکشافی خود را پیموده است .هم کسانی که قطعیه ترتیب کرده و هم ما که
گزارشده هستیم .همچنین زمانی که مقام محترم ریاست جمهوری و شورای ملی آنرا مطالعه
میکنند این ادعای ما را میپذیرند که هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ شکل ،قطعیه انکشاف
کرده است؛ اما معنی حرف من این نیست که در ترتیب ،نظارت و بازرسی تفتیش مشکل
وجود نداشته یا وجود ندارد.
من به حضور داشت معاون محترم ریاست جمهوری تعهد میسپارم که اداره عالی تفتیش به
عنوانعالیتریننهادبازرسیکنندهدرمقیاسکشوربیطرفانهدرتمامبازرسیهایخودمطابق
اصول انتوسای و اسوسای از همه ادارات و واحدهای بودجوی مطابق ماده  ۵قانون اداره عالی
تفتیشبازرسیمینماید.

[ جدی ،دلو ،حوت ]1393
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سخنرانی جاللتماب سرور دانش معاون دوم ریاست
جمهوری در برنامه آموزشی «ترتیب و بازرسی حساب
قطعیه ،چالشها و راهکارها»

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب دکتور محمد شریف شریفی
رییس محترم اداره عالی تفتیش،
حضار گرامی ،مهمانان عالیقدر،
رؤسا و نمایندگان نهادهای دولتی
و غیر دولتی ،مؤسسات بین المللی،
رسانهها ،خانمها و آقایان! السالم
علیکم و رحمت اهلل و برکاته.
در ابتدا الزم میدانم از برگزار
کنندگان این کنفرانس مخصوصا
رئیس محترم اداره عالی تفتیش
و همکاران ایشان صمیمانه تشکر
کنم به خاطر توجه به یک موضوع
بسیار حیاتی یعنی حساب قطعیه و
چالشها و راهکارهای آن ،آن هم
در شرایطی که دولت و حکومت
ما بیش از هر وقت دیگر نیاز دارد

[ 10تفتیش،شمارهچهارم]

به حسابرسی ،شفافیت و مبارزه قاطع و همه جانبه با فساد و قانون گریزی.
همچنین قبل از هر سخن دیگر الزم است یادآوری کنم در این ایام ،حوادث طبیعی
و غیر طبیعی سبب شده مردم ما در والیات مختلف با مشکالت زیادی مواجه شوند.
از یکسو بیش از  30تن افراد بی گناه و مسافر از مردم هزاره ما در مسیر بین هرات و
کابل در زابل توسط دشمنان بی رحم و سنگدل ،به گروگان گرفته شدهاند و جان
آنان در معرض خطر قرار گرفته است و از سوی دیگر در  12والیت دیگر دهها نفر
از هموطنان ما در اثر برفکوچ ها و سیالبها شهید شدهاند که تا کنون بیش از 288
نفر (در پنجشیر ،بدخشان ،بادغیس ،پروان ،بامیان ،بغالن ،تخار ،ننگرهار ،لغمان،
غور ،نورستان و هرات) جان باختهاند و تعدادی نیز زخمی و بی خانمان شدهاند و
به همین جهت سه روز از طرف حکومت وحدت ملی عزای عمومی اعالم گردیده
است .در این رابطه مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانوادههای آسیب دیده
اعالم داشته و برای جان باختگان فردوس برین و برای بازماندگان آنان صبر جمیل
و اجر جزیل آرزو میکنم و همچنین امیدواریم اسرا و گروگانهای ما از اسارت
رهایی یافته و به آغوش خانوادههای منتظر خود بازگردند.
حضار گرامی!
در دنیای امروز یکی از مسایل بسیار مهم و پیچیده در حکومتداری ،تنظیم امور

مالی دولت است .اموال دولتی بخش اصلی ثروت ملی
کشورها را تشکیل میدهد و پیشرفت و ترقی کشورها
و رفاه و آسایش مردم و مبارزه با فقر و بیکاری به طور
مستقیم ،ریشه در چگونگی مدیریت امور مالی دولت
دارد.
در اصطالحات دینی ما اموال دولتی و بودجه عمومی
به نام «بیت المال» نامیده میشود .از نگاه تاریخی و
در سیره و رویه حکومتداری دینی ما شخص خلیفه
یعنی شخص اول مملکت ،مسئول درجه اول تنظیم
امور بیت المال و نظارت و کنترل نحوه جمع آوری
عواید و چگونگی مصارف بود .در منابع تاریخی
ما آمده است که خلیفه دوم عمر بن خطاب عواید و
مصارف کارگزاران و کارمندان دولتی را مورد بررسی
قرار داده و خطاب به آنان میگفت :من این لک هذا؟
یعنی منبع عایدات تو چیست؟ و این اموال را از کجا
کرده ای؟ اگر برای خلیفه معلوم میشد که کارمند او
از بیت المال سوء استفاده کرده یا رشوه گرفته ،اموال
را از او بازستانده و به بیت المال باز میگرداند .همچنین
نقل شده که حضرت علی (ع) هنگامی که با یکی از
مراجعینش مشغول صحبت و مذاکره شد ،شمعی را
که روشن کرده بود ،خاموش ساخت .پرسیدند که
چرا شمع را خاموش ساختید؟ فرمودند که شمع از
بیت المال تهیه شده بود و چون مشغول بررسی امور
بیت المال بودم از آن استفاده میکردم و اکنون که
با شما صحبت میکنم ،استفاده از بیت المال در امور
شخصی ناروا است .از این روایتهای تاریخی استفاده
میشود که رهبری دولت اسالمی و کسی که در در
رأس دولت مخصوصا قوه مجریه قرار داشته تا چه حد
در مورد بودجه و اموال دولتی حساس و سختگیر و
مراقب بوده و بر ادارات تابعه و کارگزاران خود نظارت
و کنترل داشته است.
حضار گرامی و مهمانان عالیقدر!
یکی از مسایل بسیار مهم در تنظیم امور مالی دولت،
چگونگی نظارت و کنترل عواید و مصارف است .در
این رابطه معموال یک سازوکار مشترک و سه جانبه
توسط هر سه قوه یعنی قوه مجریه و قوه مقننه و قوه
قضائیه به اجرا گذاشته میشود و وظایف هر کدام در
قانون مشخص میگردد؛ اما در این میان نقش دو قوه
یعنی پارلمان و حکومت برجسته تر است و به همین
جهت معموال در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه ،برای
نحوه نظارت پارلمان بر امور مالی دولت و نحوه کنترل
و تفتیش امور مالی از سوی حکومت ،میکانیزم خاصی

از نگاه رهبری حکومت وحدت ملی اداره عالی تفتیش تنها
مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به
صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند و از این رو آنچه
برای این اداره بسیار مهم است حفظ استقالل و بیطرفی در
اجراآت و تصامیم آن است .ما از هیأت رهبری این اداره
میخواهیم که با استقالل کامل عمل کرده و به هیچ کس
اجازه ندهد که بر تصمیمات این اداره تأثیر بگذارد
در نظر گرفته میشود .این دو نوع نظارت را به اختصار توضیح میدهم :اول -نظارت
مالی از طرف پارلمان بر حکومت ،یکی از مهمترین صالحیتهای پارلمان است که
از نظر شفافیت در عواید و مصارف و پروژههای انکشافی و اخذ محصول و مالیات و
غیره بسیار مهم و ضروری است .در اکثر قوانین اساسی کشورها و بهطور خاص در
ت نظارت مالی پارلمان به صراحت ذکر شده
قانون اساسی افغانستان موارد صالحی 
که میتوان از مواد  9و  42و  66و  90و  91و  98و  99قانون اساسی نام برد .مهمترین
شکل نظارت مالی ،تصویب بودجه است .بودجه در واقع تنظیم و تطبیق «عواید
عمومی» و «مصارف عمومی» است؛ به عبارت دیگر ،بودج ه عمومي ،سندی است که
ي بهطور دقیق تعیین ميشود و در قسمت دیگر آن
در یک قسمت آن مصارف عموم 
عواید و درآمدها مشخص ميگردد .بودجه ،معموال شامل دو قسمت «بودج ه عادی»
و «بودج ه انکشافی» ميشود که از طرف حکومت و بهطور خاص توسط وزارت
مالیه تهیه شده و پس از تأیید شورای وزیران به پارلمان تقدیم ميشود .شورای ملی
ت عمده برخوردار است:
در مورد بودجه از دو صالحی 
او ل تصویب بودجه :بعد از آنکه طرح بودجه از طرف قو ه مجریه به پارلمان ارائه
شد ،پارلمان حق دارد که آن را تصویب ،رد یا تعدیل کند .دوم نظارت بر اجرای
بودجه :پارلمان ميتواند در طول سال از طریق سؤالها ،تحقیق ،استیضاح و غیره از
مسؤوالن قو ه مجریه بر نحو ه اجرای بودجه نظارت كند.
دوم کنترل و تفتیش توسط یک اداره مستقل :در برخی از کشورها اداره کنترل و
تفتیش به نام «دیوان محاسبات عمومی» یاد شده و از نظر تشکیالتی زیر نظر پارلمان
قرار دارد؛ یعنی پارلمان از طریق این دیوان در پايان هرسال ،اجرای بودج ه سال قبل
را تحت کنترل و تفتیش قرار میدهد و خألها و کاستیها یا تخطیهای قانونی را
مشخص میکند .در پارهای دیگر از کشورها این دیوان جنب ه قضایی دارد و اعضای
آن ،قضات هستند که طبعا به روش قضایی کار خود را انجام ميدهند .در برخی
دیگر از کشورها این دیوان وابسته به قو ه مجریه است.
در آمریکا رئیس این دیوان از طرف رئیسجمهور برای مدت  15سال با موافقت
مجلس سنا تعیین ميشود؛ اما در افغانستان حساب قطعیه و اداره تفتیش سابقه حد اقل
 93دارد .در کشور ما از سالهایی که فعالیتهای دولت قانونمند شده و سیستم قانون
موضوعه حاکم گردیده ،تنظیم بودجه و حساب قطعیه و اداره کنترل و بازرسی نیز
مطرح شده است .برای اولین بار  93سال پیش که اولین قانون اساسی به نام نظامنامه
اساسی دولت علیه افغانستان در دوره امیر امان اهلل خان به تصویب رسید ،مواد 59
تا  62به این موضوع اختصاص داده شد و به تعقیب آن نظامنامه بودجه و نظامنامه
تشکیالت اساسیه دولت تصویب شد .در ماده  59نظامنامه اساسی مسأله تنظیم بودجه
و در ماده  60آن حساب قطعیه مطرح شده است .در ماده  60آمده است« :بعد از
تطبیق و اجرای بودجه ساالنه ،یک محاسبه قطعیه تنظیم کرده میشود و این محاسبه
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گزارش

گزارش
از آنجا که مبارزه با فساد و
قانون شکنی در صدر برنامههای
رئیس جمهور و رهبری حکومت
وحدت ملی قرار دارد ،از اداره
عالی تفتیش میخواهیم که در
مورد تطبیق قانون و جلوگیری
از فساد مخصوصا در عرصه
بودجه و اموال عمومی از هیچ
تالشی دریغ نورزد و با جرئت و
قاطعیت در مقابل قانون شکنی
و تخطیهای مقامات و ادارات
دولتی بایستد
قطعی ،مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را
حاوی میباشد ».در ماده  61در باره تشکیل دیوانی به
نام «دیوان سنجش» چنین آمده« :برای تحقیق و تدقیق
این که آیا واردات ومصارفات دولت حقیقتاً موافق
نظامنامه بودجه ایفا گردیده است یا نه یک دیوان
سنجش تشکیل مییابد .در خصوص دیوان سنجش،
نظامنامه مخصوص موجود است ».میتوان گفت این
دیوان که در سال  1301ایجاد شده ،تهداب اولیه اداره
کنترل و تفتیش فعلی در افغانستان است .این اداره در
سال  1321به نام ریاست عمومی تفتیش محاسبات
و بعد تر به نام دیوان محاسبات و نامهای دیگر و از
سال  1392به نام «اداره عالی تفتیش» یاد میگردد که
مطابق قانون جدید (جریده رسمی شماره  1101مؤرخ
 )1392/1/10رئیس این اداره از طرف رئیسجمهور
برای مدت  6سال تعیین ميشود .بر اساس ماد ه چهارم
این قانون «ادار ه عالی تفتیش ،یگانه مرجعی است که
فعالیتهای مالی و حسابی مراجع دولتی را به صورت
مستقالنه ،مسؤوالنه و بیطرفانه در حدود احکام قوانین
تفتیش مينماید ».مطابق ماد ه دوم این قانون برخی از
اهداف ایجاد اداره عالی تفتیش عبارت است از:
 )1تحقق عواید و مصارف بودج ه ادارات دولتی)2 .
مطابقت فعالیتهای مالی و حسابی ادارات دولتی و
سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته
یا از آن استفاده مينمایند با احکام اسناد تقنینی)3 .
شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی و سایر مراجع
که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن
استفاده مينمایند )4 .مفیدیت و مؤثریت فعالیتهای
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مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار
داشته و یا از آن استفاده مي«نمایند ».یکی از راههای نظارت و کنترل بودجه ،بررسی
حساب قطعی ه بودج ه سال قبل است .در اکثر کشورها مطابق احکام قانون اساسی،
حکومت مکلف است که برای تصفی ه حسابهای سال قبل ،گزارش متضمن کلیه
وجوه اجرای بودج ه سال قبل را تنظیم و جهت تصویب به پارلمان تقدیم کند .این
گزارش حتما در خالل شش ماه سال بعدی و در بعضی از کشورها حداکثر تا پایان
سال بعدی باید به پارلمان ارائه شود .اگر پارلمان این گزارش را تصویب کند بدان
معنی خواهد بود که اجرای بودج ه سال قبل ،بهطور نهایی پایان یافته است.
در افغانستان مطابق احکام قانون ،اداره عالی تفتیش مکلف است حساب قطعیه سال
قبل دولت را که توسط وزارت مالیه ترتیب میگردد ،در خالل مدت شش ماه اول
سال بعدی تفتیش نماید و گزارش آن را به رئیس جمهور و شورای ملی تقدیم
نماید .هدف اصلی از تفتیش حساب قطعیه ،کنترل دو رکن عمده امور مالی دولت
یعنی عواید و مصارف است؛ به عبارت دیگر با تفتیش حساب قطعیه دو چیز روشن
میگردد :اول این که آیا عواید دولت مطابق قانون و پالن و به طور مصون و عاری
از دستبرد و سوء استفاده جمع آوری شده است یا نه؟ دوم این که آیا مصارف دولت
و واحدهای بودجوی در مطابقت با قانون بودجه و سایر قوانین صورت گرفته یا
نه؟ حضار گرامی! مهمانان عالیقدر! با توجه به آنچه گفته شد روشن میگردد که
اداره عالی تفتیش دارای چه وظایف دشوار و مهمی است و این که حساب قطعیه و
بررسی آن تا چه حد میتواند در شفافیت و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و قانون
گریزی و قانون شکنی تأثیر گذار باشد؟ بدین جهت ذکر چند نکته را مخصوصا
برای کارمندان اداره عالی تفتیش قابل یادآوری میدانیم:
 - 1از نگاه رهبری حکومت وحدت ملی اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در
سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله
کند و از این رو آنچه برای این اداره بسیار مهم است حفظ استقالل و بیطرفی در
اجراآت و تصامیم آن است .ما از هیأت رهبری این اداره میخواهیم که با استقالل
کامل عمل کرده و به هیچ کس اجازه ندهد که بر تصمیمات این اداره تأثیر بگذارد.
 - 2عاملی که در ظرفیت و مؤثریت این اداره خیلی مهم است ،مسلکی بودن
کارمندان این اداره و صادق و پاکدست بودن آنان است .اداره عالی تفتیش اگر
بخواهد به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کند ،باید قبل از هر چیزی به
استخدام افراد شایسته و پاک نفس و ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان خود تالش
کند.
 -3از آنجا که مبارزه با فساد و قانون شکنی در صدر برنامههای رئیس جمهور و
رهبری حکومت وحدت ملی قرار دارد ،از اداره عالی تفتیش میخواهیم که در مورد
تطبیق قانون و جلوگیری از فساد مخصوصا در عرصه بودجه و اموال عمومی از هیچ
تالشی دریغ نورزد و با جرئت و قاطعیت در مقابل قانون شکنی و تخطیهای مقامات
و ادارات دولتی بایستد.
در پایان یکبار دیگر از زحمات و تالشهای هیأت رهبری اداره عالی تفتیش
مخصوصا برادر عزیز و پرتالش جناب آقای شریفی و همه همکاران ایشان صمیمانه
تشکر و تقدیر میکنم و امیدوارم این کنفرانس گام بلندی باشد در جهت بررسی
چالشها و جستجوی راهکارهای منطقی و مؤثر و رسیدن به اهداف حاکمیت قانون،
تأمین شفافیت و مبارزه با فساد و قانون گریزیها در کشور.

پایان برنامه آموزشی یک هفته ای

حساب قطعیه؛ چالش ها و راهکارها

برنامه آموزشی یک هفته ای حساب قطعیه؛ تحت عنوان
«ترتیب و بازرسی حساب قطعیه دولت ،چالشها و راهکارها»
که برای روسای مالی ادارات بودجوی و کارمندان ذیدخل در
ترتیب حساب قطعیه ادارات برگزار شده بود با توزیع تصدیق
نامهها به شاملین این برنامه پایان یافت.
رئیس اداره عالی تفتیش که در محفل اختتامیه این برنامه
آموزشی صحبت میکرد؛ تدویر چنین برنامهها را در روشنایی
اهداف واالی حکومت دانست که یکی از اصول آن مبارزه با
فساد ،تحکیم شفافیت در ادارات و حکومتداری خوب است.
بر همین اساس که اداره عالی تفتیش تصمیم گرفت روی یک
موضوع مهم و اساسی مالی کشور که حساب قطعیه دولت
است کورس یک هفته ای را دایر کند.
ایشان با اشاره به برخی از کارکردهای این اداره؛ اداره عالی
تفتیش را یگانه اداره بازرسی کننده امورمالی و حسابی در
کشور دانست که صالحیت بازرسی تمام قوای کشور را
داراست و گزارش خود را مستقالنه و بی طرفانه به مراجع
مربوطه ارایه میکند.
رئیس اداره عالی تفتیش خاطر نشان ساخت که با توجه به
قدمت این اداره که تقریبا حدود  93سال از آن میگذرد
نقش این اداره رو به روز بیشتر شده و به اهمیت کارکردهای
آن افزوده میشود.
پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی در ادامه با اشاره
به حساب قطعیه دولت افزودند :بازرسی حساب قطعیه
مهمترین کار اداره را تشکیل میدهد .ایشان ابراز امیدواری
کردند تا اشتراک کنندگان در این کورس با بحثهای
تخصصی راجع به چگونگی ترتیب قطعیه توسط واحدهای
بودجوی و وزارت مالیه و بازرسی آن توسط اداره عالی
تفتیش؛ راهکارهای معقول و درستی را در زمینه مشکالت
هر کدام از واحدها یافته باشند.
در ادامه این محفل دکتور شریفی به برخی از مشکالت
مهم در ترتیب و بازرسی حساب قطعیه اشاره کرده و
خاطر نشان ساختند :اولین مشکل در ترتیب و هم چنین
بازرسی حساب قطعیه؛ محدودیت زمانی است .هم اداره
عالی تفتیش و هم وزارت مالیه با توجه به این محدودیت
نمیتوانند به وقت و زمان مناسب و به درستی به ترتیب و
بازرسی این حساب بپردازند.
یکی دیگر از مشکالت و چالشها در حساب قطعیه عدم
ظرفیت در تمام نهادهای ماست که کم و بیش وجود دارد.
مشکل اساسی دیگر بروکراسی اداری در وزارتخانهها و
واحدهای بودجوی است که هیچ کدام از ما از آن مستثنی
نیستیم یعنی به نوعی دفع الوقت کردن در ادارات وجود
دارد.

مشکل عمده دیگر ضعف کنترول داخلی است؛ اگر ادارات افغانستان به باالبردن
کنترول داخلی توجه داشته باشند از طریق موجودیت تفتیشهای داخلی بنده مطمئن
هستم که این مشکالت امروزی ما نه تنها در ترتیب حساب قطعیه که در تمام بخشهای
مربوطه وجود نمیداشت و مرفوع میشد.
یکی از موارد دیگر مشکالت در بازرسی حساب قطعیه؛ عدم پیگیری است .به
گزارشهای اداره و به خصوص در مورد یافتهها و سفارشهای اداره در مراجع آنچنان
که باید و شاید ترتیب اثر داده نمیشود .ایشان در ادامه از نمایندگان مردم در شورای
ملی خواستند تا به قطعیه امسال توجه بیشتری داشته باشند و حداقل سطح بازپرسی را
در این زمینه باالتر ببرند.
رئیس اداره عالی تفتیش با اشاره لزوم ایجاد کمیته حسابات عامه در مجلس نمایندگان
افزود :کار کمیته مالی و بودجه چنانکه از نامش بر میآید؛ ترتیب و تنظیم بودجه است
آنهم در کشورهایی که بودجه را شورای ملی ترتیب میکند؛ اما نظارت از چگونگی
اجراآت حکومت و واحدهای دیگر در قبال بودجه مصرف شده؛ کار کمسیون
حسابات عامه است .پیشنهاد ما این بوده که یا همین کمسیون تفتیش مرکزی را به نام
کمسیون حسابات عامه تغییر بدهند و یا اینکه کمسیون حسابات عامه را ایجاد کنند
که وظیفه آن پیگیری گزارشهای اداره عالی تفتیش است .ما هر ساله حداقل  9یا 10
گزارش به پارلمان میفرستیم ،پیگیری این گزارشها قاعدتا کار کمسیون تخصصی
در این زمینه است.
هم چنین در این محفل ،رئیس اداره عالی تفتیش از ایجاد آکادمی تفتیش خبر داد
که مسوده آن جهت منظوری به مقام محترم ریاست جمهوری فرستاده شده است.
با اجرایی شدن این مسوده اداره عالی تفتیش میتواند گامی مهم در جهت آوردن
شفافیت در ادارات و تخصصی سازی تفتیش بردارد .بر اساس این مسوده آکادمی
تفتیش دو بخش دارد که در نخست به کارمندانی که در ادارات کار میکنند زمینه
ارتقای ظرفیت را فراهم کند ،دوم بخش اساسی آن این است که از فارغان صنف
دوازده به مقیاس کشور کسانی که بلندترین و تاپ ترین نمره را دارند ،در این آکادمی
جذب کنیم و فضای آموزشی معیاری را برایشان آماده بسازیم بر اساس این طرح هر
ساله تعداد صد نفر را میتوان جذب این آکادمی در بخشهای محاسبه ،تفتیش و
منجمنت یا مدیریت کرد.
یادآوری میشود در این محفل یکی از اشتراک کنندگان در برنامه آموزشی مذکور به
نمایندگی از سایر اشتراک کنندگان ضمن تشکر از اداره عالی تفیتش در ارایه کورس
های این چنینی به ارایه دیدگاههای خود پرداخت .در پایان این محفل به تمام شاملین
در کورس نیز تصدیق نامه اعطا شد.

[ جدی ،دلو ،حوت 13 ]1393

گزارش
گزارش

گزارش
دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با
جنرال هنس کریستین اینولد ،رییس تیم شفافیت
حمایت قاطع ایتالف بین المللی

پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره
عالی تفتیش با جنرال هنس کریستین اینولد
 )Christian Enevoldرییس تیم شفافیت حمایت
قاطع ایتالف بین المللی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ پوهندوی
دوکتور شریفی در دیداری که به تاریخ  22دلو با
جنرال هنس کریستین اینولد رییس تیم شفافیت
حمایت قاطع ایتالف بین المللی داشت ،ضمن اشاره
به برخی از مهمترین دستاوردها و فعالیتهای اداره
عالی تفتیش؛ روی موضوعات مشترک کاری در
حوزههای شفافیت ،حسابدهی ونظارت با هم گفتگو
نمودند.
رییس اداره عالی تفتیش با اشاره به برهههایی از فراز
و فرود حیات  72ساله اداره؛ اداره عالی تفتیش را
مطابق به قانون یگانه نهاد حسابگیر به منظور حصول
اطمینان از چگونگی مصرف وجوه عامه خواندند.
وی خاطر نشان ساخت :معیارات بین المللی تفتیش ما
را مکلف به بازرسی اجراات یک سال در سال مابعد
(Hans
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به شکل قیدی ساخته است.
در این دیدار جانب تیم شفافیت حمایت قاطع ایتالف بین المللی با اشاره به
اهمیت ایجاد شفافیت در نهادهای دولتی و حسابدهی آنها اظهارداشت که آنها
در مورد پالیسی خروج نیروهایشان الی ختم سال  2016که از قبل پالن گردیده
بود کار مینمایند.
آقای جنرال هنس کریستین اینولد خاطر نشان ساخت پولهای هنگفتی که از
جانب ما در بخشهای مختلف مشخصا برای وزارتهای دفاع ملی و امور داخله
پرداخت گردیده است ضرورت به نظارت جامع دارد.
وی در ادامه افزود :این مرکز میخواهد از تمام امکانات خویش به منظور
همکاری همه جانبه با اداره عالی تفتیش در راستای نظارت بهتر و ظرفیت سازی
مستقل و مداوم؛ این اداره را یاری کند .به همین اساس روی موضوعات ارتقای
ظرفیت درازمدت بحث گردیده و یک کاپی مسوده طرح پیشنهادی ترتیب شده
از جانب اداره عالی تفتیش به دسترس ایشان قرارداده شد ،طرح پیشنهادی متذکره
و سایر موضوعاتی که جانبین روی آن بحث نمودند ،مورد استقبال جنرال هنس
کریستین اینولد واقع گردید و از جانب جنرال هنس کرستین اینولد ریس تیم
شفافیت حمایت قاطع ایتالف بین المللی ،با در نظرداشت موضوعات فوق وعده
سپرده شد که روی یادداشت تفاهم همکاری ( )MOUبا اداره عالی تفتیش کار
خواهند نمود.

کمپنی حسابرسی کواتر اینترنشنال از فعالیتهای
شش ماهه خود گزارش ارایه کرد

کمپنی کواتر اینترنشنال گزارش فعالیتهای عمده کاری خود
را در جلسه ای با حضور رئیس اداره عالی تفتیش ،معاونین و
برخی از روسای اداره ارایه کرد.
در این جلسه پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رییس
اداره عالی تفتیش از ارایه گزارش پروژه کواتر ابراز خوشنودی
نموده افزودند :اداره عالی تفتیش افغانستان عالیترین نهاد
حسابرس در کشور است که پس از سال  1381مراحل ترقی
و انکشاف خود را در راستای آوردن شفافیت و حسابدهی در
ادارات به طورموثر پیموده است.
رئیس اداره عالی تفتیش خاطر نشان ساخت :اجرای تفتیش و
حسابگیری از ادارات متعدد مستلزم ارتقای ظرفیت و ظرفیت
سازی موثر این اداره است که در راستای هدف مذکور اداره
عالی تفتیش در ده سال اخیر توجه بیشتر خود را برای ارتقای
ظرفیت مسلکی مفتشین معطوف داشته است.
ایشان ضمن یادآوری برخی از عمدهترین اهداف تفتیش
گفت :یکی از عمدهترین وظیفه و اهداف ما کمک به بهبود
اجراآت ،آوردن شفافیت بهتر در ادارات و کمک برای مبارزه
با فساد اداری و در مجموع توانمند ساختن ادارات برای رسیدن
به اهدافی که هر اداره و هر وزارت برای خود متصور است.
طبیعتا برای توانمند سازی تقتیش داخلی و خارجی ما نیازمند
برنامه ریزی مناسب هستیم.
در تفتیش سه کار اصلی وجود دارد که بسیار مهم است؛ اولین
کاری را که باید هر مفتش و هر اداره مربوط به تفتیش باید
انجام بدهد مسئله پالنگذاری تفتیش ،بعد از آن اجرای تفتیش
است که مطمئنا اجرای تفتیش هم مبتی بر پالنگذاری صحیح
و اصولی صورت می گیردکه در ختم فعالیت گزارش دهی از
اجرای تفتیش قرار دارد.
دکتور شریفی در ادامه افزودند :گزارش دهی یک اصل
مدیریت ،رهبری است .ما سعی میکنیم که تمام فعالیتهای

اداره مطابق به اصول مدیریت و استندرها و معیارات سازمان بین المللی انتوسای صورت گیرد بناء
جای خوشبختی است که پروژه همکار (کواتر) این مدت توانسته با همکاریهای مزید خویش در
راستای فعالیتهای مسلکی ،ظرفیت سازی و فعالیتها به شکل عملی در ساحه با مفتیشن محترم
اداره؛ ما را به اهداف کالن اداره برساند.
رییس اداره عالی تفتیش با بیان این مطلب که میتولوژی یک اصل تغییر ناپذیر تفتیش است و به شکل
یکسان و متحد الشکل در تمام کشورها وجود دارد افزود :ما پیوسته برای توسعه و رشد اداره تالش
نمودهایم که یک تعداد نهادهای مشاور یا همکار را در جنب خود داشته باشیم تا بتوانیم فعالیتهای
خویش را مطابق به استندردهای انتوسای سازگار بسازیم.
دوکتور شریفی افزودند :زحماتی را پروژه کواتر متقبل گردیده است سپاسگزار هستم از فعالیتها و
اجراات را که ایشان انجام دادند بدون شک هیچ وقت توقع نداریم که تمام اجراآت کامل و بدون
عیب باشد .بنا نشستهای این چنینی که یکی از اهدافشان این است که تا کارهایی را انجام دادهایم
روی نقاط ضعف توجه بکنیم ونقاط قوی آنها بهبود ببخشیم .خوشبختانه که پروژه کواتر با ما پیوسته
در راستای فعالیتهای مسلکی در ادارات مختلف همکاری کرده است .اگر مفتشین اداره عالی تفتیش
کامل میبودند و معیارات جامعه جهانی را میدانستند ضرورت به پروژه کواتر و امثال آن در اداره
احساس نمیگردید .بنا موجودیت شما در اداره عالی تفتیش جهت با ال بردن ظرفیتهای مفتشین بوده
تا اداره عالی تفتیش در پهلوی دیگر ادارات بین المللی از جایگاه خوبی برخوردار باشد.
ایشان در پایان خاطرنشان ساختند :درسهای آموخته شده از بررسی  ARTFبرای ما بسیار معیاری
بوده و تعمیم این معیارات مسولیت همه افرادی است که در اداره فعالیت میکنند تا تمام میتودولوژی
را استفاده کامل نمایند.
متعاقبا مسولین پروژه با ارایه پریزینتیشن در مورد گزارش دو ربع کاری خویش را ارایه کردند که
گزارش متذکره شامل موضوعات ذیل بود:
 -1پالن ارتقای ظرفیت
 -2ایجاد میتود لوژی و رهنمود تفتیش.
 -3تفتیش رعایت قوانین و مقررات وزارتها
 -4آموزش تفتیش رعایت قوانین و مقررات مالی.
 -5استفاده از تخنیک های بازرسی به کمک کمپیوتر.
 -6خدمات حصول اطمینان کیفیت و مشوره دهی برای مدیریت.
هر یکی از موضوعات فوق به شکل تفصیلی برای هیات رهبری پیشکش گردید.
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سمینار یک روزه ای تحت عنوان «مشکالت مفتشین و روسای
سکتوری» برگزار گردید

سمینار یک روزه ای تحت عنوان «مشکالت مفتشین و روسای
سکتوری»بهتاریخ 7جدی،1393درادارهعالیتفتیشبرگزارشد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ پوهندوی دوکتور
محمدشریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش در این محفل
خطاب به مفتشین و روسای سکتوری اداره با اشاره به اینکه بدون
شک شما مفتشین در طی یک سال که گذشت کارهای خوب
و موثری را در راستای تفتیش انجام دادهاید؛ به برخی از مشکالتی
پرداختکهمفتشینبایددرپالنتفتیشسالجاریبیشتررویآن
تاکید و توجه داشته باشند که تیتروار به ان اشاره میشود:
 -1قبل از توظیف درمراجع پالن رهنمودی دراختیار هر گروپ
موظف داده شود.
 -2هیچ گزارش عناصری که مربوط به  C 5و  R 6درآن در
نظرگرفته نشده باشد قابل پذیرش از طرف اداره نخواهد بود.
 -3اوراقکاریمفتشینبایدمطابقبهمعیاراتملیوبینالمللیباشد.
 -4گزارش باید مطابق به پالیسی اداره که در نظرگرفته شده است
ارایه گردد.
 -5هیچ قراردادی که در مراجع میباشد از یک سال به سال
دیگرمحولنگردد.
 -6تمام اسناد بررسی شده ویزه گردد.
در ادامه این سمینار سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره
نیز طی سخنانی گفت :ما فعال در سال مالی  1394قرار داریم بناء
گزارشات و دستآوردهای بدست آمده مفتشین از مراجع کامال
باید متفاوت به سالهای گذشته باشد تا ما بتوانیم با اطمینان کامل
گزارش خود را به شورای ملی و ریاست جمهوری ارایه نماییم.
معاون مسلکی در ادامه افزود :تغییر یک اصل جدا ناشدنی در
این اداره میباشد ،بناء هرگاه ما بخواهیم تغییری را در عرصه

تفتیش بوجود بیاوریم
به چالشهای متعددی
روبه رو خواهیم شد،
شما آگاه هستید یک
کمپنی بنام کوارتر
در اداره عالی تفتیش
با ما همکار است در
بخشهای ARTF
فعالیت میکند تمام
معیارات و استندرد های
انتوسای را در نظر گرفته است به همین ملحوظ گزارشها ،یافتهها و پالنهایی که در والیت و مرکز تهیه
میگرددمطابقبههمانمعیاراتباشدکهکمپنیکواتردرنظرگرفتهاست.
وی خاطر نشان ساخت :یک تغییر که به بسیار مهم است و در همین اواخر باید صورت گیرد
موضوع تغییر در پالن اداره است ،آنچنانی که هویداست این اداره دارای اهداف بزرگ میباشد
که در پالن استراتیژیک اداره تمثیل شده است ،طبیعتا برای رسیدن به این اهداف الزم است که
تغییراتی در ساختار اداره ایجاد شود که کار روی این موضوع جریان دارد تا تشکیل وساختار مطابق
به نیازمندی این اداره باشد.
وی عالوه نمود ،قسمی که شما در جریان هستید کورسهای آموزشی جهت ارتقای ظرفیت در این اداره
تدویرمیگردد،برایاینکهحداقلمفتشینبااصولتفتیشبینالمللیآشناییکاملحاصلنمایند.تغییر
دیگریکهدراینادارهبهوجودخواهدآمدموضوعپالنرهنمودیمفتشیناست.پالن،یافتههاوگزارش
ادارهبایدمعیاریباشد،مااگربخواهیمگزارشاتمادقیقومستندباشدوهیچنوعابهامیدرآنوجودنداشته
باشدعنصر C5رابایددرعملکردمفتشیندرنظربگیریموگرنهدرعدمچنینمعیاراتیگزارشاتازطرف
ادارهبهطورقطعیپذیرفتنینخواهدبود.
الزم به یادآوری است در ادامه این سمینار روسای سکتوری اداره عالی تفتیش روی مشکالت وچالش
های فرا راه ریاست مربوطه خویش نیز صحبت کردند.

کورس نقش رهبری در تغییر پروسه تفتیش برگزارشد
کورس  10روزه ای تحت عنوان «نقش رهبری در تغییر پروسه
تفتیش رعایت قوانین و مقررات به اساس معیارات انتوسای» در
تاریخ 20جدی با اشتراک معاونین ،روسا ،آمرین و کارمندان اداره
عالیتفتیشبرگزارشد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه اداره عالی تفتیش
پوهندوی دوکتور محمدشریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش
که در این محفل سخن میگفت با اشاره به نقش تعلم و آموزش
درزندگیجمعیخاطرنشانساختند:همانطوریکهارتقایظرفیت
یکاصلدراینادارهبوده؛ادارهعالیتفتیشتالشکردهتاباتوجه
به این امر ورکشاپها و کورس های متعددی را برای توسعه دانش
مسلکیتفتیشایجادکند.
ایشان در ادامه افزود :روند آموزش شکل مستمر دارد بنابراین نیاز

[ 16تفتیش،شمارهچهارم]

است برای ارتقای ظرفیت کاری
رهبری اداره؛ چنین کورسهایی
ایجاد گردد تا فعالیتها از شکل
تئوری شکل عملی به خود گرفته
و تغییر کلی در اداره رونما گردد و
درآخراینکارگاهمابتوانیمبهاهدافکالنادارهدستپیداکنیم.
وی در پایان خطاب به اشتراک کنندگان در کورس خاطر نشان ساخت :از مشاورینی که به شما تدریس
میکننداستفادهکاملنماییدوهیچبهانهنمیتواندباعثتعللدراشتراککورسگردد.
درضمندرپایاناینکورسنیزازاشتراککنندگانآنامتحاناخذشد.
یادآوری میشود هرساله اداره عالی تفتیش برنامههای آموزشی خاصی را با توجه به پالن ترتیب شده و
معیارهایسازمانبینالمللیتفتیش-اینتوسای-جهتبلندبردنارتقایظرفیتماموریناینادارهرویدست
میگیردتامامورینآموزشدیدهبتوانندبرنامههایفراگرفتهشدهرادرعملانجامبدهند.

در مراسمی از یازدهمین سالگرد تصویب قانون
اساسی در اداره عالی تفتیش تجلیل شد
در مراسمی با اشتراک معاون مسلکی اداره عالی
تفتیش ،نماینده کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
و کارمندان اداره عالی تفتیش از یازدهمین سالگرد
تصویب قانون اساسی در  22جدی گرامیداشت به
عمل آمد.
در این محفل سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی
اداره عالی تفتیش با تبریک یازدهمین سالروز تصویب
قانون اساسی خاطر نشان ساخت« :وقتی ما از قانون
اساسی تجلیل میکنیم ،باید بدانیم که اولین نکته
در این مورد بحث مبنایی و مادر بودن قانون است.
باید دانسته شود که هر حاکمیتی مشروعیت خود را
از قانون اساسی میگیرد» .وی در ادامه ضمن اشاره به
فراز و نشیبهای روند تصویب قانون اساسی گفت:
«این قانون اساسی که اکنون در اختیار ما و شماست و
در هر کاری به آن تمسک میجوییم برای به دست
آوردن این قانون ،بسیار قیمتها پرداخت شده است.
ما و شما قربانیهای بی شماری دادهایم ،خون میلیونها
شهید این وطن ،قیمتی است که برای به دست آوردن
قانون پرداخت شده است .لذا باید این دستاورد بزرگ
را پاس بداریم وهمه خود را در برابر قانون مسئول
ومکلف بدانیم».
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان ضمن یادآوری از
نقش حیاتی تبلیغات در گرامی داشت و بزرگداشت از
فرهنگ و سنتهای حسنه در نهادینه سازی ارزشهای

اسالمی و ملی برای بیداری ذهنی و ترویج آن در افکار عمومی برای غنا و ادامه
فرهنگ ملتها حیاتی دانستند.
ایشان اظهار داشتند به هراندازه که قانون اساسی یک کشور جامع تر با ثبات تر
و کامل تر باشد به همان اندازه میتواند که منافع علیای کشور را بیشتر تامین نماید.
امروز قانون اساسی ما در سطح منطقه یکی از قانونهای اساسی خوب به حساب
میآید که در آن سعی شده حقوق و وجایب اتباع به شکل بهتر آن رعایت شود که
در قانون اساسی کشورما سیاستهای خارجی ،نظام اقتصادی و سایر مسایل در نظر
گرفته شده و متناسب با شرایط و جامعه امروزی ماست.
در این محفل محترم لطف اهلل رحیمی متخصص حقوقی کمسیون نظارت بر تطبیق
قانون اساسی نیز که در جلسه اشتراک داشت به برخی موارد اهمیت قانون اساسی
در کشور پرداخت.
وی با اشاره به تعریف حقوقی از قانون اساسی آنرا عالیترین سند و مرجع برای اتباع
کشور دانست که همه روابط خویش را بر اساس آن سامان میدهند .آقای رحیمی
هدف از تدوین قانون اساسی را آگاهی شهروندان از حقوق ،وجایب و مکلفیتهایشان
دانست ،سندی کتبی بین اداره شوندگان و اداره کنندگان .این متخصص حقوقی
کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ادامه سخنانش یادآور شد« :قانون اساسی
که از  11سال پیش ساخته شده است بایست زمینه تطبیق آن نیز فراهم شود و تطبیق
قانون به حمایت قاطبه مردم ضرورت دارد .با تطبیق قانون اساسی عدالت برقرار شده
و زمینه حکومت و جامعه رفاه بوجود خواهد آمد» .وی تاکید کرد که این وظیفه
فرد فرد مردم است تا از قانون اساسی خویش پاسداری ونظارت کنند.
الزم به یادآوری است که محترم امان الدین تیموری آمر کنترول کیفیت اداره عالی
تفتیش نیز در این محفل به اهمیت قانون اساسی در کشور و جایگاه آن در زندگی
اجتماعی و سیاسی کشور پرداخته و بر تطبیق هر چه بیشتر این وثیقه ملی در زندگی
اجتماعی کشور تاکید نمود.
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حضور نمایندگان اداره عالی تفتیش در سيزدهمين
اسامبله و ششمين سمپوزيوم آسوساي

نمایندگان ادارات عالی تفتیش ۴۶
کشور آسیایی در سیزدهمین اسامبله
و ششمین سمپوزیوم تخصصی
سازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش
(آسوسای) که در ماه دلو  ۹۳در
کوآالالمپور پایتخت مالزیا برگزار
شد ،شرکت کردند.
هیات اداره عالی تفتیش جمهوری
اسالمی افغانستان را در این اجالس
آقای سید محمد مهدی حسینی معاون
مسلکی و همراهی رسول عمری آمر
توحید و گزارشدهی ریاست پالن و
پالسی تشکیل میداد.
این مراسم با سخنان آقای نجیب

[ 18تفتیش،شمارهچهارم]

رزاق صدر اعظم مالزیا افتتاح گردید .وی طی سخنرانی خود گفت :برگزاری
سیزدهمین کنگره آسوسای در مالزیا نشان دهنده جایگاه مهم اداره عالی تفتیش در
مجموعه حاکمیتی و قانون اساسی کشور است .آسوسای میتواند نقش مهمی در
تبادل دانش ،ظرفیت سازی و توسعه تفتیش دولتی در منطقه آسیا ایفا نماید.
صدر اعظم مالزیا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سیاست دولت
برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و مالی در جهان تصریح کرد که مالزیا به دنبال
اصالح نظام اداری و مالی در کشور است تا از این طریق ضمن کاهش فساد مالی
و سوء مدیریت ،کیفیت خدمات رسانی به مردم را افزایش داده و شفافیت مالی در
اداره امور کشور را توسعه دهد .وی در ادامه سخنان خود نقش ادارات عالی تفتیش
در هدایت دولت به سمت رهبری کارآمد را بسیار ضروری و اساسی دانست.
آقای تن سیری آمبرین بوآنگ رئیس اداره عالی تفتیش مالزیا ،سخنران بعدی
مراسم افتتاحیه بود .وی در سخنرانی خود ضمن خوش آمد گویی گرم به شرکت
کنندگان اظهار امیدواری کرد که تالشهای  ۳۵ساله سازمان آسوسای به ویژه
سیزدهمین اسامبله منجر به افزایش شفافیت مالی ،پاسخگویی ،مسلکی گرایی و

ظرفیت سازی در میان کشورهای آسیایی شود به
نحوی که تفتیش دولتی بتواند به توسعه کشور و رفاه
مردم کمک کند.
سخنران بعدی معاون اداره عالی تفتیش چین بود که
پیام رئیس اداره عالی تفتیش چین و ریاست دوره ای
سازمان اینتوسای را قرائت کرد .در این پیام اشاره
شد که آسوسای به عنوان یکی از بهترین اعضای
فعال اینتوسای است که به سمت مسلکی گرایی،
استقالل و مدیریت خوب پیش میرود.
در ادامه برگزاری سیزدهمین گنگره آسوسای
آقای زوزف موزر سکرتر جنرال اینتوسای ضمن
آرزوی موفقیت برای اسامبله حاضر از اعضاء سازمان
آسوسای درخواست کرد تا از تالشهای اینتوسای
برای گنجاندن اهداف خود در قطعنامههای سازمان
ملل برای توسعه تفتتیش دولتی حمایت کافی نمایند.
در ادامه سکرترجنرال اینتوسای گفت که الزم است تا
بحث اهمیت شفافیت مالی ،پاسخگویی ،توسعه تفتیش
دولتی ،بهبود زندگی مردم ،مبارزه با فساد مالی،
تقویت حکمرانی و موضوعات مهم و حیاتی دیگر در
سطح دولتها و سیاستهای جهانی مطرح شوند.
آقای شاهی کانت شارما رئیس اداره عالی تفتیش
هند و رئیس اسبق سازمان آسوسای سخنران بعدی
مجلس بود .ایشان نیز طی سخنانی اشاره کرد که
دنیای امروز مستلزم مدیریت صحیح منابع مالی،
استفاده بهینه از بودجه ،جلوگیری از ریخت و پاش
و ضایع شدن اموال و داراییهای دولتی و توسعه
شفافیت مالی و پاسخگویی است.
در ادامه جلسات سیزدهمین اسامبله آسوسای
بحثهای اداری ،مالی ،مدیریتی و آموزشی
سازمان آسوسای به بحث و بررسی گذاشته شد و
پیرامون موضوعاتی از قبیل طرح راهبردی سازمان
برای سالهای  ۲۰۱۶الی  ،۲۰۲۲توسعه فعالیتهای
آموزشی برای اعضاء ،تداوم ظرفیت سازی ،کمک
به مدرن سازی ادارات عالی تفتیش ،تبادل دانش و
تجربیات میان اعضاء ،تاکید بر تقویت همکاریهای
دو جانبه و چند جانبه ،اطالع رسانی مناسب از طریق
سایت سازمان ،کمک به استقالل ادارات عالی
تفتیش ،تقویت نشریه آسوسای و الکترونیکی کردن
این نشریه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ادامه جلسات سیزدهمین اسامبله آسوسای،
سکرترجنرال اینتوسای نیز گزارش ویژه ای در
خصوص موضوع توسعه پایدار ارایه کرد و گفت که

بحث توسعه پایدار در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است .منظور از توسعه
پایدار توسعه ای است که بر اساس آن منابع طبیعی کشورها به مصرف تمامی
نسلها برسد و کشورهای عضو اینتوسای در حال حاضر از این سیاست سازمان
ملل متحد حمایت میکنند .آقای ژوزف موزر سکرترجنرال اینتوسای در ادامه
گفت :در جلسه مالقات با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست شد
تا اینتوسای از قطعنامههای سازمان ملل متحد در خصوص توسعه تفتیش دولتی
در جهان حمایت کند .در این جلسه بر بحث شفافیت مالی ،حاکمیت مطلوب،
ظرفیت سازی و مدرن سازی ادارات عالی تفتیش ،استقالل اینگونه ادارات،
پاسخگویی دولتها و استفاده بهینه از منابع مالی دولت و صرفه جویی در مصرف
اینگونه منابع مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین به نمایندگی از بخش انکشافی سازمان اینتوسای ( )IDIخانم آرچانا
سخنرانی نمودند و گزارشی از فعالیتهای انجام یافته در خالل سه سال گذشته
که توسط اداره  IDIصورت گرفته بود به حاضرین معلومات داده که از جمله
فعالیتهای انجام یافته طرح و تطبیق پالن استراتژیک ادارات عالی تفتیش تعدادی
از کشورهای آسیایی بود که افغانستان نیز در آن اشتراک داشت و موفقانه به پایان
رسانیده بود .ایشان در ادامه ،پالن انکشافی سازمان بین المللی اینتوسای را برای
سه سال آینده مطابق به برنامه تشریح کردند که بر اثر تالش محترم سید محمد
مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش ،در سال  2015برنامه حمایتی و
اموزشی که میتواند در ظرفیت مسلکی بسیار موثر باشد ،از جانب  IDIبرای اداره
عالی تفتیش افغانستان در نظر گرفته شد.
در این كنگره همچنین انتخابات هيات رئيسه سازمان آسوسای براي سالهاي ۲۰۱۵
الي ۲۰۱۸نيز برگزار شد كه ادارات عالی تفتیش کشورهای ترکیه ،اندونزی،
پاکستان ،نپال ،تایلند و عربستان سعودی حد نصاب الزم را برای احراز  ۶کرسی
هیات رئیسه کسب کردند و کشورهای مغولستان و اردن نیز به عنوان اعضاء کمیته
تفتیش انتخاب شدند.
در این مراسم همچنین ششمین سمپوزیوم تخصصی آسوسای با موضوع« :استفاده
از تکنالوجی معلوماتی برای افزایش کیفیت و اثر بخشی کار تفتیش» برگزار
شد .در این سمپوزیوم که سخنرانان مطالب و مباحثات مربوط را طرح کردند،
مقاله اداره عالی تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان نیز در زمینه چگونگی تفتیش
سیستمهای تکنالوجی معلوماتی ارایه شد .همچنین در این سمپوزیوم ضمن تاکید
بر اهمیت و نقش تکنالوجی معلومات در انجام تفتیشهای با سرعت ،دقت و
کیفیت باالتر از کشورهای عضو درخواست شد تا ضمن ایجاد زیر ساختهای
سخت افزاری و نرم افزاری در خصوص تفتیشهای  ITسرمایه گذاری نمایند.
طراحی برنامههای راهبردی برای انجام تفتیشهای  ،ITتشویق دولت برای توسعه
دولت الکترونیک برای خدمات رسانی به شهروندان و انجام تفتیشهای عملکرد
پروژههای  ITاز دیگر توصیهها و پیشنهادات این سمپوزیوم تخصصی بود.
در حاشیه این اجالس مالقات های دو جانبه ای بین معاون مسلکی اداره عالی
تفتیش و روسای اداره عالی تفتیش کشورهای مالزیا ،اندونزِی ،تایلند ،الئوس،
کامبوج ،فیلیپین ،هند ،ایران ،ترکیه ،پاکستان ،عمان ،اردن ،جاپان ،مغولستان،
نیپال ،آذربایجان ،ویتنام و کره جنوبی صورت گرفت .در این مالقات ها محور
صحبت بیشتر در امورات مسلکی تفتیش ،توسعه و تشریک تجربیات و دانش بین
اعضا و راههای همکاری موثر دوجانبه یا چندجانبه بود.
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اشتراک نور رحمن ایزدیار رییس دفتر اداره عالی تفتیش در بیست
سومین نشست ملل متحد /انتوسای در ویانا  -اتریش

نور رحمن ایزدیار رییس دفتر اداره عالی تفتیش در بیست سومین
نشستاینتوسایکهدرشهرویانابرگزارشدهبودشرکتکرد.
بهگزارشآمریتاطالعاتوارتباطعامهادارهعالیتفتیش؛بیست
سومیننشستمللمتحد/انتوسایازتاریخ 11-13حوت 1393در
ویانا مرکز اتریش با همکاری نزدیک داراالنشاء عمومی انتوسای
و دیپارتمنت امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ()UN DESA
برگزارگردید.
موضوع نشست متذکره آجندای انکشافی بعد از سال  2015ملل
متحد و نقش نهادهای عالی تفتیش و شیوههای تطبیقی جهت
انکشاف دوامدار بود .هدف این نشست مشخص نمودن موقف
نهادهای عالی تفتیش با در نظر داشت انکشاف دوامدار منحیث
هدفاساسیآجندایانکشافیبعدازسال 2015مللمتحدباشامل
ساختن شرکای مختلف و شامل ساختن این موقف در پروسههای
بعدیآجندایانکشافیبعدازسال 2015بود.
رئیسدفترادارهعالیتفتیشخاطرنشانساختکهدرایننشست
اشتراککنندگانموضوعاتیمهمیچون:
شرکا(ذینفعان)مانندپارلمان،شهروندان،دول،سازمانهایکمکی
ومللمتحدچیتوقعاتیازنهادهایعالیتفتیشدررابطهباانکشاف
دوامداردارند؟
نهادهای عالی تفتیش به منظور سهم گیری موثر در محافظت
انکشافدوامدارچیپیششرطهایبایدداشتهباشد؟و.
بهگزارشآمریتاطالعاتوارتباطعامهادارهعالیتفتیش؛برنامه
آموزشی تخنیکهای تفتیش با استفاده از تکنالوژی معلوماتی
« »Computer Assisted Auditing Techniquesبا هدف باال
بردنوارتقایسطحعلمیودانشمسلکیکارمندانومفتشیناین
ادارهبهتاریخ 9حوتبهمدتیکهفتهدرادارهعالیتفتیشبرگزار
شد.
این برنامۀ آموزشی ،توسط نهاد بینالمللی حسابرسی کواتر تحت
پروژه ارتقای ظرفیت ادارۀ عالی تفتیش که توسط بانک جهانی
تمویلمیشود،راهاندازیگردیدکهدراینبرنامۀآموزشیبهتعداد
 25کارمندمسلکیادارۀعالیتفتیشاشتراکداشتند.
هدف این برنامۀ آموزشی انتقال مهارتها و دانش در خصوص
نرم افزار « »CAATsبه کارمندان مسلکی ادارۀ عالی تفتیش بود تا
آنها قادر گردند که در جریان تفتیش مراجع مختلف از این نرم
افزاراستفادهنمایند.تطبیقایننرمافزار،ادارۀعالیتفتیشراکمک
مینمایدتادرزمینۀکمپیوتریسازیوالکترونیکسازیپروسههای
تفتیشگامیبهجلوبگذارد.
یادآوری میشود « »CAATsیک نرم افزار کمپیوتری است که
به طور وسیع در جریان تفتیش مورد استفاده قرار میگیرد .هرگاه
سیستمهایمالیمراجعتحتتفتیشکمپیوتریباشندواسنادمالی

[ 20تفتیش،شمارهچهارم]

نهادهای عالی تفتیش کدام امکانات و چی نوع تجارب دست اول در رابطه با سهم گیری موثر در آجندای
انکشافیبعد ازسال 2015دارند؟راموردبحثوتبادلنظرقراردادند.
یادآوری میشود ریاست تخنیکی جلسه توسط اداره عالی تفتیش آفریقای جنوبی به وجه احسن به پیش
برده شد .از میان بیشتر از 150تن اشتراک کننده به تعداد 50تن روسای نهادهای عالی تفتیش از 70کشور
مختلفجهانهمچناننمایندگاننهادهایبینالمللی(دیپارتمنتاموراقتصادیواجتماعیمللمتحدUN
 ،DESAدفتر خدمات نظارت داخلی ملل متحد  ،UN OIOSشورای اقتصادی و اجتماعی ،ECOSOC
نالپارلمانی،بانکجهانی،نهادانکشافی
کمیتهمتخصصینمللمتحدرویادارهعامه،UNCEPAاتحادیهبی 
اتریش ADAوجامعهجرمنیبرایهمکاریبینالمللی)اشتراکورزیدهبودند.
خاطرنشانمیشوددرروزاخیرنشستاشتراککنندگانسفارشاتخویشراارایهونتیجهگیرینمودند.
ایننتیجهگیریهافراهمکنندهرهنموددررابطهباتوقعات،پیششرطهاوامکاناتبرایکارنهادهایعالی
تفتیشجهتمحافظتانکشافدوامداروایجادتهداببرایسهمگیرینهادهایعالیتفتیشدرآیندهدر
چارچوبآجندایانکشافیبعدازسال 2015میباشد.

برنامه آموزشی تخنیک های تفتیش با استفاده از تکنالوژی
معلوماتی « »CAATsدر اداره عالی تفتیش برگزار شد

درفارمتهایالکترونیکموجودباشند،مفتشینمیتوانندبهسادگیبهاسنادمالیمرجعدسترسیحاصل
نموده و فارمت های الکترونیک معامالت را دانلود و با استفاده از نرم افزار « »CAATsآنها را ارزیابی و
تحلیل نمایند .استفاده از نرم افزارهای تفتیش و تخنیکهای مبتنی بر کمپیوتر ،مفتشین را قادر میسازد تا از
چنینشیوههاومیکانیزمهاییاستفادهنمایندکهتوسطشیوههایمعمولیامکانپذیرنمیباشند.بنا ًء،استفاده
ازنرمافزار«»CAATsکاراییوموثریتتفتیشراافزایشمیبخشد.تطبیقسیستممعلوماتیمدیریتمالی
«»AFMISواستفادهازتکنالوژیمعلوماتیتوسطدولتزمینۀآنرامهیامیسازدتاادارۀعالیتفتیشدرجریان
تفتیشازنرمافزار«»CAATsاستفادهنماید.

از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان
در اداره عالی تفتیش تجلیل شد

به مناسبت هشتم مارچ از روز بين المللي همبستگي زنان
جهان ،روز سه شنبه  19حوت  1393در تاالر کنفرانس اداره
عالي تفتيش تجليل به عمل آمد.
در اين محفل پوهندوي دوکتور محمد شريف شريفي رئيس
اداره عالي تفتيش ،الحاج قاضي عبداهلل اخندزاده معاون مالی
و اداری ،هئيت رهبري اداره عالي تفتيش و جمعي ازکارمندان
اين اداره اشتراک ورزيده بودند.
رئیس اداره عالی تفتیش که در این محفل صحبت میکرد در
ابتدا این روز را به تمام خواهران و مادران در سرتاسر کشور
تبریک گفته و در بخشی از سخنانشان افزودند :اسالم مرد و
زن را مکمل یک دیگر دانسته است .در طول تاریخ دیده شده
که در عقب هر یک مرد موفق؛ حتماً یک زنی وجود داشته
است که او را به قلههای کامیابی رسانیده است .وی عالوه
نمود؛ زنان باید از حقوق ،وظایف و مکلفیت هایی که اسالم
برای آنها وضع نموده آگاهی پیدا نمایند و در پهلوی آن،
مردان هم وظیفه دارند تا از حقوق زنان آگاهی پیدا نمایند
و حقوق آنان را احترام بگذارند تا شاهد روزی باشیم که
خشونت علیه زنان اص ً
ال در کشور ما وجود نداشته باشد.

ایشان در ادامه اظهار داشت :مفتخریم دینی داریم که در آن نه افراط است و
نه تفریط و اتحاد همزیستی وجود دارد که در آن تبعیض جای ندارد.
پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی با اشاره به جایگاه زنان در اداره عالی
تفتیش یادآور شد :این اداره بعد از تحوالت پسین و در یک دهه گذشته
کوشیده است تا به زنان توجه ویژه داشته باشد .ایشان؛ پیشنهاد ریاست و
آمریت گروپهای تفتیش در اداره عالی تفتیش ،تسهیل و فراهم سازی بورس
های آموزشی در داخل و خارج کشور برای زنان و توجه ویژه به ارتقای
ظرفیت آنان را از جمله مهمترین کارکردهای اداره برای زنان دانست.
سپس صفورا سمن مسوول جندر اداره عالي تفتيش؛ پيرامون اين روز صحبت
نمود .وي نخست اين روز را به تمام زنان جهان تبريک گفته و اظهار داشت:
منظور از تجليل روز زن از يک طرف تقدير از مقام والي زن است و از جانب
ديگر بازگو کردن رنجها ،مصیبتها ،دردها و غمهای زنان و مادران کشور
جنگ زده ما چه در داخل افغانستان و چه در خارج که در حالت غربت و
مهاجرت میباشند؛ است.
قابل يادآوري است که در اين محفل نجيبه اميري ،شفیقه جعفری ،سجيه بهرام
و مژگان کارمندان اين اداره مقاالت و شعرهایشان را در ارتباط اين روز به
خوانش گرفتند .در اخير محفل با دعاي خير وعافيت پايان يافت و تحايفي از
سوي مقامات ارشد اين اداره به تمام کارمندان اناث توزيع گرديد.
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برنامه آموزشی ارتقاء ظرفیت برای روسا ،آمرین
تحلیل و مسئوولین تفتیش در بخش رعایت قوانین
و مقررات در اداره عالی تفتیش برگزار شد

برنامه آموزشی ارتقاء ظرفیت برای روسا ،آمرین تحلیل
و مسئوولین تفتیش در بخش رعایت قوانین و مقررات
در اداره عالی تفتیش از تاریخ  14الی  18ماه مارچ
 2015مطابق  23الی  27حوت  1393توسط اداره عالی
تفتیش برگزار شد.
این برنامه آموزشی توسط محترم پراناب موکوپدا و
آقای بهارت پندیت مشاورین شرکت کواتر و محترم
آقای عباس هویدا مشاور برنامه همکاریهای فنی
ملکی در بخش پالیسی و پالن در اداره عالی تفتیش،
ارائه شد.
به گزارش آمریت اطالعات و ارتباط عامه؛ هدف
اساسی این برنامه آموزشی این بوده است تا روسا و
مسئوولین اداره عالی تفتیش را که مسوولیت برنامه
ریزی و گزارشدهی تفتیش رعایت قوانین و مقررات
را به عهده دارند در زمینه شرایط پالن گذاری و
گزارشدهی تفتیش رعایت قوانین و مقررات ،آگاه
سازد .الزم است که روسا ،آمرین تحلیل و مسئولین
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تفتیش در بخش رعایت قوانین و مقررات در این اداره ،روند کنترول کیفیت و مطابقت
با معیارات انتوسای در اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات و گزارشدهی مربوطه را
به درستی درک نمایند .این امر زمینه تهیه گزارشهای با کیفیت که به شورای ملی و
ریاست جمهوری ارائه میشوند را فراهم مینماید.
خاطر نشان میشود؛ مواردی که در این برنامه آموزشی مورد بحث قرار گرفت قرار
زیر بود:
الف) محتویات و مقتضیات گزارشدهی ساالنه تفتیش رعایت قوانین و مقررات در
بخش مصارف و عواید.
ب) چگونگی تطبیق فارمت های تجدید نظر شده برای گزارشدهی در مراحل مختلف.
ج) چگونگی نوشتن مشاهدات تفتیش و یافتههای تفتیش به اساس اصول (.)5C
د) چگونگی ارزیابی خطر و میزان اهمیت در ارتباط به کنترول و چگونگی شامل
ساختن آن در تهیه گزارش.
ه) چگونگی ارزیابی تاثیرات تفتیش و گزارشات آن.
یادآوری میشود؛ اداره عالی تفتیش برنامههای آموزشی خاصی را با توجه به پالن
ترتیب شده و معیارهای سازمان بین المللی تفتیش -اینتوسای -جهت ارتقای ظرفیت
مامورین این اداره روی دست میگیرد تا مامورین آموزش دیده بتوانند برنامههای
فراگرفته شده را درعمل انجام بدهند.

بازرسي

آغاز

حساب قطعیه سال مالي 1393

بر اساس هدایت بند چهارم ماده ( )98قانون اساسی،
حساب قطعی سال مالی قبل در خالل مدت شش ماه
سال آینده مطابق به احکام قانون به شورای ملی ارایه
میگردد.
مبتنی بر ماده فوق از قانون اساسی ،واحدهای بودجوی
مکلفیت دارند تا حسابات قطعیه (قطعیه بودجه عادی،
قطعیه بودجه انکشافی و قطعیه عواید) شان را ترتیب و
به وزارت مالیه ارسال نمایند و از جانبی دیگر وزارت
مالیه نیز مسوولیت دارد تا از صحت و سقم حساب
قطعیه واحدهای بودجوی بعد از تطبیق با سیستم مالی
افغانستان ( )AFMISاطمینان حاصل و حسابات قطعیه
عمومی دولت را ترتیب و جهت بازرسی به اداره عالی
تفتیش ارایه نماید.
بناً اداره عالی تفتیش منحیث عالیترین نهاد بازرسی
کننده امور مالی و حسابی در سطح کشور ،به اساس
هدایت بند دوم ماده یازدهم و اول ماده دوازدهم
قانون اداره عالی تفتیش ،مواد ( 55و  )59قانون اداره
امور مالی و مصارف عامه مکلفیت دارد تا در تداوم
بازرسی حساب قطعیه سالهای قبل ،حساب قطعیه
سال مالی  1393دولت را توسط کمیسیونی متشکل
از یک تعداد روسا و مفتشین ،تحت سرپرستی سید

محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش ،در مطابقت با معیارات ادارات
عالی تفتیش (انتوسای) به شکل بی طرفانه و واقعبینانه بازرسی و گزارش نتایج بازرسی
و اظهار نظر پیرامون حساب قطعیه را در میعاد معینه قانونی ،به مقام محترم ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان و شورای محترم ملی ارایه نماید.
کمیسیون متذکره به تاریخ  1393/12/5جهت بازرسی حساب قطعیه سال متذکره رسما
به وزارت محترم مالیه معرفی و اعزام گردید ،کمسیون موظف بعد از سعی و تالش
فراوان و تقاضاهای مکرر توانست تا اتاق کار را به تاریخ  1393/12/11دریافت نموده
و یک تعداد استعالمیه های معلوماتی مقدماتی خویش را به تاریخ  20 ،16 ،12و 24
حوت سال متذکره عنوانی ریاستهای محترم عمومی خزاین ،بودجه و پالن عواید
اصدار و رسما به شعبات ذیربط تسلیم نموده است.
مطابق به حکم شماره ( )6084مورخ  1391/10/3مقام محترم دولت جمهوری اسالمی
افغانستان واحدهای بودجوی مکلفند تا حسابات قطعیه شان را طی برج جدی سال
مابعد ترتیب و در اول برج دلو به وزارت محترم مالیه و اداره عالی تفتیش ارسال نمایند،
اما قسمی که دیده میشود تعدادی واحدهای بودجوی اصال به حکم نمبر فوق توجه
و اعتنایی نکرده و الی اکنون -اخیر حوت -حسابات قطعیه شان را ترتیب ننمودهاند.
اداره عالی تفتیش توقع دارد تا وزارت مالیه در مطابقت با حکم نمبر فوق مقام عالی
ریاست؛ حساب قطعیه سال  1393را در میعاد تعیین شده ارایه نماید تا اداره عالی تفتیش
فرصت کافی برای بازرسی و اظهار نظر منصفانه و غیر جانبدارانه باالی حساب قطعیه
سال  1393دولت داشته و گزارش نتایج بازرسی و اظهار نظر پیرامون حساب قطعیه را
در زمان تعیین شده قانونی  31-جوزا -به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم
ملی ارایه نماید.
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پالن بازرسی

ربع دوم سال مالی 1394

بر اساس پالن بازرسی ساالنه اداره عالی
تفتیش ،پالنهای بازرسی ربعوار طرح و
تطبیق میگردد .پالن بازرسی ربع دوم
سال  1394شامل اجرای تفتیش رعایت
قوانین و مقررات ،حساب قطعیه سال
 1393دولت ،تفتیش عملکرد و محیطی
و تفتیش مساعدتهای خارجی میباشد
که جزئیات آنها ذیال ارایه میشود:
الف :تفتیش حساب قطعیه سال
 1393دولت
به منظور اجرای تفتیش مالی (قطعیه
سال  1393دولت) کمیسیون به وزرات
محترم مالیه موظف گردیده تا بازرسی
حساب متذکره را تکمیل و گزارش
نتایج بازرسیشان را الی اخیر جوزای
 1394به مقام محترم ریاست جمهوری
و شورای محترم ملی ارایه نمایند.
ب :تفتیش رعایت قوانین و
مقرات
جهت اجرای تفتیش رعایت قوانین
و مقررات تعداد ( )120مرجع
شامل وزارتها ،ادارات ،شاروالیها،
تصدیها ،شرکتهای دولتی و
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واحدهای مربوطهشان در پالن بازرسی ربع دوم سال  1394اداره به
ترتیب ذیل گنجانیده شده است:
 .1تعداد ( )30مرجع در مرکز کشور توسط ( )25گروپ تفتیش ،تحت
بازرسی قرار میگیرد که از جمله وزارتهای معادن ،انرژی و آب و
وزارت تحصیالت عالی براساس شاخصهای تعیین شده بانک جهانی
( )ARTF-IPبازرسی میشود.
 .2بازرسی تعداد ( )7سفارت ( )1قنسلگری ( )1اتشه تجارتی در خارج
کشور نیز شامل پالن بازرسی ربع دوم  1394گردیده است که توسط
( )7گروپ تفتیش خواهد شد.
 .3به همین ترتیب تعداد  81مرجع شامل گمرکات ،تصدیها ،شاروالیها
و ادارات بودجوی محلی توسط ( )19گروپ تفتیش در والیات هرات،
بلخ ،کندهار ،ننگرهار ،لوگر ،لغمان ،جوزجان ،ارزگان ،فراه ،پکتیا،
کنر و هلمند بازرسی میگردد.
ج -تفتیش عملکرد و محیطی
تفتیش عملکرد به خاطر حصول اطمینان از اقتصادیت ،مفیدیت و
موثریت پروژهها در وزارتهای فواید عامه و وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری؛ تفتیش محیطی در ریاستهای تنظیف ،سرسبزی و حفظ و
مراقبت شاروالی کابل که قبال آغاز شده ،توسط  3گروپ تفتیش در
حال اجرا میباشد.
برعالوه تفتیش پروژههای بانک جهانی که قبال آغاز شده در ربع دوم
نیز ادامه دارد.
اداره عالی تفتیش با تطبیق برنامههای متذکره ،تشخیص مشاهدات
یافتههای تفتیش و ارایه سفارشها به ادارات تحت بازرسی نقش موثری را
در بهبود شفافیت و حسابدهی و تقویه مدیریت مالی کشور ایفا مینماید.
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د ښــځې موقف او منزلت په اسالمي ټولنه کې!
دمارچ اتمه (دښځې نړیوالې ورځې په ویاړ)

قاضی عبداهلل اخند زاده

اسالم ښځې ته لوړ مقام او مکان ورکړی دی،
چې په قرآن کریم کی يو اوږد سورت يې د
(النساء) يا ښځو په نامه ياد کړی.
او همدارنګه یو سورت د یوی بی بی (حضرت
مریم علیه وسالم) په نوم یاد کړی دی او حتی
د بی بی عایشه (رض) دپاکوالی په مناسبت
ئې لس ایاته په سورت النور کی را نازل کړی
دي.
د اسالم په راتګ سره په نړۍ کې د ښځو
زورول ،رټل ،دوی سره هر ډول تبعیض د
مخنیوي لپاره د ستر الرښود حضرت محمد

(ص) احادیث ،اوهم اهلل جل جالله د ښځو د حقوقو په باره کې ډیر ایاتونه نازل
کړي دي ،اونارینه و ته یې امر کړی ،چې ښځه پر خاوند هومره حقوق لري څومره
چې خاوند ئی پر خپله ښځه لـري ،له خپلو میرمنو سره ښه سلوک وکړئ او خپلو
ښځوته د زیان رسولو څخه ډډه وکړئ.
په دی کې شک نشته چی داسالم دراتګ نه مخکې د نړۍ په ګوډ ګود کې د
مختلفو تمدنونوپه دوران ظلم او ناوړه نظریات او کـتــنی ئی دښځوپه اړه
درلــودې ،چې په لنډه توګه ور ځنی یادونه کوو.
((او)) رومیانو به ویل چې ،ښځه بې روحه جسد دی ،ددوی په قانون کې ددې لپاره
ډیرې جزاګانې ټاکل شوې وې ،یوه جزا دا وه چې ګرم تیل پرې چپه کړی شي،
اوبیا په یوه بیدیا کې په اسانو پورې وتړل شي اوکش کړی شي ،ترڅو مړه شي.
دچینایانو په آند ،ښځه هغه دردونکې اوبه وې چې خوشحالي له منځه وړي ،له دې
امله هر چینایې خاوند حق درلود چې خپله میرمن ژوندۍ په خاورو کې ښخه کړي،
او د میړه دمړنې په مهال دهغه وارثانو کوالی شو چې د نورو مالونو په څیردا هم
په میراث واخلي.
هندوانو دښځې په اړه داسی ویل :مرګ ،دوزخ ،زهر ،ښاماران ،اور ،دښځې څخه
ډیر بد نه دي ،اودا دمیړه دمرګ نه وروسته ،دژوند حق هم نه لري ،بلکه الزمه ده
چې دهغه سره یوځای په اور کې وسوزول شي.
د اغریقیانو په عقیده ښځه زهرناک بوټی ،او د شیطان کرغیړن عمل ګڼل کیده،
دنورو مالونو په اخستل اوخرڅول یې روا کار و.
دیهودو په وړاندې ښځه لعنتي انسان و ځکه چې هغه دانسانانو د بې الرۍ عامل
و دحیض په مهال نجسه ګڼل کیده ،دقانون له مخې پالر کوالی شو چې هغه
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وپلوري.
فرانسویانو دښځې په انسانیت کې شک درلود ،هغوی په دې اړه په۵۸۶م
کال کې یوکنفرانس راوبللو ،په پای کې یې داپریکړه وکړه چې هغه انسان دی،
مګریواځې دسړي دخدمت لپاره پیداشوې.
دانګلستان دپاچا (اتم هنري) په زمانه کې دانګلستان پارلمان یوه پریکړه وکړه،
چې له مخې یې ښځه نشي کوالی د عهد جدید (انجیل) مطالعه وکړي ،ځکه
چې دا نجسه ده.
اسالم نه مخکې عربانو هم له ښځې سره دمرګ نه زیاته کرکه کــوله ،تردې
چې هغه یې ژوندۍ په خاورو ښخوله ،اویابه یې په ډیره بې رحمۍ کوهي کې
((غورځوله!))
او همدارنګه دجاهليت په زمانه کې دښځو نه دژوندانه حق سلب شوې وه،
او ښځه دژوند په ټولو برخو کې په تورو تیارو کې اوسیدله ،د ډيرو انساني
حقوقو څخه محرومه وه ،په کورنۍ کې ددې پیدایښت یوه غټه بدبختي اوعار
ګڼل کیده ،خلکو به خپلې لورګانې په ژوندۍ توګه په خاورو کې خښولې ،او
که کومه يوه به ژوندی پاتې شوه نو بيا به دهغې ټول حقوق تر پښو الندې کيدل
لکه د ميراث حق دملکيت حق داحترام اودعزت حق اوداسې نور او هغې ته به
په سپک نظر په ټولنه کی ورته کتل کيدل.
دجاهیلت په دور کې هغه یې له هرقسم ملکیت څخه تجرید کړې وه ،تردې
چې لکه دنورو مالونو په څیربه په میراث وړل کیده که به دکومې میرمنې خاوند
وفات شو ،نیژدې دوستانواو اقاربو به ئی ځغاستل ترڅود هغې په سر څادر اویا
یو پوړنی واچوي ،نوهرڅوک چې لمړی په دې کار کې کامیاب شو نوداښځه
به د هغه په ملکیت کې ګڼل کیده ،ده به یا دځان لپاره کښینوله ،اویابه یې په
بل چا وپلورله.
دمیاشتنۍ مریضي په مهال به یې په جال خونه کې بنده کړه ،ترڅو دنورو انسانانو
سره یوځای نشي ،ځکه چې د دوی په نظر په دغه مهال له دې سره کښیناستل
اویا ډوډۍ خوړل ،نامشروعه عمل و.
خوداسالم مقدس دين پخپل راتګ سره دښځو ټول حقوق راژوندي کــړل
او هغوې ته ئې او چت مقام وروبښلو حتی چې په شرعی کارونو کې ئې ښځو
او نارينه و ته يو ځاې په قرآنکريم کې خطاب کړی دی اهلل تعالی دقرآنکريم په
زياتو آياتونو کې دښځو او چت مقام او عظمت بيان کړيدی چې دهغې له جملې
څخه ديو څو یادونه کوم:
 -١اهلل تعالی دښځو پيدايښت پرانسانانو باندې يو لوې انعام او دخپل قدرت يوه
معجزه ګڼلی دی او ښځې ئې دنارينه و لپاره دآرامی او سکون مصدر او پناه ګاه
او د دوستی او مهربانی وسيله ګرځولي دی.
چې اهلل تعالی فرمائی (ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها
وجعل بينکم موده ورحمة) سورة الروم آية ()۲۱
ژباړه :داهلل تعالی دقدرت دنښو څخه داده چې تاسې ته ئې ستاسو دجنس څخه
ښځې پيدا کړي ترڅو تاسې مائل شی دوي ته او مطمئن اوسی او ګرځولی ئې
دی ستاسې ترمنځ دوستي او شفقت.
 - 2انساني او بشری ټولنه اهلل تعالی دښځو او نارينه و نه جوړ کړيدی او
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دځمکې په سر دانسان پاتې کيدل او له منځه تلل
دښځو او نارينه و پورې تړلي دي که يو جنس
نه وي نو بشريت جنس له منځه ځي .چی اهلل
تعالی فرمائي(( :ايها الناس انا خلقناکم من ذکر
وانثی ))...سورة الحجرات آيت ()۱۳
ژباړه :ای خلکو مونږه تاسې ديو نر (ادم) او يوې
ښځې (حـوا) نه پيداکړي یاستئ.
کله چې داسالم مبین دین رانازل شو ،دنوروسترو
السته راوړنو ترڅنګ یې ،ښځه د ظلم اواستبداد
څخه راوایستله ،دعدل اوانصاف په چوکاټ کې
یې داخله کړه ،هغې ته یې انساني کرامت ور
کړ ،دمملوکیت نه یې مالکیت ته ورسوله ،د لوڼو
ژوندۍ ښخول یې ترهرڅه دمخه پهډیره سخته
لهجه بند کړل ،اواهلل تعالی داسی وفرمایل( :واذا
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت) یعنې هغه وخت
(دقیامت ورځ) چې پوښتنه به وکړی شي د ژوندۍ
ښخې کړی شوې جینۍ نه چې په کومه ګناه وژل
شوې.
او دارنګه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم په
وروستيو وصاياوو کی ،د ښځو په هکله داسی
بیان کړی دي .چی رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
فرمايي :أیها الناس ،اتقوا اهلل في النساء ،اتقوا اهلل
في النساء ،اوصيكم بالنساء (خیرا) ای انسانانو ،د
ښځو په هکله له خدايه وډار شئ ،د ښځو په هکله
له خدايه وډار شئ ،د ښځو په هکله تاسو ته د خير
او ښیګڼی وصيت کوم.
اسالم ښځي ته د (مور) لقب ورکړ ،او مور هغه
سپـیڅلى ،مبارکه او له رحمت او عاطفې ډکه
هستي ده چې له برکته يې د انساني نړۍ ويـاړ
اوهم دهسک آسمان ستنې والړې دي .مور د
انسانيت د دوو غبرګو پديدو مهمه برخه ده؛ که
مور نه واى د انسانيت بقا او پايښت به نه وو ،دا
انساني نړۍ ،دا تمدن ،دا پرمختګ او آن د ځمکې
پر سر انساني ژوند ،به نه وو .مور د مينې ،محبت،
عاطفې ،ترحم ،صميميت او دوستۍ سمبول او د
مور مينه په رښتوني ډول د ټولو انساني او نورو
ټولو ژونديو موجوداتو سرتاجه ده.
اوهم اسالمی هدایات ددی دعظمت په لحاظ ئی
هغې ته په اوالدو باندې اطاعت ،له هغې سره نیکي
اواحسان واجب کړی دی ،دهغې خوښي اورضا
السته راوړل یې داهلل د خوښې اورضا یت سبب

انساني او بشری ټولنه اهلل تعالی دښځو او نارينه و نه جوړ کړيدی او
وبللی دی ،اود هغې خدمت یې جنت ته درسیدو ترټولونیـږدې الره
وټاکله ،چې رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمائلی دی(( :الجنة تحت
اقدام االمهات)) دهغې نافرماني اوغوسه کول ،اګرکه داف په کلیمې هم
وي ،حرام کړل ،ددې حق ئې دپالر دحق نه لوړمعرفي کړ ،دبوډاوالي
اوزړښت په حالت کې یې هغې ته پاملرنه باندې تاکید وکړ ،دقرآنکریم
اونبوي احادیثو کې په ډ یرو نصوصو کې دغو احکاموته اشارې شوې
دي چې دهغې له جملې څخه ځینې په الندې ډول بیانوو:
ووصینا اإلِن َْسانَ ب ِ َوالِدَ ي ْ ِه (إحسانًا) (سورت احقاف 15/آیت ).ژباړه:
ّ
مونږ انسان ته امر کړی چې له مور اوپالرسره نیکي وکـړي .په بل
ځای کې داسې فرمایې:
َوقَ َضى َرب ُّ َ
ك أَال تَ ْعبُدُوا إِال إِيَّا ُه َوب ِال ْ َوالِدَ يْنِ إ ِْح َسان ًا إ ِ َّما يَبْلُغ ََّن ِعن ْدَكَ
ُ
ال ْ ِكبَ َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ِكال ُه َما فَال تَ ُق ْل ل َ ُه َما أ ٍّ
ف َوال تَن ْ َه ْر ُه َما َوق ُ ْل ل َ ُه َما قَ ْوال
َ
اح ُّ
َكرِي ًما َواخْ ِف ْ
ب ا ْر َح ْم ُه َما ك َما
الذ ِّل مِ َن ال َّر ْح َم ِة َوق ُ ْل َر ِّ
ض ل َ ُه َما َجنَ َ
(صغیرا) (سورت اسراء ایت ).24 ،23
َربَّيَانِي
ً
ژباړه :او پریکړه او فیصله کړې ستا رب چې له ده پرته به د بل چا
عبادت مه کوئ ،او دمور اوپالر سره به نیکي کــوئ که له دوی
څخه یو او یا دواړه بوډا ګان شي ،ددوی په وړاندې د اف کلمه (چې
دوی پري خفه کیږي) مه وایئ ،او دوی له ځانه مه شړئ او مه ئی رټی،
دوی ته نیکی خبری کوئ ،ددوي سره درحم او خواښوګۍ له الرې
چلند کـوئ ،ددوی لپاره له اهلل څخه درحم اومهربانۍ دعاء وغواړئ،
لکه څنګه چې دوی تاسوسره دتاسو په روزنه کې (ستاسو د کوچنیوالي
په مهال) احسان کړی.
پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم دمور خدمت کول ترجهاد کولو غوره
بللی ،په دې اړه امام نسائي یو حدیث نقل کړی( :فَالْزَمْهَا فَإِ َّن الْجَنَّ َة
تَحْتَ ِرجْلَيْهَا) یعنی دخپلې مورخدمت وکړه جنت دهغې تر پښو
الندې دی .داحدیث پیغبر صلی اهلل علیه وسلم دهغه صحابي دهغې
پوښتنې په ځواب کې ویلی چې جهاد ته تللو لپاره یې اجازه غوښتله.
مور او پالر او په ځانګړي ډول مور سره دښه سلوک دتاکيد په باره
کې په يو حديث کې راغلي دي چې يو سړى رسول اهلل ص ته راغى:
يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من احق الناس بحسن صحابتى؟ قال
امک ،قال ثم من؟ قال ثم امک ،قال من؟ قال ثم امک ،قال ثم من؟ قال
ثم (ابوک) (صحيح بخارى)
ژباړه :يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زما دښه سلوک تر ټولو ډير وړ
څوک دى؟ هغه صلى اهلل عليه وسلم وفرمايل ستا مور ،هغه بيا پوښتنه
وکړه :بیا څوک؟ هغه صلى اهلل عليه وسلم وفرمايل :ستا مور ،هغه وويل
بيا څوک؟ هغه صلى اهلل عليه وسلم بيا وفرمايل :ستا مور ،هغه پوښتنه
وکړه بيا څوک؟ نو هغه صلى اهلل عليه وسلم بيا وفرمايل ستا پالر.
په بل حديث کې راغلي دي :ان اهلل حرم عليکم عقوق االمهات و
اد البنات (صحيح البخارى) ژباړه :اهلل ج پر تاسو دميندو نافرماني
اودلورګانو ژوندۍ ښخونې حرامې کړي دي.
اسالم دمور لپاره په خپلو اوالدونو باندې داحق ټاکلی ،چې دضرورت په

دځمکې په سر دانسان پاتې کيدل او له منځه تلل دښځو او نارينه و
پورې تړلي دي که يو جنس نه وي نو بشريت جنس له منځه ځي.
چی اهلل تعالی فرمائي(( :ايها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی))...
سورة الحجرات آيت ()۱۳
ژباړه :ای خلکو مونږه تاسې ديو نر (ادم) او يوې ښځې (حـوا) نه
پيداکړيیاستئ.
مهال له هغې سره مرسته وکړي ،له همدې کبله که مونږ داسالم تاریخ ته وګورو،
هیڅ داسی پیښه او واقعه نه په سترګو کیږي ،چې ښځه د زړتوب په کورکې
(مرستون) کی اوسیدو ته اړشوې وي ،اویا د زوی له خوا ،له کور څخه ایستل شوې
وي ،اویا زامنو دهغې له نفقې څخه انکار کړی وي ،اویا داوالدونو په موجودیت
کې ،دخپلواړتیاوو د پوره کولو په موخه مزدورۍ ته اړشوې وي.
اسالم له ښځې څخه میرمن جوړه کړه ،دهغې په اړه یې خاوندانو ته دخیر ښیګڼې
توصیه وکړه ،اومیړونو ته یې له میرمنو سره په ښه ژوند تیرولواو ښه چلند امر وکړ،
دښځې لپاره یې دخاوند په څیر حقوق وټاکل پرته له یوی درجې څخه ،چې هغه
هم دنارینه دځینو مسؤلیتونو له کبله لکه :نفقه اونور دکورنۍ اړوند کارونه چې د
ده په غاړه دي.
داسالمي شریعت د هدایاتو له مخی ترټولوښه انسان هغه دی چې له خپلې میرمنې
سره ښه سلوک کوي .اهلل تعالی فرمایېَ ( :و َعا ِش ُرو ُه َّن ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
وف) سورت نساء
آیت ( ).19یعنی له ښځو سره په ښه طریقه ژوند کوئ.
وف َول ِِّ
په بل آیت کې داسې فرمایېَ ( :ول َ ُه َّن مِث ُْل ال َّ ِذي َعلَي ْ ِه َّن ب ِال ْ َم ْع ُر ِ
لر َجا ِل َعلَي ْ ِه َّن
َد َر َج ٌة) دسورت بقرة په ( )228یعنې دښځو لپاره هغومره حق دی څومره چې
دمیړونو دی ،مګر دمیړه لپاره یو درجه (دځینې مسؤلیتونو له کبله) زیاته ده.
پیغمبر صلى اهلل عليه وسلم په یوحدیث کې داسې فرمایلې( :ا ْستَ ْو ُصوا ب ِالن َِّسا ِء خَ ي ْ ًرا)
یعنې یوبل ته دښځو په اړه دخیر او ښیګڼې نصیحت کوي.
امام ترمذي اوابن ماجه ددی موضوع په هکله دغه حدیث را نقل کړی دی:
أل ْهل ِ ِه َوأَن َا خَ ير ُكم َ
(خَ ير ُكم خَ ير ُكم َ
أل ْهلِي)
ُْ ْ
ُْ ْ ُْ ْ
یعنې په تاسو کې ښه سړی هغه دی چې له خپلي میرمنې سره ښه چلند وکړی ،او
زه تر تاسو ټولو زیات د میرمنې سره نیک سلوک کوم.
او داهلل رسول صلی اهلل علیه وسلم فرمائی :ان من اکمل المومنین ایمانا احسنهم
خلقا والطفهم (باهله )...رواه (المسلم) بیشکه چی دمسلمانانوڅخه د ایمان له مخی
ډیر کامل هغه څوک دی چی داخالقو له مخی ډیر ښه وی او په خپل کور (په خپله
ښخه اوالد او کورنی په غړو) ډیر مهربانه وی.
او په بل حديث کې داسې راغلی دی( :خیارکم خیارکم لنساءکم) رواه ترمیذی
(وابوداود)
ژباړه :ښه اوبهترین دتاسو هغه کسان دی چی له خپلوښځو سره په نیکی او مهربانی
چلند کوی
همدارنګه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی( :الدنیا متاع و خیر متاعها المراه
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م
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م
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م
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الصالحه) (رواه مسلم)
ژباړه :دنیا یوه متاع ده او بهترینه متاع د دنیا ښځه چی صالحه او متدینه وی.
په يو حديث کې داسې راغلی دی(( :ما)) اکرم هن اال کريم وال اهان هن اال
لئيم ((رواه) ابن ماجه) ژباړه :عزتمند سړی دښځو عزت کوي او سپک او رذيل
سړي دښځو سپکاوی کوی .يعنې دښځو عزت کول دځان عزت کول دی او
دښځو سپکاوی دځان سپکاوی دی.
همدارنګه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی(( :وال)) تضرب الوجه وال
تقبح (رواه احمد وابوداود) ژباړه :ښځې ته په مخ ګذار مه ورکوه او مه ورته
بدې خبرې کوه.
نو لکه څرنګه چې نارينه په خپل احترام باندې خوشحاليږي نو همدارنګې ښځې
هم په خپل احترام او عزت خوشحاليږي او ديو مسلمان احترام کول اودهغه
خوشحالول دوه نيک عملونه دي اوډير اجرونه او ثوابونه لری.
حضرت عایشه (رض) فرمایی چې رسول اهلل (ص) خپله میرمن او خدمت
کوونکې هیڅکله په الس نه ده وهلې .همدا راز فرمایی(( :د)) پوره ایمان څښتن
هغه څوک دى چې ښه اخالق ولری او په تاسو کې غوره هغه څوک دى چې
له ښځو سره ښه سلوک کوی.
ښځه پرخپل خاوند باندې حق لري چې دهغې دعفت او شرف ساتنه وکړي او
دهغې د عفت څخه دفاع وکړي ځکه چې د هغې دعفت څخه دفاع فرض ده
او کوم سړی چې دخپلې ښځې دعفت څخه دفاع نه کوي او دخپلې ښځې
دشرف ساتنه نه کوي هغه دووس دی .رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائلی:
((ثالثة)) قد حرم اهلل عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والدیوث الذي يقر فی
اهله الخبث (رواه احمد والنسائی مشكوة)
ژباړه :پر دريو کسانوباندې اهلل تعالی جنت حرام کړ ی دی دشرابو معتاد او
دمور او پالر خفه کوونکی او دووس سړي چې دخپلې ښځې دعفت اهتمام
نه کوي او پردیو سړیو ته اجازه ورکوی چې دهغه دښځې سره ناسته پاسته او
راشه درشه وکړی.
بلکې داسالم مقدس دين امر کړی دی چې نارينه دې دخپل عفت او ناموس
څخه دفاع وکړي او که په دغه الر کې څوک ووژلی شی نوهغه شهيد دی.
رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم فرمائی(( :من قتل دون اهله فهو شهيد) ترمذي
ابوداود نسائی مشكوة)
ژباړه :څوک چې دخپلې ښځې دعفت نه په دفاع کې ووژلی شى نو هغه شهيد
دی.
ان شر الناس منـزلة عنداهلل يوم القيامة الرجل يفضی الی المـراة وتفضی الـيه
ثم يـنـشر سرها (رواه مسلم واحمد مشكوة)
ژباړه :په خلکو کې بدترين کس داهلل تعالی په نزد په ورځې دقيامت کې هغه
سړی دی چې خپلې ښځې سره کوروالی وکړي او بيا دهغې رازونه افشا کوي.
 اسالم ښځې ته د لور لقب ورکړ ،او په دې بڼه یې د هغې احترام اوقدر ورکړ،پلــرونه یې وهڅول چې د لورګانو په تعلیم اوتربیه کې ګړندي ګامونه پورته
کړي ،په دې اړه یې هغوی ته د ډير اجر او ثواب ژمنه هـــم کړې ،داسالم
ستر پیغمبرصلى اهلل عليه وسلم فرمایي:
َ
من َع َ
ال َجا ِريَتَيْنِ َحتَّى تَبْلُغَا َجا َء يَ ْو َم ال ْ ِقيَا َم ِة أن َا َو ُه َو َوضَ ّمَ (أصابعه )...رواه
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(مسلم)
ژباړه :که چا د دوه لورګانو تربلوغ پورې پالنه
وکـړه او دهغوی د نفقې بار یي په اوږو واخیست
دقیامت په ورځ به زه اوهغه داسي (منځنۍ ګوته
او ورسره خوا کې غټې ګوتې طرف ته ګوته یې
یوځای کړې) یوځای یو.
عَامِر رضي اهلل
همدا رنګه ابن ماجه د عُقْبَ َة بْنَ
ٍ
عنه څخه نقلوي ،دی وایي چې ما درسول اهلل صلی
اهلل علیه وسلم څخه اوریدلي ،چې ویل یي( :دچا
چې درې لورګانې وي ،په هغو صبر وکړي ،او
له خپل مال څخه ،هغوی ته ډوډۍ ،اوبه ،اوکالي
برابر کړي ،دغه جینې به د ده لپاره په قیامت کې
ددوزخ له اور څخه څپر وي)
امام بخاري او امام مسلم دعائشی رضي اهلل عنها
نه روايت کړي دی چې رسول اهلل صلی اهلل عليه
وسلم فرمائلی دی(( :من) ابتلی من هذه البنات
بشئ فاحسن اليهن کن له سـترا من النار)
(مشكوة)
ژباړه :چاته چې لورګانې ورکړی شوی وي او دې
ورسره احسان وکړي (يعنې دهغوې ښه خدمت
او پالنه او تربيه وکړي) نو دغه لورګانې به دده
او ددوزخ داور ترمنځه به ديوې پردی په شان
وي يعنې دغه لورګانې بۀ دده دنجات سبب شی
ددوزخ داور څخه.
 اسالم ښځې ته د خور ،عمه ،خاله په څیر په زړهپورې ،دقرابت اوخپلولۍ ،احساس ورکوونکي
الفاظ وټاکل ،او د خپلوۍ په دغو اړیکو ساتلو یې
امر وکړ ،او قطع کول یې حرام کړل ،په دې اړه
پیغمبرصلى اهلل عليه وسلم داسې فرمایلي:
َّ
السال َمَ ،وأَ ْط ِع ُموا الط َعا َم،
یا أَيُّ َها الن ُ
َّاس ،أَفْشُ وا َّ
َ
َّاس نِيَا ٌم،
َو ِصلُوا األ ْر َحا َمَ ،و َصلُّوا ب ِاللَّيْلِ َوالن ُ
(بسالم) ابن ماجه روایت کړی دی.
تَدْخُ لُوا ال ْ َجنَّ َة
ٍ
ژباړه :ای خلکو په خپل منځ کې یو بل ته سالم
اچوئ ،ډوډۍ ورکوئ ،دخپلوانو سره اړيکې
ټینګې ساتئ ،دشپې په داسې وخت کې چې
نورخلک ویده وي -لمونځونه کوئ ،نوتاسو به
جنت ته داخل شي په سالمې طریقې سره .او اسالم
د اقاریبو سره داړیکو په تینګښت تاکید کړی دی.
ډیرځله یوه ښځه داحترام اوقدر له ټولو اسبابو
څخه برخمنه وي ،دیو چا میرمن وې دبل لور وي
دبل خاله وی دبل عمه وی په دې ترتیب په یو

وخت کې د مختلفو جهتونو له مخې ،په ټولنه کې معــــزز او
دقدر وړمقام لري.
په قرانکريم کې دڅو ښځو ذکـر او حکايت شويدی چې په هغه
جمله کې دبی بی مريم نوم په صراحت سره بار بار ذکر شويدی خو
دنورو ښځو نومونه صراحتا نه دی ذکـــرشوی البته حکايات يې
په مختلفو سورتونو کې بيان شويدی .او هغه میرمنی چی په قران کریم
کی ئی ذکر اویا حکایات راغلی دی په لنډ ډول ورځنی یاد ونه کوو.
حنة بنت فاقــوذ چې دعمران ښځه او دبی بی مريم موروه :ددغې
نيکې ښځې حکايت په سورة ال عمران کې ذکر شويدی دغې ښځې
حمل درلود او دا يې نذر ایښی و چې کله دغه حمل پيدا شی نو هغه
به دبيت المقدس خدمت کوي نو کله يې چې دغه حمل وزيږاوه نو
هغه ښځه وه نو دهغې نوم ئې مريم کيښوده .نو اهلل تعالی دغه نذر قبول
کړلو او مريم بيا په بيت المقدس کې دزکريا عليه السالم ترپالنې الندې
اوسيدله او هغې ته ئې يوه خاصه کــوټه جوړ کړې وه.
ت لَ َ
إ ِ ْذ قَال َ ِ
ك َما فِي ب َ ْطنِي مُ َح َّر ًرا فتقبّل
رب إِن ِّي ن ََذ ْر ُ
ت امْ َرأَ ُ
ت ِع ْم َرانَ ّ
مِن ِّي إِن َّ َ
يم ﴿﴾٣٥
ك أَ َ
نت َّ
الس ِمي ُع ال ْ َعل ِ ُ
ُ
َ
ت
ب إِن ِّي وضعتها أنثَىٰ َواللَّـ ُه أ ْعلَ ُم ب ِ َما َوضَ َع ْ
فَلَ َّما َوضَ َعت ْ َها قَال َ ْ
ت َر ِّ
الذ َكر َك ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
الُنثَىٰ َوإِن ّي َس َّميْت ُ َها َم ْريَ َم َوإِن ّي أعيذ َها ب ِك َوذ ّريَّتَ َها
َولَي ْ َ
س َّ ُ
مِ َن َّ
يم ﴿﴾٣٦
الشي ْ َطا ِن ال َّر ِج ِ
فَتَ َقبَّلَ َها َرب ُّ َها ب ِ َقبُو ٍل َح َسنٍ َوأَنبَتَ َها ن َبَاتًا َح َسنًا َو َك َّفلَ َها ز ََك ِريَّا ُكلَّ َما َدخَ لَ
ال يَا َم ْريَ ُم أَنَّىٰ ل َ ِ
اب َو َجدَ ِعندَ َها ِر ْزقًا قَ َ
ك َهـٰ َذا
َعلَي ْ َها ز ََك ِريَّا ال ْ ِم ْح َر َ
ت ُه َو مِ ْن ِعن ِد اللَّـ ِه إ َِّن اللَّـ َه يَ ْرز ُُق َمن يَشَ ا ُء بِغَي ْ ِر ِح َس ٍ
اب ﴿﴾٣٧
قَال َ ْ
ژباړه :یادکړه ای محمد! هغه وخت چی وویل (حنی) ښځی
دعـمـران چی ای ربه زما بیشکه ما نذر کړی می دی تا ته هغه
شی چی په ګیډه زما کښی دی حال داچی هغه به ازاد وی (له نورو
مشاغلو د بیت المقدس خدمت ته) پس قبول کړه ته (ای) ربه! دا نذر
له ما نه بیشکه ته چی ئی هم دا ته ئی ښه اوریدونکی (د کردو اقوالو)

ښه عالم (په ټولو احوالو)
پس کله چی وئی زیږاوله هغه (نذر) نو وویل (حنی) چی ای ربه زما بیشکه زه چی
یم ومی زیږاوله هغه (نذر) حال داچی ښځه (جینی) ده او اهلل ښه پوه دی په هغه شی
چی زیږولی دی (حنی دعمران ښځی) او نه دی نارینه (چی حنیـی غوښتی وو له
پاره دخدمت دبیت المقدس) په شان د دی ښځی (جینی) او بیشکه مانوم کیښود
ددی مریمه او بیشکه زه پناه ورکوم دی ته په تا پوری او اوالد ددی (مریمی ته) له
شیطان مردود (رټلی شوی) نه.
پس قبوله کړه دا (مریمه) رب د دی (دنارینه په ځای) په قبلولـو ښو سره او زرغونه
(لویه) ئی کړه په زرغونه ولــو ښو سره او اهلل ئی کفیل وګرځاوه دی لره زکریا
علیه وسالم کله چی ننوت دیته زکریا په محراب کښی نو موندله له دی (مریمی)
سره څه روزی (میوی دژمی په اوړی او میوی د اوړی په ژمی کی) وویل زکریا ای
مریمی له کومی راغلی دی تا ته دا روزی؟ وویل (مریمی زکریا ته) چی دا روزی
له طرفه داهلل ده بیشکه چی اهلل روزی ور کوی هغه چاته چی اراده وفــرمائی
(دروزی ورکولو ئی ډیره پریمانه) بی حسابه.
مريم بنت عـمران عليها السالم چې دعيسی عليه السالم مور وه دغه نيکه ښځه
چې د واليت مقام ته رسيدلې وه په قرانکريم د هغې نوم صراحتا څلور ديرش کرتې
په دولسو سورتونو کې ذکر شویدی.
ِ
ِ
ِ
ت ب َِكل ِ َماتِ
َ
َ
ت فَ ْر َج َها فنَفَخْ نَا فيه من ُّروحنَا َو َصدَّ ق ْ
ت ِع ْم َرانَ الّتی أَ ْح َصنَ ْ
(( َو َم ْريَ َم ابْنَ َ
َرب ِّ َها َو ُكتُب ِ ِه َو َكان َْت مِ َن الْـ َقـانـِتــِين) ﴿ ﴾١٢سورت التحریم)
ژباړه :مریم لور د عمران هغه چی ساتلی و ځای دشهوت خپل (له نکاح او سفاح
څخه .او تصدیق باور کړی و هغی په خبرو د رب خپل باندی او په کتابونو د ده او
وه دا لــه امر منونکیو فرمان وړونکیو څخه)
او همدارنګه په سوره آل عمران به ( )۴۲آیه کی دبی بی مریم بهتری او فضیلت
داسی بیان شوی دی.
ت ال َمالئ ِ َك ُة يا َمريَ ُم إ َِّن َّ
فاك َعلىٰ نِساءِ
اصط ِ
فاك َو َط َّه َر ِ
اصط ِ
وإذ قال َ ِ
ك َو َ
الل َ َ
(العالمین)
ژباړه  -:او یاد کړه ای محمد ه ! هغه وخت چی وویل پرښتو ( جبریل ) ای مریمی
! بیشکه چی اهلل غوره کړی ئی ته ( په کرامت او عبادت ) او پاکه کړی ئی ته
( له بدو اقوالو ،افعالو او احوالو څخه ) او غوره کړی ئی ته پرګــردو ښځو د
عالمیانو ( یعنی پر ښځو د زمانی خپلی )
همدرانګې اهلل تعالی دبی بی مريم ځنی صفتونه او کرامات بيان کړیدی
 -١مالئکو دهغې سره خبرې کړې وه -٢ .هغه اهلل تعالی په ټولو ښځو دزمانې
باندې غوره کړی وه  -٣هغه اهلل تعالی دګناه څخه پاکه ساتلې وه  -٤هغه يوه
پاک لمنه ښځه وه  -٥هغه يوه ريښتينی ښځه وه  -٦هغه داهلل تعالی په خبرو او
کتابونو ايمان او باور درلوده -٧ .هغه داهلل تعالی تابعداره بنده وه -٨ .هغې ته
به غيبی او خارق العاده رزق ورکول کيده -٩ .دهغې نه اهلل تعالی بغير خاوند نه
پيغمبر پيداکړو - ١٠ .دهغې خدمت او پالنه دزمانې پيغمبر زكريا عليه السالم کوله.
دزکريا عليه السالم ښځه چې دبی بی مريم خاله وه اويوه مسلمانه ښځه وه ددغې
ښځې ذکر په سورة ال عمران او په سورة مريم کې شويــدی.
َ
َ
ِ
َّ
َ
ب أَنَّىٰ يَ ُكو ُن لِي ُغ َل ٌم وقد بَلَ َغن ِ َي ال ْ ِكبَ ُر وامرأتی َعاق ِ ٌر قَ َ
قَ َ
ال ك ٰذلك اللـ ُه
ال َر ِّ
يَ ْفـ َع ُل َما يَشَ ا ُء ﴿( ﴾٤٠سورت ال عمران) ادامه لری....
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امان الدین تیموری

[ 30تفتیش،شمارهچهارم]

ترولداخلی

اداره عالی تفتیش؛ تفتیش مالی ،تفتیش حساب قطعیه ،تفتیش رعایت قوانین و مقررات،
تفتیش عملکرد و محیطی را در وزارتها ،ادارات مستقل دولتی (مرکزی -محلی) توسط،
گروپ های موظف بازرسی در مطابقت به قوانین نافذ کشور ،قانون و پالیسی اداره و
معیارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش (انتوسای) انجام میدهد .تفتیش عملکرد،
تجربه جدیدی بوده و در حال حاضر در وزارتهای زراعت ،آبیاری و مالداری ،فواید عامه
و شاروالی کابل این بازرسی عملی میگردد .ارزیابی سیستمهای کنترول داخلی نیز به حیث
یک پدیده نو در وزارت اقتصاد برنامه ریزی و توسط هیات موظف اداره عالی تفتیش ،مورد
بررسی و ارزیابی گرفته شده است.
باید گفت که سیستم های کنترولی یا کنترول داخلی عبارت از یک فعالیت زنجیره ای و
مرتبط است که توسط مدیریت یک اداره و کارمندان مربوط آن مورد اجرا قرار میگیرد.
این پروسه به خاطر کمک به نهاد ایجاد شده تا اداره به تطبیق اهداف مشخص خویش دست
یابد .در سیستم کنترول داخلی ساحات ذیل تحت پوشش قرار میگیرد.
ارزیابی کنترول داخلی در رابطه به موضوعات مالی.

کنترول داخلی در ساحه مدیریت قوای بشری.

کنترول داخلی در رابطه به موضوعات مدیریت تدارکات و قراردادها.

همچنان عناصر کنترول محیطی ،نظارت و چگونگی فعالیت تفتیش داخلی نیز تحت پوشش
تیم موظف کنترول داخلی قرار میگیرد.
در سیستم کنترول داخلی همه کارمندان از پایین رتبه الی مدیریت ارشد اداره شامل اند،
چون همه آنها اجرا کننده و کنترول کننده میباشند و این کنترول؛ توسط کارمندان به
طور انفرادی تطبیق میگردد .بدین ترتیب کارمندان باید نقش ،مسئولیتها و حدود
صالحیتهای خود را درک نمایند و نقش کنترولی و اجرائیوی شان را در عمل ادا نمایند.

کارمندان اداره؛ متشکل از سطح رهبری و سایر افراد میباشند .رهبری اداره عملیه های
نظارتی را از قبل مورد اجرا قرار داده ودر قبال تطبیق اهداف و سیستم کنترول داخلی مربوط
اداره خویش نیز مسئولیت دارد و رهبری بعضی فعالیتهای کنترول داخلی را ایجاد و آنها را
همواره مورد غور و ارزیابی قرار میدهد .ازین رو کنترول داخلی یک وسیله است که توسط
رهبری اداره مورد استفاده قرار گرفته و مستقیما به اهداف اداره بستگی دارد .هر چند تمام
کارمندان اداره در تحقق کنترول داخلی نقش مهم دارند ولی مدیریت یا سطح رهبری اداره
یکی از بخشهای مهم و اساسی کنترول داخلی محسوب میگردد.
باید گفت شناسایی مرجع تحت ارزیابی ،کنترول داخلی ،شناسایی و کنترول عناصر خطرات
داخلی و خارجی در جهت کشف فساد ،جلوگیری از ضایعات ،سوء استفاده ،جلوگیری از
اشتباهات و نارساییها ،نواقص و کاستیها ممد بوده واز فعالیتهای نادرست و یا عدم رعایت
قوانین و مقررات نیز جلوگیری مینماید .این کنترول اصالحات الزم را در نهاد با استفاده از
نظارت دقیق تضمین مینماید و اطمینان مناسب را مطابق به معیارات و رهنمودهای انتوسای
ارائه میکند.
عالوه بر آن فعالیتهای کنترول داخلی شامل یک سلسله پالیسی ها و طزرالعملهایی میباشد
که این پالیسیها و طرزالعملها باید جامع ،هماهنگ و مشخص با اهداف اداره باشد ،فعالیتهای
متداوم مطابق به پالن در تمام دوره مناسب باشند و کنترول مناسب در جای مناسب و متناسب به
خطرات واقتصادی باشد؛ یعنی مصارف که در تطبیق کنترول های داخلی صورت میگیرد از
مفاد آن بدست میآید بیشتر نباشد.
گروپهای موظف ارزیابی سیستم کنترول داخلی نه تنها موجودیت بعضی خطرات را
مشخص میسازند بلکه از نظر پرنسیب خطرات را باید تثبیت نمایند و چگونگی اهمیت و
احتمال وقوع آنرا نیز ارزیابی نموده و یکی از اهداف کلیدی خطر (خطر ذاتی ،خطر کنترول و
خطر کشف) اتحاذ بعضی اقدامات و الویتها میباشد ،چون که هدف اساسی کنترول داخلی
کاهش میزان خطر و کاهش تخطی و پائین آمدن خطر میباشد.
بناء خطرات باید کتگوری شوند (پائین ،متوسط و باال) اما نباید این کتگوریها زیاد شود که
اصالحات را به مشکل مواجه سازد.
مزید بر آن ارزیابی خطر جهت رسیدگی به خطرات در ارزیابی کنترول داخلی بسیار مهم است.
پس میتوانیم بگوییم که به هر آن چیزی که روند رسیدن به اهداف را در یک اداره ویا نهاد
به خطر اندازد ،خطر گفته میشود.
باید متذکر شد که برای جمع آوری معلومات برای کنترول داخلی منابع زیادی وجود دارد،
از جمله میتوان از مصاحبه کارمندان ،مدیران و مدیریت ارشد ،بررسی اسناد موجود ،بررسی
شیوههای موجود ،بررسی گزارشات تفتیش داخلی و خارجی قبلی یاد نمود.
مصاحبه یک بخش مهم بوده و کارمندان باید به طور دقیق مصاحبه شوند تا دانسته شود که
سیستمها چگونه کار میکند ،آیا به طور دقیق کار مینماید ،آیا زمینه بهبود و یا مستند سازی
سیستم وجود دارد ،آیا برای کنترول های بیشتر یا کمتر نیاز است یا خیر؟ و  ...این مصاحبهها
باید مستند شوند و بعد از تعیین کارمندان به مصاحبه مفتشین از چک لست های خویش جهت
بررسی مفیدیت و موثریت کنترول داخلی استفاده مینماید؟
در روند ارزیابی کنترول داخلی تیم موظف ارزیابی با قراردادیها ،و سایر معاملهداران با
نهادهای دولتی کاری نداشته و موجودیهای جنسی و نقدی را نیز انجام نمیدهند.
خالصه اینکه اهداف اداره که همانا حسابدهی ،رعایت قوانین و مقررات ،طرزالعمل ها
و پالیسی ها و حراست از منابع و جلوگیری از ضایعات آن میباشد ،دقیقا در اولویت کاری
کنترول داخلی قرار میگیرد.

باید گفت شناسایی مرجع تحت
ارزیابی ،کنترول داخلی ،شناسایی
و کنترول عناصر خطرات داخلی
و خارجی در جهت کشف فساد،
جلوگیری از ضایعات ،سوء
استفاده ،جلوگیری از اشتباهات
و نارساییها ،نواقص و کاستیها
ممد بوده واز فعالیتهای نادرست
و یا عدم رعایت قوانین و مقررات
نیز جلوگیری مینماید .این
کنترول اصالحات الزم را در نهاد
با استفاده از نظارت دقیق تضمین
مینماید و اطمینان مناسب را
مطابق به معیارات و رهنمودهای
انتوسای ارائه میکند.
پس باید درک درست از قوانین و مقررات،
قواعد و پالیسی ها در ادارات بوجود آید
تا اجرای عملیات ها به طور منظم ،اخالقی
اقتصادی ،موثر و مفید صورت گیرد .به
اصل راهنمائی و آموزش کارمندان ادارات
اهمیت داده شود و به استخدام کارمندان
الیق ،شایسته ،با تجربه ،متخصص و متعهد نیز
رهبری و مدیریت ارشد ادارات توجه جدی
به عمل آورند و با رعایت قوانین و مقررات،
کار مسوالنه و شفاف میتوان به تحقق اهداف
و آرزوهای مردم افغانستان رسیدگی و روند
اصالحات را تقویه و فساد اداری را از بین برد
و اداره سالم و خدمتگذار مردم را ایجاد کرد.
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چگونگي رشد عواید وجلوگیري
ازاتالف عوایددولت

محمد هاشم دالور

[ 32تفتیش،شمارهچهارم]

بعد از ایجاد اداره موقت ،دولت اسالمی افغانستان پالیسی های
مختلف را به منظور رشد عواید داخلی وتمویل بودجه عادی
ازعواید داخلی روی دست گرفته ،زیرا طی چندین دهه جنگهای
تحمیلی و مداخالت مستقیم نظامی ،سیاسی و اقتصادی کشورهای
بیرونی اکثرا زیرساخت های اقتصادی ما یا صدمه جدی دیده و
یا هم به کلی از بین رفته که باتوجه به ویرانیهای گسترده و نبود
مدیریت کارا در عرصه استفاده موثر از منابع داخلی جهت رشد
عواید و مزید بر آن عدم اراده الزم و نبود ظرفیت در نهادهای
تطبیق کننده پالیسی مالی دولت ،متاسفانه هنوز هم دولت درتمویل
بودجه خویش از منابع داخلی دچارمشکالت و چالش های جدی
است .عدم موجودیت برنامه مشخص برای استفاده الزم و موثر از
منابع عایداتی را می توان از برداشتن گامهای عجوالنه در راستای
خصوصی سازی تصدیهای دولتی و یا هم به مزایده گذاشتن
معادن و احجار معدنی به سکتور خصوصی (شرکتها ،قراردادیان
و اشخاص) آنهم بدون نظارت وکنترول دقیق و الزم بر نحوه
استخراج آن مشاهده کرد بائیست به این نکته نیزاشاره کردکه
یکی ازعوامل دیگر که به این بی برنامه گی و یا اگر درست تر
بگویم نداشتن برنامه علما تنظیم شده که باواقعیت های اقتصادی
و مالی کشور مطابقت داشته باشد همانا تعدد مشاورین در بخش

های مالی و حسابی و پالیسی سازان اقتصادی کشورهای خارجی بوده که هر یک به
نوبه خود مدل های از قبل ترتیب شده اقتصادی را خواستند در اندام بد ریخت اقتصادی
ماجابجا کنند که بی تردید نتیجه این مدل های از قبل ترتیب شده جز سردرگمی ،تشتت
و لجام گسیختگی اقتصادی چیزی به بار نیاورد ،البته موجودیت فسادگسترده در نظام
و عدم موجودیت شفافیت درامور مالی و حسابی نکته است برهمگان روشن که دراین
مختصر امکان پرداختن به این بحث وجودندارد ،باتوجه به حیاتی بودن مسئله و مبرمیت
رشد عواید داخلی الزم است تا دولت به طورمداوم پالیسی های مناسب و موثری را برای
اصالحات درنظام اقتصادی کشور درنظر بگیرد ،تا این امر به نوبه خود زمینه ساز مرحله
گذار به ثبات مالی باشد .با توجه به این واقعیت که کمکهای جامعه جهانی ممکن
در سالهای آینده کاهش یابد و ماگزیری نداریم جزء اتکاء به منابع داخلی عایداتی،
پس به دولت نهایت ضروری است تا روی نحوه افزایش عواید ،تقویت عواید داخلی
و چگونگی ایجاد زمینه خودکفائی وثبات مالی تمرکز بیشتر نماید و در صدد آن باشد
تا منابع جدید عایداتی را تثبیت و تشخیص نموده و راه های جلوگیری از اتالف عواید
دولت را جستجو و درمنصه اجرا قراردهد .البته در رابطه به تثبیت چشمههای عایداتی
دولت ،ایجاب مینماید تا وزارت محترم مالیه هیئت مشخصی را جهت سروی و تثبیت
چشمههای عایداتی به والیات کشوراعزام دارند .هیئت مؤظف در همکاری با مستوفیت
های مربوطه چشمههای عایداتی نهادهای را که به نحوی در تحقق و تحصیل عواید دخیل
دانسته میشوند ،تثبیت و نظر مشخص شان را در زمینه به وزارت محترم مالیه ،ارایه نمایند.
برهمگان روشن است که طی سالهای گذشته ،بیشتر از ( )%95پروژههای انکشافی از
طریق مساعدتهای خارجی و بقیه از طریق قروض و عواید متفرقه داخلی تمویل گردیده
است ،اما دولت قادرنگردیده به طور کامل بودجه عادی را از عواید داخلی مرفوع سازد،
بناء احتمال تمویل پروژههای انکشافی ازعواید داخلی ،درآینده نزدیک هم متصور نیست.
باتوجه به تمویل مصارف بودجه عادی ازعواید داخلی ،پالیسی دولت درگذشته و ممکن
درآینده نزدیک این باشد تا درکوتاه مدت و میان مدت ،بودجه عادی را به طورکامل
ازعواید داخلی فراهم نموده واز وابستگی کمکهای دونرها رهائی یافته و به ثبات مالی
برسد .با درنظرداشت افزایش تدریجی مصارف درسال های گذشته و بخصوص در 5
سال اخیر ،چنین به نظـرمیرسد که برخـالف تالشهای دولــت دراین راستا ،عواید منابع
داخــــلی صرف  55/5فیصد مصــارف عادی درسال مالی  1392را تشکیل داده که این
رقم نسبت به سالهای مالی  1388الی  1392قابل مکث میباشد ،فاصله درحال رشد میان
مصارف عادی وعواید داخلی ،چالشهای جدی را متوجه خودکفائی و ثبات مالی دولت
ساخته است.
نتایج بازرسی حساب قطعیه عواید طی سالهای متمادی نشان میدهد که تقسیم بندی عواید
پیش بینی شده باالی شاخصها اکثرا آفاقی بوده و به همین دلیل در بیشتر موارد تفاوت
قابل مالحظه ای بین پالن پیش بینی شده و تحقق یافته به مشاهده میرسد؛ که این تفاوت
دربرخی موارد کسر و در موارد دیگر مازاد عواید را بار آورده است ،عالوه برآن اداراتی
وجود دارد که منبع ثابت عوایدی داشته ،اما پالن عواید برایش داده نشده وبدون داشتن
پالن درتحقق وتحصیل عواید مبادرت ورزیدهاند.
در شرایط فعلی ،نهایت ضروری است که پالیسی های اقتصادی دولت بازنگری وتغییرات
و اصالحات الزم درآن به منظور تقویت عواید داخلی به شکل دوامدار روی دست گرفته
شود ،درغیرآن امکانات اینکه دولت بتواند پروژه های توسعه ای را خودبه عهده بگیرد،
دشوارخواهدبود.

در شرایط فعلی ،نهایت
ضروری است که
پالیسی های اقتصادی
دولت بازنگری
وتغییرات و اصالحات
الزم درآن به منظور
تقویت عواید داخلی
به شکل دوامدار روی
دست گرفته شود،
درغیرآن امکانات اینکه
دولت بتواند پروژه
های توسعه ای را
خودبه عهده بگیرد،
دشوارخواهدبود
ناگفته پیداست که یکی ازمنابع اصلی
تمویل بودجه عادی کشور را همانا جمع
آوری مالیه از مودیان تشکیل میدهد که
البته درپهلوی آن منابع عایداتی دیگری نیز
موجوداست مانند عواید غیرمالیاتی ،عواید
گمرکات ،فیس ها ،متفرقه ،عواید ناشی از
فروش ملکیتهای دولتی و عواید بدست
آمده ازسهمیه های اجتماعی که دراین
راستا برعالوه گمرکات درسراسرکشور،
درسطح مرکز سه نهاد تحت عنوان ریاست
مالیه دهندگان بزرگ ،ریاست مالیه
دهندگان متوسط و ریاست مالیه دهندگان
زون مرکز ایجاد و فعالیت مینماید .البته
دروالیت این وظیفه به دوش آمریت های
عواید مستوفیت ها میباشد ،این نهادها برای
مدیریت تمام انواع مالیات مانند مالیات
مستقیم و غیرمستقیم ،مالیه برعایدات،
مالیات شرکتهای سهامی ،مالیات انتفاعی،
مالیات ثابت و سایر مالیات مشابه تعیین
شدهاند .کتگوری مالیه دهندگان برای
هرکدام ایشان توسط دستورالعمل ریاست
عواید وزارت مالیه مشخص شده است.
نهادهای فوق الذکر موظفند تا ازچگونگی
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تحقق قانون مالیات برعایدات نظارت
نموده واطمینان حاصل نمایدکه کلیه
مودیان ثبت شده درنهادهای متذکره
وجایب و مکلفیت های مالیاتی خویش
را به موقع تصفیه نموده ودرصورت
عدم تصفیه بائیست با ایشان طبق قانون
برخورد صورت گیرد .اما متاسفانه
اجراات نهادهای مسول جمع آوری مالیه
نهایت ضعیف بوده ،واین امر باعث شده
که یک تعداد زیاد مودیان از پرداخت
مالیه به عناوین مختلف فرار نماید،
چنانچه طی سال  1392در ریاست مالیه
دهندگان متوسط به تعداد ( )10505قطعه
اظهارنامه مالیاتی صادر از جمله به تعداد
( )7029قطعه دوباره ارائه گردیده و به
تعداد ( )349دوسیه از طریق گروپهای
بررسی مورد ارزیابی قرارگرفته است
که ( )%4دوسیه های ارائه شده را
احتوا مینماید ،و هکذا در ریاست مالیه
دهندگان زون مرکزبه تعداد ()34150
شرکت و تجار انفرادی ثبت و راجستر
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بوده که از جمله به تعداد ( )2109شرکتها و تجار انفرادی اظهارنامه
فعالیت ارائه وبه تعداد ( )5084شرکت اظهارنامه عدم فعالیت ارائه و به
تعداد ( )26957شرکت اصال الدرک است که با توجه به تعداد کثیری
از شرکتها وتجارانفرادی که مالیه نپرداخته ،میتوان گفت که ساالنه
از این بابت مبالغ هنگفتی به ضرر دولت میانجامد ،و هم تعداد قلیل از
شرکتها مورد بررسی آمریت بررسی نهادهای فوق قرار گرفته که خود
میتواند ضربه جدی بر پیکر اقتصادی کشور باشد.
احصائیه دقیق تعداد مودیان که مالیات و جرایم خویش را تحویل نموده
و یا بر عکس ،نسبت تداشتن دیتابیس نزد شعبات مربوط ریاست مالیه
دهند گان بزرگ وجود ندارد.
سیستم کنترول داخلی در ریاستهای مالیه دهندگان نهایت ضعیف
میباشد که یکی از مثال هاو نمونه بارزآن همانا عدم پیگیری الزم از
چگونگی نحوه ارائه اظهارنامهها توسط مودیان و یا کنترول از چگونگی
اخذ اظهارنامه و تعداد دوسیه هایی که توسط آمریت بررسی ارزیابی
گردیده و هکذا نداشتن احصائیه دقیق مودیان و عدم موجودیت دیتابیس
برای ثبت مودیان میباشدو هکذا عدم تحقق سفارشهای تفتیش در رابطه
به تحصیل باقیات که منجر به تاخیر در جمع آوری عواید دولت گردیده
و ضمنا عدم توانایی در تحصیل عواید را نشان میدهد.
موضوع دیگری که میتواند در رشد عواید ممد واقع گردد ،پیگیری
وتجدید مالیه دهندگان از یک کتگوری به گتگوری دیگر زیرا معیار
تعیین مالیه دهندگان بزرگ ،متوسط و زون مرکز توسط وزارت مالیه

مشخص شده و در اپریل  2010به نشر رسیده؛ اما هیچ میکانیزم و روشی برای بررسی
وتجدید نظر دوباره وجود ندارد زیرا سرمایه وعواید شرکتها همه ساله به یک منوال
نمیباشد و متغیر است بناء با تغییردرسرمایه و چگونگی فعالیت شرکتها بائیست درتثبیت
کتگوری شان دریکی از نهاد های مالیه دهنده نیزتغییر صورت گیرد.
موضوع دیگری که برای تمویل بودجه کشور نهایت مهم و حیاتی است عوایدگمرکات
میباشد ،ازاثر بازرسی گمرکات و بمالحظه قطعیه اکثرگمرکات درتحقق پالن عایداتی
خویش به کسرمواجه بوده که اگر بخواهیم آنرا با ارقام بیان نماییم طی سال  1392مبلغ
( )9213800000افغانی کسر نظر به پالن درتحقق عواید به میان آمده است .هکذا به
استناد گزارش بازرسیها و بمالحظه قطعیه به استثنای گمرک والیت کنرها ،تخارو فراه
که درتحقق و تحصیل عوایدشان قسما افزایش به میان آمده ،متباقی تمام گمرکات کسر
داشته اند که از جمله مبلغ ( )1341910000افغانی کسرعواید گمرک ننگرهار ،مبلغ
( )1796560000افغانی کسرعواید گمرک بلخ ،مبلغ ( )3036080000افغانی گمرک
هرات و مبلغ ( )1114280000افغانی گمرک کابل طی سال  1392کسرعواید داشتهاند.
البته از لحاظ فیصدی بیشترین کسر درگمرک بدخشان ،به تعقیب آن گمرک کندز،
کابل ،خوست ،بلخ و درگمرک هرات به مالحظه میرسد؛ و اکثرگمرکات علل کسر
عواید را دالیل زیر تذکر دادهاند :عدم توجه کشور پاکستان به تطبیق تعهدات و موافقت
نامههای ترانزیتی به خصوص در مورد اموال وارداتی از بندرکراچی ،پائین آمدن تعرفههای
گمرکی باالی بعضی از اموال وارداتی از قبیل ،آرد ،گندم و غیره .به وجود آمدن مشکالت
سیاسی و نظامی پاکستان و قوای نظامی آیساف و ناتو عدم اجازه ورود وسایط مودل پایین
تر از ده سال نظربه مصوبه شماره ( )6شورای محترم وزیران ،کاهش واردات دولت ،عدم
موجودیت امنیت الزم در مسیر بنادر و سرحدات .ذهنیت منفی خروج نیروهای خارجی از
افغانستان درسال  2014وکاهش واردات و صادرات .البته ذکر این نکته را الزم میپنداریم
که دالیل ذکرشده ممکن در یک حدی معقول و موجه باشد ،اما نه به صورت کل زیرا
درصادرات و واردات امتعه تجارتی تغییرات فاحش به میان نیامده بلکه روبه رشد هم بوده
اماباید صادقانه گفت که علت اساسی کسر عواید همانا عدم مدیریت الزم ،تقرر اشخاص
به اساس مصلحتها و روابط ،نبود ظرفیت و شفافیت در راستای محصول اموال صادراتی
و وارداتی و ضعف سیستم کنترول داخلی میباشد.
مدیریتهای مراقبت سیار دراکثرگمرکات دست آورد الزم و مطلوب ندارد ،درحالی
که روزانه به تعداد زیادی وسایط دارای محمولههای تجارتی به منظور فرار از محصول
گمرکی و سایر وجایب و مکلفیت هابه شکل غیرقانونی وارد شهرها میگردد .بناء مدیریت
های مراقبت سیار مکلف گردند که مطابق الیحه وظائفشان نظارت و مراقبت مداوم
ازورود امتعه غیرقانونی داشته باشند که دراین راستا بائیست طبق برنامه تنظیم شده سرای
ها وگدام ها ی ذخایراموال و اجناس را تشخیص و تثبیت نموده از چگونگی محصول
اجناس واموال ذخیره شده اطمینان حاصل نماید و هکذا راههای احتمالی ورود امتعه
غیرقانونی راتشخیص و وقتآ فوقتآ از آن کنترول ونظارت به عمل آورند که این امر ازیک
جانب ازورود امتعه قاچاقی و غیرقانونی جلوگیری مینماید و ازجانب دیگرجلوگیری از
فرار محصول گمرکی و سایرمکلفیت ها گردیده و باعث رشد عواید میگردد.
محدودساختن صالحیت وزیر مالیه و رییس عمومی گمرکات در رابطه به قیمت تعرفههای
گمرکی؛ زیرا در جریان سال به اثرتقاضا و درخواست تجار کاهش درقیمت تعرفه
گمرکی به وجود میآید که خود باعث صدمه به عواید دولت میگردد .هکذا اعطای
معافیتهای گمرکی موضوع دیگری است که سخت بر پیکرنظام مالیاتی و رشد عواید

نتایج بازرسی حساب قطعیه
عواید طی سالهای متمادی
نشان میدهد که تقسیم بندی
عواید پیش بینی شده باالی
شاخصها اکثرا آفاقی بوده و
به همین دلیل در بیشتر موارد
تفاوت قابل مالحظه ای بین
پالن پیش بینی شده و تحقق
یافته به مشاهده میرسد؛ که
این تفاوت دربرخی موارد
کسر و در موارد دیگر مازاد
عواید را بار آورده است،
عالوه برآن اداراتی وجود
دارد که منبع ثابت عوایدی
داشته ،اما پالن عواید برایش
داده نشده وبدون داشتن
پالن درتحقق وتحصیل عواید
مبادرت ورزیدهاند
تاثیر منفی دارد ،بررسی و دقت هرچه بیشتر
در مورد معافیتهای گمرکی و تشخیص
میزان نفع و ضرر همچو معافیتها .آیا
معافیتها درست بوده و به صورت موثر
تطبیق گردیده است .آیا روی بخشهای
مشخص معاف شده مانند سرمایه گذاران،
صادرکنندگان ،واردکنندگان ،موسسات
غیردولتی و خدماتی تجدید نظر صورت
گیرد و از لست معافیت بیرون گردیده و در
لست مالیه دهندگان اضافه گردند.
با در نظرداشت نکاتی که ازآن در باال اشاره
نمودیم بائیست خاطرنشان ساخت ،تازمانی
که در راستای مدیریت نهادهای مالیه گیرنده
وگمرکات توجه جدی صورت نگیرد ،و
نهادهای متذکره ازوجود افراد فرصت طلب
و استفاده جو پاک نگردد ،و درتقرر افراد و
اشخاص ظوابط بر روابط حاکم نگردد ،امید
بهبود و رشد عواید محال و یا حداقل نهایت
دشوارخواهدبود.
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سیستماطالعاتادارهامورمالیافغانستان()AFMIS
دربازرسی

قسمت دوم و پایانی

مترجم :فریدون حازم

سیستم اطالعات اداره امور مالی
افغانستان ( )AFMISروزنه ای مهمی
را برای اطالعات امورمالی دولت فراهم
میسازد .اطالعات مالی براساس سال
مالی موجود بوده و برای تمام انواع
تفتیش بهکاربرده میشود .الزم است
اداره عالی تفتیش ( )SAOاطالعات
موجود در افمس ( )AFMISرا برای
کار بازرسی و به منظور تقویت مراحل
بازرسی خود بطورکامل مورد استفاده
قراردهد .گزارشها و معلومات سیستم
اطالعات اداره امورمالی عامه ()AFMIS
را میتوان در موارد ذیل مورد استفاده
قرارداد:
بازرسی حسابات قطعیه ،تفتیش رعایت
قوانین و مقررات و تفتیش عملکرد؛
اجرای انواع گوناگون طرزالعمل های
تحلیلی؛
نمونه گیری معامالت برای بازرسی.
اداره عالی تفتیش نیز به مثابه یک اداره
مستقل حسابرس به منظور طی مراحل و
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کنترول تأدیات ،خریداری و مدیریت بودجه خود با سیستم اطالعات
اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISبستگی داشته و الزم است اداره
عالی تفتیش سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان را برای پردازش
معامالت از طریق سیستم اطالعات اداره مالی افغانستان ()AFMIS
بکاربرد.
جنبه مهمی دیگری که مربوط به اداره عالی تفتیش در رابطه به سیستم
اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISمیشود ،عبارت از اجرای
تفتیش تکنالوژی معلوماتی سیستم های کنترولی ،طرزالعمل ها و پردازش
سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISبوده تا روی نکات
قوت و ضعف آن درخصوص جوانب مکمل بودن اطالعات ،اعتبار و
کنترول و امنیت آن گزارش ارایه نمود .مطابق معیارهای تفتیش انتوسای
( ،)ISSAIsاداره عالی تفتیش بازرسی تکنالوژی معلوماتی سیستم
اطالعات اداره امور مالی افغانستان ( )AFMISرا به منظور اعتباربخشی
سیستم کنترول و امنیت آن ،اعتبار بخشی فرایند و محصوالت آن و اعتبار
و مکمل بودن اطالعات و دیتابیس برای گزارش دهی مالی ،طی مراحل
تأدیات و سایر فعالیتها انجام میدهد.
کاربرد سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ()AFMIS
برای تفتیش حسابات قطعیه ،رعایت قوانین و مقررات و
عملکرد.
صورتهای حسابات قطعیه؛ عبارت از صورتهای مالی ساالنه دولت
بوده که توسط وزارت مالیه ترتیب و غرض بازرسی به اداره عالی تفتیش

و شورای ملی به عنوان بخشی از نهاد تطبیق کننده دولت روی بودجه منظور شده توسط
شورای ملی در مطابقت با احکام مواد  55و  59قانون اداره امورمالی و مصارف عامه
( )PFEMارایه میگردد .همچنان ایجاب مینماید تا ادارات و نهادهای جمهوری اسالمی
افغانستان حسابات قطعیه ماهوار شان را ترتیب و دفاترحسابی شان را با دفاتر وزارت محترم
مالیه تطبیق نمایند.
از آنجایی که تمام معامالت باید از طریق سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان
( )AFMISصورت گیرد ،الزم است تا وزارت مالیه و نهادهای جمهوری اسالمی افغانستان
صورت حسابات قطعیه شان را بر پایه اطالعات مندرج در سیستم اطالعات اداره امور مالی
افغانستان ( )AFMISترتیب و ارایه نمایند.
سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISدراصل از اتصال چندین دیتابیس
 /اطالعات بمیان آمده است .این داللت بر دسترسی «امتیازات» کاربران (اجازه برای
کاربران غرض دسترسی به اطالعات گوناگون دیتابیس سیستم اطالعات اداره امورمالی
افغانستان ( ))AFMISنموده ،کاربری که انواع گوناگون گزارشها را با ترکیبات مختلف
تهیه کرده بتواند .طورمثال:
گزارشها راجع به مجموع بودجه منظورشده ،تخصیصات صادره ،بودجه تخصیص نیافته،
تعهدات و غیره به اساس ادارات.
دفترکل خزاین ( )TGLکه در برگیرنده جزئیات مصارف به اساس وزارتخانه برای بودجه
عادی و همچنان انکشافی بوده یا جزئیات بودجه انکشافی به اساس پروژه باشد .دفتر کل
خزاین ( )TGLبرای وزارتخانه و همچنان ادارات آن در والیات را میتوان یکجا یا طور
جداگانه تهیه نمود .گزارشها را میتوان به اساس کود بزرگ ،کود کوچک و کود شی
برای تمام سال یا برای یک ماه یا ترکیبی از ماهها تهیه نمود.
گزارشهای خاص راجع به ساحات مشخص خطر و دارای اهمیت زیاد به اساس کود
شی مثل پیشکی های تصفیه ناشده ،مصارف تصنیف ناشده ،مصارف باز و پنهان ،مصارف
مربوط به انتقاالت گوناگون – به والیات ،انجوها و غیره؛ پرداختهای اضافه کاری
وغیره.
گزارشها مربوط به مصارف بودجه انکشافی مثل مصارف اختیاری و غیر اختیاری،
مصارف به اساس پروژه ،مصارف انجام شده از طریق مساعدتهای دونر های مختلف،
قروض خارجی وغیره.
جزئیات مصارف به اساس کودهای بزرگ یا کوچک ،عواید ،قروض ،مساعدتها و
غیره و همچنان جزئیات پرداخت قروض و سود مربوط به آن.
جزئیات به اساس وجوه ،مساعدتها ،پروژهها.
هرنوع ترکیبی از گزارشها راجع به توضیحات مندرج در جدول تصنیف کودها.
غرض بازرسی ،جوانب مهم ذیل مرتبط میباشند:
کنترول  /چک مهم برای بازرسی آنست که دیده شود آیا ارقام و اطالعات مالی مندرج
در حسابات قطعیه با ارقام و اطالعات سیستم اطالعات امورمالی افغانستان ()AFMIS
مطابقت داشته یا خیر و رسیدگی به ابراز مکمل بودن ،به وقوع پیوستن ،قطع ،درستی،
تصنیف ،موجودیت و قانونمندی وغیره میباشد.
تطبیق نمودن ،هرنوع تفاوت میان دو رقم را که موجب شک و تردید درکاربرد ارقام
سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISبه منظور ترتیب حسابات قطعیه گردد،
اطمینان میدهد؛ یعنی آیا حسابات قطعیه طور دستی بدون در نظرداشت کدام مطابقت با
اطالعات مندرج در سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISترتیب گردیده

یا خیر .تجارب گذشته پیشنهاد مینماید
که تفاوت در ارقام حسابات قطعیه و ارقام
سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان
( )AFMISدر رابطه به ارقام پرداختهای
پیشکی تصفیه ناشده و ارقام عواید وجود
دارد.
ازآنجایی که حسابات قطعیه به اساس
کودهای بزرگ ارایه گردیده ،ثبت
معامالت مشرح به اساس گروپ آشیا و
گروپ کودهای کوچک درآن موجود
نبوده و در سیستم اطالعات اداره امورمالی
افغانستان ( )AFMISموجود میباشد .تیم
تفتیش میتواند ارقام معامالت مشرح را به
اساس کود کوچک و کود شی از سیستم
افمس به منظور چک و کنترول اینکه آیا
مجموع آنها با مجموع ارقام مندرج در
حسابات قطعیه به اساس کود بزرگ مساوی
میباشد یاخیر ،استفاده نماید .چنین یک
عملکرد با کشف موارد ذیل نیز ارتباط
دارد:
 تفاوت بین ارقام در حسابات قطعیه و
سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان
( )AFMISبا در نظرداشت ارقام پرداخت
پیشکی تصفیه ناشده به اساس کود بزرگ و
ارقام عواید (برعالوه سایرکود ها)؛
 چه مقدارمصارف تحت عنوان «درجای
دیگر طبقه بندی نگردیده»(کود  21128و
کود  )22809و همچنان «مصارف اپراتیفی
و مصارف پنهان» (کود  )21130ثبت
گردیده است.
 مصارف تحت عنوان «کودهای ممنوعه»
هنگام مقایسه با اصل بودجه منظورشده و
هرنوع انتقاالت که مطابق قانون بودجه
نباشد.
 چه مبلغ انتقاالت والیتی بوده (کودهای
 25510 ،22909و  )25909و چه مقدار
وجوه مصرف ناشده به حساب دولت
بازگشت نموده.
 مصارف دربرابر هرنوع کود شی یا
کود پروژه که در سیستم اطالعات اداره
امورمالی افغانستان ( )AFMISدرج بوده
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لیکن کود آن در جدول تصنیف کودها
درشروع سال شامل نباشد.
اطالعات موجود در سیستم اطالعات
اداره امورمالی افغانستان ()AFMIS
برای انواع گوناگون تحلیلها و مقاصد
تحلیلی و طرح طرزالعمل های آینده
تفتیش توسط مفتشین مورد استفاده
قرارگرفته میتواند ،طورمثال:
 گزارشها به اساس کودهای بزرگ
و کود شی جهت تحلیل روند مصارف
و عواید.
 چه مقدار مصارف انکشافی غرض
تطبیق پروژهها به انجوها انتقال یافته
و چه مقدار سهام واقعاً توسط ادارات
تطبیق گردیده است .این موضوع در
درک و شناخت دینامیک بودن سطح
تطبیق بودجه انکشافی و همچنان موانع
و چالشها کمک خواهد نمود.
 آیا در گزارشهای دفتر کل خزاین
( ،)TGLکدام فورم تکراری (م – )16
ثبت گردیده یا درگزارش های بودجه
کدام تخصیص تکراری ثبت گردیده
است یاخیر.
 oاجرای انواع گوناگون طرزالعمل های

جنبه مهمی که مربوط به
اداره عالی تفتیش در رابطه
به سیستم اطالعات اداره
امورمالی افغانستان ()AFMIS
میشود ،عبارت از اجرای
تفتیش تکنالوژی معلوماتی
سیستم های کنترولی،
طرزالعمل ها و پردازش
سیستم اطالعات اداره
امورمالی افغانستان ()AFMIS
بوده تا روی نکات قوت و
ضعف آن درخصوص جوانب
مکمل بودن اطالعات ،اعتبار
و کنترول و امنیت آن
گزارش ارایه نمود
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تحلیلی مثل مقایسه مصارف به اساس کود شی ،طورمثال :معاش برای
معلمان ،دکتوران ،کارمندان اداره ،تسهیالت ،منفعتهای اجتماعی،
پرداخت اضافه کاری ،هزینه غذا ،معاش تشویقی ویژه و مدد معاش
وغیره برای چند ماه منتخب (سه ماه انتخاب شده یی تصادفی گفته شود)
برای هریک از اداره تا هرنوع افزایش یا کاهش غیرمعمول دیده شده و
دالیل آن دانسته شده و براساس آن روی طرزالعمل های بعدی تفتیش
تصمیم گرفته شود.
 تحلیل روند مصارف توسط وزارتخانههای مرکزی و والیات و
مقایسه آن با نورم های بودجه والیتی و تطبیق پروژه .این تحلیل خطرو
ضعف را در سیستم های کنترولی درسطوح مختلف نشان خواهد داد.
 تحلیل «پیشکی های تصفیه ناشده» و «مصارف تصفیه ناشده» توسط
ادارات مرکزی و ادارات والیتی .این تحلیل خطرو ضعف را در سیستم
های کنترولی درسطوح مختلف نشان خواهد داد.
 تحلیل ومقایسه مصارف انکشافی اختیاری و غیراختیاری و تحلیل
خطربمنظورتصمیم گیری روی بازرسی مصارف اختیاری و غیراختیاری.
کاربرد سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ()AFMIS
برای نمونه گیری معامالت غرض بازرسی
سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISبه عنوان یک منبع
بسیار مهم برای مفتشین تلقی گردیده و یک منبع بسیار خوب و عالی
اطالعات و وسعت و حدود استفاده اطالعات برای بازرسی میباشد.
کاربرد مهم سیستم اطالعات اداره امور مالی افغانستان ( )AFMISبرای
مفتشین همانا استفاده آن به منظور نمونه گیری اطالعات و معامالت
میباشد .گزارش مصارف دفتر کل خزاین ( )TGLبرای مصارف عادی و
انکشافی به اساس ادارات مرکزی و واحد دومی ،به اساس کود ،به اساس
پروژه و هر نوع ترکیبی که مورد نیاز بوده و تحت جدول تصنیف کودها
ترتیب شده باشد ،تهیه شده میتواند.
مفتش میتواند جزئیات فورمهای (م –  )16را برای تهیه نمونههای تفتیش
استفاده نماید .نمونهها مبنی بر انتخاب بر اساس تصادف یا برپایه ای
انتخاب بوسیله ای ترکیبی از تصادفی و خطر یا برمبنای انتخاب براساس
معیار سطح اهمیت صورت گرفته میتواند.
از آنجایی که گزارشهای دفترکل خزاین سیستم اطالعات اداره امورمالی
افغانستان در نوت پد ( )Notepadیا سایر فارمت های تعیین شده ترتیب
میگردد ،قابل تعدیل نبوده تا مستقیماً تحلیل گردد .ابزار کمپیوتری
کمک کننده ای تفتیش ،مثل نرم ابزارکاربردی ایدیا(IDEA /استخراج
و تحلیل اطالعات محاوره ایInteractive Data Extraction /
 )and Analysisیا نرم ابزارکاربردی ( ACLدستورزبان تفتیش /
 )Audit Command Languageبه منظورواردکردن اطالعات از
گزارشهای سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISتوسط
مفتشین مورد استفاده قرارگرفته میتواند .درعدم موجودیت چنین نرم
ابزار ،مفتش میتواند حتی از برنامه اکسل ( )Excelبرای این مقصد
باوجود اینکه دامنه ای دستکاری اطالعات درآن محدود میباشد ،نیز

استفاده نماید .لیکن تازمانیکه دربخش  IDEAیا  ACLظرفیت سازی صورت گیرد ،اداره
عالی تفتیش میتواند ازبرنامه اکسل برای نمونه گیری از اطالعات سیستم افمس استفاده
نماید.

طورمثال ،طوریکه در تصویرزیرنشان داده شده درصفحه برنامه اکسل با انتخاب گزینه
 >Data>From textپنجره هشدار به شما اجازه انتخاب اطالعات از هرنوع گزارش
ایجاد شده ای سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان ( )AFMISرا خواهد داد .بعد
از دنبال سه مرحله (طوریکه بوسیله دیالوگ باکس داده شده در زیررهنمایی گردیده)،

اطالعات افمس به صفحه برنامه اکسل وارد
شده که غرض نمونه گیری و تحلیل تنظیم
شده میتواند.
به محض اینکه اطالعات سیستم AFMIS
(سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان)
در صفحه برنامه اکسل قرارگرفت ،این
اطالعات را میتوان به منظور نمونه گیری و
تحلیل مورد استفاده قرارداد .اطالعات وارد
شده از سیستم افمس به صفحه برنامه اکسل
قرارذیل معلوم خواهد شد.
تفتیش تکنالوژی معلوماتی از سیستم
و دیتابیس سیستم اطالعات اداره
امورمالی افغانستان ( )AFMISتوسط
اداره عالی تفتیش ()SAO
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
( )GoIRAدر حال حاضر یا در حال تطبیق
سیستم های گوناگون خودکار /دیتابیس
کمپیوتری /سیستم های مدیریت اطالعات
بوده و یا هم قب ً
ال آنرا تطبیق نموده بودند.
اینها شامل ( AFMIS، SIGTASسیستم
مالیاتی) ،سیستم اسی کودا (گمرک /
 ،)Asycodaسیستم های وابسته به بودجه
و تدارکات میباشد.
سیستم اطالعات اداره امورمالیاتی افغانستان
( )AFMISاز نقطه نظرحساب واحد خزاین
( ،)TSAمدیریت تأدیات و خزاین و نقد
خیلیها مهم میباشد .سیستم کنترولی
درسیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان
( )AFMISو اعتبار و کنترول روی اطالعات
در سیستم اطالعات اداره امورمالی افغانستان
برای حصول اطمینان مفتشین غرض بازرسی
خیلی ارزنده دانسته شده است.
اداره عالی تفتیش باید دیریا زود تفتیش
تکنالوژی معلوماتی سیستم ( )AFMISرا
انجام داده و به منظور اعتباربخشی سیستم
های امنیتی و کنترولی ،اعتباربخشی روند و
محصوالت بدست آمده و اعتبار و مکمل
بودن اطالعات و دیتابیس را برای گزارش
دهی امورمالی ،روند تأدیات و سایر
فعالیتها ،بازرسی نماید.
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تاثیر آموزشهاي
ضمن خدمت بر
عملکرد شغلي
کارکنان

آموزش ضمن خدمت در سازما نهای مختلف اعم از خصوصی و
دولتی یکی از وظایف اصلی و انکارناپذیر مدیران به شمار میرود.
سازما نهای موفق و رقابتی زمانی در مسیر توسعه و پیشرفت گام
برمی دارند که دارای نیروهای کارآمد و ماهر و مدیران الیق و آینده
نگرباشند .بها دادن به نیروی کار در سازما نها ،ارتقای سطح مهارت
و بهبود رفتار آ نها را به دنبال خواهد داشت .از این رو هر سازمانی
بایستی زمینه رشد و توسعه دانش کارکنان خویش را فراهم کرده
و بسترهای مناسبی را در این زمینه ایجاد کند .این کار ابتدا با نیاز
سنجی و بعد ا ً با برگزاری صنوف درسی و جلسات توجیهی آشنایی با
فرایندهای کاری سازمان برای کارکنان تازه استخدام شده آغاز میشود
و در طول خدمت نیز با برگزاری منظم دورههای بازآموزی و صنوف
آموزشی دانش و معلومات کارکنان روزآمد ( )Up Dateمیشود تا
آ نها بتوانند با کسب اطالعات و تجربیات کاری دانش و توانمندیهای
خود را ارتقاء دهند.
سازما نهای اجتماعی امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیتهای
اقتصادی و خدماتی ناگزیر از تدارک حفظ و اداره نیروی انسانی
پرتوان در مقیاس بزرگ و متنوع هستند .امروزه منابع انسانی نقش مهمی
در رشد و توسعه اهداف سازمانی دارند .با نگرش به گذشته در مییابیم
که منابع انسانی به عنوان ضرورت در کار سازما نها مطرح است در حال
حاضر نیز علیرغم پیشرفتهای تکنولوژیک و ورود فناوریهای متنوع
در سازما نها ،هنوز منابع انسانی مهمترین بازوی رشد و ترقی سازمان
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احمد فرید فقیریار

محسوب میشوند .در عصر حاضر بررسی و شناخت عوامل موثر بر عملکرد شغلی
کارکنان یکی از برنامههای مهم مدیریت در این بخش محسوب میشود.
سازمانهایی که با دید مثبت به آموزش مینگرند به این نکته توجه دارند که در
دنیایی از کمبود مهار تها قرار دارند .این سازما نها به این نکته توجه دارند که
سودهای محسوس و نامحسوس آموزش هزینههای آن را توجیه و عملکرد شغلی
کارکنان را باال میبرد .بدین ملحوظ سازما نها فوقتاً دورههای آموزشی متعددی را
در مراکز آموزشی خود یا مراکز آموزشی موجود برگزار میکند .اگر به هزینههای
سرسام آوری که برای برگزاری دورههای آموزشی و میزان وقتی که کارکنان
سازمانهای متذکره برای شرکت در این دورهها صرف میکنند توجه داشته باشیم،
تعیین کیفیت و نوع محصولی که ناشی از این دورهها میشوند حائز اهمیت خواهند
بود؛ زیرا اگر این دورهها به اهدافی که برای نیل به آ نها برگزار میشوند نرسد،
پیداست که چه اندازه وقت ،انرژی منابع انسانی ,زمان وبودجه سازمان به هدر رفته
است .لذا برای مشخص کردن میزان دستیابی این دورهها به اهداف مصوب و تعیین
(شده) افزایش عملکرد شغلی کارکنان به طور (عام) ,ارزیابی کارکنان امر ضروری و
حتمی پنداشته میشود ولی مشکل عمده و اساسی حین ارزیابی مشمولین تفاو تهای
سنیشان میباشد بدین معنی که اگر در یک دوره آموزشی کارکنان دارای سنین
متفاوت شامل باشند قوت برداشت نظر به کهولت را باید در نظر داشت .تجربه نشان
داده است که در چنین موارد اشخاص دارای سنین مشابه و یا تفاوت کم سنی در یک
دوره و آموزشی شامل گردند.
حیاتیترین مسئله در هر سازمان عملکرد شغلی آن است و یکی از متغیرهایی است که
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است .روان شناسان
عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها ،در
عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعهی اقتصادی تاثیر دارند .همچنین باور بر این
است که عملکرد شغلی یک سازهی ترکیبی است که برپایه ی آن کارکنان موفق از
کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از مال کهای مشخص قابل شناسایی هستند.
آموزش کارکنان معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی ،کارورزی
و یا تمرین عملی در یک زمینه به خصوص را در بر نمیگیرد ،بلکه دامنه آن به قدری
وسیع میشود که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع میشود و به احاطهی کامل
بر علوم و فنون بسیار پیچیده ،ورزیدگی در امور سرپرستی و مدیریتی در سازما نهای
دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در
حیاتیترین مسئله در هر سازمان عملکرد شغلی آن است و یکی از

متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه
زیادی قرار گرفته است .روان شناسان عملکرد شغلی را محصول

رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها ،در عملکرد

افراد و در نهایت رشد و توسعهی اقتصادی تاثیر دارند .همچنین باور
بر این است که عملکرد شغلی یک سازهی ترکیبی است که برپایه

ی آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از
مالکهای مشخص قابل شناسایی هستند

مقابل مسائل انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی محیط پایان مییابد؛ بنابراین
ضروری است که آموزشهایی ارائه شود
که ضمن تغییر نگرش و بینش فرد در بعد
مثبت آن و انطباق فرد با سازمان ،توانسته
باشد در کارایی و انجام موفق وظایف
محوله نیزمفید واقع شود.
نتیجه آموزش باید کسب مهارتهای
مورد نیاز شغل باشد و رسیدن به این
هدف مستلزم تالش و کوشش در قبل ،در
حین و بعد از آموزش است اگر قرار است
افراد ،توانمند و صاحب اختیار شوند،
باید با اطالع قبلی از اهداف شرکت در
صنف و آنچه قراراست یاد بگیرند ،در
صنوف حاضر شوند .مسئولیت آموزش،
یاد دادن و تغییر است .اگر آموزش
مختوم به فراگیری و تحول نباشد ،هرگز
توانمند سازی اتفاق نخواهد افتاد .ضمناً
در آموزش نباید خواستهای شخصی
آموزگار و یا مدیر باالی مشمولین تحمیل
گردد.
در مدلهای درسی هدف از آموزش ضمن
خدمت هر گونه کوشش برای ارتقای
شایستگی کارکنان از طریق دورههای
آموزشی ،صنوف بازآموزی ،نشستها و
گروههای تحقیق ،بازدیدها ،سخنرانیها
و اصالح وضع کارکنان است و عملکرد
شغلی بازده و محصول افراد در رابطه با
عملی که انجام میدهند یا همان کارکرد
واقعی فرد با توجه به شرح وظایف و
حدود انتظار ترسیمی توسط ما فوق و زیر
دست میباشد .چون نتایج قویترین رابطه
را با اهداف استراتیژیک سازمان ،گروهها
وافرادیکه کار را انجام میدهند ،دارند.
پس برماست تا درتدویر همچوصنوف
کوشا بوده و زمینه را طوری مهیا سازیم
تا همه کارکنان یک سازمان به صورت
منظم ,سیستماتیک و بدون تبعیض شامل
همچو برنامههای آموزشی گردیده و از
تاز ههای دنیای علوم و فنون مدیریتی و
مسلکی مستفید گردند.
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بخش نخست؛

جایگاه اداره عالي تفتیش در
حسابرسي عامه

م
قاالت

محمد نسیم سحر

[ 42تفتیش،شمارهچهارم]

حسابرسي از جمله رشتههايي از دانش بشري است كه قدمتي طوالني دارد ولي
همپاي تحوالت بعضي ديگر از رشتههاي دانش بشري متحول نشده است .حسابرسي
از مقوالتي است كه در حوزه كنترل و نظارت قرار ميگيرد و اگر چه تا حدودي
نقش پيشگيرانه دارد ولي بيشتر از موضوعات كنترل پس از اجراست .جنبههاي
كاربردي حسابرسي بيشتر از جنبههاي تئوريك آن در طول زمان مطرح بوده است
و پيشرفتهاي آن نيز بيشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است .تحوالت
دانش بشري و به خصوص در دهههاي اخير ،بر جنبههاي كاربردي حسابرسي اثر
گذاشته و انجام حسابرسي را نسبت به گذشته تا حدودي دگرگون كرده است .با اين
حال در هيچ دانشگاهي در كشورمان رشته حسابرسي به عنوان رشتهاي از علوم در
دورههاي تكميلي تدريس نميشود.
از ديدگاه فلسفي حسابرسي فرآيندي است براي رسيدن از «ترديد» به «يقين».
از لحاظ تاريخي حسابرسي را ميتوان به دورههايي از تحول به شرح زير تقسيمبندي
نمود:
• مرحلهاي كه حسابرسي به عنوان فرآيند نظارت برانجام و رسيدگي به مخارج مورد
نظر بوده است.
• مرحلهاي كه حسابرسي به منظور اعتبار بخشيدن بر ارقام صورتهای مالي مطمح
نظر بوده است.
• مرحلهاي كه حسابرسي به عنوان يك فرآيند نسبتا كامل رسيدگي مالي و در عين
حال بخشي از فرآيند نظارت و ارزيابي عملكرد مديران مورد توجه بوده است.
• مرحلهاي كه فرآيند حسابرسي را در جهت ارزيابي بازدهي امكانات ،مورد استفاده

قرار دادهاند.
حسابرسي در مرحله اول قدمتي ديرينه دارد .وظيفه حسابرسي براي اعتبار بخشيدن به
ارقام صورتهاي مالي از سابقه طوالني برخوردار نيست و قدمت آن به اواخر قرن
نوزدهم و اوايل قرن بيستم برميگردد .قدمت حسابرسي به عنوان يك فرآيند نسبتا كامل
رسيدگيهاي مالي و در عين حال بخشي از فرآيند نظارت و ارزيابي عملكرد مديران از
دهه  1930تحت عنوان «حسابرسي مديريت» مورد توجه بوده است و از دهه  1970با عنوان
«حسابرسي جامع» در بسياري از كشورها و به تدريج پذيرش عام يافته است.
امروزه ابعاد اين حسابرسيها را موارد زير تشکیل میدهد:
 .1حسابرسي مالي
 .2حسابرسي رعايت
 .3حسابرسي صرفههاي اقتصادي ،كارآيي و اثربخشي عملكرد مديران.
حسابرسیهای فوق در راستاهای زیر معطوف میگردد:
 .1حصول اطمينان از صحت و كفايت اطالعاتي كه در خصوص نتايج عمليات از طرف
دستگاههاي مورد رسيدگي صادر شده و انتشار مييابد.
 .2حصول اطمينان از اين كه اهداف و برنامهها ،در دستگاه مورد رسيدگي به نحو
صادقانهاي بنيانگذاري شدهاند.
 .3حصول اطمينان از كفايت نظامهاي كنترلي ،نظارت و سيستمهاي اطالعاتي.
 .4تطبيق عملكرد دستگاه با بودجهها و برنامههاي مصوب.
طبعا هر چه دامنه عمليات و اهداف حسابرسيها گستردهتر شود ،به بودجه ،زمان و
تخصصهاي زيادتري نياز خواهد بود كه پيچيدگيهاي حسابرسي را به دنبال خود خواهد
داشت و احتماال بر عدم توافقهاي مديريت و حسابرسان خواهد افزود اينها مواردي
هستند كه موضوعات حسابرسي جامع را شكل ميدهند .از آن جا كه حسابرسيهاي مالي
سوابقي بالنسبه طوالني دارند ،مفاهيم ،اصول اجرايي و استانداردهاي آن نيز تا حدود
زيادي شناخته شده ،مدون و پذيرفته شده است ،ولي به دليل جوان و چند بعدي بودن رشته
حسابرسي جامع هنوز در بسياري از مفاهيم ،اصول اجرايي و استانداردهاي آن پذيرش
عامه وجود ندارد.
' 'INTOSAIدر چندين كنگره بينالمللي خود سعي درتدوين استانداردهاي حسابداري
تحت عنوان ' 'INTOSAI Auditing Standardsو ايجاد وفاق در مفاهيم حسابرسي
جامع ' 'Comprehensive Auditingداشته است و اين تالشها همچنان ادامه دارد
ولي پيچيدگي معيارهاي ارزيابي كارآيي و ارزيابي اثر بخشي مؤسسات در حوزههايي
كه كميتپذير نباشند از يك طرف و هزينههاي انجام اين حسابرسيها و ميزان توافق
همگاني در اهداف و برقراري معيارها بين مديران دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي ناظر
و مؤسسات حسابرسي از طرف ديگر حوزه عمل اين نوع از حسابرسيها را تا كنون بسيار
محدود كرده است.
آن چه كه از مفهوم و حوزه عمل حسابرسي ميشناسيم ،كاربرد حسابرسي در مؤسسات و
بنگاههاي «خرد» است و در سطح كالن با همان موضوعات صرفههاي اقتصادي ،كارايي
و اثربخشي در مؤسسات عمومي آشنا هستيم ولي موضوعي كه به تدريج از اهميت الزم
برخوردار خواهد شد« ،حسابرسي ملي» ( )National Auditingاست .شناخته شدهترين
موضوع در اين حوزه «حساب قطعیه است که در برخی کشورها از آن به نام تفريغ بودجه
نیز یاد میشود» قانون اداره عالی تفتیش که در جریده رسمی شماره ( )1101مورخ
 1392/01/10به نشر رسیده است در فقره ( )3ماده ( )3حساب قطعیه را عبارت از ثبت

وظيفه حسابرسي براي اعتبار بخشيدن
به ارقام صورتهاي مالي از سابقه
طوالني برخوردار نيست و قدمت آن به
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
برميگردد .قدمت حسابرسي به عنوان
يك فرآيند نسبتا كامل رسيدگيهاي
مالي و در عين حال بخشي از فرآيند
نظارت و ارزيابي عملكرد مديران از
دهه  1930تحت عنوان «حسابرسي
مديريت» مورد توجه بوده است و از
دهه  1970با عنوان «حسابرسي جامع»
در بسياري از كشورها و به تدريج
پذيرش عام يافته است
کامل مصارف ساالنه بودجه مراجع مندرج
ماده پنجم این قانون (تمام مراجعی که پول
یا دارایی عامه را در اختیار داشته و از آن به
نحوی استفاده میکنند) در مقایسه با ذکر
تأدیات قبلی و بعدی و عواید خالص بدست
آمده دولت در مقایسه با عواید پیشبینی شده
سال قبلی دانسته و همچنان فقره ( )1ماده
( )12این قانون اداره عالی تفتیش را مکلف
به ارایه گزارش پیرامون حساب قطعیه سال
مالی قبلی در خالل مدت شش ماه سال
مابعد به رئیس جمهور و شورای ملی نموده
است.
مزید بر آن اداره عالی تفتیش بازرسیهای
دیگری چون بازرسی صورتهای مالی،
بازرسی رعایت قوانین و مقررات ،بازرسی
عملکرد (البته به صورت محدود) و نیز
بازرسی مساعدتهای جامعه جهانی که از
طریق بانک جهانی در افغانستان مصرف
میشود را انجام میدهد که در بخش دوم
به نقش و جایگاه اداره عالی تفتیش از بدو
تأسیس آن منحیث یک اداره حسابرس در
افغانستان و نیز چگونگی تحول و بهبود
بازرسی در جهت ارزیابی بازدهی امکانات
ادارات ،بهبود نظارت و حصول اطمینان
از شفافیت و حسابدهی بیشتر بررسی و مو
شکافی خواهد شد.
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بررسیراهکارهایموثر

در مقابله با پدیده شوم پول شویی
دربانکهاوموسساتمالی

 احمدفرید

[ 44تفتیش،شمارهچهارم]

پو لشویی ،هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت
نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه ای است که وانمود شود این
عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .پو لشویی یا تطهیر پول
فعالیتهای مجرمانه در مقیاس بزرگ ،به طور گروهی ،مستمر و
درازمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز
فراتر رود و یک فرایند سه مرحلهای است که مرحله اول مستلزم قطع
هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده ،مرحله
دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و
مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و
محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد .چنین پدیده ای در هر کشور
لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام گرفته شده
در آن کشور محدود و منحصر نمیشود .در واقع ممکن است عواید
به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور
مفروض منتقل و در آن تطهیر شود .این پدیده شوم مواردی مانند نقل و

انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی ،قاچاق کاال ،گریز از
مالیات ،معامالت متکی به اطالعات درونی یا محرمانه ،اخاذی ،ارتشاء ،اختالس
و کالهبرداری ،سرقت ،آدم ربایی ،قتل و جنایت ،قمار ،ربا ،فحشا و سایر جرائم
سازمان یافته را شامل میشود.
آنچه امروزه در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم این است که جامعه انسانی
خود را در مقابل پول شویی و نفوذ پو لهای کثیف مسئول دانسته و لذا نه تنها
در این زمینه ،وظایف خاصی بر خود متصور است بلکه در هنگام ارائه اطالعات
همکار یهای الزم را به عمل میآورد .از این رو ،در تمامی کشورهای جهان
گروهی از سازما نها و اشخاص حقوقی هستند که مشمول رعایت مقررات مبارزه با
پول شویی میباشند به طور مثال بانکها و به طور کلی موسسههای مالی در راس
این سازما نها قرار دارند و حتی بیمهها ،صرافیها ،صندو قهای قرض الحسنه،
بنیادها و موسسههای خیریه ،شهردار یها ،دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگستری،
حسابرسان ،حسابداران ،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی از جمله
سایر مراجع ذی ربط هستند .به طور کلی میتوان اشاره داشت که همه سازما نهای
مذکور و مشابه ،عالوه بر منافع شخصی و سازمانی میبایست منافع اجتماعی در
زمینه مبارزه با پول شویی را نیز در نظر بگیرند .لذا به منظور تحقق چنین اهدافی
باید مقررات ،بخشنامهها ،دستورالعملهای مربوط به قانون مبارزه با پول شویی و
آیین نامه اجرایی همان قانون برای کلیه سازما نهای مذکور بومی شده و گامی
جدی در راستای اجرای صحیح آ نها برداشته شود.
در این راستا ،بانکها و موسسههای مالی نقش مهم تری را در امر مبارزه با پول
شویی عهده دار میباشند که در صورت عدم رعایت ضوابط پذیرفته شده بین
المللی در امر مبارزه با پول شویی ،متضمن آثار و تبعات سنگینی به لحاظ خطر
شهرت خواهند بود .این امر باعث میگردد مراکز مالی یک کشور مورد اتهام قرار
گرفته و در سطح بین المللی جزء مراکز مالی غیرقابل اعتماد طبقه بندی شوند.
بهکارگیری رو شهای احتیاطی از سوی بانکها میتواند در شناسایی و پیشگیری
از معامالت مشکوک توسط پول شویان نقش بسزایی داشته باشد؛ بنابراین ،اهمیت
اتخاذ رو شهای احتیاطی برای بانکها بسیار روشن و واضح بوده چراکه عملیات
پول شویی دارای تبعات منفی بسیاری در عرصههای اقتصادی و اجتماعی همچون
بی ثباتی نظام اقتصادی ،تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه ،تغییر روند
سرمایه گذاری از تولیدی به واسطه گری ،لطمه به فعالیتهای بخش خصوصی و
جلوگیری از رقابت سالم ،بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی ،افزایش خطرپذیری
سرمایه گذاری خارجی و افزایش نرخ تورم میباشد که در نتیجه منجر به بدبینی و
کاهش اعتماد مردم به بانکها و موسسههای مالی میگردد.
در خاتمه ،باید متذکرشد که مجموعه مقررات مبارزه با پول شویی از جمله معدود
مقررات ابالغ شده به بانکهاست که اجرای آن صرفاً نیازمند همکاری و توجه
کارکنان بخش صف در بانک نیست بلکه تدارک سازوکارهای مناسب دیگر نیز
در تهیه بستر مناسب در این زمینه ضروری میباشد .از این رو ایجاد زیر ساختهای
نرم افزاری برای شبکه بانکی کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و
اجرای بسیاری از مواد مندرج در مقررات مبارزه با پول شویی مستلزم پیاده سازی
یک نرم افزار مبارزه با پول شویی با قابلیتهایی مانند:
 جلوگیری از امکان پرداخت نقدی باالتر از سقف مقرر در قانون مبارزه با پول
شویی.

آنچه امروزه در کشورهای

توسعه یافته شاهد آن هستیم
این است که جامعه انسانی

خود را در مقابل پول شویی

و نفوذ پو لهای کثیف مسئول
دانسته و لذا نه تنها در این

زمینه ،وظایف خاصی بر خود

متصور است بلکه در هنگام ارائه
اطالعات همکار یهای الزم را
به عمل میآورد .از این رو،
در تمامی کشورهای جهان

گروهی از سازما نها و اشخاص

حقوقی هستند که مشمول رعایت
مقررات مبارزه با پول شویی
میبا شند

 گزارش واریزهای نقدی بیش از
سقف مقرر CTR
 گزارش معامالت مشکوک  STRبه
ادارات ذیربط
 تعیین سطح فعالیت مشتری و به روز
رسانی آن
 تعیین شاخصهای معامالت و
عملیات مشکوک
 الزام به ورود اطالعات هویتی و
نشانی در نرم افزار و غیره میباشد.
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اندازه گیری تاثیرات یافتهها و
سفارشهای تفتیش
مدیریت کاالهای عمومی یک امر دشوار و چالش برانگیز بوده و مستلزم چنان میکانیزم مدیریتی
است که به صورت زنجیره ای فعالیتهای نهادهای ذیدخل به صورت سیستمی و منطقی نظارت،
بررسی و توزین گردد .در یک نظام دیموکراتیک این امر توسط نهادهای مردم ساالر تامین میگردد.
مردم در یک فرایند قانونی به قوه اجرائیه صالحیت میدهند که امور عامه را مدیریت کنند .از جانب
دیگر در یک فرایند قانونی مشابه نمایندگان مردم انتخاب و در قالب پارلمان فعالیتهای قوه اجرائیه
را تنظیم ،نظارت و توزین مینماید .نمایندگان مردم جهت حصول اطمینان از چگونگی فعالیتهای
حکومت نیاز به اطالعات از عملکرد آن دارد .اطالعات الزم باید مستند ،مستدل و به صورت مستمر در
جدولهای زمانی مشخص در اختیار نمایندگان مردم قرار گیرد تا آنان بتوانند بر فعالیتهای حکومت
صحه بگزارند .اتخاذ تصامیم بر مبنای اطالعات ارائه شده ایجاب میکند که اطالعات مذکور توسط
یک نهاد ذیصالح ،مستقل ،بیطرف و مسلکی فراهم گردد .چنین نهاد در اکثر کشورها تحت عنوان
نهاد بازرسی یا دیوان حسابرسی یاد میگردد .حصول اطمینان از شفافیت در حسابدهی ،حسابگیری
و حراست از دارای های عامه از طریق اجرای تفتیش و کنترول نهادهای که از بودجه دولت مستفید
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احمدشاه مبارز

میشوند ،هدف اصلی این نهادها را تشکیل میدهد .در افغانستان چنین نهاد بنام اداره
عالی تفتیش یاد میگردد که در روشنایی قانون تفتیش دولت جمهوری اسالمی افغانستان
از چگونگی فعالیتهای حکومت به شورای ملی و رئیس جمهور اطمینان میدهد .این
اطلالعات در قالب گزارشهای بازرسی مانند گزارش تفتیش عملکرد ،گزارش تفتیش
رعایت قوانین و مقررات ،گزارش تفتیش مالی و سائر انواع بازرسیها که توسط این اداره
صورت میگیرند ،فراهم میگردد.
بنا بر اهمیت نهادهای بازرسی سازمان بین المللی نهادهای عالی بازرسی (انتوسای) جهت
وضع معیارات پذیرفته شده ،سلوک رفتار حرفه ای و روشهای برتر بمیان آمده است.
افغانستان نیز عضو این سازمان بوده و به اساس قانون تفتیش خود را ملزم میداند که
تمام بازرسیهایش را به اساس معیارات بین المللی انجام دهد (قانون تفتیش) .اداره عالی
تفتیش افغانستان جهت معیاری شدن فعالیتهایش همواره تالش نموده است که از طریق
فراهم نمودن زمینههای آموزشهای مسلکی را در داخل و خارج از کشور برای کارمندان
تفتیش فراهم نماید .یک نهاد عالی بازرسی منحیث نهادی که خود از منابع عامه استفاده
مینماید باید متناسب به آن برای مردم ارزش عرضه نماید .ارزش ارائه شده که بنام
بازدهی یا مؤثریت نهاد عالی بازرسی یاد میگردد ،در قالب تقویت حکومت داری خوب،
حسابدهی ،شفافیت ،افزایش عواید دولت و کاهش مصارف غیر مؤثر تبلور مییابد .سئوال
اساسی این است که یک نهاد عالی بازرسی چگونه میتواند چگونگی تغیرات را که در
اثر یافتهها و سفارشات تفتیش بمیان آمده است ،سنجش نموده و در نتیجه اثر بخشی
فعالیتهای تفتیش را بازتاب دهد؛ به عبارت دیگر تفتیش باید به مردم تعریف نماید که
فالیت های آن چی تفاوتی را در روند اداره امور عامه ایجاد کرده است .پاسخ به این
مسئله ایجاب میکند که اداره عالی تفتیش باید میکانیزمی را ایجاد نماید که در آن بتواند
مؤثریت فعالیت خود را ارزیابی و گزارش دهد که در نتیجه اعتماد و باورمندی مردم
نسبت به اداره نیز افزایش مییابد .مسلم است که یکی از عوامل عمده در ایجاد تغیرات
همانا کیفیت سفارشات و یافتههای تفتیش است .سفارشات که نتواند مراجع را قانع سازد
یا نتواند علتهای اساسی نواقص در ادارات را کشف کند ،نتایج مطلوب را نیز بدست
آورده نمیتواند .به این منظور یافتهها و سفارشات تفتیش باید صریح ،مشخص ،با اهمیت،
قانع کننده ،قابل تطبیق و مقرون به صرفه باشد .با فرض اینکه یافتههای که در گزارشات
تفتیش انعکاس مییابد از کیفیت مطلوب برخوردار است ،در این صورت تفتیش چگونه
میتواند نتایج بدست آمده در ادارات را به یافتههای تفتیش نسبت داده و آنرا گزارش
دهد.
تاکنون میکانیزم یا روش مشخص جهت ارزیابی اثربخشی تفتیش وجود ندارد و سازمان
بین المللی نهادهای عالی بازرسی (انتوسای) نیز در این مورد چارچوب مشخصی را تعریف
نکرده است .ولی در نوزدهمین نشست ملل متحد-انتوسای نهادهای عالی بازرسی (اعضای
انتوسای) اظهار داشتند که از چارچوبهای منحصر به فرد جهت ارزیابی میزان اثر بخشی
فعالیتهایشان استفاده مینمایند .از جانب دیگر یک تعداد از بازرسیها مانند تفتیش
عملکرد ،تفتیش محیطی و تفتیش رعایت قوانین و مقررات نتایجی را بمیان میآورد که
به سادگی نمیتوان آنرا به صورت مقداری و کمی ارائه کرد تا بتوان از آن در تحلیلهای
آماری کار گرفت .به طور مثال چگونگی تفاوت در روند حکومت داری خوب را میتوان
احساس کرد ولی برای ارائه آن تا کنون شاخصهای مشخص به صورت کل وجود ندارد،
بناً برای یک نهاد عالی بازرسی نیز دشوار است تا اطالعات مربوط به تغیرات حاصل از
تطبیق سفارشات تفتیش را جمع آوری و نتیجه مشخص را به مردم ارائه نماید .از جمع

بازرسیها ،صرف سفارشات بازرسی مالی
را میتوان به صورت مقداری ارائه کرد.
به طور مثال اداره عالی تفتیش میتواند
بگوید که در اثر فعالیت تفتیش چی مقدار
پول عاید بودجه دولت گردیده است .ولی
یک ارزیابی درست از مؤثریت و اثر بخشی
تفتیش ایجاب میکند که تفتیش باید به
صورت دقیق اظهار کند که در برابر هر واحد
پول که صرف فعالیتهای تفتیش میشود،
تفتیش چی مقدار بازدهی داشته است ،یعنی
نسبت ورودی-خروجی منابع (نسبت منابع
که در اثر فعالیتهای تفتیش عاید خزانه
دولت میگردد و منابع که برای فعالیتهای
تفتیش به مصرف میرسد) را ارئه نماید .به
این منظور نیز تا کنون چارچوب واحد که
تمام نهادهای عالی بازرسی بتوانند از آن
جهت ارزیابی میزان مؤثریت شان استفاده
کنند ،وجود ندارد؛ ولی در نشست مذکور
پیشنهاد گردید که نهادهای عالی بازرسی
میتوانند جهت ارزیابی اثر بخشیشان در
بخش مالی از میکانیزم ذیل استفاده نمایند:
 .1ایجاد سیستم پیگیری سفارشات تفتیش
نهادهای عالی بازرسی باید سیستم مناسبی را
جهت پیگیری سفارشات و یافتههای تفتیش
ایجاد کنند تا دیده شود که از زمانیکه

اداره عالی تفتیش افغانستان
جهت معیاری شدن
فعالیتهایش همواره تالش
نموده است که از طریق فراهم
نمودن زمینههای آموزشهای
مسلکی را در داخل و خارج از
کشور برای کارمندان تفتیش
فراهم نماید .یک نهاد عالی
بازرسی منحیث نهادی که خود
از منابع عامه استفاده مینماید
باید متناسب به آن برای مردم
ارزش عرضه نماید
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سفارشات تفتیش ارائه شده است مراجع
مسئول تا چی حد به مسئوولیت های شان
عمل کردهاند و در نتیجه پیشرفتههای
حاصله به چی میزان بوده است .به این
منظور اداره عالی تفتیش باید جدول
زمانی را مشخص سازد که در آن به
مراجع فرصت داده شود که یافتههای
تفتیش را عملی نمایند و بعد از آن
میزان موفقیت مراجع و تعداد سفارشاتی
را که توانستهاند اجراء نمایند ،ارزیابی
کند .اداره عالی تفتیش افغانستان مطابق
قانون تفتیش صرف صالحیت اظهار نظر
در مورد فعالیتهای ادارات را دارد و
برای اینکه بتواند بهبود عملکرد آنان را
نیز ارزیابی و مراجع را وادار به تطبیق
سفارشات تفتیش نماید ،الزم است که
بخشی از صالحیتهای قضایی نیز به این
اداره تفویض گردد.
 .2تعیین رابطه علیت و معلولیت
بین سفارشات تفتیش و اقدامات
اصالحی
تعیین رابطه صد درصدی بین سفارشات
تفتیش و اقدامات اصالحی ،به عبارت
دیگر رابطه خطی تابع و متحول بین
اقدامات اصالحی و یافتههای تفتیش
ممکن نیست ،زیرا عوامل تاثیر دیگر
مانند فضای سیاسی و امثال آن نیز
در عملکرد مراجع تاثیر گزار بوده
و نمیتوان تمام تغیرات مثبت را به
سفارشات تفتیش منوط دانست .صرف
آن بخشهای از اصالحات را که مستقیماً
به سفارشات تفتیش ارتباط میگیرد،
میتوان نتیجه صد در صدی فعالیت
تفتیش دانست .پس در این صورت
رابطه علیت و معلولیت بین سفارشات
تفتیش میتواند بین  0تا  100تغیر نماید.
در بعضی موارد بین سفارشات تفتیش و
اقدامات اصالحی مراجع میتواند رابطه
غیر مستقیم وجود داشته باشد که در این
صورت نسبت مذکور بین  0تا  50تحول
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خواهد کرد .در هر صورت اداره عالی تفتیش باید میکانیزمی را ایجاد
نماید که از طریق آن اطالعات مربوط به اثر بخشی یافتههای تفتیش جمع
آوری شده و در نتیجه اظهار گردد که میزان موفقیت مراجع به چی نسبت
رابطه مستقیم یا غیر مستقیم با یافتههای تفتیش دارد.
 .3تعیین سالی مربوطه
ارزیابی میزان مؤثریت یا اثر بخشی تفتیش باید در یک جدول زمانی
مشخص صورت گیرد که اغلباً سال مالی به این منظور در نظر گرفته
میشود .مث ً
ال تفتیش باید نشان دهد که از یک سال مالی تا سال مالی
دیگر در نتیجه سفارشات و یافتههای تفتیش چی تغیرات در فعالیتهای
مالی ادارات وارد گردیده است و در نتیجه در اثر تاثیر مستقیم و یا غیر
مستقیم تفتیش عواید دولت به چی میزان افزایش یافته است و به چی
میزان از مصارف بیهوده جلوگیری صورت گرفته است.
 .4توافق مراجع باالی تاثیرات مالی سفارشات تفتیش
همانطوریکه ایسای  400تیم تفتیش را ملزم میسازد که برای باال بردن میزان
اعتبار ،دقیق بودن و مکمل بودن گزارش تفتیش موافقت مراجع نیز اخذ
گردد ،به همین ترتیب برای اینکه تفتیش به مردم گفته بتواند که تغیرات
حاصله و موفقیتهای بدست آمده به کدام نسبت به یافتهها و سفارشات
تفتیش ارتباط دارد ،باید موافقت مرجع نیز در زمینه اخذ گردد.
برای اینکه اداره عالی تفتیش بتواند میکانیزم فوق را ایجاد و عملی
نماید ،الزم است که در قالب تشکیالت اداره واحد تحقیقات نیز ایجاد
گردد ،اطالعات ،گزارشات و یافتههای تفتیش را توام با تغیرات که در
مراجع از یک سال مالی تا سال مالی دیگر بمیان میآید جمع آوری و به
صورت سیستماتیک نگهداری کند .این امر ریاست پالیسی و پالن اداره
را در راستای ساختن پالن های بهتر و شناسایی نقاط ضعف نیز کمک
مینماید .از طرف دیگر این امر دولت را به صورت کل در شناسایی نقاط
ضعف در فعالیتهای ادارات و طرح راههای بدیل جهت بهبود عملکرد
نیز کمک خواهد کرد .در کشورهای دیگر این میکانیزم وجود دارد .مث ً
ال
در هندوستان کمیته ای ذیصالح در دیوان حسابرسی آنکشور همواره
عملکرد مراجع را در پی یافتهها و سفارشات تفتیش ارزیابی مینماید
و در نتیجه اداراتی که در این راستا موفق بودهاند مکافات و آنان را که
کوتاه آمدهاند مجازات مینماید .به همین ترتیب در کشورهای دیگر نیز
این سیستم به گونههای مشابه وجود دارد که آن را در نشریه بعدی در
ادامه همین مقاله به صورت مفصل توضیح خواهم داد.
منابع:
نوبوا زوما (« ،)2001ارزیابی عملکرد نهادهای عالی بازرسی در چهار
کشور انگلوساکسون»
نشریه دیوان عالی بازرسی کینیا ،سیپتامبر  -2014جنوری 2015
نشست ملل متحد -انتوسای2007 ،
سائر منابع در ادامه همین مقال که در شماره بعدی به نشر خواهد رسید،
ذکر میگردد.

که چیرې دپلټنې هڅې ګړندۍ شي هومره به
روڼوالی زیات وي

محمداحسانبابکرخیل

په اوسني حاالتو کي د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره بايد داسي بيړني
ګامونه اوچت کړل سي چي ښې پايلي ولري او د ډير اهميت وړوي .په هيواد
کي د ښي حکومتداري اړتيا چي نن ورځ څومره ډيره ده په پخوا کي هيڅکله
هم نه وه اوس ال وخت سته تر څو موږ خپل لوري ته بدلون ورکړو او د ښي
حکومتداري لپاره ګامونه پورته کړل سي.
د ښې حکومت دارۍ په هکله نړيوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو پراختیایی
اداره (يو ان ډی پي) ،اروپايي ټولنه ،نړيوال بانک ،معاصر (نوو) او قديم
(پخواني) پوهان ،ځانګړي تعريفونه لري .همدا شان په اسالمي علومو کې هم
د ښې حکومت دارۍ ځانګړي تعريفونه او بيلګې په نښه شوې دي ،چې .دلته
څوتعريوفونه د بيلګې په توګه درسره شريکوو.
 .۱روڼوالی ،برخه اخيستنه ،احتساب ،اغیزمنتوب اوهم غږي د حکومت
دارۍ په ټولوکچو کې
 .۲په يو ملک کې د خلکودښه ژوند کولو لپاره په اداروکې د قدرت استعمال.
 .۳تفاهم ،مساوات ،د قانون ټنګښت او په تصميم ګرۍ کې د ټولو پرګنو
ونډه اخيستنه.
 .۴په عمومي توګه ښه حکومت داري په ټولو رسمي او غير رسمي اداروکې
د کولتور ،روايتونواو اصولو مجموعه ده ،چې څنګه دوی خپل قدرت
استعمالوي ،څنګه د خلکو غوښتنو ته غوږ نيسي او څنګه د خلکو ستونزو د
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حل په موخه پرېکړې کوي.
که پورته تعريفونه وڅيړو نو ښه حکومت
داري پروژه نه ده ،بلکه يوه پروسه ده
اوکه د دې تعريفونونه خالصه راوخلو،
نو ښه حکومت داري د تصميم نيونې،
برخه اخيستنې ،او احتساب پروسه ده
چې ټولو دولتي او غير دولتي ادارو او
ټولنو ته راجع کيږی .په ښې حکومتدارۍ
کې د ټولنې هر وګړی برخه او ونډه
لري .ښه حکمتداري د زنځير کړيو ته
ورته لړۍ ده.
څرګنده ده چې زموږپه څیر ورسته
پاتې هیوادونو اقتصادي ستونزې ګاللي
خودکلونو په تیریدوسره یې په لږه موده
کې ورباندې دغوره مدیریت له امله
برالسی پیدا کړی او ورځ تربلې خپلو
خلکو ته دهوساینې الرهواره کړې ده
معلومیږي چې هغوی خلکوته دخدمت
په الره کې دډیرو ستونزو سره سره
ټولنیز بهیر په ژوره توګه څیړلي او
ورسره جوخت یې په هیوادنې مینې هغه
الرې لټولي چې دټولنیز ژوند دهوساینې
وړګزیدلي دي.
همدا اوس کله کله دځینو هیوادونو
په وړاندې یولړ اقتصادی ستونزې
راپیداکیږي خو دغوره او زړه سوانده
مدیریت له کبله ورباندې برالسی مومي او
هیوادوالوته اوږدمهاله ستونزې هواروي.
زموږهیواد هم دډیرو ستونزو سره الس
او ګریوان دی داستونزې مختلفې بڼې
دي اودهرې ستونزې درغاونې له پاره
ځانګړې وخت او ځانګړې الرې چارې
لتول کیږي څو داسې الرې ورته را پیدا
شي چې ورغاول شي ددې ستونزوڅخه
چې په زیاته پیمانه هیوادوال زوریږي
هغه هیواد کې دبې روزګارۍ اواقتصادي
کمزورتیا شتون دی ددې ترڅنګ روان
جګړه یز بهیر هم دډیرو هلو ځلو
په وړاندې خنډونه زیږولی او دزیاتو
چارواکو له پاره یې دجګړې شتون پلمه
ییزه کړنه کڼلې ده الکن په هیواد کې
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روان اقتصادي ستونزې دولسي واکمنۍ درامینځ ته کیدو په کړنو کې
دټولنیز بهیر څخه دکمزوري څیړنې په توګه بولي او دغه نیمګړتیاوې چې
کله نا کله ورباندې ځینې دولتي چارواکي دنیوکې ګوته نیسي داقتصادي
ستونزې دکمښت خنډ ګڼي .جوته ده چې په ځینو هیوادونو کې دآزاد
بازار کړنې ګټورې بریښي او ښې پایلې رامنځ ته کړي خوپه ځینو ځاینو
کې ټولنیز جوړښت اودهغوی کاروباری کسان دخپل زیات حرص له کبله
دې ته تیار وي چې په ټولنیزې هوساینې زړه سوی وکړي او راکړه ورکړه
په انصافي بهیر بدله کړي .دی اقتصادي ستونزو دنیمګړتیا و درغاونې له
پاره داسې الرې چارې ولټول شي چې په هیواد کې دکارکولوله پاره الرې
وموندل شي او ورسره جوخت دې په راکړه ورکړه باندې دپلټنې چارې له
پامه ونه غورزول شي او په پرله پسې توګه دې پلټنې پایښت ومومي دقاطع
او غوڅ کار له مخې به پرستونزو برالسي رامینځ ته شی.
ښه حکومتداري په نړيوال پرمختيايي ادبياتو کی يوه نوي کليمه ده چي
هغه ددي لپاره استعماليږي چي څنګه ولسي ادارې يا حکومت له ولس
سره اړيکي ټينګي کړي او ولسي منابع اداره کړي.
ښه حکومتداري د پريکړي کولو داسي پروسه ده چي پواسطه يي کړي
پريکړي عملي کيږي .حکومتداري دنړيوال ،ملي او مهالي همږغي او يا
د ټولني د بيالبيلو سکتورونو تر منځ تفاهم ته هم ويل کيږي.
د ښي حکومتداري مفکوره تر ډيره بريده د يوي داسي نموني په حيث
رامنځته کيږي چي موږ يوغير موثر اقتصاد يا سياسي جوړښت له يو اغیزمن
اقتصاد يا سياسي جوړښت سره پرتله کوؤ .دا مفکوره د حکومت او
چارواکو په مسؤليتونوباندي متمرکزه وي تر څو دوی وکوالی سي چي
د خلکو اړتياوي پوره کړی.
په ښه حکومتداري کې دپلټنې عالي ادارې ونډه
هیوادونه دمالي موقعیتونو ،اقتصادی ،علمی ،تخنیکی ،ټولنیز ،مدنی،
ټولنیزشرایط ،دژوند کچه اودقانون دپلي کولوڅرنګوالی اوملي ننګونې له
کبله له یو بل سره توپیر لري.
ښایي ددغو هیوادونودپلټنو عالي ادارو ،استراتیژی او پالیسی ،السته
راوړنې ،ستونزې اوننګونې دهمدغو مفاهیمو پربنسټ والړ دي .خو دپلټنو
عالي ادارو ترمینځ ګډې موخې شته چې دغو اداروته فکري او مسلکي
پیوند ورکوي:
دپلټنې عالي نړیوال معیارونو (انتوسای) ،تطبیق دیوخپلواک ،مسلکی او
غیرسیاسي سازمان په توګه متقابل اسانتیاوې دپلټنو عالي اداروته برابروي
دبیلګې په توګه:
دافکارو تبادله ،پوهه اوتجربې ددغو بنسټونو ترمینځ وده کوي او
دپرمختګ زمینه دهیوادونو په عالي ادارو کې برابروی.
دپلټنې نړیوال سازمان انتوسای غوره حکومتداري ته دپلټنې عالي
بنسټونو په وسیله وده ورکوي ترڅو خپل اړوند حکومت سره مرسته
وکړي او کړنې سمې کړي ،روڼوالی مینځ ته راوړي ،اوپه حکومت کې
دحساب ورکولو پروسه ټینګه کړي او دپلټنې عالي ادارو اعتبارخوندي
کړي له تقلب سره مبارزه دخلکو داعتماد کچه دخپل حکومت په مقابل

کې لوړه وي او دښاروندانو ګټې خوندی کړي او دحساب ورکولو ،اغیزمنتوب او رونوالي
او ګټورتیا اصل او له عامه سرچینو څخه اقتصادي او سالمې ګټې دخلکو په ګټې چمتو
کړي.
دبیجنګ اعالمیه دښې حکومتدارۍ پرمختګونه دپلټنې عالي ادارو ته په ودې ورکولو سره
ټینګار کوي اود مکسیکو او لیما اعالمې دپلټنو عالي ادارو په خپلواکتوب ټینګار کوي
اودغه خپلواکي دښې حکومتدارۍ درواجولو په خاطر داغیزمنتوب اقتصادیت ،ګټورتیا
او روڼوالي دټنګښت په وسیله دمسلکي او هدفمندې پلټلو له الرې شوڼی ده اما باید
یادونه وکړو ،چې دپلټنې عالی بنسټونو کړنې ،دندې او مالي خپلواکي دامکان ترحده باید
هراړخیزې اووسی ځکه چې دولتي پلټنه دپلټنو عالي بنسټونو له خوا روڼوالی مینځ ته راوړي
خطرونه له مینځ وړی او یو قوي داخلي کنترول مینځ ته راوړي.
باید وویل شي چې له بل اړخه دپلټنو عالي ادارو موخې له عامه شتمنې څخه ساتنه ده او
ددولت په مالي نظام کې دمخنوی او دننګونو لرې کول دي او دپلتنې عالی ادارې هر
هغه کړنې چې قانون سره په ټکر کې وي په کلکه ورسره مبارزه کوي او دخپلو کړنو په
لومړیتوب کې نیسي ،ولی باید روښانه شي چې حساب ورکول بې له روڼوالي او دقانون له
ټنګښت څخه نا شوڼی ده .همدارنګه ځواب ویل هم دښې حکومتدارۍ دبنسټیزو فکتورونو
څخه ده او ادارې باید دکړنو ټولې پروسې دخلکو دخدمت له پاره اړوند کړي.
همدارنګه بودجوي روڼوالی په سمه توګه دلګښتونو ترسره کول ،دداخلی کنترول سیستم
سمول ،دتقلب په نښه کول اداري فساد سره مبارزه ،دقوانینو او مقرراتو رعایت ،دمالی
صورت حسابونو پلټل دپلټنو عالي ادارو دموخو یو جز تشکیلوي او عالي اداري کوښښ
کوي ترڅو هغه سیمې چې ډیری په فساد ککړې دي خپلې کړنې کړندۍ کړي.
دعامه خدمتونو لپاره داخالقي قاعدې پلی کول او رواجول دپلټنې عالي ادارو له خوا دیو
اړین اصل په توګه دپام وړده روڼوالی او داغیزمنتوب رامینځ ته کیدل هغه مراجع چې
ترپلټلو الندې دي دهغوي لپاره یو بنسټ تشکیلوي ترڅو حکومتداری ښه او ملي شي او
دغه کړنې په ادارو کې خلکو ته دې ښه خدمت دودې سبب کیږي.
ګدون ،اود ټولیزو تصامیمو نیول ښې حکومتدارۍ سره مرسته کوي دټولنې دټولو اقشارو
له ددې جملې څخه داقلیتونو دګټو دخوندیتوب تضمین کوي.
اما باید دسازمان موخې او تصامیم باید څرګند ،ښې پایلې اووسي کړنې باید دادارو پرموخو
متمرکزې وي او له بل پلوه په ښې حکومتدارکې هوډ باید اغیرمن دقیق او روښانه اووسي.
څرنګه چې دپلټنې عالي ادارې په دوهمه ماده کې په دولتي ادارو کې دروڼوالي او حساب
ورکولو بیان شوې ده.
او دغه اداره دروڼوالې دزیاتوالي په الره کې دحساب ورکولو تنګښت اود کړنو وده او
داداري فساد سره په مبارزه کې ښې السته راوړنې لري چې دغه السته راوړنې دښې او ملي
حکومتدارۍ لپاره ګټور واقع شوي او په ادارو کې دپلټلو دموظفو ګروپونو سپارښتنې کولی
شي دنورواړونده بنسټونو په مرسته اصالحات او اداري فساد ته کموالی ورکړي.
لیکن باید یادونه وشي چې دپلتونکو دوړتیا لوړول ،داستندردونو تطبیق او دپلټنې په اجرا
کولو کې رښتینوالی او دباندنې هرډول هڅو اونفوس مخنوی کولی شي مسلکي السته
راوړنې زیاتې کړي او دپلټنې زیاتول دمالي قوانینو مالي مقرراتوپرمطابقت او دپلټنې عالي
ادارو استندردونه ته ډیره وده ورکوي.
خالصه داچې که چیرې روڼوالي ،حساب ورکول ،دقانون ټنګښت په کړنو کې ځواب
ویل دیو بنسټیزې موخې په توګه دپام وړ وګرځي ،اداری فساد کمیږي ،السته راوړنې
وده کوي ،اصالحات او دقانون رعایت مینځ ته راځي ددولت شتمنۍ خوندی کیږی ،ملي

باید وویل شي چې له بل اړخه
دپلټنو عالي ادارو موخې له عامه
شتمنې څخه ساتنه ده او ددولت په
مالي نظام کې دمخنوی او دننګونو
لرې کول دي او دپلتنې عالی ادارې
هر هغه کړنې چې قانون سره په
ټکر کې وي په کلکه ورسره مبارزه
کوي
اقتصادي پرمختګ ټنګښت مومي اودولس
او حکومت ترمینځ واټن له مینځه ځي او
له بلې خوا نن ورځ تمویل کونکی هیوادونه
او نړیوال سازمانونه ډیری خپلې مرستې
او پورونه هغو هیوادونو ته چې اړتیا لري
داصالحاتو دپلی کولو په غرض ،اود ښې او
اغیزمنې حکومتدارۍ دتحقق لپاره ورکوي.
له بل پلوه باید روښانه شي چې دښې
حکومتدارۍ او دمو کراسی اصلي عناصر
له بهر څخه نشي راوریدلی ،بلکه دټولنې
داخلي پراختیا پایلې په مختلفو عرصو کې
ملي حیات دی .دنړیوالو مرستو له پيل څخه
د ښې حکومتداري په رامنځته کيدو خورا
ډير فشار اچول سوی دی .نړيوالي ټولني
هم په افغانستان کي د ښي حکومتداري په
رامنځته کيدو ډير ټينګار کړی او کوي يي.
خو که حقيقت ته ځير سو او وغواړو چې
حالت بدلون و کړی .او افغانستان ته چي په
کومه کچه نړيوالي مرستي راغلي ،او هغه پر
ځای ولګول شي نو دلته دپلټنې عالي ادارې
ونډه ډیره اړینه بریښي .د ښې حکومتداري
تر ټولو مهم کار د حساب ورکولو داسي يو
سيستم دی چي خلک پري باور ولري ځکه
چي دنظام اصلي خاوند ولس دی او دوی
بايد ځيني راضي واوسي .ولس ته دحکومت
او ادارې احتساب او ځواب ورکول يو ښه
حکومت او ادارې ته امتياز ورپه برخه کوي.
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اداره عالی تفتیش مسئولیت بازرسی
پروژه های انکشافی که از مساعدت
های بانک جهانی انجام میشود را به
عهده دارد .نتیجه این بازرسیها به
صورت جداگانه در قطعیه هر سال
نیز انعکاس می یابد.نوشته ای را که
می خوانید مروری است بر بازرسی
پروژه های انکشافی که از مساعدتهای
بانک جهانی صورت گرفته است .این
قسمت به صورت مبسوط در گزارش
بازرسی حساب قطعیه سال  1392نیز
انعکاس یافته است.

مروری بر بازرسی
بازرسی پروژ
انکشافی
پروژ ههای
های انکشافی
مساعدتهای بانک جهانی
دولت چندین پروژه در بخشهای زیربناء و منابع طبیعی ،معارف ،صحت ،زراعت و
انکشاف دهات حکومتداری به شمول حکومتداری اقتصادی و مصئونیت اجتماعی
را با استفاده از مساعدتهای بانک جهانی تطبیق کرده است .مصارف این پروژ هها از
مساعد تهای اختیاری انکشافی و وجوه بودجه انکشافی و تعدادی از آن از طریق
قرضههای انکشافی تمویل گردیده .بانک جهانی یکی از جمله دونرهای بزرگ در
تمویل پروژ ههای انکشافی بوده است.
بر اساس بازرسی پروژ ههای تمویل شده از مساعد تهای بانک جهانی در وزار تها،
کاستیها و نقاط ضعف در موارد :الف) تطبیق و نظارت از پروژه ،ب) تدارکات ،ج)
تادیات و محاسبه پروژ هها مشاهده گردیده است .این کاستیها مربوط به ضعف در
تطبیق پروژه ،پالنگذاری ،کنترول داخلی و میکانیزم های نظارتی مستند سازی پروژه،
مدیریت مالی پروژ هها به شمول ضعف در تادیات و حسابداری و کاستیها در پروسه
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تدارکات میباشد.
پروژ ههایی که به منظور مرور مدیریت امور مالی و مطابقت با شرایط تطبیق
پروژه و صالحیتهای بودجوی پوشش یافته بود ،عبارتند از :برنامه دوره
آزمایشی تعلیمات کاریابی طبقه اناث ( )FYEIPPو دومین برنامه انکشاف
مهار تها (( )ASDP IIوزارت معارف) ،برنامه انکشاف مهار تها ()ASDP
(وزارت معارف همراه با وزارت کار امور اجتماعی شهداء و معلولین) ،برنامه
توسعه و تقویت تحصیالت عالی (( )HEISPوزارت تحصیالت عالی) ،بسته
کمکهای اساسی طبی ( ،)BPHSبرنامه وقایه و کنترول اچ آی وی ،برنامه
( )SEHATو برنامه شارپ ( )SHARPوزارت صحت عامه ،پروژه عوامل تولید
زراعتی افغانستان ( )AAIPو برنامه تنظیم آب در مزرعه (( )OFWMPوزارت
زراعت آبیاری و مالداری) ،پروژه بهبود تسهیالت ترانسپورت شهری کابل
(شاروالی کابل) ،برنامه سیستم آبرسانی شهری افغانستان (( )AUWSPوزارت
امورشهرسازی ،)AUWSSC /برنامه ارائه خدمات عدلی و قضائی ()JSDP
(وزارت عدلیه /ستره محکمه /لوی څارنوالی) ،پروژه ( )ARCPوزارت فواید
عامه ،برنامه انکشاف مارکیت های جدید افغانستان ( )ANMDPوزارت تجارت
و صنایع ،پروژه ( )APSNPوزارت کار امور اجتماعی شهداء و معلولین پروژه
اصالح مدیریت مالی عامه ( )PFMR IIو برنامه ارتقای ظرفیت به منظور بهبود
اجراات دوایر دولتی ( )CBRوزارت مالیه.
میکانیزم های نظارتی و کنترول داخلی ضعیف ،مستند سازی ناکافی پروژ هها
مرور میکانیزم نظارتی ،کنترول داخلی و مستند سازی پروژ ههای که در این
بخش به آن اشاره شد ،نشان میدهد که تطبیق پروژ هها توسط وزارتخانههای
مربوطه با کاستیها و بی کفایتیهای ذیل روبرویند:
• کنترول ضعیف دارائی ها :شاکی بودن ،برای تطبیق و اجرای پروژ هها نیاز به
موجودی و دارائی مانند کمپیوتر ،لپ تاپ ،پرنتر ،سکنر ،آیرکندشنر ،وسایط
نقلیه ،لوازم دفتر ،قرطاسیه و غیره میباشد .مطابق به احکام رهنمود اداره امور
مالی و حسابی دولت و همچنین شرایط تمویل پروژه ،موجودی و دارائی پروژه
باید در دفاتر مربوطه مطابق به فارمت مشخص شده توسط دولت ثبت گردد.
لیکن ،در بسیاری از پروژ هها مشاهده گردید که دفاتر ثبت دارائی های ثابت
که نشان دهنده اجناس خریداری شده توسط پروژه است ،موجود نبوده یا به
صورت درست نگهداری نشده و همچنین دیتابس ثبت موجود یهای پروژه
موجود نبوده است .این نقاط ضعف در مدیریت و کنترول دارائی ها دو خطر
را متوجه پروژه میسازد:
اول :دارائی ها و تجهیزات خریداری شده که باید دوباره به وزارت انتقال یابند،
ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته یا در ختم پروژه موجود نباشد.
دوم :در جریان فعالیت پروژه ،امکان اشتباه در معلومات مالی بوده و در نهایت
موجب عدم ارائه صحیح صور تهای مالی گردد.
• به صورت عموم ضعف در نظارت و مدیریت امور مالی پروژ هها مشاهده
شده است .این نقاط ضعف بیشتر در بودجه سازی آفاقی ،پالنگذاری و
مصارف ،کمبود اسناد حمایوی پروژه و عدم تسلیم دهی فورم های برداشت

وجوه به دونرها (بانک جهانی) بوده
که منجر به از دست دادن وجوه پروژه
گردیده است .تادیات فاقد منظوری
و تائید دونرها یا استفاده از وجوه
برای مقاصدی که در پروژه مشخص
نگردیده ،عدم مطابقت با شرایط و
ضوابط مالی و غیره که در نهایت منجر
به انتقادات و کسر مساعدت از جانب
دونرها گردیده است.
این چنین ضعف ممکن پروژه را به
خطرعدم اعتماد دونرها درمدیریت
پروژه و استحکام و ثبات پروژ هها
که توسط هیئت مدیره پروژه اداره
میگردد ،بیاندازد .برعالوه نیاز برای
نظارت امورمالی از پرداختهای
رها شده به منظورتسهیل بخشیدن
شرکأ /موسسات غیردولتی و نظارت
از مطابقت با شرایط و لوایح قرارداد
بوده طوریکه دربرخی موارد مالحظه
گردیده که آ نها تأدیات غیرقانونی
را به کارمندان قراردادی و کارمندان
که به صورت غیرقانونی استخدام
گردید هاند ،اجراأ نمود هاند.
• عدم موجودیت ساختارتفتیش
داخلی و دسترسی به ارزیابی پروژ هها
از داخل :درتقریباً بیشترپروژه ها که
تحت پوشش بازرسی قرارگرفتند،
مالحظه گردید که پروژ هها کدام
ساختار معتبرو قابل اعتماد تفتیش
داخلی را ایجاد نکرده؛ یا پروژ هها
بدون تفتیش داخلی ادامه داد هاند ویا
هم درحال استخدام مفتش داخلی ویا
هم درصورتیکه مفتش داخلی استخدام
گردیده باشد ،متناسب با اندازه و
شرایط پروژه نبوده یا هم به منظور
چک و تصدیق معامالت فورم (م –
 )16بهکاررفتهاند که برخالف شرایط
بسیار الزم برای داشتن تفتیش داخلی
قابل دسترس بوده و یک بخش ضروری
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اداره منظم پروژه نمیباشد .به صورت
مطلق پروژ هها بدون تفتیش داخلی بوده
و هرجاکه کدام شکایت از تفتیش داخلی
بوسیله ریاست تفتیش داخلی وزارت
(اداره کنترول کننده) صورت گیرد ،هیچ
نوع گزارش تفتیش به دسترستیم تفتیش
اداره عالی تفتیش قرارداده نشده است.
توافقنامه مساعدت /تنظیمات پولی ایجاب
ایجاد تفتیش داخلی معتبر را مینماید.
• طرزالعمل ها ،مستندسازی و گزارشدهی
نادرست :الزم است تمام پروژ هها رشد و
توسعه یافته و طرزالعمل مورد نیاز اداره
امور مالی را ایجاد نموده و تنظیمات
مدیریت مالی را برای پروژه به شمول
تنظیمات و طرزالعمل های مشرح برای
تادیات و گزارشدهی را برای آ نهایی که
از پروژه مستقید میشوند ،مستندسازی
نماید .لیکن در بسیاری موارد این شرایط
سازگار نمیباشد .برعالوه ،گزارشات
مالی داخلی ( )IFRsکه مطابق شرایط و
مقرر ههای تنظیمات امورمالی توسط پروژه
نگهداری گردیده یا هم وضعیت پیشرفت
فزیکی پروژه را انعکاس نداده ویا هم
اطالعات مالی که در گزارش مالی داخلی
( )IFRدرج گردیده هنگام مقایسه با
صور تهای مالی ارایه شده توسط وزارت
مالیه متفاوت میباشد.
ضعف در مدیریت قراردادها و تدارکات
 oتدارکات خارج از پالن تدارکاتی/
بدون تخصیص /برخالف توافقنامه تامین
منابع مالی :دربرخی موارد پروژ ههای دیده
شده که موارد تدارکاتی خویش را خارج
از پالن تدارکاتیشان بدون دریافت قبلی
نامه (عدم اعتراض )no objection /از
سوی دونر (بانک جهانی) طوریکه تحت
توافقنامه تامین منابع مالی ()SHEP/MoE
تصریح یافته یا اقالم تدارک یافته بدون
تخصیص موجود بوده که برای آن تأدیات
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درسالهای مالی بعدی ( )FYEIPP/MoEصورت گرفته یا اجراأ
گردیده است .دریک مورد ،پروژه (HIV/AIDS Prevention
 )Proj/MoPHاجراأ گردیده و نامه عدم اعتراض بانک جهانی تحت
پروژه دیگر ( )SHARP/MoPHبرای اجرای قرارداد کارکه برای
آن تدارک دیده نشده بود تحت پروژه جلوگیری از مرض (HIV/
 )AIDSاجرأ گردیده است .به همین نحو پروژه جلوگیری از مرض
( )HIV/AIDSوزارت صحت عامه بدون منظوری بانک تخصیص
مجدد عناصر داخلی را انجام داده که موجب تطبیق کم برخی اجزای
مثل مراقبت از مرض ( )HIV/ AIDSگردیده است.

بر اساس بازرسی پروژ ههای تمویل
شده از مساعد تهای بانک جهانی در
وزار تها ،کاستیها و نقاط ضعف در
موارد :الف) تطبیق و نظارت از پروژه،
ب) تدارکات ،ج) تادیات و محاسبه
پروژ هها مشاهده گردیده است .این
کاستیها مربوط به ضعف در تطبیق
پروژه ،پالنگذاری ،کنترول داخلی
و میکانیزم های نظارتی مستند سازی
پروژه ،مدیریت مالی پروژ هها به
شمول ضعف در تادیات و حسابداری و
کاستیها در پروسه تدارکات میباشد

 پروسه آفرگشایی به طور کامل با قانون تدارکات /رهنمود
تدارکات دونرسازگار نمیباشد :قانون تدارکات افغانستان و همچنان
شرایط  /رهنمود تدارکات دونرها ایجاب آنرا مینماید که پروژ هها
پروسه رقابت آزاد آفرگشایی را برای تمام اقالم که ارزش هنگفت
دارند دنبال نموده وبه آن شکل همگانی بخشد بجز درجاییکه تدارک
و خریداری ازمنبع واحد الزم و ضروری دانسته نشود .برعالوه الزم
است که تدارکات نباید به منظوربرآورده شدن شرایط ومقرره های
قانون و پروسه آفرگشایی و ارزیابی تقسیمات و به دستههای کوچک
تقسیم گردد .لیکن به سبب کنترول ضعیف و نادرست در تدارکات
و خریدار یها ،پروسه پیشنهاد و آفرگشایی ،موارد تبلیغاتی کمتر،
نشرجزئیات نامکمل ،مدت زمان کمتربرای تسلیمی پیشنهاد درپروسه
تدارکاتی بیشتر پروژ هها مالحظه گردیده است .دریک تعداد موارد،
خریدار یها به منظور جلوگیری از طرزالعمل تعیین شده به قطعات
تقسیم گردیده است .دربسیاری موارد باوجودیکه مبالغ شامل
درخریداری مبالغ هنگفتی را تشکیل میدهد اما باز هم خریدار یها
طور انفرادی صورت میگیرد .بسیاری اوقات این خطربرای پروژه
بوده که پیشنهادهای را که بدست میآورد کمترپاسخده بوده و

قیمتهای ارایه شده کمتررقابتی میباشند و باالترازهمه اینکه با قوانین و
مقررات موجود سازگارنمی باشند .دریک تعداد موارد مد تها پس از مناقصه
فرمایش خریداری الی موعد نهایی صادرنگردیده و چندین ملحقه از فروشنده
 /عرضه کننده طلب گردیده است .همچو موارد مثل BPHS :و  SHARPدر
وزارت صحت عامه ( MoPH)، JSDPدر وزارت عدلیه ،لوی څارنوالی و
(SC(MoJ,SC & AGO)، PFMR IIریاست تفتیش داخلی  /وزارت مالیه) و
 ARCPدر وزارت فواید عامه ( )MoPWدیده شده است...
 کنترول ضعیف در ارزیابی پیشنهاد :یک معیار مهم ارزیابی پیشنهاد آنست
که پیشنهادات باید دربرابر شرایط تصریح شده در دعوت اسناد پیشنهاد
پاسخگوباشد .لیکن دربرخی پروژ هها ،ارزیابی سند پیشنهاد پاسخگویی پیشنهاد
را دربرابر شرایط تدارکات و عدم شواهد مستند یا امضأ بموقع پیشنهادکننده را
بررسی نکرده تا واجد شرایط بودن پیشنهاد کننده را تصدیق نماید (طورمثال،
پروژه  /SHARPوزارت صحت عامه ،پروژه  /KUTEIشاروالی کابل ،پروژه
 /ANMDPوزارت تجارت و صنایع (.))MoCI
 مدیریت ضعیف قرارداد ،تضمین کم اجراأت ،وضع کم یا عدم وضع
جریمه تأخیر ،عدم وضع پول تأمینات پرداختهای انجام شده باوجود اجراأت
نادرست وغلط یا پرداخت اضافی به قراردادیان :تطبیق پروژ هها دربرگیرنده
مدیریت موثرو کارآ قرارداد میباشد .یکی از میکانیزم های مورد نیازبوسیله
رهنمودهای تدارکاتی جهت تضمین اجراأت پروژه همانا تضمین معتبرو قانونی
اجراأت از سوی قراردادیان  /عرضه کننده خدمات به منظورتضمین تعهداتشان
برای اجرای پروژه میباشد .دربسیاری موارد مالحظه گردیده که تضمین بانکی
اجراأت از سوی قراردادی /عرضه کننده خدمات که توسط پروژه قبول شده
برای مدت زمان کوتاه ترنسبت به مدت زمان پروژه بوده است .در برخی موارد،
حتی تضمین اجراأت در دسترستیم بازرسی قرارداده نشده است (مثل پروژه،
(ASDPوزارت معارف و وزارت کارو اموراجتماعی ،شهدأ و معلولین) پروژه
( ASDP IIوزارت معارف) ،پروژه ( KUTEIشاروالی کابل) ،پروژه JSDP
(لوی څارنوالی) ،پروژه ( BPHSوزارت صحت عامه) ،وغیره) .برعالوه درچند
مورد مالحظه گردیده است که برای تأخیردراجرای پروژه  /قرارداد ،اجراأت
غلط و نادرست و غیره برخالف احکام قرارداد پروژ هها قادربه وضع جریمه
تأخیراز قراردادی  /عرضه کننده خدمات نبوده و پرداختها  /پول تضمین بدون
وضعیات /کسرات رها شده است (طورمثال) :پروژه (ASDPوزارت معارف و
وزارت کارو اموراجتماعی ،شهدأ و معلولین) ،پروژه ( KUTEIشاروالی کابل)،
پروژه ( ARCPوزارت فواید عامه) ،پروژه  / PFMR II(RIMUوزارت مالیه)،
پروژه (وزارت کارو اموراجتماعی ،شهدأ و معلولین) ،پروژه مراقبت از مرض
( HIV/AIDSوزارت صحت عامه) .دریک مورد ( /SHEPوزارت تحصیالت
عالی) دیده شد که پروژه مبلغ اضافی را نسبت به کارانجام شده به قراردادی
پرداخت نموده که مطابق گزارش بعد از اینکه مورد توجه قرارگرفت ،دوباره
تحصیل گردید .در یک مورد دیگر ( / OFWMPوزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری) ،مالحظه گردید که پروژه حدود  10درصد پول حسن انجام کار/
پول تأمینات الزم را دربرابر تضمین اجراأت از پول رها شده به چندین شرکت
ساختمانی وضع نکرده بود .مدیریت ضعیف قرارداد طوریکه در موارد فوق

از آن تذکربعمل آمد نه تنها خطرزیان
مالی را برای پروژه  /دولت بارآورده
بلکه همچنان موجب پوشش ناکافی
گرانتی و پیچیدگی قرارداد میگردد.
ضعف در کنترول و مدیریت تأدیات
مربوط به لست معاشات و فعالیتهای
پروژه و محاسبه آ نها.
 کنترول و نظارت ضعیف در تأدیات
صورت گرفته به کارمندان پروژه و
برای فعالیتهای گوناگون به شمول
هزینه عملیاتی :پروژ هها برای کارمندان
به شمول کارمندان قراردادی بین
المللی درمقابل حقوق و معاش آ نها به
منظور تنظیم فعالیتهای مختلف جهت
تطبیق پروژه و دسترسی به اهداف
پروژه وهمچنان برای فعالیتهای
مختلف عملیاتی مثل ترمیم وسایط،
تجهیزات ،کرایه وسایط وغیره ،لوازم
و تجهیزات کوچک دفتری هزینه
مخابرات ،تسهیالت مثل هزینه مبایل،
هزینه سفرومنزل وغیره پرداخت
مینماید .لیکن بررسی پروژ ههای
مورد نظر نشان میدهد که چندین
پروژه تأدیات معاش و سایرحقوق مثل
سفریه را برای کارمندان پروژه بدون
اسناد کافی و درست صورت پرداخت
انجام میدهد .این چنین ضعف
دربرگیرنده تأدیات بدون تایم شیت
و انوایس حمایوی یا گزارش تصدیق
شده حاضری ،انوایس های امضأ ناشده
یا امضأ شده توسط جناح سوم ،عدم
حفظ و نگهداری دفاتر رخصتی،
حقوق مختلف مثل سفربدون تکت
یا اسناد حمایتی کافی (طورمثال):
پروژه (ASDIIوزارت معارف) ،پروژه
( ASDPوزارت معارف و وزارت
کار ،اموراجتماعی شهدأ و معلولین)،
پروژه ( AAIPوزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری) ،پروژه OFWMP
(وزارت زراعت آبیاری و مالداری)،
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پروژه  /AUWSP (AUWSSCوزارت
شهرسازی) ،پروژه (ARCPوزارت فواید
عامه) پروژه ( KUTEIشاروالی کابل)،
پروژه (PFMR II (ARDSوزارت اقتصاد)/
پروژه ( PPU/ IADوزارت مالیه) ،پروژه
( JSDPوزارت عدلیه)) میباشد .به همین
نحو مالحظه گردیده که تأدیات روی
برخی فعالیتهای پروژه نیز مثل برنامههای
آموزشی و ورکشاپها ،برای سفرومدد
معاش بدون تایید و اسناد حمایوی کافی و
قانع کننده و یا بوسیله اجرای فعالیتهای
غیر آموزشی به عنوان فعالیتهای آموزشی
(مثل پروژه ( SEHAT&SHARPوزارت
صحت عامه) ،پروژه ( ASDPوزارت
معارف و وزارت کار ،اموراجتماعی
شهدأ و معلولین) وغیره) صورت گرفته
است .در چند مورد ،تأدیات غیرقانونی یا
تأدیات بدون اسناد حمایتی کافی دربرابر
هزینههای عملیاتی یا خریداری تکت ها
بدون سروی درست بازاررقابتی نیز به
مالحظه رسیده بود (مثل) پروژه ASDP II
(وزارت معارف) ،پروژه ( ASDPوزارت
معارف و وزارت کار ،اموراجتماعی شهدأ
و معلولین) ،پروژه ( OFWMPوزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری) .دربرخی
موارد ،تأدیات به خاطر هزینههای عملیاتی
ازطریق تأدیات نقدی صورت گرفته فقط
شامل پیشکی عادی بوده که از طریق چک
به منظور تسهیل نظارت درست و حسابی
(پروژه) ( OFWMPوزارت زراعت،
آبیاری و مالداری) ،پروژه PFMR II
((ARDSوزارت اقتصاد)) صورت گرفته
است.
 عدم نظارت و کنترول در پس گرفتن،
تأدیات و محاسبه مربوط به پیشکی ها:
ساختار کدینگ حسا بها (چارت اف
اکونت) و طرزالعمل تأدیات ،پس گرفتن
پیشکی ها توسط نمایندگی یا پروژه را به
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منظور برآورده ساختن شرایط گوناگون مطابق به پیشنهاد تعیین شده اجازه
داده است .لیکن در بسیاری پروژ هها دیده شده که یک مبلغ هنگفت پیشکی
نقدی حتی قبل از امضأ مقام صالحیت دار گرفته شده است .پرداختهای
پیشکی به شمول پیشکی های نقدی وجوه سردستی درعوض پیشکی های
که برای تصفیه نهایی باید در دفاترپیشکی ثبت گردند به عنوان هزینه نهایی
ثبت میگردند .پیشکی ها در زمان معینه تصفیه نگردیده یا پیشکی های
که استفاده نگردیده بعد از گذشت مدت زمان طوالنی پس داده میشود.
پیشکی ها براساس اسنادی که قب ً
ال ترتیب شده یا مربوط به مصارف قبل
از اخذ پیشکی باشد ،میزان وجوه سردستی منفی گردد ،تصفیه میگردد
(پروژه ( SEHAT&SHARPوزارت صحت عامه) ،پروژه (FYEIPPوزارت
معارف) ،پروژه ( ASDPوزارت معارف و وزارت کار ،اموراجتماعی،
شهدأ و معلولین) ،پروژه ( OFWMPوزارت زراعت ،آبیاری و مالداری)
پروژه ( KUTEIشاروالی کابل) ،پروژه ( JSDPوزارت عدلیه)) .دریک
مورد ،پروژه ( ASDPوزارت معارف و وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدأ و
معلولین) مالحظه گردید که پرداخت پیشکی برای یک انستیتیوت (انستیتیوت
امریکایی افغانستان) به منظور آموزش  /کورس ( )ACCAبرای کورسی که
فراتراز مدت زمان پروژه به تاریخ برج جون سال ،رها شده است .درعین حال
مورد دیگر ( /OFWMPوزارت زراعت آبیاری و مالداری) پیشکی برای
خدمات مشورتی پرداخت گردیده که بدهی بوده و درپرداخت های بعدی
به مشاور باید تصفیه میگردید ،به صورت درست تصفیه نگردیده و موجب
افزایش تأدیات به مشاور تا اکنون گردیده است.
 محاسبه و نگهداری ضعیف دفاترحسابی دراجرای تأدیات :چندین مورد
از ضعف محاسبه و دفاترحسابی در پروژه به مالحظه رسیده است .اینها
شامل عدم مطابقت و سازگاری بین تعداد فورم های (م –  )16و آ نهای
که در دفاترنقدی ثبت گردیده ( /SEHATوزارت صحت عامه) ،پرداخت
دربرابر انوایس های قب ً
ال پرداخت شده ( /AAIPوزارت زراعت ،آبیاری

و مالداری) /ASDP ،وزارت معارف و وزارت کار ،اموراجتماعی شهدأ و
(معلولین) ،تخطی ونقض اصول محاسبه یک مبلغ در مقابل آن و فورم های (م
–  )16مربوط به سال  1391در سال  1392در دفتر روزنامچه /ژورنال ،مصارف
مربوط به اهداف یک پروژه  ASDP II -که از پروژه دیگر –( ASDPوزارت
معارف) رها  /اجرأ گردیده ،ثبت مصارف در روز اخیر سال  1392باوجودیکه
اسناد تاریخهای متفاوت مصارف را نشان میدهد ( /ASDPوزارت معارف و
وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدأ و معلولین) میباشد .به ویژه ،مالحظه گردید
که پروژه  ASDP IIوزرات معارف دو پرداخت فاقد شرایط الزم را انجام داده
است.
 .1پروژه  ASDP II– P132742پرداخت مبلغ  12145دالرامریکایی را بابت
خریداری و تدارک تجهیزات امنیتی انجام داده که تحت پروژه ASDP-
 P102573صورت گرفته است .احکام مربوط به مصارف مطلوب  /واجد شرایط
پروژه  ،ASDP IIمصارف واجد شرایط را الی مبلغ  5800دالرامریکایی تحت
«کتگوری اجناس» ارایه میدارد .پروژه  ASDPمنظوری مشخصی را از سوی
بانک جهانی به منظور رهایی پرداخت از پروژه دیگراخذ ننموده بود.
 .2پروژه  ASDPپرداخت مبلغ  10973دالر امریکایی را برای تدارک خدمات
مشورتی به صفت متخصص اداره اموراجتماعی و محیطی در پروژه ASDP
مربوط به وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدأ و معلولین ( )MoLSAانجام داده
است .این فعالیت تحت جزئیات پروژه  ASDP IIمطابق توافقنامه تأمین امورمالی
تذکرنیافته است .پروژه  ASDP IIمنظوری مشخصی را از سوی بانک جهانی
برای رهایی پرداخت اخذ ننموده بود.
 عدم مطابقت با قوانین مالیاتی و عدم وضع مالیات :درمطابقت با قانون
مالیات برعایدات ،الزم است پروژ هها مالیات قابل اجرأ را از پرداختها/
بازپرداختها که به کارمندان پروژه ،مشاورین بین المللی ،قراردادیان و عرضه
کننده خدمات صورت میگیرد ،وضع نماید .لیکن دربسیاری موارد پروژ هها
همچواحکام و مقرر هها را رعایت ننموده و از کارمندان پروژه یا قراردادیان
یا انستیتیوت های آموزشی مالیه وضع نکرده یا هم کمتر مالیه وضع نمود هاند،
حتی نمبر تشخیصیه مالیاتی ( )TINبدست نیاورده و عواید مالیاتی /عواید بابت
مالیات برحقوق ماهانه هرشخص را بموقع به اداره مالیاتی تسلیم نمینمایند.
(پروژه  / ASDPوزارت معارف و وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدأ و معلولین،
پروژه  / OFWMPوزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،پروژه  / SHEPوزارت
تحصیالت عالی ،پروژه  / ARCPوزارت فواید عامه ،پروژه  / JSDPاداره لوی
څارنوالی پروژه  /KUTEIشاروالی کابل).
الزم است پروژ ههای ذیربط ووزارت ها  /ادارات مربوطه اقدامات الزم را اتخاذ
نموده و سیستم کنترولی و نظارتی شانرا تقویت بخشیده و همچنان روند تطبیق
پروژه را غرض استفاده از مساعد تها و تحقق کامل اهداف و مقاصد اجتماعی،
صحی ،اقتصادی ،زیربنایی و کشاورزی و توسعه روستاها تسریع بخشند.
 .4به اساس معلومات ریاست عمومی تجارت بین المللی وزارت تجارت وصنایع،
برمبنای راپورهای احصائیوی اداره محترم مرکزی احصائیه ،قیمت مجموعی
اقالم وارداتی طی ربع اول سال  1392جمعأ مبلغ ( )1.2585ملیون دالرامریکایی
وبرعکس قیمت مجموعی اقالم صادراتی مبلغ ( )114 .8ملیون دالر ،طی ربع
دوم سال  1392قیمت مجموعی اقالم وارداتی مبلغ ( )2336 .5ملیون دالر وقیمت

دولت چندین پروژه در
بخشهای زیربناء و منابع
طبیعی ،معارف ،صحت،
زراعت و انکشاف دهات
حکومتداری به شمول
حکومتداری اقتصادی و
مصئونیت اجتماعی را با
استفاده از مساعدتهای
بانک جهانی تطبیق کرده
است .مصارف این پروژ هها
از مساعد تهای اختیاری
انکشافی و وجوه بودجه
انکشافی و تعدادی از آن
از طریق قرضههای انکشافی
تمویل گردیده .بانک جهانی
یکی از جمله دونرهای بزرگ
در تمویل پروژ ههای انکشافی
بوده است
مجموعی اقالم صادراتی مبلغ ()122 .3
ملیون دالر وطی ربع سوم سال 1392
قیمت مجموعی اقالم وارداتی مبلغ
( )2054ملیون دالر وقیمت مجموعی
اقالم صادراتی مبلغ ( )110 .2دالر
وانمود گردیده است؛ که نشاندهنده
سیر نزولی واردات و سیر نوسانی
صادرات کشور طی سه ربع اول سال
 1392میباشد که سیر نزولی واردات
بیانگر کاهش تدریجی در فعالیتهای
تجارتی کشور بوده وسبب کاهش در
عواید از مدرک محصوالت گمرکی
گردیده است.
 .5کمیسیون بازرسی حساب قطعیه درنظر
داشت تا معلومات الزمه را پیرامون
معافیتهای مالیاتی درج گزارش حساب
قطعیه نماید ،اما متأسفانه شعبات مربوطه
معینیت محترم عواید وگمرکات با
وصف تقاضای رسمی حاضر به ارایه
معلومات درزمینه نگردیدند.
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شعر
شعر

شین سحر

زه پاسیدم له خوبه په خندا

شعر

شین سحر وښکال وه او رڼا

شور او ځوګ و دبلبلو لورپه لور
لمر ختلی وځالنده هره خوا

جنکیانی کړي نڅا قصارقصار

نارینه هم سره ګډ دي په ګډا

وایي! سوله رارسیږي دې وطن ته
استقالل او حاکمیت کړي تجال

کاشکې جنګ جګړې شي ورکې له وطنه
نورمو خالص کړې لویه ربه له بال

خلک ټول لیوال دسولې اوثبات دي
چه نور نوي غم غصې او واویال

ډیر ځپلي دی جګړې زموږ وګړي

خدای دې وکاندي خپل رحم په هرچا
دایجاد هیله ده سوله په وطن کې
ګوندې راشي دغه سوله نن سبا
نجیب اهلل (ایجاد)

سپين مخونـه تور کودي شي په پيرۍ کې
سم قدونه کوږ لرګي شي په پيرۍ کې
لکه شمع د سحرافتاب د ژمي

هم بې تاب و هم زېړۍ شي په پيرۍکې

يو طرف ته ئې سر رېږدي بل خوادرومي
خپل صورت تمام پردی شي په پيرۍکې

مړ ال ښه وي پس له مرګه بيا ژوندی شي
نشته دا چې څوک زلمی شي په پيرۍکې
که څه وخوري لکه زهرنه درېـږي

نه څه څښئ او نه خوړئ شي په پـيرۍکې
دا ځواني ده چې څه اورې يا څه وينې
نه ليدی نه اورېدی شي په پـرۍکې
ای رحمانه پيرۍ هسې عاجزي ده

که رستم وي زړه پرې سوی شي په پيرۍ کې
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رحمان بابا

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نهای جان من خطا این جاست
سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید

تبارک اهلل از این فتنهها که در سر ماست
در اندرون من خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب

بنال هان که از این پرده کار ما به نواست
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
نخفتهام ز خیالی که میپزد دل من

خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست
چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم

گرم به باده بشویید حق به دست شماست
از آن به دیر مغانم عزیز میدارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب

که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست
ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست
حافظ

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را

کز رخ نوربخش او نور نثار میرسد

چاک شدست آسمان غلغلهایست در جهان
عنبر و مشک میدمد سنجق یار میرسد

رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد

غم به کناره میرود مه به کنار میرسد
تیر روانه میرود سوی نشانه میرود

ما چه نشستهایم پس شه ز شکار میرسد
باغ سالم میکند سرو قیام میکند

سبزه پیاده میرود غنچه سوار میرسد
خلوتیان آسمان تا چه شراب میخورند

روح خراب و مست شد عقل خمار میرسد

چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما

زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار میرسد
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Future/ Prospective Areas of Audit & Engagements
9.1 General policy statement
9.2 Policy related to specific areas:
9.2.1 IT Audit of information system / databases facilities in GoIRA
& public sector agencies
9.2.2 Audit of Financial Statements of SoEs/public corporations
9.2.3 Sectoral and other specific areas of performance and
environment audit
9.2.4 Review of internal control system in GoIRA agencies
Chapter 10 - Policy Towards Engagement of Consultancy and
Advisory Services
10.1 General considerations
10.2 Policy related to INTOSAI & its agencies & other SAIs
10.3 Policy related to consultancy & advisory support from donors,
international agencies or GoIRA agencies for capacity development
Policy Contents and Relevance
The audit policy includes SAO’s policy with regard to the following
audit areas:
• Financial audit
• Government’s annual financial statements (Qatia statements).
• Annual financial statements of the State owned Enterprises.
• Financial statements of projects/grants, including as required
by the donors.
• Compliance Audit of all budgetary agencies of GoIRA including
agencies abroad that shall cover the audit of the transactions of
the agencies i.e., implementation of the budget and realization of
revenues, audit of contracts and procurements and public works, etc.
• Compliance audit of the projects financed by donors including
compliance with the terms and conditions of the financing terms and
conditions.
• Performance audit of agencies against economic, efficient and
effectiveness of operations and performance.
• Audit of the electronic data base systems and financial
management information system (FMIS) in the government/
government agencies.
• Audit of tax/revenue agencies – tax, customs and non tax
areas.
• Audit of public sector commercial agencies.
• Audit of secret expenditure of government.
• Audit of any agency/institution that receive substantial grants
/ subsidies from the government.
• Audit of any agency that the national assembly or the
government may deem necessary for ensuing public accountability,
transparency and good governance.
The policy document covers SAO’s policy towards audit approach,
methodology, auditing standards, professional capacity and ethical

requirements,
quality
assurance
and
future
areas of engagements as
well as relationship with
stakeholders.
The policy is applicable to
all the personnel of the SAO,
who, in their respective areas
of work, are responsible
to apply the policy for
performance of the work.
The respective supervisory
officials / directorates are
responsible for ensuring
compliance
with
audit
policy. The quality assurance
directorate shall monitor
compliance with the policy in
all areas of audit works.
It my expectation that
the SAO top leadership and
management would consider
the draft audit policy
document for discussions
and finalization. It is hoped
that the policy document as
and when adopted would
serve as a guide to the SAO
for the adoption of INTOSAI
ISSAIs and GoVs and its
overall policy to meet the
audit mandate of the SAO,
Afghanistan.
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Audit Methodologies
• Audit risk minimization
• Reasonable assurance
• Risk based audit
• Reliance on Internal Control in audit entities and audit
procedures
• Subject matter, criteria and subject matter information
• Professional judgment, professional skepticism & reasonable
or due care
• Previous audit experience and knowledge (PAKE) & use of
work of other auditors
• Experienced auditor principle (EAP) & audit documentation
• Contradictory process and communication with entity
• Quality control
• Use of the inputs of the Technical Working Group (TWG)/
Methodology Committee & the Supreme Board of Audit (SBoA)
• Application of CAATs & IT techniques
Chapter 3 – Policy Towards Professional and Ethical Aspects &
Quality Control
3.1 Qualification & Competencies of audit personnel & their
professional development
3.2 Manuals & Guidelines for standardized and effective processes
and procedures
3.3 Code of Ethics / Ethical Principles for auditors & audit staffs
3.4 Quality control, supervision & management of audit works
Chapter 4 - Policy Towards Macro-Audit Planning
4.1 Macro-Audit Planning
4.2 Audit coverage & Macro-Audit Planning
4.3 Policy considerations for Macro-Audit Planning
4.4 Responsibilities of different Directorates & Auditors
4.5 Approval & Implementation process
4.6 Communication with Directorates & audited entities
4.7 Macro-Audit Planning policy
Chapter 5 - Policy Towards Micro-Audit Planning
5.1 Micro-Audit Planning - General Considerations & Responsibilities
of different Directorates/Assigned Audit Personnel for preparation of
micro-audit plan & audit strategy
5.2 Additional requirements for audit strategy and plan for different
types of audit
• Financial Audit (Qatia audit / audit of financial statements of
SoEs/public corporations/ audit of financial statements of projects)
• Performance & Environment Audit
• Compliance Audit
• Other Audit Engagements - audit of secret & other expenditures,
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audit of construction and
public works, special audits,
IT audit & review of internal
controls.
Chapter 6 – Policy Towards
Field Audit
6.1 Field Audit – General
considerations
6.2 Communication of
objectives and scope of audit
to the audited entity
6.3 Implementation of
audit strategy & plan
6.4 Documentation of
working papers, audit test
and procedures, evidences
obtained & communication
of the audit findings to the
audited entity
6.5
Audit
team
management, code of ethics
and quality control
6.6 specific requirements
for different types of audit
Chapter 7 – Policy Towards
Audit Reporting
7.1 Reporting objectives &
forms
7.2 Principles of audit
reporting
7.3 Evaluation of evidences
and forming conclusion for
reporting.
Chapter 8 - Policy Towards
Submission of Audit Reports,
Follow Up and Publication
8.1 General considerations
regarding audit reporting &
submission of reports
8.2 Follow up
8.3 Publication of reports
Chapter 9 - Policy Towards

• state the audit policy perspective and commitment of the SAO
to be an aid and guide to the management of the auditees and GoIRA
agencies and the Government as a partner in ensuring accountability,
transparency and good governance in the development of the country
through its external audit and audit recommendations;
• set out the framework and policies of collaboration with the
auditees and the government in ensuring accountability, transparency
and good governance in the financial management, operations and
performance of the GoIRA budgetary agencies and the government;
• commit to provide all necessary technical and audit related
assistance to the auditees and the government for strengthening their
internal control system and internal audit functions for efficient and
effective financial management, operations and performance; and
• provide required assurance to the stakeholders, especially
the national assembly, the government & the donors, with regard
to the efficient and effective financial management, operations and
performance of the GoIRA agencies and the government and the
public at large through publicly available audit reports.
To achieve its objective, the Audit Policy document should draw
upon the provisions of the Audit Law, Relevant Laws and Legislations
of the country, INTOSAI auditing standards and other best practices,
and stakeholder’s relevant expectations.

On the other hand, the policy document should serve as a guide for
formulation and application of strategic development plan, audit and
related manuals and overall quality assurance and audit works and
capacity development in the SAO, as shown below.

Framework and Outline
of the SAO’s Audit Policy
Document
In pursuance to the
aforesaid objectives, an audit
policy document has been
drafted for the SAO, which are
to be finalized and adopted by
the SAO. The contents of the
audit policy document are as
follows.
Audit Policy Objectives,
Purpose & Scope
Chapter 1 – Legal Mandate
& the Overall Context of the
Functioning of the SAO
1.1 Audit Law & other
relevant
laws,
national
strategy, NPPs etc.
1.2 INTOSAI ISSAIs & other
relevant auditing standards
1.3 Strategic Planning
1.4 Relationship with
stakeholders
including
associating civil society groups
with audit process
1.5 SAO’s communication
and outreach strategy &
policy
Chapter 2 – Policy
Towards Auditing Standards,
Audit
Approaches
&
Methodologies
2.1 INTOSAI Declarations,
Auditing Standards (ISSAIs)
and GOVs
2.2 Audit Approach &
Methodologies
• Audit approach and
phases of audit
• System based & Risk
based audit approach
• Performance
audit
approach
• Key elements of SAO’s
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recent mandate as an independent
SAI of the country in 2013 (SY 1392)
through its Audit Law. As such, it
needs to consider varieties of polices
for developing as an independent
SAI and fulfill its mandates. More
so, as an SAI of a post conflict and
developing country, where the
country is largely dependent upon
donor’s grants, SAO, Afghanistan
still needs to devise and consider
a variety of audit related policies
for meeting its SAI needs for
meeting the full audit coverage and
donor related conditionalities for
assurance and credible SAI.
To achieve its role and mandate
as the SAI, Afghanistan, the SAO has
to devise and pronounce its policy
relating to audit and implement the
required procedures or protocols
and strategies for achieving the
policy. The audit policy of the SAO,
as a statement shall guide and
regulate the works of SAO and its
personnel for meeting the SAO’s
mandate and responsibilities as per
the Audit Law and as required by
the INTOSAI.
The mandate and the objectives
to be met by the SAO as a SAI and
external auditor in Afghanistan is
to be based on the requirements
of the Audit Law and expectations
of the stakeholders, such as the
National Assembly, the executive,
donors, public and others. SAO’s
audit approach, methodologies
and techniques are to follow
the international best practices,
especially those enunciated by the
INTOSAI. INTOSAI, the International
Organization of the supreme Audit
Institutions, is the association of the
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SAIs of different countries which pronounces relevant auditing
standards and methodologies for public sector auditing practices
that represent best international auditing practices.
Accordingly, the SAO’s Audit Policy document need to
contain statements of principles, approach and best practices
that shall guide the strategic plan of the SAO and the entire
audit related works of the SAO and its personnel including their
ethics, relationship with audit entities and various stakeholders.
It should set forth policy with regard to the various steps and
practices that are required to fulfill the mandated audit work
of the SAO according to the best practices enunciated by the
INTOSAI. It should also set forth the policies for engagements
by the SAO in the areas yet not covered under audit. The audit
policy perspective should be geared to promote the cause of
accountability, transparency and good governance in the financial
management, operations and performance of the GoIRA and its
agencies through the external audit of the SAO.
Relationship of the SAO’s Audit Policy with relevant
mandates and goals and how can it be guidance for achieving
the mandate and goals of the SAO.
SAO’s Audit Policy document needs to be a statement of
the vision, missions, principles, approach and best practices
that shall guide the entire audit related works of the SAO and
its personnel including audit planning, field audit works, audit
reporting, follow up, ethics and relationship with audit entities
and various stakeholders. It shall also guide the SAO in devising
further procedures and protocols to achieve the policy intents in
line with the mandated scope and areas of audit under the Audit
Law 1392 and the best practices INTOSAI’s auditing standards
and other such relevant auditing standards.
As such, the Audit Policy document of the SAO is to serve and
be a guide to all the stakeholders, the auditees and government
as whole, the National Assembly and its oversight bodies, the
donors, the tax payers and the public at large including the
media, and other stakeholders. It should be a guide to the
stakeholders for them to engage with the SAO as the supreme
audit institution of the country for strengthening and promoting
the cause of public financial accountability, transparency and
good governance and the SAO as an institution of excellence and
trust in the service of the people of the country. The Audit Policy
document should:
• serve as a guide and a commitment statement of the
SAO and audit personnel for effective public sector audit as per
international best practices and an institution of public trust;
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Need for Audit Policy for the
SAO, Afghanistan
Hoveyda Abbas
CTAP Advisor

What is a Policy & How is it related to
Procedures and Strategies?
A policy is generally understood as a
course or basic principle of action adopted
or proposed by an organization to guide its
decisions and achieve rational outcomes
against mandates, set objectives and goals.
A policy is a statement of intent, approach,
principle, or best practices that is adopted by
an organization with full commitment by the
top management and officials for achieving its
mandates and responsibilities. The mandates
and responsibilities may be based on relevant
legislation, law or public sector goals.
Policies adopted by an organization against
its mandates and responsibilities as well as
goals and objectives are generally implemented
by the top management, officials and those
responsible through necessary procedures,
protocols and strategies. Such procedures,
protocols and strategies should follow the
applicable legislation, laws, best practices of
the profession as relevant to achieving the
mandates, responsibilities, goals and objectives
of the organization.
Let us take two specific examples.
Government as a whole or all government and
public sector agencies individually announce
and follow specific policies to achieve public
sector mandates and objectives. E.g., the
Government of the Islamic Republic of
Afghanistan (GoIRA) should have a policy

how to achieve fiscal sustainability through
domestic sources of revenue in the long run.
Similarly, the Ministry of Education should
have a policy how to achieve its education
related targets and goals. Similarly, all agencies
or organizations, public or private, which are
responsible for presenting financial statements
or accounts of their financial affairs, should
follow specific ‘accounting policies’ containing
the specific principles, bases, conventions, rules
and practices applied by them in preparing
and presenting financial statements or annual
accounts.
For implementing the policies and their
intents, organizations adopts relevant
procedures, protocol, best practices and
standards and strategies, including long term
strategic plans to achieve their goals and
objectives.
Need for Audit Policy for the SAO
SAO, as the Supreme Audit Institution (SAI)
of Afghanistan, is mandated through the Audit
Law and stakeholder’s expectations, to fulfill the
mandate and responsibility of external audit
for fulfilling the objective of accountability,
transparency and good governance in the
public financial management in the GoIRA and
its agencies and other public sector entities.
SAO, Afghanistan is not a very old member
of the INTOSAI, as it became member of the
INTOSAI in 2002. SAO, Afghanistan also got its
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