اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

فشرده یافته های اداره عالی بررسی
اداره عالی بررسی در طی سال مالی  1397بر طبق پالن بازرسی سـاالنه ،بررسی رعـایت قوانین و مقررات
(مصارف) سال مالی  1396را در ادارات بودجوی مرکزی ،محلی ،تصـدی ها و شرکت های دولتی و شاروالی
ها و واحد های مربوطه شان در مرکز و والیات اجرا نموده و نتایج بازرسی ها را که شامل یافته ها و سفارش
های اصالحی بررسی میباشد با تفصیل و جزئیات جهت تطبیق ،تحصیل حقوق دولت ،تقویه سیستم های
کنترولی به مراجع ذیربط فرستاده شده است ،این گزارش بر اساس مراجع و واحد های مربوطه آنها
ترتیب و به منظور جلوگیری از ازدیاد حجم گزارش اکثرآً یافته ها و مشاهدات حاوی مبلغ (یکصد هزار
افغانی و بیشتر از آن) شامل گزارش بررسی گردیده است.
مطابق به معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش( ، )ISSAI -4000هدف بررسی رعایت قوانین و
مقررات اینست که "آیا فعالیتهای مراجع دولتی در مطابقت با قوانین ،مقررات و صالحیتهای مربوطه انجام
یافته یا خیر" ازینرو این گزارش ،چگونگی حسابدهی مرجع بازرسی شده و اینکه تا چه اندازه مرجع تحت
بازرسی ،قانون ،مقررات ،رهنمود بودجوی ،پالیسی ها ،کدهای ایجاد شده حسابی ،مواد و شرایط قرارداد ها و
سائر قوانین را در اجراأت مربوطه رعایت نموده است ،میباشد.
نتایج بازرسی اداره عالی بررسی در مورد (بررسی رعایت قوانین و مقررات مصارف) به ترتیب زیر ارایه میشود:

الف :بازرسی های انجام شده برطبق پالن
در پالن بازرسی سال مالی  1397اداره عالی بررسی تعداد ( )579مرجع شامل ادارات بودجوی مرکزی و
محلی ،تصدیها و شرکت های دولتی ،شاروالیها و سائر مراجع شامل بوده که از جمله تعداد ( )492مرجع آن
بازرسی و تعداد ( )87مرجع نسبت کمبود بررسان ،وظایف جدید و اضافی ،بازرسی های حکمی و شرایط نا
مساعد امنیتی از بررسی باز مانده است که در پالن های بعدی بررسی آنها در نظر گرفته خواهد شد.
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ب :مشاهدات و یافته های بررسی در بخش ادارات بودجوی مرکزی ،محلی ،شاروالیها ،تصدیها و شرکت های دولتی
شماره

 .1مبالغ یافته های بررسی به (افغانی)
نوع مشاهده

1

عدم تحویلدهی اجناس در قرارداد مواد اعاشوی

2

اضافه پرداخت در قرارداد های اجناس ،روغنیات ،محروقات ،معاش و حقوق تقاعد

3

اضافه مصرف در مصارف روغنیات و برق
پرداخت های نادرست بابت مصارف اقامتگاه در سفارتها ،فیس انترنت ،تکت طیاره ،ترمیم تعمیر و

سال
1396
8،075،935

9،325،936

1394

2،125،135

4
5

پیشکی های محسوب ناشده بابت سفریه ،خریداری تجهیزات دفتری و سایر موارد ذمت معتمدین 72،989،672

6

13،160،081

سالهای گذشته

732،764

732،764

144،146

17،546،017

369،231

غیره

تفاوت قیمت در قرارداد حبوبات ،کیفیت تیل و امور ساختمانی

1395

مجموع

822،057

1،953،188

644،920

1،191،288
4،723،243

2،457،896،410

93،183،833

5،165،766

2،629،235،681

218،316،415

1،283،416

5،861،301

238،621،213

دیون تصفیه ناشده بابت صرفیه برق ،محصول صفایی و آب  ،روغنیات ،تیلفون ،کرایه ،قیمت گاز،
7

ادویه جات ،قرطاسیه ،بدل اعاشه ،اکمال مواد اعاشوی  ،خدمات پستی ،مالیه ،سفریه ،اضافه کاری 2،926،801،348

224،907،359

12،565،630

2،224،538،378

5،388،812،715

و قیمت زمین
8

ظهور باقیداری معتمدین نقدی از اثر موجودی فزیکی

38،578،485

104،050،130

9

عدم پرداخت تکس بلبورد ها و لوایح اشتهاری در شاروالی ها

3،208،730

737،850

10

عدم انتقال پول تضمین در قرار داد های اجناس ،مواد اعاشوی و تکنالوژی معلوماتی

13،039،265

4،600،000

عدم انتقال عواید در قرار داد تهیه تجهیزات تذکره الکترونیکی ،خدمات تلفن ،انترنـت و صـرفیه
11

برق به حساب مربوط

5،048،356

7،290،000

149،918،615
3،946،580

2،966،900

20،606،165
5،048،356
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عدم پرداخت جریمه تاخیر در قرار داد های اجناس ،اجاره زمین ،اجاره تانـ
12

تیـل ،انـتن هـای

مخابراتی ،وسایل تکنالوژی معلوماتی ،قرطاسیه ،ترمیمات امور ساختمانی ،سامان االت طبی ،مواد
اعاشوی و محروقاتی ،ماشین االت زراعتی ،اعمار سب استیشن کابل هرات ،نصب موانع کانکریتی
و اعمار سرک ،مسجد ،کلینی

حیوانی و اتصال تمدید لین برق.

عدم پرداخت حق االجاره در قرارداد های اجاره زمین ،مارکیت تربوز و خربوزه ،اکمال قیر مـایع
13

14
15
16

156،785،603

72،393،032

4،146،370

710،847

234،035،852

در شاروالی کابل و نصب لوایح اشتهاری
عدم پرداخت کرایه دکاکین ،منازل رهایشی ،جایداد های دولتی  ،آنتن های مخابراتی ،هوتل هـا،
زمین ،ماشین آالت زراعتی و پارکینگ و سایط
عدم پرداخت محصول صفایی جایداد های تجارتی ،مختلط ،رهایشی ،کوهی و ادارات دولتی

24،628،865

2،813،750

3،007،128

30،449،743

157،092،970

163،157،951

34،873،137

3،620،227

355،124،058

264،088،706

111،118،997

24،547،422

19،551،460

419،306،585

عدم تحویلی  50فیصد وجوه سبسایدی در قرار داد کود و فروش گنـدم بـذری در ریاسـت هـای

103،058،775

کوپراتیف والیات مربوط به حساب واردات دولت انتقال نیافته

103،058،775

17

عدم تحویلی قیمت زمین توزیع شده

98،634،524

1،058،750

96،159،895

195،853،169

18

عدم تصفیه و تحصیل باقیات از ادارات دولتی ،شرکتها ،موسسات ،مستاجرین و افرادو اشخاص

254،328،804

60،587،812

56،886،185

371،802،801

3،349،597،693

3،962،969،594

4،793،663،205

12،112،756،531

19

عدم تصفیه و تحصیل طلبات بابت خدمات پوستی ،اجاره زمین،گندم بذری،کود کیمیاوی از
ادارات دولتی ،افراد و اشخاص

6،526،039

20

عدم وضع پول ماکول از معاش کارمندان

1،398،480

1،398،480

21

عدم وضع تخفیف در قرارداد ادویه جات از شرکت شفیق اهلل مهمند

200،000

200،000

22

عدم پرداخت قیمت جواز صنفی در شاروالی های والیات از اصناف و کسبه کاران

23

کم سنجشی در صرفیه برق و حقوق تقاعد

24

عدم پرداخت کمیشن ترانسپورتی کرایه عراده جات ،تخلیه چاه سپتی

838،561

838،561
3،674،520

و انتقال کثافات

717،078

1،082،718

3،674،520
1،799،796
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عدم تصفیه لیتراف کریدت در خریداری عراده جات و نصب سیستم حاضری

25

18،854،692

تفاوت  /عدم وضع مالیه معاش ،خدمات انترنت  ،قرار داد تهیه غذا ،خرچ دستر خوان ،تخلیه چـاه

26

سپتی  ،خریداری کریدت کارت و قرار داد گوشت.
مصارف بدون اسناد حامی در خریداری اجناس ،کرایه منازل ،سفریه ،خرچ دسترخوان و مصارف

 27مهمان خانه ها و.....
مجموع

42،921،367

18،854،692

53،832،573

12،324،063

1،528،046

161،599،787

7،444،985،241

4،665،205

505،000

7،736،283،430

193،944،751

102،947،191

174،428،850
7،215،319،046

22،590،532،468

شماره

 .2مشاهدات و یافته های بررسی به (دالر)
نوع مشاهده

سال
1395

1396

1

اضافه پرداخت در برنامه های آموزشی ،خریداری تکت طیاره و مصارف اقامتگاه

8،057

2

پرداخت های نادرست در کرایه هوتل

1،825

3

پیشکی های محسوب ناشده ذمت معتمدین

5

تفاوت قیمت در قرار داد دیوار سنگی امنیتی وزارت امور خارجه

6

دیون تصفیه ناشده درک اسفالت سرکها در شاروالی هرات

7

ظهور فاضل معتمدین نقدی بابت موجودی فزیکی

24،857

8

عدم انتقال پول تضمین در قرار داد  21قلم تایر باب وسایط

7،210

9

عدم انتقال وجوه باقیمانده مدد معاش برای محصلین

96،204

28،291

مجموع
1394

سالهای گذشته
47،328

1،825
164،990

40،495

8،750
980،000

55،385

8،750
151،754

3،600،800
110،000

4،732،554
134،857
7،210

65،375

65،375
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10

عدم پرداخت جریمه تاخیر در قرارداد گاز ،اسکورت انتقاالت و غیره

11

عدم پرداخت کرایه منازل و صالون ها

12

عدم پرداخت مکلفیت های تادیاتی در قرارداد گاز بابـت پرداخـت فـیس اجـاره
عملیاتی دستگاه CNG

13

عدم تصفیه و تحصیل باقیات ذمـت محمـد نسـیم شـریفی مسـشول تشـریفات
ریاست جمهوری و شاروالی بازارک والیت پنجشیر بابت کرایه وسایط زرهی

14

عدم تصفیه و تحصیل طلبات از ادارات دولتی ،شرکتهای خصوصی و خارجی

15

عدم حصول قرضه های کوچ
زراعت ،مالداری و آبیاری

16
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8،600

41،637

33،037
3،025

21،192

11،812

47،128
47،909

4،695،198

از شرکت میسـفا نهـاد نیمـه دولتـی در وزارت

14،837

822،095

1،921،399

40،581

88،490

36،631،441

44،070،133
4،018،899

4،018،899

عدم تصفیه لیتراف کریدت در خریداری های سافت ویر ،تجهیـزات تکنـالوژی
معلوماتی و پرداخت فیس  FMISدر وزارت مالیه از شرکت هـا تصـفیه نشـده
است.

4،264،535

4،264،535

17

تفاوت  /عدم وضع مالیه در قرار داد پروژه کانال ،انترنت و اقامتگاه در سفارت ها 295،200

269،295

564،495

18

مصارف بدون اسناد حامی در ترتیب دعوت ها و مصارف سفر در سفارتخانه ها

148،270

مجموع

6،096،394

13،333،983

2،071،894

160،303

308،573

37،108،594

58،610،865
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 .3مشاهدات و یافته های بررسی به(یورو)
شماره

سال

نوع مشاهده

1395

مجموع
سالهای گذشته

1394

1

اضافه پرداخت در معاش کارمندان و کرایه خانه

14،400

10،768

25،168

2

اضافه مصرف در چاپ پاسپورت

9،955

1،999

11،954

106،670

165،894

3
4
5
6
7

پرداخت های نادرست در خریداری تیل در سفارت افغانستان
مقیم الهه و مصارف متفرقه در سفارت افغانستان مقیم بروکسل

7،590

51،634

سرقت وجوه نقد از حساب مصارف سفارت در سفارت افغانستان

34،926

مقیم بروکسل
عدم تصفیه لیتراف کریدت در چاپ پاسپورت
مصرف از عواید سفارت در ترمیم و پوش دیوار های طعام خانه
تعمیر سفارت افغانستان مقیم پاریس
مصارف بدون اسناد حامی در ترتیب دعوت ها ،مصرف اقامتگاه و
تیل
مجموع

34926

6،413،792

6،413،792

2،299

2،299
87،254

92،308
6،584،388

452،304
129،770

631،866
571،741

7،285،899
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 .4مشاهدات و یافته های بررسی به (ریال سعودی و ربل)
سال
شماره

1395-1388

نوع مشاهده
ریال سعودی

1

اضافه پرداخت در مصرف اقامتگاه در سفارت افغانستان مقیم ریاض از اشخاص و افراد تحصیل نشده

114،062

2

پرداخت های نادرست در مصارف آب ،برق ،تلفن و گاز اقامتگاه در جنرالی قنسلی افغانستان مقیم جده

119،555

3

مصارف بدون اسناد حامی در مصرف برق  ،تلفن ،آب و گاز نمایندگی افغانسـتان در سـازمان همکـاری
های اسالمی مقیم جده

32،600

4

عدم انتقال وجوه باقیمانده در پرداخت مدد معاش محصلین و کرایه در سفارت افغانستان مقیم مسکو
مجموع

ربل

970،076
266،217

970،076

 .1موازی ( )14،781جریب زمین در ریاست های (معارف ،ارشاد حج و اوقاف والیت کابل ،هرات ،ننگرهـار و زراعـت مالـداری و آبیـاری والیـت ننگرهـار) غصـب
گردیده که قابل استرداد میباشد.
 .2مقدار ( )14،800لیتر پطرول و ( )6،400لیتر تیل دیزل در شاروالی کابل خالف نورم روغنیات به مصرف رسیده ،تصفیه نشده است.
 .3مقدار ( )402،919تن تیل پطرول )349،097( ،تن تیل دیزل )520،470( ،تن گاز مایع و مقدار ( )9،000لیتر تیل خاک بابت طلبات در تصدی مواد نفتـی و
گاز مایع والیت هرات ذمت ادارات ،افراد و اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است که در قسمت تصفیه و تحصیل قیمت مواد متذکره مطابق به قرارداد های عقد
شده اقدام گردد.
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هـ  :قضایای احاله شده به لوی حارنوالی
اداره عالی بررسی درجریان بازرسی های امور سال مالی 1396و برخی سال های دیگر ،موارد
سؤ استفاده وحیف ومیل دارائی عامه را در برخی ادارات در مرکز و والیات نیز تثبیت نموده که خساره
وارده درتعداد  17دوسیه جمعاً مبلغ ( )81.407.119افغانی را احتوا می نماید قضایای متذکره به خاطر
طی مراحل عندالموقع بعد از تحلیل وارزیابی جهت تحقیق به مقام محترم لوی حارنوالی ارسال گردیده
است .جزئیات آن در (بخش ششم این گزارش) قابل مالحظه است.

سفارش
فشرده یافته های بررسی رعایت قوانین و مقررات مصارف در نهاد های بازرسی شده مستلزم آنست تا
ادارات بازرسی شده به مالحظه گزارش نتایج بازرسی های که قبالً فرستاده شده و نتیجه گیری و
سفارش ها در بخش ششم گزارش که در آن یافته های بررسی از لحاظ ماهیت (قابل تحصیل ،قابل
تصفیه ،قابل انتقال و ضعف های کنترول داخلی) تصنیف و پیرامون هری سفارش ارایه گردیده ،تدابیر
الزم را در زمینه تحقق یافته های بررسی اتخاذ و عملی نموده و از این طریق نقش مؤثر را در رابطه به
تقویه سیستم کنترول داخلی و بهبود حکومتداری و مدیریت سالم ایفا نمایند.
سفارش می گردد که ریاست إدارات بازرسی شده اطمینان حاصل نمایند که تمام شاخص های کنترولی و
تطبیقات ضروری که برای تطبیق موثر احکام قوانین مربوطه موجود بوده به طور درست و کامل در اجراآت
شان رعایت گریده است .ایجاب مینماید تا ادارات ذیربط از نتیجه اجراآت خویش در زمینه تطبیق سفارش
های بررسی به اداره بررسی اطمینان ارایه نمایند.
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بخش اول  :اهداف ،حدود ومیتودولوژی بررسی
 .1اهداف بررسی
 قانون بررسی در ماده  ،2اهداف ذیل را برای اداره عالی بررسی مشخص نموده است: تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی.
 مطابقت فعالیتهای مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در
اختیار داشته و یا از آن استفاده مینمایند با احکام اسناد تقنینی.
 شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در اختیار داشته و یا
از آن استفاده مینمایند.
 حراست از داراییهای عامه از طریق کنترول وتفتیش.
 حصول اطمینان از موثریت ،کارایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایر نهادهایی که وجوه عامه را
در اختیار دارند ویا از آن استفاده میکنند.
 شناسایی فعالیتهای غیر قانونی ،غیر موثر ،غیر مفید وغیر اقتصادی وسایر فعالیت های نادرست
مالی ،حسابی واقتصادی وپیشنهاد اصالح نواقص آنها.
 .2اهداف بررسی رعایت قوانین و مقررات
 مطابق با معیارهای بینالمللی نهادهای عالی تفتیش ) (ISSAI 4000تفتیش رعایت قوانین ومقررات با نظرداشت اینکه آیا فعالیتهای مراجع دولتی در مطابقت با قوانین ،مقررات و صالحیتهای
مربوطه میباشد یا خیر ،ارتباط دارد  ،این موضوع شامل گزارش پیرامون چگونگی حسابدهی مرجع
بازرسی شده و اینکه تا چه اندازه مرجع تحت بازرسی قانون و مقررات ،رهنمود بودجوی ،پالیسی ها ،
کدهای ایجاد شده و مواد وشرایط قرارداد ها و سایر تعهدات را در اجراات مربوطه رعایت نموده
میباشد.
 ازینکه در ادارات دولتی ،تمام برنامهها ،خدمات ،فعالیتها و عملکردها توسط قانون تنظیم گردیدهاست مطابق فقره ( ISSAI(400) )13سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش )،(INTOSAI
تفتیش رعایت قوانین و مقررات حین ارزیابی برنامههای دولت بسیار مهم میباشد  ،زیرا تصمیم
گیرندگان الزم است بدانند که آیا قوانین و مقررات در اجراات ادارات دولتی رعایت میگردد یا خیر،
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آیا اهداف آنها برآورده میشود  ،در غیر از آن در کدام ساحات تجدید نظرها و اصطالحات ضروری
پنداشته میشود.
 معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش  ISSAI- 400فقره ( )13-12و رهنمود تفتیش رعایتقوانین و مقررات  )4000( ISSAIدر رابطه به تفتیش رعایت قوانین و مقررات که به طور جداگانه از
تفتیش صورتهای مالی اجرا میگردد تصریح میدارد که اهداف مفتشین سکتور عامه جهت اجراء
بررسی رعایت قوانین و مقررات قرار ذیل میباشد:
 بررسی رعایت قوانین و مقررات عبارت از بازرسی مستقالنه است که آیا اجراات ی

موضوع یا

مرجع با در نظر داشت تمام جوانب آن در مطابقت با معیارهای قبول شده است یا خیر.
 گزارشدهی پیرامون یافتهها و نتیجه گیریهای تفتیش به پارلمان و نهادهای دیگر طوریکه الزم
دانسته میشود.
 بر اساس معیارهای متذکره و با در نظر داشت مسئولیتهای اداره عالی بررسی که در ماده 2قانون تفتیش انعکاس یافته ،اهداف بررسی رعایت قوانین و مقررات عبارت است:
 بازرسی موارد مربوط به رعایت قوانین و مقررات در ادارات  ،به شمول صالحیت های مقامات
مسشول ادارات دولتی  ،در مطابقت با صــالحیت های تفــویض شده به آنها در قوانین ،
مصوبات قوه مقننه و سایر اسناد تقنینی  ،هدایات و فیصله های صادر شده حکومت که نهاد تحت
بازرسی مکلف به پیروی ازآنها بوده و اصول کلی مدیریت سالم امور مالی بخش عامه را احتوا می
نماید.
 ارائه اطمینان به شرکای ذینفع در مورد نتیجه ارزیابی قانون و مقررات (در برابر معیارهای که
قوانین و مقررات تطبیق گردیده باشد).
 حصول اطمینان از اینکه سیستم کنترول داخلی به شمول تفتیش داخلی در نهاد تحت بازرسی
موجود بوده و نتایج مورد نظر را از لحاظ تطبیق قوانین ،مقررات صالحیتهای بودجوی ،توافقنامه
ها و حراست از منابع و دارائیهای عامه و صحت دفاتر مالی ارائه مینماید.
 ارائه اطمینان به شرکای ذینفع در مورد اینکه فعالیتها ،معامالت و اطالعات مربوط به ی

مرجع

تحت بازرسی به شمول تحقق عواید و مصارف ادارات بودجوی ،در مطابقت با قوانین و مقررات
نافذه و توافق نامههای مربوط ،به شمول قانون بودجه ،شرایط قراردادها و سایر موارد قانونی
مربوطه به درستی اجرا گردیده.
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 ارائه اطمینان به شرکا ذینفع در مورد اینکه اصول عمومی مدیریت سالم امور مالی سکتور عامه ،به
شمول ثبات فعالیت های مالی و حسابی دولت و تمام سایر نهاد های دولتی که دارائی عامه را
تحت احکام اسناد تقنینی استفاده نموده ویا در اختیار دارند ،پیگیری نموده و اجراآت کارمندان
دولتی با در نظر داشت اصل تناسب به شکل درست صورت می گیرد.
 ارائه اطمینان از اینکه انحراف از رعایت قوانین و مقررات ،در مطابقت با صالحیتها و اصول
عمومی مدیریت سالم امور مالی سکتور عامه صورت نگرفته است.
 ارائه اطمینان ازموجودیت شفافیت در حسابدهی حکومت و تمام نهادهایی که دارائی عامه را
استفاده و یا در اختیار دارند.
 ارائه اطمینان راجع به تطبیق نتایج تفتیش رعایت قوانین و مقررات در ادارات بازرسی شده.
 .3حدود بررسی
 ماده پنجم قانون اداره عالی بررسی در مورد حدود تفتیش تصریح می دارد که اداره عالی بررسیصالحیت اجرای تفتیش عملکرد امورمالی و حسابی ادارات بودجوی مرکزی و محلی  ،شاروالیها،
تصدی ها ،شرکت های دولتی و شرکت های که دولت در آن سهیم میباشد و سایر مراجع که
پول یا وجوه عامه را در اختیار داشته و یا ازآن استفاده می نماید دارا می باشد.
-

دوره بازرسی اداره عالی بررسی معموآل ی

سال مالی می باشد که در رابطه ،بررسی رعایت

قوانین و مقررات امور مالی و حسالی (عواید و مصارف) سال مالی  1396ادارات شامل پالن سال
مالی  1397بوده لیکن در برخی مراجع امورمالی و حسابی سال های قبل که از بررسی بازمانده
نیز تحت پوشش بازرسی قرارگرفته است.
 مطابق به فقره  43رهنمود بررسی رعایت قوانین و مقررات (  )4000ISSAIتعین حدود بازرسیمسؤلیت ادارۀ عالی بررسی میباشد ،تا ساحه کاری ،ماهیت و طریقۀ پیشبرد بررسی را تعیین
نماید .بعضاً نهاد های قانون گذار مانند پارلمان ممکن از ادارۀ عالی بررسی تقاضا نماید که ی

نوع

خاص بررسی را اجرا نماید.
 -بررسی رعایت قوانین و مقررات شامل موضوعات مختلفی میباشد که از ی

تفتیش تا تفتیش

دیگر فرق مینماید .بررسی رعایت قوانین و مقررات میتواند شامل ارزیابی قوانین و مقررات همراه
با قوانین قابل اجراء ،بررسی سیستم کنترول داخلی  ،اجراآت تفتیش داخلی و بازرسی موارد مهم
تصامیم اداری اتخاذ شده در مرجع تحت بررسی میباشد.
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 پوشش بازرسی در این گزارش در برگیرنده امور مالی و حسابی ،ارزیابی سیستم کنترول داخلی دربخش های تدارکات ،مدیریت مالی و بودجه ،معاشات ،دیپو ها ،ارزیابی اجراات تفتیش داخلی،
بررسی بودجه انکشافی و تخصیصات واصله و دالیل عدم مصرف آن ،تطبیق و صورت مصرف
پروژه های انکشافی ،تشخیص نکات ضعف در سیستم اجراات إدارات ،بررسی صورت تطبیق پالن
های ساالنه ادارات ،تشخیص عوامل عدم تطبیق پالن ،بررسی صورت تطبیق بنچمارک های دونر
ها ( ،) … SRBC – GMAF – FSPتشخیص موارد نقض و عدم رعایت قوانین و مقررات و. ...
 فقره ( )2ماده  12قانون اداره عالی بررسی در رابطه به گزارشدهی ،تصریح میدارد که رئیس ادارهعالی بررسی گزارش ساالنه بررسی را در مورد عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی در سال ما بعد
به رئیس جمهور و شورای ملی ارائه مینماید.
 ماده ( )19قانون اداره عالی بررسی تصریح میدارد که نتایج گزارشهای اداره عالی بررسی بعد ازارایه به مقام محترم ریاست جمهوری و شورای محترم ملی از طریق رسانههای همگانی نشر میگردد.
 .4میتودولوژی بررسی
بررسی رعایت قوانین و مقررات از طریق ارزیابی فعالیت ها ،اطالعات و معامالت مالی(موضوع بررسی)
صورت می گیرد که آیا در تمامی موارد با قوانین که (منحیث معیار مشخص شده) در مرجع تحت
بررسی نافذ است ،مطابقت دارد .به عباره دیگر ،تفتیش رعایت قوانین و مقررات از سطح و درجه ای
بحث می کند که مرجع تحت بررسی با در نظرداشت آن از قوانین ،مقررات ،رهنمودها ،پالیسی ها،
کود های وضع شده یا شرایط توافق شده در فعالیت ها ،اطالعات و معامالت مالی خود از آن پیروی
می نماید .اداره عالی بررسی ،تفتیش رعایت قوانین و مقررات را در مطابقت با معیارات بین المللی
ادارات عالی تفتیش ) (ISSAIsانجام می دهد .در این نوع تفتیش هدف برآنست تا از عدم رعایت
قوانین ،شناسائی اشتباهات که ممکن هدف تفتیش را بصورت قابل مالحظه ای تحت تأثیر قرار دهد،
اطمینان مناسب فراهم می نماید .بررسی رعایت قوانین و مقررات شامل بررسی براساس آزمایش،
نمونه گیری ) ،(Samplingمدارک حمایت کننده ،ماهیت و زمینه رعایت قوانین و مقررات است.
اداره عالی بررسی با در نظرداشت نتایج بررسی های قبلی روی موضوعات و ساحات بیشتر توجه
میکند که دارای خطرات باال باشد .بررسی های قبلی اداره عالی بررسی ،ساحات که خطر باال
داشته و ضعف در سیستم کنترول داخلی را نشان میدهد ،اشاره می نماید :اداره عالی
بررسی ،شیوه بررسی بر اساس خطر را برای شناسائی و پالنگذاری موضوعات جهت بررسی نقاط
ضعف موجود در سیستم های مدیریت مالی و کنترول داخلی مراجع تحت بررسی با در نظر داشت
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ماهیت خطرات ناشی از بررسی های قبلی ،پیروی مینماید .چنین خطرات ناکامی در تطبیق
سفارشات قبلی تفتیش  ،خطرات ناشی از ضعف کنترول داخلی ،عدم مدیریت درست قرارداد ها ،عدم
وضع/تفاوت وضع مالیه ،عدم وضع جرایم تأخیر ،اجراآت نادرست ،عدم تصفیه باقیات سالهای گذشته،
عدم تصفیه دیون ،پیشکی های محسوب ناشده ،عدم انتقال عواید به واردات دولت ،عدم وضع جرایم
تأخیر ،عدم استرداد زمین های غصب شده توسط ی

تعداد اشخاص ،عدم پرداخت محصول

صفایی به حساب شاروالی ها ،عدم تحویلی کرایه ،و غیره را احتوا مینماید.
برعالوه گزارش حساب قطعیه سال مالی  1396بیانگر ضعف ها و نارسایی ها در اجراأت بعضی از
إدارات دولتی میباشد ،به گونه مثال:
 به مالحظه حساب قطعیه بودجه عادی  ،طی سال مالی  1396جمعأ مبلغ ()6.271.993.246
افغانی طورتحویل (پیشکی) اجرا گردیده ،که از جمله الی ترتیب حساب قطعیه ،مبلغ
( )4.936.214.737افغانی محسوب و مبلغ ( )1.336.778.509افغانی ذمت ی

تعداد ادارات به

شکل محسوب ناشده باقیمانده (صفحه  50حساب قطعیه سال )1396

 طی سال مالی  1396جمعاً مبلغ ( )10.174.263.940افغانی ذمت ( )35واحد بودجوی طور
پیشکی اجرا گردیده ،که از جمله الی ترتیب حساب قطعیه مبلغ ( )2.700.128.975افغانی
محسوب و مبلغ ( )7.474.134.965افغانی ذمت ( )30واحد بودجوی محسوب ناشده باقیمانده
است( .صفحه  129حساب قطعیه سال )1396

 به مالحظه حساب قطعیه عواید سال مالی  ، 1396باقیات سال  1395مبلغ ()3.969.443.916
وانمود شده ،عدم تصفیه بموقع باقیات در مطابقت با اصولنامه اجرای بودجه ،این واقعیت را
میرساند که در جهت تصفیه باقیداری های متذکره اجراآت الزم صورت نگرفته است ،به همین
دلیل مقادیرهنگفت وجوه عامه ازسالیان متمادی به اینطرف بدون تحصیل و تصفیه نزد ادارات و
اشخاص باقیمانده  ،که ی

قسمت از این باقیات بخصوص باقیات سالهای گذشته به باقیات صعب

الحصول و برخی از موارد بنابر نبود باقیداران  ،به باقیات الحصول تبدیل شده است.

(صفحه 133

حساب قطعیه سال )1396

 مزید برآن از مجموع مبلغ اجرا شده به عنوان وجه سردستی ،مبلغ ( )150.252.886افغانی آن
الی زمان بازرسی حساب قطعیه ( ربع دوم سال مالی  )1397محسوب و مبلغ ()19.741.114
افغانی بدون محسوبی باقیمانده که از جمله وجوه محسوب ناشده مبلغ ( )19.182.537افغانی یا
( )97درصد آن مربوط به ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست جمهوری میباشد .این در
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حالیست که تعلیماتنامه محاسبه نقدی  ،محسوبی ویا بازپرداخت وجه سردستی را الی اخیرسال
مالی هدایت داده است.
 ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه اجرای وجه سردستی ریاست عمومی اداره امور را به اساس
احکام مقام عالی ریاست جمهوری وانمود ساخته است ،چنانچه به اساس پیشنهاد ریاست دفتر
ریاست جمهوری و حکم شماره ( )3385مؤرخ  1395/10/11مقام عالی ریاست جمهوری ،ماهوار
مبلغ ( )10.000.000افغانی تحت عنوان وجه سردستی از سرجمع بودجه ریاست عمومی اداره
امور به منظور تأمین نیازمندی های نقدی ریاست مذکور جهت خریداری های روزمره و همچنان
به اساس پیشنهاد ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و حکم شماره ( )4289مؤرخ
 1395/12/16مقام عالی ریاست جمهوری  ،ماهوار مبلغ دوملیون افغانی تحت عنوان وجه
سردستی به منظور تأمین مصارف یومیه ریاست مذکور اجرا گردیده است ،اما در رابطه به دالیل
عدم تصفیه وجوه سردستی در مطابقت به تعلیماتنامه محاسبه نقدی الی اخیر سال مالی
منجانب ریاست عمومی خزاین کدام معلومات ارایه نگردید .الزم به تذکر است که وجه سردستی
سال مالی  1396بمقایسه مبلغ ( )406.751.000افغانی وجه سردستی سال مالی  1395مبلغ
( )236.757.000افغانی یا ( )58درصد کاهش را نشان میدهد( .صفحه  70حساب قطعیه سال )1396

 بمالحظه حساب قطعیه از جمله ( )763پروژه قابل تطبیق به تعداد ( )194پروژه آن صفر فیصد،
به تعداد ( )155پروژه مصرف آن پائین تر از  50درصد ،و تعداد ( )414پروژه باالتر از  50درصد
وانمود گردیده است( .صفحه  110حساب قطعیه سال )1396

.5

موضوعاتی را که بازرسی نمودیم:
با نظرداشت قانون اداره عالی بررسی ،اجرای بررسی رعایت قوانین و مقررات متضمن پیروی و
تطبیق معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ) ،(ISSAIسازمان بینالمللی نهادهای عالی
تفتیش ( )INTOSAIمیباشد ،ساحات ذیل درجریان بازرسی و آزمایش های اداره عالی بررسی
در ادارات با نظرداشت خصوصیت کاری شان تحت پوشش قرار گرفته است:
 مؤثریت سیستم کنترول داخلی و تفتیش داخلی بشمول گزارش ها و سفارش های مربوطه.
 حقوق ،معاشات و سایر پرداخت ها.
 روند اعطا و نظارت از قراردادهای تدارکاتی در بخش کارها ،پروژه ها و پرداخت های که بدین
منظور اجراء شده است.
 نظارت از وجوه سردستی /وجوه نقدی.
 تدارکات ،استفاده و نظارت از موجودی اجناس.
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 تادیات مربوط به تدارک اجناس ،خدمات ،ساختمانی وغیره.
 جمع آوری ومدیریت عواید غیرمالیاتی و سایر عواید بدست آمده توسط مرجع.
 ارزیابی چگونگی اجراآت مراجع در جهت تصفیه به موقع تادیات پیشکی.
 ارزیابی چگونگی اجراآت مراجع درجهت تحصیل باقیات ماضیه عایداتی و مصارفاتی .
 صورت سنجش و تحصیل عواید محصول صفائی ،کرایه ،حق االجاره و اوراق بهادار در شاروالیها.
 چگونگی وضع جرایم تاخیر در صورت عدم تحویلی بموقع عواید شاروالی ها مطابق به تعهدات
موافقه شده.
 بررسی تحویلخانه ها
 بازرسی سایر اسناد و مدارک مالی و حسابی.
در بررسی رعایت قوانین و مقررات ،بازرسی ها در مطابقت به قانون اداره عالی بررسی  ،قانون اداره
امور مالی و مصارف عامه یا  ،PFEMصالحیتها و منظوریهای بودجوی ،تصنیف بندی حسابها،
شرایط افمس ،قانون تدارکات ،قانون مالیات بر عایدات ،مقررات گمرکی وسایر احکام دولت ،مکلفیت
های مختلف قراردادیها ،توافقنامهها و شرایط قراردادها ،صورت گرفته است.
مبنأ و اساس ترتیب این گزارش کاپی تحلیل گزارش نتایج بررسی ها )IR( Inspection Report
اداره عالی بررسی تشکیل میدهد که ریاست پالیسی و پالن این اداره برویت ارقام ،معلومات و
مشاهدات بررسی در بخش های ادارات بودجوی مرکزی و محلی ،شاروالیها ،تصدیها و شرکت های
دولتی گزارش ساالنه بررسی رعایت قوانین و مقررات مصارف را تنظیم و جهت ارسال به مراجع
ذیربط به مقام محترم اداره عالی بررسی ارایه مینماید.
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مروری به امور مالی،تمویل و تطبیق بودجه دولت طی سال مالی 1396
مقدمه:
بودجه دولت برای مصارف ،متشکل از بودجه عادی و انکشافی است .بودجه عواید جز سوم این
بودجه می باشد .دولت صورت های تطبیقی بودجه خود را از جمله صورت های قطعیه ،که
شامل صورت ها پیرامون مصارف عادی به اساس کد بزرگ ،مصارف انکشافی به اساس کد
بزرگ و همچنان به اساس پروژه و صورت های عواید می باشد ،ارایه می دارد.
حساب قعطیه سال  ،1396چگونگی مصارف ساالنه بودجه عادی و انکشافی و همچنان عواید
پیش بینی شده ،تحقق یافته و تحصیل شده واحد های بودجوی را طی سال مالی  1396نشان
میدهد ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان مصارف عادی و انکشافی خود را از طریق عواید
آن را از طریق قرضه های انکشافی

مالیاتی و غیر مالیاتی و کم

های خارجی و بخش کوچ

تمویل مینماید ،در اینجا ی

مرور کلی در مورد وضعیت مالی ،منابع و استفاده از وجوه دولت

طی سال مالی  1396ارایه میگردد:
 .1بودجه ملی (عادی و انکشافی)
 مجموع بـودجه ملی (عــادی و انکشـافی) مندرج در سـند بودجـه ابتــدایی ســال مـالی
 1396مبلــغ ( )429،413،715،000افغ ــانی کــه ( )32درصــد ت ــولید ناخــالص داخــــلی
) Gross Domestic Product (GDPرا بر مبنای سطح اسمی تولید ناخالص مندرج در
سند بودجه سال مالی  1396احتوا مینماید .که از جملـه بودجـه عـادی سـال مـالی 1396
حاوی مبلغ ( )268،412،219،000افغانی یا ( )62.5درصد بودجه ملی ،یا ( )20درصد تولید
ناخـــالص داخلـــی و مجمـــوع بودجـــه انکشـــافی ســـال مـــالی  1396حـــاوی مبلـــغ
( )161،001،496،000افغانی یا ( )37.5درصد بودجه ملی ،ویا ( )12درصد تولیـد ناخـالص
داخلی را تشکیل میدهد.
 .2منابع تمویلی بودجه ملی سال مالی 1396
 مجموع بودجه عادی سال مالی  1396حاوی مبلغ ( )268،412،219،000دو صد و هشت
میلیارد و چهار صد و دوازده میلیون و دو صد هزار افغانی پیش بینی و منظور گردیده ،که
تمویل آن از منابع داخلی مبلغ ( )147،858،919،000افغانی یا ( )55درصد ،و از
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مساعدتهای خارجی مبلغ ( )120،553،300،000افغانی یا ( )45درصد در نظر گرفته شده،
که در منابع تمویلی آن به مقایسه اصل بودجه منظور شده کدام مازاد و یا کسر به نظر نمی
رسد.
 تمویل بودجه عادی از منابع داخلی در سال مالی  1396به مقایسه سال مالی  1395از
( )45درصد به ( )55درصد افزایش یافته ،این در حالیست که مجموع بودجه عادی سال
 1396به مقایسه مبلغ ( )276،053،895،870افغانی مجموع بودجه عادی سال مالی 1395
مبلغ ( )7،641،676،870افغانی یا ( )2.77درصد کاهش را نشان میدهد.
 بـــه همـــین ترتیـــب مجمـــوع بودجـــه انکشـــافی ســـال مـــالی  1396حـــاوی مبلـــغ
( )161،001،496،000یکصد و شصت و ی

میلیارد و ی

میلیون و چهار صدو نود و شش

هزار افغانی بوده ،که تمویل آن از منابع داخلی مبلغ ( )12،702،253،000افغانی یا ()7.89
درصد ،از مدرک مساعدتها بالعوض خارجی مبلـغ ( )135،594،458،000افغـانی ()84.22
درصد و از مدرک قروض مبلغ ( )2،654،787،000افغانی یا ( )1.65درصد وانمود گردیـده،
که مبلغ ( )10،049،997،000افغانی یا ( )6.24درصد کسر را نظـر بـه سـال  1395نشـان
میدهد.
 به مالحظه سند بودجه ،در تمویل بودجه انکشافی از منابع داخلی در سال مالی  1396به
مقایسه سال مالی  1395از ( )4.87درصد به ( )89/7درصد افزایش به مالحظه میرسد.
 .3تحقق و تحصیل عواید طی سال مالی 1396
 در سال مالی  1396از مجموع مبلغ (  )162،700،000،000افغانی عواید پالن شده از منابع
داخلی در سند بودجه ابتدایی سال ،مبلغ ( )171،946،927،292افغانی تحقق ومبلغ
( )169،057،437،121افغانی نظر به قطعیه عواید تحصیل گردیده است که وجوه تحصیل
شده به مقایسه پالن عواید سال  1396مبلغ ( )6،357،437،121افغانی یا ( )3.9درصد
افزایش را نشان می دهد.
 گرچه تحصیل عواید داخلی در سال  1396به مقایسه مبلغ ( )153،496،004،586افغانی
عواید تحصیل شده سال  1395مبلغ ( )15،561،432،535افغانی یا ( )9.2در صد افزایش را
نشان می دهد ،اما این افزایش به اساس روند عادی تحقق و تحصیل عواید نبوده بلکه باالثر
تزئید در فیصدی مالیات و فیس ها رونما گردیده  ،چنا نچه تعدیل فقره ( )1ماده ( )66و
تعدیل فقره ( )3ماده ( )64قانون مالیات برعایدات از دوفیصد به چهار فیصد  ،وضع ده فیصد
فیس بنام از استفاده کنندگان تیلفون ها  ،وضع دوفیصد محصول حق العبور باالی قیمت
تیل و گاز حین تورید تیل در گمرکات محصولی مطابق به تعدیل برخی از مواد قانون
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محصول حق العبور منتشره جریده رسمی ( )1210مؤرخ 1395/1/30وافزایش فیس عبوری
طیارات از فضای افغانستان و ...بوده است.


 در حساب قطعیه عواید ،وجوه تحصیل شده از منابع خارجی مبلغ ()118،392،864،072
افغانی وانموده گردیده ،که با در نظرداشت وجوه پیش بینی شده در سند بودجه ابتدایی
سال( مندرج در قطعیه عواید) ،مبلغ ( )9،627،494،975افغانی یا ( )8درصد کسر را نشان
می دهد.
چگونگی تحقق و تحصیل عواید سال مالی  1396برویت حساب قطعیه عواید سال مذکور ،در
جدول ذیل ارایه میشود:
-１

جدول ( :)2.1چگونگی تحقق و تحصیل عواید سال مالی 1396
ابوا
11
ب

تشریح باب های عوایدی
عواید مالیاتی

پالن عواید
76.484.097.89

تحقق یافته
78.363.819.22

تحصیالت
75.919.937.666

باقیمانده
2.443.881.56

12

محصول گمرکی و فیس ها

35.750.747.21
7

35.897.096.55
6

35.897.096.556

13

عواید غیر مالیاتی

40.969.715.63
8

40.697.772.13
6

40.273.425.129

0
424.347.006

14

عواید متفرقه

4.639.196.252
7

9.113.600.847
5

9.092.844.129

20.756.718

15

فروش امالک دولتی

36.295.848

2.778.975.842

2.778.537.242

438،600

17

سهمیه های اجتماعی

4.819.947.147

5.095.662.685

5.095.596.398

66،287

19

مساعدتها

0

118.392.864.07

0

میزان عمومی بدون باب 19

162.700.000.0

171.946.927.2

169.057.437.12
2

2.889.490.17

میزان عمومی بشمول باب 19

00
162.700.000.000

92
171.946.927.2

1
287.450.301.19

1
2.889.490.17

92

3

1
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 .4تحقق مصارف بودجه عادی و انکشافی طی سال مالی 1396
 مصارف دولت در سال مالی  1396از طریق بودجه عادی مبلغ ()253،591،918،595
افغانی و مجموع مصارف بودجه انکشافی مبلغ ( )102،861،523،519افغانی ،جمعآ مبلغ
( )356،453،442،114افغانی می گردد که در مقایسه با مبلغ ()353،783،014،804
افغانی مجموع بودجه عادی وانکشافی در سال مالی  ،1395مبلغ ()2،670،427،310
افغانی یا ( )0.75درصد ،در مقایسه با مبلغ ( )318،798،014،403افغانی مجموع بودجه
عادی و انکشافی در سال  1394مبلغ ( )37،655،427،711افغانی یا ( )11.81درصد
افزایش را نشان میدهد.
 به اساس معلومات سند بودجه سال مالی  ،1396سطح اسمی تولید ناخالص داخلی یا
) (GDPدر سال مالی  1396مبلغ ( )1338میلیارد افغانی وانمود گردیده که بر مبنای
آن مصارف مجموعی دولت در سال  1396حدود ( )26.6درصد که جمله مصارف بودجه
عادی ( )19درصد و مصارف بودجه انکشافی ( )7.6درصد تولید ناخالص داخلی ()GDP
را تشکیل میدهد.
جدول( :)2.3جزئیات مصارف بودجه عادی و انکشافی طی سالهای ( )1396-1394ارقام به میلیون افغانی
توضیحات

1394

1395

1396

عادی

235،889

259،891

253،591

انکشافی

82،908

93،891

102،861

مجموع

318،798

353،783

356،453

فیصدی نظر به سال قبل

-

10

0.75

 به مالحظه جدول فوق مجموع مصارف بودجه عادی و انکشافی در سـال مـالی  1396بـه
مقایسه سال مالی  1395به میزان ( )0.75درصد افـزایش را نشـان میدهـد کـه از جملـه
مصارف بودجه عادی ( )2.4درصد کاهش و بودجه انکشافی ( )9.5درصد افزایش را نسبت
به سال مالی  1395نشان میدهد .همچنین مجموع مصارف بودجـه عـادی و انکشـافی در
سال مالی  1395به مقایسه سال مالی  1394افزایش ( )10درصدی را نشان میدهد .که از
جمله مصارف بودجه عادی در سال مالی  1395بـه مقایسـه سـال مـالی )10.17( 1394
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درصد و مصارف بودجه انکشافی در سال مالی  1395در مقایسه به سـال )13.24( 1394
درصد افزایش را نشان میدهد.
روند مصارف بودجه دولت از سال مالی ( )1396-1394در شکل ذیل ارایه میشود:
شکل ( :)2.4روند مصارف بودجه دولت از سال مالی ( )1396-1394ارقام به میلیارد افغانی

با توجه به شکل( ،)2.4در سالهای مالی 1394و  1395افزایش بیشتر در مصارف عادی و افزایش
نسبی در مصارف انکشافی مشاهده می شود  .اما در سال مالی  1396افزایش نسبی در مصارف
انکشافی و برعکس کاهش نسبی در مصارف عادی قابل مالحظه است بنابرین در سال مالی
1396روند مصارف عادی کاهش و روند مصارف انکشافی افزایش را نشان میدهد.
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بخش سوم
گزارش نتایج بررسی در ادارات بودجوی مرکزی و محلی
 .3.1مرور کلی
اداره عالی بررسی درسال  ،1397بررسی رعایت قوانین و مقررات مصارف را به ارتباط سال
مالی  1396و بعضاً سالهای قبل در ( )360مرجع از ادارات بودجوی مرکزی و محلی در مرکز
و والیات کشور اجرأ نموده ،مشاهدات و یافته های بررسی در بخش ادارات بودجوی مرکزی و
محلی اکثراً شامل آنعده بی قاعده گی ها و یافته های بررسی اند که بنابر عوامل مختلف از
جمله عدم رعایت قوانین و مقررات ،احکام و دساتیر ،شرایط قرارداد ها و پروتوکول ها ،معیار ها
و یا هم بنابر ضعف کنترول های داخلی و سائر عوامل در ادارات بازرسی شده از جانب بررسان
اداره عالی بررسی برمال و تثبیت گردیده است.
نتایج بازرسی ها شامل موارد ضعف کنترول داخلی ،یافته ها و سفارش های بررسی بوده که
قبالً بعد از تحلیل و ارزیابی با توضیح هر یافته ،جهت تقویه کنترول های داخلی ،رفع کاستی
ها و جلو گیری از تداوم آنها و تحصیل مبالغ مندرج گزارش بررسی به خزانه دولت و تطبیق
یافته ها به مراجع ذیربط فرستاده شده است.
بخــاطر جـلوگیــری از ازدیاد حجم گــزارش ،صرف مــوارد عمده یافته هـای بررسی که
(یکصد هزار افغانی) و باالتر از آن بوده شامل این گزارش گردیده است و در برخی موارد بنابر
اهمیت یافته بررسی ،مبالغ کمتر از یکصد هزار نیز شامل گزارش گردیده است ،مشاهدات
و یافته های بررسی که کمتر از یکصد هزار افغانی بوده با سائر مشاهدات بررسی قبألجهت
تحصیل و تحقق به مراجع مربوط فرستاده شده است.
 .3.2سیستم کنترول داخلی
سیستم کنترول داخلی عبارت از ی میکانیزم یا تنظیمات ایجاد شده توسط هیشت رهبری و
مرجع برای سازماندهی ساختارها ،طرزالعمل ها و مراحل برای دستیابی به اهداف و مقاصد
تعیین شده مربوط میباشد ،بر اساس بهترین شیوه های بین المللی ،سیستم کنترول داخلی
ی بخش مهم اداره بوده .این میکانیزم به عنوان ی پروسه درست ایجاد شده و توسط هیشت
رهبری مرجع به منظور رفع خطرات در برابر اهداف و مقاصد مرجع طرح گردیده و به مقام
رهبری اداره اطمینان میدهد که در اجراآت آنها اهداف عمومی ذیل بدست میآید:
 .1مطابقت اجراات مراجع با قوانین ،مقررات ،قواعد و صالحیت های بودجوی.
 .2اعتبار بخشیدن به دفاتر مالی ،حسابی و گزارشدهی مالی.
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 .3حفظ منابع و دارائی ها در برابر ضررها ،سرقت ،سوء استفاده و تقلب و اجرای مکلفیت های
حسابدهی.
 .4تنظیم عملکردها با در نظر داشت اصول اقتصادیت ،موثریت و مفیدیت.
همچنــان برای بدست آوردن اهـــــداف فـــوق الذکر ،سیستم کنترول داخلی شامل
تشکیالت ،ساختار ،روشها ،طرزالعمل ها ،مراحل ،معیارها و سیستم ها میباشد ،برای دستیابی
به اهداف کلی ،عناصر سیستم کنترول داخـــلی شـــامل محیط کنترولی ،فعالیت های
کنترولی ،ارزیابی خطر ،اطالعات ،روابط و نظارت میباشد ،کار تفتیش داخلی جزالزم نظارت
کنترول داخلی بوده و باید به اداره مربوطه ارزیابی های مورد نیاز را از کار کرد و موثریت
سیستم کنترول داخلی فراهم سازد.
بر اساس فقره ( )53معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ( )ISSAI-400در بررسی
رعایت قوانین و مقررات ،بازرسی عمدتاً روی سیستم های کنترولی اجراء گردیده که اداره را در
تطبیق قوانین و مقررات کم و یاری می رساند .مطابق به معیارات فوق ،بررس باید مطالعه
نماید که آیا کنترول داخلی مناسب در مطابقت با محیط کنترولی قرار دارد تا اینکه تمام
جوانب تضمین کننده رعایت فعالیت های اداره با قوانین و صالحیت های آن باشد .همچنان
مطابق فقره ( )ISSAI-400( )54بررسان باید جهت شناسایی خطر عدم رعایت ،ارزیابی خطر
را در مراجع انجام دهد ،و مطابق به فقره ( )ISSAI-400( )55بررسان باید خطر تقلب را در
نظر بگیرند .بررسان باید خطر عوامل تقلب را در فعالیت ارزیابی خطر شامل ساخته و هنگام
اجرای بررسی واقعات خطرات احتمالی را خاطر نشان سازند.

 .3.2.1باز نگری تفتیش داخلی و کنترول داخلی
-

-

به اساس بهترین عملکرد های بین المللی و احکام ماده  61قانون اداره امور مالی و مصـارف
عامه ،ادارات مکلف اند تا کنترول های داخلی به شمول تفتیش داخلی را برای سیستم و
مراحل اجراات کلیدی خود ایجاد و حفظ نمایند تا ازاین طریق اطمینان منظم به مسوولین
مربوط در خصوص اجراآت سیستم های کنترول داخلی فراهم گردیده و همچنان رعایت اصول،
مقررات و احکام قانونی مورد ارزیابی قرارگیرد.
منحیث بخشی از بررسی رعایت قوانین و مقررات که در سال  1396راه اندازی گردیده است،
اداره عالی بررسی وضعیت و اجراآت تفتیش داخلی و کنترول های داخلی را در وزارت ها و
ادارات بودجوی مرور نموده است که نتایج آن به تفکی زیر ارایه میشود:
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الف  :بازنگری تفتیش داخلی
-

-

-

تفتیش داخلی بخش عمدۀ سیستم کنترول داخلی ی نهاد را تشکیل داده که مسؤلیت کار
برد سیستم های کنترول داخلی و ارزیابی رعایت قوانین ،مقررات و احکام و فرامین دولت را
در ی نهاد عهده دار میباشد.
در جمهوری اسالمی افغانستان ،تنظیم و مدیریت تفتیش داخلی به عهـدۀ وزارت هـا و ادارات
مستقل میباشد ،قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه ( )1384بخش تعدیل شده مـاده ()61
آن مسؤلیت تفتیش داخلی را تصریح نموده است که ،گزارش های بررسی شانرا به شخص وزیر
و رئیس اداره مستقل ارایه میدارند ،تفتیش داخلـی بـر اسـاس معیـارات انسـتیتوت مفتشـین
داخلی ) Institute of Internal Audit (IIAمیتواند ،اجراآت خود را به وجه بهتر تنظیم
نماید.
طبق رهنمود های مربوط به معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش ( )ISSAIدر اجرای
بررسی رعایت قوانین و مقررات ،ادارۀ عالی بررسی مسؤلیت ،ارزیابی موثریت تفتیش داخلی
را نیز عهده دار میباشد.
اداره عالی بررسی ،اجراآت ادارات تفتیش داخلی برخی از وزارت ها و ادارات را بازنگـری
نموده که نتایج آن ذیالً ارایه میشود:

نتیجه گیری
با وجودیکه در اجراات انجام یافته ادارات تفتیش داخلی ی اندازه پیشرفت های صورت گرفته
و دارای تشکیالت واضح و مشخص میباشند ،موارد قابل توجه که تآثیرات نا مناسب در اجراآت
برخی از آنها مانند ( ادارات تفتیش داخلی وزارت های امور خارجه ،معارف ،معادن و پطرولیم،
کار و امور اجتماعی ،ترانسپورت ،زارعت ،اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و اداره ملی
استندرد)داشته است  ،با وجودیکه در گزارش ساالنه بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف)
سالهای قبل نیز به تطبیق این موارد تاکید شده اما این نقیصه مرفوع نگردیده است که ذیالً
ارایه میشود:
 .1برخی ادارات تفتیش داخلی از معیارهای انستیتوت مفتشین داخلی ( )IIAکه نیازمند پیروی آن
میباشند آگاهی الزم ندارند.
 .2کمیتۀ هماهنگی تفتیش داخلی ،به منظور تحلیل پالن ها،گزارش ها ،رسیده گی به یافته های
بررسی و ارایه اطمینان از پیشرفت اجراآت در زمینه به مقام ذیصالح ،در ادارات تفتیش
داخلی ایجاد نگردیده است.
 .3بعضاً پالنگذاری ادارات تفتیش داخلی ،صرفاً به تفتیش موارد مالی محدود و متمرکز بوده و
مرور کنترول های داخلی در خصوص ساحات با خطر باال و سیستم ها و روند های کلیدی
اداره مربوطه را تحت پوشش تفتیش قرار نداده است.
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 .4کارمندان تفتیش داخلی از برنامه های آموزشی پیرامون میتود های نوین و ابزار تفتیش که
بتوانند فعالیت های مرجع را به شکل معیاری تفتیش نمایند مستفید نشده اند.
 .5پیگیری از چگونگی تحقق مشاهدات و یافته های بررسی ،در ادارات تفتیش داخلی قناعت
بخش نبوده و کدام طرزالعمل مشخص در زمینه نیز وجود ندارد.
سفارش ها
ایجاب مینماید تا ادارات تفتیش داخلی به منظور باالبردن تجارب و مهارت های مسلکی شان ،به
موارد ذیل توجه الزم بعمل آورند.
 .1ادارات تفتیش داخلی به منظور بهبود کیفیت بررسی ،استقاللیت و ظرفیت های مسلکی شان
باید معیار های انستیتوت بررسان داخلی ( )IIAرا مد نظر گرفته ،تا در مسؤلیت های
کاری آنها و ضاحت بیشتر بوجود آید ،استقاللیت آنها بهتر گردد و ظرفیت های مسلکی
آنها بهبود یابد.
 .2ایجاب مینماید تا ادارات تفتیش داخلی به منظور هماهنگی بهتر امور بررسی ها ،بهبود کیفیت
بررسی ،تحلیل پالن ها ،گزارش ها ،رسیده گی به تطبیق یافته های بررسی و ارایه اطمینان
از پیشرفت اجراآت در زمینه به مقام ذیصالح ،کمیتۀ را در ادارات تفتیش داخلی مربوطه
ایجاد نمایند.
 .3برای بهبود میتودولوژی بررسی ،تفتیش داخلی باید ی شیوۀ رسمی مبتنی بر ارزیابی خطر را
برای نمونه گیری و پالنگذاری بررسی ،اولویت بندی معامالت بر اساس ارزش مالی ،کنترول
های داخلی فعالیت ها و پروسه های کلیدی و بررسی سیستم های مبتنی بر تکنالوژی
معلوماتی ایجاد نمایند.
 .4ادارات تفتیش داخلی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان در تمام مراحل تفتیش زمینه تدویر
برنامه های آموزشی مسلکی را فراهم نمایند.
 .5ادارات تفتیش داخلی ،نتایج بازرسی ها و نظریات مفتشین مربوطه را که به مراجع ذیربط
اخبار مینمایند ،رسماً بر اساس ی میکانیزم معین پیگیری نموده و از تحقق آن اطمینان
حاصل و گزارش دهند.
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ب  :ارزیابی سیستم کنترول داخلی
نتایج بازرسی و اجرای بررسی رعایت قوانین و مقررات در ادارات بودجوی مرکزی و محلی نشان دهنده
ضعف و یا نبود کنترول های داخلی در برخی موارد بوده که سبب بروز اشتباهات ،بی قاعده گی ها و
نواقص در اجراآت گردیده است که موارد عمده آن ذیالً ارایه میشود:
 در برخی ادارات بودجوی مرکزی و محلی ،مالیات مربوط به قرارداد ها و بعضی خریداریها وضعنشده و یا کمتر وضع شده است به گونه مثال مبلغ ( )3.534.770افغانی بابت تفاوت عدم وضع
مالیه در سال مالی  1395از کارمندان مربوط در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،
مبلغ ( )168.012افغانی بابت مالیه و تخفیف سال مالی  1395از شرکت هریرود در ریاست
اجرائیه حکومت وحدت ملی ،مبلغ ( )1.271.200افغانی بابت تفاوت ( )8فیصد مالیه در سال
 1395از شرکت وارسته در معینیت لوی سارنوالی در امور عسکری ،مبلغ ( )1.408.392افغانی و
مبلغ ( )1.800دالر امریکایی در سال  1395در وزارت معارف ،مبلغ ( )1،099،290افغانی و مبلغ
( )3707دالر در سال  1395در وزارت مالیه ،مبلغ ( )649،400افغانی در سال  1395از شرکت
الهام در قوماندانی امن و نظم عامه ،مبلغ ( )419.149افغانی تفاو ت ( 5و  )7فیصد مالیه در سال
 1396از شرکت هوائی کام ایر و فروشگاه الماس در ریاست محابس و توقیف خانه ها ،تحصیل
نگردیده است.
 موارد عدم تحویلی حق االجاره نیز در برخی از ادارت به مالحظه رسیده به گونه مثال مبلغ( )12699635افغانی بابت حق االجاره در سال مالی  1396در ریاست معادن و پطرولیم والیت
ننگرهار تحصیل نشده است .
 در برخی ادارات بودجوی ،مصارف بدون موجودیت اسناد حامی صورت گرفته به گونه مثال مبلغ( )19.712.000افغانی و مبلغ ( )106270دالر بابت مصارف بدون اسناد حامی از عبدالحکیم ،
تقی الدین دانشی معتمدین نقدی و آقای محمد قسیم کوهستانی دستیار تشریفاتی ریاست
اجرائیه در سال مالی  ،1395مبلغ( )55.55یور مصارف بدون اسناد حامی در سفارت ج.ا.ا در الهه
در سال ،1395مبلغ ( )960،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی در وزارت ترانسپورت
تصفیه و تحصیل نشده است.
 در برخی ادارات بودجوی ،باقیات عوایدی به مشاهده رسیده به گونه مثال مبلغ ()2975353افغانی بابت باقیات در سال  1396-1395از شرکت سینافر در ریاست معادن و پطرولیم والیت
بلخ تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 موارد عدم انتقال پول تضمین نیز در برخی از ادارات به مالحظه رسیده به گونه مثال مبلغ( )7210دالر بابت عدم انتقال پول تضمین در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در سال
مالی  ،1395مبلغ ( )2.966.900افغانی در سال  1394در ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی،
مبلغ ( )3.600.000افغانی در سال  1395از شرکت های الهام و اشرف فرید در وزارت معارف،
مبلغ ( )144.000افغانی در سال  1395در شفاخانه صدری ابن سینا تحصیل نشده است.
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موارد پیشکی های محسوب ناشده نیز در برخی ادارات بودجوی به مالحظه رسیده به گونه مثال
مبلغ ( )225.258.209افغانی در سال  1395در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،مبلغ
( )92.672.233افغانی و مبلغ ()40.495دالر در سال  1394از معتمدین مربوط در ریاست
اجرائیه حکومت وحدت ملی ،مبلغ ( )12.919.440افغانی و مبلغ ( )28.291دالر در سال 1395
در وزارت معارف ،مبلغ ( )6667868افغانی در سال  1396در قوماندانی امنیه والیت ارزگان ،مبلغ
( )210154799افغانی در سال مالی  1395و مبلغ ( )3721766افغانی در سال مالی  1383الی
 1390در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،تصفیه و محسوب نشده است
نسبت ضعف کنترول داخلی،کرایه و جریمه از قراردادی ها و اشخاص در برخی إدارات بوجوی
حصول نشده است بطور نمونه مبلغ ( )551315افغانی بابت کرایه و جریمه در سال مالی 1396
از زلمی انصاری و دین محمد در قوماندانی امنیه والیت بلخ و مبلغ ( )3292750افغانی در سال
 1395در ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت بلخ ،مبلغ ( )2097000افغانی با بت کرایه در سال
 1395از سید نجیب اهلل قراردادی ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت هرات تحصیل نگردیده
است.
در برخی ادارات بودجوی به علت بی توجهی ،جریمه تاخیر از قراردادیها و اشخاص تحصیل نشده
است به گونه مثال مبلغ ( )4،229،627افغانی در سال  1395در وزارت مالیه ،مبلغ ()7387923
افغانی در سال  1396از مال شرکت خدمات لوژستیکی ابوخلیل مقصودی ،تل ودان و ترست
گروپ در قوماندانی قول اردوی  207ظفر والیت هرات ،مبلغ ( )12029201افغانی در سال مالی
 1396از مال شرکت بنا ترکستان و شرکت ساختمانی سینافر در قوماندانی امنیه والیت بلخ و
مبلغ ( )464263افغانی در سال  1396از شرکت ساختمانی قدرت در ریاست ارشاد ،حج و اوقاف
والیت خوست تحصیل نشده است.
در برخی از ادارات بودجوی موارد اضافه پرداخت که ناشی از بی توجهی و ضعف کنترول داخلی
در اجراآت میباشد ،به مالحظ رسیده است ،بطور نمونه مبلغ ( )1.530.893افغانی اضافه
پرداخت در سال  1395در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،مبلغ ( )5.000دالر از
شرکت هوایی آریانا در سال  1395در ریاست اجرائیه ،مبلغ ( )1،181،568افغانی و مبلغ ()3057
دالر در سال  1395از شرکت نور آفتاب و فریداهلل مهرزاد در وزارت معارف ،مبلغ ()1،375،166
افغانی در سال  1395در شفاخانه رابعه بلخی ،مبلغ ( )177264افغانی در سال  1395از شرکت
لوژستیکی مخدوم زاده در قوماندانی لوای  6پولیس سرحدی والیت بلخ مبلغ ( )144،146افغانی
در سال  1394در ریاست پوهنتون کابل تحصیل نگردیده است.
در برخی ادارات معتمدین باقی و فاضل تثبیت شده اند ،طور مثال عبدالحکیم معتمد نقدی مبلغ
( )319799افغانی درسال 1395باقی و تقی الدین معتمد نقدی مبلغ ()10806362افغانی باقی
و مبلغ ( )7290000افغانی و مبلغ ( )110000دالر در سال  1394فاضل تثبیت گردیده است
که از معتمدین مربوط تصفیه و تحصیل نشده است.
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پرداخت وتصفیه دیون مستلزم تقویه بنیه مالی ادارات ،تحقق برنامه ها و درکل سبب توسعه و
پیشرفت فعالیت های آنها میگردد اما در برخی ادارات نسبت ضعف کنترول داخلی توجه کمتر
در زمینه صورت گرفته به طور نمونه مبلغ ( )5.020.993افغانی در سال  1394در ریاست اجرائیه
حکومت وحدت ملی بابت صرفیه برق ،مبلغ ( )2،500،000دالر قرضه سال مالی  1395در وزارت
مالیه ،مبلغ ( )3056831افغانی در سال  1396در قوماندانی امنیه والیت جوزجان ،مبلغ
( )9195193افغانی در سال مالی  1396در قوماندانی امنیه والیت خوست ،مبلغ ()61155069
افغانی در سال مالی  1396در قوماندانی امنیه والیت بلخ ،مبلغ ( )957500افغانی بابت سال
مالی  1394در مدیریت محبس والیت تخار ،مبلغ ( )1724263افغانی بابت سال مالی  1395در
مدیریت محبس والیت ننگرهار و مبلغ ( )6076035افغانی بابت سالهای مالی  1396-1395در
ریاست فواید عامه والیت ننگرهار تصفیه نشده است.
عدم تصفیه و تحصیل باقیات ماضیه نیز در بعضی ادارات به مالحظه رسیده که ناشی از کم
توجهی و ضعف کنترول داخلی در زمینه میباشد ،به گونه مثال مبلغ ( )29.431.736افغانی
باقیات سال های گذشته الی  1395از افراد و اشخاص در ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی،
مبلغ ( )5.128.755افغانی بابت باقیات در سالهای گذشته الی 1394در وزارت معارف ،مبلغ
( )54،824،524افغانی در سال  1395در وزارت مالیه ،مبلغ ( )1413680افغانی و مقدار
( )50226کیلو گندم در سال  1395از مستاجرین مربوطه در ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت
هرات ،مبلغ ( )331626افغانی طلبات سالهای مالی  1396-1394درک خدمات پستی در
ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت بلخ و مبلغ ( )615782افغانی طلبات سالهای مالی
 1396-1394درک خدمات پستی در ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت ننگرهار ،
تصفیه و تحصیل نشده است.
غصب زمین های دولتی نیز از مواردی است که بنابر ضعف کنترول داخلی در برخی ادارات به
مالحظه رسیده ،به گونه مثال موازی ( )208جریب زمین در ریاست معارف والیت ننگرهار توسط
اهالی منطقه و اشخاص غصب شده ،موازی ( )12909جریب زمین در ریاست ارشاد ،حج و اوقاف
والیت هرات ،موازی ( )101جریب زمین ملکیت ریاست حج و اوقاف والیت کابل توسط ی
تعداد اشخاص زورمند غصب گردیده که قابل استرداد به ملکیت دولت میباشد
کمیشن ترانسپورتی نسبت کم توجهی در برخی ادارات از جوانب ذیربط وضع نشده است ،به
گونه مثال مبلغ ( )117.171افغانی بابت کمیشن ترانسپورتی در سال  1395از شرکت الهام در
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،مبلغ ( )541،283افغانی در سال  1395از شرکت
بهرام در قوماندانی امن و نظم عامه ،مبلغ( )102312افغانی در سال  1395از شرکت سعادت آسیا
انترنیشنل در قوماندانی لوای نمبر ( )7امن و نظم عامه والیت ننگرهار تحصیل نشده است .
نسبت ضعف کنترول داخلی مبلغ ( )1.726.496افغانی تفاوت قیمت در سال  1395از محمد
نصیر قصاب معاون شرکت کریم غفور صمد در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ،مبلغ
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( )507،728افغانی در سال  1395از شرکت ضیا مرزی در یاست اجرائیه حکومت وحدت ملی،
مبلغ ( )6712020افغانی در سال مالی  1395از شرکت تجارتی نوروز پسران در قوماندانی قول
اردوی  209شاهین والیت بلخ ،مبلغ ( )147168افغانی در سال  1395از شرکت نصیر احمد در
مدیریت عمومی محبس والیت لوگر ،مبلغ ( )274050افغانی در سال مالی  1395در مدیریت
محبس والیت لغمان ،مبلغ ( )205،797،560افغانی از شرکت ساختمانی کومسن انشاط در سال
 1395در اداره انکشاف زون پایتخت تحصیل نشده است.
در برخی از ادارات تحویلخانه ها در ختم سال مالی موجودی نگردیده و در قسمت ترتیب ،تنظیم
و تذخیر و نگهداری سالم اموال و اجناس ،تعلیماتنامه تهیه و تنظیم امور تحویلخانه ها رعایت
نگردیده ،چنانچه اموال و اجناس کار آمد و غیرکار آمد و داغمه جات در اکثر ادارات از هم تفکی
نگردیده و در قسمت لیالم اجناس غیرکار آمد  ،داغمه جات و وسایط غیر قابل ترمیم در برخی
ادارات توجه الزم صورت نگرفته است که نمایانگر ضعف کنترول داخلی در زمینه میباشد.
در برخی از ادارات پرداخت های نادرست تثبیت شده طور مثال مبلغ ( )1،953،188افغانی و
مبلغ ( )1825دالر در سال مالی  1395در وزارت مالیه ،مبلغ ( )732764افغانی در سالهای
 1395-1394درک صرفیه برق از شرکت لوژستیکی رحیم زاده در ریاست کار و امور اجتماعی،
شهدا و معلولین والیت هرات ،مبلغ ( )576000افغانی در سال مالی  1396در ریاست امور
سرحدات و قبایل والیت کندهار تحصیل نشده است.
در برخی از ادارت اضافه مصرف صورت گرفته به گونه مثال مبلغ ( )8355یورو در سال  1395در
سفارت ج.ا.ا مقیم الهه و مبلغ ( )3761106افغانی بابت مصرف از برق در سال  1395در
قوماندانی قول اردوی ( )207ظفر والیت هرات به مالحظه رسیده است.
نسبت ضعف کنترول داخلی مبلغ ( )510،000افغانی بابت عدم تطبیق شرطنامه قرارداد تیل ،در
رابطه به مسافه رفت و برگشت وسایط در سال  1395از شرکت های مربوط در وزارت مالیه
تصفیه و تحصیل نشده است.
برخی ادارات بودجوی مرکزی و محلی در قسمت تطبیق کامل مشاهدات و یافته های تفتیش که
رسماً به آنها فرستاده شده توجه الزم نمی نمایند ،این امر سبب جلوگیری از تحصیل حقوق
دولت و رفع کاستی ها و ضعف های کنترولی در اجراآت آنها میشود به گونه مثال مبلغ
( )282300افغانی اضافه پرداخت از شرکتهای قراردادی و مبلغ ( )153142212افغانی باقیات
ماضیه از کارمندان و ادارات بابت سال مالی  1394در وزارت معارف تصفیه و تحصیل نشده ،مبلغ
( )53765850افغانی دیون ریاست صحت عامه والیت کابل بابت سال مالی  1394تصفیه
نگردیده ،مبلغ ( )334060افغانی جریمه تاخیر از شرکت آسیا فارما بابت سال مالی  1394در
ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبرخان تحصیل نشده ،مبلغ ( )4424702افغانی جریمه تاخیر از
شرکت عبدالخبیر و شرکت نوی سادات بابت سال مالی  1394در وزارت مالیه ،مبلغ ()8772233
افغانی از شرکت تجارتی مواد غذائی میزان سبزوار بابت سال مالی  1395در قوماندانی قول اردوی
صفحه| 28

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

 207ظفر تحصیل نشده ،مبلغ ( )13898808افغانی از زمری فرزند مقبول رئیس شرکت کام ایر
انترنشنل در قوماندانی قول اردوی ( )209شاهین بابت سال مالی  1395تحصیل نشده .مبلغ
( )2780346افغانی اضافه پرداخت از شرکت تجارتی و لوژستیکی نوی زاهد ذکی لمیتد و مبلغ
( )2126415افغانی از شرکت محمد ولی سلیم زوی لمیتد در ریاست عمومی محابس و توقیف
خانه ها تحصیل نشده ،مبلغ ( )237600افغانی مصارف نادرست از شرکت نوروز و پسران در سال
مالی  1394در قوماندانی لوای نمبر ( )6امن و نظم عامه والیت بلخ تحصیل نشده ،مبلغ
( )9869229افغانی دیون قوماندانی امنیه والیت جوزجان بابت سال مالی  1395تصفیه نگردیده،
مبلغ ( )10358600افغانی از عبدالمنان رئیس شرکت وحید زحل بابت سال مالی  1395در
قوماندانی امنیه والیت بلخ تحصیل نشده ،مبلغ ( )166320افغانی از شرکت ساختمانی یحی
یوسفی لند بلدرز انجنیری بابت سال مالی  1393در قوماندانی امنیه والیت غور تحصیل نشده،
مبلغ ( )130981افغانی مالیه از شرکت سخی زاده بابت سال مالی  1391در مدیریت محبس
والیت پنجشیر تحصیل نشده ،مبلغ ( )3150288افغانی اضافه تادیه از شرکت مسلم مشعل عمر
زی لمیتد در قوماندانی لوای نمبر ( )503پولیس سرحدی والیت کندهار تحصیل نشده ،مبلغ
( )2355304افغانی از تعداد ( )56تن مستاجر در ریاست ارشاد حج و اوقاف والیت هرات سال
مالی  1394تحصیل نشده ،مبلغ ( )24799847افغانی از شرکت برادران خوش بابت سال مالی
 1394در وزارت معادن و پطرولیم تحصیل نشده ،مبلغ ( )375528افغانی تفاوت مالیه از شرکت
لوژستیکی معین پوپل در وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل نشده ،مبلغ ( )1376120افغانی
باقیات ماضیه ذمت ادارات دولتی ،شرکتها ،موسسات ،افراد و اشخاص در وزارت ترانسپورت بابت
سال مالی  1395تصفیه نگردیده ،مبلغ ( )885339دالر امریکائی کمیشن بانکی از شرکتDAI
در وزارت انرژی و آب در سالهای مالی ( )1394 -1393تحصیل نشده ،مبلغ ( )2640000افغانی
کرایه از نثاراحمد قراردادی در ریاست میدان هوایی والیت کندهار بابت سال مالی  1395تحصیل
نشده ،مبلغ ( )1484530افغانی مالیه از شرکت ارباب جالل بابت سال مالی  1391در معینیت
تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحصیل نشده ،مبلغ ( )11246دالر امریکایی جریمه از شرکت دیزاین
و ساختمانی پرنسیپل بابت سال  1393در اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تحصیل نشده ،مبلغ
( )223506افغانی مالیه از رستورانت تاالر گلچین بابت سالهای مالی ( )1394-1392در ریاست
مالی و اداری والیت فراه تحصیل نشده ،مبلغ ( )576000افغانی کرایه دوکان از تعداد ( )160تن
مستاجر مربوطه بابت سال مالی  1394در ریاست مالی و اداری والیت کابل ،تحصیل نشده که
قابل تذکر میباشد.
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سفارش
ایجاب مینماید تا ادارات بودجوی مرکزی و محلی بخاطر بهبود مدیریت مالی و استفاده موثر از
منابع ،تحصیل به موقع کرایه ،مالیه ،جریمه تاخیر ،تفاوت قیمت ،باقیات ماضیه ،باقیداری
معتمدین ،کمیشن ترانسپورتی ،انتقال به موقع پول تضمین ،جلوگیری از مصارف نادرست و
اضافه مصرف اقدام و تدابیر الزم را به منظور تصفیه وجوه پیشکی ها و دیون اتخاذ و از پرداخت
های بدون اسناد حامی ،تاخیر در برآورد ثانی پروژه ها و تسلیم دهی اجناس از طرف قراردادیها
جلوگیری نموده و در مورد تحقق نتایج بررسی قبلی که قبالً با جزئیات به آنها فرستاده شده توجه
الزم نموده سیستم های کنترولی را به منظور جلوگیری از تداوم و تکرار موارد متذکره تقویه
نمایند.

 .3.3وضعیت قانونی یافته های بررسی
برخی ادارات در اجراأت مربوط شان موارد قانونی را کالً و یـا قسـماً رعایـت نمـی نماینـد کـه
بررسان اداره هنگام بازرسی های شان موارد عدم رعایت قوانین و مقررات را منحیث یافتـه
های بررسی تشخیص و بیرون نویس مینمایند که وضـعیت قـانونی یافتـه هـای بررسـی در
ادارات بودجوی مرکزی و محلی به شکل توحیدی ذیالً ارایه میشود:
 فقره ( )5ماده ( )66قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد که  10فیصد عواید حاصله(قبل از وضع کسرات) از درک خدمات مخابرات ،ترانسپورت هوائی ،هوتل ها و رستورانت های
دارای خدمات باال ،خدمات مخابراتی و خطوط هوائی به مفهوم این قانون عبارت از خدمات
مخابراتی (تهیه هرنوع خدمات تیلفونی ،انترنت و فکس) می باشد و خدمات مسافربری که
مبداء پرواز آن افغانستان باشد.
 فقره ( )1ماده ( )72قانون مالیات بر عایدات بیانگر آنست  ،اشخاصی که دارنده جواز تجارتینبوده ،مواد ،لوازم ،خدمات و امور ساختمانی را به ادارات دولتی ،شاروالی ها ،تصدی های
دولتی ،نهاد های خصوصی و سایر اشخاص قرارداد نمایند ،مکلف به تادیه هفت فیصد مالیه
ثابت به عوض مالیات بر عایدات پنداشته می شوند .این مالیه از وجوه قابل پرداخت وضع
میگردد.
بند دوم ماده هفتاد دوم قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد ":اشخاص دارنده جواز که
خدمات و مواد مندرج فقره ی این ماده را با نهاد های متذکره انجام میدهند تابع دو فیصد
مالیه قراردادی می باشند .مالیه مندرج این فقره در مقابل مکلفیت های مالیاتی بعدی قابل
محاسبه و مجرایی میباشد".
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ماده سیزده قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد( عاید حاصله ذیل تابع مالیات
برعایدات می باشد معاش ،مزد ،فیس ،کمیشن و مجموع عواید معامالت تجارتی ،صنعتی،
ساختمانی وسایر فعالیت های اقتصادی).
فقره سوم ماده چهارم قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد (مالیات برعایدات اشخاص
حقیقی از صفر الی پنج هزار افغانی معاف ،از پنجهزار ی الی دوازده هزار و پنجصد افغانی تابع
دو فیصد مالیه ،از دوازده هزارو پنجصد الی یکصد هزار افغانی تابع ده فیصد مالیه و از یکصد
هزار افغانی به باال تابع بیست فیصد مالیه میگردد).
فقره ( )1ماده ( )54قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد که عایدات بانکها  ،شرکتهای
سهامی  ،قرضه و سرمایه گذاری از درک مفاد سهم  ،تکت پولی  ،تخفیف یا تنزیل  ،کرایه ،
حق الزحمه  ،فیس  ،کمیشن و مفاد از معامالت سرمایوی تابع پرداخت مالیات بر عایدات
میباشد.
متحدالمال شماره ( )TSI-6099مورخ  1395/1/8آمریت محترم رهنمای حسابی  ،ریاست
محاسبات  ،ریاست عمومی خزائین وزارت مالیه در زمینه بیانگر آنست شرکت برشنا منحیث
ی تصدی دولتی مکلف به ارایه بیالنس و اظهار نامه و پرداخت مالیه به دولت میباشد ،بناً
مطابق حکم ماده ( )72قانون مالیات بر عایدات  ،ادارات دولتی حین پرداخت قیمت صرفیه
برق مکلفیت وضع دو فیصد مالیه را از مجموع مبلغ قابل پرداخت به شرکت برشنا داشته  ،که
حین اجرای حواله های پولی قیمت صرفیه برق به شرکت برشنا باید آنرا وضع و الی تاریخ دهم
ماه بعدی بحساب مربوط عواید دولت انتقال نمایند و متباقی پول صرفیه برق را بعد از وضع
پول مالیه به حساب مربوط برشنا شرکت انتقال نمایند.
ماده ( )66قانون مالیات برعایدات،صراحت دارد که از عواید حاصله ترانسپورت هوایی ( )5فیصد
مالیه تجارتی ( قبل از وضع کسرات ) قابل وضع میباشد
همچنان در ماده ( )9قانون اداره امور مالی و مصارف عامه چنین تصریح شده که مالیات و
عواید که در مطابقت به قانون از طرف دولت وضع میگردد بعد از تحصیل به دارایی عامه
تبدیل می شود.
فقره ( )1ماده ( )111قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد ( در صورت مغایرت
قراردادها ،موافقتنامه ها و سایر اسناد تقنینی با احکام این قانون به قانون مالیات برعایدات
ترجیح داده میشود.
ماده نهم مصوبه شماره ( )44مورخ  1391/11/9و ماده پنجم مصوبه شماره ( )5مورخ
 1392/2/2شورای محترم وزیران ،برای کارکنان باالمقطع الی ( )13000افغانی معادل معاش
کارکن بست سوم از طرف وزرا و روسای مستقل و باالتر از آن الی ( )27000افغانی معادل
معاش بست اول از جانب رئیس جمهور منظور میگردد.
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ماده ( )22مقرره طرز تضمین معتمد( ،وزیر ،آمر اعطا درجه اول و آمرین ادارات حسابی مربوط
به معتمدین را مراقبت نموده و از سالمتی جمع دهی اطمینان خود را حاصل نمایند).
براساس ماده ( )5.5و ( )5.6تعلیماتنامه محاسبه نقدی ،اداره میتواند پیشکی ها را برای
مصارف مختلف بشمول خریداریها ،سفریه و وجوه سردستی فراهم نماید.
متحدالمال شماره ( )3889مورخ  1381/3/3وزارت محترم مالیه ،چنین صراحت دارد،
کارمندان که پیشکی های خود را در ختم سال مالی تصفیه و محسوب ننماید با گذشت سال
مالی تابع ( )12درصد جریمه میگردد.
متحدالمال شماره ( )525763مورخ  1389/12/9ریاست عمومی عواید وزارت مالیه چنین
صراحت دارد (طرزالعمل شماره ( )6سال  1384سنجش مالیه تمام پرداخت های نقدی برای
کارمندان با معاش ماهوار آن یکجا سنجش و مطابق قانون مالیات برعایدات محاسبه میگردد).
متحدالمال شماره ( )AFO – 4مورخ  1396/05/18ریاست عمومی اداری وزارت محترم
مالیه چنین صراحت دارد "طوریکه مالحظه میگردد در بعضی از والیات کارمندان غرض ادامه
تحصیل به پوهنتون های خصوصی معرفی و برای شان بر عالوه مصارف تحصیل کرایه موتر هم
در نظر گرفته شده و تحصیل آنها نیز قبل و یا بعد از وقت رسمی میباشد ،بناً کارمندان فوق
الذکر شامل لست اضافه کاری شده نمی توانند از ادارات محترم تقاضآ به عمل می آید تا هرگاه
خالف اصول اجراآت صورت گرفته باشد مبالغ اجرا شده دوباره قابل وضع میباشد".
متحدالمال نمبر ( )TSi-4644مورخ  1388/3/13ریاست محترم خزاین وزارت مالیه( ،هرگاه
پول مصارفاتی بموقع مقرره تحویل حساب ( )600100نشود با گذشت سال مالی تحت دوازده
فیصد جریمه قرار میگیرد.
نامه شماره ( )RSI-655692مورخ  1390/1/21مدیریت اشخاص حقیقی آمریت رهنمود و
تعبیر قانون ریاست خدمات حقوقی و پالیسی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه و ماده ()21
قانون تدارکات  ،خریداری بیشتر از پنجصد هزار عمده تلقی و تحت مالیه قرار میگیرد.
فیصله شماره()174مورخ 1352/12/ 12و فیصله شماره()514مورخ  1356/6/21و متحدالمال
شماره ( )4644مورخ  1388 /3/13بورد عواید وزارت مالیه چنین آمده است( ،تا زمانیکه
حواله های پیشکی قبلی محسوب نشود ازا جرای حواله های بعدی خود داری گردد)
نامه شماره ( )16939مورخ  1393/1/30ریاست محترم عمومی خزاین وزارت مالیه در رابطه
به تصفیه باقیداران سنوات ماضیه و معتمدین سال جاری چنین حکم مینماید (حواله های
طورتحویل بعد از تاریخ اجرا و بعد ازگذشت چهار هفته،حالت محسوبی را بخود بگیرد).
نامه شماه ( )RSI-525763مدیریت اشخاص حکمی ،آمریت رهنمود و تعبیر قانون ،ریاست
خدمات حقوقی و پالیسی عواید  ،ریاست عمومی عواید  ،معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه
در ی قسمت آن تذکره رفته که امتیاز خرج دسترخوان صرف برای کارمندان عالیرتبه در
نظر گرفته شده است  ،هرگاه مصارف مذکور در موارد خاص که اداره الزم داند به مصرف برسد
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تابع مالیه قرار نمیگیرد .و در صورتیکه پول خرچ دسترخوان به مصارف شخصی به مصرف
برسد در آن صورت تابع مالیه قرار میگیرد.
فقره ( )2ماده سوم قانون تحصیل باقیات بابت ( )12فیصد جریمه ،چنین حکم مینماید "
باالی تمام معامالت که در جریان سال مالی محسوب ناشده باقی میماند باید ()12
فیصدجریمه وضع شود".
ماده ( )3مقرره تحصیل باقیات چنین صراحت دارد ( شعبه مالی مکلف است نوعیت مقدار
باقی قابل تحصیل را قلمداد وغرض تحصیل به دوایر مربوطه ابالغ ودر هرماه ی مرتبه آنرا
تعقیب نماید).
ماده  5،5و 5،6تعلیماتنامه محاسبه نقدی،اداره میتواند تادیات پیشکی را به کارمندان و
قراردادیها جهت مصارف مختلف (شامل خریداریها و سفریه ها) تادیه نمایند ،تمام تادیات
پیشکی باید در جریان همان سال محسوب گردیده و رئیس اداری اطمینان حاصل نمایدکه
تادیات پیشکی بصورت سیستماتی و در زمان معین محسوب گردیده است و یا خیر؟
تعلیماتنامه محاسبه نقدی فصل ( )10پاراگراف  7.2چنین صراحت دارد "تمام مبالغ پیشکی
ها طی ( )30روز بعد از دریافت و یا هم بدون استثنا طی همان سال مالی باید محسوب گردد.
ماده ( )77مقرره تنظیم امور مالی ومصارف عامه چنین صراحت دارد ( واحد های بوجوی
مکلف اند بمنظور جمع آوری دیون مربوط تدابیر ذیل را اتخاذ نمایند .داشتن حسابات و اسناد
مناسب در مورد تمام مدیونین .بشمول مبالغ دریافت شده از پرداخت های قسمتی .ارجاع
قضیه به سارنوالی .مشروط بر این که از نظر اقتصادی مؤثر باشد).
فقره ( )2ماده ( )10قانون اداره امور مالی و مصارف عامه چنین صراحت دارد :هیچ شخص
نمیتواند بدون موجودیت صالحیت قانونی به بهانه موقف وظیفوی رسمی با داشتن اجازه
قانونی ،وجوه دارائی های عامه بشمول امالک دولتی را تصاحب و دریافت نماید.
فقره ( )5ماده ( )92مقرره تنظیم امور مالی و مصارف عامه چنین حکم مینماید (مامورین مالی
و حسابی مکلف اند معیارهای ذیل را رعایت نمایند).
 -1دفاتر عمومی کتب وجوه نقدی یا اسناد مشابه
 -2خلص اسناد معلوماتی اساسی بشمول ژورنال های عمومی وخالصـه معـامالت وسیسـتم
گزارشدهی تفتیش داخلی ارزیابی ها و
 -3اسناد اثباتیه عمده بشمول کل فورمه های صادر شده درمقابل ارزش ،اسـناد حفـظ شـده
پرداخت های اجرا شده ،اوراق پرداخت ،اسناد یـا چـ

هـای مسـترد شـده ،ارائـه اسـناد

تدارکات  ،قرار داد ها  ،اسناد رسید واسناد مشابه که مربوط دریافت یا پرداخت پول باشد.
 -4دفاتر فرعی بشمول کارت های موجودی واسناد مربوط به دارایی های که ازتملـ

خـارج

گردیده یا تعهداتی که اجرا شده باشد
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 -5اسناد محاسباتی متمم بشمول اسناد راجستر وجوه نقدی صورت حسابات بـانکی و اسـناد
گزارش دهی .
 جز ( )3فقره ( )5ماده ( )2مرحله ( )14بخش حکومتداری خوب و چهار چوب حسابداریتعلیماتنامه محاسبه نقدی تصریح میدارد ( معاشات وسایر پرداخت ها توسط معتمد با اشتراک
هیشت نظارتی بعد از در یافت وجوه نقدی امضاء کارمند در مقابل نامهای آنها که در ستون
مربوطه درج میباشد امضا و یا شصت نمایند).
 بند ( )4ماده ( )60مقرره تنظیم امور مالی و مصارف عامه آمده است: -1تحصیل عواید دولت در زمان واجب االدا بودن و تحویل فوری آن به بان .
 -2تعقیب جدی مدیونین به منظور تحصیل فوری مبالغ قابل دریافت و تحویل آن به بان .
-

-

-

-

-

در بند ( )36اصولنامه اجرای بودجه سال مالی  1394آمده است که " تمام واحدهای بودجوی
مکلف اند تا پول پیشکی های خویش را الی ختم سال مالی باید تصفیه نمایند ".عالوه بر آن
مطابق به مکتوب شماره ( )TSI-4644مورخ  1388/3/13مدیریت باقیات آوانسی ،مدیریت
عمـومی راپوردهی ،ریاست عمومی خزائین وزارت مالیه و متکی به فیصله شمـاره ( )174مورخ
 1352/12/12و شماره ( )514مورخ  1356/6/21بورد عواید وزارت مالیه  ،حواله های پیشکی
در ظرف مدت چهار هفته محسوبی آن تکمیل و از وجه معتمد مجرا گردد.
در اصول نامه اجرای بودجه سال  1394آمده است که بودجه مالی سال  1394با جزئیات هر
فصل محاسبه گردیده و واحد های بودجوی مکلف به رعایت مصارف در محدوده هر فصل
میباشد طلبات و باقیات سالهای گذشته از داخل بودجه سال مالی  1394قابل اجرا نبوده مگر
اینکه ریاست عمومی بودجه بعد از ارزیابی و تحلیل موافقه خویش در مورد ابراز بدارند.
ماده ( )73اصول نامه اجرای بودجه سال  1394که طی فرمان شماره ( )142مورخ
 1393/11/15مقام عالی ریاست جمهوری توشیح گردیده چنین حکم مینماید (تمام واحدهای
بودجوی مکلف اند تا پول پیشکی خویش را الی ختم سال مالی باید تصفیه نماید).
در اصول نامه اجرای بودجه سال  1395آمده است که بودجه مالی سال  1395با جزئیات هر
فصل محاسبه گردیده و واحد های بودجوی مکلف به رعایت مصارف در محدوده هر فصل
میباشد طلبات و باقیات سالهای گذشته از داخل بودجه سال مالی  1395قابل اجرا نبوده مگر
اینکه ریاست عمومی بودجه بعد از ارزیابی و تحلیل موافقه خویش در مورد ابراز بدارند.
در بند ( )37اصولنامه اجرای بودجه سال مالی  1396آمده است که تمام واحد های بودجوی
مکلف اند تا پول پیشکی های خویش را الی ختم سال مالی باید تصفیه نمایند و موضوع
تصفیه پیشکی ها از جانب بررسان اداره عالی بررسی حین بررسی مالی ادارات جداً مورد
بررسی قرار گیرد .
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در اصولنامه اجرای بودجه سال مالی  1396آمده است که بودجه مالی سال  1396با جزئیات
هر فصل محاسبه گردیده و واحد های بودجوی مکلف به رعایت مصارف در محدوده ،هرفصل
میباشد .طلبات و باقیات سالهای گذشته از داخل بودجه سال مالی  1396قابل اجرا نبوده ،مگر
اینکه وزارت مالیه بعد از ارزیابی  ،تحلیل و موافقه کتبی خویش را در مورد ابراز بدارد.
فقره( )2ماده  42قانون تدارکات سابق چنین صراحت دارد ( تضمین آفر با رعایت مندرجات
شرطنامه در احوال ذیل قابل استرداد نمی باشد .تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت
معینه تسلیمی آن .انکار داوطلب از پذیرش تصیحح اشتباهات حسابی در ورق آفر .اجتناب از
عقد قرارداد تدارکات مطابق شرطنامه از طرف داوطلب برنده .فراهم نکردن تضمین اجرای
قرارداد مطابق شرطنامه از طرف داوطلب برنده .ارایه معلومات کاذب از طرف داوطلب در رابطه
به اهلیت آن).
فقره ( )4ماده ( )32قانون تدارکات چنین صراحت دارد :اداره در صورتی وجوه بدل تدارکات را
به قراردادی پرداخت مینماید که هیشت موظف مطابق حکم مواد ( )59و ( )60این قانون،
تدارکات را معاینه و تصدیق نموده و از تسلیمی اجناس یا خدمات یا پیشرفت و اکمال کار به
قید تاریخ ،تائید و امضا نموده باشد.
طبق فقر  3جز  3ماده  42قانون تدارکات ،اجتناب از عقد قرارداد مطابق شرطنامه از طرف
داوطلب تضمین قابل استرداد نمیباشد.
طبق فقر 2ماده  43قانون تدارکات و به اساس فقره ( )8حکم ( )75طرزالعمل تدارکات عامه
تضمین اجرای قرارداد شرکت برنده درصورت عدم اجرای تعهدات مندرج شرطنامه به واردات
دولت تحویل قابل استرداد نمیباشد.
فقره چهارم ماده سوم قانون تدارکات چنین صراحت دارد ( آفر سندی است که به منظور تهیه
قرارداد توسط داوطلب در مقابل دعوت یامطالبه جنسی برتهیه وتدارک اجناس .خدمات و امور
ساحتمانی ارایه میگردد که درآن تعداد یامقدار .مشخصات .قیمت فی واحد قیمت مجموعی
وسایر شرایط ضروری توضیح میگردد).
ماده ( )14قانون تهیه و تدارکات در مورد چنین صراحت دارد :اداره نمی تواند عالیم تجارتی،
حقوق مخترع و مکتشف ،طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیاوی  ،محل تولید ،مولدین یا
فراهم کننده گان معین را در مشخصات تخنیکی ذکر نماید .افزون بر آن حکم شانزدهم بند
اول طرزالعمل تدارکات در مورد استفاده از نام های خاص تجارتی چنین مشعر است ،درج
عالیم خاص تجارتی ،نام،نشان،حق امتیاز ،نوع ،منبع،تولید کننده ،سازنده و شماره مشخصه در
توضیح جنس مجاز نمیباشد .همچنان بند  1ماده  27شرایط عمومی قرارداد در مورد چنین
صراحت دارد .خساره (جریمه) های نقدی ( )0.1فیصد تآخیر در تحویلدهی اجناس قرارداد فی
روزکاری از سر جمع قیمت قرارداد قابل وضع میباشد.
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فقره ( )5ماده ( )21قانون تدارکات چنین صراحت دارد (فروشنده که نازلترین نرخ را ارایه و
شرایط اداره را طبق مندرجات در خواست نرخ دهی تکمیل نموده باشد .از طرف هیشت
تدارکات به حیث برنده انتخاب میگردد).
بند اول ماده ( )58قانون تدارکات چنین صراحت دارد (هرگاه در ایفای تعهدات مندرج قرارداد.
تآخیر صورت گیرد .قراردادی مطابق مندرجات قرارداد تدارکات ،مکلف به پرداخت مبلغ
موافقه شده ناشی از تآخیر دانسته میشود .موارد عدم پرداخت در قرارداد های که میعاد زمانی
در اکمال آن مهم نباشد در طرزالعمل مربوطه پیش بینی میگردد.
ماده ( )8شرایط قرارداد حق االجاره در ارتباط به جرایم تاخیر مستاجرین چنین صراحت دارد
{میعاد معین پرداخت حق االجاره از تاریخ عقد قرارداد الی ( )60شصت روز میباشد ،در
صورت عدم پرداخت حق االجاره در میعاد معین اجراآت ذیل صورت میگیرد( .الف) :از 30 -1
روز تاخیر در پرداخت اجاره بها دو فیصد اجاره بهای ساالنه به طور جبران خساره به منظور
تاخیر در پرداخت اخذ میگردد( .ب) :از  60 – 31روز تاخیر در پرداخت اجاره بها ده فیصد
اجاره بهای ساالنه به طور جبران خساره به منظور تاخیر در پرداخت اخذ میگردد( .ج) :از 61
در تاخیر در پرداخت حق االجاره الی  180روز پنجاه فیصد اجاره بهای ساالنه بطور جبران
خساره به منظور تاخیر در پرداخت اخذ میگردد}.
ماده ( )16فقره ( )1و بند ( )6قانون تهیه و تدارکات در مورد چنین صراحت دارد :داوطلب
واجد شرایط ذیل در مراحل تدارکات اشراک نموده می تواند  ،لیاقت و ظرفیت مسلکی و
تخنیکی ،منابع مالی ،تجهیزات و سایر تسهیالت فزیکی ،قابلیت اداری ،تجربه کافی در موضوع
تدارکات ،شهرت نی تجارتی وکارکنان الزم را برای تدارکات داشته باشد.
ماده ( )28بند ( )2قانون تهیه و تدارکات چنین صراحت دارد "تضمین اجرای قرارداد که
نوعیت مدت و اندازه آن جهت ایفای مکلفیت های ناشی از قرارداد در شرطنامه یا در مطالبه
پیشنهاد درج میگردد و بعد از ختم قرارداد و ایفای تعهدات قراردادی مسترد میشود.
بند دوم و ششم ماده یکصدو هشتم طرزالعمل تدارکات چنین صراحت دارد :بند دوم "در
قرارداد های امور ساختمانی و خدمات مشورتی ،اندازه جریمه تاخیر بین  0.05الی  0.1فیصد
قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر.
بند ششم حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی ده فیصد قیمت مجموعی قرارداد
میباشد  ،هرگاه مجموع مبلغ محاسبه شده جریمه تاخیر یا غیابت به حد اکثر خود برسد ،
اداره میتواند قرارداد را فسخ نموده  ،اجراآت بعدی را در زمینه مرعی دارند
ماده  49.1شرایط عمومی قرار داد چنین صراحت دارد (خساره های نقدی یا جریمه تاخیر
برای تمام امور ساختمانی مبلغ  %0.1فیصد قیمت نهایی قرارداد از قرار فی روز میباشد حد
اکثر مبلغ خساره های نقدی برای امور ساختمانی مبلغ  %10ده فیصد قیمت نهایی قرارداد
میباشد).
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مطابق به ماده ( )27-1شرایط عمومی قراداد ،هرگاه قراردادی در تحویلی اجناس شامل
قرارداد تاخیر نماید در بدل هر روز تابع ( )0.1فیصد جریمه از سر جمع قیمت قرارداد میگردد.
هرگاه شرکت برنده ،اجناس شامل قرارداد را در وقت معینه تحویل نکند در فی هفته ()0،5
فیصد جریمه تاخیر از مجموع قیمت قرارداد قابل وضع میباشد.
مطابق بند ( )14اصولنامه اجرای بودجه سال مالی  1394و بند ( )15اصولنامه اجرای بودجه
سال مالی  1395که چنین صراحت دارد  :تمام مامورین دولت (پائین رتبه و عالیرتبه)
نمیتواند در وقت رسمی همزمان از دو مرجع معاش اخذ نماید.
ماده ( )2قانون تنظیم معاشات مقامات دولتی چنین صراحت دارد ( معاونین ریاست عمومی
که از جمله کارکنان خدمات ملکی نباشند ضریب  3می باشد).
ماده ( )32اصولنامه اجرای بودجه سال مالی  1395چنین صراحت دارد ( معاشات کارمندان
پروژه های انکشافی اختیاری طبق الیحه یعنی طرح پالیسی رهنمود پرداخت معاش کارکنان
پروژه های حمایوی  NTAتنظیم گردد .به هیچ وجه معاش ماهوار از  250،000افغانی تجاوز
ننماید .در صورت پروژه های غیر اختیاری الیحه طرح پالیسی رهنمود پرداخت معاش کارکنان
پروژه های حمایوی  NTAرا الی منظوری طرح جدید جدآ مراعات گردد وبعد از آن طرح
جدید قابل تطبیق میباشد).
بند اول و چهارم ماده هفتم مقرره تنظیم سفریه  ،کرایه و جیب خرچ چنین صراحت دارد:
بند اول :سفر کننده به داخل کشور  ،روزانه مبلغ یکهراز ( )1000افغانی مستحق سفریه
میباشد.
بند چهارم :در سفرهای زمینی مسافه های از ( 20الی  )150کیلومتر ی روز محاسبه شده ،
کارکن مستحق سفریه بوده و از مسافه کمتر از ( )20کیلو متر صرف نظر میشود.
بند ( )2ماده ( )7مقرره تنظیم امور کرایه و جیب خرچ ها چنین صراحت دارد  ،سفرکننده به
خارج از کشور که مصارف سفر آن بدوش دولت باشد طبق جدول ضمیمه شماره ( )1مقرره
مستحق سفریه میگردد.
مطابق ماده ( )5فصل دوم مقرره تنطیم امور کرایه ،سفریه و جیب خرچ ،برویت اسناد اصولی
پرداخت میگردد.
ماده ( )3مقرره تنظیم امور کرایه ،سفریه و جیب خرچ ،چنین صراحت دارد :
 -1احکام این مقرره در مورد اشخاص ذیل حین مسافرت های رسمی به داخل و خارج کشور
قابل تطبیق میباشد -1 .مقامات دولتی  -2کارکنان دولت و حسب احوال اعضای فامیل آنها،
 -3منسوبین اردوی ملی ،پولیس ملی ،امنیت ملی ،منسوبین سایر وزارت ها و ادارات دارای
تشکیالت نظامی -4 ،تیم های ورزشی جهت انجام مسابقات -5 ،سایر اشخاص که بنا بر لزوم
دید مقامات ذیصالح بمنظور اجرای امور رسمی به داخل و خارج کشور سفر نمایند.
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 متحدالمال شماره ( )1054069مورخ  1394/11/17مدیریت محترم عمومی بودجه عادی ،آمریت بودجه  ،ریاست مالی و حسابی ریاست عمومی اداری وزارت مالیه پیرامون پرداخت
اضافه کاری برای کارمندان صادر گردیده و در ی قسمت آن چنین آمده است  :واحد های
بودجه میتوانند صرف ده فیصد فند.
 ماده دوم و سوم قانون تنظیم فعالیت وسایط ترانسپورتی و مصوبه شماره ( )1414مورخ 1385/1/27شورای وزیران در رابطه به وضع سه فیصد کمیشن ترانسپورتی ،وضاحت دارد.
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 .3.4تفصیل مشاهدات و یافته های بررسی در ادارات بودجوی مرکزی و محلی
ادارات مرکزی و محلی و واحد های مربوطه شان

یافته ها و مشاهدات مهم بررسی به تفکی
ذیالً ارایه میشود:
نوت :وضعیت قانونی یافته های بررسی در جز ( )3.3بخش سوم گزارش قابل مالحظه است.
 .1مشرانو جرگه (نتایج بازرسی سال مالی )1396
 .1.1مصارف بدون اسناد حامی

مبلغ ( )6،689،361افغانی بابت مصارف بدون اسناد و مقدار ( )16،243لیتر تیل پطرول
در سال مالی  1396بدون استحقاق مصرف شده که از اشخاص مربوط تحصیل نشده
است.
 به مالحظه ( )19قطعه حواله جمعاً مبلغ ( )6،689،361افغانی جهت پرداخت مصارف سفر،کرایه و سفریه سناتور صاحبان پرداخت گردیده اما اسناد اصولی که مبین سفر افراد سفر
کننده مثل بوردینگ پاس ،گزارش سفر ،اسناد تداوی و فورم (م )13به مالحظه نرسید.
شعب مربوط در پاسخ به یافته های بررسی تحریر داشته " با وصف اینکه مکرراً بوردنگ پاس و
اسناد سفر از هیشت سفر کننده تقاضا گردیده اما اسناد مورد نظر به این آمریت ارایه نشده و
فورم (م )13در سال مالی  1396در اسناد سفر مورد استفاده قرار نگرفت اکنون در سال 1397
مورد استفاده قرار می گیرد.
در نتیجه ضعف در تطبیق سیستم کنترول داخلی و عدم رعایت مقرره تنظیم امور کرایه،
سفریه و جیب خرچ و حکم تعلیمات نامه محاسبه نقدی در ریاست مشرانو جرگه باعث گردیده
تا اسناد سفر از سفرکننده گان و برای کسانیکه جهت تداوی مساعدت صورت گرفته اسناد آن
ارایه نشده و فورم (م )13نیز ترتیب نگردیده است .روی این ملحوظ در عدم موجودیت اسناد
اصولی و حاوی مبلغ ( )6،689،361افغانی غیر قابل مجرایی می باشد.
 برویت جدول ارایه شده آمریت ترانسپورت به تعداد هشت عراده وسایط برای رئیس صاحبمجلس سنا توظیف گردیده که شامل دو عراده موتر لندکروزر زرهی ،سه عراده کروال ،ی
عراده پرادو و دو عراده هایس می باشد.
از جمله تعداد شش عراده وسایط اضافی برای تعداد چهار عراده آن طی سال مالی 1396
مقدار ( )6800لیتر تیل پطرول توزیع شده که غیر قابل مجرایی بوده و قابل تحصیل می باشد.
و برای دو عراده واسطه تیل توزیع نگردیده است.
مزید برآن برای ی تعداد آمرین وسایط مشخص توظیف گردیده و برای این وسایط تیل
توزیع گردیده است که ذیالً تذکر داده می شود:
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موتر کروال پلیت نمبر ( )6665دولتی برای آمر دفتر نایب اول آقای عزیز اهلل مقدار ()2230
لیتر تیل پطرول.
موتر کروالی پلیت ( )6667دولتی برای آمر دفتر نایب دوم آقای محمد عیسی مقدار ()2401
لیتر تیل پطرول.
موتر کروالی پلیت ( )7127دولتی برای آمر دفتر منشی مجلس آقای حسیب اهلل مقدار
( )2411لیتر تیل پطرول.
موتر کروالی پلیت نمبر (  )7128دولتی برای آمر دفتر نایب منشی مجلس آقای محمد
یعقوب مقدار ( )2401لیتر تیل پطرول.
 .1.2پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )2،600،610افغانی پیشکی های محسوب ناشده در سال مالی  1396از معتمدین
نقدی مشرانو جرگه تصفیه و تحصیل نشده است
 طوریکه حواله (م )16نمبر ( )110مورخ  1395/12/25حاوی مبلغ ( )3،000،000سه میلیونافغانی بابت سفریه های عاجل که وجه محمد اشرف معتمد نقدی مشرانو جرگه حواله گردیده
است مورد بازرسی قرار گرفت به مالحظه رسید که ذریعه تعداد ( )18قطعه (م )12مبلغ
( )2،142،664افغانی محسوب و مبلغ ( )857336افغانی آن بدون تصفیه باقیمانده که با ٪12
جریمه آن مبلغ ( )960216افغانی می شود از نزد محمد اشرف معتمد قابل تحصیل می باشد.
 به مالحظه پیشکی های سال مالی  1396مبلغ ( )6،274،696افغانی وجه گالجان معتمدنقدی طور تحویل تادیه صورت گرفته که جمله مبلغ ( )5،363،763افغانی آن محسوب و مبلغ
( )910،933افغانی آن نا تصفیه باقیمانده که با جریمه قانونی آن جمعاً مبلغ ()1020244
افغانی از موصوف قابل تحصیل می باشد.
 به مالحظه حواله شماره ( )478مورخ  1396/7/3حاوی مبلغ ( )333150افغانی بابتخریداری پرنتر چاپ کارت ،پرنتر رنگه و اسکنر ضرورت ریاست منابع بشری به حساب جالل
الدین فروشنده طور تحویل و اجراَ و پرداخت گردیده مورد بازرسی قرار گرفت به مالحظه
رسید که مبلغ متذکره الی اخیر سال مالی  1396تصفیه نگردیده است.
 به مالحظه حواله شماره ( )175مورخ  1396/2/2حاوی مبلغ ( )287000افغانی بابت ساختسه باب پوست بکس ضرورت آمریت حفظ و مراقبت در وجه غالم حسین فروشنده طور
تحویل اجرا گردیده است مورد بررسی قرار گرفت اسناد محسوبی مبلغ مذکور بدون تصفیه
مانده است.
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 .1.3دیون تصفیه ناشده
تعداد ( )91تن سناتوران مشرانو جرگه مبلغ ( )56،125،000افغانی در سال مـالی 1396
مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
 نظر به معلومات ارایه شده از مجموع مبلغ ( )78800000افغانی قرضه اعطا شده برایسناتوران مبلغ ()20675000افغانی آن تحصیل و مبلغ ( )56125000افغانی ذمت تعداد
( )191تن سناتور باقیمانده و تصفیه نشده است.
با توجه به احکام مقام محترم ریاست جمهوری وجوه متذکره از سال  1394بدین سو ذمـت
یکتعداد سناتوران محترم بابت قرضه خریدار موتر وکرایه خانه باقیمانده و وظایف یـ

تعـداد

آنها در مجلس سنا قبالً ختم گردیده است با توجه به حکم شـماره ( )1270مـورخ1396/4/7
ماهوار مبلغ ( )5000افغانی قرضه از معاشات آنها وضع میگردد که بدین ترتیب از صدور حکم
مقام محترم ریاست جمهوری و روند تحصیل قرضه ها مدت ده سال سپری شده وبا وجود آن
هم ( )74فیصد قروض تادیه و پرداخت نگردیده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا شعبات ذیربط در قسمت تصفیه تحصیل مصارف بدون اسناد حامی،
پیشکی ها و دیون اقدام و تدابیر الزم را در جهت تقویه سیستم کنترول داخلی اتخاذ و عملی
نمایند .
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 .2ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا (نتایج بازرسی سال مالی )1395
 .2.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )1،201،272افغانی بابت اضـافه پرداخـت در سـال  1395از قـراردادی مربـوط
تحصیل نشده است .
 به اثر بازرسی قرارداد ( )8قلم گوشت با شرکت فضل الحق قرغه یی از تاریخ  1394/2/23الی 1395/2/23به قیمت مجموعی مبلغ ( )30.245.380افغانی به مالحظه رسید که اداره محترم
قبل از انقضای میعاد قرارداد به عقد قرارداد جدید با شرکت مذکور بتاریخ 1394/12/1
قرارداد نموده و مقدار ( )167.785کیلو گوشت ،از قرار فی کیلو گوشت ( )298افغانی به مبلغ
( )4.999.993افغانی مبادرت ورزید است  ،قرارداد جدید ی قلم گوشت مرغ بدون بال و
گردن که قلم شماره  4قرارداد مرعی االجرا  8قلم گوشت میباشد  ،فیات ان به مقایسه قرار
داد مرعی االجرای مبلغ ( )80افغانی بیشتر میاشد  ،به این مفهوم که در قرارداد  8قلم
گوشت قیمت ی کیلو گوشت مرغ بدون بال و گردن مبلغ ( )218افغانی که الی تاریخ
 1395/2/23اعتبار داشته ،عین جنس از قرار فی کیلو مبلغ ( )298افغانی بتاریخ 1394/12/1
قرارداد نموده اند  ،بمالحظه حواله های شماره ( )281مورخ  )282(،1395/1/24مورخ ()379
 1395/2/19و سنجش بررسان تعداد ( )15قطعه راپورسید حاوی مقدار ( )130.569.1کیلو
گرام گوشت مرغ بدون بال و گردن در زمان اعتبار قرارداد قبلی از قرارداد دومی جنس اخذ
گردیده و پول آن از قرار فی کیلوگرام مبلغ ( )298افغانی به جانب قرار دادی تادیه شده و
در فی کیلو گرام مبلغ ( )80افغانی و در مجموع مبلغ ( )1044552افغانی اضافه پرداخت
صورت گرفته است.
 قرارداد خریداری سه قلم تیل دیزل ،پطرول و سوپر ریاست عمومی اداره امور با شرکت شـایقعلیمی به مبلغ ( )67.320.672افغانی بشکل چهارچوبی حسب فیصـله شـماره ( )996مـورخ
 1395/3/8کمیسون محترم تدارکات ملی از قرار فی لیتر تلیل دیزل به مبلـغ ( )33افغـانی و
فی لیتر تیل پطرول مبلغ ( )39افغانی و فی لیتر تیل سوپر مبلغ ( )47افغانی منظور گردیده و
اطالعیه عقد قرارداد ذریعه صادره شماره ( )1360مورخ  1395/4/24ریاست محترم تـدارکات
به شرکت ارسال گردیده است.
به اساس پشنهاد اداره امور و حکم شماره ( )1126مـورخ  1395/3/14مقـام محتـرم ریاسـت
جمهوری بنابر معاذیر امنیتی توقف وسایط حمله و اجرای کرایه برای مامورین اداره و پرداخت
قیمت تیل برای مقامات آن اداره به استثنای تیل و روغنیات برای وسایط معاونین مقـام عـالی
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ریاست جمهوری ،نماینده فوق العاده در امور اصالحات و حکومتداری خوب  ،خانم اول کشور و
وسایط متفرقه عملیاتی ،ریزرفی و امبوالنس ،منظور گردیده است و توزیـع تیـل  ،روغنیـات و
ذخیره نمودن آن در ریاست تخنی

و ترانسپورت اداره امور ریاست جمهوری متوقف گردیده

است.
موضوع به شرکت از طرف اداره نگاشته شده ،شرکت در پاسخ نگاشته که در شرطنامه قرارداد
تعهد به رسانیدن سه قلم تیل به ذخایر ریاست محتـرم تخنیـ

و ترانسـپورت از طـرف ایـن

شرکت صورت گرفته در صورتیکه توزیع تیل بـرای وسـایط آن اداره از طریـق پمـس ستیشـن
صورت گیرد ،نیاز به تجدید فیات بوده در فی لیتر تیل دیزل مبلغ ( )2.5افغانی و در فی لیتـر
تیل پطرول مبلغ ( )3افغانی و در فی لیتر تیل سـوپر مبلـغ ( )3.5افغـانی بایـد افـزود بعـد از
مذاکره شرکمت مذکور در فی لیتر مبلغ ( )0.20افغانی تخفیف را قبول نموده اسـت و بـدین
ترتیب قیمت قرارداد از مبلغ ( )67.32.672افغـانی بـه قیمـت مبلـغ ( )72.056.369افغـانی
افزایش یافته است
موضوع افزایش قیمت ،حسب فیصله شماره ( )1153مـورخ  1395/15/16کمیسـیون محتـرم
تــدارکات ملــی منظــور و قــرار داد از تــاریخ  1395/5/18الــی تــاریخ  1395/9/30مقــدار
( )1168688لیتر تیـل ( )L.2-62از قـرار فـی لیتـر مبلـغ ( )35.3افغـانی مقـدار ()467071
لیترپطرول  A-92از قرار فی لیتر مبلغ ( )41.8افغانی ومقدار ()224217لیتر تیل سـوپر A-
 95از قرار فی لیتر مبلغ ( )50.3افغانی جمعاً به ارزش مبلغ ( )72056369افغانی با شـرکت
شایق علیمی عقد قرار داد گردیده است .
بعد از تجدید فیات قرارداد ،به اساس پیشنهاد جداگانه ریاست محترم عمومی اداره امور و حکم
شماره( )2763مورخ  1395/8/20مقام محترم ریاست جمهوری موضوع توزیع روغنیات بـرای
وسایط کمافی سابق طور مصرف قطعی و برای وسایط عملیاتی  ،خـاص و ریـزرف بـه اسـاس
گردش کیلومتر منظور گردیده است.
ریاست تهیه و تدرکات بتاریخ  1395/5/1قرارداد خریداری سه نوع تیل را با شـرکت محتـرم
احمد میالد رومان با استفاده از روش منبع واحد به مبلـغ مجمـوعی ( )4.966.160افغـانی
عقد قرار داد نموده است.
به مالحظه م  16نمبر ( )907مورخ  1395/7/14بابت قیمت تیل پطرول ،دیزل و تیـل سـوپر
حاوی مبلغ ( )4.966.160افغانی وجه شرکت احمد میالد رومان لمتد قـراردادی منبـع واحـد
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سه نوع تیل تادیه گردیده ،تفاوت فیات بین دو قرارداد ،با در نظر داشت کمیته جنس قـرارداد
منبع واحد ذیالً توضیح میگردد.

شماره

نوعیت تیل

مقدار

فیات شرکت

فیات شرکت

شایق علیمی

احمد میالد

تفاوت

تفاوت در مجموع

رومان

1

تیل
دیزل()L.2-26

43000

35.3

38.48

3.18

136.740

2

لیتر
پترول(A(-92

38000

41.8

43.68

1.88

71.440

3

تیل
سوپر(A(-95

31000

50.3

53.28

2.98

92.380

مجموع

با توجه به توضیحات فوق ریاست محترم تخنی

300.560

و ترانسپورت به اساس سند فرمایشی شماره

( )2664مورخ  1395/21مقـدار ( )8000لیتـر تیـل پتـرول ( )23000لیتـر دیـزل (و مقـدار
( )23000لیتر تیل سوپر را از شرکت احمد میالد رومان تقاضا و اخذ نموده ،این در حالیسـت
که سه روز قبل با شرکت شایق علیمی قرارداد به فیات نازل عقد قرارداد گردیده است.
در نتیجه عدم تطبیق قرارداد ،مبلغ ( )731.40افغانی در خریداری مقدار ( )23هزار لیتر تیـل
دیزل ،مبلغ ( )150.40افغانی در خریداری ( )8هزار لیتر تیل پطرول و مبلغ ( )685.40افغانی
در خریداری مقدار ( )23هزار لیتر تیل سوپر اضافه از نرخ قرارداد شرکت شایق علیمی جمعاً
مبلغ ( )156720افغانی به شرکت احمد میالد رومان لمتد بلندتر پرداخت گردیده ،کـه باعـث
ضرر به بودجه دولت گردیده است.
 .2.2پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )222،129،628افغانی بابت پیشکی ها در سال  1395در ریاست عمومی اداره
امور تصفیه و تحصیل نشده است
از اثر بازرسی حساب قطعیه و پیشکی های اجرا شده سال مالی  1395به مشاهده رسید که
جمعاً مبلغ ( )735.875.898افغانی الی اخیر سال مالی  1395طور تحویل اجرا گردیده و طی
سال متذکره مبلغ ( )513.746.217افغانی آن محسوب و مبلغ ( )222،129،628افغانی آن که
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( )%30مجموع پول های پیشکی را نشان میدهد الی اخیر سال مالی  1395که رقم درشت را
تشکیل میدهد تصفیه نگردیده است که وجوه تصفیه ناشده به تفکی

ذیالً توضیح داده میشود:

 مبلغ ( )110.566.779افغانی به اساس ( )32قطعه فورم م  10ذمت محمد ظاهر معتمد. مبلغ ( )12.903.210افغانی به اساس ( )2قطعه فورم م  10ذمت سید صدیق معتمد. مبلغ ( )3.938.364افغانی به اساس ( )2قطعه فورم م  10ذمت پرویز معتمد. مبلغ ( )5000افغانی ذمت عبدالحمید معتمد ریاست محافظت. به اساس م  16شماره ( )1326مورخ  1395/9/24مبلغ ( )42.700.800افغانی بابت خریداریوسایل  ITدر وجه شرکت ابتکار تکنالوژی طور تحویل اجرا گردیده است .
 م  16شماره ( )130مورخ  1394/12/10مبلغ ( )3.377.700افغانی پول پیشکی نا تصفیهبابت سفر محترم ریس جمهور نزد سفارت افغانستان مقیم پولند.
 م  16شماره ( )782مورخ  1395/6/10مبلغ ( )23.359.000افغانی پول پیشکی نا تصفیهبابت سفر محترم ریس جمهور نزد سفارت افغانستان مقیم ایاالت متحده امریکا.
 م  16شماره ( 1395/7/7 )884مبلغ ( )8.204.900افغانی پول های پیشکی نا تصفیه بابتسفر محترم ریس جمهور به بروکسل نزد سفارت افغانستان مقیم بلجیم.
 م  16شماره ( )1082مورخ  1395/8/9مبلغ ( )801.504افغانی پول پیشکی نا تصفیه بابتخریداری ها نزد سفارت افغانستان مقیم کشور چین.
 م  16شماره ( )902مورخ  1395/7/13مبلغ ( )792.000افغانی پول پیشکی نا تصفیه بابتخریداری ها نزد سفارت افغانستان مقیم کشور چین.
 -م  16شماره ( )960مورخ  1395/7/27مبلغ ( )1.847.044افغانی پول پیشکی نا تصفیهبابت خریداری اجناس نزد سفارت افغانستان مقیم دهلی.
 م  16شماره ( )681مورخ  1395/5/9مبلغ ( )5.612.527افغانی پول پیشکی نا تصفیه بابتخریداری نزد سفارت افغانستان مقیم دهلی.
 م  16شماره ( )1175مورخ  1395/9/6مبلغ ( )8.020.800افغانی پول پیشکی نا تصفیه بابتخریداری نزد سفارت افغانستان مقیم امارات متحد عربی.
 .2.3تفاوت قیمت
مبلغ ( )1،726،496افغانی بابت تفاوت قیمت در سال  1395از محمد نصیر قصاب معاون
شرکت کریم غفور صمد تحصیل نشده است .
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 قرارداد تعداد ( )8قلم گوشت از تاریخ  1395/4/1الی  1395/9/30برای به مدت شش ماه بهحجم پولی ( )21.825.140افغانی با شرکت کریم غفور صمد عقد گردیده است ،از اثر بازرسی
قرار داد متذکره به مشاهده رسید که محترم محمد اکرم نماینده ریاست مالی در ترکیب هیشت
آفر گشایی و نیز در ترکیب هیشت ارزیابی توظیف گردیده است که خالف فقره ( )18ماده سوم
قانون تدارکات می باشد و همچنان بمالحظه گزارش ارزیابی نرخ اصالح شده آفر فضل الحق
قرغه یی به مقایسه آفر برنده شرکت کریم غفور صمد مبلغ ( )1.726.496افغانی نازل بوده اما
صرف بدلیل عدم موجودیت جواز نامه اصناف دکان قصابی نازلترین نرخ آفر شرکت قرغه یی رد
گردیده است .در حالیکه استناد اسناد شرکت قرغه یی به ارتباط اکمال  -8قلم گوشت به اداره
محترم امور طی سال مالی  1394و  1395به تعداد اکمال گوشت داشته است .در نتیجه مبلغ
( )1726496افغانی به دولت ضرر وارد گردیده است که مبلغ مذکور قابل تحصیل است.
 .2.4کمیشن ترانسپورتی
مبلغ ( )117،588افغانی بابت کمیشـن ترانسـپورتی در سـال  1395از شـرکت الهـام
تحصیل نگردیده است.
پرتوکول به کرایه گیری دو عراده واسطه لندکروزر مودل 2014زرهی با شرکت راشد الهام اعتبار
از تاریخ  1393/12/23برای مدت چهار ماه به امضا رسیده و پرتوکول مذکور ذریعه حکم شماره
( )648مورخ  1394/4/31مقام عالی ریاست جمهوری منظور و اجرای مبلغ ( )391.960.0افغانی
را از کود ( )91پالیسی در سال مالی  1394حکم فرموده اند.
 بمالحظه حواله نمبر ( )729مورخ  1395/6/1بابت کرایه چهارماهه دو عراده واسطه لندکروزرزرهی ماهواره فی عراده مبلغ ( )489.950افغانی جهت استفاده محترم عبدالعلی محمدی مشاور
حقوقی رئیس جمهور و محترم حمداهلل محب رئیس عمومی برنامه های ریاست جمهوری وجه
شرکت تجارتی راشد الهام مبلغ ( )391.960.0افغانی تادیه گردیده مبلغ ( )117.588افغانی بابت
سه فیصد کمیشن ترانسپورتی وضع نگردیده بناً مبلغ ( )117.588افغانی از شرکت راشد الهام
قابل تحصیل است.
 .2.5عدم انتقال پول تضمین
مبلغ ( )7210دالر بابت پول تضمین در سال  1395از شرکت تجارتی و لوژستیکی مهر و
برادران لمیتد به حساب واردات دولت شامل نگردیده است.
 باالثر بازرسی قرارداد ( )21قلم تایر باب وسایط که به مبلغ مجموعی ( )4،900،000افغانی ازتاریخ  94/12/8الی  95/12/7با شرکت تجارتی و لوژستیکی مهر و برادران عقد گردیده است .به
مشاهده رسید که قراردادی در اکمال اجناس مطابق با مشخصات تاخیر داشته و همچنان از اینکه
اجناس را مطابق به شرایط قرارداد اکمال نمیکرد ،قرارداد در اثر تخطی قراردادی ،فسخ گردیده
اما پول تضمین قراردادی به حساب دولت انتقال نشده است.
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ریاست محترم تدارکات در برابر پرسشنامه بررسان متذکر گردیده که طبق حکم هشتم طرزالعمل
تدارکات شعبه نیازمند جدول تثبیت احتیاج حاوی قیمت تخمینی جهت آغاز پروسه تدارکات به
شعبه تدارکات ارسال نموده ،شرکت بعد از عقد قرارداد به تعهدات خویش طبق متن توافقنامه در
اکمال جنس عمل ننموده و شکایت ریاست تخنی و ترانسپورت و هیشت معاینه در رابطه به عدم
تهیه اجناس شامل قرارداد در زمان معین آن از جانب قراردادی و همچنان تسلیمی تایر ها
خالف مشخصات مندرج قرارداد باعث سکتگی در اجراآت یومیه شده ،و مطابق قانون قرارداد فسخ
شده است و مبلغ ( )7210دالر امریکائی پول تضمین آن به علت تکمیل شدن معیاد گرنتی بان
شرکت مذکور شامل واردات دولت نگردیده است.
 .2.6عدم وضع مالیه
مبلغ ( )3،534،770افغانی بابت تفاوت مالیه معاش در سال  1395ازکارمندان مربوط در
ریاست عمومی اداره امور تحصیل نگردیده است.
 در اثر بازرسی حواله نمبر ( )846مورخ  1395/6/21بابت پرداخت معاشات تعداد ( )52تن ازکارمندان معاونیت محترم اداره امور در بخش تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی از
تاریخ ( 2015 Augustمطابق اسد  )1394الی ( 2016 Julyمطابق اسد  )1395جمعا مبلغ
(  )31165634افغانی در وجه نثار احمد بارکزی کارمند آن اداره حواله ترتیب و اجرا گردیده
است .عالوتا مبلغ ( )12804627افغانی بابت خریداری اجناس و خدمات معاونیت مذکور ذریعه
م 16شماره ( )885مورخ  1395/7/7نیر تادیه صورت گرفته است.
به مالحظه اسناد منضمه حواله ها و به اساس پیشنهاد مورخ  1395/6/16معاونیت امور اداره و
تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی اداره امور ریاست جمهوری و حکم شماره ()1827
مورخ  1395/6/16مقام ریاست جمهوری اجرای مبلغ ( )44046273افغانی بدون در نظر داشت
پروسیجر های مالی تدارکاتی و منابع بشری به وطور استثنائی و فوق العاده به رویت بل قیمت دار
و معاشات را برویت جدول منظمه پیشنهاد به طور قطعی حکم اصدار گردیده است .
طوریکه جدول منظمه حواله مذکور مالحظه میگردد مالیه از معاشات ،که ی تادیه الزامی است
جمعاً مبلغ ( )3534770افغانی وضع نگردیده است .ریاست محترم مالی اداره امور در برابر
پرسشنامه بررسان تذکر داده اند که پرداخت وجوه فوق و عدم وضع مالیه در مطابقت به حکم
مقام محترم ریاست جمهوری صورت گرفته است.
 .2.7مصارف بدون اسنادحامی
مبلغ ( )90،000،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد در سال  1395اشخاص مربوط در
ریاست عمومی اداره امور تصفیه و تحصیل نگردیده است
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به مالحظه فورم م )149( 16مورخ  ،1395/12/18م )295( 16مورخ  ،1395/1/28فورم م16
( )432مورخ  ،1395/2/7فورم م )505( 16مورخ  ،1395/3/15م )599( 16مورخ ،1395/4/24
م )764( 16مورخ  ،1395/6/3م )803( 16مورخ  ،1395/6/14م )887( 16مورخ  1395/7.7و
م )1032( 16مورخ  1395/8/11جمعاً مبلغ ( )60000000افغانی بابت وجه سردستی نماینده فوق

-

-

-

-

العاده رئیس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری وجه محمد ظاهر معتمد تادیه گردیده اما
الی اخیر سال مالی به علت عدم ارایه اسناد حامی محسوب نگردیده است.
مبلغ ( )10000000افغانی به اساس حکم شماره ( )2474مورخ  1395/7/29مقام عالی ریاست
جمهوری جهت افتتاح پروژه ملی خط الجورد واقع ولسوالی اندخوی والیت فاریاب و مسشولیت
کنترول و مصرف آن توسط کمیسیون افتتاح خط الجورد با رعایت قانون و مقررات مالی و
حسابی ،از کود ( )95منظور و ذریعه م 16نمبر  1013مورخ  1395/8/6در جمع محمد ظاهر
طور تحویل پرداخت گردیده است و مبلف ذکر شده به احمد جاوید ولد محمد صابر کمپیوتر کار
معاونیت محترم اول ریاست جمهوری نقداً تسلیم داده شده است.
افزون بر آن بر اساس حکم شماره ( )2651مورخ  1395/8/17مقام محترم ریاست جمهوری مبلغ
( )10000000افغانی از کود ( )900050مصارف حفط و مراقبت تنقیص و به کود ( )220سایر
خدمات برنامه امور مالی آن وزارت مالیه تزئید و جهت مراسم افتتاح خط آهن الجورد ذریعه فورم
م16شماره ( )3927مورخ  1395/8/24و م )3992( 16مورخ  1395/9/1وجه احمد جاوید
احمدی کارمند معاونیت اول ریاست جمهوری به حساب ( )1001728273707در میوند بان
انتقال گردیده است
طوریکه فوقاً ذکر گردیده پرداخت مبالغ فوق به شکل مضاعف از  2واحد بودجوی به ی هدف
پرداخت گردیده و قرار معلومات ارایه شده از جانب ریاست های مالی وزارت مالیه و اداره امور ،در
قبال مبلغ ( )20000000افغانی انتقال شده به حساب خط آهن الجورد تا اکنون اسناد مصرفی
آن مواصلت نورزیده است
از اثر بازرسی حواله نمبر ( )147مورخ  1394/12/17مبلغ ( )10000000افغانی غرض ایجاد
روابط کاری ،دید بازدید های انفرادی با اعضای شورای ملی مشروط با موافقه وزارت مالیه به طور
مصرف قطعی از بودجه ریاست عمومی اداره امور اجرا و مبلغ متذکره را محترم شاه ولی مرادی
رئیس مالی وزارت دولت در امور پارلمانی نقداً تسلیم گردیده است .در رابطه به اسناد مصرف به
موافقه وزارت محترم مالیه ذریعه استعالم نمبر ( )102مورخ  1396/8/23معلومات مطالبه گردید.
ریاست محترم مالی به پاسخ استعالمیه نمبر فوق تحریر داشتند که اسناد مصرف مبلغ متذکره تا
حال مواصلت نکرده است

 .2.8عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )3،230،190افغانی و مبلغ ( )47،909دالر باقیات در سال مالی  1395در ریاست
عمومی اداره امور از اشخاص مربوط تصفیه و تحصیل نشده است.
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 به اساس م 16شماره ( )574مورخ  1395/4/13بابت پرداخت عیدی برای اطفال ،کارمندانشاروالی و سایر موارد احتمالی مبلغ ( )4000000افغانی وجه محمد ظاهر معمتد طور تحویل
تادیه و وجه مورد نظر نقداً به آقای نور احمد کارمند ریاست تشریفات تسلیم داده شده است از
جمله وجوه فوق مبلغ ( )769810افغانی ذریعه محسوبی نمبر( )366مورخ  1395/9/30به خرچ
مجرای و مبلغ ( )3230190افغانی ذمت نور احمد کارمند ریاست تشریفات بدون تصفیه باقی
مانده است.
 ذریعه حواله نمبر ( )1766مورخ  1394/9/24مبلغ ( )200000دالر به جمع محترم نسیم شریفیمسشول تشریفات ریاست جمهوری حواله گردیده است که مبلغ ( )152091دالر آن طی سال
 1395تصفیه مبلغ ( )47909دالر الی اخیر برج عقرب سال مالی  1396باقی مانده است.
 .2.9ظهور فاضل و باقی معتمدین نقدی
در نتیجه موجودی نقدی هیات اداره عالی بررسی محمد ظاهر و میر حیدر افضلی
معتمدین نقدی مبلغ ( )91،177،059افغانی باقی و مبلغ ( )24،857دالر فاضل گردیده اند.
 باالثر موجودی مورخ  1396/4/24سیف محترم محمد ظاهر معتمد نقدی ریاست عمومی ادارهامور و مطالبه جمع و خرچ معتمد مذکور الی تاریخ موجودی ،مبلغ ( )230،242،800افغانی جمع
داشته ،خرچ مبلغ ( )133،142،341افغانی ،پول موجودی در سیف (نداشته) ،اسناد تحت دوران
مبلغ ( )24،245،716افغانی در نتیجه مبلغ ( )72،854،743افغانی باقی تثبیت گردید.
 باالثر موجودی مورخ  1396/4/28سیف محترم میر حیدر افضلی خزانه دار ریاست عمومی ادارهامور و مطالبه جمع و خرچ معتمد مذکور الی تاریخ موجودی ،مبلغ ( )63،926،200افغانی در
جمع داشته اما پول (دالر) در جمع نداشته است .خرچ مبلغ ( )41،789،121افغانی اما پول (دالر)
خرچ نداشته است .پول موجودی در سیف مبلغ ( )13،925،070افغانی و مبلغ ( )102780دالر
امریکایی ،اسناد تحت دوران مبلغ ( )23،466،805افغانی مبلغ ( )127،637دالر در نتیجه مبلغ
( )18،322،316افغانی باقی و مبلغ ( )24،857دالر امریکایی فاضل تثبیت گردیده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا شعبات ذیربط در تحقق و تحصیل نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی
اقدام وتدابیر الزم را درجهت تقویه سیستم کنترول داخلی اتخاذ و عملی نمایند.
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.3ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی (نتایج بازرسی سال مالی)1395-1394
.3.1

مصارف بدون اسناد حامی

مبلغ ( )106،270دالر و مبلغ ( )19،712،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی از
محمد قسیم کوهستانی دستیار تشریفاتی ،ولی منور ،تقی الدین دانشی و عزیز احمد
نورزاد معتمدین نقدی ریاست اجرائیه در سال  1395تحصیل نشده است
 مستند به بازرسی حواله شماره ( )2587مورخ  1394/9/1مبلغ ( )30234دالر معادل مبلغ( )2046549افغانی بابت مصارف هوتل ،تکت طیاره هیشت معیتی وزیر امور خارجه که غرض
اشتراک در هفتادمین اجالس سازمان ملل متحد از بودجه ریاست محترم اجرائیه پرداخت
گردیده ،طور مصرف در وجه محمد ظاهر معتمد حواله به تاریخ  1394/9/15نقداً به تقی
الدین دانشی معتمد ریاست دفتر محترم اجرائیه تسلیم داده شده است.
مزید بران به اساس حواله شماره ( )673مورخ  1394/4/3مبلغ ( )200000دالر معادل مبلغ
( )12118000افغانی از طریق ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به حساب وزارت
امور خارجه به نیویارک جهت مصارف سفر جاللتماب رئیس صاحب جمهوری و هیشت معیتی
شان در هفتادمین اجالس عالی مجمع ملل متحد پرداخت و بعداً نظر به لزوم دید مقامات
عالی جاللتماب رئیس اجرائیه به عوض رئیس صاحب جمهوری در این جلسه اشتراک ورزند،
چون پول قبالً در بن جهت مصارف انتقال گردیده بود  ،رئیس صاحب اجرائیه از آن پول
استفاده نموده است و بعداً از جمله مبلغ فوق الذکرمبلغ ( )10200000افغانی ذریعه آویز
نمبر ( )23656مورخ  1395/3/10تحویل بان

گردیده و متباقی مبلغ ( )1918000افغانی نا

تصفیه باقیمانده است .
به اساس حواله شماره ( )261مورخ  1394/60/30مبلغ ( )10000000افغانی به اساس حواله
شماره ( )262افغانی مورخ  1394/6/31مبلغ ( )600000افغانی جمعاً مبلغ ()16000000
افغانی جمعاً معادل مبلغ ( )252804دالر جهت مصارف سفر جاللتماب رئیس اجرائیه و هشیت
معیتی شان در هفتادمین اجالس مجمع ملل متحد وجه تقی الدین دانشی معتمد ریاست
دفتر محترم ریاست اجرائیه پرداخت گردیده است.
با توجه به توضیحات فوق وجوه آتی بابت سفر فوق الذکر غیر قابل مجرایی بوده که توضیح
داده میشود.
وجوه حواله شده جهت مصارف سفر هفتادمین اجالس ملل متحد از هرسه واحد بوجوی جمعاً
حاوی مبلغ ( )483038دالر را احتوا مینماید و به مالحظه جدول توحیدی مصارف انجام شده
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سفر مذکور که مزین به امضای جاللتماب رئیس صاحب اجرائیه میباشد جمعاً مبلغ
( )262645دالر مصرف صورت گرفته و مبلغ ( )161140دالر بحساب واردات دولت تحویل
بان

گردیه است و مبلغ ( )59253دالر با افزودی  %12فیصد جریمه جمعاً مبلغ ()66363

دالر قابل تحصیل میباشد.
 به مالحظه اسناد مصرف مبلغ ( )262645دالر  ،مبلغ ( )10000دالر به آقای ولی منور نقداًپرداخت شده و از جمله مبلغ ( )4890دالر سند مصرف ندارد که قابل تحصیل میباشد.
 مبلغ ()16151دالربه اقای محمد قسیم کوهستانی تسلیم داده شده ،سند مصرف مبلغ( )15563دالر ارایه نشده قابل تحصیل میباشد.
 مبلغ ()24280دالربه اقای عزیز احمد نورزاد تسلیم داده شده ،از جمله اسناد مصرف مبلغ( )19454دالر موجود نمیباشد قابل تحصیل میباشد.
بناً مبلغ ( )106270دالر بابت مصارف بدون اسناد حامی از ولی منور ،تقی الدین دانشی آقای
محمد قسیم کوهستانی دستیار تشریفاتی و عزیز احمد نورزاد معتمدین نقدی ریاست اجرائیه
در سال  1395قابل تحصیل است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ()357مورخ 1395/4/6حـاوی مبلـغ ()6250000افغـانی ،حوالـهشماره ()579مورخ 1395/7/3حاوی مبلغ ( )6250000افغانی ،حوالـه شـماره ()107مـورخ
1395/12/23حاوی مبلغ ( )3000000افغانی ،حواله شماره ( )145مورخ 1395/1/14حاوی
مبلغ ( )875000افغانی ،حواله شماره ()432مورخ 1395/5/2حاوی مبلغ ( )50000افغـانی،
حواله شماره ( )767مورخ 1395/9/1حاوی مبلغ ()1007000افغانی ،حوالـه شـماره ()440
مورخ 1395/5/2حاوی مبلغ ( )50000افغانی ،حواله شـماره ()113مـورخ 1395/1/7حـاوی
مبلغ ( )465000افغانی ،حواله شماره ()7مورخ 1395/11/3حاوی مبلغ ( )870000افغـانی،
حوالــه شــماره ()129مــورخ 1395/1/7حــاوی مبلــغ ( )895000افغــانی جمعــاً مبلــغ
( )19،712،000افغانی در وجه عبدالحکیم معتمد نقدی بابت مساعدت نقـدی بـرای شـهدا.
مجروحین .معلولین و مالقات کننده های مقام محترم ریاست اجرائیه حواله گردیده است .به
مشاهده رسید که مطابق مواد فوق شهرت مکمله اشخاص مساعدت شده ثبت فورمـه هـای
مساعدت نشده و در زمان پرداخت مبلغ مساعدت نیز امضا و یا شصـت اشخاصـیکه بـه آنهـا
مساعدت صورت گرفته اخذ نگردیده (ستون جدول تسلیمی پول سفید بوده) است .بناً جمعاً
مبلغ ( )19،712،000افغانی در وجه عبدالحکیم معتمد نقدی قابل تحصیل است .
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 .3.2عدم وضع مالیه
مبلغ ( )1،817،854افغانی در سال  1395و مبلغ ( )888،779افغانی در سال  1394بابت
تفاوت مالیه از شرکت ها ،افراد و کارمندان مربوط در ریاست اجرائیه تحصیل نشده
است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )33مورخ  1394/11/24بابت معاشات برج جدی .حواله شماره( )640مورخ  1395/7/24بابت معاشات برج میزان .حواله شماره ( )841مورخ 1395/9/16
بابت معاشات برج عقرب و حواله شماره ( )565مورخ  1395/6/17بابت معاشات برج سنبله
سال مالی  1395که جمعاً مبلغ ( )126،678،116افغانی را احتوا می نماید به حساب کارمندان
مربوطه پرداخت گردیده است .به مشاهده رسید که معاش ماهوار کارمندان جمعاً مبلغ
( )1817854افغانی مطابق قانون مالیات برعایدات کم سنجش مالیه صورت گرفته واز کارمندان
شامل جدول ضمیمه شماره ( )2قابل تحصیل می باشد .شعبه مربوطه به جواب استعالم هیشت
تحریر نموده که هدایتی در مورد وضع مالیه از کرایه و ماکول الی ختم سال مالی  1395در
دسترس نبوده که مطابق به آن اجراآت صورت میگرفت.
 بمالحظه حواله نمبر( )93مورخ  1394/5/11مبلغ ( )9،120،000افغانی اجرا گردیده ،از جملهمبلغ ( )5،251،300افغانی بابت چارتر طیاره سفر رئیس صاحب اجرائیه به کشور مصر (کابل
قاهر -قاهره کابل) به شرکت افغان جیت پرداخت گردیده و مطابق قانون مالیات برعایدات ،مالیه
آن وضع نشده است ،بناءً مبلغ ( )525130افغانی بابت ( )10فیصد مالیه از شرکت مذکور قابل
تحصیل است.
 قرار بازرسی حواله نمبر ( )237مورخ  1394/6/16حاوی مبلغ ( )3،000،000افغانی طور تحویلدر وجه تقی الدین معتمد نقدی پرداخت گردیده از جمله مبلغ ( )1،313،258افغانی بابت
مصارف تجلیل از هفته شهید و سالگرد قهرمان ملی به هوتل ستاره شهر تادیه شده و مالیه آن
وضع نگردیده است ،بناءً مبلغ ( )131325افغانی بابت ( )10فیصد مالیه از هوتل متذکره قابل
تحصیل است.
 قرار بازرسی حواله نمبر ( )429مورخ  1394/9/8مبلـغ ( )2،646،486افغـانی بابـت خریـداریمقــدار( )39317لیتــر تیــل پطــرول و مقــدار ( )20166لیتــر تیــل دیــزل در وجــه حســاب
نمبر( )1002911100149پمس استیشن بره کی تادیه و از آن دو فیصد مالیـه وضـع گردیـده
است ،از اینکه پمس استیشن مذکور جواز فعالیت تجارتی ندارد مطابق قانون مالیات برعایـدات،
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تابع پرداخت ( )7فیصد مالیه میگردد ،بناءً مبلغ ( )132324افغـانی تفـاوت ( )5فیصـد مالیـه
باقیمانده از پمس استیشن بره کی قابل تحصیل است.
 قرار بازرسی حواله نمبر ( )309مورخ  1394/8/3حاوی مبلغ ( )1،000،000افغانی طورمساعدت از کود ( )91جهت پرداخت کرایه خانه به محترم مجیب الرحمن رحیمی تادیه
گردیده و مطابق قانون مالیات برعایدات ،مالیه آن وضع نشده است ،بناءً مبلغ ( )100000افغانی
بابت ( )10فیصد مالیه از موصوف قابل تحصیل و بحساب عواید دولت قابل تحویل میباشد.
.3.3

اضافه پرداخت

مبلغ ( )5000دالر بابت اضافه پرداخت در سال  1395از شرکت آریانـا افغـان هـوایی
شرکت تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )555مورخ  1395/9/23مبلغ ( )45،000دالر امریکائی بابت کرایهی فروند طیاره نوع دآریانا افغان هوائی شرکت جهـت سـفر جاللتمـآب محتـرم رئـیس صـاحب
اجرائیه ج.ا.ا به کشور قرغزستان به حساب شرکت دآریانا افغان هوائی شرکت پرداخت گردیده بـه
مشاهده رسید که از جمله مبلغ فوق صرف مبلغ ( )5000دالر امریکائی آن بمنظور پرواز امتحـانی
بدون کدام اسناد کتبی( مبین اجرا وانجام پرواز امتحانی) نرخ ارایه شده در اوراق جگـره از جانـب
شرکت فوق .کاپی بودن بل های ارایه شده و جواب ایمیـل رسـمی محتـرم محمـد رحـیم علـی
وتماس تیلفونی با محترم همایون آرزو قیمت کرایه ی فرونده طیاره به کشـور قرغزسـتان را بـه
مبلغ ( )40،000دالر امریکائی تائید نموده است .بنـاء مبلـغ ( )5000دالـر امریکـائی قیمـت پـرواز
امتحانی از شرکت مذکور قابل تحصیل می باشد.
.3.4

عدم رعایت اصولنامه اجرای بودجه

مبلغ ( )143،085افغانی بابت اجرای معاش خالف اصولنامه اجـرای بودجـه در سـال
 1395از کارمندان مربوط در ریاست اجرائیه تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )794مؤرخ  1395/9/6بابت معاش امتیازی برج عقرب تعداد ()81تن کارمندان از بودجه انکشافی مبلغ ( )7،591،053افغانی وجه حساب بانکی کارمندان پرداخـت
گردیده به مشاهده رسید که قبال برای ی تعداد از کارمندان ریاست محترم اجرائیه از طرف اداره
انکشافی ایاالت متحده امریکا معاش امتیازی طـور مـاهوار از طریـق ریاسـت مـالی اجـرا و تادیـه
میگردید ریاست محترم نیز پیشنهاد دوباره اجرای معاشات کارمندان متذکره را به اداره فوق نموده
اما در مورد موافقه صورت نگرفته موضوع طی پیشنهادیه شماره ()1110مؤرخ  1395/3/1ریاست
دفترعنوانی مقام عالی ریاست اجرائیه برای تعداد ( ) 58تن معاش امتیازی مطالبه و حکم شـماره
( )567مؤرخ  1395 /3/2چنین حکم فرموده اند " مالحظه شد کما فی السابق اجرا گردد " اخذ
گردیده است.
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این در حالیست که پیشنهاد به تعداد (  )58تن بوده امـا راپـور حاضـری و توزیـع معـاش برویـت
استحقاق برای تعداد (  ) 75تن از کارمندان صورت گرفته است  .موضوع از مدیریت معاشات تعقیب
و پیگیری گردیده که در نتیجه پیشنهاد بدون تاریخ نمبر و حکم اما مزین بـر امضـای مقـام عـالی
رئیس صاحب اجرائیه به تعداد دو روق ضمیمه ( لست تعداد  81نفر از کارمنـدان ) ارایـه گردیـده
است.
 از اینکه اجرأ و تادیه معاشات امتیازی براساس مقرره معاشـات و طرزالعمـل خـاص ( از طریـقاعالن داوطلبی ،رقابت و داشتن مهارت های خاص ) صورت میگیرد که چنین صورت نگرفته است
و ثانیاً تعداد ( )58تن نظر به حکم شماره  567مؤرخ  1395/3/2منظور گردیده اسـت کـه بـرای
تعداد ( )75تن معاش امتیازی اجرا و تادیه گردیده که برای تعداد ( )17تن خارج حکم متذکره نیز
معاش امتیازی اجرأ و تادیه گردیده است .همچنان برای سه تن کارمند اضافه از نورم تعیین شـده
اصولنامه اجرای بودجه که مبلغ ( )250،000افغانی بوده معاش درفی ماه در نظـر گرفتـه شـده و
مطابق جدول ذیل از ایشان قابل تحصیل می باشد .ایـن نـوع اجـراآت در نتیجـه ضـعف سیسـتم
کنترول داخلی و عدم آگاهی کارمندان از قوانین و مقررات بوجود می آید.
شهرت
وظیفه

شماره

اسم

ولد

1

عبدالمالک

شمس الدین

مشاور ارشد

2

نصراهلل

محمد امان

رئیس داراالنشاء

3

غالم قادر

رستم علی
مجموع

.3.5

مبلغ قابل

اندازه معاش

مبلغ معاش پرداخت

مطابق اصولنامه

شده در فی ماه

250,000

268,000

18,000

//

335,000

85,000

//

290,085

40,085

بازگشت در فی
ماه

 143085افغانی

تفاوت قیمت

مبلغ ( )507،728افغانی بابت تفاوت قیمت در سـال  1395از شـرکت ضـیا مـرزی
تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی قرارداد ( ) 113قلم حبوبـات مـورد ضـرورت ریاسـت محتـرم اجرائیـه بـه قیمـتمجموعی مبلغ ( )17،890،588افغانی با شرکت ضیا مرزی عقد گردیده است .به مشاهده رسید که
شرکت حسیب فواد در زمان آفر گشائی قیمت آفر خویش را مبلـغ ( )20،079،860افغـانی ارایـه
نموده و در ضمن مبلغ ( )2،697،000افغانی نیز تخفیف ارایه نموده که قیمت بعد محاسبه تخفیف
آفر ارایه شده مبلغ ( )17،382،860افغانی میشود همچنان شرکت مـذکور تمـام شـرایط مـالی و
تخنیکی قرارداد را مطابق شرایط قرارداد تکمیل نموده بود .اما قرارداد با تفاوت مبلـغ ()507،728
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افغانی با شرکت ضیا مرزی توسط هیشت ارزیابی آفرها عقد میگردد .بناء مبلغ ( )507728افغـانی
از شرکت ضیا مرزی بابت تفاوت قیمت آفر قابل تحصیل می باشد.
.3.6

عدم تصفیه و تحصیل باقیات

مبلغ ()29،431،736افغانی بابت باقیـات سـالهای گذشـته الـی  1395از افـراد و
اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی دفتر باقیات ماضیه و معلوماتی که از جانب شـعبه مـالی ارایـه گردیـده اسـت،باقیات بودجه عادی سنوات ماضیه الی اخیر سال مالی 1395مبلـغ ( )29،431،736افغـانی
ذمت افراد واشخاص باقیمانده و در قسمت تصفیه آن اجراآت مؤثری صورت نگرفته است.
.3.7

عدم وضع پول ماکول

مبلغ ( )1،398،480افغانی بابت پول ماکول در سال  1395از کارمندان مربوط تحصیل
نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )640مورخ  1395/7/24مبلـغ ( )33،190،599افغـانی .حوالـهشماره ( )841مورخ 1395/9/16مبلغ ( )33،394،272افغـانی .حوالـه شـماره ( )565مـورخ
 1395/6/17مبلغ ( )34،083،991افغانی و حواله شـماره ( )33مـورخ  1394/11/24مبلـغ
( )26،009،263افغـانی کــه جمعـآ مبلــغ ( )126،678،125افغـانی را احتــوا مینمایـد بابــت
معاشات برج های میزان .عقرب .سنبله و جدی طی سال مالی  1395به کار منـدان دایمـی
 .مشاورین .اجیران و کارمندان باالمقطع از طریق میوند بان پرداخت گردیـده بـه مشـاهده
رسید که از مجموع مبلغ فوق صرف مبلغ ( )1،398،480افغانی بابت ماکوالت پرداخت برای
کارمندان فوق بدون در نظر داشت متحدالمالهای وزارت محترم مالیه غذا در نظر گرفته شده
است .این درحالیست که ماکول صرف به منظور اعاشه در قانون در نظر گرفته شده است .بناً
مبلغ ( )1398480افغانی مطابق متحدالمال فوق از معاش تعداد ( )650تن شامل حواله های
معاشاتی و یا استحقاق معاشاتی آنها قابل بازگشت میباشد.
.3.8

عدم پرداخت پول تضمین

مبلغ ( )2،966،900افغانی پول تضمین در سـال  1394از شـرکت هـای ریـرب

بـه

حساب واردات دولت انتقال نشده است.
 بمالحظه قرارداد مقدار( )174600لیتر تیل پطـرول از قـرار فـی لیتـر مبلـغ ( )43افغـانی ومقدار( )116000لیتر تیل دیزل از قرارفی لیتر مبلغ ( )42افغانی که از تاریخ  1394/7/1الی
 1394/12/29به قیمت مجموعی مبلغ ( )12،379،800افغانی با شرکت تجارتی حسـیب اهلل
مولوی زاده لمیتد عقد گردیده است ،قراردادی بنابر عدم ایفای تعهدات دوقلم تیـل دیـزل و
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پطرول و بنابر بی کیفیت بودن تیل که از طرف اداره ملی نورم وستندرد تثبیت شـده اسـت،
قرارداد متذکره برطبق ماده ( )59قانون تدارکات منجانب اداره فسخ گردیده اما مطابق مـاده
( )27/1شرایط عمومی قرارداد ،پول تضـمین آن بحسـاب واردات دولـت تحویـل داده نشـده
است ،بناءً مبلغ ( )1237980افغانی ده فیصد تضمین شرکت مذکور قابل انتقال بـه واردات
دولت میباشد.
 بمالحظه قرارداد هشت قلم گوشت طرف ضرورت ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی کـه ازتاریخ  1394/9/1الی  1395/8/30به قیمت مجموعی مبلغ ( )17،289،200افغانی با شرکت
تجارتی انصاری لیمتد عقد گردیده است اما قراردادی حاضر به رساندن مواد در میعاد معینـه
نشده است و شعبات ذیربط با ارسال یادداشت کتبی مکرر به قراردادی تفهیم نموده تا مـواد
طرف ضرورت اداره را طبق متن قرارداد به وقت معینه تهیه و بدسترس فرمایش دهنده قـرار
دهد اما قراردادی به مکاتیـب اداره ترتیـب اثـر نـداده تـا اینکـه اداره مجبـور گردیـده طـی
پیشنهادی ( )2775مورخ  1394/11/3خواهان فسخ قـرارداد گـردد و مطـابق حکـم شـماره
( )2119مورخ  1394/19/4مقام محترم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی ،قرارداد متذکره
فسخ گردیده اما پول تضمین شرکت بحساب واردات دولت تحویـل نشـده اسـت ،بنـاءً مبلـغ
( )1728920افغانی ده فیصد تضمین قرارداد مطابق مـاده ( )27/1شـرایط عمـومی قـرارداد
قابل انتقال بحساب واردات دولت میباشد
.3.9

پشکی های محسوب ناشده

مبلغ ( )92،949،233افغانی و مبلغ ( )40،495دالر بابت وجوه پیشکی در سال 1394
از معتمدین مربوط تصفیه و تحصیل نشده است .
 قرار حواله های نمبر( )77مورخ  1394/5/8مبلغ ( )5،000،000افغانی بابـت مصـارف دفتـرمقام ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی ،نمبر( )78مـورخ  1394/5/8مبلـغ ()3،000،000
افغانی مصارف دفتر معاونیت اول ،نمبـر( )79مـورخ  1394/5/8مبلـغ ( )3،000،000افغـانی
مصــارف دفتــر معاونیــت دوم ،نمبــر( )146مــورخ  1394/5/25مبلــغ ( )3،000،000افغــانی
مصارف دفتر معاونیت اول ،نمبر( )2مـورخ  1394/3/2مبلـغ ( )4،000،000افغـانی مصـارف
دفتر معاونین ریاسـت اجرائیـه حکومـت وحـدت ملـی نمبـر( )20مـورخ  1394/4/16مبلـغ
( )6،000،000افغــانی مصــارف دفتــر معاونیــت اول ،نمبــر( )339مــورخ  1394/8/11مبلــغ
( )3،000،000افغــانی مصــارف دفتــر معاونیــت دوم ،نمبــر( )338مــورخ  1394/8/11مبلــغ
( )3،000،000افغــانی مصــارف دفتــر معاونیــت اول ،نمبــر( )384مــورخ  1394/9/1مبلــغ
( )5،000،000افغانی مصارف دفتر مقام ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی ،نمبر( )19مورخ
 1394/4/16مبلغ ( )10،000،000افغانی مصارف دفتر مقام ریاست اجرائیه حکومت وحـدت
ملی ،نمبر( )394مورخ  1394/9/1مبلـغ ( )5،000،000افغـانی بابـت مسـاعدت ،نمبـر()59
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مورخ  1394/4/27مبلغ ( )500،000افغانی از وجه سردستی که جمعاً مبلـغ ()50،500،000
افغانی در وجه تقی الدین دانشـی خزانـه دار طـور تحویـل پرداخـت گردیـده امـا بـا صـدور
استعالمیه های جداگانه تا ختم بازرسی ،اسناد محسوبی مبلغ متذکره به هیشت ارایـه نشـده
است.
 براساس معلوماتی که از جانب مسوول مالی ارایه گردیده ،بابت سفر محتـرم رئـیس صـاحباجرائیه به کشور امریکا ،مبلغ ( )10،000دالـر امریکـائی را محتـرم ولـی منـور از نماینـدگی
دایمی افغانستان در نیویارک نقداً تسلیم گردیـده کـه از جملـه مبلـغ ( )4،890دالـر اسـناد
مصرف ارایه نکرده باقیدار میباشد.
 مبلغ ( )16،151دالر بابت مصارف متفرقه و تکت طیاره محترم رئیس صاحب به کشور امریکـااز وجه محترم محمد قسیم کوهستانی دستیار تشریفاتی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی
صورت گرفته اما اسناد مصرف ارایه نشده است.
 مبلغ ( )19،454دالر ذمت عزیز احمد نورزاد از بابت کرایه موتر هیشت محترم عالی رتبـه درنیویارک اسناد مصرف ارایه نگردیده.
 قرار حواله های نمبر ( )131مورخ  ،1394/5/19نمبر( )439مورخ  ،1394/9/10نمبـر()278مورخ  1394/9/15نمبر( )6مورخ  ،1394/3/13نمبر( )639مـورخ  ،1394/9/10نمبـر()521
مورخ  ، 1394/9/22نمبر نمبر( )262مـورخ  1394/6/31و نمبـر( )505مـورخ 1394/9/22
جمعاً مبلغ ( )32،139،043افغانی بابت سفر های رئیس صـاحب اجرائیـه بـه کشـور چـین،
امریکا ،تاجکستان و کینیا در وجه تقی الدین دانشی خزانه دار طور تحویل پرداخت گردیده با
صدور استعالمیه های جداگانه تا ختم بازرسی ،اسناد محسوبی مبلغ متذکره به هیشـت ارایـه
نشده است.
 قرار م  16نمبر( )231مورخ  1394/6/18مبلغ ( )310،290افغانی بابت خریداری اجنـاس دروجه تقی الدین دانشی خزانه دار طور تحویل پرداخت گردیده است و هیشـت موظـف ذریعـه
استعالمیه نمبر ( )42مورخ  1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید اما تـا
ختم بازرسی اسناد محسوبی آن بمالحظه هیشت ارایه نشده است.
 قرار م  16نمبر ( )259مورخ  1394/6/31مبلغ ( )1،800،000افغانی جهت مساعدت در وجهتقی الدین دانشی طور تحویل پرداخت گردیده ،هیات ذریعـه اسـتعالمیه نمبـر ( )42مـورخ
 1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید اما تا ختم بازرسی اسناد محسوبی
آن بمالحظه هیات ارایه نشده است.
 قرار م  16نمبر ( )373مورخ  1394/9/2مبلغ ( )307،400افغانی بابت خریداری فرنیچـر دروجه معتمد نقدی طور تحویل پرداخت گردیده ،هیات ذریعـه اسـتعالمیه نمبـر ( )42مـورخ
 1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید اما تا ختم بازرسی اسناد محسوبی
آن بمالحظه هیات ارایه نشده است.
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 -قرار م  16نمبر ( )561مورخ  1394/9/23مبلغ ( )812،500افغانی بابت کرایـه یـ

دربنـد

حویلی واقع کوته یفتلی های شهرنو کابل که جهت استفاده دفتر مـالی و حسـابی بـه کرایـه
گرفته شده در وجه تقی الدین دانشی معتمد نقدی طـور تحویـل پرداخـت گردیـده ،هیـات
ذریعه استعالمیه نمبر ( )42مورخ  1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید
اما تا ختم بازرسی اسناد محسوبی آن بمالحظه هیات ارایه نشده است.
 قرار م  16نمبر ( )203مورخ  1394/7/4مبلغ ( )480،000افغانی بابت خریداری شـش پایـهلس تاپ در وجه معتمد نقدی پرداخت گردیده ،هیـات ذریعـه اسـتعالمیه نمبـر ( )42مـورخ
 1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید اما تا ختم بازرسی اسناد محسوبی
آن بمالحظه هیات ارایه نشده است.
 قرار م  16نمبر ( )284مورخ  1394/7/13مبلغ ( )1،600،000افغانی بابت مصارف تعدادی ازافراد و اشخاص که جهت مالقات مقام ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی تشریف آورده اند
در وجه تقی الدین دانشی طور تحویل پرداخت گردیده ،هیات ذریعه اسـتعالمیه نمبـر ()42
مورخ  1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید اما تـا خـتم بازرسـی اسـناد
محسوبی آن بمالحظه هیات ارایه نشده است.
-

قرار م  16نمبر ( )76مورخ  1394/5/4مبلغ ( )5،000،000افغانی بابت بابت مصارف تعـدادی
از افراد و اشخاص که جهت مالقات مقام ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی تشـریف آورده
اند در وجه تقی الدین دانشی طور تحویل پرداخت گردیـده ،هیـات ذریعـه اسـتعالمیه نمبـر
( )42مورخ  1394/9/14خواستار اسناد محسوبی مبلغ متذکره گردید امـا تـا خـتم بازرسـی
اسناد محسوبی آن بمالحظه هیات رسانیده نشده است.

 .3.10دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )5،020،993افغانی در سال  1394از مدرک صرفیه برق ریاست دفتـر ریاسـت
اجرائیه مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .3.11ظهور فاضل و باقی معتمدین نقدی
مبلــغ ( )319،799افغــانی عبــدالحکیم معتمــد نقــدی درســال  1395و مبلــغ
( )10،806،362افغانی تقی الدین معتمدین نقدی باقیدار و مبلغ ( )7،290،000افغانی و
مبلغ ( )110،000دالر در سال  1394فاضل تثبیت گردید اند کـه از معتمـدین مربـوط
تصفیه و تحصیل نشده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا شعبات ذیربط در تحقق و تحصیل نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی
اقدام و تدابیر الزم را در جهت تقویه سیستم کنترول داخلی اتخاذ و عملی نمایند.
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.4لوی حارنوالی

نتایج بازرسی سال مالی 1395

 .1معاونیت لوی حارنوالی در امور عسکری
 .4.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )1،271،200افغانی بابت تفاوت ( )8فیصد مالیه در سال  1395از شرکت وارسته
تحصیل نگردیده است .
 به مالحظه م ( )16شماره ( )60مورخ1395/9/2مبلغ ( )15890000افغانی بابت قسط اولانترنت دفاتر لوی سارنوالی واقع داراالمان بحساب فروشگاه وارسته تادیه صورت گرفتـه و از
حواله فوق صرف دوفیصد مالیه وضع گردیده است ،درحال که خدمات انترنت تابع پرداخـت
ده فیصد مالیه بوده لهذا مبلغ ( )1271200افغـانی بابـت هشـت فیصـد مالیـه باقیمانـده از
شرکت وارسته قابل تحصیل می باشد.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا شعبات ذیربط اداره لوی سارنوالی در قسمت تحصیل مالیه باقیمانده اقدام
و تدابیر الزم را جهت تقویه سیستم کنترول داخلی اتخاذ و عملی نمایند.
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 .5اداره عالی بررسی

(نتایج بازرسی سال )1396

 .5.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )177،153افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از شرکت تجارتی رکریا
حمید لمتد تحصیل نشده است
 قرارداد 12قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی با شرکت تجارتی ذکریا حمید لمتد اعتبار از تاریخ 1396/8/10به مبلغ ( )5061500افغانی عقد قرارداد گردیده است و قراردادی مذکور تعداد
دو قلم جنس شامل قرارداد را شامل دوسـیت ویـدیو کنفـرانس مکمـل اسـباب را بـه دفـاتر
ساحوی والیت بلخ و هـرات بـا وجـود صـدور سـند فرمـایش تحویـل ننمـوده و الـی تـاریخ
 1396/11/3تسلیم نکرده که به این ترتیب تابع بتاسی از ماده نهـم قـرارداد .قـراردادی از
تــاریخ  1396/9/10الــی تــاریخ  1396/11/3مــدت هفــت هفتــه تــاخیر داشــته کــه مبلــغ
( )177153افغانی بابت جریمه تاخیر از موصوف قابل تحصیل دانسته میشود.
 .5.2پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )96،204دالر بابت پیشکی ها در سال  1396تصفیه و تحصیل نشده است.
 در سال  1396پیشکی ها مبلغ ( )96.204دالر امریکایی تحت بودجـه انکشـافی الـی خـتمسال مالی  1396نا تصفیه باقیمانده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا اداره عالی بررسی در تحصیل یافته بررسی اقدام و تدابیر الزم را درجهت
تقویه سیستم کنترول داخلی اتخاذ و عملی نمایند.
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.6وزارت معارف

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .Iمرکز وزارت
 .6.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )38،702،625افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1395از شرکت های مربوط
تحصیل نشده است.

از اثر بازرسی ی تعداد قرار داد های امور ساختمانی وزارت محترم معارف که با شرکت های
خصوصی عقد گریده و شرکت های مذکور نتوانسته اند در میعاد قرار داد امور ساختمانی
پروژه ها تکمیل نمایند و خالف احکام طرزالمعل تدارکات بیشتر از ( )25فیصد زمان قرار داد
تمدید برای این شرکت ها منظور گردیده است و حسب ذیل تابع پرداخت جریمه تاخیر
میباشد.
شماره

1

تاریخ ختم قرار

تاریخ تمدید

داد

قرار داد

قرارداد ساختمان ده صنفی

 1394/10/18الی

 1395/4/8الی

مکتب تایمنی

1395/4/8

1396/1/8

 1394/11/12الی

 1395/3/11الی

1395/3/11

1395/12/14

 1395/2/12الی

 1395/6/9الی

1395/6/9

1395/8/4

 1394/12/4الی

 1395/10/3الی

1395/10/3

1396/4/3

 1394/12/10الی

 1395/3/9الی

1395/3/9

1395/9/21

 1394/10/5الی

 1395/1/14الی

1395/1/14

1395/4/11

قرارداد اعمار دیوار ها .سیستم

 1394/10/28الی

 1395/4/23الی

محافظوی ،کثافات دانی ومسایل

1395/4/23

1395/7/16

موضوع قرار داد

قرارداد اعمار دیوار ها ،مبرزها،
2

حفرچاه ها ،یازده باب مکاتب
والیت فراه
قرارداد اعمار دیوار ها .مبرزها.

3

حفرچاه ها 95 ،باب مکاتب
والیت هرات
قرارداد اعمار تعمیر ده صنفی.

4

دیوار اخاطه ومسایل ایجابی
والسوالی جوند والیت بادغیس
قرارداد اعمار دیوار ها ،سیستم

5

برق ،کثافات دانی  9باب مکاتب
والیت غزنی
قرارداد اعمار دیوار ها .مبرزها.

6

حفرچاه ها 5 ،باب مکاتب والیت
جوزجان

7

مبلغ قرارداد

26،562،638

11،755،286

شرکت

روز قابل

مبلغ جریمه

قراردادی

جریمه

قابل تحصیل

210

2،656،263

شرکت نور
آفتاب
باشرکت
صفی غنی

238

1،175،528

شرکت
25،994،395

ساحل

55

2،599،439

ممتاز
شرکت
18،039،458

برادران

180

1،803،946

روفی
شرکت
22،779،664

افغان نوبل

210

2،277،966

گروپ

17،511،434

16،677،775

شرکت دره
زرگر
شرکت
باختر پیروز

92

175

1،751،143

1،667،777
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ایجابی 13باب مکاتب والیت
لغمان
قرارداد اعمار دیوار ها .سیستم
8

محافظوی ،کثافات دانی و

 1394/10/1الی

 1395/1/1الی

مسایل ایجابی 39باب مکاتب

1395/1/1

1395/6/12

14،180،773

شرکت
عبید افغان

162

1،418،077

والیت ارزگان
9

قرارداد اعمار تعمیر مکتب ده

 1394/11/24الی

 1395/8/23الی

صنفی والیت بادغیس

1395/8/23

1396/3/5

18،005،988

قرارداد اعمار تعمیر مکتب ده
10

صنفی .اعمار دیوار احاطه

 1395/2/28الی

کثافات دانی و مسایل ایجابی آن

1395/10/27

در والیت زابل

شرکت
تابش امید

342

1،800،599

شرکت نظر
 1395/10/27الی

17،829،733

محمد

159

1،782،973

نیکمل

1396/4/7

قرارداد اعمار تعمیر مکتب ده
11

صنفی .اعمار دیوار احاطه

 1395/2/19الی

 1396/1/18الی

کثافات دانی و مسایل ایجابی آن

1396/1/18

1396/8/2

21،476،179

شرکت
عیدی زاده

242

2،147،617

در والیت بدخشان
قرارداد اعمار دیوار احاطه.
12

استنادی .آهن پوش و مسایل
ایجابی آن در والیت دایکندی
قرارداد اعمار دیوار احاطه،

13

کثافات دانی و مسایل ایجابی
تعداد ( )5مکاتب در والیت لوگر

 1395/1/25الی

 1395/5/الی

1395/5/5

1395/10/12

 1394/12/15الی

 1395/5/14الی

1395/5/14

1396/3/19

شرکت
12،604،820

جنوبی

150

1،260،482

افغانستان

18،218،988

شرکت
ادیان

273

1،821،898

قرارداد اعمار دیوار اخاطه .آب
14

آشامیدنی و مسایل ایجابی الت

 1394/11/20الی

 1395/3/19الی

اول و سوم تعداد ( )20باب

1395/3/19

1395/10/1

20،061،360

شرکت کوه
زور

199

2،006،136

مکتب والیت غور
قرارداد اعمار دیوار اخاطه تعداد
15

( )9باب مکتب والیت میدان
وردک

 1394/10/28الی

تاریخ 1395/1/27

1395/1/27

الی 1395/8/23

21،779،926

قرارداد اعمار تشناب های چهار
16

غرفی ایکوسن ،ی
روم دار وی

غرفه واش

غرفه بدون واش

روم والیت نورستان

شرکت
گرین پلس

206

2،177،992

شرکت
 1393/1/4الی

 1393/3/4الی

1393/3/4

1395/4/30

58،156،666

ساختمانی
مجیب

386

5،815،667

سوپریز
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قرارداد اعمار دیوار اخاطه معه
17

دروازه .پنج غرفه مبرز برای

 1394/10/21الی

 1395/1/21الی

( )14بابت مکاتب مختلف والیت

1395/1/21

1395/10/29

شرکت
45،391،225

کابل از الت اول ودوم

ساختمانی

278

4،539،122

غنی

مجموع

38،702،625

 .6.2عدم انتقال پول تضمین
مبلغ ( )3،600،000افغانی بابت پول تضمین آفر در سال  1395از شرکت های الهام و
اشرف فرید به عواید دولت انتقال نشده است.
 اثر بازرسی حواله نمبـر( )2926مـورخ  1395/5/24مبلـغ ( )3،600،000افغـانی در وجـهشرکت محترم الهام گروپ و اشرف فرید بابت تضمین آفر قرارداد  16قلم مواد اعاشوی که
بمنظور رفع نیاز مندی های سال  1393برای لیلیـه هـای مکاتـب والیـت کابـل .معینیـت
محترم تعلیمات عمومی قرارداد نموده بودند .به مشاهده رسید کـه قـب در نتیجـه ارزیـابی
موضوع تبانی شرکت توسط رئیس ومعاون شرکت برمال گردیده بود بعداً موضـوع رسـمآ بـه
کمیسیون تدارکات ملی اخبار گردیده که در مقابل کمیسیون تدارکات ملی به ضـبط پـول
شرکت و انتقال آن به حساب عواید دولت حکم صادر نموده است .اما بعد از گذشت زمان در
سال  1395به اساس در خواست شرکت قراردادی عنوانی کمیسیون تدارکات ملی خواهـان
اخذ پول خویش گردیده و کمیسیون تدارکات ملی بـه وزارت محتـرم معـارف حکـم صـادر
نموده که مبلغ متذکره را به جانب قراردادی بپردازد .همچنان وزارت معارف رسماً خواهـان
امر تادیه پول متذکره را ،از وزارت مالیه مطالبه نموده کـه معینیـت محتـرم عوایـد وزارت
مالیه مبلغ را بااالخره از کود  21حواله وبه شرکت قراردادی پرداخت میگردد .که ایـن نـوع
اجراآت نشـان دهنـده ضـعف سیسـتم کنتـرول داخلـی بـوده و سـبب گردیـده کـه مبلـغ
( )3،600،000افغانی بدون رعایت مواد فوق به دولت خساره وارد گردد.
 .6.3تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )1،408،392افغانی و مبلغ ( )1800دالر امریکایی بابت تفاوت وضع مالیه در
سال  1395از شرکت های مربوط تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )1641مورخ  1395/8/25مبلغ ( )20746744افغانی بابتپرداخت  %30قسط دوم اعمار تعمیر ،دیوار احاطه معه دروازه ،کثافت دانی ،آهن پوش ،چاه
آب آشامیدنی .مبرزها وسیستم برق برای ( )42باب مکتب در والسوالی های مختلف والیت
لوگر در وجه شرکت ساختمانی بشیر لودین انتقال گردیده است .به مشاهده رسید که در
هشت ورق بل قیمت دار جمعاً مبلغ( )1،073،379افغانی بنام تکس یا مالیه تادیه گردیده
است .اما از حواله مربوطه مبلغ ( )414،935افغانی مالیه یا تکس وضع گردیده .و مبلغ
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( )658،444افغانی مالیه نظر به بلهای فوق کم وضع گردیده است ،بناً مبلغ ()658،444
افغانی از شرکت ساختمانی بشیر لودین قابل تحصیل می باشد.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )1236مورخ  1395/7/17مبلغ ( )24،204،535افغانی بابتپرداخت  %35قسط اول اعمار تعمیر .دیوار احاطه معه دروازه .کثافت دانی .آهن پوش .چاه
آب آشامیدنی .مبرزها وسیستم برق برای ( )42باب مکتب در والسوالی های مختلف والیت
لوگر در وجه شرکت ساختمانی بشیر لودین انتقال گردیده است .به مشاهده رسید که در
هشت ورق بل قیمت دار جمعاء مبلغ( )632،484افغانی بنام تکس یا مالیه تادیه گردیده
است .اما از حواله مربوطه مبلغ( )484،091افغانی مالیه یا تکس وضع گردیده .و مبلغ
( )148،393افغانی مالیه نظر به بلهای فوق کم وضع گردیده است .بناً مبلغ ()148،393
افغانی از شرکت ساختمانی بشیر لودین قابل تحصیل می باشد.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )1955مورخ  1395/9/24مبلغ ( )13،305،421افغانی بابتپرداخت  %19قسط سوم اعمار تعمیر .دیوار احاطه معه دروازه .کثافت دانی .آهن پوش .چاه
آب آشامیدنی .مبرزها وسیستم برق برای ( )42باب مکتب در والسوالی های مختلف والیت
لوگر در وجه شرکت ساختمانی بشیر لودین انتقال گردیده است .به مشاهده رسید که در
هفده ورق بل قیمت دار جمعاً مبلغ( )867،663افغانی بنام تکس یا مالیه تادیه گردیده
است .اما از حواله مربوطه مبلغ( )266،108افغانی مالیه یا تکس وضع گردیده و مبلغ
( )601،555افغانی مالیه نظر به بلهای فوق کم وضع گردیده است .بناً مبلغ ()601،555
افغانی از شرکت ساختمانی بشیر لودین قابل تحصیل می باشد.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )988مورخ  1395/5/31مبلغ ( )56،765دالر امریکائی بابتمصارف پرورشگاه تعلیمات تخنیکی و مسلکی وکرایه تعمیر پرورشگاه پرداخت گردیده است.
به مشاهده رسید که از جمله مبلغ فوق صرف مبلغ ( )18،000دالر امریکائی کرایه تعمیر
پرورشگاه تعلیمات تخنیکی و مسلکی در وجه حساب مال تعمیر پرداخت گردیده اما
مطابق قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه مبلغ ( )1،800دالر امریکائی وضع نگردیده
است .بناً مبلغ ( )1،800دالر امریکائی از مال

تعمیر قابل تحصیل می باشد.

 .6.4اضافه پرداخت
مبلغ ( )1،181،568افغانی و مبلغ ( )3057دالر بابت اضافه پرداخت در سال  1395از
شرکت نور آفتاب و فریداهلل مهرزاد تحصیل نشده است.
-

از اثر بازرسی قرارداد ساختمان مکتب ده صنفی ساحه تایمنی با دیوار احاطه .چـاه آب و
مبرز آن که از تاریخ  1394/8/26برای  6ماه به قیمـت مبلـغ ( )26،562،638افغـانی بـا
شرکت نور آفتاب عقد گردیده است .به مشاهده رسید که در جدول احجام کـاری در ورق
نهم بخش سب توتل مصرف چاه آب آشامیدنی را جمعآ مبلغ ( )8690دالـر امریکـائی بـه
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عمق ( )60متر قرارداد گردیده است .اما بعدآ به ( )180متر توافق صورت گرفته که مبلـغ
( )2،242،427افغانی به اصل قیمت قرارداد افزود گردیده .که مجموع مبلـغ قـرارداد بـه
مبلغ ( )28،805،065افغانی رسیده است .که در اصل در مقابل  120متـر اضـافه کـاری
مبلغ ( )2،242،427افغانی تادیه گردیده است .درحالیکه فی متر چاه آب اشامیدنی مبلغ
( )144.80دالر امریکائی مشخص گردید که در  120متر اضـافه کـاری مبلـغ ()17،376
دالر امریکائی معادل ( )1181568افغانی را احتوا مینماید که از جمله مبلغ ()2،242،427
افغانی بابت  120متر مبلغ ( )1،181،568تفـاوت اضـافه پرداخـت را نشـان میدهـد و از
شرکت قراردادی قابل تحصیل میباشد.
اثر بازرسی حواله نمبـر( )817مـورخ  1395/4/30مبلـغ ( )39،744دالـر بابـت پرداخـت
مصارف تعداد  13تن کارمندان وزارت معارف که جهت اشتراک درترنینگ تهیه وتدارکات
از تاریخ  2016/7/11الی  2016/7/22عازم کشور هندوستان گردیـده انـد .کـه از جملـه
تعداد فوق صرف ی تن بـه اسـم فریـداهلل مهـرزاد مـدیربخش مـالی و انکشـافی شـامل
پیشنهاد دارای حکم مورخ  1395/3/24نمی گردد زیـرا ترنینـگ بـرای ارتقـای ظرفیـت
کارمندان تدارکات و انجنیران تـدویر یافتـه بـود .بنـآ مصـرف اداری ترنینـگ کـه مبلـغ
( )3057دالر میشود قابل مجرائی نبوده و از محترم فریداهلل مهرزاد قابل تحصیل میباشد.

 .6.5عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )5،128،755افغانی بابت باقیات سالهای گذشته الی  1394از افراد و اشخاص،
ادارات دولتی و موسسات تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی دفتر باقیات ماضیه و معلوماتی که از جانب شعبه مالی ارایه گردیده است،باقیات بودجه عادی سنوات ماضیه از سال مالی  1392الی اخیر سال مالی  1394مبلغ
( )5،128،755افغانی را احتوا مینماید ذمت افراد واشخاص و شرکت ها باقیمانده و در
قسمت تصفیه آن اجراآت مؤثری صورت نگرفته است.
 .6.6پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )12،919،440افغانی و مبلغ ( )28،291دالر بابت پیشکی های محسوب ناشده
در سال  1395از معتمدین و کارمندان مربوط وزارت معارف تصفیه و تحصیل نشده
است.
 اثر بازرسی تعداد ( )326قطعه فورم م 10پیشکی بودجه عادی ،بمشاهده رسید که طی سالمالی ( )1395جمعاً مبلغ ( )142،341،373افغانی در وجه معتمدین و کارمندان مربوطه
حواله گردیده که از جمله مبلغ ( )140،199،228افغانی آن برویت اسناد بخرچ معتمدین و
کارمندان محسوب ،و مبلغ ( )2،142،145افغانی باقی تثبیت گردیده که با ایزاد ( )12فیصد
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جریمه جمعاً مبلغ ( )2،399،202افغانی میشود از نزد معتمد و کارمندان مذکور قابل
تحصیل می باشد.
 اثر بازرسی فورم م 10پیشکی بودجه انکشافی ،بمشاهده رسید که طی سال مالی ()1395جمعاً مبلغ ( )162،002،226افغانی در وجه معتمدین و کارمندان مربوطه حواله گردیده که
ازجمله مبلغ ( )152،609،156افغانی آن برویت اسناد بخرچ معتمدین و کارمندان محسوب،
و مبلغ ( )9،393،070افغانی باقی تثبیت گردیده که با ایزاد ( )12فیصد جریمه جمعاً مبلغ
( )10،520،238افغانی میشود از نزد معتمد و کارمندان مذکور قابل تحصیل می باشد.
 همچنان مبلغ ( )69،800دالر امریکائی در وجه معتمدین طی سال مالی  1395طورپیشکی حواله گردیده .از جمله مبلغ ( )44،540دالر امریکائی آن برویت اسناد به خرج آنها
مجرا مبلغ ( )25،260دالر امریکائی باقی تثبیت گردیده که با ایزاد ( )12فیصد جریمه
جمعا مبلغ ( )28،291دالر امریکائی میشود از نزد معتمدین مذکور قابل تحصیل می باشد.
سفارش
وزارت محترم معارف در مورد تحقق و تحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .IIبخش های والیتی
در نتیجه بازرسی ها ،مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت معارف نیز
تثبیت و تشخیص شده که به تفکی ذیل ارایه میشود:
.1

ریاست معارف والیت لوگر نتایج بازرسی سال مالی 1395

 .1.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )395،556افغانی بابت تفاوت ( )8فیصد مالیه باقیمانده از شرکت لوژستیکی
امراهلل عابد در سال  1395تحصیل نشده است.
 قرارداد تهیه غذا برای اشتراک کننده در ورکشاپ انست که از تاریخ  1395/7/22الی ختمورکشاپ با شرکت لوژستیکی امراهلل عابد به ارزش مبلغ ( )4944456افغانی عقد گردیده و
پول آن قرار حواله شماره ( )3779مورخ  1395/7/30در وجه جمال الدین رئیس شرکت
متذکره حواله گردیده ،اما از حواله متذکره دو درصد مالیه وضع گردیده است ،در حالیکـه
بر طبق بند پنجم ماده شصت و ششم قانون مالیات بر عایدات ،میبائیست از حواله متذکره
ده درصد مالیه وضع میگردید ،بنـاً مبلـغ ( )395556افغـانی بابـت هشـت درصـد مالیـه
باقیمانده ذمت شرکت لوژستیکی امراهلل عابد قابل تحصیل است.
 .1.2پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )375،652افغانی بابت پیشکی ها در سال  1395از محمد قسـیم معتمـد
تصفیه نشده است.
 به اساس معلومات شعب ذیربط مستوفیت والیت لوگر طی سال مـالی  1395حوالـه هـایبخش بودجه انکشافی که طور پیشکی در وجه محمد قسیم معتمد ریاست معارف والیـت
لوگر حواله گردیده ،منجمله مبلغ ( )375652افغانی آن بدون تصفیه باقیمانده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا شعبات ذیربط ریاست معارف والیت لوگر در تحصیل مالیه باقیمانده،
تصفیه و تحصیل وجوه پیشکی و تطبیق نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی که قبأل به
آن اداره محترم فرستاده شده اقدام نمایند.
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 .2ریاست معارف والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1395-1394

 .2.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )304،000افغانی بابت پیشکی ها در سال  1395از وجه محمـد عمـر معتمـد
تصفیه نشده است.
-

در سال مالی  1395جمعاً مبلغ ( )9752469افغانی در وجه محمد عمر معتمد طور
تحویل حواله گردیده که منجمله مبلغ ( )9448469افغانی آن محسوب و مبلغ ()304000
افغانی آن الی حضور هشیت ،بدون تصفیه باقیمانده است.

 .2.2غصب زمین
موازی ( )208جریب زمین در ریاست معارف والیت ننگرهار توس برخی از اهالی
منطقه و اشخاص غصب شده که قابل استرداد به ملکیت دولت میباشد.
 موازی ( )128جریب زمین مربوط شهرک سیاه سنگ معلمان از طرف اهالی منطقه غصبشده.
 موازی ( )80جریب زمین مربوط شهرک شگی معلمان از طرف مل احمد ،عثمان غنی،نور آقا ،لعل محمد ،شهزداه اسماعیل ،آدم خان ،مستو خان و بوتی غصب شده.
سفارش
ریاست محترم معارف والیت ننگرهار در تصفیه و تحصیل وجوه پیشکی ،استرداد زمین های
دولتی و تطبیق نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی که قبأل به آن اداره محترم فرستاده شده
اقدام نمایند.
 .3ریاست معارف والیت بغالن

(نتایج بازرسی سال مالی )1396-1394

 .1.3پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )234،600افغانی بابت پیشکی ها در سال  1394از معتمدین مربوط تصـفیه و
تحصیل نشده است.
 قرار بازرسی حواله نمبر ( )6741مورخ  1394/8/11مبلغ ( )69600افغانی بابت خریداریتجهیزات دفتری در وجه محمد کریم معتمد ریاست معارف و حواله شماره ( )4375مورخ
 1395/1/10مبلغ ( )165000افغانی بابت خریداری قرطاسیه در وجه غالم رسول معتمـد
طور پیشکی حواله گردیده ،اما وجوه متذکره الی اکنون بدون تصفیه باقیمانده است.
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.3.2عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )1،584،241افغانی بابت جریمه تأخیر در سال مالی  1396از قراردادیـان
مربوط تحصیل نشده است
 قرارداد تهیه ( )15قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه ریاست تربیه معلـم ،انسـتیتیوتزراعت و میخانیکی ریاست معارف والیت بغالن بـه ارزش مبلـغ ( )2474920افغـانی بـا
شرکت تجارتی ندیم حبیبی از تاریخ  1396/1/1الی  1396/2/31به مدت دو مـاه عقـد
گردیده .بمالحظه حواله نمبر ( )5249مـورخ  1396/5/4مبلـغ ( )616370افغـانی بابـت
تهیه جنس باقیمانده و مکتوب نمبر ( )23/20مورخ  1396/3/10معاونیت اداری ،آمریت
انستیتیوت تخنیکی پلخمری ریاست امور مکاتـب و انسـتیتوت هـای معینیـت تعلیمـات
تعلیمی و مسلکی که عنوانی ریاست محترم معارف والیت بغالن صادر گردیده ،قـراردادی
جنس باقیمانده را به وقت معینه اکمال ننموده ،بلکه مدت ( )9یوم تاخیر را نشان میدهد،
بناءً مطابق ماده ( )4قرارداد در فی روز از جنس باقیمانـده مبلـغ ( )12327افغـانی و در
مدت ( )9روز جمعاً مبلغ ( )110943افغانی تابع جریمه تاخیر میگـردد کـه از قـراردادی
قابل تحصیل میباشد.
 -قرارداد اعمار ی

باب تعمیر ( )12اطاقه و ی

باب تعمیر ( )18اطاقه و ی

سـیت مبـرز

( )5غرفه ئی و وضوخانه معه تجهیزات مورد ضـرورت در داخـل محوطـه تعمیـر ریاسـت
معارف والیت بغـالن بـا شـرکت سـاختمانی و سرکسـازی بکتـاش حمیـدزاده بـه مبلـغ
( )16369976افغانی از تاریخ  1396/4/31الی  1396/9/29عقد گردیده .بمالحظه اسناد
قرارداد متذکره الی تاریخ  1396/12/29حضور هیشت در والیـت بغـالن ،کـار سـاختمانی
پروژه به اتمام نرسانده ،که مدت ( )90روز تاخیر را نشان میدهد ،بناءً مبلغ ()1473298
افغانی ذمت شرکت ساختمانی و سرکسازی بکتاش حمیدزاده قابل تحصیل میباشد.
سفارش
ریاست معارف والیت بغالن در مورد تصفیه پیشکی ها ،تحصیل جریمه تأخیر و تطبیق نتایج
بازرسی های اداره عالی بررسی که قبأل به آن اداره محترم فرستاده شده اقدام نمایند.
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گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

 .4ریاست معارف والیت کندهار

(نتایج بازرسی مالی )1396

 .4.1پیشکی محسوب ناشده
مبلغ ( )372،000افغانی بابت پیشکی ها و مبلغ ( )44،640افغانی جریمه تأخیر در
سال مالی  1396از نظر محمد خیری مدیر تدارکات ریاست معارف والیت کندهار
تصفیه و تحصیل نشده است.
 قرار حواله شماره ( )728مورخ  1396/5/10مبلغ ( )400000افغانی ،که بعد از وضع مبلغ( )28000افغانی مالیه مبلغ ( )372000افغانی طور پیشکی وجه سید محمد آغا اجرا و
وجوه متذکره را نظر محمد خیری مدیر تدارکات ریاست معارف والیت کندهار تسلیم
شده ،بمالحظه اسناد وجوه متذکره الی ختم سال مالی به مصرف نرسیده و شکل محسوبی
را بخود نگرفته ،گرچه شعب ذیربط از محسوبی مبلغ متذکره در برابر استعالمیه شماره
( )43مورخ  1397/3/13اطمینان داده و ی

تعداد فورم های م  7را که مربوط سال مالی

 1397میگردد ،ضمیمه استعالم به هشیت ارایه نموده اند ،اما پیرامون مصارف وجوه
متذکره هیچگونه اسناد مصرف (بل  ،اسناد جگره و  )......به هشیت ارایه نداشته اند ،موارد
فوق الذکر میرساند که وجوه متذکره به مصرف نرسیده و پول متذکره نزد نظر محمد
خیری میباشد ،بناً وجوه متذکره با ایزاد مبلغ ( )44640افغانی جریمه جمعاً مبلغ
( )416640افغانی قابل تحصیل است.
 .4.2دیون تصفیه ناشده
ریاست معارف والیت کندهار مبلغ ( )12،269،578افغانی بابت سالهای گذشته
الی سال مالی  1396از یک تعداد ادارات دولتی به ترتیب ریل مقروض بوده که
تصفیه و پرداخت نشده است.
-

مبلغ ( )2326181افغانی از ریاست برشنا بابت صرفیه برق.

-

مبلغ ( )8536037افغانی بابت محصول صفائی از شاروالی کندهار.

-

مبلغ ( )470443افغانی بابت محصول آب از ریاست آبرسانی.

-

مبلغ ( )936917افغانی بابت روغنیات از انحصارات

سفارش
ریاست معارف والیت کندهار در مورد تصفیه پیشکی ها ،تصفیه و پرداخت دیون و تطبیق
نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی که قبأل به آن اداره محترم فرستاده شده اقدام نمایند.
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 .5ریاست معارف والیت بلخ

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

(نتایج بازرسی مالی )1396

 .5.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )1،724،047افغانی بابت وجوه پیشکی در سال مالی  1396از معتمدین مربوط
تصفیه و تحصیل نشده است.
طی سال مالی  1396بخش بودجه عادی در چهار برنامه جمعاً مبلغ ( )2792270افغانی طور
پیشکی وجه معتمدین حواله گردیده که منجمله حواله پیشکی مبلغ ( )1068223افغانی آن
تصفیه و مبلغ ( )1724047افغانی بدون تصفیه باقیمانده که جزئیات آن حسب ذیل توضیح
میگردد:
مبلغ ( )811497افغانی ذمت معتمدین برنامه تعلیمات عمومی.
مبلغ ( )134010افغانی ذمت فریداهلل معتمد برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی.
مبلغ ( )778540افغانی ذمت سید کریم معتمد برنامه تعلیم و تربیه.
 .5.2دیون تصفیه ناشده
ریاست معارف والیت بلخ مبلغ ( )38،391،660افغانی از سالهای گذشته الی  1396از
ادارات ،شرکتها و تصدیها مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
مبلغ ( )21856744افغانی بابت صرفیه برق از شرکت برشنا.
مبلغ ( )303528افغانی بابت صرفیه برق سه باب مکتب دهدادی از تصدی کود برق.
مبلغ ( )106468افغانی بابت صرفیه تیلفون از شرکت افغان تلیکام.
مبلغ ( )124920افغانی بابت صرفیه آب از شرکت آبرسانی.
مبلغ ( )16000000افغانی بابت صفائی مکاتب از ریاست شهرداری.
جمعاً مبلغ ( )38391660افغانی دیون ریاست معارف والیت بلخ بابت سال مالی  1396را
تشکیل میدهد
سفارش
ریاست معارف والیت بلخ در مورد تصفیه و تحصیل پیشکی ها ،پرداخت دیون و تطبیق نتایج
بازرسی های اداره عالی بررسی که قبأل به تفصیل به آن اداره محترم فرستاده شده اقدام
نمایند.
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گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .6.1غصب زمین
موازی ( )1394جریب زمین در ریاست معارف والیت کابل توس افراد ،اشـخاص و
ادارات غصب گردیده که قابل استرداد میباشد.
یکتعداد از ملکیت های ریاست معارف والیـت کابـل توسـط افـراد ،اشـخاص و ادارات غصـب
گردیده که ذیالً توضیح میگردد:
موازی ( )500جریب زمین واقع شهرک معلمین زرشخ پغمان توسط قوم کوچی.
موازی ( )40جریب زمین للمی (شهرک معلمین) واقع ولسوالی قره باغ توسط حاجی رئیس.
موازی ( )800جریب زمین ( شهرک معلمین) واقع چهارآسیاب توسط قوم میاخیل.
موازی ( )54جریب زمین واقع شهرک معلمین تپه معارف ولسوالی سروبی توسط ارگانهای آن
ولسوالی.
 .6.2دیون تصفیه ناشده
ریاست معارف والیت کابل مبلغ ( )7،648،848افغانی در سال مـالی  1396و مبلـغ
( )5،608،835افغانی در سال مالی  1395از افراد ،ادارات و شرکتها مقروض بوده که
تصفیه و پرداخت نشده است.
مبلغ ( )5608835افغانی بابت اعاشه لیلیه لیسه و مدرسه دینی سـناتور جنـت خـان واقـع
بگرامی از شرکت لوژستیکی واسع خطاب بابت سال مالی .1395
مبلغ ( )519380افغانی بابت اعاشه لیلیه های مدارس دینی واقع پغمان از شرکت لوژستیکی
غزنین باستان بابت سال مالی .1396
مبلغ ( )4017217افغانی بابت اعاشه لیلیه لیسه و مدرسـه دینـی سـناتور جنـت خـان واقـع
بگرامی از شرکت لوژستیکی حکم خان بابت سال مالی .1396
مبلغ ( )1009071افغانی بابت صرفیه برق ادارات و مکاتب ولسـوالی هـای مربوطـه از شـرکت
برشنا بابت سال مالی .1396
مبلغ ( )2103180افغانی بابت تکس شاروالی ها از شاروالی کابل بابت سال مالی .1396
سفارش
ریاست معارف والیت کابل در استرداد دوباره زمین های غصب شده ،تصفیه و پرداخت دیون و
تطبیق نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی که قبالً به تفصیل به آن اداره محترم فرستاده
شده اقدام نمایند.
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گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

(نتایج بازرسی مالی)1396

.7.1دیون تصفیه ناشده
ریاست معارف والیت هرات مبلغ ( )7،874،273افغانی در سال  1396بابت صـرفیه
برق و آب از شرکت برشنا و ریاست آبرسانی مقروض بوده کـه تصـفیه و پرداخـت
نشده است.
سفارش
ریاست معارف والیت هرات در تصفیه و پرداخت دیون و تطبیق نتایج بازرسی های اداره عالی
بررسی که قبأل به تفصیل به آن اداره محترم فرستاده شده اقدام نمایند.
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 .7وزارت صحت عامه
.I

واحد های مرکزی

 .1ریاست شفاخانه رابعه بلخی

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .1.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )1،375،166افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از شرکت ترانسپورتی
کابل هیرو تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی قرارداد ( )19عراده موتر جهت حمل و نقل پرسونل شفاخانه که از تاریخ
 1394/11/18الی  1395/9/30به ارزش مبلغ ( )9،894،600افغانی با شرکت ترانسپورتی
کابل هیرو عقد گردیده است ،قرار حواله های نمبر ( )30مورخ  ،1394/12/1نمبر()31
مورخ  1394/12/8جمعاً مبلغ ( )1،763،820افغانی در وجه حساب شرکت مذکور
پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که در حواله نمبر( )30کرایه وسایط مطابق فیات
سال  1395روزانه مبلغ ( )43،020افغانی اجرا شده درحالیکه روزانه مبلغ ()24،000
افغانی درج قرارداد میباشد و در یکماه برج جدی مبلغ ( )418،440افغانی اضافه پرداخت
شده است ،در حواله نمبر( )31از تاریخ  18دلو الی اخیر برج دلو که وسایط در  22خط
السیر فعالیت داشته روزانه مبلغ ( )43،020افغانی مطابق فیات سال  1395اجرا شده که
مبلغ ( )209،220افغانی اضافه پرداخت صورت گرفته است ،بمالحظه راپور حاضری و
اسناد حواله های نمبر( )40مورخ  ،1394/1/23نمبر( )51مورخ  1394/1/19شرکت
مذکور در استقامت میدان هوائی ،دوصد فامیلی ،کارته  3و تایمنی ،وسایط توظیف نکرده
و در مدت ( )56روز جمعاً مبلغ ( )229،600افغانی اضافه پرداخت صورت گرفته است،
همچنان برویت راپور حاضری برج اسد ،جدی و دلو شرکت مذکور مدت ( )6روز
غیرحاضری داشته ،جمعاً مبلغ ( )28،930افغانی از حواله تادیاتی شرکت وضع نشده و هم
مبلغ ( )488،976افغانی کرایه وسایط در سه ماه در چهار خط السیر که هیچ نوع موتر
توظیف نبوده در وجه حساب شرکت پرداخت صورت گرفته و شعبات ذیربط به پاسخ
استعالم هیشت به تفاوت بیرون نویس شده قناعت نموده اند ،بناءً مبلغ ()1،375،166
افغانی از شرکت مذکور قابل تحصیل میباشد.
سفارش
ریاست محترم شفاخانه رابعه بلخـی ،در تحصـیل مبلـغ ( )1،375،166افغـانی ،از شـرکت
مذکور اقدام و اداره عالی بررسی را اطمینان دهند.
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گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

ریاست شفاخانه صدری ابن سینا

(نتایج بازرسی سالهای )1395-1394

 .1.2عدم انتقال پول تضمین
مبلغ ( )144،000افغانی بابت عدم انتقال پول تضمین در سال  1395از حشمت اهلل
معتمد تصفیه نشده است.
 نظر به معلومات شعب ذیربط آقای حشمت اهلل فرزند عبـدالمعروف معتمـد اسـبق ریاسـت
شفاخانه صدری ابن سینا از درک تضمین شرکت ها که وجایب شـانرا انجـام داده وجـوه
تضمین ایشان بائیست شامل واردات دولت گردد از سال مالی  1393که وجوه طور نقـد
به معتمد تسلیم داده شده و معتمد مذکور آنرا بحساب واردات دولت تحویل نکـرده مبلـغ
( )110000افغانی باقیدار میباشد که باجریمه قانونی آن ازمعتمـد مـذکور قابـل تحصـیل
است .همچنان بابت قراداد های سال  1395مبلغ ( )34000افغانی پول تضمین قـراردادی
ها نزد معتمد بحساب مذکور بوده که تحویل نگردیده است .بنـاً مبلـغ ()144000افغـانی
بابت عدم تحویلی تضمین از معتمد مربوط تحصیل نشده است.
سفارش
ریاست شفاخانه صدری ابن سینا در مورد انتقال پول تضمین به حساب مربوطه اقدام
نموده و کنترول های داخلی را در زمینه تقویه نموده تا از تکرار آنها جلوگیری بعمل آید.
 .3ریاست صحت عامه کابل

(نتایج بازرسی سال )1395

 .1.3عدم وضع تخفیف
مبلغ ( )200،000افغانی بابت عدم وضع تخفیف در سال مالی  1395از شرکت شفیق
اهلل مهمند تحصیل نشده است.
قرارداد ( )40قلم ادویه جات مورد نیاز ریاست صحت عامه والیت کابل با شرکت شفیق اهلل
مهمند از تاریخ منظوری الی  1395/12/30به ارزش مبلغ ( )13624200افغانی عقد
گردیده ،شرکت متذکره در استعالم بدون نمبر و تاریخ کمیته تدارکات والیت کابل مبلغ
( )200000افغانی تخفیف را در سرجمع قیمت عالوه نموده و چنین تحریر داشته است "از
اینکه ارگان صحت است و کم به مردم بی بضاعت از سرجمع قیمت مبلغ دو صد هزار
افغانی تخفیف از طرف شرکت شفیق مهمند داده شد ،قرار حواله های شماره ( )771مورخ
 1396/2/4مبلغ ( )2305500افغانی )772( ،مورخ  1396/2/4مبلغ ( )1939700افغانی،
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( )896مورخ  1396/2/16مبلغ ( )1500000افغانی )898( ،مورخ  1396/2/16مبلغ
( )1920000افغانی )1708( ،مورخ  .......مبلغ ( )3145000افغانی )1709( ،مورخ
 1396/5/16مبلغ ( )2689000افغانی )1919( ،مورخ  1396/6/1مبلغ ( )125000افغانی
جمعاً مبلغ ( )13624200افغانی وجه شرکت متذکره حواله گردیده ،اما مبلغ ()200000
افغانی که منجانب شرکت متذکره تخفیف ارایه گردیده ،از حواله های تادیاتی شرکت وضع
نگردیده است ،بناً مبلغ ( )200000دوصد هزار افغانی ذمت شرکت شفیق اهلل مهمند قابل
تحصیل است.
 .1.4دیون تصفیه ناشده
ریاست صحت عامه والیت کابل مبلغ ( )5،393،550افغانی در سال مالی  1395از
اشخاص و شرکت ها مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
 جمعاً مبلغ ( )3578500افغانی بابت کرایه مراکز صحی از اشخاص.

 مبلغ ( )1600000افغانی بابت قیمت گاز مایع از شرکت رومان رودوال.

 مبلغ ( )215050افغانی بابت قیمت ادویه جات و لوازم طبی از شرکت عزیز عزیزی.
جمعاً مبلغ ( )5393550افغانی را احتوا میدارد.
سفارش
ریاست صحت عامه والیت کابل در مورد تحصیل پول تخفیف و تصفیه دیون اقدام و تدابیر
الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ
نمایند.
 .IIبخش والیتی
 .4ریاست صحت عامه والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال )1396

 .4.1دیون تصفیه ناشده
ریاست صحت عامه والیت بلخ مبلغ ( )163،634،592افغانی در سال مالی  1396از
ادارات دولتی و شرکت ها مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نگردیده است.
در بخش بودجه عادی
مبلغ ( )37266955افغانی بابت صرفیه برق از شرکت برشنا مقروض.
مبلغ ( )44495540افغانی بابت ادویه جات و مواد طبی از شرکت اطمینان بلخ.
مبلغ ( )3215130افغانی بابت قرطاسیه باب از شرکت ضیا خان مدقق.
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مبلغ ( )21870389افغانی بابت مواد اعاشوی و روغنیات از شرکت فهیم فرزاد.
مبلغ ( )15728577افغانی بابت محروقات از شرکت پرنس رگ.
جمعاً مبلغ ( )122576591افغانی
در بخش بودجه انکشافی
مبلغ ( )9864960افغانی بابت اعمار کلنی های چارکنت و شولگره از شرکت بابر پرویز.
مبلغ ( )28818954افغانی بابت اعمار شفاخانه حیرتان و کلنی ولسوالی بلخ از شرکت فهیم
فرزاد.
مبلغ ( )2374087افغانی بابت مواد اعاشوی از شرکت لطیف فیصل.
جمعاً مبلغ ( )41058001افغانی
مجموع مقروضیت از بودجه عادی و انکشافی مبلغ ( )163634592افغانی میباشد که قابل
تصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
ریاست صحت عامه والیت بلخ در مورد تصفیه و پرداخت دیون اقدام و تدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراات اتخاذ
نمایند.
 .5ریاست صحت عامه والیت هرات

(نتایج بازرسی سال )1396

 .5.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )274،477افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از شرکت ساختمانی
کسری تحصیل نشده است
 قرارداد اعمار سب استیشن شاهراه هرات -کابل (میرداود) از تاریخ  1395/8/27الی
 1396/5/27به ارزش مبلغ ( )3430955افغانی با شرکت ساختمانی کسری عقد گردیده.
بمالحظه حواله نمبر ( )330مورخ  1396/8/16قسط اخیر پروژه متذکره مبلغ
( )1369390افغانی به حساب شرکت ساختمانی کسری در د افغانستان بان انتقال
گردیده و مکتوب نمبر ( )238مورخ  1396/8/14مدیریت انجنیری ساختمانی که عنوانی
مدیریت محاسبه مبنی بر برآورد ثانی پروژه اصدار یافته ،کار پروژه به تاریخ 1396/8/14
تکمیل گردیده که به این اساس قراردادی در تکمیل پروژه مدت ( )80روز تاخیر نموده
است ،بناءً مبلغ ( )3431افغانی در بدل هر روز تاخیر و در مدت ( )80روز جمعاً مبلغ
( )274477افغانی ذمت مال

شرکت ساختمانی کسری قابل تحصیل میباشد.

سفارش
ریاست صحت عامه والیت هرات در تحصیل جریمه تأخیر اقدام و تدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.
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.8وزارت مالیه

(نتایج بازرسی سال )1395

 .Iمرکز وزارت
 .8.1پرداخت های نادرست
مبلغ ()1،953،188افغانی و مبلغ ( )1825دالر بابت پرداخت های نادرست در سال
مالی  1395از اشخاص ریرب تحصیل نشده است.
 بااالثر بازرسی حواله شماره ( )3740مورخ  1395/8/1مبلغ ( )350000افغانی کرایه اتاقهوتل انترکانتیننتال محترم جاوید مشاور وزیر صاحب مالیه پرداخت گردیده است،
بمشاهده رسید که در پیشنهاد بدون تاریخ و نمبر ریاست دفتر وزارت محترم مالیه ،تحریر
یافته که محترم جاوید مشاور وزیر صاحب جهت پیشبرد امور کاری از تاریخ  23جون الی
 17سپتمبر  2016از کشور امریکا وارد افغانستان میگردد و نظربه حکم مقام وزارت ،مبلغ
فوق بنام کرایه اتاق اجرا و پرداخت شده است در حالیکه مطابق قوانین نافذه کشور،
کارمندان که در شهر کابل اجرای وظیفه مینمایند مستحق کرایه اتاق نمیباشند و از
جانبی در مورد احکام مقام محترم عالی ریاست جمهوری نیز حاصل نشده و مطابق به
فقره ( )2ماده ( )10قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ،اجرای همچو مصارف از
صالحیت وزارت مالیه نبوده و مبلغ فوق قابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه قرارداد مهمانخانه وزارت که براساس حکم شماره ( )353مورخ  1395/2/7مقاممحترم ریاست جمهوری به کرایه ماهوار مبلغ ( )2353دالر طی سال مالی  1395عقد
قرارداد گردیده است ،بمشاهده رسید که قرار مکتوب نمبر( )1096426مورخ 1395/6/16
و راپور رسیدات شماره ( ،)203مکتوب نمبر( )1096914مورخ  1395/7/17و راپور
رسیدات شماره ( )237و مکتوب نمبر( )1097522مورخ  1395/9/7و راپور رسیدات
شماره ( ،)257جمعاً مبلغ ( )1355188افغانی در ترمیم تعمیر متذکره بمصرف رسیده و
پول مصارف در وجه حساب شرکت ساختمانی هگسی گان پرداخت گردیده است
درحالیکه از ترمیم تعمیر در شرایط قرارداد کدام ماده صراحت ندارد ،بناءً مبلغ فوق الذکر
از مال تعمیر قابل تحصیل میباشد.
 بااالثر بازرسی حواله شماره ( )3957مورخ  1395/8/25مبلغ ( )372،609افغانی بابتسفریه و کرایه محترم شفیق اهلل قاریزاده ،محترمه فرنگیس عباس مشاور وزارت مالیه،
محترم محمد غوث جانباز کارمند سفارت افغانستان مقیم روسیه که عازم شهر ماسکو
گردیده اند پرداخت شده است ،بمشاهده رسید که مبلغ ( )1825دالر کرایه محترم محمد
غوث جانباز کارمند سفارت نیز از بودجه وزارت محترم مالیه اجرا گردیده ،درحالیکه از
اجرای تکت طیاره نامبرده در حکم شماره ( )882مورخ  1395/3/25مقام محترم ریاست
صفحه| 78

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

جمهوری ،هدایت صادر نشده و مطابق اصولنامه بودجه ،هر اداره دارای بودجه مستقل
میباشد ،بناءً مبلغ فوق قابل مجرائی نبوده از بودجه وزارت محترم امور خارجه بحساب
مربوطه وزارت محترم مالیه قابل انتقال بوده ،در غیرآن مبلغ ( )1825دالر از نزد محترم
محمد غوث جانباز کارمند سفارت قابل تحصیل میباشد.
 بااالثر بازرسی حواله های نمبر( )2620مورخ  ،1394/12/1نمبر( )2674مورخ ،1394/12/17نمبر ( )2758مورخ  1395/1/10و نمبر( )2907مورخ  1395/2/13جمعاً
مبلغ ( )9،128،710افغانی بابت خدمات انترنت برای (  )42واحد وزارت از برج جدی سال
 1394الی برج حمل  1395در وجه حساب افغان سایبر پرداخت گردیده است ،بمشاهده
رسید که در شماره ( )42لست خدمات انترنت از برج جدی  1394الی حمل  1395ماهوار
مبلغ ( )62،000افغانی جمعاً مبلغ ( )248،000افغانی فیس انترنت منزل رهایشی محترم
وزیر صاحب مالیه نیز پرداخت شده که خالف فقره ( )2ماده ( )10قانون اداره امور مالی و
مصارف عامه میباشد ،بناً مبلغ ( )248000افغانی فیس انترنت از نزد محترم وزیر مالیه
قابل تحصیل است.
 .8.2اضافه پرداخت
مبلغ ( )328،447افغانی اضافه پرداخت در سال  1395از اشخاص و کارمندان مربوط
تحصیل نشده است
 بااالثر بازرسی حواله شماره ( )2537مورخ  1394/10/29مبلغ ( )764،812افغانی از درکسفریه معینان و پنج تن هیشت همراه شان به کشور هندوستان از بودجه عادی طور قطعی
پرداخت گردیده است .به مشاهده رسید که طبق جدول ضمیمه شماره ( )1مقرره
متذکره ،محترم شفیق اهلل قاری زاده معین عواید و گمرکات ،روزانه مبلغ ( )162دالر و سه
روزه سفریه مبلغ ( )486دالر مستحق بوده اما برای موصوف مبلغ ( )1440دالر معادل
مبلغ ( )98،712افغانی پرداخت شده و مبلغ ( )954دالر معادل مبلغ ( )65،397افغانی
اضافه پرداخت صورت گرفته که از نزد موصوف قابل تحصیل میباشد ،همچنان محترم
مصطفی مستور معین مالی وزارت ،روزانه مبلغ ( )162دالر و پنج روزه سفریه مبلغ ()810
دالر مستحق میباشد اما برای موصوف مبلغ ( )1830دالر معادل مبلغ ( )125،448افغانی
پرداخت گردیده و مبلغ ( )1020دالر معادل مبلغ ( )69،921افغانی اضافه پرداخت شده
که از نزد موصوف قابل تحصیل میباشد ،به همین ترتیب محترم شمس الحق نور
کارشناس ریاست پالیسی ،روزانه مبلغ ( )134دالر و پنج روزه سفریه مبلغ ( )670دالر
مستحق بوده اما برای مذکور ( )10روزه سفریه مبلغ ( )1340دالر معادل مبلغ ()91،857
افغانی پرداخت شده و مبلغ ( )670دالر معادل مبلغ ( )45،929افغانی که در
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مجموع( )181،247افغانی اضافه پرداخت صورت گرفته که از نزد ایشان قابل تحصیل
است.
 از اثر بازرسی حواله نمبر( )1957مورخ  1395/2/13مبلغ ( )1،985،700افغانی سفریهکارمندان که بوالیات هرات ،بامیان و جوزجان سفر نموده اند در وجه معتمد نقدی
پرداخت و ذریعه محسوبی نمبر( )148مورخ  1395/12/3بخرچ معتمد مجرا گردیده است،
بمشاهده رسید که عالوه بر اجرای سفریه به محترم سید عالم شاه و محترم ولید احمدزی
که به والیت هرات سفر نموده اند ،مبلغ ( )16،000افغانی بل هوتل نظری انها نیز محاسبه
گردیده است ،همچنان مبلغ ( )95،200افغانی بل کرایه هوتل شاهی بامیان به محترم
حکمران آریا و ذبیح اهلل میوند محاسبه گردیده و به همین ترتیب مبلغ ( )36،000افغانی
بل کرایه هوتل جوزجان محاسبه گردیده که خالف مقرره سفریه و جیب خرچ میباشد،
بناءً مبلغ ( )147،200افغانی پول کرایه هوتل ها از نزد کارمندان مذکور قابل تحصیل
میباشد.
این نوع اجراآت در نتیجه ضعف سیستم کنترول داخلی و عدم دقت کارمندان حین اجرای
حواله های تادیاتی بوجود آمده و شعبات ذیربط به تفاوت بیرون نویس شده قسماً قناعت نموده
اند.
 .8.3تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )1،099،290افغانی و مبلغ ( )3707دالر بابت مالیه در سال مالی  1395از شرکت
های ریرب تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی اسناد محسوبی شماره ( )334مورخ 1395/9/22و شماره ( )221مورخ 1395/7/25جمعاً مبلغ ( )17،250دالر معادل مبلغ ( )1،173،000افغانی بابت کرایه
تعمیر کمیته المپی که از تاریخ  1394/10/16الی  1395/10/16به کرایه ماهوار مبلغ
( )1500دالر در وجه محترمه محبوبه نادر مال حویلی پرداخت گردیده است ،بمشاهده
رسید که مطابق بند ( )2ماده ( )59قانون مالیات برعایدات ،کرایه ماهوار بیشتر از یکصد
هزار افغانی بوده تابع پرداخت ( )15فیصد مالیه میگردد ،بناءً مبلغ ( )175،950افغانی
( )15فیصد مالیه از مال تعمیر قابل تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )4683مورخ  1395/9/10مبلغ ( )8،394،000افغانی بابتفیس خدمات انترنتی و مخابراتی واحد های اداری مرکز و والیات در وجه حساب کمپنی
ندا تیلیکام پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که از حواله متذکره مبلغ ()167،880
افغانی دو فیصد مالیه وضع شده ،درحالیکه مطابق بند ( )5ماده ( )66قانون مالیات
برعایدات تابع پرداخت ( )10فیصد مالیه میگردد ،بناءً مبلغ ( )671،520افغانی تفاوت ()8
فیصد مالیه باقیمانده از کمپنی مذکور قابل تحصیل میباشد.
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 از اثر بازرسی حواله نمبر( )2769مورخ  1395/1/15مبلغ ( )1،711،500افغانی بابتمصارف سفر هیشت رهبری وزارت به کشور هندوستان بشکل چارتر در وجه حساب شرکت
هوائی آریانا پرداخت گردیده و ( )2فیصد مالیه آن وضع شده است درحالیکه مطابق ماده
( )66قانون مالیات برعایدات تابع پرداخت ( )10فیصد مالیه میگردد ،بناءً مبلغ
( )251.820افغانی تفاوت ( )3فیصد مالیه باقیمانده از شرکت مذکور قابل تحصیل
میباشد.
 از اثر بازرسی حواله نمبر( )2175مورخ  1395/5/3و محسوبی نمبر( )85مورخ 1395/9/10مبلغ ( )21،440دالر بابت سفر کارمندان ریاست خزاین به کشور تیمور
شرقی ،بخرچ معتمد مجرا داده شده است ،بمشاهده رسید که مبلغ ( )11،853دالر تکت
رفت و برگشت از شرکت توریستی و سیاحتی رایت واقع چهار راهی انصاری تهیه گردیده
اما مالیه آن مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات وضع نشده است ،بناءً مبلغ ()1،185
دالر ده فیصد مالیه از شرکت مذکور قابل تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی حواله های نمبر( ،1395/1/15 )1902نمبر( 1395/1/15 )1903و محسوبینمبر( )26مورخ  1395 /1/15و نمبر( 1395/1/15 )27جمعاً مبلغ ( )41،800دالر بابت
سفر های بین المللی و مصارف بود و باش مشاورین ارشد ریاست خزاین بخرچ معتمد
مجرا داده شده است ،بمشاهده رسید که مبلغ ( )37،074دالر کرایه بود و باش مشاورین
در وجه مال گیست هاوس روستا واقع سرک نهم شش درک کابل پرداخت گردیده اما
مالیه آن مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات وضع نشده است ،بناءً مبلغ ()3،707
دالر ده فیصد مالیه از گیست هاوس مذکور قابل تحصیل میباشد.
 .8.4عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )4،229،627افغانی جریمه تاخیر در سال  1395از شرکت های مربوط تحصیل
نشده است .
 از اثر بازرسی اسناد قرارداد تهیه تعداد ( )19قلم لوازم تکنالوژی ضرورت آرشیف ریاستامالک که از تاریخ  1395/5/18الی  1395/7/15به ارزش مبلغ ( )10،523،620افغانی با
شرکت سیسنت گلوبل آی ،اس ،تی سلوشزی عقد گردیده است ،بمشاهده رسید که
مبلغ فوق ذریعه حواله نمبر( )6021مورخ  1395/12/7در وجه حساب شرکت مذکور
پرداخت گردیده و نظر به مکتوب شماره ( )15069مورخ  1395/5/25به شرکت اطالع
داده شده تا اجناس شامل قرارداد را مطابق مشخصات و شرایط قرارداد تحویل دهد اما
شرکت مذکور اجناس را بتاریخ  1395/9/3تحویل داده است که از تاریخ 1395/7/15
یعنی ختم قرارداد الی تاریخ  1395/9/2مدت ( )48روز تاخیر را نشان میدهد و مطابق
شرطنامه در مقابل هر روز تابع پرداخت ( )0،1فیصد جریمه از سرجمع قرارداد بوده که در
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روز مبلغ ( )10،523افغانی و در ( )48روز جمعاً مبلغ ( )505133افغانی میشود از

شرکت مذکور قابل تحصیل است.
 از اثر بازرسی حواله نمبر( )2043مورخ  1395/3/18مبلغ ( )11،201،937افغانی بابتقرارداد اجناس تکنالوژی در وجه حساب شرکت تجارتی کامسیس پرداخت گردیده است،
بمشاهده رسید که نظر به بل شماره ( 10 )18989اپریل  2016مطابق  1395/1/22مبلغ
( )336،058افغانی بابت ( )6هفته تاخیر از حواله متذکره وضع شده است ،درحالیکه تاخیر
در تحویلی اجناس مدت ( )9هفته مبلغ ( )504،087افغانی میگردد ،بناءً مبلغ ()168029
افغانی تفاوت کم سنجشی جریمه تاخیر از شرکت مذکور قابل تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی حواله نمبر( )4553مورخ  1395/8/25مبلغ ( )42،628،019افغانی بابتقرارداد تهیه تعداد ( )171قلم سامان االت البراتوار های ریاست عمومی گمرکات در وجه
حساب شرکت تجارتی نوی سادات لیمتد پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که از اثر
بازرسی هیشت قبلی اداره عالی بررسی ،مبلغ ( )4،262،801افغانی بابت جریمه تاخیر
باالی شرکت مذکور بیرون نویس و در گزارش نتایج بازرسی که ذریعه نامه شماره ()141
مورخ  1396/1/26عنوانی وزارت محترم مالیه ارسال گردیده ،انعکاس یافته است اما مبلغ
( )706،336افغانی جریمه تاخیر از حواله متذکره وضع و مبلغ ( )3556465افغانی
باقیمانده جریمه از حواله شرکت مذکور وضع نشده ،قابل تحصیل میباشد.
 .8.5مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )43،300،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی در سال  1395از اشخاص
مربوط تصفیه نشده است.
 از اثر بازرسی حواله نمبر ( )2411مورخ  1395/9/27مبلغ ( )500،000دالر معادل مبلغ( )33300000افغانی براساس حکم شماره ( )3074مورخ  1395/9/15مقام محترم ریاست
جمهوری ،از کود ( )900008عضویت سازمان های بین المللی در وجه حساب بانکی
سازمان اجتماعی فیروز کوه ،طور تحویل پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که از
تاریخ اجرای حواله الی ختم بازرسی هیشت ،اسناد مصرف ارایه نشده و مبلغ فوق التصفیه
باقیمانده است که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی حواله های نمبر( )3927مورخ  1395/7/24و نمبر( )3992مورخ 1395/9/1مبلغ ( )10000000افغانی براساس حکم شماره ( )2651مورخ  1395/8/17مقام محترم
ریاست جمهوری جهت تمویل مراسم افتتاح خط الجورد ،در وجه حساب احمد جاوید
احمدی فرزند محمد صابر کارمند مقام محترم معاونیت اول ریاست جمهوری ،طور تحویل
پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که از تاریخ اجرای حواله الی ختم بازرسی هیشت،
اسناد مصرف ارایه نشده و مبلغ فوق التصفیه باقیمانده است که قابل تصفیه و تحصیل
میباشد.
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 .8.6پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )1،185،528،896افغانی بابت پیشکی های محسوب ناشده در سال مالی 1395
از افراد و اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است
 طی سال مالی  1395جمعاً مبلغ ( )55832954افغانی از بودجه عادی و مبلغ( )1129695942افغانی از بودجه انکشافی در وجه معتمدین نقدی ،افراد و اشخاص طور
تحویل پرداخت گردیده و الی ختم سال مالی  1395مبالغ فوق بخرچ آنها محسوب نگردیده
و التصفیه باقیمانده است که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .8.7عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )54،824،524افغانی بابت باقیات در سال  1395از افراد و اشخاص ،ادارات
دولتی و موسسات تصفیه و تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی دفتر م  90باقیات ماضیه و معلوماتی که از جانب شعبه مالی ارایه گردیدهاست ،باقیات بودجه عادی سنوات ماضیه الی ختم سال مالی  1395مبلغ ()54،824،524
افغانی را احتوا مینماید که در مورد تحصیل آن اجراآت مؤثری صورت نگرفته ،که این نوع
اجراآت در نتیجه ضعف سیستم کنترول داخلی وعدم آگاهی کارمندان از قوانین ومقررآت
بوجود آمده است.
 .8.8عدم تصفیه لیتراف کریدت
مبلغ ( )18،854،692افغانی ،مبلغ ( )4264535دالر و مبلغ ( )6،413،792یورو مربوط
لیتراف کریدت در سال  1395به مالحظه رسیده با شرکت های ریرب تصفیه نشده
است.
براساس معلوماتی که از جانب ریاست خزاین ارایه گردیده است ،در اخیر سال مالی  1395به
تعداد ( )7لیتراف کریدت به اسم افراد و اشخاص ذیل افتتاح گردیده است.
 .1لیتراف کریدت شماره ( )20267/95بابت سافت ویر فری بیالنس ریاست خزاین به ارزش مبلغ
( )235،240،06دالر امریکائی با کمپنی فری بیالنس.
 .2لیتراف کریدت شماره ( )20272/95بابت خریداری سه عراده موتر ضرورت پروژه عصری سازی
گمرکات به ارزش مبلغ ( )9،100،000افغانی با شرکت تجارتی ملنگ بابا.
 .3لیتراف کریدت شماره ( )20287/95بابت تهیه تجهیزات عیار سازی سیستم  FMISبه ارزش
مبلغ ( )312،840دالر امریکائی با کمپنی فری بیالنس.
 .4لیتراف کریدت شماره ( )20277/95بابت خریداری تجهیزات تکنالوژی ریاست خزاین به ارزش
مبلغ ( )1،090،809،93دالر امریکائی با شرکت سیسنت گلوبل.
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 .5لیتراف کریدت شماره ( )20271/95بابت نصب سیستم حاضری وزارت مالیه به ارزش مبلغ
( )18،854،692افغانی با شرکت سیسنت گلوبل.
 .6لیتراف کریدت شماره ( )20274/95بابت چاپ پاسپورت به ارزش مبلغ ( )6،413،792یورو با
گارسو.
 .7لیتراف کریدت شماره ( )20275/95بابت پرداخت فیس سیستم  FMISریاست خزاین به
ارزش مبلغ ( )2،625،645دالر امریکائی با کمپنی فری بیالنس.
از جمله ( )7لیتراف کریدت متذکره ،صرف خریداری دو عراده موتر ضرورت پروژه عصری سازی
گمرکات به ارزش مبلغ ( )9،100،000افغانی با شرکت تجارتی ملنگ بابا ،تطبیق و تصفیه
گردیده و متباقی آن بدون تصفیه باقیمانده است.
 .8.9تفاوت قیمت در کیفیت تیل
مبلغ ( )510،000افغانی بابت عدم تطبیق شرطنامه قرارداد تیل ،کیفیت تیل در
سال 1395از شرکت مربوط تصفیه و تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی اسناد قرارداد تیل دیزل و پطرول که از تاریخ  1395/5/18برای مدتیکسال به ارزش مبلغ ( )17،136،000افغانی با شرکت لوژستیکی فرزان لیمتد عقد
گردیده است ،بمشاهده رسید که در ماده ( )14/6قرارداد ،مسافه رفت و برگشت وسایط
به تان تیل ( )10کیلومتر تحریر گردیده اما قراردادی موقعیت تان تیل را در سرک ()8
قلعه فتح اهلل که مسافه ( )11کیلومتر میباشد معرفی نموده و هیشت ارزیابی مطابق ماده
( )10فقره ( )43طرزالعمل تدارکات ،ی کیلومتر را انحراف کوچ وانمود ساخته اند ،از
جانب دیگر نظربه شکایت دریوران مربوط ،پمس استیشن تان تیل قلعه فتح اهلل را غیر
معیاری وانمود ساخته و اکثراً تیل مورد ضرورت شان کم توزیع میگردد که بااالثر شکایت
دریوران براساس حکم مقام وزارت ،هیشتی موظف گردیده تا موضوع را ارزیابی نمایند و
هیشت موظف نیز شکایت دریوران را تائید و سمپل تیل را از تان مذکور اخذ و غرض
تثبیت کیفیت به اداره نورم و ستندرد ارسال نموده اند و اداره نورم و ستندرد تحریر داشته
که تیل دیزل و پطرول توزیع شده شامل انتروال نورم تخنیکی نبوده و مطابق به ستندرد
های ملی نبوده و قابلیت استفاده را در انجن وسایط دارا نمیباشد و نظربه تحریری اداره
نورم و ستندرد ،مقام وزارت هدایت فرموده که هرچه عاجل در مورد تهیه تیل با ریاست
مواد نفتی عقد قرارداد نموده و قرارداد فعلی با شرکت فسخ گردد و درقسمت بی کیفیت
بودن تیل طبق شرایط قرارداد با قراردادی برخورد قانونی صورت گیرد و جبران خساره
تقاضا گردد.مدیریت ترانسپورت وزارت محترم مالیه ،طی مکتوب شماره ()1012325
مورخ  1396/9/1قیمت مجموعی خساره وارده را بابت تیل توزیع شده مبلغ ()510،000
افغانی تثبیت نموده که از شرکت مذکور قابل تحصیل میباشد.
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 .8.10دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )2،500،000دالر قرضه در سال مالی  1395از دفتر  UNPOSSملل متحد
تصفیه نشده است.
 از اثر بازرسی فورم م 16نمبر( )1827موره  1394/12/16مبلغ ( )2،500،000دالرامریکائی براساس حکم شماره ( )4139مورخ  1394/11/13مقام وزارت ،نظربه قرارداد
منظور شده بین معینیت عواید و گمرکات و دفتر  UNOPSملل متحد مبلغ فوق طور
قرضه الی انتقال دوباره آن به بان جهانی بحساب مربوطه دفتر  UNOPSطور تحویل
انتقال داده شده است ،بمشاهده رسید که اسناد محسوبی مبلغ متذکره طی مراحل و
تصفیه نشده است.
 .8.11ظهور باقیداری معتمدین نقدی
مبلغ ( )1،572،000افغانی در سال  1395علی محمد معتمد نقدی باقیدار تثبیت شده
که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 بااالثر بازرسی عینی سیف پول علی محمد معتمد نقدی و تطبیق با اصل جمع و خرچ،معتمد مذکور مبلغ ( )1،572،000افغانی باقی گردیده .
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا وزارت محترم مالیه در تحقق و تطبیق مشاهدات و یافته های بررسی
شامل گزارش و گزارش نتایج بازرسی که قبأل به تفصیل به آن اداره محترم فرستاده شده
اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی دراجراآت  ،جلویری از تکرار
وتداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
.II

بخش والیتی

 .1مستوفیت والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال )1396

 .1.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )8،501،680افغانی بابت پیشکی محسوب ناشده در سال مالی  1396از معتمدین
مربوط تصفیه و تحصیل نشده است
طی سال مالی  1396یکمقدار پول طور تحویل وجه معتمدین یکتعداد ادارات حواله گردیده،
اما تا اکنون وجوه متذکره بدون محسوبی باقیمانده که ذیال توضیح میگردد:
-

مبلغ ( ) 6600000افغانی مربوط مستوفیت بابت پول شهدا و مجروحین.
مبلغ (  )860000افغانی مربوط ریاست پوهنتون.
مبلغ ( )103790افغانی مربوط ریاست اراضی.
مبلغ ( )937890افغانی مربوط ریاست معارف.
صفحه| 85

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

سفارش
مستوفیت والیت کندهار در مورد تصفیه پیشکی ها اقدام وتدابیر الزم را بمنظور جلوگیری
از تکرار آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .2مستوفیت والیت هلمند

(نتایج بازرسی سال )1396-1394

 .1.2عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )2،37،600افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1394از شرکت مخابراتی روشن
تحصیل نشده است .
 قرارداد دو پایه آنتن مخابراتی شرکت روشن در محوطه لیسه ذکور واقع کارته لگان ولیسه اناث واقع لشکری بازار با محترم شرف الدین ولد شهاب الدین نماینده شرکت
مخابراتی روشن از تاریخ  1394/5/25الی  1397/5/25به کرایه ماهوار فی پایه مبلغ
( )33000افغانی و هر دو پایه مبلغ ( )66000افغانی عقد قرارداد صورت گرفته ،بمالحظه
قراردادی کرایه سه ساله هردو پایه مخابراتی را ذریعه دو قطعه آویز جمعاً مبلغ
( )2376000افغانی تحویل نموده است ،مطابق ماده ( )2شرطنامه قرارداد" کرایه گیرنده
مکلفیت دارد تا کرایه ی سال را طور پیشکی تحویل نماید و همچنان در بند ( )2ماده
( )12قرارداد تصریح گردیده در صورت عدم تحویلی کرایه در ابتدای سال ،تابع  10فیصد
جریمه تاخیر میگردد ".بناءً جمعاً مبلغ ( )237600افغانی بابت  10درصد جریمه تاخیر
ذمت شرکت مخابراتی روشن قابل تحصیل میباشد.
سفارش
مستوفیت والیت هلمند در مورد تحصیل جریمه تأخیر اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .3مستوفیت والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال )1396

 .3.1عدم پرداخت کرایه
مبلغ ( )123،605بابت کرایه یک باب دکـان در سـال مـالی  1396از محمـد اکـرام
تحصیل نشده است.
 قرارداد کرایه یکباب دکان ملکیت مستوفیت والیت بلخ ماهوار به مبلغ ( )22474افغانی ازتاریخ  1394/8/1الی  1395/7/30با محمد اکرم ولد محمد اکبر عقد گردیده و کرایه
ماهوار آن در سال  1396ده درصد افزایش یافته است؛ بمالحظه اسناد ،قراردادی متذکره
کرایه ذمت خویش را از ماه جدی سال  1396الی ثور  1397را که مدت پنج ماه را احتوا
مینماید تحویل ننموده است ،بناً از قرار فی ماه مبلغ ( )24721افغانی؛ جمعاً مبلغ
( )123605از قراردادی متذکره قابل تحصیل است.
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سفارش
مستوفیت والیت بلخ در مورد تحصیل کرایه ی

باب دکان اقدام وتدابیر الزم را بمنظور

جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .4مستوفیت والیت کاپیسا

(نتایج بازرسی سال )1395-1393

 .4.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )108،000افغانی بابت مالیه درسال  1395-1393از اشخاص مربـوط تحصـیل
نشده است .
طی سالهای مالی  1395-1393برای مستوفی والیت کاپیسا خرچ دسترخوان تادیه گردیده،
اما پیرامون مصرف آن اسناد ارایه ننموده اند و از حواله های تادیاتی آن نیز مالیه وضع
نگردیده،که حسب ذیل توضیح میگردد:
 قرار حواله های شماره ( )1مورخ  )8( ،1393/11/6مورخ  )19(،1393/11/28مورخ )28(،1393/12/18مورخ  )37(،1393/1/12مورخ  )50(،1393/2/5مورخ
 )61(،1393/3/18مورخ  )72(،1393/4/16مورخ  )115(،1393/5/15مورخ
 )136(،1393/6/19مورخ  )148(،1393/7/17مورخ  )162(،1393/8/17مورخ
 )1(،1393/9/12مورخ  )11(،1394/2/1مورخ  )19(،1394/3/4مورخ )33(،1394/2/7
مورخ  )56(،1394/4/9مورخ  )64(،1394/5/16مورخ  )87(،1394/6/18مورخ
 )99(،1394/7/15مورخ  )108(،1394/8/17مورخ  )123(،1394/9/15مورخ
 )113(،1394/10/13مورخ  )154(،1394/11/12مورخ  )1(،1394/12/8مورخ
 )8(،1395/1/24مورخ  )18(،1395/11/19مورخ  )4(،1395/3/13مورخ
 )52(،1395/4/14مورخ  )61(،1395/5/14مورخ  )75(،1395/6/12مورخ
 )94(،1395/7/7مورخ  )111(،1395/8/13مورخ  )129(،1395/9/8مورخ
 )149(،1395/10/13مورخ  )172(،1395/11/15مورخ  ،1395/12/13ماهوار مبلغ
( )30000افغانی جمعاً مبلغ ( )1080000افغانی که منجمله مبلغ ( )510000افغانی برای
عبدالواحد قرلق و مبلغ ( )570000افغانی برای محترم محمد شریف مستوفی والیت
کاپیسا بابت خرچ دستر خوان تادیه گردیده ،اما از حواله های متذکره مالیه وضع نگردیده،
بناً مبلغ ( )51000افغانی ذمت عبدالواحد قرلق و مبلغ ( )57000افغانی ذمت محمد شریف
بابت عدم وضع مالیه که جمعاً مبلغ ( )108،000افغانی میشود ،قابل تحصیل است.
سفارش
مستوفیت والیت کاپیسا در مورد تحصیل مالیه باقیمانده اقدام و تدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.
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.9وزارت امور خارجه

(نتایج بازرسی سال )1395

گزارش نتایج بررسی سال مالی  1395مرکز وزارت خارجه و برخی از نمایندگی های سیاسی و قنسلی آن  ،مانند سـفارت هـای مقـیم الهـه ،بروکسـل ،ویانـا ،پـاریس ،مسـکو،
اوکراین ،تاشکند ،ریاض ،اردن و عشق آباد ،جنرالی قنسلی مقیم بن و جده قبالً ذریعه نامه شماره ( )7222مورخ  1397/9/14به وزارت امور خارجه ارسال گردیده است.
این گزارش روی خطراتی تمرکز نموده است ،که باالثر عدم تطبیق و یا تطبیق نادرست احکام قوانین و مقررات نافذه ،مانند طرزالعمل اجرای بودجه ،قـانون مالیـات بـر عایـدات،
قانون تدارکات ،صالحیت های بودجوی و حسابداری ،شرایط قراردادها ،امور مالی و مصارف عامه  ،تدارکات و قراردادها و تطبیق پروژهها ،مالحظه وتحت بررسی قرار گرفته است.
با در نظرداشت این خطرات اداره عالی بررسی ،سفارش مینماید که وزارت محترم امور خارجه و شعبات آن باید سیستم های نظـارتی و کنترولـی خویشـرا بـه شـمول تفتـیش
داخلی ،برای حصول اطمینان از تطبیق قوانین و مقررات ،طرزالعمل ها و صالحیتهای بودجوی به منظور وضع درست مالیات حین اجرای تادیـات ،مـدیریت مصـارف ،مـدیریت
تدارکات و قراردادها و اجرای بودجه تقویت بخشند ،به منظور جلوگیری از ازدیاد حجم گزارش ،یافتههای عمده بررسی در جدول ذیل تنظیم گردیـده کـه عمـدتاً  ،وجـوه قابـل

شماره

تحصیل ،تصفیه ،انتقال و  ....را احتوا نموده است.

1

مبلغ
یافته های بررسی

پیشکی های محسوب ناشده

سال

افغانی

1395

2

1395

سعودی
وجوه پیشکی ناتصفیه شده تحت بودجه عادی و انکشافی ،در وزارت امـور خارجـه کـه
اکثراً مربوط نمایندگی های خارجی وزارت میباشد تصفیه و تحصیل نشده است.

481155960
5000000

تفاوت قیمت

دالر

یورو

ربل روسی

رئال

شرکت ها و اشخاص ریرب

16595

وجوه پیش پرداخت از آقای نجیم جانباز کارمند ریاست تشـریفات وزارت وجـوه دالـر
آن از حمد اهلل محب تحصیل نشده است.

8750

تفاوت قیمت از شرکت نشاط بابت قرارداد دیوار سنگ های امنیتی وزارت امور خارجه
تحصیل نشده است.
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1395

825،628

مبلغ ( )825،628افغانی بابت تفاوت قیمت از شرکت سـاختمانی نـارت ویسـت بابـت
قرارداد پروژه اعمار قیر ریزی سرک خروجی وزارت امور خارجه تحصیل نشده است.

545699

مبلغ ( )545،699افغانی از شرکت ایر استار بابت قـرارداد پـروژه سـازی تعمیـر اداری
نمایندگی والیت هرات ،کندهار و پکتیا تحصیل نشده است.

20489

مبلغ ( ) 20489یـورو بابـت ترمیمـات و خریـداری اجنـاس ،آب ،بـرق ،گـاز ،انترنـت،
تیلفون و تیلویزیون از اشخاص مربوط سفارت مقیم الهه تحصیل نشده است.

19738

مصارف اقامتگاه بابت آب ،برق ،گاز  ،انترنت و تیلفـون مبلـغ ( )15062یـورو از آقـای
همایون تندر سفیر پیشین سفارت ج.ا.ا مقیم بروکسل و مبلـغ ( )4676یـورو از آقـای
احمد سیر سرپرست فعلی سفارت بروکسل تحصیل نشده است.

1395-1392

1395-1388

4

پرداخت های نادرست

1395-1391

107963

مبلغ ( )26291ریال سعودی از محترم عبدالحلیم ثاقب ،مبلغ ( )31384ریال سعودی
از محترم خلیل الرحمن حنانی  ،مبلغ ( )44043ریال سعودی از محترم اصیل محمـد
صادقی ،مبلغ ( )6245ریال سعودی از سایر اعضـای سـفارت افغانسـتان مقـیم ریـاض
بابت مصارف اقامتگـاه سـفیر از درک ترمیمـات ،خریـداری اجنـاس ،آب ،بـرق ،گـاز،
انترنت ،تیلفون و تلویزیون تحصیل نشده است.

11592

مبلغ ( )11592ریال سعودی بابت مصـارف اقامتگـاه از مسـشولین مربوطـه نماینـدگی
دایمی ج.ا.ا در سازمان همکاری های اسالمی قابل تحصیل است.

1395-1391

62585

مبلغ ( )62585یورو پرداخت نادرست از اشـخاص مربـوط جنـرال قنسـلی افغانسـتان
مقیم بن تحصیل نشده است.

1394

3330

مبلغ ( )3330یورو بابت پرداخت های نادرست از اشخاص مربوط سـفارت افغانسـتان
مقیم بروکسل تحصیل نشده است.

2615

مبلغ ( )2615یورو پرداخت نادرسـت از آقـای محمـد ایـوب عرفـانی سـفیر پیشـین
سفارت ج.ا.ا مقیم ویانا تحصیل نشده است.

1395

51634

مبلغ ( )51634یورو بابت پرداخـت نادرسـت درک خریـداری تیـل از محمـد صـمیم
همراز در سفارت ج.ا.ا مقیم الهه تحصیل نشده است.

1394

4260

مبلغ ( )4260یورو بابت پرداخت های نادرست از آقای همـایون تنـدر سـفیر پیشـین
سفارت ج.ا.ا مقیم بروکسل تحصیل نشده است.

1395-1392
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1395-1392
1394

1243

مبلغ ( )495،000افغانی بابت پرداخت سفریه از محمـد ایـوب عرفـانی سـفیر ج.ا.ا در
ویانا جهت اقامت شان در کابل تحصیل نشده است.

495000

1395-1392

1395-1388

5

114062

3000
14400

19106

1395-1389

1852

9666

مبلغ ( )14400یورو بابت اضـافه پرداخـت از کارمنـدان سـفارت ج.ا.ا مقـیم بروکسـل
تحصیل نشده است.

مبلغ ( )3920دالر از محترم عطا اهلل عزمی و مبلـغ ( )11636دالـر از محتـرم تـوچی
بای در سفارت ج.ا.ا مقیم تاشکند بابت اضافه پرداخت تحصیل نشده است.

15556

1395-1392

مبلغ ( )114062ریال سعودی اضافه پرداخت از اشخاص و افـراد مربوطـه در سـفارت
افغانستان مقیم ریاض تحصیل نشده است.

مبلغ ( )5601دالر بابت اضافه پرداخت از آقای عزیز اهلل کرزی و مبلـغ ( )13505دالـر
از آقای فقیر محمد فطرت بابت اضـافه پرداخـت در سـفارت افغانسـتان مقـیم مسـکو
تحصیل نشده است.

اضافه پرداخت
1395-1393

مبلغ ( )2051یورو بابت اضافه پرداخت از محترم محمد رحیم پیرزاده ،مبلـغ ()2934
یورو از اقای عبدالرحمن وردک و مبلغ ( )3931یورو از آقای محمـد داود سـالنگی در
سفارت افغانستان مقیم پاریس تحصیل نشده است.

8916

1395

1393-1392

مبلغ ( )1243یورو بابت پرداخت نادرست از ویس احمد برمـ وزیـر احیـا و انکشـاف
دهات ،وزیر اقتصاد ،عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگـه و هیـات همـراه شـان در
سفارت افغانستان مقیم پاریس تحصیل نشده است.

مبلغ ( )1452یورو از آقای بصـیر احمـد فضـلی و مبلـغ ( )400یـورو از خـان گاللـی
محتسب زاده بابت اضافه پرداخت در سفارت افغانستان مقیم بن تحصیل نشده است.

مبلغ ( )2343دالر بابت اضافه پرداخت مصارف اقامتگاه از محترم سید محمد گیالنـی،
مبلغ ( )519دالر از محترم سید اسـماعیل یوسـفی و مبلـغ ( )6804دالـر از محترمـه
مجنون گالب در سفارت افغانستان مقیم اردن تحصیل نشده است.
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1395-1390

55500

مبلغ ( )55500یورو مصارف بدون اسناد حامی از آقای محمد صمیم همراز سرپرسـت
پیشین سفارت ج.ا.ا مقیم الهه تحصیل نشده است.

1395-1390

62000

مبلغ ( )62000یورو بابت مصارف بدون اسناد حـامی از اشـخاص و افـراد مربوطـه در
سفارت افغانستان مقیم بن تحصیل نشده است.

3330

مبلغ ( ) 3330یورو مصارف بـدون اسـناد حـامی از اشـخاص و افـراد مربوطـه سـفارت
بروکسل تحصیل نشده است.

207752

مبلغ ( )207752یورو بابت مصـارف بـدون اسـناد حـامی از دیپلوماتـان سـفارت ج.ا.ا
مقیم پاریس تحصیل نشده است.

1395-1392
1395-1390

6

56700

مبلغ ( )56700دالر بابت مصارف بدون اسناد حامی از تعـداد  15تـن از دیپلوماتـان
سفارت ج.ا.ا مقیم اوکراین تحصیل نشده است.

9849

مبلغ ( )3432دالـر از آقـای محمـد آصـف دالور ،مبلـغ ( )4772دالـر از آقـای فضـل
الرحمن فاضل ،مبلغ ( )1645دالر از آقـای محمـد اکبـر در سـفارت افغانسـتان مقـیم
اوکراین تحصیل نشده است.

مصارف بدون اسناد حامی
1395-1389

1395-1391
1395-1389

54996

مبلغ ( )54996یورو بابت مصارف بدون اسـناد حـامی از اشـخاص مربـوط سـفارت در
جنرال قنسلگری ج.ا.ا مقیم بن تحصیل نشده است.
مبلغ ( )46904دالر بابت مصارف بدون اسناد حامی از اشخاص و افراد مربوطه سـفارت
افغانستان مقیم ریاض تحصیل نشده است.

46904

1395-1391

9736

مبلغ ( )9736یورو بابت مصارف بدون اسـناد حـامی از اشـخاص و افـراد مربوطـه در
جنرال قنسلی افغانستان مقیم بن قابل تحصیل است.

1395-1392

16923

مبلغ ( )16923یورو بابت مصارف بدون اسناد حامی بابت دعوت ها از تعداد  14تـن از
دیپلومات سفارت ج.ا.ا مقیم پاریس تحصیل نشده است.

1395-1388

42160

مبلغ ( )42160دالر بابت مصارف بدون اسناد حامی از اشخاص و افراد مربوطه سـفارت
افغانستان مقیم جده قابل تحصیل است.
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32600

1395-1390

مبلغ ( ) 32600بابت مصارف بـدون اسـناد حـامی ریـال سـعودی از اشـخاص و افـراد
مربوطه نمایندگی افغانستان در سازمان همکاری هـای اسـالمی مقـیم جـده تحصـیل
نشده است.

1395

92308

مبلغ ( )92308یورو بابت مصارف بدون اسناد حامی از سفارت ج.ا.ا مقیم ویانا تحصیل
نشده است.

1395-1392

37838

مبلغ ( )37838یورو بابت مصارف بدون اسناد حامی از داود هاشمی مستشـار سـفارت
ج.ا.ا مقیم ویانا تحصیل نشده است.

1394

87254

مبلغ ( )35239یورو بابت مصارف بدون اسناد حامی از محترم احمـد ادریـس امـانی و
( )52015یورو از محترم محمـد داود سـالنگی در سـفارت افغانسـتان مقـیم پـاریس
تحصیل نشده است.

1395-1390

42229

مبلغ ( )29762یورو بابت مصارف تمدید دوره خدمت از آقای زلمـی صـدیقی و مبلـغ
( )12467یورو از خان رحیمه مقصودی در سفارت افغانستان مقیم بن تحصـیل نشـده
است.

1395

8355

مبلغ ( )8355یورو اضافه ستانی در سفارت ج.ا.ا مقیم الهه بـه حسـاب واردات دولـت
نیافته است.

1395-1394

1999

مبلغ ( )1999یورو بابت اضافه ستانی عواید در سـفارت ج.ا.ا مقـیم بروکسـل تحصـیل
نشده است.

1395

1600

مبلغ ( )1600یورو اضافه ستانی عواید از سفارت ج.ا.ا مقیم ویانا تحصیل نشده است.

8

سرقت وجوه نقد از حساب
مصارف سفارت

1390-1389

34926

مبلغ ( )34926یوور بابت سرقت وجوه نقد از حساب مصارف سفارت از آقای همـایون
تندر سفیر پیشین سفارت ج.ا.ا مقیم بروکسل تحصیل نشده است.

9

مصارف از عواید

1395

2300

مبلغ ( )2300یورو بابت مصرف از عواید از دوکتور اسد عمر سفیر پیشـین ج.ا.ا مقـیم
پاریس تحصیل نشده است.

10

عدم انتقال وجوه باقیمانده
به واردات دولت

1395-1392

7

اضافه ستانی عواید

65375

685123

مبلغ ( )65375دالر و مبلغ ( )685123ربل روسی در سفارت افغانستان مقیم مسـکو
به واردات دولت انتقال نیافته است.
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مبلغ ( )284953ربل روسی سفارت ج.ا.ا مقیم مسکو در قیمـت انتقـال مبلـغ مـذکور
اقدام بعمل آورد.

284953
11

عدم پرداخت کرایه

1395-1392

13

عدم تصفیه باقیات

1395

مجموع

مبلغ ( )11812دالر از محمد اکبر محمدی سفیر پیشین سفارت ج.ا.ا مقـیم اوکـراین
تحصیل نشده است.

11812

مبلغ ( )2000یورو بابت باقیات از آقای عزیز اهلل امین در سفارت افغانستان مقـیم بـن
تصفیه و تحصیبل نشده است.

2000
488،022،287

305،473

912،108

970،076

266،217

سفارش :
از وزارت محترم امور خارجه تقاضـا بعمـل میآیـد ،تـا در تطبیـق یافتـه هـای بررسـی سـالهای  1396حـاوی مبلـغ ( )488،022،287افغـانی )305،473( ،دالـر
)912،108(،یورو )970076(،روبل روسی و ()266،217ریال سعودی  ،که عمدتاً موارد قابل تحصیل ،تصفیه  ،انتقال  ......بوده ،و جزئیات آن در جدول فـوق الـذکر
ارایه شده ،تدابیر عملی اتخاذ و به منظور جلوگیری از تداوم و تکرار آنها ،کنترول های داخلی را تقویه و ایجاد نمایند.
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.10وزارت دفاع ملی
 .Iبخش مرکزی

 .1قوماندانی امن و نظم عامه

نتایج بازرسی سال )1395

 .1.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )565،400افغانی بابت تفاوت مالیه در سال مالی  1395از شرکت بهرام زوی
طوطاخیل تحصیل نشده است.
 از اثــر بازرســی فــورم م 16نمبــر( )63مــورخ  1395/5/20مبلــغ ( )15،762،057افغــانیبابــت تخلیــه چــاه ســپتی و تــرمیم سیســتم آبرســانی در وجــه شــرکت بهــرام زوی
طوطاخیــل پرداخــت گردیــده اســت ،از جملــه مبلــغ ( )7،067،500افغــانی آن معــاش
کارمنــدان پــروژه را تشــکیل میدهــد و ( )2فیصــد مالیــه آن مبلــغ ( )141،350افغــانی
وضــع شــده ،درحالیکــه مطــابق مــاده ( )4قــانون مالیــات برعایــدات ،تــابع پرداخــت ()10
فیصــد مالیــه میگــردد ،بنــاءً مبلــغ ( )565،400افغــانی تفــاوت ( )8فیصــد مالیــه از شــرکت
مذکور قابل تحصیل میباشد.
 .1.2تفاوت فیات
مبلغ ( )1،443،905افغانی بابت تفاوت فیات در سال مالی  1395از شرکت فردوس
فرزاد و شرکت محمد شجاع آبدره تحصیل نگردیده است
 از اثر بازرسی اسناد قـرارداد مـواد اعاشـوی سـال مـالی  1395کـه از تـاریخ اول اسـد سـال 1395نظــر بــه فیصــله شــماره ( )1122مــورخ  1395/4/30اداره محتــرم تــدارکات ملــی
مطابق فیات سال  1394قابـل اجـرا میباشـد ،بمشـاهده رسـید کـه در حوالـه هـای تادیـاتی
شرکت فـردوس فـرزاد (قـراردادی) برویـت راپـور رسـیدات ،قیمـت ترکـاری از بـرج سـنبله
 1395الــی خــتم بــرج قــوس  1395مطــابق فیــات ســال  1394اجــرا و پرداخــت گردیــده
است ،درحالیکـه اداره محتـرم تـدارکات ملـی ،تمدیـد فیـات قـرارداد را صـرف بـرای یکمـاه
( 1سد) فیصـله نمـوده اسـت و مجمـوع تفـاوت فیـات مبلـغ ( )1،079،385افغـانی را احتـوا
مینمایــد از شــرکت مــذکور قابــل تحصــیل میباشــد  ،همچنــان برویــت راپــور رســیدات،
قیمت میوه و تخـم مـرغ از بـرج سـنبله  1395الـی خـتم بـرج قـوس  1395مطـابق فیـات
ســال  1394اجــرا و در وجــه شــرکت محمــد شــجاع آبــدره پرداخــت گردیــده کــه جمع ـاً
مبلغ ( )1،443،905افغانی را احتوا مینماید از شرکت مذکور قابل تحصیل است.
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 .1.3عدم پرداخت کمیشن ترانسپورتی
مبلغ ( )541283افغانی بابت کمیشن ترانسپورتی در سال مالی  1395از شرکت بهرام
زوی طوطاخیل تحصیل نگردیده است .
 از اثــر بازرســی فــورم هــای م 16نمبــر( )63مــورخ  ، 1395/5/20نمبــر(1395/9/17 )285و نمبــر( 1395/3/23 )88جمع ـاً مبلــغ ( )14،295،871افغــانی بابــت تخلیــه چــاه ســپتی
در وجــه شــرکت بهــرام زوی طوطاخیــل پرداخــت گردیــده کــه ذریعــه وســایط تــانکری
صــورت گرفتــه و مطــابق قــانون تنظــیم فعالیــت وســایط ترانســپورتی )3( ،فیصــد کمیشــن
ترانســپورتی وضــع نشــده اســت ،بنــاءً مبلــغ ( )428،876افغــانی ( )3فیصــد کمیشــن
ترانسپورتی از شرکت مذکور قابل تحصیل میباشد.
 از اثــر بازرســی فــورم م 16نمبــر( )37مــورخ  1395/5/9مبلــغ ( )3،746،895افغــانی بابــتتخلیه چاه سپتی در وجـه شـرکت بشـارت پرداخـت گردیـده کـه ذریعـه وسـایط تـانکری
صــورت گرفتــه و مطــابق قــانون تنظــیم فعالیــت وســایط ترانســپورتی )3( ،فیصــد کمیشــن
ترانســپورتی وضــع نشــده اســت ،بنــاءً مبلــغ ( )112،407افغــانی ( )3فیصــد کمیشــن
ترانسپورتی از شرکت مذکور قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا قوماندانی امن و نظم عامه تطبیق یافته ها و سفارش های بررسی شامل
این گزارش و گزارش نتایج بازرسی که قبأل ذریعه نامه ( )4199مورخ 1397/5/12به آنها
فرستاده شده اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت ،جلوگیری
ازتکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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بخش والیتی

مشاهدات و یافته های بررسی واحد های والیتی وزارت محترم دفاع ملی به تفکی
میشود:
 .1قوماندانی قول اردوی ( )207ظفر والیت هرات

زیر ارایه

(نتایج بازرسی سال )1396

.1.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )10،716،021افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از مالک شرکت خدمات
لوژستیکی ابوخلیل مقصودی ،تل ودان و ترست گروپ تحصیل نگردیده است .
 قرارداد هفت قلم ملحقات مورد ضرورت قول اردوی  207ظفر والیت هرات با شرکتخدمات لوژستیکی ابو خلیل مقصودی از تاریخ  1396/9/20از طریق مرکز به ارزش مبلغ
( )53249050افغانی عقد گردیده ،بمالحظه اسناد قراردادی متذکره جنس را در مطابقت
به قرارداد اکمال ننموده است ،چنانچه شعب ذیربط قوماندانی قول اردوی  207ظفر در
استعالمیه شماره  43مورخ  1396/12/21هشیت تحریر داشته ،که ( )11درصد جنس
توسط قراردادی الی تاریخ  1396/12/23اکمال و ( )89درصد جنس اکمال نگردیده است،
به اساس مواد شرطنامه ،قراردادی میبائیست که  50فیصد جنس شامل قرارداد را الی
مدت  45یوم اکمال مینمود که چنین نکرده و در اکمال قسط اول الی تاریخ 1396/12/23
مدت ( )44یوم تاخیر نموده است ،که در فی روز مبلغ ( )53249افغانی جمعاً مبلغ
( )2342956افغانی از قراردادی قابل تحصیل است.
 قرارداد نه قلم لوازم تطهیریه با شرکت تجارتی جبار متحده از تاریخ  1396/6/21الی 1396/9/30به ارزش مبلغ ( )9969493افغانی عقد گردیده ،بمالحظه اسناد و شرایط
قرارداد ،قراردادی میبائیست که ( )50درصد اجناس شامل قرارداد را در مدت بیست یوم
بعد از عقد قرارداد ( )1396/7/9اکمال مینمود ،اما بمالحظه حواله های شماره ()456
مورخ  1396/9/25و م  7شماره ( )88مورخ  1396/9/25و حواله شماره ( )457مورخ
 1396/9/25و م  7شماره ( )87مورخ  ، 1396/9/25قراردادی در اکمال جنس مدت ()76
یوم تاخیر نموده است ،بناً قراردادی در فی روز مبلغ ( )9969.5افغانی و در ( )76یوم جمعاً
مبلغ ( )757682افغانی تابع جریمه میگردد که ذمت نامبرده قابل تحصیل است.
 قرارداد  16قلم رنگ باب با شرکت خدمات لوژستیکی ایمفول از تاریخ  1396/8/22الی 1396/11/22به ارزش مبلغ ( )6690000افغانی عقد گردیده ،بمالحظه شرایط قرارداد،
قراردادی میبائیست اجناس شامل قرارداد را در مدت سه ماه ( )1396/11/22اکمال
مینمود ،اما به اساس معلومات شعب ذیربط قول اردوی در برابر استعالمیه شماره ()44
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مورخ  1396/12/21هشیت ،قراردادی متذکره الی تاریخ  1396/12/23رنگ باب شامل
قرارداد را اکمال ننموده است که مدت ( )34روز تاخیر را نشان میدهد ،که در فی روز مبلغ
( )6690افغانی جمعاً مبلغ ( )227460افغانی ذمت قراردادی قابل تحصیل است.
 قرارداد دو قلم چوب بلوط پوستدار و چوب اره شده ارچه مورد ضرورت بخارهای قطعات وجزوتام های مرکزی و قول اردوی  207ظفر والیت هرات با شرکت خدمات لوژستیکی ابو
خلیل مقصودی به قیمت مجموعی  62733916افغانی از تاریخ  1396/9/20الی
 1396/10/20برای مدت ی ماه عقد گردیده ،قراردادی ی مقدار جنس را اکمال نموده
که پول آن وسیله حواله شماره ( )470مورخ  1396/9/28مبلغ ( )40379963افغانی
پرداخت گردیده ،اما بمالحظه اسناد و مکتوب شماره ( )238-237مورخ 1396/11/10
مدیریت عقد قراردادهای قوماندانی قول ادوی  207ظفر که عنوانی شرکت متذکره به
ارتباط مکاتب متعدد لواها  ،قطعات و جز و تامها تحریر یافته ،از عدم اکمال چوب سوخت
بخاری ها توسط قراردادی تصدیق نموده اند و به همین ترتیب شرکت متذکره چوب
سوخت بخاری ها را الی تاریخ ( 1396/12/15ختم زمستان) اکمال ننموده است که با
توجه به تاریخ ختم قرارداد مدت ( )55روز تاخیر را نشان میدهد ،بناً قراردادی در فی روز
مبلغ ( )62733.916افغانی و در ( )55روز مبلغ ( )3450365افغانی جریمه میگردد ،که
از مال شرکت ابوخلیل مقصودی قابل تحصیل است.
 قرارداد اعمار دیوار احاطه سنگی و ( )16باب گارد تاور دو منزله ضرورت قوماندانی قوایهوائی شیندند با شرکتهای ساختمانی تل ودان و ترست گرو به قیمت مجموعی
( )26244080افغانی از تاریخ  1396/6/6الی  1396/10/6عقد گردیده ،و پول قرارداد
وسیله م  16شماره ( )405مورخ  1396/9/15مبلغ ( )11809936افغانی پرداخت گردیده
است ،بمالحظه اسناد ،قراردادی متذکره الی تاریخ  1396/12/12کار پروژه را ختم ننموده
و مدت ( )66روز تاخیر را نشان میدهد ،بناً مبلغ ( )1732109افغانی بابت جریمه تاخیر
ذمت شرکت های متذکره قابل تحصیل است.
 قرارداد اعمار ی باب تعمیر بارک  110نفری ی باب تعمیر دومنزله ،ی باب اتاقجنراتور و غیره ضرورت قوماندانی قوای هوانی شیندند با شرکت ساختمانی ترست گرو به
قیمت مجموعی ( )27917080افغانی از تاریخ  1396/2/10الی  1396/10/10عقد
گردیده ،و پول قرارداد وسیله م  16شماره ( )1مورخ  1396/7/23و شماره ( )2مورخ
 1396/8/1و شماره ( )5مورخ  1396/9/23جمعاً مبلغ ( )19541923افغانی پرداخت
گردیده است ،بمالحظه اسناد ،قراردادی متذکره الی تاریخ  1396/12/29کار پروژه را ختم
ننموده و مدت ( )79روز تاخیر را نشان میدهد ،بناً مبلغ ( )2205449افغانی بابت جریمه
تاخیر ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل است.
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 .1.2اضافه پرداخت
مبلغ ( )3،761،106افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی  1396رمت مالک
شرکت خدمات لوژستیکی ابو خلیل مقصودی تحصیل نشده است .
 قرارداد ی قلم نان خش مورد ضرورت قول اردوی  207ظفر والیت هرات با شرکتخدمات لوژستیکی ابو خلیل مقصودی از طریق مرکز برای سال مالی  1396عقد گردیده،
در نتیجه کنترول عینی که به تاریخ  1396/11/24منجانب هشیت بررسی با اشتراک
محترم محمد ضیا انجنیر برق در آمریت تسهیالت انجنیری قوماندانی قول اردو از کارخانه
طبخ مواد نان خش شرکت متذکره در مقر قول اردو صورت گرفته ،به مشاهده رسیده که
در کارخانه شرکت متذکره ماشین خمیر کننده ی فاز ،ماشین پخت نان برقی ی فاز ،
هوا کش برقی سه فاز ،بایلر ی فاز ،آبگرمی  1.5کیلوات پنج عدد ،ایرکندیشن ی فاز و
گروپ های تنویر نصب بوده و حین استفاده لوازم متذکره از برق جنراتور قوماندانی قول
اردو استفاده بعمل آمده است ،در حالیکه هر نوع مصارف طبخ نان خش به دوش
قراردادی میباشد .به اساس سنجش محمد ضیا انجنیر برق آمریت تسهیالت انجنیری قول
اردو ،لوازم متذکره در  24ساعت جمعاً مقدار ( )232.4کیلوات برق ،از قرار فی کیلوات
مبلغ ( )31افغانی مصرف داشته که در طول سال مالی  1396جمعاً مبلغ ()3761106
افغانی را احتوا مینماید ،بناً وجوه متذکره از مال

شرکت قابل تحصیل است.

 .1.3ظهور فاضل معتمدین نقدی
مبلغ ( )20،307،678افغانی پول باقیمانده با مبلغ ( )2،436،921جریمه تأخیر که در
سال  1396از معتمدین مربوطه تصفیه و به واردات دولت انتقال نشده است.
 هشیت بررسی به تاریخ  1396/11/7از سیف پول نقد محترم تورن فیروز احمد معتمد قولاردو موجودی بعمل آورد که در نتیجه در سیف موصوف مبلغ ( )13521724افغانی پول
نقد دولتی موجود بود ،که معتمد مذکور در برابر استعالمیه شماره ( )17مورخ 1396/11/7
هشیت قناعت خویش را به موجودی ابراز داشته است ،هیشت بررسی اصل جمع و خرچ
نامبرده را ذریعه استعالم نمبر ( )18مورخ  1395/11/7منجانب شعب ذیربط مطالبه نموده
که چنین تحریر داشته اند ،از ابتدا سال مالی  1397الی اکنون در وجه تورن فیروز احمد
هیچ نوع حواله اجرا نشده است صرف مبلغ ( )20307678افغانی از فصل ( )21403پول
شهدا از سال مالی  1396ذمت تورن فیروز احمد باقیمانده است ،بطور امانت جهت اجرای
پول شهدا الی مواصلت تخصیص سال مالی  1397زمانیکه تخصیص سال مالی 1397
مواصلت نمود پول متذکره بطور مکمل تحویل بان میگردد و آویز آنرا ضم اسناد
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مینمایم".به اساس معلومات شعب مربوطه قوماندانی قول اردو و تطبیقات آن به معلومات
ارایه شده شعب ذیربط ،نامبرده مبلغ ( )6785954افغانی باقی گردیده و پیرامون وجوه
متذکره به هشیت بررسی در بخش اکرامیه شهدا اسنــــاد تحت دوران ارایه داشته است .از
اینکه مبلغ ( )20307678افغانی از پول مصارف سال گذشته ( )1396نزد معتمد باقیمانده
و میبائیست پول متذکره در اخیر سال مالی  1396شامل حساب واردات دولت انتقال
میگردید ،که چنین نشده ،گرچه قبالً وزارت محترم دفاع ملی پیرامون نگهداری ی مقدار
پول بعد از ختم سال مالی به منظور پرداخت حقوق شهدا ،حکم مقام محترم ریاست
جمهوری را اخذ مینمود ،اما شعب ذیربط قوماندانی متذکره پیرامون نگهداری مبلغ
( )20307678افغانی به عنوان وجوه امانت تحت نام پول اکرامیه کدام سندی به هشیت
ارایه نداشته اند ،از اینکه وجوه متذکره بدون استیذان مقام محترم ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان به منظور فوق الذکر نگهداری گردیده با ایزاد دوازده درصد جریمه جمعاً
مبلغ ( )2436921افغانی ذمت معتمد مذکور قابل انتقال به حساب واردات دولت میباشد.
سفارش
تقاضا بعمل میاید تا قوماندانی قول اردوی ( )207ظفر والیت هرات در تصفیه مبالغ
متذکره از وجه معتمد مذکور اقدام وتدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی
دراجراآت ،جلوگیری از تکرار وتداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
 .2قوماندانی قول اردوی  209شاهین والیت بلخ
 .2.1تفاوت قیمت
مبلغ ( )6،712،020افغانی بابت تفاوت قیمت در سال مالی  1395از شرکت تجارتی
نوروز و پسران تحصیل نشده است.
 قرارداد ( )18قلم مواد اعاشوی که در سال مالی  1395با شرکت تجارتی نو روز پسران عقدگردیده بود ،به اساس فیصله کمیسیون محترم تدارکاتی ملی و به منظور جلوگیری از
ناغگی قطعات قول اردوی متذکره ،قرارداد فوق الذکر الی منظوری قرارداد جدید)25( ،
درصد تمدید گردیده است ،بمالحظه اسناد ،قوماندانی قول اردوی  209شاهین ،تعداد
شش قلم مواد اعاشوی (روغن نباتی ،رب رومی ،بوره ،شیر خش  ،دالنخود و نم طعام) را
که قیمت آن نظر به قیمت فیات قرارداد سال مالی  1396بلند بوده ،از قراردادی متذکره
اکمال نموده ،اما دوقلم مواد دیگر (برنج و لوبیا) که قیمت آن پائین تر میباشد ،اکمال
ننموده است ،یعنی قیمت فی کیلو برنج در قرارداد سال مالی  1395مبلغ ( )55افغانی و در
سال مالی  1396مبلغ ( )75افغانی که مبلغ ( )20افغانی تفاوت را نشان میدهد ،به همین
ترتیب قیمت کیلو گرام لوبیا در قرارداد سال مالی  1395مبلغ ( )60افغانی و در سال مالی
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 1396مبلغ ( )75افغانی که ( )15افغانی تفاوت را احتوا مینماید ،بناً مبلغ ()5987100
افغانی بابت تفاوت مقدار ( )299355کیلو برنج و مبلغ ( )724920افغانی بابت تفاوت
مقدار ( )48328کیلو لوبیا ( )%25تزئید ،جمعاً مبلغ ( )6712020افغانی ذمت شرکت
تجارتی نو روز و پسران قابل تحصیل است.
 .2.2عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )3،401،916افغانی بابت جریمه تأخیر در سال مالی  1396از شرکت های
لوژستیکی حسیب رضایی ،ال سید گروپ و حکم خان شینواری تحصیل نشده است.
 به اساس معلومات ارایه شده منجانب آمریت مالی قوماندانی قول اردوی  209شاهین ازشروع سال مالی  1396الی اجرای حواله های برج قوس  1396ی تعداد قراردادیان در
اکمال اموال و اجناس و ....تاخیر نموده که به تعداد ( )72قطعه مکتوب عطالت از طریق
آمریت عقد قرارداد ها به آمریت مالی قوماندانی متذکره مواصلت ورزیده و از این مدرک
جمعاً مبلغ ( )9988907افغانی به حساب واردات دولت تحویل گردیده و به تعداد ()24
قطعه مکتوب عطالت از قرارداد بعد از اجرای حواله برج قوس سال مالی  1396به آمریت
مالی ارسال شده و جمعاً مبلغ ( )3401916افغانی را احتوا مینماید ،وضع نگردیده که از
شرکت های ذیل قابل تحصیل میباشد:
 مبلغ ( )1695618افغانی ذمت شرکت لوژستیکی حسیب رضایی.
 مبلغ ( )1088638افغانی ذمت شرکت شرکت لوژستیکی ال سید گروپ.
 مبلغ ( )617660افغانی ذمت شرکت حکم خان شینوزاده.
 .2.3عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
مبلغ ( )5،046،333افغانی کرایه ،مبلغ ( )4،443،991افغانی جریمه تأخیر و مبلغ
( )703،900افغانی پول تضمین در سال مالی  1396از قراردادیان مربوط تحصیل نشده
است.

شماره

قراردادی

موقعیت

سال مالی

نوع مشاهده
جریمه
کرایه

جریمه

پیشکی
یکساله

پول
تضمین

بیز تجارتی
1

قرارداد کرایه موازی 42

شهرک بندری

جریب زمین با زمری

حیرتان

رئیس شرکت کامگار

برای

1396

2646000

264600

مدت()5سال
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قرارداد موازی  10جریب
2

3

4

5

6

زمین با اسامی ربیع بی

دیپو ممر شهرک
بندری حیرتان

ولد حیات اهلل رئیس

برای

شرکت شرق پطرولیم

مدت()3سال

قرارداد کرایه موازی 10

مقابل بیز اردوی

جریب زمین با اسامی

شهرک حیرتان

محمد رسول فرزند

برای

محمداهلل

مدت()3سال

قرارداد کرایه موازی 10

دیپوی ممر

جریب زمین با اسامی

شهرک بندری

سید محمد رسول ولد

حیرتان

محمد هاشم نماینده

برای

شرکت رحیم گردیزی

مدت()3سال

قرارداد کرایه موازی 10

دیپوی ممر

جریب زمین با اسامی

شهرک بندر

محمد طاهر ولد معمد

حیرتان

نعیم رئیس شرکت طاهر

برای

فهیم انوری

مدت()3سال

قرارداد کرایه موازی 6

مقابل بیز ممر

جریب زمین با سید

حیرتان برای

احمد رئیس شرکت

مدت()3سال

430800

423600

386400

384000

230400

430800

105900

386400

384000

230400

430800

423600

384000

384000

230400

110520

127000

115920

84240

47520

کوچی عثمان

7

7

قرارداد کرایه موازی 5

دیپوی ممر

جریب زمین با فرزند

شهرک بندری

عبدالغفار رئیس شرکت

حیرتان

فرید وفا

مدت()3سال

قرارداد کرایه موازی 5

ریگی واقع دیپوی

جریب زمینبا اسامی

ممر شهرک بندر

عبدالحسین فرزند قلعه

حیرتان

داد نماینده شرکت زاهد
ولید
8

قرارداد کرایه موازی 10

228000

155250

228000

15525

228000

207000

54000

164700

مدت()3سال
دیپوی ممر

93000

93000

9300

0
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جریب زمین با اسامی

شهرک بندری

محمد طاهر ولد قل

حیرتان

محمد نماینده شرکت
بهین

مدت()3سال
دیپوی ممر

9

قرارداد کرایه موازی 10

شهرک بندر

جریب زمین با اسامی

حیرتان

محمد اسماعیل نمانیده
شرکت ناصر جمشیدی

8266

68883

مدت()3سال

مجموع

5046333

2146891

2297100

703900

مبلغ ( )5،046،333افغانی کرایه ،مبلغ ( )4،443،991افغانی جریمه تأخیر و مبلغ
( )703،900افغانی پول تضمین در سال مالی  1396از قراردادیان مربوط قابل تحصیل
میباشد.
 .2.4پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ()10،757،976افغانی بابت پیشکی ها در سال مـالی  1396از تـورن رحـیم اهلل
معتمد تصفیه نشده است.
 طی سال مالی  1396جمعاً مبلغ ( )121367384افغانی طور پیشکی وجه تورن رحیم اهللمعتمد حواله گردیده؛ که منجملـه مبلـغ ( )110609408افغـانی محسـوب شـده و مبلـغ
( )10757976افغانی بدون محسوبی باقیمانده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا قوماندانی قول اردوی ( )209شاهین والیت بلخ در تصفیه و تحصیل
مبالغ متذکره اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی دراجراآت،
جلوگیری از تکرار وتداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
 .3قوماندانی قول اردوی ( )215میوند والیت هلمند

(نتایج بازرسی )1396

 .3.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )3،384،417افغانی بابت مالیه در سال مالی  1396-1394از شرکت های
لوژستیکی مسلم بهاری ،ساحل اجمل و بریدمل میرویس تحصیل نگردیده است.
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 قرارداد  4قلم گوشت (گاو ،گاو میش ،گوسفند و بز) مورد ضرورت جزوتام های قول اردوی( )215میوند از تاریخ  1393/10/1الی  1394/9/30به ارزش مبلغ ( )601856792افغانی
با شرکتهای لوجستکی مسلم بهاری و ساحل اجمل از طریق کمیسیون تدارکاتی ملی عقد
گردیده ،بمالحظه اسناد قرارداد کننده گان در ارتباط به تورید گوشت گاومیش که پیداوار
کشور نبوده ،کدام سندی توریدی ارایه نداشته است و شعب ذیربط قوماندانی قول اردوی
متذکره نیز به هشیت بررسی ارایه نداشته است ،بناً مقدار ( )275996کیلو گوشت گاومیش
که توسط قراردادی فی کیلو مبلغ ( )235افغانی جمعاً مبلغ ( )64859060افغانی اکمال
گردیده ،تابع هفت درصد مالیه قرار میگیرد ،از اینکه از حواله های اجرا شده دو فیصد مالیه
وضع گردیده ،بناً مبلغ ( )3242953افغانی بابت پنج درصد مالیه باقیمانده ذمت شرکت
فوق الذکر قابل تحصیل است.
 قوماندانی قول اردوی  215میوند والیت هلمند ی باب کانتین داشته که طی سالهایمالی  1396-1394کانتین متذکره تحت استفاده شخصی بنام بریدمل میرویس بوده و به
قرارداد سپرده نشده ،طی سالهای مالی  1394و  ، 1396از عواید کانتین از فروش اجناس
پنج درصد مالیه و از فروش کریدت کارت  2درصد مالیه سنجش و به حساب عواید دولت
تحویل مینمایند ،چنانچه در سال مالی  1394و  1396از مدرک فوق ی مقدار پول شامل
حساب واردات دولت انتقال گردیده است ،اما از عواید سال مالی  1395که مبلغ
( )141464افغانی را احتوا مینماید ،مالیه وضع نگردیده و به حساب واردات دولت انتقال
شده ،گرچه موضوع کانتین ایجاب مینمود تا از طریق قرارداد و مزایده به داوطلبی گذاشته
میشود و عواید اجاره آن به حساب واردات دولت انتقال میگردد ،که چنین اجراات نشده
است.
.3.2عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
مبلغ ( )1،742،026افغانی بابت کرایه و مبلغ ( )396،576افغانی بابت جریمه تاخیر
در سال مالی  1395از شرکت روشن گلدین پت تحصیل نشده است.
 قرارداد ( )4پایه آنتن مخابراتی با شرکت روشن گلدین پت از تاریخ 1394/2/10الی 1395/2/10برای مدت یکسال به کرایه ماهوار مبلغ ( )73440افغانی و ساالنه مبلغ
( )881280افغانی عقد قرارداد صورت گرفته ،قرارداد متذکره تمدید نگردیده و قراردادی
متذکره کرایه سه ساله خویش را که حاوی مبلغ ( )2643840افغانی میگردد ،تحویل
ننموده است ،اما در جریان کار هشیت تفتیش ،قراردادی متذکره از جمله وجوه متذکره
مبلغ ( )901814افغانی را قرار آویز نمبر ( )30مورخ  1396/11/15تحویل نموده که مبلغ
( )1742026افغانی آن باقیمانده است ،بناً مبلغ ( )1742026افغانی بابت کرایه و مبلغ
( )396576افغانی جریمه ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل است.
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 .3.3عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )12،587،438افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی  1396از شرکت های
مربوط تحصیل نشده است
به اساس معلومات ارایه شده منجانب آمریت مالی قوماندانی قول اردوی  215میوند از
شروع سال مالی  1396الی اجرای حواله های برج قوس  1396ی تعداد قراردادیان در
اکمال اموال و اجناس و ....تاخیر نموده که به تعداد ( )13قطعه مکتوب عطالت به آمریت
مالی قوماندانی متذکره مواصلت ورزیده و پول جریمه تا اکنون وضع نگردیده که ذمت
شرکت های ذیل قابل تحصیل میباشد:
 مبلغ ( )472703افغانی در مکتوب شماره ( )508مورخ 1396/9/22و مبلغ
( )519974افغانی در مکتوب شماره ( )625مورخ 1396/10/30جمعاً مبلغ
( )992677افغانی ذمت شرکت لوژستیکی مسلم مشعل عمرزی قراردادی گوشت.
 مبلغ ( )43955افغانی در مکتوب شماره ( )411مورخ  1396/7/22و مبلغ ()96790
در مکتوب شماره ( )624مورخ  1396/10/30جمعاً مبلغ ( )140745افغانی ذمت
شرکت لوژستیکی قاسم قراردادی ترکاری.
 مبلغ ( )424014افغانی در مکتوب شماره ( )519مورخ  1396/9/27ذمت شرکت
لوژستیکی شکیب شریفی قراردادی گوشت.
 مبلغ ( )168840افغانی در مکتوب شماره ( )273مورخ  1396/5/9ذمت شرکت
لوژستیکی شاجره قراردادی اجناس تطهیریه.
 مبلغ ( )1026019افغانی در مکتوب شماره ( )677مورخ  1396/11/28ذمت شرکت
ساختمانی حیات هلمندوال.
 مبلغ ( )108140افغانی در مکتوب شماره ( )676مورخ  1396/11/28ذمت شرکت
ساختمانی گلدن لکجری.
 مبلغ ( )2858882افغانی در مکتوب شماره ( )170مورخ  ،1396/3/24مبلغ
( )116690افغانی در مکتوب شماره ( )218افغانی ،مبلغ ( )583445افغانی در مکتوب
شماره ( )410مورخ  ،1396/7/22مبلغ ( )58345افغانی در مکتوب شماره ()476
مورخ  1396/8/27جمعاً مبلغ ( )3617362افغانی ذمت شرکت السید گروپ
قراردادی میوه.
 مبلغ ( )170657افغانی در مکتوب شماره ( )153مورخ  1396/3/13ذمت شرکت
مسلم مشعل عمرزی قراردادی لبنیات.
 مبلغ ( )5938984افغانی بابت ی
قراردادی کمره های امنیتی ثابت و متحرک.

صد روز تاخیر ذمت شرکت افغانی تکسار
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 .3.4اضافه پرداخت
مبلغ ()314،004افغانی اضافه پرداخت در سال  1396و مبلغ ( )988،020افغانی در
سال  1395از قراردادی های مربوط تحصیل نشده است.
 قرار حواله نمبر ( )280مورخ  1395/6/11مبلغ ( )28148175افغانی بابت قیمت مقدار( )2047140کیلو چوب بلوط و ( )511785کیلو چوب ارچه بخاری به جانب شرکت نوروز
و پسران تادیه گردیده ،اما بمالحظه فورم های اکمال و توزیع  ،جمعاً مقدار ()1975284
کیلو چوب بلوط و مقدار ( )493821کیلو چوب ارچه اکمال و توزیع گردید که مقدار
( )71856کیلو چوب بلوط و مقدار ( )17964کیلو چوب ارچه ،جمعاً مقدار ()89820
چوب کمتر اکمال گردیده ،بناءً فی کیلو چوب ارچه و بلوط مبلغ ( )11افغانی ،جمعاً مبلغ
( )988020افغانی بابت اضافه پرداخت ذمت قراردادی قابل تحصیل میباشد.
 قرار حواله شماره ( )378مورخ  1396/6/21مبلغ ( )700784افغانی بابت قیمت میوه وجهشرکت لوژستیکی السید گروپ حواله گردیده ،بمالحظه فورم های  8و تطبیق آن با راپور
توحید  ،مقدار سیب اکمال شده منجانب قراردادی مقدار ( )8805.4کیلو را احتوا مینماید،
اما برای قرارداد مقدار ( )17292کیلو مجرا داده شده که ( )8486.6کیلو فی کیلوگرام
مبلغ ( )37افغانی جمعاً مبلغ ( )314004افغانی اضافه تادیه را نشان میدهد.
 .3.5ظهور فاضل موجودی نقدی
مبلغ ( )17،557،054افغانی بابت پول باقیمانده در وجه سیف اهلل معتمد نقدی قول
اردو در سال مالی  1396با ( )12فیصد جریمه مبلغ ( )2،106،846افغانی که جمعاً مبلغ
( )19663900افغانی میشود تصفیه و به حساب واردات دولت انتقال نگردیده است.
 هشیت بررسی به تاریخ  1396/11/11از سیف پول نقد محترم سیف اهلل معتمد قول اردوموجودی بعمل آورد که در نتیجه در سیف موصوف مبلغ ( )3860000افغانی پول نقد
دولتی موجود بود ،که معتمد مذکور در برابر استعالمیه شماره ( )16مورخ 1396/11/11
هشیت قناعت خویش را به موجودی ابراز داشته است ،هیشت بررسی اصل جمع و خرچ
نامبرده را ذریعه استعالم نمبر ( )17مورخ  1395/11/11منجانب شعب ذیربط مطالبه
نموده که چنین تحریر داشته اند" ،در سال مالی  1396به تعداد  8حواله به مبلغ
مجموعی ( )130000000افغانی پول تجهیز و تکفین در وجه تورن سیف اهلل معتمد نقدی
مدیریت مالی کشیده شد ،از جمله مبلغ ( )112442946افغانی محسوب گردیده ،از جمله
مبلغ ( )17557054افغانی در برج جدی سال مالی  1397مبلغ ( )13697054افغانی
حقوق شهدا و اکرامیه به جزتام ها مختلف قول اردوی  215میوند توزیع و اسناد موجود
موجود است و مبلغ ( )3860000افغانی پول شهدا حضور فزیکی در سیف در محضر هشیت
موجود بوده ،زمانیکه تخصیص سال  1397مواصلت ورزید مبلغ ( )17557054افغانی را
نقداً تحویل بان مینمایم  ،از اینکه مبلغ ( )17557054افغانی از پول مصارف سال گذشته
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( )1396نزد معتمد باقیمانده و میبائیست پول متذکره در اخیر سال مالی  1396به
حساب واردات دولت انتقال میگردید ،که چنین نشده ،گرچه قبالً وزارت محترم دفاع ملی
پیرامون نگهداری ی مقدار پول بعد از ختم سال مالی به منظور پرداخت حقوق شهدا،
حکم مقام محترم ریاست جمهوری را اخذ مینمود ،اما شعب ذیربط قوماندانی متذکره
پیرامون نگهداری مبلغ ( )17557054افغانی به عنوان وجوه امــــانت تحت نــام پول
اکرامیه کدام سندی به هشیت ارایه نداشته اند ،صرف حکم مقام ریاست جمهوری را که
مربوط سال مالی  1395میباشد ،ارایه داشته اند ،از اینکه پیرامون نگهداری پول مصارف
سال مالی  1396در سال مالی  1397حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان به هشیت ارایه نگردیده ،وجوه متذکره با ایزاد دوازده درصد جریمه جمعاً مبلغ
( )19663900افغانی ذمت معتمد مذکور قابل انتقال به حساب واردات دولت میباشد.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا قوماندانی قول اردوی ( )215میوند والیت هلمند در تصفیه و تحصیل
مبالغ متذکره اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی دراجراآت ،جلوگیری
از تکرار وتداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
 .4قوماندانی قول اردوی ( )203تندر والیت پکتیا

(نتایج بازرسی )1396

 .4.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ()1،553،231افغانی بابت جریمه تـأخیر درسـال  1396از شـرکت هـای وارک
دلپوری ،ساختمانی گلدان لکچری تحصیل نشده است.
 قرارداد امور ساختمان محل بالون های گاز آشپزخانه های قول اردو و جزوتـام هـا کـه بـاشرکت ساختمانی گلدن لکچری بـه مبلـغ ()8142840افغـانی از تـاریخ  1396/7/24الـی
 1396/10/24برای مدت سه ماه عقد گردیده ،بمالحظه اسناد شرکت متـذکره الـی خـتم
پروسه بازرسی (اخیر حوت سال  )1396کار ساختمانی را تکمیل ننموده است ،بناً شـرکت
متذکره در فی هفته از قرار ( )0.5فیصد مبلغ ( )40714افغانی و در نه هفته جمعـاً مبلـغ
( )366428افغانی تابع جریمه تاخیر میگردد.
 قرارداد حفظ و مراقبت (توزیع آب ،انتقال کثافات جامد ،فاضل آب ،حفظ و مراقبت دیوارهاو تعمیر از تاریخ  1395/5/25الی  1396/6/25از طریق چارچوبی با شرکت وارک دلپـوری
عقد گردیده ،از اینکه شرکت متذکره در کار پروژه تاخیر نموده و به اساس هـدایت شـماره
( )514مورخ  1396/8/22لوی درستیز قـوای مسـلح ،مبلـغ ( )1186803افغـانی جریمـه
گردیده که ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل است.
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.4.2مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )156،502افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی در سال مالی  1396از شرکت
نوید فردین تحصیل نشده است
 در جریان بازرسی اسناد مربوط به اکمال اجناس و اموال به مالحظـه رسـیده کـه در یـتعداد فورم های هشت اکمال ،از رسید اموال و اجناس ،معتمد مربوط (تسلیم گیرنده) امضا
ننموده اند ،این موضوع میرساند که قراردادی جنس مورد نظر را اکمال ننمـوده اسـت ،امـا
پول اجناس مورد بحث برویت فورم هشت متذکره پرداخت گردیده که حسب ذیل توضـیح
میگردد:
 قرار حواله شماره ( )545مورخ  1396/5/15مبلغ ( )46524095افغانی بابت پـول دو قلـمگوشت وجه شرکت نوید فردین تادیه گردیده ،بمالحظه فورم  8شماره ( )708/118مـورخ
 1396/4/25مقدار ( )262کیلو گوشت گوسفند مربوط کنـدم هفـتم لـوای اول و فـورم 8
شماره ( )1466/100مورخ  1396/4/7مقدار ( )307.098کیلو گرام گوشت گوسفند مربوط
گارنیزیون لوای سوم  ،که جمعاً مقدار ( )569.098کیلو گوشت گوسفند که فی کیلو مبلغ
( )279افغانی جمعاً مبلغ ( )156502افغانی را احتوا مینماید ،اکمال نگردیـده و از شـرکت
نوید فردین قابل تحصیل است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا قوماندانی قول اردوی ( )203تندر والیت پکتیا در تصفیه و تحصیل مبالغ
متذکره اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی دراجراآت ،جلوگیری از
تکرار وتداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
 .5قوماندانی نمبر  1پولیس سرحدی والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی )1396

 .5.1تفاوت قیمت
مبلغ ( )102،624افغانی بابت تفاوت قیمت در سال مالی  1396از شرکت محمد سلیم
ولی زوی تحصیل نشده است .
 حواله های شماره ( )36مورخ  1396/3/22مبلغ ( )660000بابت قیمت مقدار ()12000کیلوگرام گاز 1396/3/31 )64( ،مبلغ ( )275000افغانی بابت قیمت مقدار ( )5000کیلو
گرام گاز )64( ،مورخ  1396/3/31مبلغ ( )275000افغانی بابت قیمت مقدار ( )5000کیلو
گرام گاز 1396/1/6 )29( ،مبلغ ( )516230افغانی بابت قیمت مقدار ( )9386کیلوگرام
گاز 1396/3/22 )35( ،مبلغ ( )412500افغانی بابت قیمت مقدار ( )7500کیلوگرام گاز،
( 1396/9/10 )133مبلغ ( )522500بابت قیمت ( )9500کیلوگاز 1396/6/6 )28( ،مبلغ
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( )516230افغانی بابت قیمت مقدار ( )9386کیلو  1395/12/25 )2( ،مبلغ ()330000
افغانی بابت قیمت مقدار( )6000کیلوگرام گاز  ،شماره ( 1396/5/23 )83مبلغ ()812405
افغانی بابت قیمت ( )14771کیلو گرام گاز 1396/5/23 )84( ،مبلغ ( )807455افغانی
بابت قیمت مقدار ( )14681کیلوگرام گاز 1396/9/2 )119( ،مبلغ ( )517000بابت قیمت
مقدار ( )9400کیلو گرام گاز ؛ جمعاً مقدار ( )102624کیلو گرام گاز از قرار فی کیلو مبلغ
( )55افغانی جمعاً مبلغ ( )5644320افغانی وجه شرکت محمد سلیم ولی زوی تادیه
گردیده در حالیکه مطابق به فیات قرارداد قیمت فی کیلو گاز مبلغ ( )54افغانی بوده؛ بناءً
جمعاً مبلغ ( )102624افغانی ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا قوماندانی نمبر  1پولیس سرحدی والیت ننگرهار در تصفیه و تحصیل
مبالغ متذکره اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت ،جلوگیری
از تکرار وتداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
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.11وزارت امور داخله
 .Iبخش مرکزی
 .1قوماندانی زون  101آسمایی کابل

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .1.1عدم تصفیه وتحصیل باقیات
مبلغ ( )11،614،573افغانی بابت باقیات سالهای گذشته الی  1396از افراد و اشخاص
تصفیه وتحصیل نشده است.
باقیات ماضیه جمعاً  11614573افغانی طی سال های مالی  1388الـی  1396بـاالی افـراد و
اشخاص باقیمانده تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 .1.2تفاوت فیات مواد اعاشوی
مبلغ ( )11،853،276افغانی بابت تغیر فیات قرارداد های سال مالی  1396از شرکت
های مربوط تحصیل نشده است .
 به مالحظه حواله شماره ( )13مورخ  1395/11/3و راپور رسید شماره ()212/13 1395/6/1حاوی مبلغ ( )27261987افغانی در سال مالی  1396در وجه شرکت محترم
شجاع آبدره بوسیله قرارداد سال مالی  1394اعتبار از تاریخ 1393/10/1الی 1394/9/30
اجرا گردیده است در حالیکه منظوری قرارداد الت  2اعتبار از (-)5ماه سال مالی  1395و
سال مالی  1396با شرکت یاران اصل صورت گرفته و تفاوت در فی کیلو گوشت گوسفند و
گاو در فیات مطابق جدول ذیل بوجود آمده است و از شرکت مذکور قابل تحصیل است.
مواد
نوع
گوشت
گوسفند

فیات قرار دادیان
واحد

شجاع آبدره

یاران اصیل

kg

299،95

266

مقدار

91025

تفاوت

33

تحصیل
شده

3،003،825

 مالحظه حواله نمبر ( 95/12/27 )58که باالثر راپور رسید نمبر (95/12/15 )27/417حاوی مبلغ ( )10860616افغانی در وجه شرکت محترم شجاع آبدره به وسیله قرارداد
سال مالی  1394اعتبار از تاریخ  1393/10/1الی  1394/9/30اجرا گردیده است .در
حالیکه منظوری قرارداد چهارچوبی تحت شماره ( )INPA/MOI/LNB/G-1371
شرکت با حسیب رضایی عقد قرارداد گردیده است و تفاوت در مواد ذیل برمال می گردد .و
از شرکت مذکور قابل تحصیل می باشد.
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فیات قرار دادیان

مواد

مقدار
نوع

واحد

شجاع آبدره

حسیب رضایی

تفاوت

سیب

کیلو گرام

35

22

965257

13

کیله

فی دانه

5.5

3.8

956786

1.7

کینو

کیلوگرام

26

22

87048

4

مجموع

تحصیل
شده
44
6 65 6
4

3213069

 به مالحظه حواله نمبر ( 95/12/9 )45که باالثر راپور رسید نمبر (95/12/8 )24/387حاوی مبلغ (  )10988528افغانی در وجه شرکت محترم آل سید بوسیله قرارداد سال
مالی  1394اجرا گردیده است .در حالیکه منظوری قرارداد چهارچوبی تحت شماره
( )INPA/MOI/LNB/G-1371با شرکت حسیب رضایی عقد قرارداد گردیده و تفاوت
در مواد ذیل بر مال می گردد .و از شرکت مذکور قابل تحصیل می باشد.
فیات قرار دادیان

مواد

مقدار
نوع

واحد

ال سید گروپ

حسیب رضایی

تفاوت

تحصیل شده

کچالو

کیلو

24.5

14

230978

10.5

2425269

پیاز کلچه

//

26

10

68592

16

1097472

مرچ تازه

//

43

20

465

22

10695

رومی تازه

//

27

9

2285

18

41130

گشنیز تازه

//

22.84

10

-

12.8

-

سبزی پالک

//

22

7

2178

14

30942

کرم تازه

//

46.001

13

2510

33.001

288325

نوش پیاز

//

32

10

-

22

-

بامیه

//

37

13

-

24

-

فاصله

//

35

13

-

22

-
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زردک

//

17

6

44536

11

489896

بادنجان سیاه

//

20

13

-

7

-

شلغم

//

17

15

475042

2

95008

گلپی

//

33

11

52619

22

1157618

مجموع

5،636،355

قوماندانی محترم زون  101آسمایی در قسمت تحصیل مبلغ (  -)3003852افغانی بابت
تفاوت فیات ی

قلم گوشت گوسفند از شرکت محترم شجاع آبدره مبلغ ( -)3213069افغانی

بابت تفاوت فیات سه قلم میوه جات از شرکت محترم شجاع آبدره و مبلغ (-)5،636،355
افغانی بابت تفاوت فیات در نه قلم مواد اعاشوی از شرکت محترم آل سید جمعاً مبلغ (
 -)11،853،276افغانی اقدام و از نتیجه اداره عالی بررسی را اطمینان ارایه فرمایند.
 .1.3عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )5،125،629افغانی بابت عدم وضع جریمه تأخیر در سال مالی  1396از
شرکتهای حسیب رضایی و کابل صداقت تحصیل نشده است.
 به مالحظه حواله های شماره ( 1396/3/2 )146حاوی مبلغ ( -)7884219افغانی غـرضرساندن  -18قلم ترکاری و حواله شماره ( 1396/5/23 )180حاوی مبلـغ ()11528422
افغانی غرض رساندن مقدار  -21قلم ترکاری در وجه شرکت محترم حسیب رضایی و ارایه
معلومات آمریت محترم تدارکات در برابـر مطالبـات اسـتعالمیه نمبـر (1396/12/19 )58
هیت موظف شرکت محترم حسیب رضایی که قرارداد حاوی مبلغ ( )64959822افغانی را
غرض اکمال ترکاری با زون -101آسمایی کابل منعقد نموده .نتوانسته که تعهدات خویش
را در معیاد معیینه در بعضی از جزوتام های قوماندانی محترم انجام دهد که از اثـر آن بـه
مدت ( )60روز تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی متـذکره رونمـا گردیـده اسـت .آمریـت
تدارکات در برابر یافته بررسی متذکر شده " از اثر مشاهده فورمه های ( )8که ذریعه نامـه
شماره نمبر ( 1396/12/19)58آمریت اکمال اعاشه به این مدیریت ارایه گردیده بود بعـد
از مالحظه شرکت حسیب رضایی بـه مـدت ( )59یـوم در قسـمت توزیـع مـواد اعاشـوی
عطالبت نموده که مدت ( )49یوم آن تسلسل و مدت ( )10یوم آن انفرادی بوده از اینکـه
حجم قرارداد شرکت مذکور مبلغ ( -)64959822افغانی بوده لذا جریمه مدت هفته هفته
آن مطابق آن مطابق طرزالعمل تدارکات مبلغ ( )2273471.54افغانی و جریمه مـدت ده
یوم آن مبلغ ( )649563.22افغانی شده کـه مجمـوع جریمـه آن مبلـغ ()2923034.54
افغانی گردیده که باالی شرکت فوق قابل محاسـبه پنداشـته میشـود  ،بـا در نظـر داشـت
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تحریر فوق مدت ( -)59یوم جریمه تاخیر بابت عدم توزیع به موقع ترکاری باب به جزوتام
های قمندانی محترم زون  -101آسمایی کابل توسط شرکت محتـرم حسـیب رضـایی در
روشنایی حکم  -108طرزالعمل تدارکات عامه تابع  -0.1فیصد در برابر تـاخیر از مجمـوع
قرارداد مبلـغ ( -)64959822افغـانی کـه جمعـآ مبلـغ ( )3832629افغـانی میگـردد،
شناخته میشود.
 به مالحظه اسناد حامی حواله نمبر( 1396/9/22 )179حاوی مبلغ ( )10416238افغـانیدر وجه شرکت محترم کابل صداقت غرض ترمیم و تحکیمات قومانـدانی ولسـوالی پغمـان
نشان میدهد.قرارداد به تاریخ  1395/3/20منظور گردیده و الی سـه مـاه ،قـراردادی مـی
بایست کار ترمیم آنرا تکمیل می نمود ولی اجرا حواله نمبر ( 96/8/29 )179که پرداخـت
مبلغ ( )10416238افغانی بابت پیشرفت کار صورت گرفته اما الی تاریخ بازرسی هیت هم
بسیاری از تعهدات قرارداد تکمیل نشده بـود و بـرآورد پرداخـت پیشـرفت کـار بـه تـاریخ
 96/5/10ذریعه نامه فوق الذکر ریاست ع تعمیرات اخبار گردیده کـه مبـین تـاخیر قابـل
مالحظه را ثابت می سازد که از تاریخ منظوری قرارداد با وضع مدت سه ماه میعاد قـرارداد
الی برآورد پیشرفت کار به تعداد ( )330روز تاخیر صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه احکـام
طرزالعمل تدارکات حد اعظمی جریمه های تاخیر بیشتر از ده فیصد حجـم قـرارداد بـوده
نمی تواند لهذا مبلغ ( )1293000افغانی ده فیصد جریمـه تـاخیر از شـرکت مـذکور قابـل
تحصیل می باشد.
 .1.4اضافه پرداخت
مبلغ ( )176،456افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مـالی 1396از شـرکت محتـرم
مجتبی روف تحصیل نشده است
 به مالحظه حوالـه نمبـر ( 1396/5/29 )191حـاوی مبلـغ ( -)480726افغـانی در وجـهشرکت محترم مجتبی روف غرض ترمیم حویلی اسـکان آمـرین حـوزه جـوار حـوزه سـوم
پولیس نشان می دهد که در موارد ذیل مصارف اضافه صـورت گرفتـه اسـت  ،در حالیکـه
مساحت بام به رویت برآورد ثانی (مساحت کاگل شده) به اندازه ( -)89.92متر مربع بـوده
ولی شیفته کاری کانکریت و ایزوگام بام ها به اندازه ( -)141.32متر مربع در برآورد ثـانی
مشخص شده است که تفاوت های ذیل قابل مالحظه است.
 =141.32-89.92=m251.4* 350af=17990-afsتفاوت شیفته
 =141.32 -89.92=m251.4*750af=38550-afsتفاوت ایزوگام
در حالیکه مساحت مجموعی بام ها  -89.92متر مربع را احتوا نماید مسطح کاری سقف اتـاق
ها در برأورد ثانی به اندازه  -127.83متر مربع مرقوم شده است که تفـاوت ذیـل بـه مالحظـه
میرسد.
صفحه| 112

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

 =127.83-89.91=37.92x=30328-Afتفاوت مساحت اضافه پرداخت در حالیکه پوشش
تعمیر متذکره با گادر و شیفته ریزی کانکریت توام با ایزوگام صورت گرفته است ولی از نظر
تخنیکی و عملی غوره گل ،خشکه و کاگل بام های متذکره که جمعآ مبلغ ( -)89588افغانی
را احتوا می نماید تفاوت پنداشته می شود.
علت و انگیزه همچو اجراات را می توان عدم تصمیم غیر مسلکی برای اعمار و ترمیم ساختمان
توسط مسوولین انجینری دانست .موضوع ذریعه استعالمیه مورد استفسار قرار گرفت مـدیریت
محترم تعمیرات انجام برآورد ابتدایی و ثانی را مجانب ریاست محترم تعمیـرات وزارت محتـرم
امور داخله تحریر داشته که هیچ نوع آمریت محترم در قبال موضوع تایید نه نموده است .با در
نظر داشت مستندات فوق جمعآ مبلغ ( )176456افغانی بابت اضـافه پرداخـت قابـل تحصـیل
است.
سفارش
ریاست قوماندانی زون  101آسمایی کابل در مورد تحقق و تحصیل یافته های بررسی اقدام
وتدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در
اجراات اتخاذ نمایند.

.2

ریاست محابس و توقیف خانه ها (نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .2.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )419،149افغانی بابت تفاوت ( 5و  )7فیصد مالیه در سال  1396از شرکت
هوائی کام ایر و فروشگاه الماس تحصیل نشده است
 قرار بازرسی حواله نمبـر ( )38مـورخ 1395/12/23حـاوی مبلـغ ( )2000000دو ملیـونافغانی ،حواله نمبر ( )131مورخ 1396/4/12حاوی مبلغ ( )1000000ی ملیون افغانی و
حواله نمبـر ( )181مـورخ 1396/5/25حـاوی مبلـغ ( )2500000افغـانی جمعـآ مبلـغ (
 )5500000افغانی طور پیشکی دروجه څ ن عبدالصبور معتمد نقدی حوالـه گردیـده و
به شرکت هوائی کام ایر بابت خریداری تکت های مسافرتی تادیـه گردیـده و مالیـه از آن
وضع نگردیده بنآ مبلغ ( )275000افغانی بابت ( )5فیصد مالیه از شرکت هـوائی کـام ایـر
قابل تحصیل است.
 هکذا قرار فورم م 12محسوبی نمبـر ( )23مـورخ  1396/9/19حوالـه (1395/12/23 )37مبلغ ( )1068630افغانی و فـورم م 12محسـوبی ( )42مـورخ  1396/9/29حوالـه نمبـر
( )193مبلغ ( )990650افغانی از اینکه طی سال مـالی  1396جمعـآ مبلـغ ()2059280
افغانی بابت قیمت مواد خوراکه بـه فروشـگاه المـاس تادیـه گردیـده و مالیـه از آن وضـع
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نگردیده بناء مبلغ ( )144149افغانی بابت ( )7فیصد مالیه از فروشگاه الماس قابل تحصیل
است.
 .2.2عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ()194،688افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1396از شرکت نوی عزت ظاهر
لمیتد تحصل نشده است
 باالثر بازرسی حوالـه نمبـر ( 1396/9/21 )316حـاوی مبلـغ ( )14976000افغـانی درکقیمت خریداری ( )7عراده موتر بورز کثافت کش نوع مان به شرکت نوی عزت ظاهر لمیتد
تادیه گردیده ،مدت ( )43روز در اکمال وسایط تاخیر داشته در فی روز ( )0.1فیصد تاخیر
مبلغ ( )14976افغـانی و در مـدت ( )43روز تـاخیر مبلـغ ( )643968افغـانی از شـرکت
متذکره قابل تحصیل بوده که مبلغ ( )449280افغانی در حواله متذکره قبالً وضع گردیده
و مبلغ ( )194688افغانی جریمه تاخیر باقیمانده از شرکت نوی عزت ظـاهر لمیتـد قابـل
تحصیل است.
 .2.3باقیداری معتمدین نقدی
مبلغ ( )713،753افغانی بابت باقیداری ناشی از موجودی نقدی در سال  1396از
معتمد مربوط تحصیل نشده است.
 باالثر موجودی فزیکی دیپوی مدیریت تعمیرات ریاست محترم و مطالبـه صـورت جمـع وخرچ معتمد مربوط آن واضح گردید که اسامی ساتنمن عبداهلل ولـد عـوض علـی معتمـد
قبلی مدیریت تعمیرات ذریعه مکتـوب ( )199مـورخ 1396/2/17جهـت فراگیـری دروس
مسلکی به کشور امریکا اعزام گردیده که بعد از ختم تحصیل دوباره بوطن عودت ننموده و
از بازگشـت بـوطن ابـا ورزیـده اسـت .بمالحظـه اسـناد بعـد از مـدت (پـنج مـاه) بتــاریخ
 1396/7/18از جانب ریاست ع محابس و توقیف خانه ها ،هیات توظیف گردیده که بعد از
موجودی فزیکی از اجناس داخل دیپوی تعمیرات ،اجناس موجود را بجمع معتمـد جدیـد
قید و اطمینان دهند ،که در نتیجه بمالحظه جداول موجودی هیات موظف ،به تعداد ()24
قلم اجناس فاضل و به تعداد ( )68قلـم اجنـاس بـه قیمـت مجمـوعی مبلـغ ()713753
افغانی باقی تثبیت نموده است.
سفارش
ریاست محابس و توقیف خانه ها در مورد تصفیه و تحصیل مالیه باقیمانده ،جریمه تأخیر و
تصفیه باقیات اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم های
کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.
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بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت امور داخله به تفکی
میشود:

 .3قوماندانی لوای نمبر ( )7امن و نظم عامه پولیس والیت ننگرهار

زیر ارایه

(نتایج بازرسی سال مالی

)1395

 .3.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )119،891افغانی عدم وضع مالیه بابت کریدت کارت در سال  1395از
فروشنده مربوط تحصیل نشده است
 قرار حواله شماره ( )15مـورخ  1395/2/11مبلـغ ( )409300افغـانی1395/2/26 )35( ،مبلــغ ( )380310افغــانی 1395/2/26 )18( ،مبلــغ ( )409300افغــانی؛ جمعــاً مبلــغ
( )1198910افغانی بابت خریداری کریدت کارت برای فروشگاه خراسان د مبایل کریـدت
کارت پلورنحی پرداخت گردیده؛ اما از حواله های متذکره مطابق به بند پنجم ماده شصت
و شش قانون مالیات برعایدات مالیه وضع نگردیده است بناءً مبلغ ( )119891افغانی ذمـت
فروشنده متذکره قابل تحصیل میباشد.
 .3.2کمیشن ترانسپورتی
مبلغ ( )102،312افغانی بابت کمیشن ترانسپورتی در سال  1395از شرکت سعادت
آسیا انترنیشنل تصفیه و تحصیل نشده است
 قرار حواله شماره ( )26مورخ  1395/5/19مبلغ ( )2728320افغانی و حواله شـماره ()30مورخ  1395/6/13مبلغ ( )682080افغانی؛ جمعاً مبلغ ( )3410400افغانی بابـت تخلیـه
چاه سپتی جزوتامهای قوماندانی لوای ( )7امن و نظم عامه والیت ننگرهار حواله و بـرای
شرکت سعادت آسیا انترنیشنل پرداخت گردیده؛ امـا از حوالـه هـای متـذکره سـه درصـد
کمیشن ترانسپورتی وضع نگردیده؛ بناءً مبلغ ( )102312افغانی بابت کمیشن ترانسـپورتی
قابل تحصیل است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا قوماندانی لوای نمبر ( )7امن و نظم عامه پولیس والیت ننگرهار در
تحصیل مالیه باقیمانده و کمیشن ترانسپورتی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار
آنها و تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.
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 .4قوماندانی لوای ( )2امن و نظم عامه والیت

کندهار نتایج بازرسی سال مالی 1396

 .4.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )120،000افغانی بابت ( )10فیصد مالیه در سال  1396از مالک کارت فروشی
الحمد صرافی تحصیل نشده است.

 بمالحظه محسوبی های شماره ( 2 ،1و  )3مورخ  1396/3/30مبلغ ( )1200000افغانیبابت خریداری کریدت کارت به جانب کارت فروشی الحمد صرافی تادیه گردیده ،اما از
وجوه پرداخت شده مالیه وضع نگردیده ،بناءً مبلغ ( )120000افغانی بابت ده درصد مالیه
ذمت مال

کارت فروشی الحمد صرافی قابل تحصیل است.

سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد لــوای ( )2امــن ونظــم عامــه والی ـت کنــدهار در تحصــیل وجــوه
مالیه از فروشنده مربوطه بعمل آورند.
 .5قوماندانی لوای نمبر  2پولیس سرحدی والیت پکتیا

(نتایج بازرسی سال مالی )1395 -1393

 .5.1مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )183،568افغانی بابت مصارف بدون اسناد حمایوی در سال مالی  1395از
تعداد  14تن ساتنمن ریرب تحصیل نشده است .
 تعداد  14تن از ساتنمنان طور خدمتی در قطعه واکنش سریع به وظیفـه گماشـته شـدهبودند به اساس مکتوب شماره  692مورخ  1395/9/7آمریت پیژند قطعـه واکـنش سـریع
ومکتوب شماره  1883مورخ  1395/9/9مدیریت پیژنـد لـوای  2پـولیس سـرحدی غیـر
حاضـر بودنــد امــا معــاش بــرج قــوس سـال  1395بــرای آنهــا حوالــه گردیــده بنـاً مبلــغ
()183568افغانی از تعداد  14تن ساتمنان قابل تحصیل است.
سفارش
قومانـدانی لـوای نمبــر  2پـولیس سـرحدی والیــت پکتیـا در تحصـیل مبلــغ ()183568
افغانی مصارف بدون اسناد حامی اقدام بعمل آورند.
 .6قوماندانی لوای نمبر  6پولیس سرحدی والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .6.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )177،264افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از شرکت لوژستیکی
مخدوم زاده تحصیل نشده است .
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 قرار حواله های شماره ( )95مـورخ  1395/7/27مبلـغ ( )600000افغـانی و ( )89مـورخ 1395/9/20مبلغ ( )4851324افغانی که منجمله مبلغ ( )1083280افغـانی بابـت تهیـه
مقدار ( )19696کیلو گرام گاز وجه شـرکت لوژسـتیکی مخـدوم زاده تادیـه گردیـده ،بـه
مالحظه اسناد برای شرکت متذکره فی کیلو گرام گاز مبلغ ( )55افغانی مجـرا داده شـده،
در حالیکه به اساس قرارداد فی کیلو گرام گاز مبلغ ( )46افغانی میباشد که در هر کیلو گاز
مبلغ ( )9افغانی اضافه تادیه را نشان میدهد ،بناً مبلغ ( )177264افغانی بابت اضافه تادیه
ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل است.
سفارش
قومانــدانی لــوای  6پــولیس ســرحدی والیــت بلــخ در تحصــیل مبلــغ ()177264
افغانی اضافه پرداخت اقدام بعمل آورند.
 .7قوماندانی لوای نمبر ( )5پولیس سرحدی والیت هرات

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .7.1اضافه پرداخت
مبلــغ ( )288،210افغــانی بابــت اضــافه پرداخــت در ســال مــالی  1396از شــرکت
آریانا سمسور تحصیل نشده است.
 قــرار حوالــه شــماره ( )37مــورخ  1396/1/28مبلــغ (  )1539050افغــانی بابــت اکمــالمیــوه و ترکــاری بــرج حمــل قومانــدانی لــوای نمبــر ( )5ســرحدی والیــت هــرات بــه
حســاب شــرکت آریانــا سمســور تادیــه گردیــده .بمالحظــه راپــور رســید شــماره ()14
مــورخ  1396/1/26مقــدار ( )19214کیلــو ســیب بهــاری اکمــال گردیــده ،در حالیکــه
در برج حوت و حمل سیب بهـاری وجـود نـدارد و از سـوی دیگـر طوریکـه فورمـه هـای
 8و فــورم توحیــدی آن مالحظــه میگــردد ،در تمــام فورمهــا ســیب تحریــر یافتــه اســت،
بــر طبــق شــرطنامه و آفــر قــرارداد فــی کیلــو ســیب بهــاری اعلــی باکیفیــت (خــارجی)
مبلــغ ( )50افغــانی و فــی کیلــو ســیب خزانــی اعلــی باکیفــت (وطنــی) مبلــغ ()35
افغانی نرخ ارایه گردیـده اسـت کـه در فـی کیلـو سـیب مبلـغ ( )15افغـانی و در مقـدار
( )19214کیلــو ســیب مبلــغ ( )288210افغــانی بــه قــراردادی اضــافه تادیــه صــورت
گرفته ،که قابل تحصیل دانسته میشود.
 .7.2مصارف بدون اسناد حامی
مبلــغ ( )3،408،200افغــانی بابــت مصــارف بــدون اســناد در ســال مــالی  1396از
شرکت لوژستیکی زاهد رکی تحصیل نگردیده است.
از اثر بازرسی حوالـه هـای تادیـه شـده در وجـه شـرکت نـوی ذاهـد ذکـی بابـت اکمـال
دو قلــم گوشــت مــورد ضــرورت قومانــدانی لــوای نمبــر ( )5ســرحدی والیــت هــرات ،از
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اینکــه گوشــت ی ـ مــواد فاســد شــونده اســت و قــراردادی مکلــف بــوده ،مطــابق بــه
نیازمندی جزوتام های لوا گوشـت مـورد ضـرورت شـان را روزمـره اکمـال مینمـود .کـه
به مالحظ اسناد در برخی از آنها تفاوت های ذیل به مالحظه میرسد.
 قــرار حوالــه نمبــر ( )110مــورخ  1396/7/23مبلــغ ( )4162080افغــانی از مــدرک دوقلــم گوشــت بابــت بــرج میــزان بــه حســاب حــاجی عبــدالخالق نماینــده شــرکت ذاهــد
ذکــی حوالــه گردیــده  ،بمالحظــه راپــور رســید نمبــر ( )2214/24مــورخ 1396/7/17
کــه از بــه اســاس فورمــه هــای توحیــدی جزوتــام هــا ترتیــب یافتــه مقــدار مجمــوعی
گوشــت گوســفند اکمــال شــده بــرج میــزان را مقــدار ( )13188.28کیلــو و گوشــت
اکمــال دو ماهــه گوشــت گــاو مقــدار ( )4806کیلــو وانمــود ســاخته انــد ،در حالیکــه
گوشــت از جملــه مــواد فاســد شــونده بــوده و بائیســت طــور روزمــره اکمــال گــردد ،بن ـاً
گوشت ایکـه الـی تـاریخ ( 1396/7/17تـاریخ صـدور راپـور رسـید) اکمـال و بـه مصـرف
رســیده قابــل مجرائــی بــوده و پــول گوشــت ایکــه بعــد از تــاریخ  1396/7/17بــه
قــراردادی مجــرا داده شــده ،قابــل مجرائــی نمیباشــد ،کــه جزئیــات آن حســب ذیــل
توضیح میگردد:
 قــرار فــورم  8شــماره ( )1383/1899مــورخ  1396/7/1مقــدار ( )526.5کیلــو گوشــتگوســفند و مقــدار ( )1170کیلــو گوشــت گــاو بــه پرســونل حمایــه موریچــاق ترتیــب
گردیــده ،کــه منجملــه مقــدار ( )298کیلــو گوشــت گوســفند و مقــدار ( )331.5گوشــت
گــاو آن الــی تــاریخ  1396/7/17قابــل مجــرا بــوده و مقــدار ( )228.5کیلــو گوشــت
گوســفند فــی کیلــو مبلــغ ( )250افغــانی جمعــاً مبلــغ ( )57125افغــانی و مقــدار
( )838.5کیلــو گوشــت گــاو فــی کیلــو مبلــغ ()180افغــانی جمعــاً مبلــغ ()150930
افغــانی کــه در کــل مبلــغ ( )208055افغــانی را احتــوا مینمایــد ،قابــل مجرائــی
نمیباشد.
 قــرار فــورم  8شــماره ( )1387/1904مــورخ  1396/7/1مقــدار ( )1620کیلــو گوشــتگوســفند و مقــدار ( )3600کیلــو گوشــت گــاو بــه پرســونل تــولی  3و  4موریچــاق
ترتیــب گردیــده ،کــه منجملــه مقــدار ( )918کیلــو گوشــت گوســفند و مقــدار ()1020
گوشت گاو آن الـی تـاریخ  1396/7/17قابـل مجـرا بـوده و مقـدار ( )702کیلـو گوشـت
گوســفند فــی کیلــو مبلــغ ( )250افغــانی جمعــاً مبلــغ ( )175500افغــانی و مقــدار
( )2580کیلــو گوشــت گــاو فــی کیلــو مبلــغ ()180افغــانی جمعــاً مبلــغ ()464400
افغانی که در کل مبلغ ( )639900افغانی را احتوا مینماید ،قابل مجرائی نمیباشد.
 بــه همــین ترتیــب قــرار حوالــه شــماره ( )85مــورخ  1396/5/15مبلــغ ()5847750افغــانی بابــت قیمــت گوشــت گوســفند بــه حســاب حــاجی عبــدالخالق نماینــده شــرکت
زاهـــد ذکـــی انتقـــال گردیـــده ،بمالحظـــه راپـــور رســـید نمبـــر ( )32/1627مـــورخ
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 1396/5/11جمعــاً مقـــدار ( )23391کیلــو گوشـــت گوســـفند اکمــال شـــده بـــرج
ســرطان و اســد وانمــود ســاخته انــد ،در حالیکــه گوشــت از جملــه مــواد فاســد شــونده
بــوده و بائیســت طــور روزمــره اکمــال گـردد ،بنـاً گوشــت ایکــه الــی تــاریخ 1396/5/11
اکمــال و بــه مصــرف رســیده قابــل مجرائــی بــوده و پــول گوشــت ایکــه بعــد از تــاریخ
 1396/5/11بــه قــراردادی مجــرا داده شــده ،قابــل مجرائــی نمیباشــدکه از جملــه
مقــدار ( )144418.18کیلــو گــرام گوشــت گوســفند ،مقــدار ( )4177.1کیلــو گــرام آن
قابــل مجرائــی بــوده و مقــدار ( )10241.08کیلــو گــرام فــی کیلــو مبلــغ ( )250افغــانی
جمعـ ـاً مبلـــغ ( )2560245افغـــانی قابـــل مجرائـــی نمیباشـــد ،بنـ ـاً جمعـ ـاً مبلـــغ
( )3408200افغانی ذمت شرکت لوژستیکی زاهد ذکی قابل تحصیل است.
سفارش
تقاضا بعمل میآیـد لـوای قومانـدانی لـوای نمبـر( )5سـرحدی والیـت هـرات در تحقـق
و تطبیق یافتـه بررسـی اقـدام و تـدابیر الزم را بمنظـور تقویـه سیسـتم کنتـرول داخلـی
در اجراآت  ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
 .8قوماندانی پولیس زون ( )404میوند والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال مالی)1396- 1394

 .8.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )110،000افغانی بابت ( )10فیصد مالیه در سال  1396از مالـک صـرافی اسـحاق
فیروز تحصیل نشده است.
 به مالحظه حواله شـماره ( 1396/8/14 )37مبلـغ ( )500000افغـانی ،و همچنـان م12-شماره ( 1395/3/26 )100و محسوبی شماره ( 1395/2/23 )71مبلغ ( )600000افغـانی
جمعاً مبلغ ( )1100000افغانی از صرافی اسحاق فیروز کریدت کارت خریـداری گردیـده؛
اما از پرداخت های متذکره مالیه وضع نگردیده ؛ بناءً مطـابق بـه مـاده فـوق جمعـاً مبلـغ
( )110000افغانی بابت ده فیصد مالیه قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد در قســمت تحصــیل مبلــغ ( )110000افغــانی مالیــه از فروشــنده
ذیربط اقدام بعمل آورند.
 .9قوماندانی امنیه والیت جوزجان

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .9.1دیون تصفیه نشده
مبلغ ( )3،056،831افغانی قوماندانی امنیه والیت جوزجان بابت سال مـالی  1396از
ریاست تصدی افغان گاز مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
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سفارش
قوماندانی امنیه جوزجان در تصفیه دیون متذکره اقدام بعمل آورند.
 .10قوماندانی امنیه والیت بادغیس

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .10.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )100،000افغانی بابت ( )10فیصد مالیه در سال  1396از مالک فروشگاه برادران
محمدی تحصیل نشده است.
 قــرار حوالــه هــای شــماره ( 271و  )274مــورخ  1396/8/16جمع ـاً مبلــغ ()1000000افغــانی درک خریــداری کریــدت کــارت از فروشــگاه بــرادران محمــدی تادیــه گردیــده؛
اما از وجـوه متـذکره مالیـه وضـع نگردیـده ،بنـ ًا مبلـغ ( )100000افغـانی بابـت ده فیصـد
مالیه از مال

فروشگاه متذکره قابل تحصیل است.

سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد در قســمت تحصــیل مبلــغ ( )100000افغــانی مالیــه از مالــ
فروشگاه برادران محمدی اقدام بعمل آورند.
 .11قوماندانی امنیه والیت خوست

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .11.1کم سنجشی مالیه
مبلغ ( )158،044افغانی بابت کم سنجشی مالیه در سال مالی  1396از باز محمد
قراردادی تحصیل نشده است.
 قــرار حوالــه شــماره ( )62مــورخ  1396/2/26مبلــغ ( )8780200افغــانی بابــت قیمــتگوشت به حساب باز محمـد قـراردادی در کابـل بانـ تادیـه گردیـده؛ بمالحظـه حوالـه
متذکره ،از وجـوه متـذکره مبلـغ ( )17560افغـانی مالیـه وضـع گردیـده؛ در حالیکـه دو
درصــد مالیــه مبلــغ ( )175604افغــانی میشــود؛ بنــاءً مبلــغ ( )158044افغــانی بابــت
کم سنجشی مالیه ذمت باز محمد قراردادی قابل تحصیل است.
 .11.2دیون تصفیه ناشده
قوماندانی امنیه والیت خوست مبلغ ( )9،195،193افغانی در سال مالی  1396از
ادارات دولتی واشخاص مربوط مقروض بودکه تصفیه و پرداخت نشده است.

قوماندانی امنیه والیت خوست به ترتیب ذیل از مقروض میباشد:
 مبلغ ( )1174636افغانی از درک صرفیه برق از برشنا.
 مبلغ ( )129383افغانی از درک صفائی از شهر داری.
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 مبلغ ( )1100000افغانی از درک گوشت از باز محمد قراردادی.
 مبلغ ( )300000افغانی از درک نان خش

از محمد شجاع آبدره قراردادی.

 مبلغ ( )300000افغانی از درک مواد اعاشوی از عزیز اهلل گردیزی قراردادی.
 مبلــغ ( )4698074افغــانی از درک ســبزیجات و میــوه جــات از گــل دوســت امــانی
قراردادی.
 مبلــغ ( )1493100افغــانی از درک بــدل اعاشــه مــدیریت اســتخبارات ،ترافیــ

و

جنائی.
سفارش
قومانــدانی امنیــه والیــت خوســت بــه مالحظــه اســناد در تصــفیه دیــون خــویش اقــدام
نماید.
 .12قوماندانی امنیه والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .12.1عدم پرداخت کرایه با جریمه تاخیر
مبلغ ( )551،315افغانی بابت کرایه و جریمه در سال مالی  1396از زلمی انصاری و
دین محمد تحصیل نشده است .
به اساس گزارش هشیت  ،قرارداد اجاره هوتل اورانوس ملکیت قومانـدانی امنیـه والیـت
بلخ با اسامیـان هری زلمی انصـاری و دین محمد از تاریخ  1392/9/5الی  1397/9/5به
کرایه ماهوار مبلغ ( )55242افغانی عقد گردیده است ،نامبردگان کرایه سال مـالی 1396
خویش را تحویل ننموده اند ،بناً مبلغ ( )551315افعانی بابت کرایه با جریمـه آن ذمـت
اشخاص مذکور قابل تحصیل میباشد.
 .12.2عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )12،029،201افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی  1396از مالک شرکت بنا
ترکستان و شرکت ساختمانی سینافر تحصیل نشده است .
 قرارداد اتصال و تمدید لین برق ،قوماندانی امنیه والیت بلخ به مبلغ ( )99987738افغانیبا شرکت ساختمانی بنا ترکستان برای مدت یکسال از  1394/6/26الی  1395/6/26عقـد
گردیده ،بمالحظه اسناد ،شرکت طی درخواستی بـه تـاریخ  1396/10/14از تکمیـل صـد
درصد پروژه با نظرداشت ( )15درصد اضافه کاری ،اطمینان داده است ،که با توجه بـه آن
بیشتر از مدت ( ) 390روز تـاخیر را نشـان میدهـد ،بنـ ًا برطبـق حکـم مـاده فـوق الـذکر
طرزالعمل تدارکات مبلغ ( )9998773افغانی بابت ده فیصد جریمه از مال

شرکت بنـا

ترکستان قابل تحصیل است.
صفحه| 121

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

 به همین ترتیب قرارداد پ ولیگون ،مرکـز تربیـوی قومانـدانی امنیـه والیـت بلـخ بـه مبلـغ( )20304286افغـــانی بـــا شـــرکت ســـاختمانی ســـینافر از تـــاریخ  1394/9/18الـــی
1395/6/1عقد گردیده ،بمالحظه اسناد و ورق درخواستی شـرکت ،کـار پـروژه بـه تـاریخ
 1396/7/1ختم گردیده ،که با توجه به آن مدت بیشتر از ی سال تاخیر را در کار تکمیل
پروژه نشان میدهد ،بناً مبلغ ( )2030428بابـت ده فیصـد جریمـه ذمـت مالـ

شـرکت

ساختمانی سینافر قابل تحصیل است.
 .12.3دیون تصفیه ناشده
قوماندانی امنیه والیت بلخ مبلغ ( )61،155،069افغانی در سال مالی  1396از ادارات
دولتی ،شرکتها و اشخاص مربوط مقروض بود که تصفیه و پرداخت نشده است.
قوماندانی امنیه والیت بلخ از بابت سال مالی ( )1396به ترتیب ذیل از مقروض میباشد:
 مبلغ ( )732938افغانی از درک صفائی از شهرداری مزار شریف.
 مبلغ ( )1886564افغانی از شرکت سنجری فیضی بابت قیمت نان خش .
 مبلغ ( )27713000افغانی از شرکت نوی زاهد ذکی از بابت دو قلم گوشت.
 مبلغ ( )13042950افغانی از شرکت نو روز و پسران بابت پانزده قلم حبوبات.
 مبلغ ( )8020962افغانی از شرکت کوه دامن کوهسار بابت  30قلم میوه و ترکاری تازه.
 مبلغ ( )9758655افغانی بابت بدل اعاشه پرسونل کشفی.
جمعاً مبلغ ( )61155069افغانی را احتوا مینماید.
سفارش
قوماندانی امنیـه والیـت بلـخ در تحقـق و تطبیـق یافتـه هـای بررسـی اقـدام و تـدابیر
الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت ،جلــوگیری از تکــرار
وتداوم موارد متذکره اتخاذ وعملی نمایند.
 .13قوماندانی امنیه والیت ارزگان

(نتایج بازرسی سال مالی )1395- 1394

 .13.1پیشکی محسوب ناشده
مبلغ ( )6،667،868افغانی بابت پیشکی در سال  1396از محمد قسیم آمر تعمیرات
تصفیه و تحصیل نشده است .
 .13.2عدم وضع مالیه
مبلغ ( )378،301افغانی بابت تفـاوت ( )7فیصـد مالیـه در سـال  1394از مـالکین
فروشگاه ها قابل تحصیل است.
قرارداد حفظ و مراقبت که با شرکت سـاختمانی محمـود هاشـمی از تـاریخ  1393/10/1الـی
 1394/9/30عقد گردیده ،پیرامون مشکوک بودن ی تعداد بل هـا و اسـناد خریـداری تهیـه
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جنس و سامان االت (مبالیل تبدیلی و فلتر) از پـرزه فروشـی احمـداهلل و نبـود اسـناد حـامی
(مصرف) سه ماهه تمدید قرارداد و  ،...دوسیه آن غرض تعقیب و پیگیری به اداره محترم لـوی
سارنوالی احاله گردیده ،بر عالوه موارد فوق الذکر و به اساس گزارش هشیت ،در جریان اجـرای
امور مربوط به حفظ مراقبت و بمالحظه حواله های تادیاتی قرارداد فوق الذکر ،ی تعداد اموال
و اجناس از فروشگاه ها خریداری تهیه گردیده ،اما از خریداری های فـوق الـذکر مالیـه وضـع
نگردیده ،که حسب ذیل توضیح میگردد:
 بمالحظه بل های خریداری ،مبلغ ( )1864909افغـانی از فروشـگاه محـب الکترونیـ ،اموال و اجناس طور پرچون تهیه شده ،بناً مبلغ ( )130543افغانی هفـت درصـد مالیـه از
مال فروشگاه متذکره قابل تحصیل است.
 بمالحظه بل های خریداری ،مبلغ ( )2005810افغانی از پرزه فروشی عبدالغنی ،اموال واجناس طور پرچون تهیه شده ،بناً مبلـغ ( )140406افغـانی هفـت درصـد مالیـه از مالـ
فروشگاه متذکره قابل تحصیل است.
بمالحظه بل های خریداری ،مبلغ ( )1533600افغانی از فروشگاه ابـراهیم جـان پایـس
پلورنحی ،اموال و اجناس طور پرچون تهیه شده ،بناً مبلغ ( )107352افغانی هفت درصـد
مالیه ذمت مال

فروشگاه متذکره قابل تحصیل است.

سفارش
قومانـدانی امنیـه والیـت ارزگـان در مـورد تصـفیه و تحصـیل وجـوه پیشـکی و تحصــیل
مالیــه باقیمانــده اقــدام وتــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در
اجراآت  ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
 .14قوماندانی امنیه والیت غور

(نتایج بازرسی سال مالی )1395- 1394

 .14.1پرداخت نادرست
مبلغ ( )149،920افغانی بابت پرداخت نادرست در سال  1394از محمد کبیر بارکزی و
عبدالکریم تحصیل نشده است.
قرار حواله شماره ( )1135مـورخ  1394/1/6مبلـغ ( )149920افغـانی در وجـه دوهـم
حارن محمد حسین حواله گردیده و بمالحظه بل و راپور رسید شماره ( )149/494مـورخ
 1393/12/27تعداد ( )100عدد گروپ نیون به ارزش مبلـغ ( )120000افغـانی و مقـدار
( )176لیتر مبالیـل بـه ارزش مبلـغ ( )29920افغـانی ،جمعـاً مبلـغ ( )149920افغـانی
خریداری گردیده ،چون اجناس خریداری شده ،مربوط قرارداد حفـظ بـوده و بایـد توسـط
قراردادی تهیه و اکمال میگردید ،که چنین نشده ،بناءً مبلغ ( )149920افغـانی از محمـد
کبیر بارکزی مدیر تامینات و عبدالکریم آمر تعمیرات وقت قابل تحصیل میباشد.
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 .14.2اضافه پرداخت
مبلغ ( )205800افغانی بابت اضافه پرداخـت در سـال  1395از شـرکت فـواد باسـ
تحصیل نشده است.
قرار حواله شماره ( )2105مورخ  1395/2/18مبلغ ( )3360000افغـانی بابـت تخلیـه
چاهای سپتی مربوط قوماندانی امنیه والیت غور بابت ماهای جدی الی حوت سال 1395
در وجه بریالی نماینده شرکت فواد باسط حواله گردیده .بمالحظه فورم ( )11شماره ()16
مورخ  1395/2/15بابت تخلیه مقدار ( )87500لیتر فاضالب ( )96روزه چاهـای سـپتی
مرکز و جزو تامهای قوماندانی امنیـه از قـرار فـی لیتـر مبلـغ ( )0.4افغـانی ،جمعـاً مبلـغ
( )3360000افغانی اجرا گردیده .از اینکه قرارداد متذکره به اساس مکتـوب نمبـر (-280
 )13455مورخ  1395/10/27و فیصله شماره ( )772کمیسیون تدارکات ملی ،برای مدت
سه ماه تمدید گردیده ،اما بدون توجه به آن مدت ( )6روز از قرار فی روز مبلغ ()35000
افغانی ،جمعاً مبلغ ( )210000افغانی برای قراردادی متذکره اضافه پرداخت صورت گرفته،
بناءً مبلغ ( )205800افغانی بعد از وضع مالیـه ذمـت شـرکت فـواد باسـط قابـل تحصـیل
میباشد.
 .14.3تفاوت قیمت
مبلغ ( )1،283،416افغانی بابت تفاوت قیمت درسـال  1394از مالـک شـرکت هـای
لوژستیکی اتمام و برادران تاج میل تحصیل نگردیده است .
 قــرار حوالــه هــای شــماره ( )1086مــورخ  1393/12/24مبلــغ ( )1000000افغــانی،شـــماره ( )1084مـــورخ  1393/12/24مبلـــغ ( )331560افغـــانی ،شـــماره ()1083
مـــــورخ  1393/12/24مبلـــــغ ( )212640افغـــــانی ،شـــــماره ( )1089مـــــورخ
 1393/12/24مبلــــغ ( )999990افغــــانی ،شــــماره ( )1088مــــورخ 1393/12/24
مبلــغ ( )593326افغــانی ،شــماره ( )1090مــورخ  1393/12/24مبلــغ ()1000000
افغــــانی ،شــــماره ( )1087مــــورخ ( )371910افغــــانی ،شــــماره ( )2371مــــورخ
 1394/3/2مبلـــغ ( )667035افغـــانی ،شـــماره ( )2370مـــورخ  1394/3/2مبلـــغ
( )809054افغـــانی ،شـــماره ( )2372مـــورخ  1394/3/2مبلـــغ ( )999984افغـــانی،
( )2373مــــورخ  1394/3/2مبلــــغ ( )999990افغــــانی ،شــــماره ( )2974مــــورخ
 1394/3/16مبلـــغ ( )720044افغـــانی و شـــماره ( )2975مـــورخ  1394/3/16مبلـــغ
( )725240افغانی ،جمعـاً مبلـغ ( )9430773افغـانی بابـت تهیـه ترکـاری و میـوه تـازه
قومانــدانی امنیــه والیــت غــور در وجــه حــاجی عبــدالجبار رئــیس شــرکت خــدمات
لوژستیکی اتمـام حوالـه گردیـده ،بمالحظـه اسـناد و حـــواله هـای متــــذکره ،قیمـت
ی ـ تعــداد میــوه و ترکــاری اکمــال شــده بــه نــرخ قــرارداد ســال مــالی  1393اجــرا
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گردیده ،در حالیکه نـرخ فیـات ترکـاری و میـوه سـال مـالی  1394نظـر بـه سـال مـالی
 1393پــائینتر میباشــد ،بنـاً مبلــغ ( )595489افغــانی تفــاوت قیمــت ذمــت قــراردادی
فوق الذکر قابل تحصیل بوده که حسب ذیل توضیح میگردد:
شماره

اسم جنس

مقدار جنس اکمال

واحد

قیمت فی واحد

قیمت فی

تفاوت در

مجموع

شده توسط

پرداخت شده به

واحد جنس

فیات

تفاوت

قراردادی

قراردادی

برویت قرارداد

1

مالته اعلی

42999

کیلو

50

49

1

42999

2

سیب اعلی

26410

//

60

55

5

132050

3

شیر خشک

5666

//

240

200

40

226640

4

تربوز

11286

//

25

23

2

22572

5

تر بوز

11354

//

30

23

7

79478

6

پیاز

8184

//

26

24

2

16368

7

کچالوی وطنی اعلی

75382

//

30

29

1

75382

مجموع

595489

بــه همــین ترتیــب قــرار حوالــه هــای شــماره ( )3940مــورخ  ، 1394/4/24شــماره
 )3939مـــورخ  ، 1394/4/24شـــماره ( )3941مـــورخ  ، 1394/4/24شـــماره ()3944
مـــورخ  ، 1394/4/24شـــماره ( )3110مـــورخ  ، 1393/3/1شـــماره ( )3109مـــورخ
 ، 1394/3/17شـــــماره ( )1108مـــــورخ  ، 1394/1/3شـــــماره ( )3941مـــــورخ
 ، 1394/4/24شـــــماره ( )3943مـــــورخ  1394/4/24و شـــــماره ( )7375مـــــورخ
 1394/9/بابت تهیـه مقـدار ( )32335کیلـو گوشـت فـی کیلـو مبلـغ ( )275افغـانی بـه
جانــب نعمــت اهلل نماینــده شــرکت خــدمات لوژســتیکی و اکمــاالتی بــرادران ت ـاج میــل
تادیه گردیـده ،در حالیکـه نـرخ گوشـت گوسـفند در قـرارداد مبلـغ ( )253.725افغـانی
میباشــد ،کــه در فــی کیلــو مبلــغ ( )21.275افغــانی جمع ـاً مبلــغ ( )687927افغــانی
تفاوت قیمـت را نشـان میدهـد ،کـه ازشـرکت خـدمات لوژسـتیکی و اکمـاالتی بـرادران
تاج میل قابل تحصیل است.
سفارش
قوماندانی امنیه والیـت غـور در تحقـق و تطبیـق یافتـه هـای بررسـی ،اقـدام و تـدابیر
الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت  ،جلــوگیری از تکــرار
موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .15قوماندانی امنیه والیت پکتیا (نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393
 .15.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )356،700افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از مالک شرکت ابـراهیم
ولی تحصیل نشده است .
قرار حواله شماره ( )36مورخ  1395/1/21مبلغ ( )9398111افغانی بابت قرارداد حفظ
و مراقبت وجه حاجی ابراهیم مال شرکت ابراهیم ولـی تادیـه گردیـده ،بمالحظـه راپـور
رسید شماره ( )12مورخ  1394/8/26مجموع کارکردگی حفظ مراقبت در تعداد ( )70قلم
جمع ـاً مبلــغ ( )3820596افغــانی را احتــوا مینمایــد ،امــا بــرای شــرکت متــذکره مبلــغ
( )4177296افغانی مجرا داده شده اسـت کـه تفـاوت مبلـغ ( )356700افغـانی را نشـان
میدهد ،تفاوت متذکره ناشی از اینست که در صـفحه ســــــوم و در شـماره ( )60فـورم
راپور رسید متذکره  ،مبلغ ( )356700افغانی که مجموع اقالم بخش کانالیزاسیون را نشان
میدهد ،در مجموع مبلغ شامل گردیده است ،بناً وجوه متذکره ذمت مال
ولی قابل تحصیل میباشد.

شرکت ابـراهیم

سفارش
قوماندانی امنیه والیت پکتیا در تحصیل مبلغ ( )356700افغانی بعمل آورند.
 .16قوماندانی امنیه والیت زابل (نتایج بازرسی سال مالی )1396
 16.1عدم تحویلی پول تضمین
مبلــغ ( )756،000افغــانی بابــت پــول تضــمین در ســال مــالی 1395بــه حســاب
خزینه دولت انتقال نیافته است.
در پروسه داوطلبـی (قـرارداد چـارچوبی) یـ قلـم گـاز مـایع سـالهای مـالی -1395
 1396قوماندانی امنیه والیـت زابـل ،شـرکت خورشـید عمـر برنـده شـناخته شـده و بـه
اســاس شــفر نمبــر ( )307مــورخ  1396/7/3وزارت محتــرم امــور داخلــه (قبــل از عقــد
قــرارداد) شــرکت متــذکره بــه قومانــدانی امنیــه والیــت زابــل معرفــی گردیــده ،شــرکت
خورشید عمـر مقـدار ( ) 21000کیلـو گـرام گـاز مـایع را از قـرار فـی کیلـو مبلـغ ()36
افغــانی جمعـاً مبلــغ ( )756000افغــانی بــه قومانــدانی متــذکره اکمــال و بعــداً از اکمــال
گــاز مــایع ابــا ورزیــده و قومانــدانی متــذکره نــاگزیر گــاز مــورد نیــاز خــویش را از بــازار
تهیــه نمــوده اســت ،از اینکــه پروســه داوطلبــی قــرارداد متــذکره در مرکــز بــه شــکل
چــارچوبی صــورت گرفتــه ،پیرامــون مبلــغ تضــمین آفــر شــرکت ،کــدام ســندی در
قومانــدانی امنیــه والیــت زابــل وجــود نداشــته و بــه هشیــت نیــز ارایــه نگردیــده ،بنــاً
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قوماندانی محترم امنیـه والیـت زابـل مکلـف اسـت تـا در تفـاهم بـا وزارت محتـرم امـور
داخله در قسـمت ضـبط تضـمین شـرکت متـذکره آفـر و انتقـال آن بـه حسـاب واردات
دولت اقدام نموده و با شـرکت متـذکره بـر طبـق قـانون و طرزالعمـل تـدارکات برخـورد
صورت گیرد.
سفارش
قومانــدانی امنیــه والیــت زابــل مبلــغ ( )756000افغــانی پــول تضــمین را بــه حســاب
خزینه دولت انتقال نمایند.
.17قوماندانی امنیه والیت پنجشیر (نتایج بازرسی سال مالی )1396
 .17.1دیون تصفیه ناشده
قومانــدانی امنیــه والیــت پنجشــیر مبلــغ ( )4،188،552افغــانی در ســال 1395
بابت اکمال مواد اعاشوی از قـراردادی هـای مربـوط مقـروض بـوده کـه تصـفیه و
پرداخت نشده است.
 مبلغ ( )1469376افغانی از شرکت رحیم کریمی بابت تهیه ی قلم نان خش .
 مبلغ ( )742355افغانی از شرکت نوروز و پسران بابت تهیه ( )15قلم حبوبات.
 مبلــغ ( )1976821افغــانی از شــرکت محمــد انــور عباســی بابــت تهیــه ترکــاری ،میــوه
تازه و تخم مرغ ایجاب مینماید تا در قسمت تصفیه دیون متذکره اقدام نمایند.
 .17.2عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ()798،353افغـانی بابـت باقیـات در سـال مـالی  1395از سـارمن گـل آغـا
لمری سارمن نجیب اهلل تصفیه وتحصیل نشده است.
یکتعــداد از معتمــدین قومانــدانی امنیــه والیــت پنجشــیر از بابــت ســال مــالی  1395ذی ـالً
باقیدار میباشند:
 مبلغ ( )602730افغانی ذمت سارمن گل آغا آمر اعاشه قبلی.
 مبلغ ( )195623افغانی ذمت لمری سارن نجیب اهلل محاسب اعاشه.
سفارش
قومانــدانی امنیــه والیــت پنجشــیر در تحقــق و تطبیــق یافتــه هــای بررســی  ،اقــدام
نماید.
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 .18قوماندانی امنیه والیت لغمان (نتایج بازرسی سال مالی )1396
 .18.1دیون تصفیه ناشده
قومانــدانی امنیــه والیــت لغمــان مبلــغ ( )1،704،107افغــانی در ســال مــالی 1396
ومبلــغ ()51،616،533در ســال  1393-1391از مــدیریت هــای کشــفی ،ترافیــک
و رجــال برجســته و شــرکت آصــف ملنــض زوی مقــروض بــوده کــه تصــفیه
وپرداخت نشده است.
مبلغ ( ) 1704107افغانی بابـت بـدل اعاشـه سـر بـازان و افسـران قومانـدانی بابـت بـرج
هــای (میــزان ،عقــرب و قــوس) ســال مــالی  1396از مــدیریت هــای کشــفی ،ترافیـ و
رجال برجسته.
مبلــغ ( )51616533افغــانی طلــب شــرکت آصــف ملنــگ زوی بابــت ســالهای 1391
الی .1393
جمعاً مبلغ ( )53320640افغانی دیون قوماندانی را تشکیل میدهد.
سفارش
قوماندانی امنیه والیت لغمان در تصفیه دیون مربوط اقدام بعمل آورند.
 .19قوماندانی امنیه والیت پروان (نتایج بازرسی سال مالی)1396
 .19.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )500،000افغانی بابت پیشـکی هـا در سـال مـالی  1396از سـمونیار خواجـه
محمدولی آمر مالی و بودجه قوماندانی امنیه والیت پروان تصفیه وتحصیل نشده است.
 قــرار بازرســی حوالــه نمبــر ( )5557مــورخ  1396/2/18مبلــغ ( )500000افغــانی بابــتپــول مســاعدت بــه ورثــه شــهدا و معلــولین طــور پیشــکی در وجــه ســمونیار خواجــه
محمدولی آمر مـالی و بودجـه قومانـدانی امنیـه والیـت پـروان حوالـه گردیـده ،طوریکـه
اسناد مالحظه گردید محسوبی های مبلـغ تادیـه شـده بـه ورثـه شـهدا الـی اخیـر سـال
مــالی تصــفیه نگردیــده ایجــاب مینمایــد تــادر تصــفیه وتحصــیل مبلــغ متــذکره اقــدام
بعمل آورند.
 .19.2عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ()1،965،400افغانی بابت طلبات در سال مالی  1396از شرکت ساختمانی نبی زاده
تصفیه و تحصیل نشده است.
-

قوماندانی امنیه والیت پروان مبلغ ( )1965400افغانی بابت جریمه تاخیر باالی شرکت
ساختمانی نبی زاده طلب دارد الزم است تا در تصفیه و تحصیل آن اقدام نمایند.
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 .19.3دیون تصفیه ناشده
قوماندانی امنیه والیت پـروان مبلـغ ()36،955،229افغـانی در سـال مـالی 1396از
قراردادیان مربوط مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
قرار تطبیقات دفاتر عینیات لوژستیکی قوماندانی امنیه ،مالحظه گردیـده کـه قومانـدانی امنیـه
والیت پروان طی سال مالی  1396ذیالً از قراردادیان مقروض میباشد:
 مبلغ ( )5583916افغانی بابت اکمال نان خش از شرکت عارف رحیم کریمی.
 مبلغ ( )17950580افغانی بابت اکمال مواد اعاشوی و محروقاتی از شرکت نوی زاهد ذکی.
 مبلغ ( )5241140افغانی بابت اکمال ( )15قلم حبوبات از شرکت نوروز و پسران.
 مبلغ ( )3948653افغانی بابت اکمال ( )30قلم ترکاری و میوه تازه از شرکت انور عباس.
 مبلغ ( )4230940افغانی بابت بدل اعاشه ماه های (سـنبله ،میـزان ،عقـرب و قـوس) تعـداد
( )262تن از پرسونل کشفی قوماندانی  ،جمعاً مبلغ ( )36955229افغانی را احتوا مینماید
سفارش
قومانــدانی امنیــه والیــت پــروان در تحقــق و تطبیــق یافتــه هــای بررســی ،اقــدام وتــدابیر
الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ و عملی نمایند.
 .20قوماندانی امنیه والیت نیمروز (نتایج بازرسی سال مالی )1396-1395
 .20.1تفاوت عدم وضع مالیه
مبلغ ( )145،000افغانی بابت عدم وضع مالیه در سال مالی  1395از محمـود نماینـده
شرکت روشن تحصیل نشده است.
قرار حواله های شماره ( )34مورخ  1395/2/16مبلغ ( )450000افغـانی ،شـماره ()60
مــورخ  1395/4/12مبلــغ ( )400000افغــانی و شــماره ( )122مــورخ  1396/7/2مبلــغ
( )600000افغانی جمعاً مبلغ ( )1450000افغانی بابت خریداری کریدت کارت به مالـ
فروشگاه افغانی موبایل پلورنحی تادیه گردیـده ،امـا از حوالـه هـای متـذکره مالیـه وضـع
نگردیده ،بناً مبلغ ( )145000افغانی بابت مالیه ذمت محمود نماینده شـرکت روشـن قابـل
تحصیل است.
 .21قوماندانی امنیه والیت ننگرهار (نتایج بازرسی سال مالی )1396
 .21.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )415،076افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی 1396از شرکت لوژسـتیکی
محمد ولی سلیم زوی تحصیل نشده است.
 پرداخت پول به قراردادیان به اساس قیمـت اجنـاس رسـانیده شـده ،فیـات و منظـوریقرارداد قابل محاسبه میباشد .مشاهده  :قرار حوالـه هـای نمبـر ( )295مـورخ 1396/1/6
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مبلغ ( )1045000افغانی  ،نمبر ( )405مـورخ  1396/3/13مبلـغ ( )1610180افغـانی ،
نمبر ( )661مورخ 1396/9/20مبلغ ( )1892000افغانی  ،نمبر ( )660مورخ 1396/9/20
مبلغ ( )1958000افغانی ،نمبر ( )296مورخ  1396/1/6مبلغ ( )1411245افغانی  ،نمبـر
( )559مورخ  1396/7/10مبلـغ ( )2123000افغـانی  ،نمبـر ( )406مـورخ 1396/3/13
مبلغ ( )1488630افغانی  ،نمبر ( )407مـورخ  1396/3/13مبلـغ ( )1567500افغـانی ،
نمبر ( )558مورخ  1396/7/10مبلغ ( )2112000افغانی  ،نمبر ( )404مورخ 1396/3/13
مبلغ ( )1282875افغانی  ،نمبر ( )556مـورخ  1396/7/10مبلـغ ( )2120250افغـانی ،
نمبـــر ( )555مـــورخ  1396/7/10مبلـــغ ( )2095500افغـــانی و نمبـــر ( )557مـــورخ
 1396/7/10مبلغ ( )2123000افغانی ،جمعاً مبلغ ( )22829180افغانی بابـت خریـداری
مقدار ( )415076کیلو گاز مایع در وجه شرکت لوژستیکی محمد ولـی سـلیم زوی تادیـه
گردیده ،بمالحظه اسناد و راپور رسید های منضمه حواله های نمبر فـوق ،فـی کیلـو گـاز
مبلغ ( )55افغانی به قراردادی مجرایی داده شده ،در حالیکـه فـی کیلـو گـاز مبلـغ ()54
افغانی قرارداد صورت گرفته ،که در فی کیلو گاز مبلغ ( )1افغـانی و در مقـدار ()415076
کیلو گاز مایع  ،جمعاً مبلغ ( )415076افغانی بـه جانـب قـراردادی اضـافه تادیـه صـورت
گرفته ،بناءً مبلغ ( )415076افغانی از مال

شرکت لوژستیکی محمد ولی سلیم زوی قابل

تحصیل میباشد.
 .21.2عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )16،280،094افغانی بابت طلبات در سال مالی  1396از شرکت هـای مربـوط
تصفیه و تحصیل نشده است.
به اساس معلومات ارایه شده شعب ذیربط ،قوماندانی امنیه والیت ننگرهـار بـاالی یـ
شرکتها طلب دارند ،که جزئیات آن حسب ذیل توضیح میگردد:
 مبلغ ( )240000افغانی ذمت شرکت یاسر جواد.
 مبلغ ( )396744افغانی ذمت شرکت لطیف.
 مبلغ ( )860000افغانی ذمت شرکت مروارید شمال.
 مبلغ ( )481092افغانی ذمت شرکت ایگل شنواری.
 مبلغ ( )566627افغانی ذمت شرکت نیاز قریشی.
 مبلغ ( )906974افغانی ذمت شرکت عبید مسعود.
 مبلغ ( )351641افغانی ذمت شرکت مشارکت.
 مبلغ ( )12108247افغانی ذمت شرکت الهام فردوس.
 مبلغ ( )368769افغانی ذمت شرکت خاکسار ستانکزی.

تعـداد
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 جمعاً مبلغ ( )16280094افغانی طلب قوماندانی امنیه والیـت ننگرهـار ذمـت شـرکتها نـا
تصفیه و تحصیل باقیمانده که از آنها قابل تحصیل است.
سفارش
قوماندانی امنیـه والیـت ننگرهـار در تحقـق و تطبیـق یافتـه هـای بررسـی ،اقـدام وتـدابیر
الزم را بمنظور تقویه سیستم های کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ و عملی نمایند.
 .22قوماندانی امنیه والیت لوگر (نتایج بازرسی سال مالی )1395
 .22.1تفاوت مالیه
مبلغ ( )705،600افغانی بابت مالیه معاش کارمندان در سال  1395از شـرکت خواجـه
فیصل صدیقی انترنشنل تحصیل نشده است .
قرارداد حفظ و مراقبت با شرکت ساختمانی خواجه فیصل صـدیقی انترنشـنل در سـال
مالی  1394برای دوازده ماه به مبلغ ( )19451343افغانی عقد گردیده و قرارداد متـذکره
از طریق مرکز برای سال مالی  1395نیز تمدید گردیده است ،به مالحظه آفر ارایـه شـده،
شرکت متذکره بعد از ارایـه تخفیـف بـرای دو نفـر مـدیر پـروژه بـرای هـر کـدام مـاهوار
مبلغ( )25000افغانی ،برای پنج تن از کارگر فنی مراقبت از سیستم ایرکندیشن برای هر
کدام ماهوار مبلغ ( )21000افغانی ،برای تن از کارگر فنی حفظ و مراقبت دوامدار از طرف
شب و روز برای هر کدام ماهوار مبلغ ( )21000افغانی و برای تعداد ( )18نفر کارگر فنـی
جهت حفظ و مراقبت دوامدار از سیستم کمودها دست شوی ها و  ...برای هر کدام مـاهوار
مبلغ ( )21000افغانی ،برای مدت دو سال محاسبه و پرداخت گردیده ،پرداخـت معاشـات
به جانب کارمندان شرکت مطابق مـاده( )4قـانون مالیـات برعایـدات تـابع مالیـه بـوده از
چگونگی وضع مالیه آن در اسناد متذکره اطمینان حاصل نگردیده و از صورت اخـذ مالیـه
وجوه متذکره و انتقال آن به حساب واردات دولت کدام سند بمالحظه نرسیده صـرف ()2
درصد مالیه موضوعی از حواله های تادیاتی وضع شده ،بنأ مالیه معاش یکماه ی نفر مدیر
پروژه مبلغ ( )1400افغانی از دو ساله آن مبلغ ( )33600افغانی و دو نفر مبلـغ ()67200
افغانی ،مالیه معاش ی

ماهه ی

نفر کـارگر فنـی سیسـتم ایرکندیشـن مبلـغ ()1000

افغانی ازتعداد پنج نفر مبلغ ( )5000افغانی از دوساله آنها مبلـغ ( )120000افغـانی ،مالیـه
معاش یـ

ماهـه یـ

نفـر کـارگر فنـی حفـظ و مراقبـت دوامـدار از طـرف شـب و روز

مبلغ( )1000افغانی از تعداد ( )5نفر مبلغ ( )5000افغانی واز دو سال آنها مبلغ ()120000
افغانی  ،مالیه معاش یکماهه ی کارگر فنی حفظ و مراقبت دوامدار از سیستم کمـود هـا،
دست شو ها و  ....مبلغ ( )1000افغانی ازتعداد ( )18نفرمبلغ ( )18000افغانی از دو سـال
آنها مبلغ ( )432000افغانی ،جمعأ مبلغ ( )705600افغانی از شرکت متذکره قابل تحصیل
است .
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سفارش
قوماندانی امنیه والیت لوگر در تحقق وجوه مالیه اقدام بعمل آورد.
 .23مدیریت عمومی محبس والیت لوگر (نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393
 .23.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )147،168افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از شرکت نصـیر احمـد
تحصیل نشده است .
قرار حواله شماره ( )2134مورخ  1395/4/13مبلغ ( )98112افغانی بابت تخلیه مقـدار
( )122.64متر مکعب فاضل آب از قرار فی متر مکعب مبلغ ( )800افغانی به جانب شرکت
نصیر احمد پرداخت گردیده ،به همین ترتیب قرار حواله شماره ( )6021مورخ 1395/9/7
مبلغ ( )245280افغانی بابت تخلیه مقدار ( )122.64متر مکعب فاضل آب از قرار فی متر
مکعب مبلغ ( )2000افغانی وجه شرکت نامبرده حواله گردیده ،که با توجه بـه نـرخ اولـی
تخلیه چاه سپتی نظر به حواله شماره ( ،)2134در فی متر مکعب مبلغ ( )1200افغـانی
تفاوت قیمت (افزایش قیمت) بوجود آمـده اسـت ،گرچـه شـعب ذیـربط پیرامـون تفـاوت
متذکره  ،تذکر داده که با مبلغ ( )245280افغانی سه بار چاه سـپتی مـدیریت محـبس
تخلیه گردیده ،اما پیرامون این ادعای شعب ذیربط کـدام اسـناد موثـق ضـم حوالـه نمبـر
( )6021نبوده و از جانب شعب ذیربط نیز به هشیت ارایه نگردیده ،بناً مبلغ ( )1200افغانی
در فی متر مکعب تخلیه فاضل آب بابت اضافه پرداخت جمعاً مبلغ ( )147168افغانی قابل
مجرای نبوده و ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل میباشد.
 .24مدیریت محبس والیت لغمان (نتایج بازرسی سال مالی )1395
 .24.1تفاوت قیمت
مبلغ ( )274،050افغانی بابت عدم وضع تفاوت قیمت در سال مالی  1395از شـرکت
محمد ولی سلیم زوی تحصیل نشده است .
 قرار حواله های شماره ( )120مورخ  1395/9/11مبلغ ( )448140افغانی بابت تهیه مقدار( )7469کیلو گرام گاز مایع ،شماره ( )121مورخ  1395/9/11مبلغ ( )99960افغانی بابت
تهیه مقدار ( )1666کیلو گرام گاز مایع جمعا مقدار ( )9135کیلوگرام گاز مایع فـی کیلـو
گرام مبلغ ( )60افغانی جمعاً مبلغ ( )548100افغانی در وجه شرکت محمـد ولـی سـلیم
زوی حواله گردیده ،در حالیکه بمالحظه موافقنامه قرارداد چارچوبی فـی کیلـو گـاز مـایع
مبلغ ( )30افغانی میباشد ،که در هر کیلو گرام مبلغ ( )30افغـانی تفـاوت قیمـت موجـود
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است ،بناً مبلغ ( )274050افغانی بابت تفـاوت قیمـت از شـرکت متـذکره قابـل تحصـیل
میباشد.
 .24.2دیون تصفیه ناشده
مدیریت محبس والیت لغمان مبلغ ( )345،572افغانی از ریاست برشنا بابت صـرفیه
برق مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .25مدیریت محبس والیت تخار (نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393
 .25.1دیون تصفیه ناشده
مدیریت محبس والیت تخار مبلغ ( )957،500افغانی از شرکت فـردوس فریـد بابـت
سال مالی  1394مقروض میباشد که تصفیه وپرداخت نشده است.
 .26مدیریت محبس والیت ننگرهار (نتایج بازرسی سال مالی )1395
 .26.1دیون تصفیه ناشده
مدیریت محبس والیت ننگرهار بابت سال مالی  1395مبلغ ( )1،724،263افغانی از
مدرک صرفیه برق از ریاست برشنا مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است.
الزم است تا در حصه تصفیه آن اقدام صورت گیرد.
 .27مدیریت محبس والیت بغالن (نتایج بازرسی سال مالی )1396-1394
 .27.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )393،080افغانی طلبات و مبلغ ( )47،049جریمه تاخیر در سال  1396از باز
محمد تصفیه و تحصیل نشده است.
 مــدیریت محــبس والیــت بغــالن مبلــغ ( )392080افغــانی بابــت اجــاره مــوازی ()692جریب زمـین بـاالی بـاز محمـد مسـتاجر طلـب دارد .بنـا ًء وجـوه متـذکره بـا ایـزاد مبلـغ
( )47049افغــانی  12درصــد جریمــه ؛ جمعــاً مبلــغ ( )439129افغــانی از موصــوف
قابل تحصیل است.
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 .28مدیریت محبس والیت زابل

نتایج بازرسی سال مالی 1396-1394

 .28.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )234،347افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از شرکت منصور حفیظ
تحصیل نشده است.
 قــرار بازرســی قــرارداد ( )31قلــم مــواد اعاشــوی مــدیریت محــبس والیــت زابــل بــاشــرکت لوژســتیکی منصــور حفــیظ از تــاریخ  13193/10/1الــی  1394/9/30بــه
ارزش مبلــغ ( )9737373افغــانی عقــد گردیــده ،از اینکــه قــرارداد هــای ســال مــالی
 1395به وقـت و زمـان معـین عقـد نگردیـده ،بـه اسـاس حکـم وزارت امـور داخلـه بـه
منظــور ناغــه نشــدن قطعــات ،مــدیریت محــبس مــواد اعاشــوی مــورد نیــاز اش را از
قــراردادی ســال مــالی  1394اخــذ نمــوده ،امــا پــول آنــرا بــر طبــق قــرارداد ســال مــالی
 1394تادیــه صــورت گرفتــه اســت ،در حالیکــه میبائیســت پــول قــراردادی بــه اســاس
فیات سال مالی  1395پرداخـت میگـردد ،بنـ ًا تفـاوت قیمـت بوجـود آمـده (نـرخ بـاال و
پائین) با توجه به قـرارداد سـال مـالی  1395قابـل سـنجش بـوده و اضـافه تادیـه ذمـت
قراردادی قابل تحصیل میباشد ،جزئیات موضوع حسب ذیل توضیح میگردد:

1

کچالو

17725

25

28

-3

-53175

2

کلچه پیاز

3012

25

15

10

30120

3

رومی تازه

441

30

10

20

8820

4

بامیه تازه

1123

40

10

30

33690

5

گلپی

3706

20

3

17

63002

6

انگور کشمشی

1387

40

30

10

13870

7

سیب اعلی

2968

40

40

0

0

8

کیله اعلی

11605

6

3

3

34815

9

تخم مرغ فارمی

11131

7

6

1

11131

10

شلغم

4376

15

1

14

61264

11

کینو اعلی

3081

40

30

10

30810

شماره

اسم جنس

مقدار
جنس

نرخ شرکت منصور
حفیظ سال 1394

نرخ شرکت برادران
تاج میل سال 1395

تفاوت قیمت

وجوه قابل تحصیل

مجموع

بناً مبلغ ( ) 234،347افغـانی بابـت اضـافه تادیـه از مالـ

234347

شـرکت منصـور حفـیظ قابـل

تحصیل است.
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 .29مدیریت محبس والیت پکتیا (نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393
 .29.1دیون تصفیه نشده
مدیریت محبس والیت پکتیا مبلغ ( )4،143،182افغانی دیون سال مالی  ، 1395مبلغ
()3،140،520افغــانی ســال 1394و مبلــغ ( )1،740،310افغــانی ســال  1393از درک
صرفیه برق از شرکت برشنا مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
سفارش
ریاست ها و آمریـت هـای محتـرم محـبس والیـت هـای متـذکره در تحقـق و تطبیـق یافتـه
ها و سـفارش هـای بررسـی اقـدام وتـدابیر الزم را بمنظـور تقویـه سیسـتم کنتـرول داخلـی
در اجراآت  ،جلوگیری از تکرار وتداوم موارد متذکره اتخاذ وعملی نمایند.
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 .12وزارت فواید عامه
بخش های والیتی
زیر ارایه

مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت فواید عامه به تفکی
میشود:
 .1ریاست فواید عامه والیت پنجشیر (نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393

 .1.1عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )4،670،390افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1395از شرکت ساختمانی و
سرک سازی کوثر خلیج تحصیل نگردیده است.
 قرارداد ترمیم و اعمار  16کیلو متر سرک خاواک ولسوالی پریان که به مبلغ ()46703907افغانی از تاریخ  1394/7/9الی  1395/7/3برای مدت ( )360روز بـا شـرکت سـاختمانی و
سرک سازی کوثر خلیج عقد گردیده ؛ بمالحظه اسناد کار پروژه به تاریخ  1394/7/7آغاز و
به تاریخ  1395/12/18ختم گردیـده ،در حالیکـه تـاریخ خـتم پـروژه بـه اسـاس قـرارداد
 1395/7/3را نشان میدهد ،که با توجه به آن مدت ( )165روز تاخیر بمالحظه میرسد ،بناً
مبلغ ( )4670390افغانی ده درصد جریمه از شرکت متذکره قابل تحصیل است.
 .1.2دیون تصفیه ناشده
ریاست فواید عامه والیت پنجشیر مبلغ ( )48،444،631افغانی بابت سالهای مالی
 1394-1393از ادارات و قرادادی ها به ترتیب ریل مقروض بوده که تصفیه و پرداخت
نشده است.
ریاســـت فوایـــد عامـــه والیـــت پنجشـــیر بابـــت ســـالهای مـــالی  1394-1393از ادارات و
قرادادی ها به ترتیب ذیل مقروض میباشد:
مبلغ ( )3010000افغانی از شهر داری والیت پنجشیر بابت قیمت زمین.مبلــغ ( )7191080افغــانی از شــرکت ســاختمانی جوکــار گولــد از بابــت قــرارداد تــرمیم واعمار  13کیلومتر سرک ولسوالی آبشار.
مبلــغ ( )24511187افغــانی از شــرکت کــوثر خلــیج بابــت تــرمیم و اعمــار  16کیلــو متــرسرک خاواک ولسوالی پریان.
مبلـغ ( )2152560افغــانی از شــرکت ســاختمانی حبیــب زاده بابــت قــرارداد تــرمیم و اعمــار 4کیلومتر سرک شالکچه.
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مبلــغ ( )1440970افغــانی از شــرکت ســاختمانی جوکــار گولــد از بابــت قــرارداد تــرمیم واعمار  5کیلومتر سرک کرباشی.
مبلغ ( )1636876افغانی از شرکت ساختمانی امید پیکان از بابت قرارداد برفپاکی.مبلــغ ( )7273068افغــانی از شــرکت ســاختمانی هــالل افغــانی از بابــت قــرارداد داغگیــری 6کیلو متر سرک عمومی.
مبلــغ ( )1228890افغــانی از شــرکت توفیــق نظــری از بابــت قــرارداد تهیــه  149قلــم پــرزهجات و روغنیـات جمعـاً مبلـغ ( )48.444.631افغـانی را احتـوا مینمایـد کـه قابـل تصـفیه
میباشد.
.2

ریاست فواید عامه والیت بلخ نتایج بازرسی سال مالی 1395

 .2.1پول تضیمن
مبلغ ( )100،000افغانی بابت پول تضمین در سال  1395از مالک تانـک تیـل قـادری
تحصیل نشده است
 قرارداد روغنیات سال مالی  1395ریاست فواید عامه والیت بلخ به دواطلبی گذاشـته شـدهبود که بعد از ارزیابی آفر ها تان تیل قادری ،پایین ترین نرخ را ارایـه نمـوده و بـه عنـوان
برنده داوطلبی انتخاب گردیده اند ،اما تان تیل متذکره به دلیل اینکه نرخ ارایـه شـده اش
مدت ی ماه اعتبار داشته و هم اکنون سه ماه سپری گردیده ،حاضر به عقد قرارداد نگردید
و ریاست فواید عامه والیت بلخ ناگزیر گردیده که پروسه تدارکات را دوباره آغاز نماید ،قابـل
ذکر است که پول تضمین تان تیل متذکره از جانب ریاست فواید عامه مسترد گردیده ،در
حالیکه بند دوم ماده ( )29قانون تدارکات پول تضمین قابل تحویل به حساب واردات دولت
میباشد ،بناءً مبلغ ( )100000افغانی ذمت تان

تیل قادری بابت پول تضمین قابـل تحصـیل

است.
 .3ریاست فواید عامه والیت ننگرهار (نتایج بازرسی سال )1396-1395

. 3.2عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )821،049افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی  1395از شرکت ساختمانی
هالل بالل قاری زاده تحصیل نگردیده است .
 قرارداد عریض ساختن سرک ولسوالی رودات قریه حصار شـاهی والیـت ننگرهـار فـی مـابینریاسـت فوایــد عامـه والیــت ننگرهـار و شــرکت سـاختمانی هــالل بـالل قــاری زاده از تــاریخ
 1393/2/20الی  1393/8/20برای مدت شش ماه بـه ارزش مبلـغ ( )8210494افغـانی عقـد
گردیده ،بمالحظه اسناد قراردادی نتوانسته تا کار ساختمانی سرک را در میعاد تعیین شده بـه
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پایه اکمال برساند و طی مکاتیب متعدد خواستار تمدید پروژه گردیده ،چنانچه موضوع تمدیـد
های قبلی نامبرده نیز که مدت ( )11ماه را احتوا مینماید ،در متن پیشنهاد بدون نمبر و تاریخ
بخش اجرائیه بازسازی ،آمریت انسجام امور اجرائیوی ،ریاست عمومی حفظ و مراقبت سـرکها،
معینیت حفـظ و مراقبـت سـرکها وزارت فوایـد عامـه کـه دارای حکـم شـماره ( )160مـورخ
 1395/1/17مقام وزارت فواید عامه میباشد و ذریعه پیشنهاد فوق الذکر که متکی به مکتـوب
نمبر ( )779مورخ  1394/12/24آمریت مالی و اداری ریاست فواید عامه والیت ننگرهار تحریر
یافته ،شرکت متذکره خواستار مدت دو ماه ( )60روز تمدید پـروژه گردیـده ،امـا مقـام وزارت
چنین حکم ارسال فرموده اند " :ریاست عمومی سرکها! به تمدید زمانی پروژه متـذکره موافـق
نمیباشد ،شرکت طی سه دوره تمدید میبائیست کار پروژه را تکمیل مینمـود ،بنـاً در صـورت
عدم تکمیل به موقع الیحه جریمه باالی شرکت قابل بناءً با توجـه بـه معیـاد تمدیـد قـرارداد،
قراردادی میبائیست تا کار پروژه متذکره را به تاریخ  1394/7/20بعد از مدت ( )11ماه تمدید
تکمیل مینمود ،اما به مالحظه جدول برآورد قطعی که منجانب انجنیران مربوط که بـه تـاریخ
1395/3/15صورت گرفته )96.84( ،فیصد از پیشرفت کار پروژه را نشان میدهد  ،با توجه بـه
موارد فوق ،قراردادی در تکمیل کارپروژه  ،تقریباً مدت هفت ماه و ( )25روز تاخیر نموده ،بناءً
مبلغ ( )821049افغانی بابت ده فیصد جریمه از مال

شرکت سـاختمانی هـالل بـالل قـاری

زاده قابل تحصیل میباشد.
 3.2دیون تصفیه ناشده
ریاست فواید عامه والیت ننگرهار مبلغ ( )6،076،035افغانی بابت سالهای مالی -1395
 1396از ادارات و کارمندان مربوطه مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
ریاست فواید عامه والیت ننگرهار مبلغ ( )6076035افغانی بابت سال مالی  1396-1395از
شرکت ها و کارمندان مربوط مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نگردیده است:.
 مبلغ ( )1646782افغانی از شرکت لوژستیکی هارون سباوون.
 مبلغ ( )1024417افغانی از شرکت ساختمانی هالل بالل قاری زاده.
 مبلغ ( )571377افغانی از شرکت گلوبل توستار.
 مبلغ ( )2833459افغانی بابت سفریه ،معاش ،اضافه کاری از کارمندان.
 .4ریاست فواید عامه والیت بادغیس نتایج بازرسی سال 1396-1394

 .4.1دیون تصفیه ناشده
ریاست فواید عامه والیت بادغیس مبلغ ( )44،956،521افغانی در سال  1395مبلغ
( )47،929،535افغانی درسالهای  1394-1393از شرکت های مربوط مقروض بوده
که تصفیه نشده است .
معیار
صفحه| 138

اداره عالی بررسی

-

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

در اصولنامه اجرای بودجه سال  1395آمده است که بودجه مالی سال  1395با جزئیات هر
فصل محاسبه گردیده و واحد های بودجوی مکلف به رعایت مصارف در محدوده ،هر فصف
میباشد طلبات و باقیات سالهای گذشته از داخل بودجه سال مالی  1395قابل اجرا نبوده مگر
اینکه وزارت مالیه بعد از ارزیابی ،تحلیل و موافقه کتبی خویش را در مورد ابراز بدارند.
ریاست فواید عامه والیت بادغیس به تفصیل ذیل مقروض میباشد.
مبلغ ( )23647200افغانی از بابت قرارداد ترمیم اساسی چهار کیلو متر سرک جاده فیض
محمد خان از شرکت ساختمانی اکبر نصرت از بابت سال مالی 1393
مبلغ ( )4287775افغانی از درک قرارداد ترمیم  50کیلو متر سرک از شرکت ساختمانی نواز
ریس از بابت سال 1394
مبلغ ( )19994560افغانی از درک قرارداد ترمیم اساسی  3،5کیلو متر سرک از شرکت
ساختمانی السکا از بابت سال 1394
مبلغ ( )44956521افغانی از درک ترمیم  12کیلومتر سرک الی دلپوری ولسوالی اسماعیل
خیل مندوزی از شرکت السکا بابت سال 1395
 .5ریاست فواید عامه والیت پکتیا نتایج بازرسی سال 1396-1394

 .5.1دیون تصفیه ناشده
ریاست فواید عامه والیت پکتیا مبلغ ( )58،057،984افغانی در سال 1396-1394
از قراردادیان و شرکت برشنا مقروض بوده که تصفیه نشده است .
ریاست فواید عامه والیت پکتیا بابت سالهای مالی  1396-1394به ترتیب ذیل مقروض
میباشد.
 مبلغ ( )57947925افغانی بابت سال مالی  1396از قراردادیان.
 مبلغ ( )110059افغانی بابت صرفیه برق از شرکت برشنا.
سفارش
ریاســت هــای فوایــد عامــه والیــت هــای مربوطــه در قســمت تحقــق و تطبیــق یافتــه هــای
بررســی اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت،
جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .13وزارت ارشاد حج و اوقاف
بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت ارشاد ،حج و اوقاف به تفکی
زیر ارایه میشود:
 .1ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت خوست

(نتایج بازرسی مالی )1394

 .1.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )464،263افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از شرکت ساختمانی
قدرت تحصیل نشده است.
قرارداد اعمار مسجد متاخیل ولسوالی علیشیر والیت خوست ،به مبلغ ( )4642636افغانی با
شرکت ساختمانی قدرت کامران از تاریخ  1395/12/10الی  1396/6/10عقد گردیده ،کار
اعمار مسجد متذکره الی تاریخ  1396/11/22به پایه اکمال نرسیده که تقریباً مدت ( )195روز
تاخیر را نشان میدهد ،بناً برطبق حکم ماده فوق الذکر طرزالعمل تدارکات مبلغ ()464263
افغانی بابت ده فیصد جریمه ذمت مال

شرکت ساختمانی قدرت قابل تحصیل است.

 .2ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت هرات

(نتایج بازرسی مالی )1395

 .2.1عدم پرداخت کرایه
مبلغ ( )2،097،000افغانی بابت کرایه در سال  1395از سید نجیب اهلل قراردادی
تحصیل نشده است.
ماده ( )13قرارداد کرایه موازی  15جریب زمین جنوب سرک قنات خسرو آقا؛ چنین صراحت
دارد:
"کرایه ماهوار دوکاکین ،غرفه و اراضی درهفته اول هر ماه بصورت پیشکی پرداخت میشود".
قرارداد موازی  15جریب زمین واقع ناحیه دوازدهم شاروالی هرات جنوب سرک قنات خسرو
آقا ماهوار مبلغ ( )202250افغانی از تاریخ  1394/11/14الی  1395/11/14با نجیب اهلل ولد
سید غالم فاروق عقد گردیده؛ مستاجر متذکره از تاریخ آغاز الی ختم قرارداد جمعاً مبلغ
( )330000افغانی کرایه پرداخت نموده و مبلغ ( )2097000افغانی ذمت نامبرده باقیمانده
است که قابل تحصیل میباشد.
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 .2.2عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )1،413،680افغانی و مقدار( )50226کیلو گندم بابت باقیات در سال  1395از
مستاجرین تحصیل نشده است
 ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت هرات مبلغ ( )1413680افغانی بابت باقیداری ساحاتتجارتی و مقدار ( )50226کیلو گرام گندم از مدرک باقیداری زراعتی از بابت سال مالی
 1395باالی مستاجرین طلب دارد.
 .2.3غصب زمین
موازی ( )12909جریب زمین ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت هرات توس افراد و
اشخاص و ادارات دولتی غصب گردیده است که قابل استرداد میباشد.
 .3ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت کابل

(نتایج بازرسی مالی )1395

 .3.1غصب زمین
موازی ( )101جریب زمین ملکیت ریاست حج و اوقاف والیت کابل توس یک تعداد
اشخاص زورمند غصب گردیده که قابل استرداد میباشد.
 .4ریاست ارشاد،حج و اوقاف والیت بلخ

(نتایج بازرسی مالی )1395

 .4.1عدم پرداخت کرایه با جریمه تأخیر
الف :مبلغ ( )890،732افغانی بابت کرایه ،مبلغ ( )106،890افغانی جریمه در سال
 1396از مستاجرین تحصیل نشده است.
ب :مبلغ ( )2،939،955افغانی بابت کرایه و مبلغ ( )352،795افغانی جریمه جمعاً
مبلغ ( )3،292،750افغانی درسال  1395از مستاجرین مربوط تحصیل نگردیده
است.
ی تعداد مستاجرین کرایه دکانهای ذمت شانرا الی ختم سال مالی  1395تحویل ننموده اند
که با ایزاد  12درصد جریمه ذیالً ذمت شان قابل تحصیل است:
 مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )34812افغانی ذمت غالم حسن ولد عبدالحکیم.
 مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت محمد شریف ولد دولت حسین.
 مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی عبدالفتاح ولد عبدالواحد.

صفحه| 141

اداره عالی بررسی


















گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت عیدی محمد ولد خوشبین.
مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت عبدالوحد ولد عبدالحق.
مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت شاه محمد ولد اکرام.
مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی احمدشکیب ولد محمد عظیم.
مبلغ ( )15552افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )1866افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )17418افغانی ذمت احمد شکیب ولد محمد عظیم گدام.
مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت محب حسن ولد سلطان محمد.
مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت حاجی غالم محمد ولد محمد.
مبلغ ( )31082.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3729.8افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )34812افغانی ذمت خدایداد ولد مبارک شاه.
مبلغ ( )46634.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )5596افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )52231افغانی ذمت مهدی خان ولد سخیداد.
مبلغ ( )46634.4افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )5596افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )52231افغانی ذمت شمس الدین ولد محمد حکیم.
جمعاً مبلغ ( )419644افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،مبلغ ( )50356افغانی جریمه؛
جمعاً مبلغ ( )470000افغانی ذمت مستاجرین متذکره قابل تحصیل است.
عالوه برآن ی تعداد مستاجرین کرایه غرفه های داخل چار باغ روضه را تحویل ننموده
اند که با ایزاد  12درصد جریمه ذیالً ذمت شان قابل تحصیل است.
مبلغ ( )1652508افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )198300افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )1850808افغانی ذمت محمد قاسم محمد انور.
مبلغ ( )164247افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )19709افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )183956افغانی ذمت عبدالبصیر فرزند عبدالروف.
مبلغ ( )345000افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )41400افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )386400افغانی ذمت رحمت اهلل ولد دوست محمد.
مبلغ ( )340866افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )40903افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )381769افغانی ذمت صدرالدین فرزند محمد دین.
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مبلغ ( )193600افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )23232افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )216832افغانی ذمت شمس الدین فرزند مقصداهلل.
مبلغ ( )15877افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )1905افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )17782افغانی ذمت محمد عثمان ولد محمد حسین.
مبلغ ( )15877افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )1905افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )17782افغانی ذمت شمس الدین ولد مقصداهلل.
مبلغ ( )15878افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )1905افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )17782افغانی ذمت سید ولید ولد سید ابوالحسن.
مبلغ ( )32033افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )3843افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )35876افغانی ذمت احمد ولید فرزند سلطان محمد.
مبلغ ( )148192افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )17783افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )165975افغانی ذمت سعدالدین فرزند باز محمد.
مبلغ ( )15877افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )1905افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )17782افغانی ذمت سید عیسی سید عبدالصمد.

جمعاً مبلغ ( )2939955افغانی بابت عدم تحویل کرایه ،مبلغ ( )352795افغانی جریمه؛
جمعاً مبلغ ( )3292750افغانی ذمت مستاجرین متذکره قابل تحصیل میباشد.
ی تعداد مستاجرین کرایه ذمت شانرا الی ختم سال مالی  1396تحویل ننموده اند که با ایزاد
 12درصد جریمه ذیالً ذمت شان قابل تحصیل است:
 مبلغ ( )160000افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )19200افغانی
جریمه ،جمعاً مبلغ ( )179200افغانی ذمت ذکریا.
 مبلغ ( )95280افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )11434افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )106714افغانی ذمت محمد عثمان ولد محمد حسین.
 مبلغ ( )95280افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )11434افغانی جریمه،
جمعاً مبلغ ( )106714افغانی ذمت شمس الدین ولد مقصداهلل.
 مبلغ ( )190828افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )22900افغانی
جریمه ،جمعاً مبلغ ( )213728افغانی ذمت احمد ولید ولد سلطان محمد.
 مبلغ ( )174672افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )20961افغانی
جریمه ،جمعاً مبلغ ( )195633افغانی ذمت سعدالدین ولد باز محمد.
 مبلغ ( )174672افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،با ایزاد مبلغ ( )20961افغانی
جریمه ،جمعاً مبلغ ( )195633افغانی ذمت سید عیسی ولد سید عبدالصمد.
جمعاً مبلغ ( )890732افغانی بابت عدم تحویلی کرایه ،مبلغ ( )106890افغانی جریمه ،جمعاً
مبلغ ( )997622افغانی ذمت مستاجرین متذکره قابل تحصیل است.
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 .29.2دیون تصفیه ناشده
ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت بلخ مبلغ ( )27،276،508افغانی از افراد و شرکت
ها مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
قرار ارایه معلومات شعبه مربوطه ،ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت بلخ بابت سال مالی 1396
از افراد و شرکتها ذیالً مدیون میباشد:
مبلغ ( )8019900افغانی از موسسه قالین بافی حسین بیگ.
مبلغ ( )15984720افغانی از شرکت ساختمانی خانه سبز.
مبلغ ( )3271888افغانی از شرکت ساختمانی مزار استانبول.
جمعاً مبلغ ( )27276508افغانی دیون ریاست متذکره را تشکیل میدهد.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تا شعبات ذیربط ریاست های ارشاد ،حج و اوقاف والیت های متذکره در
تحقق و تطبیق نتایج بازرسی اداره عالی بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم
کنترول داخلی دراجراات ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
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.14وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
به تفکی زیر ارایه میشود:
 .1ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی والیت بلخ

(نتایج بازرسی مالی )1394-1396

 .1.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )331،626افغانی طلبات سال مالی  1394-1396درک خدمات پستی

از

ادارات دولتی تصفیه و تحصیل نگردیده است.
تعداد ادارات بابت خدمات پستی نیز حسب ذیل

عالوه برآن طلب ریاست مخابرات ذمت ی
توضیح داده میشود:
مبلغ ( )103439افغانی ذمت ریاست عدلیه ،مبلغ ( )15005افغانی ذمت ریاست محمکه ،مبلغ
( )111370افغانی ذمت ریاست سارنوالی استیناف مبلغ ( )101812افغانی ذمت ریاست
امنیت ملی  ،جمعاً مبلغ ( )331626افغانی ذمت ادارات دولتی قابل تحصیل میباشد.
 .1.2دیون تصفیه ناشده
ریاست مخابرات والیت بلخ مبلغ ( )652،334افغانی در سالهای  1396-1394بابت
صفایی جایداد ها مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .2ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت هرات

(نتایج بازرسی سالهای مالی -1395

)1396

 .2.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )4،539،584افغانی طلبات سالهای مالی  1396-1395درک خدمات پستی از
ادارات دولتی تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 ریاست مخاابرات والیات اارات بااالی ادارات دولتای از مادرت خادمات پباتی از بابات ساالهای ماالی 1396-1395مبلغ ( )4539584افغانی طلب دارد.
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 .3ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی مالی )1394-1396

 .3.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلــغ ( )615،782افغــانی طلبــات ســالهای مــالی  1396-1394درک خــدمات
پستی از ادارات دولتی تصفیه و تحصیل نگردیده است.
-

ریاساات مخااابرات والیاات ننگراااار باااالی ادارات دولتاای از ماادرت خاادمات پبااتی از باباات سااالهای
مالی  1396-1394مبلغ ( )615782افغانی طلب دارد که قابل تحصیل میباشد.

سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تــا شــعبات ذیــربط ریاســت هــای مخــابرات و تکنــالوژی معلومــاتی
والیــت هــای متــذکره در تحقــق و تطبیــق نتــایج بازرســی اداره عــالی بررســی اقــدام
وتــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی دراجــراات  ،جلــوگیری از
تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.
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 .15وزارت معادن وپطرولیم
.I

مرکز وزارت

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 15.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )1،102،874افغانی بابت جریمه تأخیر در سـال  1395از شـرکت روب آهـن
رحمان بابا و برادران خوشک تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی تعرفه شماره ( )115539مورخ  1394/10/28مبلغ ( )617،580افغانی بابتکرایه سطح زمین شرکت ذوب اهن رحمان بابا کـه بـه واردات دولـت انتقـال گردیـده بـه
مشاهده رسید که تحویلی فوف بعد از گذشت ( )33مـاه تـاخیر صـورت گرفتـه اسـت .در
حالیکه مطابق شرایط قرارداد تابع ( )%2فیصد تأخیر در ی ماه اول میباشد که با گذشت
هر ماه تأخیر این مبلغ دو برابر میشود .بناً جمعآ مبلغ ( )408،602افغانی را احتوا مینماید
واز شرکت قراردادی قابل تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی تعرفه شماره ( )260017مـورخ  1395/02/20مبلـغ ( )2،285،600افغـانیبابت رویالتی ذغال سنگ سبزک هرات توسط شرکت بـرادران خوشـ بـه واردات دولـت
انتقال گردیده به مشاهده رسید که تحویلی فوق بعـد از گذشـت ( )6مـاه تـاخیر صـورت
گرفته است ..فلهذا مطابق شرایط قرارداد و جوابیه معینیت گمرکات وزارت محتـرم مالیـه
تابع ( )%12فیصد تأخیر که جمعآ مبلغ ( )274،272افغانی میشود قرار میگیرد .بناً مبلغ
(( )274،272افغانی جریمه تاخیر از شرکت قراردادی قابل تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی تعرفه شماره ( )6517مورخ  1395/01/09مبلغ ( )14،000،000افغانی کـهتوسط شرکت برادران خوش بابت رویالتی ذغال سنگ گرم دره صوف والیت سـمنگان
به واردات دولت تحویل نموده است .به مشاهده رسید که انتقال مبلغ فـوق بعـد از مـدت
( )50ماه تاخیر صورت گرفت است .فلهذا مطابق بند قـرارداد فـوق تـابع جریمـه ()0.06
فیصد در ماه که در مدت ( )50ماه مبلغ ( )420،000افغانی را احتوا مینماید قرارمیگیـرد و
از شرکت قراردادی قابل تحصیل میباشد.
 .15.2تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )146،385افغانی بابت تفاوت مالیـه در سـال مـالی  1395از کارمنـدان
مربوط تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )183مورخ  1395/08/09مبلغ ( )4،041،847افغـانی بابـتپرداخت امتیازات ساحوی یا حق الخطر برای تعداد ( )189تن .تیم های انجینران ساحوی،
ریاست عمومی سروی و جیولوجی طی بـرج میـزان سـال مـالی  1395تحـت نـام پـروژه
مطالعات جیولوجی و تفحصـات سـروی از طریـق پـروژه ( )PSUبـه حسـاب کارمنـدان
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پرداخت گردیده است .به مشاهده رسید که مجموع عواید هرکارمند طی یـ مـاه جمـع
نگردیده و از معاش و امتازات ساحوی آنها مالیات جداگانه وضع گردیده که در هردو حالت
معافیت مالیاتی ( )5000افغانی را حاصل نموده اند .این نوع اجـراآت سـبب گردیـده کـه
تفاوت کم سنجشی مالیه مبلـغ ( )146،385افغـانی دریـ

مـاه بوجـود آیـد بنـاً مبلـغ

( )146،385افغانی از کارمندان مربوط تحصیل نشده است.
 .15.3اضافه پرداخت
مبلــغ ( )191،402افغــانی بابــت اضــافه پرداخــت در ســال  1396از کارمنــدان
مربوط تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )48مورخ  1396/08/17بابت اضافه کاری کارمندان در وجـهمعتمد نقدی پرداخت گردیده به مشاهده رسید که تعـداد ( )21تـن شـامل لسـت اضـافه
کاری بوده و از جمله تعداد فوق صرف تعداد ( )14تن آنها نظـر بـه معلومـات ارایـه شـده
ریاست منابع بشری به موسسات تحصیالت عالی خصوصـی داخلـی معرفـی گردیـده انـد.
درحالیکه کارمندان متذکره خارج از ساعات رسمی در موسسات تحصیلی مصروف تحصیل
اند اما شعبه مربوطه خالف متحدالمال شماره ()AFO-4مورخ  1396/5/18به آنها اضافه
کاری خارج از ساعات رسمی کار پرداخـت نمـوده اسـت .بنـال مبلـغ ( )191،402افغـانی از
کارمندان مربوطه قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تــا وزارت محتــرم معــادن در تحقــق و تطبیــق نتــایج بازرســی
هــای اداره عــالی بررســی اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول
داخلی در اجراات ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذو عملی نمایند.

.II

بخش های والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت معادن و پطرولیم به تفکی
زیر ارایه میشود:

 .1ریاست معادن و پطرولیم والیت بلخ

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396

 .1.1عدم تحویلی باقیداری عواید
مبلغ ( )2،975،353افغانی بابت باقیات سـالهای  1396-1395از شـرکت سـینافر
تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 به اساس معلومات شعب ذیربط ریاست معادن و پطرولیم والیت بلخ ،شرکت سینافر مبلـغ( )2656565افغانی بابت پول اقساط سالهای  1395و  1396باقیدار میباشـد ،بنـاءً مبلـغ
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ا ا

مبلـغ ( )318788افغـانی دوازده درصـد جریمـه ،جمعـاً مبلـغ

( )2975353افغانی از شرکت متذکره قابل تحصیل دانسته میشود.
 .2ریاست معادن و پطرولیم والیت هرات

(نتایج بازرسی سال مالی)1396 -1394

 2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )29،622،281افغانی طلبات در سـال  1396از شـرکتهای مربـوط تصـفیه و
تحصیل نشده است.
طلب ریاست معادن والیت هرات به ترتیب ذیل ذمت ی تعداد شرکت ها میباشد:
 مبلــغ ( )10126223افغــانی ذمــت شــرکت اســتخراج معــادن ســنگ مرمــر بابــت
سال مالی .1396
 مبلــغ ( )364750افغــانی ذمــت شــرکت اســتخراج و تولیــد ســنگ افغــان هــرات
مرمر بابت سال مالی 1396
 مبلــغ ( )2340000افغــانی ذمــت شــرکت اســتخراج و تولیــد ســنگ افغــان هــرات
روخام بابت سال مالی .1396
 مبلـغ ( )9906000افغــانی ذمــت شـرکت افغــان قســمت سـنگ روخــام بابــت ســال
مالی .1396
 مبلغ ( ) 5216183افغانی ذمت شـرکت گـوهر نمـا سـنگ چقمـق بابـت سـال مـالی
.1396
 مبلــغ ( )800000افغــانی ذمــت شــرکت تولیــد و پروســس ســنگ مرمــر مرواریــد
هرات بابت سال مالی .1396
 مبلــغ ( )583500افغــانی ذمــت شــرکت اســتخراج و پروســس ســنگ بهــار هــرات
مرمر بابت سال مالی .1396
 مبلغ ( ) 285625افغـانی ذمـت شـرکت معـادن و صـنایع دونـدر نمـ طعـام بابـت
سال مالی .1396
 جمعاً مبلغ ( )29622281افغانی را احتوا مینماید.
 .3ریاست معادن و پطرولیم والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .3.1عدم تحویلی عواید و پول تضمین
مبلــغ ( )12،699،635افغــانی بابــت حــق االجــاره ســال  1396از شــرکت هــا و
اشخاص مربوط تحصیل نشده است
یــ تعــداد قراردادیــان (شــرکت هــا و افــراد ) عوایــد اجــاره معــادن و پــول تضــمین
خویش را تحویل ننموده اند ،که حسب ذیل ذمت آنها قابل تحصیل است:
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مبلغ

نام قراردادی

1

لعل قیوم ولد گل بهار

55818

2

عبداهلل سادات

108000

3

سحر ارزه وال

46431

4

حسیب حامد

13157

5

حاجی شیر محمد

362754

6

رحمان اهلل ولد محمد قدوس

11550

7

کوچی ولد محمد عمر

13000

8

شرکت احسان عمر

7000

9

محمد ولد سرفراز

60000

10

شفیق اهلل ولد باز محمد

1120880

11

شرکت مهمند

152001

12

شرکت افغانی خیبر

85400

13

شرکت RMRCC

7161

14

شرکت مصعب عمر

210000

15

شرکت سهراب شهاب

3500

16

شرکت افغان گدون

2713000

17

شرکت انور انکشافی

8033000
13002652

مجموع
سفارش

تقاضــا بعمــل میآیــد تــا شــعبات ذیــربط ریاســت هــای معــادن و پطــرولیم والیــت هــای
متــذکره در تحقــق و تطبیــق نتــایج بازرســی اداره عــالی بررســی اقــدام و تــدابیر الزم
را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراات ،جلــوگیری از تکــرار و تــداوم
موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .16وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
.I

مرکز وزارت

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

.16.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )210،154،799افغانی بابت پیشکی در سال مالی  1395و مبلـغ ()3،721،766
افغانی در سالهای مالی  1383الی  1390تصفیه و تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی فورم های م  10پیشکی ها بمشاهده رسید که درسال مالی 1395مبلغ( )221،600افغانی تحت بودجه عادی و مبلغ ()209،933،199افغانی از بودجه
انکشافی الی ختم سال مالی  1395تصفیه و محسوب نگردیده است عالوه بر آن مبلغ
( )3،721،766افغانی بابت پیشکی های نا تصفیه سال های  1383الی  1390تحت بودجه
عادی تحصیل و تصفیه نشده است.
 .16.2مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )6،000،000افغانی در سال  1395و مبلغ ( )505،000افغانی بابت مصارف بدون
اسناد حامی در سال مالی  1394از شرکت حسین زاده و محترم اسداهلل ضمیر وزیر
اسبق وزارت تحصیل نشده است.
 جز دهم فیصله شماره ()338مورخ 15سنبله  1394کمیسیون تدارکات ملی چنین حکممیکند (خریداری اجناس ،خدمات و امور ساحتمانی ذریعه در خواست نرخ دهی الی
( )505،000افغانی میباشد.
 بمالحظه فورم م  16نمبر ( )4مورخ  1394/10/14مبلغ ( )505،000افغانی کرایه منزلرهایشی محترم وزیر صاحب زراعت ،آبیاری و مالداری از تاریخ  1394/6/19الی
 1394/9/30پرداخت گردیده است اما هیچ نوع قرار داد و اسناد حمایوی ضم حواله
متذکره بمشاهده نرسیده ومطابق جز دهم فیصله شماره ()338مورخ  15سنبله 1394
کمیسیون تدارکات ملی  ،جز مکلفیت های مسوولین ریاست محترم مالی وزارت زراعت
آبیاری و مالداری بوده تا در مورد طی مراحل اسناد قرار داد اجراات و ضم حواله فوق
مینمود که در نتیجه ضعف سیستم داخلی مبلغ ( )505،000افغانی ضرر به بودجه وارد
گردیده و شعبه مربوط در رابطه به موضوع اسناد مرتبط ارایه نکرده و اسناد ارایه شده
قناعت هیات را فراهم نساخت بناً مبلغ متذکره از وزیر اسبق تحصیل شود.
 به مالحظه فورم م  16نمبر ( )2412مورخ  1395/5/3حاوی مبلغ  6000000افغانی ازبابت تدارک دوازده سیت لیزیر لیوال ماشین برای پروژه تنظیم آب پنج زون که شامل
دوازده والیت (کابل ،روان ،کاپیسا ،ننگرهار ،لغمان ،کنرها ،بلخ ،سمنگان ،بغالن ،سرپل ،و
هرات) میباشد در وجه شرکت حسین زاده پرداخت گردیده است بمشاهده رسید که
صفحه| 151

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

جنس متذکره ذریعه م  7بدون نمبر و تاریخ توسط ابراهیم صافی اخذ گردیده است.
مطابق قرار داد عقد شده قراردادی مکلف بوده که دوازده فیصد سیت لیزیر لیوال ماشین
را برای مسوولین پروژه تنظیم آب دوازده والیت متذکره تسلیم نماید و اسناد تسلیمی آنرا
غرض اجرا حواله پولی آن به مرکزی ارایه دارند  ،اما معلوم نیست که شخص گیرنده
جنس (ابراهیم صافی) کارمند کدام اداره میباشد و به تسلیمی اجناس شامل قرار داد چه
مکلیف دارد عالوه بر آن از صورت تسلیمی جنس و کاپی راپور رسیدات آن از والیات
متذکره مطالبه نکرده است و طی مراحل اسناد م  16فوق در نتیجه ضعف سیستم کنترول
داخلی بوده که در نتیجه مبلغ  6000000افغانی ضرر به بودجه انکشافی وارد گردیده و
پیرامون موضوع از شعبات ذیربط پرسش بعمل آمد شعبات ذیربط وزارت زراعت  ،آبیاری و
مالداری در مورد پاسخ ارایه نکرده است.
 .16.3عدم حصول قرضه های کوچک
مبلغ ( )4،018،899دالر امریکائی از بابت قرضه های کوچک ازمیسفا(نهاد نیمه
دولتی) در سال  1395شامل واردات دولت گردد
وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری قرضه های کوچ را در اختیار دهاقین بر وفق قرار داد
با میعاد مشخص از طریق نهاد میسفا باالثر قرارداد اعتبار از ماه فبروری ( )2010شروع و در
ماه جوالی  2016به اختتام رسیده است پرداخت گردیده بمشاهده رسیده که قرارداد منعقد
خاتم ه یافته ولی وجوه متذکره که جز دارایی عامه پنداشته میشود نزد میسفا باقیمانده است و
مترادف به آن ی سند در اختیار ریاست مالی وجود ندارد که اعطای قرضه های یادشده واقعاً
بر وفق اهداف مشخص شده موثر بوده یا خیر ؟در ضمن وزارت محترم هیچ ی گزارش و
سروی را در پایان قرار داد انجام نداده تا بر مبنای ان از مفیدیت آن اطمینان حاصل مینمود
 بر اساس معلومات ارائه شده در برابر استعالم نمبر  1396/8/28 116هشیت موظف میسفابر پایه قرار داد منعقده مبلغ ()1192544دالر تحت مصارف عملیاتی برای مدیریت قرضه
های کوچ دریافت نموده در حالیکه نهاد میسفا ی نهاد نیمه دولتی است ومصارف آن
باید بر مبنا اصول و تحت شرایط دولتی به مصرف برسد مگر وجوه متذکره را دریافت
نموده و وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری چگونگی مصارف صورت گرفته را نیز
شرایط بندی نه نموده که این وجوه در کدام بخش ها برای چه منظور و مقاصد به مصرف
رسیده سند مصرف نیز به وزارت محترم ارائه نگردیده است.
علت وانگیزه آنرا عدم توجه مقامات وزارت محترم به شمول مسوولین پروژه متذکره طی سال
مالی  1395در اختتام قرار داد دانسته که نخواسته اند تا سرنوشت آن مشخص گردد  .موضوع
مجدداً ذریعه ( )3قطعه استعالم از شعبات ذیربط استفسار بعمل آمد در پاسخ تحریر نموده اند
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که وجوه مبلغ ( )4018899دالر با آنکه قرارداد خاتمه نزد میسفا باقیمانده است خواهان
هدایت در حصه سرنوشت آن میباشد.
با در نظرداشت تحریری فوق مبلغ ( )4018899دالر تحت عنوان اعطای قرضه های کوچ

به

دهاقین با اکمال قرارداد نزد میسفا قرار داشته و وزارت محترم غرض آگاهی از چگونگی
سرنوشت و کارگیری آن هیچ نوع اقدام را انجام نداده است.
مبلغ ( )1192544دالر تحت عنوان مصارف عملیاتی اعطای قرضه ها به میسفا انتقال نموده و
از چگونگی مصارف آن هیچ نوع سند در اختیار نیست همزمان با آن معلوم نیست که میسفا
راپور عواید و مصارف خویشرا از بابت این قرار داد به دولت ارائه مینماید یا خیر؟ همردیف با
این آیا میسفا از اعطای قرضه ها تکتانه و سود از قرضه ها دریافت می نماید یا خیر؟ در
صورتیکه دریافت نموده باشد به کدام حساب و در کدام جهت مصرف میشود مشخص و معلوم
نیست  .از نظر هشیت مصارف وجوه عامه با موارد متعدد ابهام معقول پنداشته نمی شود.
هیچ نوع سند نتیجه پروسه قرضه دهی و همچنان سروی در پایان قرار داد منجانب وزارت
محترم در دست نیست تا دانست تا شود که قرضه اعطا شده توانسته که موثریت و مفیدیت را
در کار کرد دهاقین و یا ترقی اقتصاد آنها به وجود آورده است یا خیر ؟ نتیجه اعطای قرضه با
آنها مطالبه معلوم صورت گرفته است در عالم ابهام باقی مانده است.
 .16.4تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )265،588دالر امریکائی و مبلغ ( )461،010افغانی بابت تفاوت مالیه در سال
مالی  1395از شرکت مربوط تحصیل نشده است.
 به مالحظه حواله های نمبر ( )1271مورخ  ،1395/5/12نمبر ( )521مورخ ،1395/2/13نمبر ( )67مورخ  ،1395/2/13نمبر ( )2274مورخ  ، 1395/8/23نمبر ( )1916مورخ
 1397/7/18و نمبر ( )2725مورخ  1395/9/17جمعآ مبلغ ( )6.272.940.67دالر
امریکائی از بابت پرداخت قرارداد شماره ()MAIL/ADB/NVDA/2013/ICB-22
پروژه کانال ننگرهار در وجه شرکت ( DEVELOPMENT JV IRRIGTION
 )SYSTEMپرداخت گردیده ،بمشاهده رسید که مطابق قانون مالیات برعایدات ،مبلغ
( )125.459دالر امریکائی ( )2فیصد مالیه از شرکت مذکور وضع نشده است.
 بمالحظه حواله های نمبر ( )1128مورخ  ،1395/4/26نمبر ( )548مورخ ،1395/2/5نمبر ( )1094مورخ  1395/4/22و نمبر ( )1093مورخ  1395/4/22جمعآ مبلغ
( )6.656.539دالر امرکائی بابت پرداخت مالیه  BRTبه کمپنی مشورتی )(SIM SPA
پروژه کانال ننگرهار ،قسط آخر قرارداد شماره (MAIL/ADB/NVDA/2012/ICB-
 )08پروژه زیر ساخت های آبیاری کانال ننگرهار در وجه شرکت ساختمانی یما ظهیر
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پرداخت گردیده ،اما مطابق قانون مالیات بر عایدات ،مبلغ ( )133.131دالر امریکائی ()2
فیصد مالیه از شرکت مذکور وضع نشده است.
 بمالحظه حواله های نمبر ( )1059مورخ  1395/4/13و نمبر ( )183مورخ 1395/1/ 3جمعآ مبلغ ( )349.884دالر امریکائی بابت پرداخت ( )2فیصد مالیه  BRTقرارداد اعمار
( )19باب مرکز جمع آوری محصوالت باغداری در هفت زون کشور و پرداخت انوایس نهم
در وجه شرکت ساختمانی سمبروس انترنشنل پرداخت گردیده ،اما مطابق قانون مالیات بر
عایدات ،مبلغ ( )6.998دالر امریکائی ( )2فیصد مالیه از شرکت مذکور وضع نشده است.
 بمالحظه حواله های (  )1564مورخ  1395/4/13و نمبر ( )1166مورخ 1395/4/29جمعآ مبلغ ( )21.911.110افغانی بابت پرداخت قسط سوم ( )30فیصد برای طرح دیزاین
و سروی زیربنا های آبیاری پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم ،در وجه شرکت
داینامی

پرداخت گردیده ،اما مطابق قانون مالیات بر عایدات ،مبلغ ( )438.222افغانی

( )2فیصد مالیه از شرکت مذکور وضع نشده است.
 بمالحظه حواله شماره ( )114مورخ  1395/2/22مبلغ ( )759.593افغانی بابت خریداریتکت دو طرفه طیاره مشاورین خارجی و داخلی از کابل الی دبی از هرات الی کابل از مزار
الی کابل و سفر دو طرفه محترم اسداهلل ضمیرر وزیر زراعت به کشور امریکا ،کابل و دبی
در وجه شرکت سیاحتی اتلنتی  ،پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که مبلغ
( )22.788افغانی ( )3فیصد مالیه باقیمانده از شرکت مذکور تحصیل نشده است.
طی مراحل اسناد م 16-و عدم وضع مالیه مطابق قانون مالیات برعایدات ،در نتیجه ضعف
در تطبیق سیستم کنترول داخلی بوجود آمده و جمعآ مبلغ ( )265.588دالر امریکائی و
مبلغ (  )461010افغانی به بودجه انکشافی ضرر وارد گردیده است.
 .16.5اضافه پرداخت
مبلغ ( )1،567،137افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی  1395از شرکت مربوط
تحصیل نشده است.
 بمالحظه حواله نمبر ( )557مورخ  1395/2/18مبلغ ( )1.567.137افغانی محصوالتگمرکی جهت خریداری لوازم و تجهیزات زراعتی و تصدی تخم های بذری در وجه شرکت
( )M/s Asia Agility Integrated Logistic and supply Solutionواقع
شهر کابل که بوسیله بان جهانی تمویل میگردد از طریق پروژه ( )AAIPمربوط وزارت
صورت گرفته ،پرداخت گردیده است ،بمشاهده رسید که شرایط قرارداد در مخالفت به
قوانین نافذه کشور ترتیب یافته و محصوالت گمرکی در مخالفت با احکام قانون درج
شرایط قرارداد گردیده است و همچنان پرداخت محصوالت گمرکی از وجوه عامه توسط
پروژه برای قرارداد پرداخت گردیده است .مطابق قانون گمرکات محصول گمرکی ،جز

صفحه| 154

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

مکلفیت ها و دین قراردادی بوده از این نگاه مبلغ ( )1.567.137افغانی به دارایی عامه
ضرر وارد شده است.
 .16.6عدم تحویلی  50فیصد وجوه سبسایدی
مبلغ ( )103،058،775افغانی بابت پنجاه فیصد وجوه تمام شد تخم اصالح شده
گندم در سال مالی  1395به حساب واردات دولت انتقال نیافته است .
 بمالحظه دوسیه های قرارداد کود و گندم بذری سال مالی  1395بمشاهده رسید که ازجمله مبلغ مجموعی پنجاه فیصد سبسایدی فروش تخم بذری گندم ،کود و کرایه مبلغ
( )449.670.679افغانی را احتوا میدارد و مبلغ ( )346.611.904افغانی از جانب ریاست
های والیات جمع آوری و بحساب ریاست کوپراتیف ها در بان ملی افغان تحویل گردیده
است .اما پنجاه فیصد سبسایدی والیت ارزگان مبلغ ( )329.785افغانی ،والیت بدخشان
مبلغ ( )736.880افغانی ،والیت بلخ مبلغ ( )40.902.970افغانی ،والیت پکتیا مبلغ
( )3.793.535افغانی ،والیت پکتیکا مبلغ ( )13.764.105افغانی ،والیت خوست مبلغ
( )2.426.293افغانی ،والیت سمنگان مبلغ ( )763.280افغانی ،والیت غزنی مبلغ
( )13.380240افغانی ،والیت فراه مبلغ ( )1.209.655افغانی ،والیت کندهارمبلغ (
 )1.371.800افغانی ،والیت کندز مبلغ ( )30.470افغانی ،والیت ننگرهار مبلغ
( )5.005.610افغانی ،والیت نورستان مبلغ ( )260.415افغانی ،والیت هرات مبلغ
( )10.382.340افغانی ،والیت هلمند مبلغ ( )8.101.147افغانی و والیت کابل مبلغ
( )600.250افغانی که جمعآ مبلغ ( )103.058.775افغانی میشود پول سبسایدی را
بحساب مربوطه تحویل نکرده اند.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تــا شــعبات ذیــربط وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در تحقــق و
تطبیــق نتــایج بازرســی اداره عــالی بررســی اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه
سیستم کنترول داخلـی در اجـراات ،جلـوگیری از تکـرار و تـداوم مـوارد متـذکره اتخـاذ
و عملی نمایند.
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بخش های والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به
تفکی زیر ارایه میشود:

 .1ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت پروان

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396- 1395

.1.1عدم پرداخت کرایه با جریمه
مبلغ ( )606،000افغانی بابت کرایه و مبلغ ( )58،720افغانی جریمـه تـأخیر در سـال
مالی  1395از مستاجرین مربوط تحصیل نشده است.
 قرارداد موازی  10جریب زمین واقع پل صیاد ولبوالی بگرام از قرار فی جریب مبلغ( )5000و ساالنه مبلغ ( )50000افغانی از تاریخ  1390/3/31الی  1395/3/31برای مدت
پنج سال با عبدالغفار عقد گردیده ؛ قرارداد متذکره تمدید نگردیده و قراردادی وجوه
ذمت خویش را الی اخیر سال مالی  1396تحویل ننموده ,بناءً مبلغ ( )325000افغانی
بابت کرایه مبلغ ( )25000جریمه؛ جمعاً مبلغ ( )350000افغانی از موصوف قابل تحصیل
میباشد.
 ریاست زراعت ,آبیاری و مالداری والیت پروان از بابت کرایه تعداد ( )51بابت دکان فارمشیخ علی مبلغ ( )281000افغانی باالی مبتاجرین طلب دارد؛ بناءً وجوه متذکره با ایزاد
مبلغ ( )33720افغانی دوازده درصد جریمه؛ جمعاً مبلغ ( )314720افغانی ذمت
مبتاجرین قابل تحصیل میباشد.
 .2.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )18،133،056افغانی طلبات در سال مـالی  1395-1393از افـراد ،اشـخاص و
شرکت های مربوط تصفیه و تحصیل نشده است
طلب ریاست زراعت والیت ارات ذمت افراد و اشخاص و شرکت اا به ترتیب ذیل میباشد:
 مبلغ ( )17649265افغانی درت گندم بذری کود کیمیاوی و کرایه تراکتور اا ذمت افراد واشخاص.
 مبلغ ( )483791افغانی بابت زمین پل صیاد ذمت فارم جنگل.بناً مبلغ ( )18133056افغانی طلبات در سال مالی  1395-1393از افراد ,اشخاص و شرکت
اای مربوط قابل تحصیل است.
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 .3.1دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )589،288افغانی ریاست زراعت والیت پروان از شـاروالی و شـرکت برشـنا
چاریکار مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
ریاست زراعت والیت پروان از ادارات ذیل مقروض میباشد:
 مبلغ ( )230195افغانی از شاروالی شهر چاریکار بابت محصول صفایی.
 مبلغ ( )359093افغانی از شرکت برشنا بابت صرفیه برق.
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت زابل

(نتایج بازرسی سال مالی )1396- 1394

 .1.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )271،961افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی  1396از شرکت سـاختمانی
گلدن بیرل تحصیل نشده است.
قرارداد اعمار سه باب کلینی حیوانی در ولسوالیهای شاجوی ،شینکی و شـهر صـفا بـه مبلـغ
( )2719614افغانی با شرکت ساختمانی گلدن بیرل از تاریخ  1395/6/8الـی  1395/9/8عقـد
گردیــده و قــرار حوالــه هــای شـــماره ()3954( ،1395/6/4 )3953( ،1396/6/4 )3592
 1396/6/4جمعاً مبلغ ( ) 2186912افغـانی بـرای شـرکت متـذکره تادیـه گردیـده اسـت؛ بـه
مالحظه اسناد شرکت متذکره کار اعمار کلنی های متذکره به و قت وزمان آن تکمیل ننموده
بلکه به تاریخ  1396/8/21کار را تکمیل نموده است که در کار پروژه متذکره حد اکثـر تـاخیر
رونما گردیده است؛ بناءً با در نظر داشت مواد فوق طرزالعمل تدارکات مبلغ ( )271961افغانی
بابت ده درصد جریمه ذمت شرکت متذکره قابل تحصیل است.

 .2ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست زراعت والیت بلخ مبلغ ( )8،228،892افغانی بابت سال مالی  1396از مدرک
صرفیه برق از ریاست برشنا مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است .
 .2.2عدم پرداخت کرایه با جریمه تأخیر
مبلغ ( )2،980،640افغانی کرایه و مبلغ ( )357،680افغانی جریمه تاخیر در سال مالی
 1396از اشخاص مربوط تحصیل نگردیده است
ی تعداد اشخاص درک کرایه ماشین آالت زراعتی از بابت سال مالی  1396باقیـدار میباشـد،
بناءً باقیداری مورد بحث با ایزاد دوازده فیصد جریمه ذمت شان قابل تحصـیل بـوده کـه ذیـالً
توضیح میگردد:
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ذمت عبدالحمید ولد عبدالحفیظ مبلغ ( )146400افغانی با ایـزاد مبلـغ ( )17568افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت محمد میر ولد شایسته میر مبلغ ( )146400افغانی با ایزاد مبلـغ ( )17568افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت غوث الدین ولد محمد هاشم مبلغ ( )146400افغانی با ایزاد مبلغ ( )17568افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت محمد یاسین ولد الف خان مبلغ ( )146400افغانی با ایـزاد مبلـغ ( )17568افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت محمد نادر ولد پادشاه گل مبلغ ( )146400افغانی با ایـزاد مبلـغ ( )17568افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت نور محمد ولد میر احمد مبلغ ( )146400افغانی با ایزاد مبلغ ( )17568افغانی ()12
درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت عبدالرسول ولد کنجه مبلغ ( )107280افغانی با ایزاد مبلـغ ( )12874افغـانی ()12
درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )120154افغانی.
ذمت روح اهلل ولد سمیع اهلل مبلغ ( )146400افغانی با ایزاد مبلغ ( )17568افغـانی ()12
درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت محمد کبیر ولد شمس اهلل مبلغ ( )131760افغانی با ایـزاد مبلـغ ( )15812افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )147572افغانی.
ذمت احمد مسعود ولد محمدی مبلغ ( )121680افغانی با ایـزاد مبلـغ ( )14602افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعا مبلغ ( )136282افغانی.
ذمت فیض محمد ولد صفر محمد مبلغ ( )131760افغانی با ایزاد مبلغ ( )15812افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )147572افغانی.
ذمت محمد قاسم ولد محمد یعقوب مبلغ ( )146400افغانی با ایزاد مبلغ ( )17568افغانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعا مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت بهادر ولد حاجی رحمت گل مبلغ ( )131760افغانی با ایزاد مبلغ ( )15812افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعا مبلغ ( )147572افغانی.
ذمت حضرت محمد ولد سلطان محمد مبلغ ( )146400افغانی بـا ایـزاد مبلـغ ()17568
افغانی ( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت جمعه خان ولد تاشمراد مبلغ ( )146400افغانی با ایزاد مبلغ ( )17568افغانی ()12
درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت محمد بشیر ولد شین گل مبلغ ( )146400افغانی بـا ایـزاد مبلـغ ( )17568افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
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ذمت حاجی در محمد ولـد حـاجی نـور محمـد مبلـغ ( )146400افغـانی بـا ایـزاد مبلـغ
( )17568افغانی ( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت بهادر ولد محمد نادر مبلغ ( )146400افغانی با ایـزاد مبلـغ ( )17568افغـانی ()12
درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت محمد صالح ولد حاجی سناگل مبلـغ ( )146400افغـانی بـا ایـزاد مبلـغ ()17568
افغانی ( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )163968افغانی.
ذمت عبدالقیوم ولد عبدالروف مبلغ ( )124800افغانی با ایزاد مبلغ ( )14976افغانی ()12
درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )139776افغانی.
ذمت محمد قیوم ولد محمد اسحاق مبلغ ( )92000افغانی با ایزاد مبلغ ( )11040افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )103040افغانی.
ذمت احمد جاوید ولد عبدالقادر مبلغ ( )90000افغـانی بـا ایـزاد مبلـغ ( )10800افغـانی
( )12درصد جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )100800افغانی.
جمعاً مبلغ ( )3،338،320أفغانی را احتوا مینماید قابل تحصیل میباشد.

 .3.2عدم تحویلی حق االجاره با جریمه تأخیر
مبلغ ( )2،522،016افغانی حق االجاره و مبلغ ( )302،643جریمه تاخیر در سال مالی
 1396از اشخاص مربوط تحصیل نشده است
 قرار معلومات شعبه مربوط ریاست زراعت والیت بلخ ،حشمت اهلل فرزند محمدهاشم مدیرخدمات زراعتی ولسوالی بلخ مقدار ( )186متری تن کود یوریا بابت سال مالی  1395که
پول سبسایدی آن مبلغ ( )2462640افغانی و مقدار ( )55متری تن تخـم گنـدم بـذری
بابت سـال مـالی  1396کـه پـول سبسـایدی آن مبلـغ ( )798600افغـانی ،جمعـاً مبلـغ
( )3261240افغانی را احتوا مینماید ،منجمله مبلغ ( )2210000افغانی آن را ذریعه پـنج
قطعه آویز تحویل بانگ نموده و مبلغ ( )1051240افغانی تا هنوز ذمت موصوف باقیمانده
است ،بناءً مبلغ فوق بـا ایـزاد مبلـغ ( )126149افغـانی 12درصـد جریمـه  ،جمعـاً مبلـغ
( )1177389افغانی ذمت حشمت اهلل قابل تحصیل میباشد.
 به همین ترتیب قرارداد فارم قلند ولسوالی شولگره والیت بلخ ملکیـت ریاسـت زراعـت بـانورمحمد فرزند لعل محمد از تاریخ  1394/2/30الی  1397/2/1برای مـدت سـه سـال از
قرار فی سال مبلغ ( )1428776افغانی عقد گردیـده ،موصـوف حـق االجـاره سـال 1396
خویش را پرداخت ننموده است ،بناءً مبلغ ( )1428776افغانی بابت حـق االجـاره و مبلـغ
( )171454افغانی بابت جریمه تاخیر جمعاً مبلغ ( )1600230افغانی ذمت نور محمد قابل
تحصیل میباشد.
 مزید بر آن قرارداد اجاره حاصالت میوه باغ سوخته ولسوالی شـولگره بـا طاهرشـاه فرزنـدظاهر در بدل اجاره ساالنه مبلغ ( )42000افغانی عقد گردیده ،بمالحظـه ارایـه معلومـات
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شعبه مربوطه موصوف اجاره سال  1396خـویش را کـه مبلـغ ( )42000افغـانی را احتـوا
مینماید تحویل ننموده است ،بناءً مبلغ ( )42000افغـانی بـا ایـزاد مبلـغ ( )5040افغـانی
جریمه تاخیر ،جمعاً مبلغ ( )47040افغانی ذمت موصوف قابل تحصیل میباشد.
 .3ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .3.1عدم پرداخت کرایه با جریمه تأخیر
مبلغ ( )141،842افغانی کرایـه و مبلـغ ( )14،184جریمـه تـأخیر در سـال  1396از
مستاجرین مربوطه در ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت ننگرهار تحصیل نشده
است.
 .3.2غصب زمین
موازی ( )169جریب زمین در ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت ننگرهار توس
اشخاص غصب گردیده که قابل استرداد میباشد.
سفارش
تقاضا بعمل میآیـد تـا شـعبات ذیـربط ریاسـت هـای زراعـت ،آبیـاری و مالـداری والیـت
هــای متــذکره در تحقــق و تطبیــق نتــایج بازرســی اداره عــالی بررســی اقــدام و تــدابیر
الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراات ،جلــوگیری از تکــرار و
تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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.17وزارت اقتصاد
 .1مرکز وزارت

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .17.1عدم تصفیه پیشکی های محسوب ناشده با جریمه تأخیر
مبلغ ( )1،148،780افغانی در سال  1396و مبلغ ( )124،860افغانی بابت پیشکی های
محسوب ناشده در سال  1395از اشخاص مربوط تصفیه و تحصیل نشده است.
 بااالثر بازرسی پیشکی ها اجرا شده ،در وزارت محترم اقتصاد طی سال مالی  1395در بخشبودجه عادی جمعاً مبلغ ( )21،560،272افغانی در وجه محترم نقیب اهلل معتمد نقدی طور
تحویل پول پیشکی اجرا گردیده و از جمله مبلغ ( )21،435،412افغانی آن تصفیه شده و
متباقی مبلغ( )124،860افغانی باقیدار می باشد که اسناد مجرائی آنرا به شعب مربوطه ارایه
نکرده ،نا تصفیه باقی مانده است .بناءً مبلغ ()124،860افغانی از نزد وی قابل تصفیه و
تحصیل میباشد.
 بااالثر بازرسی پیشکی ها اجرا شده ،در وزارت محترم اقتصاد طی سال مالی  1396در بخشبودجه عادی جمعاً مبلغ ( )11،6248،894افغانی در وجه محترم محب اهلل معتمد نقدی
طور تحویل پول پیشکی اجرا گردیده و از جمله مبلغ ( )11،444،712افغانی آن تصفیه
شده و متباقی مبلغ ( )180،182افغانی باقیدار می باشد که اسناد مجرائی آنرا به شعب
مربوطه ارایه نکرده ،نا تصفیه باقی مانده است .بناءً مبلغ ( )180،182افغانی از نزد وی قابل
تصفیه و تحصیل میباشد.
 همچنان طی سال مالی 1396در بخش بودجه انکشافی جمعاً مبلغ ( )2،270،900افغانی دروجه محترم محب اهلل معتمد نقدی طور تحویل پول پیشکی اجرا گردیده و از جمله مبلغ
( )1،362،492افغانی آن تصفیه شده ،مبلغ ( )501،650افغانی پول نقد داخل سیف معتمد
موجود بوده و مبلغ ( )406،785افغانی باقیدار می باشد که اسناد مجرائی آنرا به شعب
مربوطه ارایه نکرده ،نا تصفیه باقی مانده است .بناءً مبلغ ( )406،758افغانی از نزد وی قابل
تصفیه و تحصیل می باشد.
 افزون بر آن چنانچه به مشاهده رسیده مبلغ ( )501،650افغانی بابت حواله های پیشکیسال مالی  1396در همان سال بمصرف نرسیده ،در سیف متعلقه معتمد باقیمانده و شامل
حساب واردات دولت نگردیده ،طبق متحدالمال فوق با سپری شده سال مالی تابع %12
جریمه میگردد .بناءً مبلغ ( )501،650افغانی پول نقد با  %12جریمه مبلغ ( )60،198افغانی
جمعاً مبلغ ( )561،840افغانی از نزد وی قابل تحصیل و تصفیه می باشد.
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 .17.2عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )311،105افغانی بابت باقیات سال  1393و مبلغ ( )402،925افغانی در سال
 1389از ادارات دولتی ،شرکت ها ،افراد و اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است.
 بااالثر معلومات ارایه شده ،بابت سال ( )1393مبلغ ( )311،105افغانی  ،بابت سال ()1389مبلغ ( )402،925افغانی از ادارات دولتی ،شرکت ها ،موسسات ،افراد و اشخاص باقیات تصفیه
ناشده داشته و در قسمت تصفیه آن اجراآت مؤثری صورت نگرفته است.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تــا شــعبات ذیــربط وزارت محتــرم اقتصــاد در تصــفیه و تحصــیل
وجــوه پیشــکی هــا و باقیــات ســالهای گذشــته اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه
سیستم کنترول داخلـی در اجـراات ،جلـوگیری از تکـرار و تـداوم مـوارد متـذکره اتخـاذ
و عملی نمایند.
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.18وزارت تحصیالت عالی
 .1ریاست پوهنتون کابل

)نتایج بازرسی سال مالی (1395-1393

 .18.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )144،146افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1394از استادان ریرب تحصیل
نشده است .
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )67مورخ  1392/12/28مبلغ ( )101،392افغانی ( )8روزه جیبخرچ برای تعداد ( )8تن اساتید پوهنحی زمین شناسی که از تاریخ  27نوامبر الی  4دسمبر
 2013جهت اشتراک در سمپوزیم به کشور آلمان سفر نموده اند پرداخت گردیده است،
بمشاهده رسید که آغاز سمپوزیم بتاریخ  27نوامبر مطابق  6قوس و ختم ان  4دسمبر بوده،
اما استادان محترم بتاریخ  2دسمبر سفر نموده اند که سه یوم را در برگرفته است اما هیچ نوع
اسناد که بیانگر سفر آنها باشد ارایه نگردیده و مدت ( )5روز جیب خرچ که مبلغ ()76،046
افغانی اضافه پرداخت صورت گرفته است ،از نزد استادان مذکور قابل تحصیل میباشد.
 از اثر بازرسی حواله نمبر( )210مورخ  1394/5/27مبلغ ( )113،499افغانی جیب خرچ براینامزد پوهیالی محترم سید هارون نوری و محترمه پوهیالی ام البنین ،در برنامه آموزشی که از
جانب وزارت امور خارجه امریکا دعوت گردیده بود اشتراک نمایند پرداخت گردیده است،
بمشاهده رسید که استادان مذکور بنابر معاذیری در برنامه اشتراک نورزیده اند ،بناءً مبلغ
( )68،100افغانی پول جیب خرچ از نزد آنها قابل تحصیل میباشد .جمعاً مبلغ ()144،146
افغانی ،از استادان تحصیل نشده است
 .18.2تفاوت قیمت آفر
مبلغ ( )5،697،626افغانی تفاوت قیمت آفر در سالهای مالی  1395-1393تصفیه و
تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی قرارداد ترمیم و بازسازی ساختمان تعمیرات و پیاده روهای پوهنتون کابل که بهارزش مبلغ ( )23،690،958افغانی با شرکت تولید مواد ساختمانی و سرکسازی عطائی عقد
گردیده است ،بمشاهده رسید که در پروسه قرارداد تعداد ( )7شرکت اشتراک نموده و نازلترین
قیمت را شرکت رامین حمزه به مبلغ ( )17،993،332افغانی آفر ارایه نموده اما بنابر عدم ارایه
کار مشابه از جانب هیشت ارزیابی رد شده است در حالیکه از لحاظ تخنیکی معیارات بلند
ساختمانی نبوده و ترمیمات از توان هر شرکت ساختمانی میباشد و موضوع ذریعه استعالم
جداگانه از شعبات مالی و هیشت ارزیابی ،توضیحات مطالبه گردیده اما پاسخ مقنع داده نشده و
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هم اسناد قرارداد طور مکمل ارایه نشده است ،بناءً ایجاب مینماید تا چگونگی موضوع توسط
ریاست محترم تفتیش داخلی وزارت تحصیالت عالی ،طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.
 .18.3تثبیت موجودی معتمدین نقدی
میر محمد قاسم معتمد نقدی مبلغ ( )174،910افغانی در سال  1395باقیدار تثبیت
گردیده که تصفیه و تحصیل نشده است.
بااالثر بازرسی عینی سیف پول میر محمد قاسم معتمد نقدی و تطبیق با اصل جمع ،خرچ و
اسناد تحت دوران الی تاریخ  1396/7/30معتمد مذکور مبلغ ( )174،910افغانی باقی گردیده
که قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تــا شــعبات ذیــربط پوهنتــون کابــل در تصــفیه و تحصــیل وجــوه
اضــافه پرداخــت ،باقیــداری معتمــدین و تصــفیه تفــاوت قیمــت آفــر اقــدام و تــدابیر الزم
را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراات ،جلــوگیری از تکــرار و تــداوم
موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.

بخش والیتی
زیر ارایه

مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت تحصیالت عالی به تفکی
میشود:
.1

ریاست پوهنتون البیرونی والیت کاپیسا

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1395-1393

 .1.1کم سنجشی تقاعد
جمعاً مبلغ ( )2،623،490افغانی بابت کم سنجشی تقاعد در سال های 1395-1393
از استادان مربوط تحصیل نشده است .
طی سالهای مالی  1395-1393برای استادان معاش تادیه گردیده ،اما از برخی از حواله های
آنها سه درصد تقاعد وضع گردیده ،در حالیکه به اساس مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان
خدمات ملکی و مکتوب وزارت محترم مالیه ،میبائیست از معاش آنها هشت درصد تقاعد وضع
میگردید ،بناً پنج درصد تقاعد باقیمانده ذمت استادان شامل حواله ذیل قابل تحصیل است:
 قرار حواله شماره ( )5مورخ  1392/12/12مبلغ ( )4089798بابت معاش مامورین واستادان که منجمله مبلغ ( )2966620افغانی برای تعداد ( )145تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )148331افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
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قرار حواله شماره ( )17مورخ  1392/12/25مبلغ ( )1637046بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )440000افغانی برای تعداد ( )12تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )22000افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )65مورخ  1393/3/21مبلغ ( )1616550بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )440000افغانی برای تعداد ( )12تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )22000افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )84مورخ  1393/4/10مبلغ ( )3013400بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3009360افغانی برای تعداد ( )138تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )150468افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )93مورخ  1393/5/4مبلغ ( )3014500بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3003500افغانی برای تعداد ( )137تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )150175افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )122مورخ  1393/6/19مبلغ ( )3081400بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3067480افغانی برای تعداد ( )145تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )153374افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )3مورخ  1394/3/10مبلغ ( )5055685بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3716080افغانی برای تعداد ( )157تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )185804افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )9مورخ  1394/3/14مبلغ ( )5000505بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3680280افغانی برای تعداد ( )154تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )184014افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )58مورخ  1394/7/17مبلغ ( )5437656بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3680280افغانی برای تعداد ( )155تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )190097افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
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قرار حواله شماره ( )1مورخ  1394/11/6مبلغ ( )4414185بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3081940افغانی برای تعداد ( )132تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )154097افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )22مورخ  1394/4/2مبلغ ( )5092125بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3751000افغانی برای تعداد ( )154تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )187554افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )46مورخ  1394/5/20مبلغ ( )5075189بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )3760280افغانی برای تعداد ( )154تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )188014افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )14مورخ  1395/3/20مبلغ ( )6012440بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )4387100افغانی برای تعداد ( )173تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )219355افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )39مورخ  1395/5/13مبلغ ( )6068757بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )4434680افغانی برای تعداد ( )170تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )221739افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )62مورخ  1395/6/16مبلغ ( )6108214بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )4469680افغانی برای تعداد ( )170تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )223484افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.
قرار حواله شماره ( )25مورخ  1395/4/21مبلغ ( )6080607بابت معاش مامورین و
استادان که منجمله مبلغ ( )4459680افغانی برای تعداد ( )171تن استاد معاش تادیه
گردیده ،مبلغ ( )222984افغانی پنج درصد تقاعد ذمت استادان شامل حواله قابل تحصیل
است.

 .2.1عدم پرداخت کرایه
مبلغ ( )204،960افغانی کرایه با جریمه تاخیر در سال  1395از مستاجر مربوط
تحصیل نشده است.
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 قرارداد ی باب کانتین از تاریخ  1395/1/1الی  1395/9/30ماهوار مبلغ ()36600افغانی با محمد فاضل عقد گردیده ،نامبرده کرایه پنج ماهه سال  1395خویش را تحویل
ننموده اند ،بناً مبلغ ()183000افغانی بابت کرایه با ایزاد مبلغ ( )21960افغانی دوازده
درصد جریمه ذمت قراردادی قابل تحصیل است بناً مبلغ ( )183000افغانی کرایه ،مبلغ
()21960؛ جمعاً مبلغ ( )204960افغانی ذمت متساجر فوق الذکر اقدام نمایند.
 .2ریاست پوهنتون والیت بلخ

(نتایج بازرسی مالی )1395

 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست پوهنتون والیت بلخ در سال مالی  1395مبلغ ( )13،336،248افغانی بابت
صرفیه برق از ریاست برشنا مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .3ریاست پوهنتون والیت کندز

نتایج بازرسی مالی 1396-1394

.3.1تفاوت قیمت
جمعاً مبلغ ( )510،278افغانی بابت تفاوت قیمت در سال مالی  1395از شرکت
فردوس عثمانی تحصیل نگردیده است.
قرارداد ( )21قلم مواد اعاشوی و محروقاتی سال مالی  1395لیلیه ریاست پوهنتون والیت
کندز به ارزش مبلغ ( )12773244افغانی از تاریخ  1395/2/1الی  1395/9/30با شرکت
فردوس عثمانی عقد گردیده ،نظر به بند ( )11قرارداد متذکره قراردادی مکلف است بعد از
ختم قرارداد الی عقد قرارداد جدید ( )25فیصد مواد مورد ضرورت اداره را تأمین نماید.
به همین ترتیب قرارداد ( )25قلم مواد اعاشوی از تاریخ  1396/1/5الی اخیر برج قوس سال
 1396به ارزش مبلغ ( )14893440افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی کائن کیهان عقد
گردیده ،بمالحظه اسناد و مکتوب شماره ( )12/8مورخ  1395/12/10که از جانب شرکت
فرودس عثمانی عنوانی پوهنتون والیت کندز صادر گردیده ،شرکت متذکره از اکمال ()25
فیصد مواد اعاشوی لیلیه ،ابا ورزیده و تحریر داشته که مطابق به مینوی جدید نمیتوانم مواد
اعاشوی را تهیه و تدارک نمایم ،زیرا در قیمت مواد تفاوتهای زیاد موجود است و اداره متذکره
ناگزیر به اساس پیشنهاد شماره ( )265مورخ 1395/12/25خویش که عنوانی مقام محترم
والیت کندز ،اصدار یافته ،الی طی مراحل منظوری قرارداد جدید که با شرکت خدمات
لوژستیکی کائن کیهان ،صورت گرفته ،خواهان اکمال مواد اعاشوی لیلیه های پوهنتون گردیده
اند و مقام والیت کندز ،امر اکمال ی ماهه مواد مورد ضرورت مواد اعاشوی ی ماهه را الی
منظوری نهائی قرارداد داده است ،شعب ذیربط ریاست پوهنتون والیت کندز مواد اعاشوی
مورد نیاز خویش را از قراردادی جدید ،قبل از منظوری قرارداد ،اخذ نموده است ،از اینکه بر
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طبق ماده یازده قرارداد سال مالی  ،1395شرکت فردوس عثمانی مکلفیت داشت ،تا مواد مورد
نیاز پوهنتون والیت کندز الی منظوری قرارداد جدید ،تا  25درصد اکمال نماید ،اما از اکمال
مواد اعاشوی ابا ورزیده است ،بناً تفاوت قیمت مواد اعاشوی  25فیصد قرارداد ذمت قراردادی
متذکره قابل تحصیل میباشد که جزئیات آن حسب ذیل توضیح میگردد:
نرخ شرکت
شماره

اسم جنس

مقدار جنس

فردوس
عثمانی سال
()1395

نرخ شرکت
کائن کیهان

تفاوت قیمت

سال ()1396

وجوه قابل
تحصیل

1

نان خشک

22231.88

32.3

40

7.7

171175.4

2

روغن

1908.725

66.5

88

21.5

41037.5

3

لوبیای سرخ

576.78

63.65

90

26.35

15198.1

4

پیاز

874.95

14.25

25

10.75

9405.7

5

رب رومی

234.5

47.5

70

22.5

5276.7

6

مباله دیک

14.22

38

110

72

1024

7

نمک

469.04

9.5

23

13.5

6332

8

چای سبز

43.24

133

200

67

2897.6

9

شکر

733.87

42.75

56

13.25

9723.7

10

گاز مایع

3523.8

42.75

47

4.25

14976.15

11

گوشت گاو

1864.9

218.5

298

79.5

148259.55

12

میوه موسومی (کیله کینو و
سیب)

3259.3

38

64

26

84741.8

14

سیر غوزه

15.32

185

200

15

229.8

مجموع

510,278

جمعاً مبلغ ( )510278افغانی بابت تفاوت قیمت در سال مالی 1395از شرکت فردوس
عثمانی قابل تحصیل است.
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.3.2عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )312،620افغانی طلبات در سال های مالی  1393-1392از انستیتوت های
مربوط تصفیه و تحصیل نگردیده است.
طلب ریاست پوهنتون والیت کندز بابت سالهای  1393-1392به تفصیل ذیل میباشد.
مبلغ ( )190316افغانی ذمت انستیتوت علوم صحی.
مبلغ ( )122304افغانی ذمت انستیتوت تربیه معلم.
 .4ریاست پوهنتون والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .4.1دیون تصفیه ناشده
ریاست پوهنتون والیت کندهار بابت سالهای گذشته و سال مالی  1395مبلغ
( )180،584،986افغانی از ریاست برشنا مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده
است.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تــا شــعبات ذیــربط پوهنتــون هــای والیــت هــای مربوطــه در تحقــق و
تطبیــق یافت ـه و ســفارش هــای بررســی اداره عــالی بررســی اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور
تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراات ،جلــوگیری از تکــرار و تــداوم مــوارد متــذکره
اتخاذ و عملی نمایند.
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 .19وزارت اطالعات و فرهنض
بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت اطالعات و فرهنگ به تفکی

زیر ارایه

میشود:
 .1ریاست اطالعات و فرهنض والیت کندهار

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .1.1دیون تصفیه ناشده
ریاست اطالعات و فرهنض والیت کندهار بابت سال های گذشته الـی سـال مـالی 1396
مبلغ ( )2،242،378افغانی بابت صفائی از شاروالی و از مـدرک آب از ریاسـت آبرسـانی
مقروض میباشد،که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .2ریاست اطالعات و فرهنض والیت بلخ

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

.2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست اطالعات و فرهنض والیت بلخ مبلغ ( )948،664افغانی بابت صرفیه برق از ریاست
برشنا بابت سالهای مالی 1395و  1396مقروض میباشدکه تصفیه و پرداخت نشده است.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تـا شـعبات ذیـربط ریاسـت هـای اطالعـات و فرهنـگ والیـت هـای کنـدهار و
بلــخ در تصــفیه و پرداخــت دیــون خــویش اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم
کنترول داخلی در اجراات ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.

صفحه| 170

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

 .20وزارت انرژی وآب
بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت انرژی و آب به تفکی
میشود:
 .1ریاست عمومی حوزه دریایی فرعی دریایی پاینی والیت ننگرهار

زیر ارایه

(نتایج بازرسی سالهای

)1394-1395

 .1.1دیون تصفیه ناشده
ریاست حوزه دریائیی کابل پائینی والیت ننگرهار مبلغ ( )444،817افغانی بابت
سالهای مالی  1395-1394از مدرک صرفیه برق از ریاست برشنا مقروض بودکه
تصفیه و پرداخت نشده است .
سفارش
ریاست مربوطه به مالحظه اسناد اصولی در قسمت تصفیه دیون متذکره اجراآت بعمل آورد.
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.21وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
به تفکی
.1

زیر ارایه میشود:

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان والیت جوزجان (نتایج بازرسی سالهای )1396-1394

.1.1دیون تصفیه ناشده
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت جوزجان مبلغ ( )500،000افغانی از
مدرک قیمت زمین از شهرداری شبرغان مقروض میباشد ،ایجاب مینماید تا به
مالحظه اسناد در قسمت تصفیه دیون متذکره اقدام بعمل آورند.

 .2ریاست امور مهاجرین والیت بلخ

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1394

 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بلخ مبلغ ( )107301افغانی از مدرک صرفیه
برق از ریاست برشنا شرکت بابت سالهای مالی  1396 -1394مقروض میباشد.
سفارش
ریاست های محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت های جوزجان و بلخ در قسمت
تصفیه و پرداخت دیون اقدام جدی نمایند.
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 .22وزارت کار و امور اجتماعی
.I

مرکز وزارت

(نتایج بازرسی سال )1396

 .22.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ()301،471افغانی بابت ( )8فیصد مالیه باقیمانده در سال  1396از شرکت عمران
احدی برکت تحصیل نشده است.

 باالاثر بررسی حواله های شماره ( )4308مورخ  1396/9/14مبلغ ( )2910180افغانی وحواله شماره ( )4216مورخ  1396/7/30مبلغ ( )858212افغانی بحساب شرکت تجارتی
عمران احدی برکت لمتد بابت قرارداد اعاشه پخته سه وقته مرکز آموزش های فنی و
حرفوی امید (کمس فنکس) که از تاریخ  1395/3/26الی تاریخ  1396/3/25به مبلغ
( )11223750افغانی عقد گردیده بود ،حواله گردیده است ،بمالحظه رسید که از حواله
های مذکور ( )2فیصد مالیه وضع گردیده است ،در حالیکه شرکت تجارتی عمران احدی
برکت لمتد نظر به مواد قانون مالیات بر عایدات تابع ( )10فیصد مالیه می گردد .بناً مبلغ
( )301471افغانی ( )8فیصد مالیه باقیمانده از شرکت نامبرده قابل تحصیل است.
 .22.2عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ()101.101افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از شرکت سایت ماستر
انترنیشنل تحصیل نشده است.

 باالثر بازرسی حواله های شماره ( )100مورخ  1396/8/2حاوی مبلغ ( )5283720افغانی وحواله شماره ( )101مورخ  1396/8/2مبلغ ( )4826475افغانی بابت خریداری وسایل
تکنالوجی معلوماتی (اجناس نتورک  )Networkو خریداری وسایل تکنالوجی معلوماتی
(اجناس  )UPSبرای معینیت امور شهدا و معلولین در وجه شرکت سایت ماستر انترنیشنل
بابت قرار داد اکمال وسایل تکنالوژی یو پی اس در الت  2و وسایل نیت ورکنگ انترنتی به
مدت نهایی اکمال تجهیزات ( )12هفته یا ( )84روز از تاریخ عقد قرارداد که بتاریخ
 2017/5/13مطابق  1396/2/23به مبلغ ( )5283720افغانی عقد گردیده بود ،حواله
گردیده ،بمالحظه رسید که شرکت مذکور در اکمال قرارداد به مدت ( )45روز تاخیر نموده
که از مدت مذکره ( )31روز آن وضع ولی مدت ( )14روز یا ( )2هفته آن که مبلغ
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( )52837افغانی بابت حواله شماره ( )100و مبلغ ( )48264افغانی بابت حواله شماره
( )101وضع نگردیده است .بنال مبلغ ( )101101افغانی از شرکت متذکره قابل تحصیل است.
سفارش
وزارت محتــرم در تحصــیل وجــوه مالیــه باقیمانــده و جریمــه تــأخیر اقــدام و تــدابیر
الزم را بمنظور تقویـه سیسـتم کنتـرول داخلـی در اجـراات ،جلـوگیری ازتکـرار و تـداوم
موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
.II

بخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت کار و امور اجتماعی به تفکی
ارایه میشود:

 .2ریاست کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین والیت هرات

زیر

(نتایج بازرسی سال )1395

 .2.1عدم تحویلی اجناس قرارداد
مبلغ ( )732،764افغانی بابت عدم تحویلی اجنـاس قـرارداد در سـال  1394از شـرکت
لوژستیکی رحیم زاده تحصیل نشده است.
از اثر پیشنهادیه شماره ( )39مورخ  1395/5/3مدیریت محترم محاسبه جنسی آمریت مـالی و
اداری ریاست کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین والیت هرات ،که ضمیمه آن ی جدول نیز
میباشد ،قراردادی سال  1394از جمله مواد اعاشوی شامل قرارداد ،پانزده قلم مواد اعاشـوی را
که حاوی مبلغ ( )732764افغانی میگردد ،اکمال ننموده است ،امـا پـول آن قـبالً بـه جانـب
قراردادی پرداخت گردیده است که جزئیات آن حسب ذیل توضیح میگردد:
شماره

اسم جنس

مقدار جنس
اکمال ناشده

واحد

قیمت جنس
(فیات)

مجموع مبلغ

1

شیر مایع

2739

کیلو

45

123255

2

ماست تازه

226,28

کیلو

39

8824.9

3

چکه وطنی

201

کیلو

30

6030

4

نان روت

3259,5

کیلو

59

192310.5

5

گوشت گوسفند

495,2

کیلو

240

118848

6

گوشت گوساله

13,2

کیلو

260

3432

7

تخم مرغ

3257

بیضه

6

19542

8

سیب بهاری

8

کیلو

10

80

9

گلپی

63,8

کیلو

11

702

10

کلچه پیاز

1903

کیلو

9

17127

11

کچالو

185

کیلو

25

4625
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12

سیب خزانی

3947,4

کیلو

53

209212

13

سبزی پالک

709,98

کیلو

7

4969.8

14

گشنیز سبز

268

کیلو

14

3752

15

انگور

542

کیلو

37

20054

مجموع

732764.2

بنــاً مبلـــغ ( )732،764افغـــانی بابـــت عـــدم تحویلـــدهی اجنـــاس قـــرارداد از شـــرکت
لوژستیکی رحیم زاده قابل تحصیل است.
 .2.2اضافه مصرف
مبلغ ( )369،231افغانی بابت اضافه مصرف تیـل در سـال مـالی  1395از کارمنـدان
مربوط تحصیل نشده است.
 جریان بازرسی نشان داده که تعداد ( )13پایه بخاری در ( )13باب اتاق خواب )6( ،پایه بخاریدر تعداد شش اتاق باب ( 3صنف درسـی ،مسـجد ،اتـاق سـارندوی و طعامخانـه) در پروشـگاه
پسرانه طور  24ساعته تیل دیزل توزیع و مجرا گردیده ،در حالیکـه از اتـاق هـای متـذکره در
( )24ساعت همزمان در جریان روز و شـب ( از خوابگـاه در جریـان روز و از صـنف درسـی در
جریان شب) استفاده بعمل نمی آید ،از اینکه برای اتاق های متذکره تیل اضافه توزیع گردیده،
قابل مجرائی نمیباشد ،بناً از جمله جمعاً مقدار ( )5262لیتر تیل مصرف شده خوابگاه ،مقـدار
( )2632.5لیتر و از جمله ( )2430لیتر تیل مصرف شده سایر اتـاق هـا مقـدار ( )1215لیتـر
جمعاً مقدار ( )3847.5لیتر تیل دیزل فـی لیتـر مبلـغ ( )44افغـانی جمعـاً مبلـغ ()169290
افغانی با ایزاد مبلغ ( )20315افغانی دوازده درصد جریمـه جمعـاً مبلـغ ( )189605افغـانی از
رحمت اهلل خطبیبی مامور لیله ،یما نظیف معلم تدریسی شب ،عبدالتواب فیضی استاد لیلیـه و
عبدالباری جمشیدی سرپرست پروشگاه پسرانه قابل تحصیل است،
 به همین ترتیب تعداد ( )8پایه بخاری در ( )8باب اتاق خواب )8( ،پایه بخاری در تعداد هشتاتاق باب ( 5صنف درسی ،مسجد ،اتاق سارندوی و اتاق روان شناسی) و دو اتاق طعامخانـه ،در
پرورشگاه دخترانه طور  24ساعته تیل دیزل توزیع و مجرا گردیـده ،در حالیکـه از اتـاق هـای
متذکره در ( )24ساعت همزمان در جریان روز و شب ( از خوابگـاه در جریـان روز و از صـنف
درسی در جریان شب) استفاده بعمل نمی آید ،از اینکه برای اتـاق هـای متـذکره تیـل اضـافه
توزیع گردیده ،قابل مجرائی نمیباشد ،بناً از جمله جمعاً مقدار ( )3240لیتر تیل مصرف شـده
خوابگاه ،مقدار ( )1620لیتر و از جمله ( )4050لیتر تیل مصرف شـده سـایر اتـاق هـا مقـدار
( )2025لیتر جمعاً مقدار ( )3645لیتر تیل دیزل فـی لیتـر مبلـغ ( )44افغـانی جمعـاً مبلـغ
( )160380افغانی با یزاد مبلغ ( )19246افغانی دوازده درصد جریمه جمعاً مبلـغ ()179626
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افغانی از غالم سرور صوفی زاده ،منیژه پیدا و معصومه احمدی هشیت توزیع و سهیال حیـدری
شمس مدیر بخش دخترانه منحیث تصدیق کننده قابل تحصیل است.
 .3ریاست کار و امور اجتماعی  ،شهدا و معلولین کندهار (نتایج بازرسی سال )1395
 .3.1عدم وضع مالیه
جمعاً مبلغ ( )410،940افغانی بابت مالیه در سال مالی  1395از معلولین مربوط تحصیل
نشده است.
-

قرار حواله اای شماره ( )1464مورخ 1395/5/2مبلغ ( )40594804افغانی بابت معاش معلاولین وجاه میوناد
بانک اجرا گردیده ,اما از معاش آنها مالیه وضع نگردیده ,امچنان به طوریکه سایر حواله ااای معاشااتی ساال
مالی  1395بخش معلولین مالحظه گردیده ,از حواله اای متذکره نیز مالیه وضاع نگردیاده ,کاه جزئیاات آن
حبب ذیل توضیح میگردد:












معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )10500افغانی ,ساالنه مبلغ ( )126000افغانی افغاانی مالیاه
مبلغ ( )1320افغانی ,از تعداد ( )139معلول جمعاً مبلغ ( )183480افغانی قابل تحصایل
است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )8250افغاانی ,سااالنه مبلاغ ( )99000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )780افغانی ,از تعداد ( )103معلول جمعاً مبلغ ( )80340افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )12750افغانی ,ساالنه مبلغ ( )153000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )2100افغانی ,از تعداد ( )10معلول جمعاً مبلغ ( )21000افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )13750افغانی ,ساالنه مبلغ ( )165000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )3300افغانی ,از تعداد ( )1معلول جمعاً مبلغ ( )3300افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )16250افغانی ,ساالنه مبلغ ( )195000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )6300افغانی ,از تعداد ( )2معلول جمعاً مبلغ ( )12600افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوارفی نفر مبلغ ( )13000افغانی ,ساالنه مبلغ ( )156000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )2400افغانی ,از تعداد ( )1معلول جمعاً مبلغ ( )2400افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )12000افغانی ,ساالنه مبلغ ( )144000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )1680افغانی ,از تعداد ( )3معلول جمعاً مبلغ ( )5040افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )17250افغانی ,ساالنه مبلغ ( )207000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )7500افغانی ,از تعداد ( )4معلول جمعاً مبلغ ( )30000افغانی قابل تحصیل است.
معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )14250افغانی ,ساالنه مبلغ ( )171000افغاانی مالیاه مبلاغ
( )3900افغانی ,از تعداد ( )4معلول جمعاً مبلغ ( )15600افغانی قابل تحصیل است.
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 معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )11750افغانی ,ساالنه مبلغ ( )141000افغانی افغاانی مبلاغ
( )1620افغانی ,از تعداد ( )4معلول جمعاً مبلغ ( )6480افغانی قابل تحصیل است.
 معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )22250افغانی ,ساالنه مبلغ ( )267000افغانی افغاانی مبلاغ
( )13500افغانی ,از تعداد ( )1معلول جمعاً مبلغ ( )13500افغانی قابل تحصیل است.
 معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )19750افغانی ,ساالنه مبلغ ( )237000افغانی افغاانی مبلاغ
( )10500افغانی ,از تعداد ( )2معلول جمعاً مبلغ ( )21000افغانی قابل تحصیل است.
 معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )15000افغانی ,ساالنه مبلغ ( )180000افغانی افغاانی مبلاغ
( )4800افغانی ,از تعداد ( )2معلول جمعاً مبلغ ( )9600افغانی قابل تحصیل است.
 معاش مااوار فی نفر مبلغ ( )16500افغانی ,ساالنه مبلغ ( )198000افغانی افغاانی مبلاغ
( )6600افغانی ,از تعداد ( )1معلول جمعاً مبلغ ( )6600افغانی قابل تحصیل است.
جمعاً مبلغ ( )410940افغانی بابت مالیه ذمت افراد شامل حوالاه ااای معاشااتی ساال ماالی
 1395قابل تحصیل است
 4ریاست کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ننگرهار (نتایج بازرسی سالهای )1396-1394

.4.1اضافه پرداخت
جمعاً مبلغ ( )822،057افغانی بابـت اضـافه پرداخـت در سـال هـای  1393- 1390از
متقاعدین مربوط تحصیل نشده است .
 در نتیجه بازرسی از دفاتر حقوق متقاعدین بمالحظه رسیده که برای یک تعاداد از متقاعادینحقوق تقاعد شان ,اضافه تر از نورم پرداخت گردیاده کاه حباب ذیال از آنهاا قابال تحصایل
میباشد.
شماره

شهرت متقاعدین

حقوق اصلی

مبلغ
پرداخت شده

اضافه
پرداخت

سال

46800

19620

1393

2181

1393
1393

اسم

ولد

1

محمد ظاار

غالم صدیق

27180

2

محمد غالم

گالب الدین

41019

43200

3

شیرزاخان

مرزا محمد

44870

51600

6730

4

محمد اسلم

فیض طب

18364

42000

23636

1393

5

محمد صدیق

غالم صدیق

31728

43200

11472

1393

6

سید عبدالقدیر

فیض الرحمن

48153

51600

3447

1393

7

گل آقا جان

عبدالغفار

33324

44400

11076

1393

8

محمد نبیم

محمد اعظیم

38698

42000

3302

1393

9

محمد شاه

محمد اکبر

26238

43800

17562

1393

10

محمد ملنگ

جان محمد

54595

55200

605

1393

11

شیرخان

محمود

19900

40572

20672

1389

12

خیرخان

سورگل

50184

53784

3600

1389

مالحظات
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13

شاه محمد

محمد نبی

54060

64596

10536

1389

14

فضل الدین

محمد سرور

38193

46608

8415

1389

15

ظهراهلل

محمد حبن

39250

42132

2882

1389

16

سید حکیم

فضل کریم

36002

50978

14976

1389

17

محمد حلیم

محمد کریم

42682

55932

13250

1389

18

محمد شریف

محمد کاکر

24438

39000

14562

1389

19

رحیم داد

سردار

24088

41028

16940

1389

20

شیر عالم

محمد افضل

43584

72576

28992

1389

21

امین جان

حبن

48756

62400

13644

1389

22

حیات اهلل

محمد یعقوب

37936

51600

13664

1389

23

عبدالغنی

سید امید

29107

36600

7493

1392

24

روحانه

بازگل

30418

42156

11738

1392

25

میاظاار شاه

براان شاه

58982

69000

10018

1392

26

غالم سکندر

سمندر

23742

55800

32058

1392

27

محمد اسماعیل

محمد خان

36408

40044

3636

1392

28

نصیر احمد

محمد جان

43775

47580

3805

1392

29

سید حبن

غالم حبن

45706

56784

11078

1392

30

عبدالشکور

عبدالرسول

37968

61440

23472

1392

31

غیاث الدین

محی الدین

33504

54000

20496

1392

32

مختار

فقیر محمد

26737

52200

25463

1392

33

سجان شاه

خدا داد

28279

57600

29321

1392

34

محمد سراج

مال ثمر خان

56940

94548

37608

1390

35

نعمت اهلل

سعداهلل

22544

59400

36856

1390

36

نور بی بی

سید شریف

13132

49800

36668

1390

37

سید عزیز

سید علی

61440

75840

14400

1390

38

سید احمد

سید حبام

24774

55800

31026

1390

39

رحیم اهلل

خان مال

43776

55216

11440

1390

40

بهرام

دالور

33139

59400

26261

1390

41

غالم یحی

غالم سرور

49704

50704

1000

1390

42

غالم رسول

عبدالرحمن

36658

53208

16550

1390

43

فضل کریم

معصوم

52368

70056

17688

1390

44

محمد ااتم

حکم خان

27180

43800

16620

1390

45

زلمی

غالم دستگیر

35006

40200

5194

1390

46

سید میر صاحب

سید ااشم

35172

38916

3744

1390

47

جالت

شیر احمد

31956

39300

7344

1390

48

محمد اکبر

محمد انور

55756

66840

11084

1390

49

پیکی

شیر محمد

23085

40500

17415

1390
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50

امیشه گل

سید کبیر

20407

29112

8705

1390

51

سید رجان

محمد امیر

28197

33768

5571

1390

52

شاگی

جمیل

43344

52848

9504

1390

53

سید کبیر

سید قمرالدین

61440

72312

10872

1390

54

غالم اکبر

طال محمد

22879

50400

27521

1390

55

سید حکیم خان

شاه دوال

25956

54600

28644

1392

2022721

2844778

822057

مجموع

 .4.2دیون تصفیه ناشده
ریاست کار و امور اجتماعی ,شهدا و معلولین والیت ننگراار مبلغ ( )2,960,445افغانی در ساال
مالی  1396از اشخاص شرکتها و ادارات دولتی مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نگریده است.
 مبلغ ( )894482افغانی از درت صرفیه برق از برشنا. مبلغ ( )225792افغانی از درت صفائی از شهر داری. مبلغ ( )32574افغانی بابت خدمات پبتی از ریاست مخابرات. مبلغ ( )253908افغانی بابت خدمات انجنیری از ریاست شهر سازی. مبلغ ( )173535افغانی از درت قیمت( )26قلم مواد ارتزاقی از شرکت ساحل عثمان. مبلغ ( )1380154افغانی از درت قیمت ( )20قلم مواد اعاشوی از امیر محمد قراردادی. جمعاً مبلغ ( )2960445افغانی را احتوا مینماید.سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد تـا ریاســت هــای کــار و امــور اجتمــاعی ،شــهدا و معلــولین والیــت
هــای متــذکره در تحقــق و تطبیــق نتــایج بازرســی اداره عــالی بررســی اقــدام و تــدابیر
الزم را بمنظور تقویـه سیسـتم کنتـرول داخلـی در اجـراات ،جلـوگیری ازتکـرار و تـداوم
موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .23وزرات عدلیه

نتایج بازرسی سال مالی 1396

 .Iمرکز وزارت

 .23.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )1،506،729افغانی بابت پیشکی و مبلغ( )180،807افغانی جریمه تأخیر در سال
مالی  1396از محمد موسی تصفیه و تحصیل نشده است.
 اثر بازرسی فورم پیشکی در وجه محمد موسی معتمد نقدی بودجه عادی به مشاهده رسید کهطی سال مالی ( )1396مبلغ ( )10،972،497افغانی در وجه معتمد مذکور حواله گردیده که از
جمله مبلغ ( )9،465،768افغانی آن محسوب گردیده و مبلغ ( )1،506،729افغانی معتمد
مذکور باقی تثبیت گردیده است .بناً مبلغ ( )1،506،729افغانی با دوازده فیصد جریمه مبلغ
( )180،807افغانی جمعآ مبلغ ( )1،687،536افغانی میشود از معتمد نقدی قابل تحصیل می
باشد.
سفارش
وزارت محترم در قسمت تصفیه پیشکی ها اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه سیستم کنترول
داخلی در اجراات ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.

 .IIبخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت عدلیه به تفکی

 .1ریاست عدلیه والیت کندهار

زیر ارایه میشود:

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1394

 .1.1دیون تصفیه ناشده
ریاست عدلیه والیت کندهار از بابت سال های گذشته الی سال مالی  1396مبلغ ()425،757
افغانی از مدرک صرفیه برق و کرایه آمریت حقوق و قضایای دولت مقروض میباشد که تصفیه
و پرداخت نشده است .

 .2ریاست عدلیه والیت هرات

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

.2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست عدلیه والیت هرات مبلغ ( )1،831،642افغانی در سال مالی  1396از شرکت خدماتی و
لوژستیکی رحیم زاده و ریاست برشنا مقروض است که تصفیه و پرداخت نشده است.
 -مبلغ ( )250000افغانی بابت تهیه مواد اعاشوی از شرکت خدماتی لوژستیکی رحیم زاده توکلی.
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 مبلغ ( )1221642افغانی بابت صرفیه برق از ریاست برشنا. -مبلغ ( )360000افغانی بابت کرایه تعمیر.

 .3ریاست عدلیه والیت پروان

نتایج بازرسی سال مالی 1396-1394

 .3.1جریمه تأخیر
مبلغ ( )256،118افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1395از شرکت تجارتی فیاض راشد
تحصیل نشد ه است .
قرارداد  32قلم مواد اعاشوی و محروقاتی به مبلغ ( )2561189افغانی از تاریخ  1394/10/1الی
 1395/9/30با شرکت تجارتی فیاض راشد عقد گردیده ،از اینکه شرکت متذکره نتوانسته تا مواد
مورد نیاز شامل قرارداد را به وقت و زمان معین به ریاست عدلیه والیت پروان اکمال نماید ،قرارداد
متذکره به تاریخ  1395/7/11منجانب وزارت محترم عدلیه فسخ گردیده ،مطابق به ماده فوق
قرارداد متذکره تابع ده درصد جریمه از سرجمع قرارداد میباشد ،بناءً مبلغ ( )256118افغانی از
شرکت متذکره قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تقاضا بعمل میآید تـا ریاسـت هـای اقتصـاد والیـت متـذکره در تحقـق و تطبیـق نتـایج بازرسـی
اداره عــالی بررســی اقــدام وتــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراات،
جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .24وزارت سرحدات و قبایل
 .Iبخش والیتی
.1ریاست امور سرحدات و قبایل کندهار

)نتایج بازرسی (1396-1394

 .24.1مصارف بدون اسناد حمایوی
مبلغ ( )576،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حمایوی در سال مالی  1396از
عبدالرازق عابد قابل تحصیل است.
 هیشت بررسی به تاریخ  1396/11/4به حضور داشت نماینده ریاست امور سرحدات از مهمانخانهریاست متذکره کنترول عینی نمودند؛ در نتیجه به مالحظه رسید که مهمانخانه با تمام امکانات آن
( فرش ،ظرف و سایر وسایل) کامالً در اختیار فامیل و برادر عبدالرازق عابد رئیس اداره متذکره قرار
داشته و در آن مسکن گزین میباشند؛ عالوه برآن تحویلخانه مهمانخانه باز و ی تعداد اجناس
موجود به شکل پراگنده در آن گذاشته شده بود ،قابل ذکر است که در مهمانخانه متذکره کدام
مامور ویا چوکیدار جهت انجام امور مربوط مهمانخانه توظیف نبوده ،مزید بر آن دفتر ثبت و راجستر
مهمانان نیز در مهمانخانه بمالحظه نرسید.
به اساس سهمیه ،ریاست امور سرحدات و قبایل والیت کندهار در هر ماه برای مصارف تعداد ()600
نفر مهمان ،مبلغ ( )48000افغانی را حواله و در اختیار رئیس اداره متذکره قرار میدهد؛ از اینکه
پیرامون تعداد مهمانان دفتر راجستر مهمانان نبوده و از سوی دیگر به اساس کنترول عینی که
منجانب هشیت از مهمانخانه انجام شده و در مهمانخــــانه فامیــــل و برادر عبدارازق عابد بود و
باش دارند ،بناً وجوه ایکه طی سال مالی  1396به منظور مصارف مهمانخانه صورت گرفته ،قابل
مجرائی نبوده و جمعاً مبلغ ( )576000افغانی مصارف دوازده ماهه از عبدالرازق عابد قابل تحصیل
است.
سفارش
تقاضــا بعمــل میآیــد ت ـا ریاســت ســرحدات و قبایــل والیــت کنــدهار در تحصــیل وجــوه مصــارف
بــدون اســناد حمــایوی اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در
اجراآت ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .25وزارت امور زنان

نتایج بازرسی سال مالی 1396

 .Iمرکز وزارت
.25.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )3،211،922افغانی بابت جریمه تأخیر در سال مالی  1396از شرکت ساختمانی
وایت تحصیل نشده است.
 باالثر بررسی اسناد و حواله های قرارداد تدارک نصب موانع کانکریتی ( )5متره اطراف دیوار احاطه،نصب گاردتاور ها بشکل دو منزله ،ساخت و نصب دروازه های زرهی ،سیف روم دفتر مقام وزارت با
سایر موارد ،ملحقات و امور ایجابی شامل برآورد در اطراف و داخل وزارت که به ارزش مبلغ
( )9،176،920افغانی با شرکت ساختمانی وایت به تاریخ  1396/3/23الی ختم دره گرانتی پروژه
برای مدت ( )60روز تقویمی منعقد گردیده است .چنانچه به مشاهد رسیده ،کار پروژه متذکره به
تاریخ  1396/4/17آغاز گردیده است و از اثر مکتوب شماره ( )3194مورخ  1394/4/3شاروالی
کابل ،کار پروژه به تاریخ  1396/7/2مجددآ آغاز و به تاریخ  1396/8/13که جمعآ مدت ( )120روز
تقویمی را احتوا می کند .منجانب شرکت مذکور تکمیل گردیده است .اما نظر به معیاد قرارداد بعد
ار وضع مدت ( )53روز توقف کار پروژه ،شرکت مذکور مدت ( )7یوم تاخیر در تطبیق پروژه متذکر
را نشان می دهد ،بنآ مطابق شرایط قرارداد در مقابل هر روز تابع ( )0.05فیصد جریمه از سر جمع
قرارداد بوده که در فی روز مبلغ ( )458،846افغانی در مدت ( )7روز جمعاً مبلغ ()3،211،922
افغانی می گردد از شرکت مذکور قابل تحصیل می باشد.
سفارش
وزارت محتــرم در تحصــیل بــه موقــع وجــوه جریمــه تــأخیر اقــدام اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور
تقویه سیسـتم کنتـرول داخلـی در اجـراات ،جلـوگیری از تکـرار و تـداوم مـوارد متـذکره اتخـاذ و
عملی نمایند.
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 .IIبخش والیتی
مشاهدات و یافته های بررسی در واحد های والیتی وزارت امور زنان به تفکی
.1

ریاست امور زنان والیت کابل

زیر ارایه میشود:

(نتایج بازرسی سال مالی )1396-1394

 .1.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )292،891افغانی طلبات بابت کرایه درسال مالی  1395-1396از شرکت عرفان
فیصل تحصیل نشده است .
 .2ریاست امور زنان والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال مالی )1396-1394

 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست امور زنان والیت کندهار مبلغ ( )270،073افغانی در سالهای مالی  1394-1396از
بابت صرفیه برق از شرکت برشنا مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است .
سفارش
تقاضا بعمل میآید تـا ریاسـت هـای امـوز زنـان والیـت هـای کابـل و کنـدهار در تحصـیل طلبـات
و تصــفیه و پرداخــت دیــون اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در
اجراآت ،جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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.26وزارت ترانسپورت

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

.26.1مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )960،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی در سال مالی  1396تحصیل نشده
است.
فقره ( )1ماده ( )3قانون تدارکات در مورد چنین صراحت دارد " تدارکات :تهیه و فراهم سازی
اجناس ،خدمات  ،امور ساختمانی خدمات ضمنی آن ها است که توسط اداره ،مطابق احکام این
قانون در بدل وجوه عامه صورت میگیرد".
فقره ( )26ماده ( )3قانون تهیه و تدارکات چین صراحت دارد " شعبه تدارکات :شعبه است که
مسؤلیت مدیریت و اداره تدارکات اداره مربوطه را طبق احکام این قانون دارا می باشد".
همچنان در متن پیشنهاد شماره( )55مورخ  1395/10/13وزارت محترم ترانسپورت که به مقام
محترم ریاست ج.ا.ا .برای کرایه منزل وزیر صاحب حکم اخذ گردیده است چنین صراحت دارد"
برای سال مالی  1396قرارداد خط بابت کرایه دهی ی در بند حویلی واقع ناحیه دهم که فی
مابین ایجانب وزیر ترانسپورت و محمد اکبر ولد طالب شاه از شروع سال مالی  1396الی اخیر سال
عقد گردیده".
 باال اثر بازرسی حواله شماره ( )371مورخ  1396/5/7حاوی مبلغ ( )960،000افغانی بابت کرایهشش ماهه از برج جدی الی جوزا سال مالی  1396منزل محترم وزیر صاحب ترانسپورت ،که به
اساس حکم شماره ( )4143مورخ  1395/12/5مقام محترم ریاست جمهوری از قرار ماهوار
مبلغ ( )160،000از داخل بودجه وزارت برای یکسال منظور گردیده ،ولی چنانچه به مشاهده
رسیده تادیه فوق به رویت ی ورق کاپی فورم رهنمای معامالت (سته) ،که تعهد بین دو
شخص را نشان میدهد صورت گرفته و منجانب ریاست محترم تهیه و تدارکات که همچو موارد
از جمله وظایف آن ریاست میباشد طی مراحل نگردیده است؛ در حالیکه اجرای وجوه از بودجه
وزارت میبائیست مطابق به قانون تهیه و تدارکات و قانون امورمالی و مصارف عامه صورت
میگرفت؛ و نیز به ارتباط موضوع فوق نظریات هیأت قبلی اداره عالی بررسی که در آن از عدم
اجرای همچو تادیات به ریاست محترم تحریر داشته اند مد نظر گرفته نشده است و ریاست
محترم تهیه و تدارکات به اساس حکم شماره ( )371مورخ  1396/5/18مقام محترم وزارت
کرایه منزل متذکره را تادیه نموده است ،که این نوع اجراات منجانب شعب ذیربط در نتیجه
ضعف سیستم کنترول داخلی و عدم آگاهی از قوانین و مقررات به وجود آمده است .بناءً مبلغ
( )960،000افغانی درک کرایه منزل قابل تحصیل است.
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 .26.2تفاوت کم کاری
مبلغ ( )402،040افغانی کم کاری در سال  1396از شرکت ای او گلوبل مربوط تحصیل
نگردیده است.
 بااالثر بازرسی قرارداد انترنت که از تاریخ  1396/3/23الی  1397/3/22به قیمت مجموعی مبلغ( )193،6140افغانی برای مدت  366روز تقویمی روزانه مبلغ ( )5،290افغانی با شرکت
خدماتی ای او گلوبل و وزارت محترم منعقد گردیده است .چنانچه به مشاهده رسیده به ارتباط
قرارداد متذکره یکتعداد مکاتیب موجود بوده که حاکی از عدم کاررائی سرویس دهی انترنت
بوده و باعث سکتگی در اجراات یومیه ریاست های وزارت محترم گردیده است .بمالحظه
دوسیه قراراداد ،شرکت قراردادی از شروع قرارداد  1396/3/23الی  1396/6/6که مدت ()76
روز تقویمی را احتوا میکند ،خدمات و سرویس انترنت را به وزارت محترم عرضه نکرده است و
موضوع فوق را شعبه مربوط ریاست تکنالوژی وزارت محترم نیز تائید کرده است .بناءً مبلغ
( )5،290افغانی در فی روز و جمعاً مبلغ ( )402،040افغانی بابت ( )76روز عدم سرویس دهی
انترنت قابل تحصیل است.
 .26.3عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )369،600افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1396از شرکت های تجارتی ایوب،
سپین غر و ساختمانی بام جهان تصفیه وتحصیل نشده است .
معیار
 -بااالثر بازرسی قرارداد دوعراده موترکروال مودل  2017و ی

عراده موتر بس هایس مسافربری

مادل  2017صفر کیلومتر برنگ سفید به مبلغ ( )6،719،850افغانی از تاریخ 1396/8/17
الی 1396/9/30طی سال مالی  1396منجانب وزارت ترانسپورت و شرکت آریوب سپین غر لمیتد
عقد قرارداد صورت گرفته است ،چنانچه به مشاهده رسید در قرارداد فوق نام و نشان تجارتی و
کمپنی تولید کننده جنس از قبل در مشخصات تخنیکی مشخص ساخته شده است؛ و همچنان
نظر به معلومات ارایه شده ریاست محترم مالی و اداری ،وسایط قرارداد شده تا به حال منجانب
قراردادی به وقت و زمان معین شده در قرارداد به وزارت محترم ترانسپورت تسلیم داده نشده
است؛ که مطابق بند  1ماده  27شرایط عمومی قرارداد خساره (جریمه) های نقدی ( )0.1فیصد
تآخیر درتحویلدهی اجناس قرارداد فی روزکاری از سرجمع قیمت قرارداد قابل وضع میباشد.
طبق سنجش هیأت ،تاخیر در رسانیدن جنس منجانب شرکت متذکره از تاریخ اول جدی الی 16
حوت سال  1396مدت ( )55روزکاری را احتوا میکند .بناءً از قرار فی روز مبلغ ( )6،720افغانی و
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جمعاً مبلغ( )369،600افغانی بابت جریمه تاخیر از نزد شرکت تجارتی آریوب سپین غر قابل
تحصیل میباشد.
 .26.4عدم انتقال پول تضمین به واردات دولت
مبلغ ( )339،630افغانی بابت پول تضمین شرکت لوژستیکی کوبل به حساب واردات دولت
تحویل نشده است .
 باالاثر بازرسی قرارداد ( )41قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی به قیمت مجموعی ()679،2600افغانی از تاریخ  4اسد  1396الی اول عقرب  1396با شرکت لوژستیکی کوبل عقد قرارداد
گردیده است .چنانچه بمالحظه رسیده ،شرکت لوژستیکی کوبل ذریعه مکتوب شماره ()00789
مورخ  1396/8/19از عدم پیدایش ( )4قلم جنس ازمجموع اجناس قرارداد شده در بازار به وزارت
محترم خبر داده ،مقام محترم وزارت بمالحظه درخواست شرکت هیأت سه نفر را جهت جویا
موضوع از بازار آزاد تعیین نموده؛ و بعداً مقام محترم وزارت ذریعه حکم شماره ( )1410مورخ
 1396/11/14چنین اصدار حکم نموده اند "برویت گزارش هیأت موظف جنس در بازار قابل
دریافت نمیباشد اداره هم ضرورت ندارد طبق بند دوم و سوم ماده چهل و یکم قانون تدارکات
قرار داد فسخ گردد"در حالیکه اجناس فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت محترم تثبیت
احتیاج ،و شامل پالن تدارکاتی گردیده و طی مراحل تهیه و تدارک آن ی

پروسه طویل اداری را

پیموده است که این عمل باعث ضیاع وقت اداره گردیده است؛ مزید بر آن قبل از اجرای قرارداد
برای تمام داوطلبان شرطنامه توزیع گردیده و مطابق به آن شرکت برنده افر سر بسته خویش را
ارایه داشته و در آن از عدم دریافت  4قلم جنس در بازار توضیحات ارایه نداشته است .چنانچه به
مشاهده رسیده ،شرکت متذکره به تعهدات خویش مطاق به شرایط قرارداد عمل ننموده است.
بناءً تضمین شرکت (تضمین اجرای قرارداد) که حاوی مبلغ ( )339،630افغانی را احتوا میکند
قابل تادیه نبوده ،قابل تحویل به واردات دولت میباشد.که این نوع اجراآت در نتجه ضعف سیستم
کنترول داخلی و عدم آگاهی کارمندان از قانون تدارکات و ضعف مدیریت در نیاز سنجی درست
شعبات مربوطه نظربه احتیاجات ضروری و به وجود آمد ،که از اثر آن زمان و دارائی عامه ضایع
گردیده است.
سفارش
وزارت محترم در مورد تحقق و تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .27اکادمی علوم افغانستان

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .27.1عدم پردخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )1،235،580افغانی بابت جریمه تأخیر در سال مالی  1396از شرکت های مربوط
تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی قرارداد ( )7قلم سامان آالت طبی و ( )80قلم تجهیزات البراتواری کیمیا که از تاریخ 1396/6/28الی  1396/9/30به قیمت مبلغ ( )10،647،500افغانی با شرکت افغان میدیکل گروپ
عقد گردیده به مشاهده رسید که حواله شماره ( )33مورخ  1396/8/17مبلغ ( )2،515،000افغانی
بابت قیمت شش قلم سامان آالت طبی به جانب شرکت قراردادی پرداخت گردیده است .این در
حالیست که شعبه مربوطه طی مکاتیب شماره ( )764و ( )765مورخ  1396/7/22از جانب
قراردادی خواستار ی قلم جنس به بنام ( )BLOOD CELL IMAGE ANALYZERو
تعداد ( )80قلم تجهیزات البراتواری کیمیا را نموده و قراردادی با سپری شدن معیاد قرارداد
 1396/9/30با تاخیر بالترتیب ( )58و ( )58روز خاضر به تهیه و تسلیمی مواد شامل قرارداد نشده
است .که مطابق شرایط قرارداد در مقابل هر روز تاخیر تابع ( )0.1فیصد یا مبلغ ()106،647،5
افغانی از مجموع قرارداد تابع جریمه می باشد و در مدت ( )16روز مبلغ ( )1،235،110افغانی را
احتوا می نماید ،قرار میگیرد .چون مجموع مبلغ جریمه تاخیر الی ده فیصد مجموع قرارداد بیشتر
می گردد و مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات حد اکثر جریمه تاخیر الی ده فیصد مجموع قرارداد
میگردد .بنآ مبلغ ( )1،064،750افغانی بابت ده فیصد جریمه مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات از
شرکت قراردادی قابل تحصیل می باشد.
 از اثر بازرسی قرارداد خریداری ( )53،000لیتر تیل دیزل ،مقدار ( )41،000لیتر تیل پطرول و تعداد( )22قلم روغنیات و فلتر باب از تاریخ  1395/11/30الی  1396/9/30به قیمت مبلغ ()4،395،900
افغانی با شرکت شهزاد عدیل عقد قرارداد گردیده است .به مشاهده رسید که درخواست جنس از
طرف شعبه مربوطه طی مکتوب شماره ( )558مورخ  1396/5/15به جانب شرکت قراردادی صورت
گرفته ،اما شرکت قراردادی اجناس درخواست شده را طی بل های شماره ( )378و ( )379بدون
تاریخ به شعبه مربوطه تسلیم نموده و هییت معاینه اجناس متذکره را به تاریخ  1396/7/5بعد از
مدت ( )50روز یا ( )7.1هفته تاخیر معاینه و به جمع معتمد قید گردیده است .که مطابق شرایط
قرارداد بعد از گذشت ( )10یوم روزانه تابع جریمه تاخیر ( )0.1فیصد یا مبلغ ( )4،396افغانی از
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مجموع قرارداد قرار میگیرد و در مدت ( )40روز مبلغ ( )175،836افغانی از احتوا مینماید .در
حالیکه شعبه مربوطه از جمله مبلغ فوق صرف مبلغ ( )5،006افغانی را بابت جریمه تاخیر وضع
نموده و مبلغ ( )170،830افغانی تفاوت جریمه تاخیر را نشان میدهد و از شرکت قراردادی قابل
تحصیل می باشد.
سفارش
اداره محترم در مورد تحصیل وجوه جریمه تأخیر اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار
آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.
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 .28ریاست رادیو تلویزیون ملی
بخش والیتی
 .1آمریت رادیو تلویزیون ملی والیت هرات

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .1.1دیون تصفیه ناشده
آمریت رادیو تلویزیون ملی والیت هرات مبلغ ( )11،507،674افغانی از سالهای گذشته الی
سال مالی  1396بابت صرفیه برق از برشنا مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
سفارش
آمریت محترم رادیون تلویزیون ملی والیت هرات در قسمت تصفیه دیون اقدام جدی نمایند.
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 .29اداره مستقل هوانوردی ملکی
بخش والیتی
 .1ریاست میدان هوایی والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .1.1دیون تصفیه ناشده
ریاست میدان هوایی والیت کندهار مبلغ ( )3،598،240افغانی در سـال  1396از ریاسـت
برشنا بابت صرفیه برق مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است .
 .2.1عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )1،181،193افغانی بابت باقیات در سال  1396از نثار احمد مستاجر تصفیه وتحصیل
نشده است .
.2

آمریت میدان هوایی موالنا جالل الدین محمد بلخی (نتایج بازرسی سال مالی )1396

 .2.1عدم پرداخت کرایه با جریمه تأخیر
مبلغ ( )5،277،757افغانی کرایه و مبلغ ( )633،419افغانی جریمه در سال مالی  1396از
شرکت های مربوط تحصیل نشده است.
 قرارداد موازی چهار جریب زمین ملکیت آمریت میـدان هـوایی از قـرار فـی جریـب مـاهوار مبلـغ( )2000افغانی ،چهار جریب مبلغ ( )80000افغـانی و سـاالنه مبلـغ ( )960000افغـانی از تـاریخ
 1390/1/1الی  1393/1/1با شرکت داوی آیل عقد گردیده؛ مطابق ماده  15قرارداد ،متعاقد مکلف
گردید تا قبل از ختم معیاد قرارداد را تجدید نماید؛ اما قرارداد متذکره بعد از ختم معیاد آن دوباره
تجدید نگردیده و زمین مذکور در اختیار شرکت متذکره باقیمانده  ،به اساس مصوبه شماره ()149
مورخ  1391/5/23مجلس اداری مقام والیت در کرایه ماهوار قرارداد فوق  40درصد تزئیـد نسـبت
به سال گذشته آن بمیان آمده که درینصورت کرایه ماهوار چهـار جریـب زمـین مبلـغ ()219520
افغانی و ساالنه آن مبلغ ( )2634240افغانی تثبیت گردیده؛ اما شرکت متذکره از بابت کرایه یازده
ماهه سال مالی ( 1396برج قوس الی اخیر عقرب) مبلغ ( )2414720افغانی بابت کرایـه بـا ایـزاد
مبلغ ( )289766افغانی دوازده درصد جریمه جمعاً مبلغ ( )2704486افغانی ذمت شـرکت داوی
آیل اقدام نمایند.
 قبالً موازی ( )4جریب زمین به کرایه ماهوار بعـد از افـزودی ( )40درصـد تزئیـد مبلـغ ()219520افغانی با شرکت داوی آیل عقد گردیده بود ،مطابق به فیصله نمبر (1396/1/20 )1724کمیسـیون
تدارکات ملی ،نامه شماره ( 1396/4/17 )344ریاست مالی و اداری اداره مستقل هوانوردی ملکی و
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نامه شماره ()533مورخ  1396/6/14آمریت میدان هوایی ملکی موالنا جالل الدین محمـد بلخـی؛
جایداد متذکره از تاریخ  1396/6/14رسماً توسط هیشت موظف مقام محترم والیـت بلـخ ،نماینـده
شرکت داوی آیل و شرکت نشنل فیول به جانب شرکت نشنل فیول تسلیم داده شده؛ اما از تـاریخ
متذکره الی حضور هشیت در آمریت میدان هوائی ( )1397/3/31که مدت نه ماه و  16روز را در بـر
میگیرد ،شرکت متذکره کرایه ذمت خویش را بنابر عدم موجودیت قـرارداد پرداخـت ننمـوده  ،بنـاً
مبلغ ( )2092757افغانی بابت کرایه قرارداد قبلی با ایزاد مبلغ ( )251131افغانی بابت جریمه که
مبلغ ( )2343888افغانی میشود ،از شرکت نشنل فیول تحصیل نشده است.
 قرارداد کرایه ی باب دیوتی فری شاپ مـاهوار مبلـغ ( )52920افغـانی ،سـاالنه مبلـغ ()635040افغانی از تاریخ  1392/8/29الی  1397/8/29برای مدت پنج سال بـا عبـدالخلیل مسـشول شـرکت
شهید صوفی زاده عقد گردیده؛ به مالحظه رسید که موصوف کرایه سال مالی  1396ذمت خویش
را تحویل ننموده است؛ بناءً مبلغ ( )635040افغانی با ایـزاد  12درصـد جریمـه مبلـغ ()76294؛
جمعاً مبلغ ( )711245افغانی ذمت عبدالخلیل مستاجر قابل تحصیل است.
 قرارداد نصب یکپایه آنتن شرکت مخابراتی روشن ماهوار به مبلغ ( )22540افغانی ،ساالنه بـه مبلـغ( )270480افغانی از تاریخ  1396/1/1الی  1396/12/30بـا شـرکت گولـدین پـت عقـد گردیـده،
شرکت متذکره کرایه ماه سرطان الی قوس ذمت خویش را تحویل ننمـوده؛ بنـاءً مبلـغ ()135240
افغانی بابت کرایه با ایزاد مبلغ ( )16228افغانی 12درصد جریمه جمعاً مبلـغ ( )151468افغـانی
قابل تحصیل میباشد.
 .2.2اضافه پرداخت
مبلغ ( )286،000افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی  1396از شـرکت بلـخ ایـرویس
تحصیل نشده است.
 قرار داد گروند هندلنگ (حفظ و مراقبت) میدان هوایی ملکی موالنا جـالل الـدین محمـد بلخـی ازتاریخ  1392/3/12برای مدت  15سال با شرکت بلخ ایرویس عقد گردیده اسـت؛ بمالحظـه اسـناد
طی سال مالی  1396جمعاً مقدار ( )6000لیتر تیل دیزل جهت تنویر میدان هـوایی هنگـام قطـع
برق شهری به مصرف رسیده است که از جمله مقـدار ( )4000لیتـر بـه قیمـت مبلـغ ()200000
افغانی از جانب نیروی های نظامی آلمانی مقیم میدان هوایی مسـاعدت گردیـده و مقـدار ()2000
لیتر به مبلغ ( )86000افغانی توسط هیشت خریداری شده است؛ در حالیکـه مطـابق بـه مـاده 13
قرارداد مصارف جنراتور ها به عهـده شـرکت قـراردادی میباشـد؛ بنـاءً مبلـغ ( )286000افغـانی از
شرکت بلخ ایرویس قابل تحصیل میباشد.
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 .3.2دیون تصفیه ناشده
ریاست میدان هوایی موالنا جالل الدین محمد بلخـی مبلـغ ( )123،754،843افغـانی در
سال  1396از شرکت برشنا بابت صرفیه برق مقروض بوده که تصـفیه و پرداخـت نشـده
است.
قرار ارایه معلومات شعبه مربوطه ،آمریت میدان هوایی موالنا جالل الدین محمد بلخی الی اخیر سال
مالی  1396مبلغ ( )123754843افغانی بابت صرفیه برق از شرکت برشنا مقروض میباشد.
سفارش
اداره محترم در مورد تحصیل وجوه جریمه تأخیر ،دیون تصفیه ناشده ،اضافه پرداخت ،اقدام و
تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.
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.30اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث (نتایج بازرسی سالهای مالی )1395-1394

 .30.1عدم وضع مالیه
مبلغ ( )426،864افغانی بابت ( )10فیصد مالیه باقیمانده درسال 1396و مبلـغ ()139،000
افغانی در سال  1394از مالکین هوتل پروان و رستورانت برگ سبز تحصیل نشده است .
 از اثر بازرسی محسوبی شماره ( )28مؤرخ  .1394/9/30بل بدون شماره مورخ 1394/12/15تعداد ( )2500خوراک غذای طبح شده به قیمت مبلغ ( )375،000افغانی .بل بدون شماره مورخ
 1394/12/17تعداد ( )3000خوراک غذای گرم طبح شده به قیمت مبلغ ( )450،000افغانی .بل
بدون شماره مورخ  1394/11/8تعداد ( )2900خوراک غذای گرم طبخ شده به قیمت مبلغ
( )493،000افغانی وبل بدون شماره و تاریخ تعداد ( )120خوراک غذای طبخ شده به قیمت مبلغ
( )72،000افغانی که جمعآ مبلغ ( )1،390،000افغانی را احتوا مینماید از برگ سبز رستورانت و
مهمانخانه خریداری و پرداخت گردیده است .اما از پرداخت های فوق ده فیصد مالیه مبلغ
( )139،000افغانی مطابق قانون مالیات برعایدات مالیه وضع نگردیده است .بناءً مبلغ ()139،000
افغانی ده فیصد مالیه از برگ سبز رستورانت و مهمانخانه قابل تحصیل می باشد.
 از اثر بازرسی محسوبی شماره ( )123مؤرخ  1396/3/30مبلغ ( )5،873،660افغانی بابتخریداری غذای طبخ شده گرم به بیجا شده گان مردم والیت کندز به کاریز میر والیت کابل
پرداخت گردیده است .به مشاهده رسید که طی  32قطعه بل های جداگانه که جمعا مبلغ
( )5،330،800افغانی را احتوا مینماید از هوتل پروان رستورانت غذای طبخ شده گرم خریداری
گردیده .اما مطابق قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه مبلغ ( )533،080افغانی از پرداخت
های فوق وضع نگردیده است .که از جمله مبلغ فوق صرف مبلغ ( )106،216افغانی طی آویز
شماره ( )26997مورخ  1395/11/12تحویل واردات دولت گردیده .اما مبلغ ( )426،864افغانی
آن الی ختم بازرسی تحویل واردات دولت نگردیده و تفاوت مالیه را نشان میدهد .بناً مبلغ
( )426،864افغانی پول باقیمانده مالیه از هوتل پروان رستورانت قابل تحصیل می باشد.
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 .30.2اضافه پرداخت
مبلغ ( )380،000افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی  1395از کارمندان مربوط تحصیل
نشده است.
 به اساس معلومات ارایه شده از جانب شعبه اداری وخطرات جمعآ مبلغ ( )380،000افغانی بهعنوان مصارف جانبی به اشخاص و افراد مطابق حکم شماره ( )582مورخ  1394/5/5پرداخت
گردیده است .به مشاهده رسید که از یکطرف اشخاص و افراد توظیف شده در وظایف حالت
اضطرار کارمندان شامل تشکیل سال مالی  1394و  1395بوده اند و از طرف دیگر کارمندان
متذکره مطابق مقرره و سفریه جیب خرچ .سفریه .کرایه و جیب خرچ اخذ نموده اند .این در
حالیست که ی شخص در عین حال نمیتواند از انجام ی وظیفه در ساعات رسمی دو نوع عواید
بدست آورد .اشخاص و افرادیکه از طرف مقامات بمنظور خدمات شایسته حالت اضطرار توظیف
میگردند مطابق مقرره سفریه .کرایه و جیب خرچ مستحق سفریه و کرایه میگردند نه مستحق
مصارف جانبی .بنال مبلغ ( )380،000افغانی از افراد واشخاصیکه به وظایف حالت اضطرار مطابق
حکم مقام محترم توظیف گردیده اند و مبلغی را تحت عنوان مصارف جانبی اخذ نمود اند قابل
تحصیل می باشد.

.30.3پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )330،770،109افغانی وجوه پیشکی در سال مالی  1395از افراد ،اشخاص و
شرکت ها تصفیه نشده است
 مفتشین از اثر بازرسی دفتر باقیات ماضیه و معلوماتی که از جانب شعبه مالی ارایه گردیدهاست ،پیشکی های محسوب ناشده بودجه عادی الی اخیر سال مالی  1395مرکز و والیات
مبلغ ( )330،770،109افغانی را احتوا مینماید از افراد ،اشخاص و از شرکت ها باقیمانده و در
قسمت تصفیه آن اجراآت مؤثری صورت نگرفته است.
سفارش
اداره محترم در قسمت تحصیل مالیه باقیمانده و اضافه پرداخت و تصفیه پیشکی ها اقدام و تدابیر
الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .31ریاست تربیت بدنی و سپورت

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .31.1مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )406،000افغانی و مبلغ ( )42،000دالر بابت مصارف بدون اسـناد حـامی در سـال
مالی  1395از هیئت خریداری و اشخاص مربوط تصفیه و تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )187مورخ  1395/3/2مبلغ ( )406،000افغـانی بابـت توزیـع 14قطعه کارت آب بازی به مصرف رسیده است .به مشاهده رسید که اسناد مصرفی ضمیمه حوالـه
فوق نبوده و از طرف شعبه مربوطه الی ختم بازرسی نیز ارایه نگردیده است .این درحالیست که
باید هیشت محترم خریداری باید تمام اسناد آنرا جمع و به شعبه مربوطه جهت اجـراآت بعـدی
تسلیم مینمودند وشعبه مربوطـه مطـابق بـه آن حوالـه مصـرفی ترتیـب مینمودنـد .بنـاً مبلـغ
( )406،000افغانی از هیشت خریداری و اشخاص ترتیب کننده حواله و منظـور کننـده آن قابـل
تحصیل میباشد. .
 نظربه معلومات ارایه شده از جانب شعبه مربوطه مبلغ ( )42،000دالر امریکـائی از جانـب مقـاممعاونیت اول ریاست جمهوری به این ریاست مساعدت نقدی صورت گرفته اسـت .بـه مشـاهده
رسید که اوالً مبلغ فوق را معاون مالی و اداری و معتمد نقدی تسلیم شده اند که شکل رسـمی
را بخود گرفته است .ثانیا اسنادیکه مبین مصرف مبلغ فوق باشد و به ورزشکاران بصورت رسمی
داده شده باشد واز آن مقام محترم اداره تصدیق و تائید نموده باشد نیز ارایه نگردیده است .ثالثا
مبلغ فوق به واردات دولت نیز تحویل داده نشده ودر امور شخصی به مصرف رسـیده اسـت .بنـا
ًمبلغ ( )42،000دالر امریکائی از معاون مالی و اداری و معتمد نقدی مختار احمد قابل تحصـیل
مبیاشد.
 .31.2پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )1،622،158افغانی بابت پیشکی های محسوب ناشـده در سـال  1395از معتمـد
مربوط تصفیه نشده است.
 بمالحظه حواله نمبر 360مورخ  1395/4/23بابت مصارف محفل نظـر خـواهی مسـوده قـانونورزشی مبلغ ( )2،000،000افغانی طور تحویل حواله گردیده است .به مشاهده رسید که مبلـغ
( )447،619افغانی مصارف غذا وکرایه صالون کانتین هوتل پرداخت گردیده است .که از جمله
مبلغ ( )102،900افغانی ذریعه آویز شماره ( )12526مورخ  1395/9/27بابت بازگشتی محفـل
نظر خواهی و مبلـغ ( )1126افغـانی ذریعـه آویـز شـماره ( )28659مـورخ  1395/9/27بابـت
بازگشتی .دوباره تحویل بان گردیده کـه جمعـا مبلـغ ( )551،645افغـانی را احتـوا مینمایـد
محسوب گردیده است .امـا مبلـغ ( )1،448،355افغـانی اسـناد محسـوبی نداشـته و محسـوب
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نگردیده اسـت و اسـناد آن نیـز الـی خـتم بازرسـی بـه هیشـت ارایـه نشـده اسـت .بنـاء مبلـغ
( )1،448،355افغانی با دوازده فیصد جریمه آن که جمعاً مبلغ ( )1،622،158افغـانی را احتـوا
می نماید از معتمد نقدی قبلی ریاست قابل تحصیل میباشد.
سفارش
ریاست محترم ترتبیت بدنی در قسمت تصفیه و تحصیل مصارف بدون اسناد حمایوی و تصفیه
پیشکی ها اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در
اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .32اداره اراضی افغانستان

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .32.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )209،054افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از محمد جاوید طاهری و محمد
عالم اراده تحصیل نشده است
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )72مورخ  1395/1/16بابت معاشات محترم محمد عالم اراده ومحترم احمد جاوید طاهری معاونین اداره مستقل اراضی پرداخت گردیده است .به مشاهده
رسید که معاش ماهوار با تطبیق ضریب ( )3که جمعا مبلغ ( )83،116افغانی را احتوا مینماید
مطابق مواد فوق قابل پرداخت میباشد .درحالیکه شعبه مربوطه برای هر ی آنها ضریب 3.5
مبلغ ()100،666افغانی محاسبه و پرداخت نموده که تفاوت مبلغ ( )17،550افغانی را در ی
ماه از هر ی آنها را نشان میدهد که در مدت پنج ماه و پنج روز اعتبار از تاریخ 1394/11/15
الی اخیر سرطان  1395دراجرای معاشات محترم محمد عالم اراده مبلغ ( )104،527افغانی
محترم احمد جاوید طاهری مبلغ ( )104،527افغانی که جمعال مبلغ ( )209،055افغانی را
احتوا مینماید تفاوت اضافه پرداخت را نشان میدهد و از معاونین فوق الذکر قابل تحصیل
میباشد.
 .32.2عدم تحویلی حق االجاره با جریمه تأخیر
مبلغ ( )745،000افغانی بابت حق االجاره و مبلغ ( )192،500افغانی جریمه تأخیر در سال
 1395از مستاجرین مربوط تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی اسناد عوایدی تعداد مستاجرین به مشاهده رسید که تعداد هشت تن آنها حقاالجاره ذمت شانرا به وقت معین تحویل نکرده اند و مطابق مواد فوق تابع جریمه تاخیر 50
فیصد میگردند که با اصل مبلغ جمعاً مبلغ ( )947،500افغانی را احتوا می نماید و از
مستاجرین شامل جدول ذیل قابل تحصیل میباشد.
شماره

نوع موافقت نامه

اجاره  5جریب زمین
1

بکر واقع ولبوالی چهار
آسیاب

2

 300متر مربع زمین

اسم مبتاجر

لیلی حیدری بنت محمد
ابراایم
والیت شاه ولد مبارت شاه

شروع اجاره

1395/10/5

1395/9/15

ختم
اجاره

 20سال

 15سال

قیمت
ساالنه
اجاره

75000

30000

جریمه
تاخیر

 %50مبلغ
37500
 %50مبلغ

مجموع
مبلغ قابل
تحصیل

112500

45000
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15000

ورحمت گل ولد آستانه گل

 100متر مربع زمین
3

درجه ( )7واقع

علی احمد ولد فدا محمد

1394/12/7

 5سال

18000

ولبوالی سروبی
 600متر مربع زمین
4

درجه ( )7واقع

عبدالبصیر ولد احمدزی

1395/8/30

 15سال

36000

ولبوالی سروبی
یک جریب زمین
5

سنگبار واقع ولبوالی

آصف خان ولد سنگ

1395/10/8

 15سال

62000

بگرامی
 300متر مربع زمین
6

درجه ( )7ولبوالی

رحمت اهلل ولد محمد اهلل

1395/12/23

 25سال

450000

شکردره
 2000متر مربع زمین
7

درجه ( )7ولبوالی

شیرباز ولد حبیب شاه

1395/8/29

 15سال

44000

سروبی
 180متر مربع زمین
8

درجه ( )7ولبوالی

سید انور ولد انورشاه

1395/8/2

 15سال

30000

سروبی
مجموع

745,000

 %50مبلغ
9000

 %50مبلغ
18000

 %50مبلغ
31000

 %10مبلغ
45000

 50%مبلغ
22000

 %50مبلغ
15000
192,500

27000

54000

93000

495000

66000

45000

937,500

.32.3عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )106،865افغانی باقیات در سال مالی  1395از افراد و اشخاص .و شرکت ها تصفیه
و تحصیل نشده است.
 مفتشین از اثر بازرسی دفتر باقیات ماضیه و معلوماتی که از جانب شعبه مالی ارایه گردیدهاست ،باقیات بودجه عادی سنوات ماضیه الی اخیر سال مالی  1395مبلغ ( )106،865افغانی را
احتوا مینماید ذمت افراد و اشخاص .و شرکت ها باقیمانده و در قسمت تصفیه آن اجراآت
مؤثری صورت نگرفته است .که این نوع اجراآت در نتیجه ضعف سیستم کنترول داخلی وعدم
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آگاهی کارمندان از قوانین ومقررآت بوجود آمده و شعبه مربوطه به جواب استعالم هیشت تحریر
نموده که در تصفیه باقیات اقدام عملی صورت میگیرد.
.32.3پیشکی محسوب ناشده
مبلغ ( )133،068افغانی پیشکی محسوب ناشده در سال  1395از کارمندان مربوط تصفیه
و تحصیل نشده است.
 اثر بازرسی تعداد ( )3قطعه فورم م 10پیشکی بودجه عادی جمعا مبلغ ( )118،810افغانی بهکارمندان ریاست کارتو گرافی طور پیشکی پرداخت گردیده است .بمشاهده رسید که مبلغ فوق
الی ختم سال مالی ( )1395در وجه معتمد و کارمندان مربوطه باقیمانده و صورت تصفیه را به
خود نگرفته است .بناء مبلغ ( )118،810افغانی با ایزاد ( )12فیصد جریمه جمعاً مبلغ
( )133،068افغانی میشود از نزد معتمد و کارمندان مربوط قابل تحصیل می باشد.
سفارش
اداره محترم در قسمت تحصیل اضافه پرداخت و حق االجاره و تصفیه پیشکی ها اقدام و تدابیر الزم
را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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.33اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

(نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393

 .33.1کم سنجشی
مبلغ ( )1،051،030افغانی بابت کم سنجشی صرفیه برق در سالهای  1394-1393از افراد و
اشخاص تحصیل نشده است.
بالکهای رهایشی که به اسم اشخاص استفاده کننده تغییر نام نشده باشد صرفیه برق آن مطابق به
ضریب دولتی که از طریق شرکت برشنا نهائی گردیده است محاسبه میگردد.
از اثر بازرسی حواله های صرفیه برق بالک های رهایشی انستیتوت میخانیکی کابل که طی سال مالی
 1393و  1394بحساب شرکت برشنا تحویل گردیده است ،بمشاهده رسید که صرفیه برق افراد و
اشخاصی که در بالک های رهایشی انستیتوت مستقر میباشد طبق ضریب صرفیه برق منازل رهایشی
محاسبه گردیده است درحالیکه صرفیه برق آنها به ضریب دولتی قابل محاسبه میباشد ،بناً مبلغ
( )1،051،030افغانی تفاوت صرفیه برق بالک های رهایشی بیرون نویس گردیده است که از افراد
و اشخاص قابل تحصیل میباشد.
 .33.2تفاوت کم کاری
مبلغ ( )163،675افغانی بابت تفاوت کم کاری در سالهای  1394-1393از شرکت ساختمانی
فرخار خراسان تحصیل نشده است.
 از اثر بازرسی حواله شماره ( )348مورخ  1394/4/13مبلغ ( )486،830افغانی بابت تهیه ونصب سیم خاردار در انستیتوت تکنالوژی در وجه حساب شرکت ساختمانی فرخار خراسان
پرداخت گردیده است.
به مشاهده رسید که تطبیق کار شرکت با برآورد که از جانب هیشت فنی معینیت محترم
تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،صورت گرفته ،تفاوت کم کاری ذیالً بیرون نویس شده است.
 تهیه و نصب پایه های جی آی به قطر  3انچ ،ضخامت  3ملی به تعداد ( )184پایه فی پایه مبلغ
( )800افغانی برآورد گردیده اما از جانب شرکت به تعداد ( )64پایه نصب شده که تفاوت تعداد
( )120پایه کم کاری مبلغ ( )96،000افغانی.
 تهیه و نصب جالی المونیمی به قطر  3ملی ،مقدار( )324متر فی متر مبلغ ( )350افغانی برآورد
گردیده اما از جانب شرکت مقدار( )157متر نصب گردیده که تفاوت مقدار( )167متر کم کاری
مبلغ ( )58،450افغانی.
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 تهیه و نصب سیم حلقوی خاردار به قطر  50سانتی متر به اندازه ( )162متر فی متر مبلغ ()165
افغانی برآورد شده ،اما از جانب شرکت به اندازه ( )157متر نصب شده که مقدار( )5متر کم کاری
مبلغ ( )825افغانی.
 تهیه و نصب باکس های جی آی به قطر  2انچ ،ضخامت  2ملی به اندازه ( )85متر فی متر مبلغ
( )400افغانی برآورد گردیده ،اما از جانب شرکت متذکره مقدار( )64متر نصب شده که
مقدار( )21متر کم کاری مبلغ ( )8،400افغانی و مجموع تفاوت های متذکره مبلغ ()163،675
افغانی میشود که از شرکت فرخار خراسان قابل تحصیل میباشد.
سفارش
اداره محترم در قسمت تحصـیل تفـاوت کـم کـاری وکـم سنجشـی اقـدام وتـدابیر الزم را بمنظـور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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اداره عالی بررسی

 .34اداره انکشاف زون پایتخت

(نتایج بازرسی سال مالی )1395-1394

 .34.1تفاوت قیمت
مبلــغ ( )205،797،560افغــانی بابــت تفــاوت قیمــت از شــرکت ســاختمانی کومســن
انشاط صنایع و تجارت در سال  1395تحصیل نشده است .
 از اثــر بازرســی قــرارداد پــروژه احــداث ســرکهای پــارک صــنعتی زراعتــی زون باری ـ آب بــاشــرکت ســاختمانی کومســن انشــاط صــنایع و تجــارت بــه قیمــت مبلــغ ()828،068،851
افغــانی عقــد قــرارداد گردیــده بــه مشــاهده رســید کــه در مرحلــه آفــر گشــائی شــرکت
ســاختمانی مشــرق قیمــت آفــر خــویش را مبلــغ ( )622،271،291افغــانی ارایــه نمــوده .در
حالیکـه شـرکت سـاختمانی کومسـن آفــر خـویش بـه قیمـت مبلـغ ( )828،068،851افغــانی
ارایه نمـوده کـه تفـاوت قیمـت مبلـغ ( )205،797،560افغـانی در قیمـت آفـر شـرکت هـای
فوق بمیـان آمـده اسـت .در حالیکـه مطـابق قـانون وطرزالعمـل تـدارکات شـرکت سـاختمانی
مشــرق بــا ارایــه پــائینترین قیمــت برنــده در مرحلــه آفــر گشــائی بــوده و بایــد بــا شــرکت
ســاختمانی مشــرق قــرارداد عقــد میگردیــد .امــا بــرعکس قــرارداد بــا شــرکت ســاختمانی
کومســن عقــد گردیــده است.شــعبه مربوطــه بــه جــواب اســتعالم هیشــت تحریــر نمــوده کــه
شــرکت ســاختمانی وانجنیــری مشــرق بــه دالیــل عــدم توانمنــدی مــالی .و مبلــغ ارایــه در
اســتیتمنت بــانکی مبلــغ ( )1،521،066دالــر کــه معــادل مبلــغ ( )100،390،365افغــانی
میگــردد ارایــه گردیــده در حالیکــه مبلــغ ( )155،000،000افغــانی توانمنــدی مــالی در
شــرطنامه تعیــین گردیــده بــود ومطــابق طرزالمعــل تــدارکات آفــر شــرکت غیــر جوابگــو و از
طرف هیشت ارزیـابی رد گردیـده اسـت .مزیـد بـر آن بـه معلومـات ارایـه شده،اسـناد مکمـل
قــرارداد مــذکور نــزد اداره محتــرم زون پایتخــت نبــوده و یــ قســمت اســناد در اداره
محتــرم تــدارکات ملــی میباشــد .روی ایــن ملحــوظ بازرســی قــرار داد مــذکور تکمیــل
نگردیده است.
سفارش
اداره محتــرم انکشــاف زون پایتخــت در قســمت تحصــیل تفــاوت قیمــت اقــدام و تــدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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اداره عالی بررسی

 .35کمیسیون مستقل حقوق بشر

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1394

.35.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )318،723افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1396از شرکت فیصل بزنس فرنیچر
تحصیل نشده است.
 بمالحظــه قــرارداد خریــداری ()18قلــم فرنیچــر بــا شــرکت فیصــل بــزنس فرنیچــر اعتبــار ازتــاریخ 1396/11/19بــه مــدت ســه هفتــه بــه ارزش مبلــغ ( )4553191افغــانی عقــد قــرارداد
گردیــده و شــرکت مــذکور برویــت راپــور رســید شــماره ( )1مــورخ  1396/5/21اجنــاس
شــامل قــرارداد را بــه کمبســیون تســلیم داده کــه مــدت ( )124روزتــاخیرنموده اســت ،
مطابق شرایط قرارداد شرکت باییسـت سـه هفتـه بعـد از قـرارداد اجنـاس را میرسـاند کـه بـا
در نظرداشــت مــدت ( )27روز ایــام رخصــتی بــه رویــت تقــویم مــدت( )70روزکــاری در
اکمــال جــنس تــاخیرنموده کــه جمعــاً تــابع پرداخــت مبلــغ()318723افغــانی جریمــه
تاخیرمیگردد.
سفارش
کمیســیون محتــرم مســتقل حقــوق بشــر در قســمت تحصــیل جریمــه تــاخیر اقــدام وتــدابیر
الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا و تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت اتخــاذ
نمایند.

صفحه| 204

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

 .36کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
 .Iبخش والیتی
 ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی کندهار

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1395-1393

 .36.1دیون تصفیه ناشده
ریاســت اصــالحات اداری والیــت کنــدهار در ســال مــالی  1394مبلــغ ()1،360،000
افغانی بابت محصول صفائی از شـهرداری مقـروض بـود کـه تصـفیه و پرداخـت نشـده
است.
سفارش
کمیســیون محتــرم اصــالحات اداری و خــدمات ملکــی در قســمت تصــفیه دیــون اقــدام و تــدابیر
الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا وتقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت اتخــاذ
نمایند.
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.37کمیسیون عالی انرژی اتمی
مرکز اداره

(نتایج بازرسی سال مالی )1395-1393

 .37.1مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( ) 918،219افغـانی بابـت مصـارف بـدون اسـناد حـامی در سـال مـالی  1395از
کارمندان مربوط تحصیل نشده است.
 از اثــر بازرســی حوالــه شــماره ( )201مــورخ  1393/7/19مبلــغ ( )100،170افغــانی ()30روزه جیب خرچ بـرای هریـ امـان اهلل مـدیر اجرائیـه ،لعـل آقـا مـدیر روابـط بـین المللـی و
عبـدالوهاب مــدیر سـافت ویــر کــه بـه کشــور هندوسـتان ســفر نمــوده انـد پرداخــت گردیــده
است اما کارمندان مذکور بوردینـگ پـاس را کـه بیـانگر سـفر شـان میباشـد ارایـه نکـرده انـد
کــه در صــورت عــدم ارایــه بوردینــگ پــاس مبلــغ فــوق از کارمنــدان مــذکور قابــل تحصــیل
میباشد.
 از اثــر بازرســی حوالــه شــماره ( )192مــورخ  1395/6/10مبلــغ ( )200،263افغــانی ()7روزه جیب خرچ و کرایه بـه محتـرم عبـدالحی نظیفـی رئـیس کمیسـیون عـالی انـرژی اتمـی
که به کشور اطریش سفر نمـوده پرداخـت گردیـده اسـت امـا موصـوف بوردینـگ پـاس را کـه
بیانگر سفر شان میباشـد ارایـه نکـرده و در صـورت عـدم ارایـه بوردینـگ پـاس مبلـغ فـوق از
موصوف قابل تحصیل میباشد.
 از اثــر بازرســی حوالــه شــماره ( )15مــورخ  1392/11/19مبلــغ ( )235،053افغــانی ()26روزه جیــب خــرچ بــرای هری ـ رحمــت اهلل رئــیس تطبیــق تکنــالوژی ،اهلل یــار کارشــناس،
محمــد ابــوبکر آمــر حفاظــت اشــعه ،نفیســه مــدیر اســتعمال اشــعه ،وژمــه کارشــناس ،ســید
نعــیم مــدیر جوازنامــه هــا ،مــرزا محمــد متخصــص و محمــد عثمــان آمــر تطبیقــات انــرژی
هســتوی ک ـه بــه کشــور انــدونیزیا ســفر نمــوده انــد پرداخــت گردیــده اســت امــا کارمنــدان
مذکور بوردینگ پـاس را کـه بیـانگر سـفر شـان میباشـد ارایـه نکـرده انـد و در صـورت عـدم
ارایه بوردینگ پاس مبلغ فوق از کارمندان مذکور قابل تحصیل میباشد.
 از اثــر بازرســی حوالــه شــماره ( )174مــورخ  1395/5/12مبلــغ ( )171،185افغــانی ()7روزه جیــب خــرچ و کرایــه بــه هریــ بشــیراحمد متخصــص ،مرســل رئیســه متخصصــین،
ســبحان متخصــص ،عصــمت اهلل کارشــناس ،ثنــاء اهلل متخصــص ،نفیســه متخصــص ،ســید
نعــیم مــدیر جوازنامــه و محمــد یــونس کارشــناس کــه بــه کشــور اطــریش ســفر نمــوده انــد
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پرداخــت گردیــده اســت امــا کارمنــدان مــذکور بوردینــگ پــاس را کــه بیــانگر ســفر شــان
میباشد ارایه نکرده اند و در صورت عـدم ارایـه بوردینـگ پـاس مبلـغ فـوق از نـزد آنهـا قابـل
تحصیل میباشد.
 از اثــر بازرســی حوالــه شــماره ( )182مــورخ  1393/6/26مبلــغ ( )100،170افغــانی ()15روزه جیــب خــرچ و کرایــه بــه هری ـ بســم اهلل مــدیر نشــرات ،جاویــد متخصــص و جاویــد
احمد مدیر تحلیـل و تصـنیف کـه بـه کشـور هندوسـتان سـفر نمـوده انـد پرداخـت گردیـده
است اما کارمندان مذکور بوردینـگ پـاس را کـه بیـانگر سـفر شـان میباشـد ارایـه نکـرده انـد
و در صورت عدم ارایه بوردینگ پاس مبلغ فوق از نزد آنها قابل تحصیل میباشد.
 از اثــر بازرســی حوالــه شــماره ( )194مــورخ  1394/6/11مبلــغ ( )111،378افغــانی دو روزهجیب خرچ و کرایـه بـه محتـرم عبـدالحی نظیفـی رئـیس کمیسـیون عـالی انـرژی اتمـی کـه
به کشـور اطـریش سـفر نمـوده پرداخـت گردیـده اسـت امـا موصـوف بوردینـگ پـاس را کـه
بیانگر سفر شان میباشـد ارایـه نکـرده و در صـورت عـدم ارایـه بوردینـگ پـاس مبلـغ فـوق از
موصوف قابل تحصیل میباشد.
سفارش
کمیسیون محترم عالی انـرژی اتمـی در قسـمت تحصـیل مصـارف بـدون اسـناد حـامی اقـدام و
تــدابیر الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا و تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت
اتخاذ نمایند.
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 .38اداره مستقل ارگانهای محلی
بخش والیتی
 .1ریاست مالی و اداری والیت فراه

( نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .1.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )174.930افغانی بابت تفاوت ( )7فیصد مالیه باقیمانده در سال  1395از تاالر
پذیرائی ستاره شهر تحصیل نشده است.
 حواله های شماره ( )1834مورخ  1395/2/25مبلغ ( )1199800افغانی منجمله مبلغ ()499800افغانی بابت مصارف غذا ،حواله شماره ( )6451مورخ  1395/9/13مبلغ ( )1199800افغانی منجمله
مبلغ ( )499800افغانی بابت مصارف غذا ،حواله شماره ( )3957مورخ  1395/7/15مبلغ
( )1199800افغانی منجمله مبلغ ( )499800افغانی بابت مصارف غذا ،حواله شماره ( )2285مورخ
 1395/3/24مبلغ ( )1199800افغانی منجمله مبلغ ( )499800افغانی بابت مصارف غذا ،حواله
شماره ( )3136مورخ  1395/5/23مبلغ ( )1199800افغانی منجمله مبلغ ( )499800افغانی بابت
مصارف غذا که جمعاً مبلغ ( )2499000افغانی را احتوا مینمایند ،بابت تهیه غذا به تاالر پذیرائی
ستاره شهر پرداخت گردیده ،که از حواله های متذکره سه فیصد مالیه وضع و هفت درصد مالیه
مبلغ ( )174930افغانی باقیمانده است که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست مالی و اداری والیت فراه مبلغ ( )247،643افغانی بابت محصول صفایی سالهای
 1396 -1391از شاروالی فراه مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نگردیده است.

 .2ریاست مالی و اداری والیت بادغیس

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست مالی و اداری والیت بادغیس بابت سالهای گذشته از مدرک صرفیه آب مبلغ
( )359،100افغانی از آمریت آبرسانی آن والیت مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت
نگردیده است .ایجاب مینماید تا به مالحظه اسناد اصولی در تصفیه دیون مربوطه خویش
اقدام نمایند.
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 .2.2عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )149،750افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1395از شرکت لوژستیکی منصور
مصطفی تحصیل نشده است.
 قرارداد ده قلم موبل و فرنیچر با شرکت لوژستیکی منصور مصطفی از تاریخ  1395/7/22برایمدت ( )15روز به ارزش مبلغ ( )1497500افغانی عقد گردیده ،قرار بل شماره ( )392مورخ
 ،1395/8/22شرکت متذکره با تاخیر مدت ( )15یوم لوازم شامل قرارداد را به ریاست مالی و
اداری والیت بادغیس اکمال نموده است ،بناً بر طبق بند ششم ماده ( )108طرزالعمل تدارکات
مبلغ ( )149750افغانی بابت ده درصد جریمه از شرکت لوژستیکی منصور مصطفی قابل
تحصیل است.
 .3ریاست مالی و اداری والیت میدان وردک

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .3.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )528،656افغانی بابت اضافه پرداخت در سال  1395از شـرکت مالکاکـا امرخیـل
تحصیل نشده است.
 قرارداد چهار قلم جنس (اجناس ،روغنیات ،محروقات و قرطاسیه) در سال مالی  1395با شرکتمال کاکا امرخیل به مبلغ ( )4538830افغانی عقد گردیده ،بمالحظه اسناد و معلومات ارایه شده
ریاست مالی و اداری والیت میدان وردک مجموع حواله های تادیاتی به جانب قراردادی مبلغ
( )5067486افغانی را احتوا میدارد که نظر به حجم پولی قرارداد مبلغ ( )528656افغانی اضافه
تادیه را نشان میدهد ،از اینکه شعب ذیربط در قسمت اضافه تادیه مورد بحث کدام دالیل موجه
حسابی و قانونی ارایه نداشته اند ،بناً مبلغ ( )528656افغانی از مال شرکت متذکره قابل
تحصیل دانسته میشود.
 .4ریاست مالی و اداری والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .4.1اضافه پرداخت
مبلغ ( )110،850افغانی اضافه پرداخت در سال مالی  1395از قدرت اهلل قراردادی تحصیل
نشده است.
قرارداد روغنیات فی مابین ریاست مالی و اداری مقام والیت و شرکت الهام صدر بابا از تایخ
 1394/12/29الی  1395/9/30عقد گردیده ،بمالحظه قرارداد ،نرخ فی لیتر تیل دیزل مبلغ ()52
افغانی و فی لیتر تیل پطرول مبلغ ( )53افغانی میباشد ،اما طوریکه حواله های تادیاتی آن مالحظه
گردیده ،در برخی از حواله های آن اضافه تادیه صورت گرفته است که حسب ذیل توضیح میگردد:
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 قرار حواله شماره ( )35مورخ  1395/1/7و م  7شماره ( )2مورخ  1395/1/5مقدار ( )4200لیترتیل پطرول فی لیتر مبلغ ( )58.5افغانی و مقدار ( )13500لیتر تیل دیزل فی لیتر مبلغ ()58.5
افغانی به قرارداد مجرا داده شده ،که در هر لیتر تیل دیزل مبلغ ( )6.5افغانی جمعاً مبلغ
( )87750افغانی و در فی لیتر تیل پطرول مبلغ ( )5.5افغانی جمعاً مبلغ ( )23100افغانی اضافه
تادیه را نشان میدهد  ،بناً مبلغ ( )110850افغانی قدرت اهلل قراردادی قا بل تحصیل است.
 .5.1عدم پرداخت کرایه
مبلغ ( )1،404،000افغانی بابت کرایه در سال مالی  1395از قنسلگری پاکستان مقیم در
والیت ننگرهار تحصیل نشده است.
 مطابق به گزارش هیشت قبلی ،تعمیر رهایشی والی والیت ننگرهار از سال  1384به اینطرفبدسترس قنسلگری پاکستان مقیم والیت ننگرهار قرارداد شده و هیچ نوع اسناد پیرامون تسلیمی
تعمیر در آن اداره به مالحظه نرسید و به اساس معلومات شعبات ذیربط تعمیر مربوطه از طرف
والی وقت برای قنسلگری بدون اسناد و عقد کدام پروتوکول و بدون کرایه بدسترس آنها گذاشته
شده است ،هیشت قبلی مطابق به معلومات رهنمای معامالت کرایه حویلی متذکره از قرار فی ماه
مبلغ ( )117000افغانی تثبیت کرایه نموده که کرایه ی ساله آن (سال مالی  )1395حاوی مبلغ
( )1404000افغانی میشود ذمت قنسلگری پاکستان قابل تحصیل دانسته شده است ،در قسمت
تحصیل آن اقدام نمایند  ،بناً مطابق به کرایه تثبیت شده هیشت قبلی اداره عالی تفتیش مبلغ
( )1404000افغانی بابت کرایه سال  1395از قنسلگری پاکستان مقیم والیت ننگرهار قابل
تحصیل است.
 .5ریاست مالی و اداری والیت تخار

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1395-1393

 .5.1کم سنجشی مالیه
مبلغ ( )121،966افغانی بابت کم سنجشی مالیه در سال  1394از عبدالطیف والی اسبق
والیت تخار تحصیل نشده است.
قرار م )169( 16-مورخ  1394/2/13مبلغ ( )1086609افغانی معاش برج ،م )112( 16-مورخ
 1394/1/15مبلغ ( )1098313افغانی معاش ماه حمل ،م 1393/12/4 )28( 16-مبلغ ()951229
افغانی معاش برج دلو ،م 1393/2/16 )203( 16-مبلغ ( )928368افغانی معاش برج ثور کارمندان
به حساب میوند بان انتقال گردیده ،بمالحظه حواله های متذکره از معاش و خرچ دسترخوان
محترم عبدالطیف والی اسبق والیت تخار مالیه کمتر وضع گریده ،همچنان سایر حواله های تادیاتی
نیز توسط هشیت بازرسی گردیده ،که در نتیجه از معاش و خرچ دسترخوان نامبرده جمعاً مبلغ
( )121966افغانی مالیه کمتر وضع گردیده که ذمت موصوف قابل تحصیل است.
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 22.3مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )1،080،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی در سال  1395از الحاج محمد
فرید معـــاون والیت تخار تحصیل نشده است.
قرار حواله ( 1395/3/14 )237مبلغ ( )30000افغانی 1394/8/25 )694( ،مبلغ ( )210000افغانی
بابت خرچ دسترخوان ماه های ثور الی عقرب 1394/1/6 )109( ،مبلغ ( )90000افغانی بابت خرچ
دسترخوان ماه جدی الی حوت ،حواله شماره ( 1395/7/25 )603مبلغ ( )60000افغانی بابت خرچ
دسترخوان برج سنبله و میزان و سایر حواله ها از بابت سالهای  1395 -1393جمعاً مبلغ
( )1080000افغانی بابت خرچ دستـــر خوان برای الحاج محمد فرید معـــاون والیت پول خــرچ
دسترخوان تادیه گردیده  ،از اینکه شعب ذیربط ریاست مالی و اداری والیت تخار پیرامون پرداخت
وجوه متذکره تحت نام خرچ دسترخوان  ،احکام مقام عالی ریاست ج.ا.ا .را به هشیت بررسی ارایه
ننموده و در زمینه کدام حکم ریاست جمهوری نیز اخذ نگردیده ،بناً وجوه متذکره از محمد فرید
معاون والی تخار قابل تحصیل میباشد.
 .5.2عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلــغ ( )294،991افغــانی بابــت جریمــه تــأخیر در ســال مــالی  1396از شــرکت
ساختمانی و سرک سازی عمران جالل تحصیل نشده است.
 قــرارداد ترمیمــات ســاختمانی ســاحات مــورد نیــاز مقــام والیــت تخــار بــه مبلــغ ()2949910افغــانی از تــاریخ  1396/5/1الــی  1396/7/30بــا شــرکت ســاختمانی و ســرک ســازی عمــران
جالل عقد گردیده؛ به مالحظـه اسـناد کـار پـروژه متـذکره بـه تـاریخ  1396/9/18خـتم گردیـد
کــه مــدت ( )48روز تــاخیر را نشــان میدهــد؛ گرچــه بــه اســاس پیشــنهاد شــماره ( )421مــورخ
 1396/9/8مــدیریت تهیــه و تــدارکات ،آمریــت تهیــه و خــدمات ریاســت مــالی و اداری والیــت
تخار که عنـوانی مقـام والیـت تخـار صـورت گرفتـه ،بـرای کـار پـروژه متـذکره مـدت یـ مـاه و
پـنج روز ( 1396/8/1الــی  )1396/9/5تمدیـد خواســته کــه تمدیـد متــذکره نیـز منظــور گردیــده
اســت ،امــا از اینکــه پیشــنهاد متــذکره بــه تــاریخ  1396/9/8یعنــی ســه روز بعــد از خــتم تمدیــد
( )1396/9/5صــورت گرفتــه ،بنـاً تمدیــد متــذکره از جانــب هشیــت مجــرا داده نشــده اســت ،بــا
در نظــر داشــت مــاده یکصــدو هشــتم طرزالعمــل تــدارکات قــراردادی متــذکره تــابع جریمــه قــرار
میگرد ،که مبلغ ( )294991افغانی از شرکت متذکره قابل تحصیل میباشد.
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 .6ریاست مالی و اداری والیت بلخ

(نتایج

بازرسی سال مالی )1396

 .6.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )212،640افغـانی بابـت جریمـه تـأخیر در سـال مـالی  1396از شـرکت محمـد
اسحق ابراهیمی تحصیل نشده است.
 قــرارداد ترمیمــات و بازســازی انتظــار خانــه تعمیــر حرمســرای مقــام والیــت بلــخ بــه مبلــغ( )2126400افغــانی بــرای مــدت شــش مــاه از تــاریخ  1395/12/26الــی  1396/6/26بــا شــرکت
محمــد اســحاق ابراهیمــی عقــد گردیــده؛ بــه مالحظــه اســناد ،درخواســتی شــرکت (تــاریخ
( )1396/10/10و مکتــوب شــماره ( )204مــورخ  1396/10/30ریاســت شهرســازی و مســکن
والیت بلخ ،قرارداد متذکره کـار پـروژه را بـه وقـت و زمـان معـین آن تکمیـل نکـرده و مـدت ()4
مــاه تــاخیر رونمــا گردیــده؛ بنــاءً مبلــغ ( )212640افغــانی بابــت ده درصــد جریمــه تــاخیر از
شرکت محمد اسحق ابراهیمی اقدام نمایند.
 .7ریاست مالی و اداری والیت سرپل

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .7.1مصارف بدون اسناد حامی
مبلغ ( )250،000افغانی بابت مصارف بدون اسناد حامی در سال  1396از وزیر محمد فرزند
ثمر الدین مدیر عمومی اجرائیه ولسوالی سوزمه قلعه تحصیل نشده است.
 بـــه اســـاس مکتـــوب شـــماره ( )1667-1661مـــورخ  1396/9/20آمریـــت محتـــرم اســـتخدامریاست منابع بشری مقـام والیـت سـرپل ،وزیـر محمـد فرزنـد ثمـر الـدین مـدیر عمـومی اجرائیـه
ولســوالی ســوزمه قلعــه منحیــث وارســی کننــده امــور توظیــف گردیــده  ،نــامبرده از بــرج قــوس
ســال  1396الــی بــرج حمــل ســال  1397از امتیــازات وجــه دسترســی بســت مــذکور اســتفاده
نمــوده و مــاهوار مبلــغ ( )50000افغــانی جمع ـاً ( )250000افغــانی پــول وجــه دسترســی بــرای
نــامبرده پرداخــت گردیــده ،ازینکــه پیرامــون سرپرســتی نــامبرده حکــم مقــام محتــرم ریاســت
جمهــوری سـالمی افغانســتان اخــذ نگردیــده ،بنـاً مبلــغ ( )250000افغــانی ذمــت موصــوف قابــل
تحصیل است.
 .7.2عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )1،012،578افغانی در سال  1396و مبلغ ( )458،631افغانی از سالهای گذشته الی
سال مالی  1395بابت طلبات از افراد و اشخاص تحصیل نشده است.
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به اساس معلومـات ارایـه شـده شـعب ذیـربط ،ریاسـت مـالی و اداری والیـت سـرپل ،ریاسـت
متــذکره از بابــت ســال هــای گذشــته الــی ســال مــالی  1395مبلــغ ( )458631افغــانی و از
بابت سال مالی  1396مبلغ ( )1012578افغانی باالی افراد و اشخاص طلب دارد.
 .8ریاست مالی و اداری والیت بدخشان

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1395

 .8.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )2،342،000افغانی بابت پیشکی محسوب ناشده در سال مالی  1396که برای سید
فضل الدین طور تحویل حواله گردیده ،تحصیل نشده است ،الزم است تا در قسمت
تحصیل آن اقدام نمایند.
 .8.2دیون تصفیه ناشده
ریاست مالی واداری والیت بدخشان مبلغ ( )1،965،000افغانی بابت قرارداد تیل از حبیب
اهلل قراردادی مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .9ریاست مالی و اداری والیت کندهار

(نتایج بازرسی سالهای مالی )1396-1394

 .9.1دیون تصفیه ناشده
ریاست مالی و اداری والیت کندهار مبلغ ( )7،000،000افغانی بابت صرفیه برق از شرکت
برشنا مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است ،که به مالحظه اسناد اصولی در
قسمت تصفیه و پرداخت آن اجراأت نمایند.
 .10ریاست مالی و اداری والیت نیمروز

(نتایج بازرسی سال مالی )1396-1394

 .10.1دیون تصفیه ناشده
ریاست مالی و اداری والیت نیمروز مبلغ ( )4،613،792افغانی بابت صرفیه برق از شرکت
برشنا مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است ،که به مالحظه اسناد اصولی در
قسمت تصفیه و پرداخت آن اجراآت نمایند.
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 .11ریاست مالی و اداری والیت پروان

(نتایج بازرسی سال مالی )1396-1394

 .11.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )1،172،788افغانی مالیه بابت خرچ دسترخوان از افردا مربوط تحصیل نشده است
طی سالهای مالی  1396-1394برای والی ،معاون والی و ی

تعداد ولسواالن مربوط والیت پروان،

در استحقاق معاشاتی ،خرچ دسترخوان یکجا با معاش تادیه گردیده ،اما از وجوه متذکره مالیه وضع
نگردیده ،افزون بر آن برای آنها پول ماکوالت نیز پرداخت گردیده که مالیه وجوه حواله بردگی
حسب ذیل سنجش و قابل تحصیل میباشد:
مبلغ ( )36186افغانی ذمت عبدالبصیر سالنگی والی اسبق بابت هفت ماهه خرچ دسترخوان.
مبلغ ( )186150افغانی ذمت محمد عاصم عاصم والی اسبق بابت پنج ماهه سال مالی  1394و
سالهای مالی (.)1396-1395
مبلغ ( )110794افغانی ذمت شاه ولی شاهد معاون والی بابت سالهای مالی (.)1396-1394
مبلغ ( )89260افغانی ذمت عبدالشکور ولسوال بگرام بابت سالهای مالی (.)1396-1394
مبلغ ( )88812افغانی ذمت احمد لمر ولسوال سید خیل بابت سالهای مالی (.)1396-1394
مبلغ ( )106764افغانی ذمت محمد صابر ولسوال سالنگ بابت سالهای مالی (.)1396-1394
مبلغ ( )89952افغانی ذمت محمد اکوگل ولسوال شینواری بابت سالهای مالی (.)1396-1394
مبلغ ( )89438افغانی ذمت سمندر سکندری ولسوال جبل السراج بابت سالهای (.)1396-1394
مبلغ ( )104108افغانی ذمت سیف اهلل ولسوال کوه صافی بابت سالهای مالی (.)1396-1394
مبلغ ( )50029افغانی ذمت هدایت اهلل ولسوال سیاه گرد بابت سالهای مالی (.)1396-1395
مبلغ ( )31693افغانی ذمت احمد علی ولسوال سرخ پارسا بابت سال مالی (.)1394
مبلغ ( )56994افغانی ذمت سید فاضل شاه ولسوال سرخ پارسا بابت سالهای مالی ()1396-1395
مبلغ ( )43754افغانی ذمت محمد سعید ولسوال سیاه گرد بابت سال مالی (.)1395-1394
مبلغ ( )88854افغانی ذمت نور آقا ولسوال شیخ علی در سالهای (.)1396-1394
جمعاً مبلغ ( )1172788افغانی بابت مالیه از اشخاص فوق الذکر قابل تحصیل است.
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 .11.2دیون تصفیه ناشده
ریاســت مــالی و اداری والیــت پــروان مبلــغ ( )4،383،970افغــانی بابــت ســالهای
مالی  1396-1394به ترتیب ریل مقـروض میباشـد کـه تصـفیه و پرداخـت نشـده
است
مبلغ ( )2413364افغانی بابت صرفیه برق از شرکت برشنا.
مبلغ ( )1042414افغانی بابت صرفیه آب از شرکت آبرسانی.
مبلغ ( )928192افغانی بابت صفائی از ریاست شهرداری.
جمعاً مبلغ ( )4383970افغانی دیون ریاست متذکره را تشکیل میدهد.
 .12ریاست مالی و اداری والیت کابل

(نتایج بازرسی سال مالی )1395

 .12.1عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )214،200افغانی بابت باقیات در سال مالی  1395از مالکین دکاکین ولسوالی قره
باغ تصفیه و تحصیل نشده است.
در سـال مـالی  1395مـالکین تعـداد ( ) 62بـاب دکـان واقـع مرکـز ولسـوالی قـره بـاغ کرایــه
شانرا که جمعاً مبلغ ( )214200افغانی را احتوا می نماید  ،تحویل ننموده اند.
سفارش
ریاســت هــای مــالی و اداری والیــت هــای متــذکره در مــورد تحقــق و تطبیــق یافتــه هــای
بررســی اقــدام و تــدابیر الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا و تقویــه سیســتم کنتــرول
داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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اداره عالی بررسی

بخش چهارم
گزارش نتایج بررسی در شاروالی ها
اداره عالی بررسی طبق پالن بازرسی سال مالی  ،1397بررسی رعایت قوانین و مقررات را پیرامون امور
سال مالی1396و برخی سال های قبل در ( )45شاروالی و نواحی مربوط آنها در مرکز و والیات اجرا
نموده که نتایج و یافته های اداره عالی بررسی در مورد بازرسی شاروالیها قبالً به تفصیل جهت تحقق
یافته ها ،مشاهدات و نظریات اصالحی بررسی به مراجع ذیربط ارسال شده است ،به منظور جلوگیری از
ازدیاد حجم گزارش صرف موارد عمده یافته های بررسی که (یکصد هزار افغانی) و باالتر از آن میشود
شامل این گزارش گردیده است ،مشاهدات و یافته های بررسی که کمتر از یکصد هزار افغانی بوده با
سائر مشاهدات بررسی قبالً جهت تحصیل و تحقق به مراجع مربوط فرستاده شده است ،در این گزارش
سیستم کنترول داخلی و باز نگری تفتیش داخلی ،وضعیت قانونی (معیارها) مشاهدات و یافته های
بررسی به ترتیب ارایه میشود.

ارزیابی کنترول داخلی و باز نگری تفتیش داخلی

.4.1

شاروالی ها در مرکز و والیات کشور مکلف به عرضه خدمات بهتر در عرصه های مختلف به همشهریان و
رعایت قوانین و مقررات ،پالیسی ها و طرز العمل ها در اجراآت مربوطه می باشند ،جهت رسیدن به
اهداف و اجرأت موثر ،ایجاد و پیگیری از تطبیق کنترول های داخلی در اجراأت آنها ضروری پنداشته
میشود.
سیستم کنترول داخلی عبارت از ی

میکانیزم یا تنظیمات ایجاد شده توسط هیشت رهبری مرجع برای

سازماندهی ساختارها ،طرزالعمل ها و مراحل برای دستیابی به اهداف و مقاصد تعین شده مربوط می
باشد ،بر اساس بهترین شیوه های بین المللی ،سیستم کنترول داخلی ی
میکانیزم به عنوان ی

بخش مهم اداره بوده ،این

پروسه درست ایجاد شده و توسط هیشت رهبری مرجع به منظور رفع خطرات در

برابر اهداف و مقاصد مرجع طرح گردیده و به مقام رهبری اداره اطمینان میدهد که در اجراآت آنها
اهداف عمومی ذیل بدست میآید:
.5
.6
.7
.8

مطابقت اجراأت مراجع با قوانین ،مقررات ،قواعد و صالحیت های بودجوی.
اعتبار بخشیدن به دفاتر مالی ،حسابی و گزارشدهی مالی.
حفظ منابع و دارائی ها در برابر ضررها ،سرقت ،سوء استفاده و تقلب و اجرای مکلفیت های
حسابدهی.
تنظیم عملکردها با در نظر داشت اصول اقتصادیت ،موثریت و مفیدیت.
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همچنان برای بدست آوردن اهداف فوق الذکر ،سیستم کنترول داخلی شامل تشکیالت ،ساختار،
روشها ،طرزالعمل ها ،مراحل ،معیارها و سیستم ها میباشد ،برای دستیابی به اهداف کلی ،عناصر
سیستم کنترول داخلی شامل محیط کنترولی ،فعالیتهای کنترولی ،ارزیابی خطر ،اطالعات ،روابط و
نظارت میباشد ،کار تفتیش داخلی جزء الزم نظارت از کنترول داخلی بوده و باید به اداره مربوطه
ارزیابیهای مورد نیاز را از کار کرد و موثریت سیستم کنترول داخلی فراهم سازد.

-

بر اساس فقره  53معیارهای بین المللی نهاد های عالی تفتیش ( )ISSAI 400در بررسی رعایت
قوانین و مقررات ،بازرسی عمدتاً روی سیستم های کنترولی اجراء گردیده که اداره را در تطبیق
قوانین و مقررات کم

و یاری می رساند .مطابق به معیارات فوق مفتش باید مطالعه نماید که آیا

کنترول داخلی مناسب در مطابقت با محیط کنترولی قرار دارد تا اینکه تمام جوانب تضمین کننده
رعایت فعالیت های اداره با قوانین و صالحیت های آن باشد ،همچنان مطابق به فقره (ISSAI 54
) 400مفتشین باید جهت شناسایی خطر عدم رعایت ،ارزیابی خطر را در مراجع انجام دهد ،و مطابق
به فقره  (ISSAI 400) 55مفتشین باید خطر تقلب را در نظر بگیرند .مفتشین باید خطر عوامل
تقلب را در فعالیت ارزیابی خطر شامل ساخته و هنگام اجراء تفتیش واقعات خطرات احتمالی را
خاطر نشان سازند.
-

منحیث بخشی از بررسی رعایت قوانین و مقررات که پیرامون سال مالی  1396راه اندازی گردیده
است ،اداره عالی بررسی وضعیت و اجراأت بررسی داخلی و کنترول های داخلی را در شاروالی ها
مرور نموده است که نتایج آن به تفکی

زیر ارایه میشود :

الف  :ارزیابی سیستم کنترول داخلی
اجرای بررسی رعایت قوانین و مقررات در شاروالی ها نشان دهنده ضعف و یا نبود کنترول های داخلی
در مراحل مختلف اجراأت ادارات متذکره بوده که سبب بروز اشتباهات و تخطی ها در اجراأت گردیده
است که موارد عمده آن ذیالً ارایه میشود :
 در برخی شاروالی ها ،پرداخت های پیشکی به اشکال مختلف صورت گرفته که در زمان معینآن بنابر عوامل مختلف محسوب و مجرا نگردیده است به گونه مثال مبلغ( )344940افغانی در
سال 1396در شاروالی شهر مزار شریف ،مبلغ( )5480560افغانی در سال مالی  1395در
شاروالی کندهار  ،مبلغ ( )430553افغانی در شاروالی شهر جالل آباد و مبلغ ( )406727افغانی
در شاروالی شبرغان در سال  1395تادیه شده اما بنابر ضعف کنترول داخلی تصفیه و تحصیل
نشده است.
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عدم آگاهی از احکام قوانین ،مقررات ،طرزالعمل ها و عدم توجه به صرفه جویی در مصارف
شاروالی ها بنابر موجودیت ضعف در سیستم کنترول داخلی سبب شده تا به ارزش مبلغ
( )1729000افغانی بابت پرداخت های نادرست در سال  1396از بودجه شاروالی کابل مصارف
غیر موجه صورت گرفته است.
مبلغ( )58264240افغانی بابت عدم وضع جریمه تأخیر و حق االجاره در رساندن قیر به جانب
شاروالی کابل از شرکت خدمات لوژستکی براق انترنشنل در سال مالی  1396تحصیل نشده
است .
موارد عدم پرداخت کرایه در بعضی نواحی شاروالی کابل به مالحظه رسیده چنانچه
مبلغ( )22834538افغانی بابت عدم پرداخت کرایه در ناحیه چهارم ،مبلغ ( )13952631افغانی
در ناحیه پانزدهم و مبلغ ( )10003356افغانی در ناحیه شانزدهم والیت کابل در سال 1396
تحصیل نشده است.
بنابر عدم ایفای تعهدات قراردادی ها در برخی نواحی شاروالی کابل جریمه تاخیر وضع نشده به
گونه مثال مبلغ ( )2740144افغانی در ناحیه چهارم در سال مالی 1396و مبلغ ()1200402
افغانی در ناحیه شانزدهم از مستاجرین در سال  1395تحصیل نگردیده است .
برعالوه شماری از مستاجرین جایدادها ،در برخی نواحی شاروالی کابل کرایه و جریمه ذمت
شان را به وقت معینه به حساب مربوط تحویل نکرده که ناشی از بی توجهی کارمندان و ضعف
کنترول داخلی در زمینه میباشد ،به گونه مثال مبلغ ( )8400203افغانی جریمه کرایه در
شاروالی والیت غزنی ،مبلغ ( )438816افغانی جریمه در شاروالی جوزجان و مبلغ ()1441156
افغانی در شاروالی والیت فراه در سال  1395از مستاجرین مربوط تحصیل نشده است.
موارد عدم تحویلی قیمت زمین توزیع شده در برخی شاروالیها به مالحظه رسیده ،به طور مثال
مبلغ ( )67307375افغانی در شاروالی شبرغان ،مبلغ ( )269500افغانی در شاروالی شهر قالت
و مبلغ ( )46765761افغانی در شاروالی والیت سرپل در سال  1396از ادارات دولتی و اشخاص
تحصیل نشده است.
در اکثر نواحی شاروالی کابل محصول صفائی از جایدادهای ادارات دولتی ،مالکین جایدادهای
رهایشی وجایدادهای تجارتی که وجوه قابل مالحظه را نشان میدهد ،در تحصیل آن توجه الزم
صورت نگرفته است ،برعالوه ضعف کنترول داخلی باعث عدم تحصیل محصول صفایی در برخی
جایدادها گردیده است به گونه مثال عدم تحصیل مبلغ ( )2552496افغانی در سال  1396از
جایدادهای تجارتی در ریاست ناحیه اول شاروالی کابل  ،مبلغ ( )10989331افغانی در ریاست
ناحیه چهارم و مبلغ ( )161375افغانی در ریاست ناحیه هشتم از جایداد های دولتی و تجارتی
در سال  1396تحصیل نگردیده است.
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در برخی شاروالی ها مصارف بدون اسناد حامی صورت گرفته که نمایانگر ضعف کنترول داخلی
میباشد به گونه مثال مبلغ ( )284000افغانی مصارف بدون اسناد در سال  1396از اشخاص
مربوط در شاروالی کابل تحصیل نشده است.
در برخی شاروالیها موارد کم کاری به مالحظه رسیده که در تحصیل آن از قراردادیها اقدام
نشده است به گونه مثال مبلغ ( )268933افغانی بابت کم کاری درشاروالی کابل از مستاجر
مربوطه تحصیل نشده است.
نسبت ضعف کنترول داخلی موارد عدم تصفیه و تحصیل باقیات به مالحظه رسیده است به گونه
مثال مبلغ ( )19821002افغانی از معتمدین ،اشخاص و کارمندان مربوط از سالهای گذشته الی
 1395در شاروالی کابل تصفیه و تحصیل نشده است.
موارد عدم تحصیل مالیه از قراردادیها در برخی شاروالیها به مالحظه رسیده است ،طور نمونه
مبلغ ( )1473408افغانی بابت مالیه در شاروالی جالل آباد در سال  1395از قراردادیهای
مربوطه تحصیل نگردیده است.
در برخی شاروالی ها نسبت ضعف کنترول داخلی موارد عدم تحویلی محصول بلبوردها به
مالحظه رسیده ،به گونه مثال مبلغ ( )14063364افغانی در سال  1396از شرکت های مربوط
در شاروالی کابل تحصیل نگردیده.
در بعضی شاروالی ها مصارف خالف نورم روغنیات صورت گرفته به گونه مثال مقدار ()14800
لیتر تیل پطرول و مقدار ( )6400لیتر تیل دیزل در شاروالی کابل خالف نورم روغنیات توزیع
گردیده که از اشخاص مربوط مطابق نرخ روز قابل بازگشت است.
در نواحی که پالن تفصیلی (پروژه های رهایشی) در مرحله تطبیق قرار میگیرد ،بر اجراأت
ابتدایی بمنظور کامیابی پروژه ها مانند ،سرک کشی ،سیستم آبرسانی ،سیستم برق رسانی،
مخابرات ،تکنالوژی معلوماتی ،کانالیزسیون ،مراکز صحی ،معارف و غیر هکه جز اولویت های ی
پروژه میباشد ،کمتر توجه صورت میگیرد.
در مورد کنترول ساختمانهای اساسی ،مراقبت فنی و تخنیکی که جزء از وظایف عمده ریاست
کنترول ساختمانها است اجراأت الزم صورت نگرفته است ،و خطر غصب جایدادها ،اعمار
ساختمانهای خود سر در ساحات پالنی و غیر پالنی حتی تپه های سبز نیز کاهش نیافته است،
به طور مثال ساحات مربوط نواحی شاروالی کابل.
میکانیزم مناسب برای تشخیص افراد مستحق و بی سرپناه و توزیع نمرات رهایشی به آنها به
اساس عدالت اجتماعی در بخش ملکیت ها ترتیب نگردیده است.
همچنان شاروالی ها در تنظیم مارکیت ها ،ایجاد سهولت به مستهلکین و فروشنده ها ،تعین
ساحه مشخص به دست فروشان ،کراچی ها و جلوگیری از پیش برآمده گی های دکاکین و
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اصناف و انجام فعالیت های گوناگون اقتصادی بروی جاده ها و پیاده روها که باعث اذیت و آزار
عابرین میگردد نایل نگردیده است ،به طور مثال ساحات مربوط نواحی شاروالی کابل.
 نسبت عدم موجودیت سیستم کنترول داخلی ،برای انجینیران مراقبت کننده در نواحی که ازامور ساختمانی نظارت و مراقبت مینماید ،الیحه وظایف و پالن رهنمودی و چ لست ها و یا
طرزالعملها ،که به اساس آن طبق نقشه ارزیابی ها از امور ساختمانی صورت گیرد ،ترتیب
نگردیده و بدسترس شان قرارداده نشده است.
 در اکثر شهر های مسکونی مالحظه گردیده است که حفظ الصحه محیطی از جانب شاروالیهاکه جز از وظایف شان میباشد و وجوه هنگفتی به این منظور بمصرف میرسد ،توجه الزم صورت
نگرفته ،کم رنگ بودن ساحات سبز و پارک ها ،نبود ساحات معین برای تدفین ،آلودگی آب
آشامیدنی ،ناکافی بودن فعالیت بخش های تنظیفی ،عدم کنترول جدی از اعمار بلند منزل ها
در بین منازل رهایشی ،نبود چاه های سپتی معیاری و ...تاثیرات ناگوار باالی محیط زیست
وارد نموده است.
 در برخی شاروالیها در قسمت تطبیق کامل مشاهدات و یافته های بررسـی کـه رسـماً بـه آنهـافرستاده شده توجه الزم صورت نگرفته ،این امر سبب جلوگیری از تحصیل حقوق دولت و رفـع
کاستی ها و ضعف های کنترولی در اجراأت آنها گردیده به گونه مثال در تحصیل و تصفیه مبلغ
( )28698598افغانی بابت عدم تحویلی محصـول بلبوردهـا بـا افـزودی مبلـغ ()344383176
افغانی جریمه تاخیر ،مبلغ ( )555091افغانی بابت تفاوت کریـدت کـارت  ،مبلـغ ()1245403
افغانی بابت پرداخت و خریداری هـای غیـر ضـروری در سـال  1395در شـاروالی کابـل ،مبلـغ
( )233318افغــانی بابــت کرایــه و جریمــه ســال  1395در شــاروالی شــهر جــالل آبــاد ،مبلــغ
()129024افغانی بابت کرایه و جریمه در شاروالی اسدآباد کنرها ،مبلـغ ( )23335944افغـانی
بابت قیمت زمین سال  1396در شاروالی شهر قالت والیت زابل ،مبلغ ( )1593248افغانی بابت
کرایه و جریمه در شاروالی شهر شبرغان والیـت جوزجـان در سـال  ،1394مبلـغ ()4086066
افغانی بابت محصول صفایی در شاروالی شهر فراه ،مبلغ ( )1100343افغانی بابت قیمـت جـواز
صنفی و جریمه سال  1395شهر نیلی والیت دایکندی ،مبلـغ ( )177611افغـانی بابـت کرایـه،
مبلغ ( )4192436افغانی صفایی منازل رهایشی ،مبلغ ( )26810032افغـانی تهجـایی و غرفـه
های موقتی سال  1395در شاروالی والیت غزنی  ،مبلغ ( )2695996افغانی بابت صـفایی سـال
 1396در شاروالی شهر گردیز والیت پکتیا تحصیل نشده است .مبلغ ( )8786055افغانی بابـت
صفایی ،مبلغ ( )493791385افغانی دیون تصفیه ناشده در شاروالی شـهر مـزار شـریف ،مبلـغ
( )11883560افغانی بابت پیشکی ها ،مبلغ ( )25432511افغانی بابت صفایی سـال  1395در
شاروالی شهرکندهار ،مبلغ ( )156847افغانی بابت باقیات سالهای گذشـته در ناحیـه شـانزدهم
شاروالی کابل ،مبلغ ( )826392افغانی بابت تکس لوایح در سال  1395ناحیه سیزدهم شاروالی
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کابل ،مبلغ ( )173312افغانی بابت محصول صفایی جایدادهای تجارتی و مخـتلط سـال 1396
ناحیه دوازدهم شاروالی کابل ،مبلغ( )565652افغانی بابت محصول صفایی جایداد های تجارتی،
مبلغ ( )4342389افغانی در ادارات دولتی در سال  1395در ناحیه دهم شاروالی کابـل ،مبلـغ
( )1616375افغانی بابت محصول صفایی ادارات دولتـی ،مبلـغ ( )2171066افغـانی از جایـداد
های رهایشی در سال  1396در ناحیه هشـتم شـاروالی کابـل ،مبلـغ ( )892530افغـانی بابـت
محصول صفایی جایداد های تجارتی ،مبلغ ( )1664281افغانی از ادارات دولتی در سال 1395
در ناحیه پنجم شاروالی کابل ،مبلـغ ( )1570229افغـانی بابـت تکـس لـوایح اشـتهاری ،مبلـغ
( )272423افغانی بابت محصول صفایی جایدادهای تجـارتی در سـال  1396در ناحیـه چهـارم
شاروالی کابل ،مبلغ ( )2608565افغانی بابت جایداد های تجارتی سـال  1395در ناحیـه سـوم
شاروالی کابل ،مبلغ ( )115545افغانی بابت محصول صفایی جایدادهای رهایشی و کوهی ،مبلغ
( )2858796افغانی جایدادهای تجارتی سال  1395در ناحیه اول شاروالی کابل از افراد ،اصناف،
ادارات دولتی ،مستاجرین و قراردادیان مربوط تحصیل نشده است.
سفارش
ایجاب مینماید تا مسوولین محترم شاروالیها و نواحی مربوطه بخاطر بهبـود اجـراأت و جلـوگیری از
تداوم و تکرار موارد متذکره در مورد بهبود مدیریت مالی و استفاده مـؤثر از منـابع ،طـرح و تطبیـق
دقیق پالن های عوایدی ،تجدید کرایه جایدادها ،جلوگیری از تصرف جایداد های شاروالیها ،تحصیل
به موقع کرایه و حق االجاره جایداد ها ،جریمه تأخیر ،محصول صفایی ،تفاوت قیمت ،کم سنجشـی
مالیه ،قیمت زمین ،مصارف بدون اسناد حامی و تصفیه پرداخت های پیشـکی اقـدام نمـوده ،موانـع
قانونی را به خاطر کرایه دادن مجدد جایداد ها از طرف مستأجرین ایجاد ،از تصرف اضـافی سـاحات
خارج قرارداد توسط مستأجرین ،خریداری های پرچون جلوگیری نموده در ترتیب الیحه وظایف بـه
انجنیران مراقبت کننده نواحی ،تامین هماهنگی بین نواحی و شاروالی کابل اجراآت نموده و اقدامات
ابتدائی را در پروژه های رهایشی عملی و سیستم های کنترولی را به منظـور جلـوگیری از تـداوم و
تکرار موارد متذکره تقویه نمایند.
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.4.2وضعیت قانونی یافته های بررسی
اداره عالی بررسی در جریان بازرسی شاروالی ها موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و  ...را منحیث یافته
ها و مشاهدات بررسی تشخیص نموده ،الزم است تا قبل از تفصیل مشاهدات و یافته های بررسی،
معیارها (قوانین و مقررات) را که باالثر عدم رعایت آنها مشاهدات یافته های بررسی در شاروالی ها برمال
شده است ارایه نمائیم:










فقره( )1ماده ( )72قانون مالیات بر عایدات:
اشخاصی که دارنده جواز تجارتی نبوده مواد ،لوازم ،خدمات و امور ساختمانی را با ادارات دولتی،
شاروالی ها ،تصدیهای دولتی ،نهاد های خصوصی و سایر اشخاص قرارداد نمایند ،مکلف به تأدیه هفت
فیصد مالیه ثابت به عوض مالیات بر عایدات پنداشته میشوند ،این مالیه از وجوه قابل پرداخت وضع
میگردد برعالوه طبق فقره ( )2آن اشخاص دارنده جواز تجارتی که خدمات و مواد مندرج فقره  1این
ماده را با نهاد های متذکره انجام میدهند تابع دو فیصد مالیه قراردادی میباشند .مالیه مندرج این
فقره در مقابل مکلفیت های بعدی قابل محاسبه و مجرایی میباشد.
به اساس حکم نمبر( )258مورخ  1390/1/14مقام محترم ریاست جمهوری ،برای روئسای ریاست های
مستقل ماهوار مبلغ ( )6000افغانی بعوض مبلغ ( )120دالر ،برای معاونین ریاست های مستقل ماهوار
مبلغ ( )3750افغانی بعوض ( )75دالر و برای روئسای فوق و مافوق سیستم رتب ( )12گانه و بست
های اول و دوم سیستم جدید رتب و معاش ،مبلغ( )3000افغانی بعوض( )60دالر کریدت کارت اجرا
میگردد.
حکم شماره ( )485مورخ  1387/8/5مقام محترم ریاست جمهوری ،برای روئسا ،ماهوار( )200لیتر تیل
سهمیه داده شده ،اما توزیع و مصرف تیل ،برای معاونین ریاست ها (بست سوم) و سایر کارمندان پائین
رتبه ،در حکم مقام محترم ریاست جمهوری صراحت ندارد.
ماده ( )77مقرره تنظیم امور مالی و مصارف عامه چنین صراحت دارد :واحد های بودجوی مکلف اند به
منظور جمع آوری دیون مربوط تدابیر ذیل را اتخاذ نمایند .
 داشتن حسابات و اسناد مناسب در مورد تمام مدیونین بشمول مبالغ دریافت شده از پرداخت هایقسمی.
 ارجاع تصفیه به حارنوالی مشروط براینکه از نظر اقتصادی موثر باشد. بخش ( )5تعلیماتنامه محاسبه نقدی در خصوص محسوبی پیشکی ها تصریح نموده که تمام پیشپرداخت ها در جریان سال که صورت میگردد باید تصیفه گردد.
ماده ( )4مقرره محصول صفایی حکم مینماید :محصول صفایی از جایدادهای غیر منقول اشخاص
حقیقی و حکمی به اساس جدول قیمت گذاری اخذ میگردد.
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 ماده ( )5مقرره محصول صفایی حکم مینماید :اشخاص مندرج ماده ( )4این مقرره مکلف اند ،محصول
صفایی ملکیت خود را به حساب مخصوص شاروالی تحویل بان نماید.
 فقره شماره ( )21جلسه نمبر ( )38مورخ 1394/11/11کابینه ج.ا.ا چنین صراحت دارد:
حصول طلبات شاروالی کابل باالی ارگانهای دولتی و خصوصی حسب ذیل تصویب است.
 وزارت مالیه موظف است تا طلبات شاروالی باالی ارگانهای دولتی از بابت محصول صفایی بهاستثنای محصول خدمات میدان بین المللی حامد کرزی را از سر جمع بودجه ارگانهای دولتی
وضع و طبق تذکر جلسه به حساب شاروالی کابل انتقال دهد.
 فقره ( )2ماده ( )64قانون مالیات برعایدات تصریح میدارد :شخص حقیقی که اجناس یا خدمات را در
مقابل قیمت عرضه می نماید و عاید آن در هر ربع مبلغ هفتصدو پنجاه هزار افغانی و یا بیشتر از آن
باشد ،مکلف به پرداخت مالیه انتفاعی میباشد.
 فقره ( )3ماده ( )66قانون مالیات برعایدات تصریح میدارد :پنج فیصد عواید حاصله (قبل از وضع
کسرات) از خدمات هوتل ها یا مهمانخانه ها و رستورانت ها که عواید شان بیشتر از حد مندرج فقره
( )2ماده شصت و چهارم این قانون باشد.
ضمیمه شماره ( )4قانون محصول خدمات شهری
 فقره ( )1شرکت تبلیغات و اعالنات نمی تواند ،بدون اجازه شاروالی مربوط ،وسایل اشتهاری را نصب
نماید و لو در محالت شخصی باشد.
 فقره ( )2نصب وسایل اشتهاری در محالت شخصی با رعایت حکم مندرج فقره( )1این ماده بر اساس
توافق طرفین صورت میگیرد.
 ماده ( )12شرکت های تبلیغات و اعالنات و سایر اشخاص حقیقی و حکمی مندرج فقره ( )2ماده
چهارم این ضمیمه در صورت تخلف از موارد ذیل عالوه بر تادیه محصول حسب احوال از طرف شاروالی
مربوط جریمه نیز میگردند.
 بر اساس فقره ( )2آن اشخاص دارنده جواز که خدمات و امور ساختمانی مندرج فقره ( )1این ماده را با
نهادهای متذکره انجام میدهند تابع  2درصد مالیه قراردادی میباشند ،مالیه مندرج این فقره در مقابل
مکلفیت های مالیاتی بعدی قابل محاسبه و مجرایی میباشد.
 به اساس نامه شماره ( )1850مورخ  1391/10/9ریاست عواید شاروالی کابل که به واحـدهای دومـی
شان اصدار یافته است و به استناد استجوابیه وزارت محترم مالیه که در آن چنین آمده است (سنجش
عواید غیر مالیاتی در حالیکه در ظرف ده روز به حساب عواید دولت تحویل نگردد بروز یازد هم با ()12
درصد جریمه قابل تحصیل میباشد).
 ماده ( )2مقرره  :محصول صفایی وجوه نقدی معینی است ،که همه ساله در برابر انجام خدمات
شهری مطابق احکام این مقرره از اشخاص حقیقی و حکمی تحت شرایط مندرج مقرره اخذ میگردد.
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مطابق ماده ( )11قانون شاروالیها مصارف بودجه عادی و انکشافی از عواید تحصیل شده ثابت ،غیر
ثابت و دارایی موجود بان تمویل میگردد.
نامه شماره()TSI-4644مورخ 1388/3/13ریاسـت خـزاین وزارت محتـرم مالیـه ،ایـزاد  12درصـد
جریمه در معامالت که در ظرف سال مالی محسوبی آن ترتیب نگردیده و تصـفیه ناشـده باقیمانـده
متکی به فیصله های شـماره( )174مـورخ  1352/12/12و شـماره( )514مـورخ  1356/6/21بـورد
عواید که چنین حکم مینماید (:هرگاه پول مصارفاتی بموقع تحویل حساب مربوط نشود بـا گذشـت
سال مالی تحت دوازده درصد جریمه قرار میگیرد).
مطابق الیحه قبلی اخذ محصول خدمات شهری طبق هدایت مصوبه شماره ( )19مورخ
1389/5/4شورای محترم وزیران توسط کمیسیون موظف ساالنه مبلغ ( )3000افغانی از موسسات
داخلی ،مبلغ  200دالر امریکایی از موسسات خارجی در فی متر مربع و مبلغ ( )200افغانی از لوایح
دکاکین اصناف ،پیشه وران ،تان های تیل ،دفاتر تجارتی ،هوتل ها و رستورانت هامحصول خدمات
شهری تصویب گردیده است.
مطابق الیحه تصویب شده مورخ  1389/5/26محصول خدمات شهری ،اصناف مکلف شده است تا
محصول نصب لوایح را بحساب شاروالی بپردازند و مطابق متحدالمال ( )1580مورخ 1391/10/9
ریاست عواید شاروالی کابل در صورت تاخیر تابع  12در صد جریمه نیز میگردند.
مطابق فقره ( )3ماده هشتم قانون محصول خدمات شهری منتشره جریده رسمی ( )1136مورخ
 1393/3/14اشخاص شامل اصناف مندرج ضمیمه شماره ( )1قانون محصول خدمات شهری مکلف
اند ،از نصب لوحه های که اندازه آن از سه متر مربع کمتر باشد ،در برابر فی متر مربع مبلغ ()500
افغانی و در برابر هر فی متر مربع اضافی مبلغ یکهزار افغانی را ساالنه به حیث محصول به شاروالی
مربوط تادیه نمایند.
ماده ( )22مقرره طرز تضمین معتمدین چنین حکم مینماید :وزیر ،آمر اعطای درجه اول و آمرین
ادارات حسابی مربوط به معتمدین مکلف اند بمنظور جلو گیری از اتالف دارایی های عامه و اموال
دولت با در نظر داشت تعلیماتنامه حسابی ویا سائر اسناد و احکام وقتأ فوقتأ حسابات معتمدین را
مراقبت نموده و از سالمتی جمعدهی اطمینان خود را حاصل نمایند.
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مشاهدات ویافته های بررسی

مشاهدات و یافته های بررسی در بخش شاروالی ها که به علت عدم رعایت قوانین و مقررات ،معیارها،
ضعف کنترول داخلی و سایر عوامل در نتیجه بازرسی های اداره عالی بررسی تثبیت و مشخص شده به
تفکی شاروالی های بازرسی شده ذیالً ارئه میشود:
نوت( :وضعیت قانونی مشاهدات در جز( )4.2بخش چهارم گزارش قابل مالحظه است).

.1شاروالی کابل (نتایج بازرسی سال مالی )1396
تفصیل مشاهدات و یافته های بررسی
 .1.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )34.698.382افغانی بابت پیشـکی هـا در سـال 1396از شـرکت هـا ،کارمنـدان و
معتمدینتصفیه و تحصیل نشده است
 قرار ارزیابی دفتر (م  )90و فورم (م )10پیشکی ها در ریاست مالی و اداری مالحظه گردیده اسـتکه مبلغ ( )34698382افغانی از مجموع مبلغ ( )77950592افغانی پیشکی های اجرا شده سال
مالی  1396از شرکت ها ،کارمندان و معتمدین تصفیه ناشده باقیمانده است.
 .2.1عدم تصفیه وتحصیل باقیات
مبلغ ( )19.821.002افغانی باقیات سال های گذشـته الـی  1396از معتمـدین ،کارمنـدان و
اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است .
 هیشت موظف ذریعه استعالم شماره ( )15مورخ  1396/10/30در رابطـه بـه باقیـات سـال هـایگذشته و چگونگی تحصیل و تصفیه آن از مسوولین طالب معلومات گردیده اند ،مسوولین در پاسخ
به استعالمیه هیشت مبلغ ( )46049242افغانی باقیـات سـال هـای گذشـته و مبلـغ ()5881842
افغانی پیشکی های ناتصفیه شده سال مالی ،1395جمعاً مبلغ ( )51931084افغانی را بـه هیشـت
معلومات ارایه نموده است ،که البته این رقم از اثر نتیجه بررسی سال های مالی  1394و  1395در
گزارش هیشت قبلی جهت تحصیل و تصفیه آن نیز انعکاس داده شده است .قرار مالحظه معلومـات
ارایه شده منسوبین شاروالی کابل ،از مجموع وجوه فوق جمعآ مبلغ ( )32169715افغانی طی سال
مالی  1396تحصیل و تصفیه شده است؛ با توجه به سنجش ارقام مندرج جدول ارایه شده ،جمعـآ
مبلغ ( )19821002افغانی ذمت معتمدین ،کارمندان و سایر اشخاص الـی حضـور هیشـت موظـف
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تحصیل و تصفیه نشده است .ضمن آن قابل تذکر است که در جدول ارایه شـده مسـوولین بخـش
مربوط دیون و طلبات را ازهم تفکی نکرده است.ضعف در سیستم کنترول داخلی ،نبود مـدیریت
الزم در سطح رهبری ،فقدان سیستم منظم حسابی در شاخص گذاری ،شرح تفصیالت بـه ارتبـاط
مدارک مصرف بودجه شاروالی ،نبود سیستم تصفیوی حسابات و مسوولیت پـذیری در برابـر وجـوه
عامه ،سبب شده است تا به ارزش مبلغ( )19821002افغانی پول شاروالی از سال های متمادی الـی
 1396تحصیل و تصفیه نشود.
 .3.1عدم پرداخت جریمه تأخیر وحق االجاره
مبلغ ( )58264240افغانی بابت جریمه تأخیر در رسـاندن قیـر در شـاروالی کابـل و اجـاره
مارکیت تربوز و خربوزه در سـال  1396از شـرکت خـدمات لوژسـتیکی بـراق انترنشـنل و
عبدالرحیم رئیس شرکت عبدالقدیر غزنیوال تحصیل نگردیده است.
فقره ( )1ماده ( )27شرایط عمومی قرار داد صراحت دارد :هر گاه قرار دادی اکماالت قیر مایع را بعد
از اخذ فرمایش در مـدت ( )7روز تسـلیم اداره ننماینـد ،در فـی روز تـاخیر ( )0.1درصـد از قیمـت
مجموعی قرار داد وضع خواهد شد.
 قرار ارزیابی اسناد قرار داد تهیه و تدارک مقدار( )10000ده هزار تن قیر مایع نوع ( )60/70کـهفــی مــابین شــاروالی کابــل و شــرکت خــدمات لوژســتیکی بــراق انتــر نشــنل بــه ارزش مبلــغ
( )294100000افغــانی از تــاریخ 1396/7/22الــی 1397/7/21؛ عقــد قــرار داد گردیــده اســت؛
طوریکه اسناد رساندن قیر مورد بازرسی قرار گرفته است ،در نتیجه واضح شده است که شرکت
مطابق حکم فقره( )1ماده ( )27شرایط قرارداد ،قیر طـرف ضـرورت را بجانـب شـاروالی تسـلیم
ننموده است و مسوولین نیز حکم فقره ( )1ماده ( )27قرار داد را در وضع جریمه تـأخیر عملـی
ننموده است؛ بناء شرکت مذکور از درک تأخیر در رساندن قیر ذی تابع جریمه قرار میگیرد:
 ذریعه فرمایش شماره ( )401مورخ 1396/7/23مدیریت سرکسازی ریاست حفظ مراقبـت و کـارشاروالی کابل ،مقدار ( )1000تن قیر از قراردادی مطالبه گردیده است ،اسناد نشان میدهـد کـه
قراردادی از جمله ( )1000تن قیر مطالبه شده ،مقدار ( )682.900تن قیر را ذریعه ی قطعه بل
بدون نمبر بتاریخ  1396/8/8بجانب شاروالی تسلیم داده است و شاروالی کابل نیز ذریعه حوالـه
نمبر ( )1225مورخ  1396/9/11مبلغ ( )20084089افغـانی از قـرار فـی تـن مبلـغ ()29410
افغانی به شرکت پول تادیه نموده است ،در حالیکه شرکت نظر به شـرایط قـرارداد بعـد از وضـع
روزهای پنجشنبه و جمعه و هفت روز مهلت شامل شرایط قرارداد ،در رساندن قیر ( )6روز تأخیر
دارد .عالوتآ مقدار ( )317.1تن قیر نیز الی ختم سال مالی  1396بجانـب شـاروالی تسـلیم داده
نشده است ،بنـاء از درک فرمـایش نمبـر( )401مـورخ 1396/7/23؛ مبلـغ ( )1764600افغـانی
جریمه از درک شش روز تأخیر و مبلغ ( )12646300افغانی از درک ( )43روز تأخیر الـی اخیـر
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برج قوس سال مالی  ،1396جمعآ مبلغ ( )14410900افغانی از شرکت قرار دادی قابـل تحصـیل
است.
 قرار ارزیابی اسناد قرار داد اجاره مارکیت تربوز و خربوزه واقع ناحیه چهارم که از تاریخ1396/3/2الی  1397/3/1به کرایه ماهوار مبلغ ( )7666667افغانی ،ساالنه مبلـغ ( )92000000افغـانی بـا
محترم عبدالرحیم رئیس شرکت عبدالقدیر غزنیوال عقد گردیده اسـت؛ بمالحظـه اسـناد واضـح
شده که مستأجر مذکور  ،مبلغ ( )7666668افغانی کرایه برج جوزا مارکیـت تربـوز و خربـوزه را
ذریعه آویز نمبر ( )1369مورخ  1396/4/13به حساب شاروالی کابل تحویل نموده است .از اینکه
مستأجر فرصت کافی برای تحویلی حق االجاره ماهوار خود داشته و مطـابق شـرایط قـرارداد بـه
تحویلی بموقع اجاره ادای مکلفیت ننموده است ،از اینرو مطابق متحدالمال نمبر()RVPO -466
مورخ 1396/7/17وزارت محترم مالیه و تعهد ماده ( )14قرارداد تابع ( )12درصـد جریمـه قـرار
میگیرد .بناءً مبلغ ( )920000افغانی ( )12درصد جریمه از نزد مستأجر بحسـاب عوایـد شـاروالی
کابل قابل تحصیل است .عالوتاً مستأجر مذکور مبلـغ ( )38333340افغـانی حـق االجـاره بـرج
عقرب ،قوس ،جدی ،دلو و حوت دوره قرارداد (سال  )1396ذمت خویشرا نیـز بحسـاب شـاروالی
تحویل نداده است؛ وجوه متذکره با افزودی مبلغ ( )4600000افغانی ( )12درصد جریمه جمعـاً
مبلغ( )42933340افغانی از نزد قرار دادی قابل تحصیل است.
 .4.1پرداخت های نادرست
مبلغ ( )1.729.000افغانی بابت حقوق کادری که خالف هدایت اصولنامه اجرای بودجه بوده در
سال  1396از اشخاص مربوط تحصیل نگردیده است.
 قرار ارزیابی اسناد مالی و مقرری کارمندان شاروالی کابل ،مالحظـه گردیـده کـه بـرای تعـداد ازمامورین عالی رتبه شاروالی کابل بدون در نظرداشت حکم مـاده ( )26اصـولنامه اجـرای بودجـه
سال مالی  1395و ماده ( )28اصولنامه اجرای بودجه سال مالی 1396؛ بـرعالوه معـاش مـاهوار،
امتیاز کادری نیز تادیه شده است ،از اینکه در زمینه اصولنامه اجرای بودجه سـال هـای یادشـده
صراحت دارد ریاست محترم خزاین وزارت مالیه نیز در صـورت عـدم تسـجیل حکـم مـاده()26
اجرای بودجه در متن پیشنهاد ،مامورین عالی رتبـه شـاروالی کابـل را مسـتحق دریافـت امتیـاز
کادری نمیداند ،بناءً هیشت موظف بازرسی حسب حکم ماده ( )26اصولنامه اجرای بودجـه سـال
مالی  1395و ماده ( )28اصولنامه اجرای بودجه سـال مـالی 1396؛ اجـرای امتیـاز کـادری بـه
اشخاص ذیل را اصولی ندانسته و به بازگشت آن تاکید ورزیده است:
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 مبلغ( )660000افغانی از برج سرطان سال  1395الی برج حمل سال  1397از قرار فی مـاه
مبلغ( )30000افغانی معاش کادری از نزد عبداهلل جان حبیب زی معین ترانسپورت شهری و
سرپرست شاروالی کابل قابل تحصیل است.
 مبلغ( )660000افغانی از برج سرطان سال  1395الی برج حمل سال  1397از قرار فی مـاه
مبلغ( )30000افغانی معاش کادری از نزد مسیح اهلل معین خـدمات شـهری شـاروالی کابـل
قابل تحصیل است.
 مبلغ( )125000افغانی از برج قوس سال  1396الی برج حمل سال  1397از قـرار فـی مـاه
مبلغ( )25000افغانی معاش کادری از نزد مجتبی کارکن بالمقطع مدیر برنامه هـای انـرژی
پایدار قابل تحصیل است.
نبود آگاهی کامل مسوولین مالی از احکام اسناد تقنینی در امور مالی ،ضعف مدیریت کنترول در
بازنگری اسناد تادیاتی ،نبود سیستم منظم کنترول داخلی ،سبب شده است تـا بـه ارزش مبلـغ
( )1445000افغانی تادیه غیر موجه از بودجه شاروالی صورت گیرد.
 قرار ارزیابی اسناد و اجراأت سال مـالی 1396شـاروالی کابـل جمعـآ مبلـغ ( )1638991افغـانیبعنوان معاش بخششی برای تعداد ( )228تـن کارمنـدان ریاسـت تنظیـف ذریعـه (م )16-نمبـر
( )1252مورخ 1396/4/11؛ به اساس پیشـنهاد ریاسـت تنظیـف و حکـم نمبـر ( )1049مـورخ
 1396/3/28مقام شاروالی کابل حواله و تادیه شده است ،.طوریکه فـورم (م )41-نمبـر ()1295
مورخ 1396/4/11مورد بازرسی قرارگرفت از جمله مبلغ ( )154000افغـانی بـرای محتـرم احمـد
بهزاد غیاثی رئیس تنظیف و مبلغ ( )130000افغانی برای محتـرم محمـد نظـیم معـاون ریاسـت
تنظیف بعنوان پول بخششی حواله و تادیه شده است ،نظر به پروسـه اسـتخدام کارمنـدان عـالی
رتبه دولتی ،تقرر کارمندان بست های اول و دوم ادارات دولتی از صالحیت مقام محترم ریاسـت
جمهوری میباشد و دادن مکافات و امتیازات نیز بر میگردد به صالحیت آنمقام محترم بناءً از نظر
اصول حسابی تادیه پول بعنوان تشویق به مامورین عالی رتبه از جانب مقام شاروالی کابل موجـه
نبوده و از نزد ذوات فوق قابل بازگشت است  ،نداشتن آگاهی کامل از احکام اسناد تقنینی ،ضعف
سیستم کنترول داخلی و نبود نظارت درست بر اجراآت موظفین مـالی توسـط بخـش کنترولـی
موارد است که سبب همچو اجراآت فراه قانونی و به دور از صالحیت وظیفوی در شـاروالی کابـل
صورت گیرد.
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 .5.1تفاوت قیمت
مبلغ ( )656.874افغانی تفاوت قیمت بابت تهیه تکـت رفـت و برگشـت  ،قـرارداد تهیـه،
خریداری تکه دریشی و بیرق با ( )42قلم مواد در سال  1396از شرکت ها افـراد و اشـخاص
ریرب تحصیل نشده است.
 قرار ارزیابی حواله نمبر ( )40مورخ  1395/10/18مبلغ ( )481730افغانی جهت تهیه تکت رفتو برگشت سفر محترم عبداهلل جان حبیب زی سرپرست شاروالی کابل بمنظور اشتراک در
ششمین جلسه ساالنه  TRBاز تاریخ  5الی 15جنوری  2017در شهر واشنگتن دی سی بجانب
شرکت هوایی امارات تادیه شده است؛ مالحظه گردیده که در جمع اوراق مورخ 1396/10/13؛
نرخگیری تهیه تکت رفت و برگشت طیاره حامل سرپرست شارالی کابل ،از کابل الی واشنگتن
دی سی آیاالت محتده امریکا مبلغ( )213000افغانی نازلترین نرخ را در بین سه شرکت ،شرکت
( )MILKY WAY TRAVELS & TOURSارایه کرده است .اما نتیجه ارزیابی اسناد تهیه تکت
سفر مقام شاروالی کابل میرساندکه مسوولین مالی شاروالی کابل نرخ نازل شرکت ( MILKY
 )WAY TRAVELS & TOURSرا در نظر نگرفته بلکه تکت سفر یاد شده را به ارزش مبلغ
( )401933افغانی از شرکت ( )Tolo Travels Emarates GSAتهیه نموده است که بین نرخ
شرکت ( )MILKY WAY TRAVELS & TOURSو شرکت( Tolo Travels Emarates
 )GSAمبلغ( )188993افغانی تفاوت دارد ،بعداً سفر محترم عبداهلل جان حبیب زی بدون کدام
دلیل موجه از تاریخ ( )5جنوری به تاریخ ( )6جنوری به تعویق افتاده و تکت رفت و برگشت
مذکور از کابل الی واشنگتن از(Business classبه  ) first classبه ارزش مجموعی
مبلغ( )481933افغانی تعویض گردیده است که بین نرخ Business classو  first classمبلغ
( )80000افغانی تفاوت بمالحظه رسیده است در هردو مورد جمعآ مبلغ( )268933افغانی
تفاوت درک تهیه تکت رفت و برگشت سفر سرپرست شاروالی کابل به امریکا ،اصوآل قابل
بازگشت است ،.عالوتاً قابل ذکر است که قبل از تاریخ 1396/10/16؛ منظوری سفر عبداهلل جان
حبیب زی سرپرست شاروالی کابل تکت سفر موصوف بتاریخ  1396/10/13یعنی سه روز قبل از
منظوری سفر از طرف مقام محترم ریاست جمهوری تهیه گردیده است.
 قرار ارزیابی اسناد قرارداد تهیه و خریداری تکه دریشی و بیرق معه ( )42قلم مواد طرف ضرورتریاست محترم سرسبزی که بتاریخ  1396/2/24برای مدت ( )40روز با شرکت حسیب عزیزی
به ارزش مبلغ ( )4355400افغانی عقد گردیده است ،اسناد میرساند که شرکت حسین ابدال
ذریعه آفر ارایه شده ،مبلغ ( )4102030افغانی بجانب شاروالی کابل جهت تهیه و تدارک مواد
طرف ضرورت شاروالی نرخ داده است؛ اما هیشت ارزیابی به دلیل نبود قرار داد مشابه و تجربه
کاری و عدم امضا در فورم تسلیمی آفر ،آفر متذکره را جوابگو ندانسته و بدون در نظر داشت
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حکم ماده ( )5طرزالعمل تدارکات آفر ارایه شده بعدی شرکت حسیب عزیزی را به مبلغ
( )4355400افغانی آفر نازل ،جوابگو و برنده اعالن نموده است؛ در حالیکه ماده ( )5طرزالعمل
تدارکات ،داشتن تجربه کاری در حجم پولی معامالت در قراردادهای اجناس را باالتر از شش
ملیون حکم نموده است .بناءً از نتایج بازرسی بر می آید که نسبت عدم رعایت حکم ماده ()5
طرزالعمل تدارکات ،به ارزش مبلغ ( )253370افغانی تفاوت بین نرخ ارایه شده شرکت حسین
ابدال و شرکت حسیب عزیزی به بودجه شاروالی خساره وارد شده است.
 قرار ارزیابی حواله نمبر ( )445مورخ 1396/3/3؛ حاوی مبلغ ( )930474افغانی ،مالحظ گردیدهاست که از مجموع قرار ارزیابی حوالـه نمبـر ( )445مـورخ 1396/3/3حـاوی مبلـغ ()930474
افغانی ،مالحظه گردیده است که از مجموع پول حواله شده ،مبلغ ( )757380افغانی درک تهیـه
تکت طیاره رفت و برگشت هری  :محترم عبداهلل جان حبیـب زی معـین ترانسـپورت شـهری و
سرپرست شاروالی کابل ،نقیب اهلل ساالرزی رئـیس مـالی و اداری ،محترمـه برشـنا اوریـا رئـیس
اگاهی عامه و محترم عزیز احمد گلستانی مشاور مقـام شـاروالی کابـل کـه بمنظـور بحـث روی
چگونگی برگزاری دوازده همین نشست شارواالن راه ابریشم در شـهر کابـل ،عـازم شـهر سـیول
کشور کوریایی جنوبی گردیده بودند ،به شرکت هوایی امارات از وجه نعمـت اهلل معتمـد تادیـه و
مجرا داده شده است.
 قرار ارزیابی اسناد سفر از تاریخ 2017/5/10الـی  2017/5/15ذوات محتـرم فـوق ،بـه مشـاهدهرسیده است که در ابتدأ چهار قطعه تکت رفت و برگشت ،از قـرار فـی قطعـه مبلـغ ()157785
افغانی جمعآ مبلغ ( )631140افغانی بجانب شرکت هوایی امارات نهایی و تادیه شده است ،بعـداً
نسبت تغیر تاریخ برگشت سرپرست ( دو روز قبل از تاریخ ختم سفر) با پرداخت مبلغ ( )75دالـر
قیمت تغیر تاریخ ،تاریخ برگشت سرپرست شاروالی از تاریخ  2017/5/15بـه تـاریخ2017/5/13؛
تغیر داده شده است و بـه ارزش مبلـغ ( )126240افغـانی تکـت برگشـت نـوع ( Business
 )classتهیه گردیده است ،در حالیکه قب به ارزش مبلغ ( )157785افغانی در جمع از هشیـت
تکت دو طرفه( )Economy classبه محترم عبداهلل جان حبیب زی سرپرست شاروالی تهیه
گردیده بود ،از اینکه قبال تکت رفت و برگشت سرپرست شاروالی در جمع از هیشت تهیه گردیده
است ،تهیه مجدد آن موجه نبوده و جوه متذکره اصوآل از اشـخاص کـه در تهیـه تکـت و اسـناد
تادیاتی آن منحیث مسوولین امضأ نموده اند ،قابل بازگشت است ،عالوتاً برای سرپرست شـاروالی
آقای حبیب زی از قرار فی روز مبلغ ( )61دالر جمعآ ( )366دالر معادل ( )24994افغانی بعنوان
جیب خرچ نیز تادیه گردیده است ،از اینکه مذکور دو روز قبل از خـتم سـفر بـه کابـل برگشـت
نموده؛ بنااً مبلغ ( )122دالر معادل ( )8331افغانی از موصوف قابل بازگشت است.
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نبود آگاهی الزم از تطبیق احکام قوانین ،مقررات ،تعلیماتنامـه محاسـبه نقـدی عـدم توجـه الزم
کارمندان به مسوولیت های وظیفوی شان ،نبـود سیسـتم نظـارتی دقیـق بـر مصـارف از بودجـه
شاروالی و ضعف سیستم کنترول داخلی موارد اسـت کـه جمعـآ مبلـغ ( )126240افغـانی بابـت
خریداری تکت و مبلغ ( )8331افغانی پول باقیمانده جیب خرچ سرپرسـت شـاروالی بـه بودجـه
شاروالی خساره وارد گردیده است ،بناً بادر نظرداشت موارد فوق جمعـاً مبلـغ ()656874افغـانی
تفاوت قیمت به مالحظه رسیده که قابل تحصیل میباشد.
 .6.1تفاوت کم کاری
مبلغ ( )145.267افغانی بابت تفاوت کم کاری نصب موانع فلزی در سال  1396از شرکت
برق افغان تحصیل نگردیده.

 قرار ارزیابی اسناد قرارداد چارچوبی نصب موانع سمنتی و فلزی متحرک که از تاریخ 1396/9/12برای مدت سه ماه تقویمی به ارزش مبلغ ( )9900000نه ملیونو نهصد هـزار افغـانی بـا شـرکت
ساختمانی براق افغان جرمن آر عقد گردیده است ،طوریکه (م)16نمبر ( )696مورخ 1396/5/26؛
و اسناد منضمه آن مورد بازرسی قـرار گرفـت ،مبلـغ ( )1960128افغـانی درک نصـب و جابجـا
نمودن تعداد ( )16موانع فلزی یا فندیشن های کانکریتی در ساحات مختلـف شـهرکابل بجانـب
شرکت ساختمانی برق افغان جرمن آر تادیه شده است ،اسناد میرساند که قـرار دادی مـذکور از
جمله موانع نصب شده ،به اندازه ( )15.6متر موانع زیر پل هوایی مقابل وزارت معارف و شـاروالی
کابل را از قرار فی متر مبلغ ( )9312افغانی نصب ننموده و هیشت مراقبـت کننـده نیـز از عـدم
نصب موانع مذکور تصدیق نموده است .از اینکه نصب ( )15.6متر موانع زیـر پـل هـوایی مقابـل
وزارت معارف نیز مشمول لست منضمه حواله اجراشده فوق میباشد ،بنآ مبلغ ( )145267افغانی
درک عدم نصب ( )15.6متر موانع از شرکت ساختمانی برق افغان جرمن آر ،قابل بازگشت است.
 .7.1کمیشن ترانسپورتی
مبلغ ( )111.978افغانی بابت کمیشن ترانسپورتی در سال  1396از شرکت عبدالقدیر
غزنیوال تحصیل نگردیده .
 قرار بازرسی اسناد کرایه گیری وسـایط انتقـال موانـع سـمنتی شـرکت عبدالقـدیر غزنیـوال،مالحظه گردیـده اسـت کـه مبلـغ ( )1633562افغـانی ذریعـه حوالـه نمبـر ( )1039مـورخ
1396/8/2؛ مبلغ ( )979720افغانی ذریعـه حوالـه نمبـر ( )1241مـورخ 1396/9/11و مبلـغ
( )1119375افغانی حواله نمبر ( )1172مورخ  1396/8/27جمعاً مبلـغ ( )3732657افغـانی
بجانب شرکت مذکور تادیه شده است ،اما قرار ارزیابی اسناد مشاهده گردید که مطـابق حکـم
ماده( )10قانون سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی و نامه شـماره( )TSI- 11191مـورخ
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 1396/3/17آمریت رهنمایی حسابی ریاست محاسبات وزارت محترم مالیه ،از حواله های اجرأ
شده به شرکت ( )3درصد کمیشن ترانسپورتی وضع نشده است؛ بنـاً جمعـاً مبلـغ ()111979
افغانی ( )3درصد کمیشن ترانسپورتی از شرکت عبد القدیر غزنیوال قابل تحصیل است.
 .8.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
جمعاً مبلغ( )1.424.338افغانی بابت جریمه تأخیر قرارداد اجاره نخاس و قرارداد طرح و
دیزاین سرکها در شهر کابل در سال  1396از محمد غریب قراردادی و موسسه غیر
انتفاعی EPRSOتحصیل نگردیده است.
 قرار ارزیابی اسناد قرار داد اجاره نخاس شهر کابل واقع کمپنی که از تاریخ 1396/1/21الی1397/1/20؛ به اجاره ماهوار مبلغ ( )4208334چهارملیون و دو صدو هشت هزارو سه صدو
سی و چهار افغانی با محمد غریب ولد حاجی ککو خان عقد قرارداد گردیده است؛ مستأجر
مذکور مبلغ ( )4208334افغانی اجاره برج اسد قرارداد نخاس را ذریعه آویز نمبر ( )525مورخ
 1396/7/1و مبلغ ( )4208334افغانی حق االاجاره برج عقرب را ذریعه آویز نمبر ( )130مورخ
 1396/10/2بحساب عواید شاروالی تحویل داده است .در حالیکه قرار دادی مذکور مطابق تعهد
ماده( )7قرارداد مکلف بود تا حق االجاره برج اسد را در طول ده روز مهلت یعنی الی1396/6/30
و حق االجاره برج عقرب را نیز در طی ده روز الی1396/9/30؛ بحساب عواید شاروالی تحویل
) مورخ 1396/7/17
نماید که چنین نشده است ،از اینرو مطابق متحدالمال نمبر(-466
وزارت محترم مالیه و تعهد ماده( )7شرایط قرارداد ،مستأجر مذکور تابع ( )12درصد جریمه قرار
میگیرد؛ بناً مبلغ ( )505000افغانی از درک تاخیر در تحویلی مبلغ ( )4208334افغانی حق
االجاره برج اسد و مبلغ ( )505000افغانی از درک تأخیر در تحویلی مبلغ ( )4208334افغانی
حق االجاره برج قوس جمعآ مبلغ ( )1010000افغانی از محمد غریب مستأجر قابل تحصیل است.
 قرار ارزیابی اسناد امور مالی وحسابی سال مالی  1396شاروالی کابـل ،قـرار داد طـرح و دیـزاینســرک هــای ســاحه رحمــان مینــه ،کوتــل خیــر خانــه و ســاحه (چ) خوشــحال مینــه از تــاریخ
 1395/12/22الی مدت ( )90روز تقویمی به ارزش مبلغ ( )11671500یازده ملیون و ششصدو
هفتاد وی هزارو پنجصد افغانی با موسسه غیر انتفاعی ( )EPRSOعقد قرار داد شـده اسـت.
اسناد میرساند که شرکت مذکور مطابق شرایط قرارداد مکلف بود تا کار دیزاین ساحات متـذکره
را الی تاریخ  1396/3/21تکمیـل نمایـد؛ امـا بنـابر عـدم تسـجیل شـرایط بنـد(1و )2فقـره ()1
ماده( )39قانون تدارکات در سند قرارداد با وصف آنکه دو مراتبه تمدید نیز صورت گرفته اسـت،
زمینه مساعد شده است تا دیزاین ساحات مـورد نظـر را موسسـه غیـر انتفـاعی( )EPRSOدر
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زمان معین آن تکمیل ننماید.با در نظرداشت موارد فوق ،موسسه غیر انتفـاعی( )EPRSOکـه
آخرین تاریخ تکمیل پروژه ( )1396/4/12میباشد با در نظر گرفتن ( )25درصد تمدیـد در سـند
قرارداد الی تاریخ 1396/8/28همچنان بعد از وضع ایام تعطیل ،در تکمیل پـروژه دیـزاین سـرک
های شامل قرار داد )71( ،روز تأخیر نموده است  ،بناً مطابق حکم مـاده( )39قـانون و فقـره ()2
ماده( )108طرزالعمل تدارکات مبلغ ( )414338افغانی جریمـه تـأخیر از قـرار فـی روز ()0.05
فیصد از مجموع ارزش قرارداد از موسسه غیر انتفاعی( )EPRSOبحساب عواید شاروالی کابل،
قابل تحصیل است.
.9.1مصارف خالف نورم روغنیات
مقدار ( )14800لیتر تیل پطرول و مقدار ( )6400لیتر تیل دیزل خالف نورم روغنیات به
مصرف رسیده از اشخاص مربوط مطابق نرخ روز قابل بازگشت میباشد.
 طوریکه اسناد صورت مصرف و مجرایی تیـل شـاروالی کابـل مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت؛بمالحظه رسیدب رای تعداد از کارمنـدان شـاروالی کابـل مشـتمل بـر مشـاورین خـارج تشـکیل،
سرپرست ها و وارسی کنندۀ ریاست ها ،مامورین بست دوم تحت عنوان معاون ریاست و تعداد از
انجینران که در آن حق استفاده از وسایط بطور انفرادی همچنان توزیع ،مصرف و مجرایـی تیـل
برای آنها حکم نشده است ،برای هری از آنها بشکل انفرادی وسایط جهت رفـت و برگشـت بـه
وظیفه و منزل از طرف صبح و عصر در اختیار آنها قرار گرفته و مصارف تیل به جمع دریوران که
جزئیات آن ذیالً تذکر رفته ،مجرا داده شده است
 مقدار ( )400لیتر پترول به خلیل اهلل دریور ،جهت رفت و برگشت عبداهلل احمدزی قرار
دادی داوطلب در ناحیه (.)15
 مقدار( )2400لیتر پترول به صالح محمد دریور ،جهت رفت و برگشت سمیع اهلل سمسور
معاون ریاست عواید.
 مقدار ( )1800لیتر تیل پترول به سید اجمل دریور ،جهت استفاده علی سینا ،مصطفی و
عتیق اهلل انجنیران معینیت ترانسپورت.
 مقدار( )1600لیتر تیل پترول به محمد هاشم دریور ،جهت رفت و برگشت انجنیر ضیا
معاون ریاست طرح و تطبیق.
 مقدار( )2200لیتر تیل دیزل به محمد کاظم دریور ،جهت استفاده سهراب صدیقی مشاور
مقام در امور ترافی .
 مقدار ( )2400لیتر تیل پترول به حبیب اهلل دریور ،جهت رفت وبرگشت غالم حسین بیات
سرپرست بررسی داخلی.
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مقدار ( )600لیتر تیل پترول به شیرشاه دریور ،جهت رفت و برگشت سنگر صاحب وارسی
کننده ناحیه (.)5
مقدار ( )2400لیتر پترول به محمد افضل دریور ،جهت استفاده جاوید حضرتی سرپرست
ناحیه (.)21
مقدار ( )800لیتر پترول به اجمل دریور ،جهت استفاده حاجی دین محمد وارسی کننده
تنظیم مارکیت ها.
مقدار ( )600لیتر دیزل به حاجی محمد صابر دریور ،جهت رفت و برگشت سید مسعود
معاون نشرات.
مقدار( )2400لیتر پطرول به عبدالفتاح دریور ،جهت رفت و برگشت محمد صابر یوسفزی
معاون ریاست ملکیت ها.
مقدار ( )3600لیتر تیل دیزل به میرویس دریور ،جهت رفت و برگشت شیخ احمد متین
مشاور ارشد مقام .،نبودآگاهی مطلق مسوولین مالی و حسابی ذیربط از نورم سهمیه تیل و
سهمیه مندرج حکم شماره( )4805مورخ  1387/8/5مقام محترم ریاست جمهوری به
مامورین عالی رتبه ،سبب شده است تا وسایط را بطور انفرادی برای اشخاص و کارمندانی
پائین رتبه وارسی کننده ،معاونین ریاست ها ،مشاورین خارج تشکیل ،اشخاص رضاکار و
انجنیران جهت رفت و برگشت آنها به وظایف با ی تن دریور مامور سازند .جمعاً مقدار
( )14800لیترتیل پطرول و مقدار ( )6400لیتر تیل دیزل خالف نورم روغنیات به مصرف
رسیده از اشخاص مربوط مطابق نرخ روز قابل بازگشت است.

 .10.1عدم پرداخت محصول صفائی
مبلغ ( )75،907،964افغانی در سال  ،1396مبلغ ( )491،819،527افغانی در سال  1395و
مبلغ ( )467،654،431افغانی در سال های گذشته بابت محصول صفایی از ادارات دولتی
تصفیه وتحصیل نشده است.

 به اساس ارزیابی دفاتر عوایدی و معلومات ارایه شده ریاست عواید شاروالی کابل ،ماده ()21مصوبه شماره( )28مورخ  1394/11/11کابینه جمهوری اسالمی افغانستان و احکام مقرره
محصول صفایی شاروالی کابل ،نه تنها که در رابطه به تحصیل صفایی سال های گذشته ذمت
ادارات دولتی کامالً تطبیق نگردیده ،بلکه صفایی سال مالی  1396نیز تحصیل و تصفیه نشده،
البته جزئیات آن قرار ذیل است:
 مبلغ ( )75907964افغانی محصول صفایی سال مالی 1396؛ ذمت ( )32اداره دولتی و غیر
دولتی باقی مانده است.
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 مبلغ ( )491819527افغانی محصول صفایی سال مالی 1395؛ ذمت( )30اداره دولتی
باقیمانده است.
 مبلغ( )467654431افغانی محصول صفایی سال های گذشته ذمت ( )10اداره دولتی
باقیمانده است که از آنها قابل تحصیل میباشد.
.11.1عدم تحویلی حق االجاره و جریمه تأخیر
مبلغ ( )14.405.035افغانی بابت عدم تحویلی حق االجاره نصب لوایح اشتهاری و جریمه
تأخیر در سال  1396از شرکت های مربوط تحصیل نگردیده است.
 ارزیابی هایکه از امور نصب لوحه های اشتهاری در ریاست کلتوری شاروالی کابل در سطح شهرصورت گرفته است ،واضح شده که برای تعداد ( )11شرکت بدون سند قرارداد که در آن مکلفیت
های جانبین تثبیت و هر دو جانب به آن متعهد شده باشد ،اجاره نصب لوایح اشتهاری در سطح
نواحی به اساس درخواستی شخص و احکام مقامات مختلف ذیصالح بشمول شاروالی کابل ،داده
شده است .همچو نصب لوایح که در سند قرارداد نصب و برداشت آن تصریح نشده باشد و
مکلفیت های هر دو جانب (مؤجر و مستأجر) واضح نگردیده باشد سبب بینظمی ها در ادای
بموقع مکلفیت های مستأجرین در تادیه حق االجاره گردیده که در نتیجه منتج به کسر عواید
میگردد .البته لست مستأجرینکه از درک حق االجاره نصب بلبورد های سال مالی 1396بجانب
شاروالی کابل ذمت دارند؛ در جدول ذیل قابل مالحظه است:
شماره

شرکت قرارداد کننده

متراژ بلبوردها (متر مربع)

وجوه قابل تحصیل

1

شرکت هندوکش

11433

3859548

2

شرکت پویا گرافی

12765

2898448

3

شرکت اسمارت ایگل

608

876400

4

شرکت آصف عرفان

545

636440

5

شرکت خپلواک حمید زی

1310

1016064

6

شرکت زبانهای خارجی

327

401520

7

شرکت شهکار

544

603680

8

شرکت اطلس

144

166320

9

شرکت شهروند

540

357840

10

شرکت چشم شیشه ای

520

399840
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520

مجموع وجوه قابل تحصیل

3188935

 14405035افغانی

نبود سند عقد قرار داد و و اضح نشدن شرایط در چگونگی نصب و برداشتن بلبـورد هـا ،تادیـه حـق
االجاره و جرایم تأخیر در تحویلی حق االجاره ،واضیح نشدن مکلفیت های جانبین و ضعف سیسـتم
کنترول داخلی سبب شده است تا بـه ارزش مبلـغ ( )14405035افغـانی از درک عـدم تحصـیل و
تحویلی حق االجاره ها با جرایم به عواید شاروالی کسر وارد گردد ،وجوه متذکره از آنها قابل تحصیل
است.
سفارش
شاروالی کابل در قسمت تحقق کامل یافته های بررسی شامل گزارش و یافته ها و سفارش هـای کـه
قبالً با تفصیل ذریعه نامه شماره ( )6624مورخ  1397/8/19به آن اداره محترم فرستاده شـده اسـت
اقدام نموده و از نتیجه آن به اداره عالی بررسی اطمینان دهند.
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.3یافته های بررسی در نواحی شاروالی کابل
اداره عالی بررسی طبق پالن ساالنه بررسی ،برخی از نواحی شهر کابل را نیز تحت بازرسی قرار داده که به منظور جلوگیری از افزایش حجم گزارش و موجودیت
شباهت در یافته های بررسی ،نتایج بازرسی ها بر اساس مشاهدات بررسی در نواحی شهر کابل را که بیشتر شامل ،عدم تحویلی کرایه جایدادها ،جریمه تأخیر و عدم
تحویلی محصول صفائی جایدادهای رهایشی ،تجارتی و دولتی بوده و ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضعف کنترول های داخلی در نواحی مربوطه میباشد،
ذیالً ارایه میشود:
 .3.1عدم پرداخت محصول صفائی و جریمه تأخیر
مبلغ ( )105،560،907افغانی بابت محصول صفائی ،مبلغ ( )4،737،002افغانی جریمه تأخیر در سال .1396مبلغ ( )54،246،239افغانی بابت محصول
صفایی و مبلغ ( )1،226،567افغانی جریمه تأخیر در سال  ،1395مبلغ ( )2،703،475افغانی بابت محصول صفایی و مبلغ ( )271،378افغانی جریمه
تأخیر در سال  1394از ادارات دولتی ،مالکین جایدادهای تجارتی ،رهایشی و مختل در نواحی شاروالی کابل مندرج جدول ( )1تحصیل نشده است.
جدول ()1
شماره

مراجع

1

ریاست ناحیه اول

سال تحت بازرسی 1396

سال تحت بازرسی 1395

سال تحت بازرسی1394

جریمه

جریمه

جریمه

صفایی
1602780
103166
2552496

2

ریاست ناحیه دوم

4590762

صفایی

صفایی

مالکین جایداد ها

تعداد مالکین

ادارات دولتی

 4اداره

12380

مالکین جایدادهای مختلط
وکوهی

 27تن

306299

جایداد تجارتی

 24تن

ادارات دولتی
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3

ریاست ناحیه سوم

4

ریاست ناحیه چهارم

5

ریاست ناحیه پنجم

6

ریاست ناحیه ششم

7

ریاست ناحیه هفتم

8

ریاست ناحیه هشتم

9

ریاست ناحیه نهم
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6233151

747978

جایداد تجارتی

 38تن

416667

50000

جایداد های رهایشی

 167تن

ادارات دولتی

 12اداره

ساحات تجارتی و رهایشی

 639تن

3931667
1396991

167639

10989331
1907141

ادارات دولتی

796902

جایدادهای تجارتی

 46تن

43580329

.

ادارات دولتی

 6اداره

1290785

154894

1519418

182330

جایدادهایت جارتی

 78تن

715880

85905

606538

72784

جایدادهای رهایشی مختلط

242تن

1494978

414372
230027

ادارات دولتی
جایدادهای تجارتی و
رهایشی

 265تن

27603

ادارات دولتی

 31اداره

1938452

232614

جایداد های رهایشی

 157تن

584776

70173

جایدادهای تجارتی

 43تن

1616375

ادارات دولتی

2659693
7814610

937753

فابریکات و شرکتها

 108شرکت

5668868

680264

سرای ها مارکیت ها و پمس

 58تن
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استیشن
10

ریاست ناحیه دهم

11

ریاست ناحیه یازدهم

12

ریاست ناحیه دوازدهم

13

ریاست ناحیه سیزدهم

14

ریاست ناحیه چهاردهم

15

ریاست ناحیه پانزدهم

16

ریاست ناحیه شانزدهم

139997

16799

100774

505046

606060

4342389

جایداد های تجارتی

 5تن

ادارات دولتی

 6تن

195102

23412

جایدادهای تجارتی و
مختلط

471905

18570

ادارات دولتی

 15اداره

جایداد های تجارتی

 20تن

396687

47602

544863

65383

جایداد های تجارتی

 305تن

7652175

918261

105020

12602

جایدادهای رهایشی مختلط

 15086تن

154743

788476

ادارات دولتی

240974

جایداد های تجارتی و
مختلط

155199

جایداد های رهایشی

18623

32250499
258128

30975

1023026

647569

24670

ادارات دولتی

667028

2055906

246708

جایداد های غیر پالنی ،
مختلط و تجارتی

1230073

147609

647569
2395067

287408

 4213تن

ادارات دولتی و رهایشی

 1574تن

جایداد های غیر پالنی و

6396
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مختلط
539174
17

ریاست ناحیه هفد هم

مجموع

ادارات دولتی

 9اداره

136433

16372

جایدادهای تجارتی

 12تن

210644

25277

جایدادهای تجارتی ،مختلط
و رهایشی

 86تن

105560907

4737002

54246239

1226567

2703475

271378

سفارش
نواحی متذکره در تحصیل محصول صفایی جایدادهای تجارتی .رهایشی و دولتی با جریمه تأخیر آن در ساحات مربوطه شان که قبالً از طریق این اداره با
جزئیات به آنها فرستاده شده از مالکین مربوطه اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و
عملی نمایند.
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 .3.2عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
جمعاً مبلغ ( )46.436.198افغانی بابت عدم پردا خت کرایه و مبلغ ( )5،572،154افغانی
جریمه تأخیر در سال  ،1396مبلغ ( )10،124،465افغانی بابت عدم پرداخت کرایه و مبلغ
( )1،215،030افغانی جریمه تأخیر در سال  ،1395مبلغ ( )10،450،370افغانی بابت کرایه و
مبلغ ( )1،254،043افغانی جریمه تأخیر در سال  1394از مستأجرین ،اصناف و افراد در
نواحی مندرج جدول ( )2تحصیل نشده است.

شماره

جدول ()2
مرجع

سال 1396

1395

کرایه
ریاست ناحیه
اول

237023

28442

ریاست ناحیه
دوم

910930

109125

پارکینگ وسایط

340392

40848

مستاجرین 25
تن

3

ریاست ناحیه
چهارم

22834538

2740144

4

ریاست ناحیه
پنجم

484104

58092

5

ریاست ناحیه
نهم

2822025

338643

مستاجرین 199
تن

6

ریاست ناحیه
یازدهم

578730

69447

مستاجرین

7

ریاست ناحیه
دوازدهم

2108775

253053

8

ریاست ناحیه
سیزدهم

9

ریاست ناحیه
پانزدهم

2

10

121109
13952361

ریاست ناحیه 177888
شانزدهم

جریمه

کرایه

افراد

جریمه

1

کرایه

سال 1394

مستاجرین ،اصناف و

جریمه

14628

1674283
21346

1045037
0

مستاجرین
1254043
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1200402

1000335
6
ریاست ناحیه 1800092
هفدهم
11

مجموع

موتر فروشان

216011

 62تن

189340

22720

46436198

5572154

دکاکین و
مستاجرین 25
تن
10124465

10450370

1215030

1254043

سفارش
نواحی متذکره در تحصیل تفاوت کرایه جایداد ها و جریمه تأخیر آن در ساحات مربوطه شان که
تفصیل جزئیات آن در گزارش نتایج بازرسی ها قبالً به طور رسمی جهت تطبیق یافته های بررسی
به آنها فرستاده شده از مستاجرین ،اصناف ،افراد و غرفه جات مربوطه اقدام و تدابیر الزم را بمنظور
تقویه کنترول های داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
.3.4عدم پرداخت حق االجاره با جریمه تأخیر
مبلغ ( )151920افغانی بابت حق االجاره در سال  ،1396مبلغ ( )756000افغانی بابت حق
االجاره در سال  1395و مبلغ ( )3007128افغانی در سال  ،1394مبلغ ( )90720افغانی
جریمه تأخیر در سال  1395و مبلغ ( )360855افغانی در سال  1394از مستأجرین و پارک
ویس قرن تحصیل نگردیده است.
جدول ()3
سال 1396
شماره

مرجع

1

ریاست ناحیه
چهاردهم

2

ریاست ناحیه
هفدهم
مجموع

درک حق
االجاره
(افغانی)

151920
151920

جریمه
(افغانی)

سال 1394

سال 1395
درک حق
االجاره
(افغانی)

جریمه
(افغانی)

درک حق
االجاره
(افغانی)

جریمه
(افغانی)

0

0

262848

31542

756000

90720

0

0

0

0

2744280

329313

756000

90720

3007128

360855

صفحه| 242

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

سفارش
نواحی متذکره در تحصیل و پرداخت حق االجاره و جریمه تأخیر از مستاجرین که قبالً گزارش آن به
تفصیل از طریق این اداره با جزئیات به آنها فرستاده شده اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول
های داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
.3.5عدم تحویلی محصول بلبورد ها
مبلغ ( )3،208،730افغانی بابت عدم پرداخت محصول بلبوردها و مبلغ ( )372،605افغانی
بابت جریمه تأخیر در سال  1396و مبلغ ( )737،850افغانی بابت عدم پرداخت محصول
بلبوردها و مبلغ ( )88،542افغانی جریمه تأخیر در سال  1395در نواحی شاروالی کابل
مندرج جدول ( )4از افراد و اشخاص ریرب تحصیل نگردیده است.
جدول ()4
سال مالی 1395

سال مالی 1396
شمار

تکس بلبوردها و لوایح

جریمه

تکس بلبوردها و لوایح

جریمه

(افغانی)

(افغانی)

(افغانی)

(افغانی)

1

ناحیه چهارم

1401990

168239

2

ناحیه دهم

614640

72180

3

ناحیه یازدهم

492700

59124

4

ناحیه سیزدهم

246250

29550

5

ناحیه پانزدهم

6

ناحیه شانزدهم

7

ناحیه هفدهم

ه

مرجع

مجموع

737850

88542

90550
103100
259500
3208730

12372
31140
372605

737850

88542

سفارش
نواحی متذکره در تحصیل محصول بلبوردها با جریمه تأخیر آن در ساحات مربوطه شان که تفصیل
جزئیات آن در گزارش نتایج بازرسی ها که قبالً به طور رسمی جهت تطبیق یافته های بررسی به
آنها فرستاده شده از اشخاص و افراد مربوطه اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی
و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .4یافته های بررسی در شاروالی های والیات
اداره عالی بررسی طبق پالن ساالنه بررسی برخی از شاروالی های والیات را نیز تحت بازرسی قرار داده که به منظور جلوگیری از افزایش حجم گزارش ،نتایج بازرسی
ها را بر اساس مشاهدات بررسی در شاروالیهای والیات که بیشتر شامل ،عدم تحویلی کرایه جایداد ها ،مالیه ،قیمت جواز ،کمیشن ترانسپورتی ،مصارف بدون اسناد
حامی ،دیون ،باقیات ،جریمه تأخیر و محصول صفائی جایداد های رهایشی ،تجارتی و دولتی بوده و ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات ،و ضعف کنترول های داخلی
شاروالی های مربوطه میباشد ،ذیالً ارایه میشود :
 .4.1عدم پرداخت محصول صفائی و جریمه تأخیر
مبلغ ( )157105778افغانی بابت محصول صفائی و مبلغ ( )9696637افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  .1396مبلغ ( )56872758افغانی بابت
محصول صفایی و مبلغ ( )2853555افغانی جریمه تأخیر در سال  .1395مبلغ ( )21843947افغانی بابت محصول صفایی و مبلغ ( )1843922افغانی
جریمه تأخیر در سال  .1394مبلغ ( )139،068افغانی بابت محصول صفایی در سال  1393و مبلغ ( )18،045،403افغانی بابت محصول صفایی از سالهای
گذشته در شاروالیهای مندرج جدول ( )5از ادارات دولتی ،مالکین جایداد های تجارتی و رهایشی ،مختل و اصناف تحصیل نشده است.
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جدول ()5
عدم پرداخت محصول صفایی و جریمه تاخیر

شماره
1

مرجع

شاروالی والیت
کندهار

سال تحت بازرسی 1396

ارقام به افغانی

سال تحت بازرسی

سال تحت بازرسی

سال تحت بازرسی

1395

1394

1393

صفایی

جریمه

صفایی

22164541

2659745

7387101

جریمه

صفایی

جریمه

صفایی

5981386

جریمه

مالکین جایداد

تعداد

ها

مالکین

ادارات دولتی،
تجارتی و رهایشی

 20اداره
و 4136
تن

ادارات دولتی

3079368

369524

جایداد های تجارتی

10578882

1269466

جایداد های رهایشی

1055108

126613

صنعتی و تولیدی

3

شاروالی شهر کندز

8907970

1068956

4

شاروالی شهر
محمود راقی

959133

5

شاروالی
شهر فیض آباد

8402137

6

شاروالی گردیز

2

شاروالی مزار شریف

2695996

9146170

1097540

6211670

745400
139068

2096055

جایدادهای رهایشی
و تجارتی

9718
تن

جایدادهایدولتی

 2اداره

جایدادهایرهایشی،
دولتی و تجارتی
ادارات دولتی

17اداره
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481000

7

شاروالی غزنی

8

شاروالی شهر نیلی

9

شاروالی شهر فراه

10

شاروالی شبرغان

11

شاوالی شهر
جالل آباد

12

شاوالی اسعد آباد

13

شاروالی شهر
مهترالم

57720

388016
2468199

296184

301567

ادارات دولتی

26

مالکین جایدادها

1197تن

ادارات دولتی

595505
1202750

جایدادهای رهایشی

18تن

144330

1148148

11803089

ادارات دولتی،
رهایشی و تجارتی

646092

ادارات دولتی

 28اداره

جایداد های تجارتی

 825تن

964040

115684

ادارات دولتی

1219767

146372

جایداد های تجارتی

12303718

1476446

جایدادهای رهایشی

380338

45641

جایدادهای رهایشی

877170
1131057

135726

2050937

246112

14

شاروالی خوست

156579

18789

15

شاروالی چاریکار

1578600

ادارات دولتی

 15اداره

جایدادهای رهایشی

1202
تن

جایدادهایتجارتی

1416
تن

جایدادهای تجارتی

 70تن

ادارات دولتی

 37اداره

صفحه| 246

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

2434760

16

شاروالی پلخمری

13625111

6477916
1635013

13669423

ادارات دولتی

6477916
1640331

9154361

 9اداره

جایدادهای تجارتی،
رهایشی و صنعتی

1098522

2367878

679361

ادارات دولتی

 16اداره

18

شاروالی بامیان

3348299

4003511

ادلرات دولتی

 37ادره

19

شاروالی هر ات

45221858

ادارات دولتی

 39اداره

17

شاروالی بازارک

مجموع

157105778

9696637

2853555 56782758

21843947

1098522

139068

نوت  :همچنان مبلغ ( )1366989افغانی بابت محصول صفایی سال  1396-1395در شاروالی اسعد آباد والیت کنر و مبلغ ( )18045403افغانی بابت سـالهای
گذشته در شاروالی کندهار قابل تذکر است که تحصیل نشده است.
سفارش
شاروالی های والیات در تحصیل محصول صفایی جایدادهای تجارتی ،رهایشی و دولتی با جریمه در ساحات مربوطه شان که گزارش تفصیلی آن قـبالل از طریـق
این اداره با جزئیات به آنها فرستاده شده از مالکین مربوطه اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم مـوارد متـذکره
اتخاذ وعملی نمایند.
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 .4.2عدم پرداخت کرایه و جریمه
مبلغ ( )47،597،995افغانی بابت عدم پرداخت کرایه و مبلغ ( )6،117،723افغانی بابت جریمـه تـأخیر در سـال  ،1396مبلـغ ()19،302،930
افغانی بابت عدم پرداخت کرایه و مبلغ ( )2،316،349افغانی جریمه تأخیر در سال  ،1395مبلغ ( )22،177،625افغانی بابت عدم پرداخت کرایه و
مبلغ ( )2،661،314افغانی جریمه تأخیر در سال ،1394مبلغ ( )1،300،506افغانی بابت عدم پرداخت کرایه و مبلغ ( )156،060افغانی بابت جریمـه
تأخیر در سال 1393و مبلغ ( )2،319،721افغانی بابت عدم پرداخت کرایه در سالهای گذشته از مستاجرین ،شرکت ها ،قراردادیان و دکاکین در
شاروالیهای مندرج جدول ( )6تحصیل نشده است.
جدول ()6
عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
سال 1396
شماره

مرجع

1

شاروالی مزارشریف

2

شاروالی اسعد آباد

3

شاروالی گردیز

472466

4

شاروالی جالل آباد

1770908

سال1395
کرایه

جریمه

ارقام به افغانی

سال 1394
کرایه

جریمه

سال 1393
کرایه

جریمه

سالهای

مبلغ به

گذشته

افغانی

کرایه

جریمه

12172300

1455854

354752

44907

56696

مستاجر

212509

مستاجرین

12تن
مستاجر
مستاجر
705149

84618
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5

شاروالی غزنی

6

شاروالی شبرعان

7

شاروالی سرپل

8

شاروالی قالت

9

شاروالی فراه

10

شاروالی مهتر الم

11

شاروالی تورخم

12

شاروالی چاریکار
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8400203

1008024

391800

438816

806517

96782

400886

48106

 456تن
مستاجر
 22تن
مستاجر
256200

30744

548574

65828

 14تن
 38تن
مستاجر
 60تن
مستاجر
2319721
مستاجرین

1441156

مستاجرین

172938

462000

55440

 1تن

199700

23964

 22تن

4429801

531576

1300506
3468106
3947464

1200692

140632

156060

416172

473695
مستاجرین
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13

شاروالی پلخمری

15204806

1824577

14

شاروالی بازارک

780000

113700

15

شاروالی بامیان

551164

66140

مجموع

12151387

1458166

18709519

مستاجرین

2245142

مستاجرین
253000

30360

2.661.314 22.177.625 2.316.349 19.302.930 6.117.723 47.597.995

مستاجرین
1,300,506

156,060

2.319.721

سفارش
شاروالیهای والیات در تحصیل تفاوت کرایه جایداد ها و جریمه تأخیر تحویلی کرایه در ساحات مربوطه شان که تفصیل جزئیات آن در گزارش نتایج بازرسی ها
قبالً به طور رسمی جهت تطبیق یافته های بررسی به آنها فرستاده شده از مستأجرین و دکاکین مربوطه اقـدام و تـدابیر الزم را بمنظـور تقویـه کنتـرول هـای
داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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.4.3عدم وضع مالیه
مبلغ ( )1478097افغانی در سال  1396و مبلغ ( )488351افغانی در سال  1395بابت
مالیه در شاروالیهای جالل آباد ،مزارشریف ،اسعدآباد ،شبرغان و شاروالی والیت فراه
از قراردادی های ریرب تحصیل نگردیده است .
جدول ()7

شماره

مرجع

مبلغ به افغانی
سال 1396

سال 1395

تعداد

1

شاروالی جالل آباد

137911

شرکت مربوط

2

شاروالی مزارشریف

1119863

شرکت های مربوط

3

شاروالی اسعدآباد

272491

//

4

شارولی شبرغان

102823

//

5

شاروالی فراه

113037

//

6

شاروالی خوست

104443

//

7

شاروالی کندهار

115880

//

مجموع

1.478.097

488,351

سفارش
شاروالی های مربوط در تحصیل مالیه در ساحات مربوطه شان که جزئیات آن به تفصیل در
گزارش نتایج بازرسی ها قبالً به طور رسمی جهت تطبیق یافته های بررسی به آنها فرستاده
شده از شرکت ها و افراد مربوطه اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی و
جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
 .4.5عدم تحویلی قیمت زمین
مبلغ ( )98،634،524افغانی بابت عدم پرداخت قیمت زمین و مبلغ ()538،264
افغانی جریمه تأخیر در سال  ،1396مبلغ ( )1،058،750افغانی بابت عدم پرداخت قیمت
زمین در سال  ،1395مبلغ ( )49،394،134افغانی در سال  1393و مبلغ ()46،765،761
افغانی در سالهای گذشته الی سال  1396از اشخاص ،افراد و ادارات دولتی در شاروالی های
مندرج جدول( )8تحصیل نشده است.
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جدول ()8

شماره

جدول عدم تحویلی قیمت زمین

1
2
3
4

مرجع
شاروالی
شبرغان

1396
جریمه

قیمت زمین

1395

1393

قیمت زمین

قیمت زمین

سالهای گذشته

67307375

 7اداره دولتی

شاروالی قالت 269500
شاروالی
محمود راقی

اشخاص وافراد
51112

425934

ادارات

49394134

شاروالی
سرپل

5

شاروالی
چاریکار

6

شاروالی
بامیان
مجموع

رمت داران

 17اداره دولتی

46765761
26419655
2204600

 15اداره
تجارتی و بالک

264552

152460

1058750

1855000

222600

98.634.524

538.264

ادارات دولتی
افراد و اشخاص

1.058.750

49.394.134

46.765.761

سفارش
شاروالیهای والیت مربوط در تحصیل قیمت زمین از ادارات دولتی ،افراد و اشخاص و تجار که
قبالً یافته های بررسی از طریق این اداره با جزئیات به آنها فرستاده شده از مؤدیان مربوطه
اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترولهای داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد
متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
 .4.6پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ( )859،600افغانی بابت پیشکی های محسوب ناشده در سال  ،1396مبلغ
( )6،317،840افغانی در سال  1395و مبلغ ( )74،496افغانی بابت جریمه تأخیر در
سال  1393از معتمدین شاروالیهای مندرج جدول( )9تحصیل نگردیده است.
جدول ()9

پیشکی های محسوب ناشده

شماره

مبلغ به افغانی
مرجع

1395

سال 1396
پیشکی ها

پیشکی ها

جریمه

1

شاروالی مزارشریف

344940

.

.

2

شاروالی کندهار

.

5480560

.
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300730

.

.

.

430553

.

4

شاروالی شبرغان

.

406727

48807

5

شاروالی پلخمری

213930

مجموع

859.600

3

شاروالی جالل اباد

25689
74.496

6.317.840

سفارش
شاروالی های متذکره در تصفیه و تحصیل پیشکی های محسوب ناشده و جریمه تأخیر آن از
نزد اشخاص و معتمدین که گزارش نتایج بررسی آن قبالً از طریق این اداره با جزئیات به آنها
فرستاده شده اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی و جلوگیری از تکرار و
تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
 .4.7عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )219،746،636افغانی بابت باقیات سال  ،1396مبلغ ( ) 1,659,240افغانی در سال
 1389و مبلغ ( )16،707،071افغانی و مبلغ ( )40581دالر امریکایی از سال های گذشته در
شاروالی های مندرج جدول ( )10تصفیه و تحصیل نگردیده است.

شماره

عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مرجع

مبلغ به افغانی

سال 1396

1

شاروالی مزارشریف

2

شاروالی قالت

3

شاروالی مهترالم

4

شاروالی بازارک
مجموع

جدول ()10

سال 1389

تعداد

سالهای گذشته

219746636
13457071

ادارات دولتی ،
مستاجرین و اشخاص

1659240

219.746.636

1.659.240

3520000

قیمت زمین افغانی)

 ( 40581دالر)

شرکت سلطان گروپ

16،707،071
افغانی و
 40581دالر

سفارش
شاروالی های متذکره در تصفیه و تحصیل باقیات که گزارش نتایج بررسی آنها قبالً از طریق این
اداره با جزئیات به آنها فرستاده شده اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی و
جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
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 .4.8عدم تحویلی حق االجاره با جریمه تأخیر
مبلغ ( )8،862،644افغانی بابت حق االجـاره و مبلـغ ( )1،635،023افعـانی جریمـه
تأخیر در سال  1396در شاروالی های مربوطه تحصیل نشده است.

شماره

عدم تحویلی حق االجاره و جریمه
مرجع

جدول ()11

سال تحت بازرسی

مبلغ به افغانی

حق االجاره

جریمه

1

شاروالی کندز

1396

2512215

1153006

2

شاروالی فیض آباد

1396

396500

47580

3

شاروالی بامیان

1396

3500000

160650

1312750

71938

4

شاروالی هرات

1141179

201849

8.862.644

1.635.023

1395
1396

مجموع

سفارش
شاروالی های شهر کندز و فیض آباد در تحصیل حق االجاره با جریمه از مستاجرین مربوطه که
گزارش نتایج بررسی آنها قبالً از طریق این اداره با جزئیات به آنها فرستاده شده اقدام و تدابیر
الزم را بمنظور تقویه کنترول های داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و
عملی نمایند.
.4.9دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )548،423،206افغانی و مبلغ ( )980،000دالر امریکایی دیون سال  ،1396مبلغ
( )11،679،461افغانی در سال  ،1395مبلغ ( )35،777،058افغانی در سالهای -1395
 1396و مبلغ ( )12،200،000افغانی در سال  1389از شرکت ها ،ادارات دولتی و افراد
در شاروالی های مربوطه تصفیه نشده است.
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جدول ()12

شماره

دیون تصفیه ناشده
مرجع

افغانی

دالر

1396

افغانی

1395

1396-1395

1389

تعداد

1

شاروالی کندز

8985901

شرکت ها

2

شاروالی شبرغان

26791157

ادارات دولتی
مربوط

3

شاروالی مهتر الم

4

شاروالی تورخم

5

شاروالی مزار شریف

6

شاروالی محمود
راقی
شاروالی پلخمری
شاروالی هرات
مجموع

12200000
8119326

از افراد
شرکتهای
ساختمانی وادارات
دولتی

493791385

3560135

افراد واشخاص

41029197

افراد و اشخاص
980000

شرکتها

13602624
548.423.206

ساختمانی

صرفیه برق
980.000

11.679.461

35.777.058

12.200.000

سفارش
شاروالی های متذکره در تصفیه و پرداخت دیون که گزارش نتایج بررسی آنها قبالً از طریق این
اداره با جزئیات به آن إدارات محترم فرستاده شده اقدام و تدابیر الزم را بمنظور تقویه کنترول
های داخلی و جلوگیری از تکرار و تداوم موارد متذکره اتخاذ و عملی نمایند.
.4.10پرداخت های نادرست
مبلغ ( )231075افغانی بابت مصارف نادرست از بودجه شاروالی فراه در سال 1396
پرداخت ولی از اشخاص مربوطه تحصیل نشده است
 طوریکه اسناد مالی سال مالی  1396مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ مبلغ ( )75075افغانیذریعه حواله نمبر( )206بتاریخ  1396/5/16درک مصارف تهیه سه وقت غذای انجنیران
وزارت محترم فواید عامه برای ( )21روز در وجه حاجی جالل معتمد نقدی شاروالی و مبلغ
( )156000افغانی ذریعه حواله نمبر ( )165بتاریخ 1396/3/10درک مصارف سه وقت غذا
برای ( )40تن استاد که جهت برگذاری پروسه امتحان کانکور عازم والیت فراه شده بودند،
در وجه حاجی جالل طور قطعی از بودجه شاروالی شهر فراه تادیه و مجرا داده شده است؛
در حالیکه حکم ماده ( )7مقرره تنظیم امور کرایه ،سفریه و جیب خرچ ،کارمندان را حین
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سفر های داخلی و خارجی مستحق سفریه و کرایه دانسته است و مصارف از بودجه شاروالی
به همچو موارد از نظر قانون شاروالیها توجیهی ندارد؛ بناءً وجوه متذکره اصوآل به حساب
شاروالی قابل بازگشت است ،نبود فهم کافی از قوانین و مقررات موضوعه و ضعف در سیستم
کنترول داخلی سبب شده است تا همچو اجراآت و مصارف غیر مرتبط از بودجه شاروالی
فراه صورت گرفته و سبب کاهش مبلغ ( )231075افغانی از بودجه شاروالی فراه گردیده.
سفارش
شاروالی محترم شهر فراه از طریق اداره محترم مستقل ارگانهای محلی با وزارت های محترم
ترانسپورت (قبالً فواید عامه) و تحصیالت عالی تماس رسمی را تامین و خواهان اقدامات جدی
در مورد وضع علی السویه مبلغ ( )75075افغانی از معاشات انجنیران موظف در شهر فراه مربوط
وزارت محترم ترانسپورت (قبالًفواید عامه) و همچنان وضع علی السویه مبلغ ( )156000افغانی
از معاشات هیشت محترم اخذ امتحان کانکور در شهر فراه ،مربوط وزارت محترم تحصیالت عالی
گردند تا هر دو وزارت وجوه متذکره را به حساب شاروالی فراه انتقال نمایند.

 .4.11کمیشن ترانسپورتی
مبلغ( )605،100افغانی بابت کمیشن ترانسپورتی در سـال  1396و مبلـغ ()321،535
افغانی در سال  1395در شاروالی شهر شبرغان از شرکت ساختمانی اسماعیل برادران
تحصیل نگردیده است.
 قرار ارزیابی اسناد سال هـای مـالی 1395و 1396؛ مالحظـه گردیـده کـه شـاروالی شـهرشبرغان قرارداد انتقال کثافات شهر شبرغان را از تاریخ  1395/1/2الی 1395/9/30به ارزش
( )9792949افغانی و از تاریخ  1395/10/1الی  1396/9/به ارزش ( )11947180افغانی با
شرکت ساختمانی اسماعیل برادران عقد نموده اسـت؛ امـا طوریکـه اسـناد تادیـاتی بجانـب
شرکت مالحظه گردیده ،از وجوه تادیه شده مطابق حکم فقره ( )4مـاده ( )3مقـرره سـیر و
سفر ( )5درصد کمیشن ترانسپورتی قرار ذیل وضع نشده است.
 مبلغ ( )6430704افغانی از درک انتقال کثافات به شرکت ساختمانی اسماعیل بـرادران درسال مالی  1395تادیه شده ،اما از وجوه تادیـه شـده مبلـغ ( )321535افغـانی ( )5درصـد
کمیشن ترانسپورتی مطابق حکم فقره ( )4ماده ( )3مقرره سیر و سفر وضع نگردیده اسـت؛
وجوه متذکره از قراردادی قابل تحصیل است.
 مبلغ ( )12102018افغانی از درک انتقال کثافات به شرکت ساختمانی اسماعیل برادران درسال مالی  1396تادیه شده ،اما از وجوه تادیـه شـده مبلـغ ( )605100افغـانی ( )5درصـد
کمیشن ترانسپورتی مطابق حکم فقره ( )4ماده ( )3مقرره سیر و سفر وضع نگردیـده اسـت
بناءً با در نظر داشت موارد فوق جمعاً مبلغ ( )926635افغانی از شـرکت اسـماعیل بـرادران
قابل تحصیل است.
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 .4.12عدم پرداخت قیمت جواز
مبلغ ( )838،561افغانی بابت قیمت جواز صنفی در سال  1396در شاروالیها به حساب
عواید شان انتقال نیافته است که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
جدول ()13

عدم پرداخت قیمت جواز

1

شاروالی نیلی دایکندی

1396

2

شاروالی مهترالم لغمان

1396

شماره

مرجع

سال تحت بازرسی

مجموع

تعداد

مبلغ به افغانی

قیمت جواز
208661
629900

 186کسبه کار
 660تن اصناف

838،561

سفارش
شاروالیهای شهر نیلی و مهترالم در تحصیل قیمت جواز صنفی اقدام بعمل آورند.
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بخش پنجم
گزارش نتایج بررسی در تصدیها و شرکت های دولتی
اداره عالی بررسی ،بنابر مکلفیت وظیفوی ،بررسی رعایت قوانین و مقررات سال مالی 1396و برخی سال
های قبل را در تعداد ( )50تصدی ،شرکت های دولتی و نماینده گی های شان در مرکز و والیات انجام
داده است ،گزارش بررسی شامل بازرسی امور عواید و مصارف تصدیها و شرکت های دولتی بوده که
یافته ها و مشاهدات بررسی در مورد بازرسی تصدیها و شرکت های دولتی قبالً به تفصیل جهت تحقق
یافته های بررسی و بهبود سیستم های کنترول داخلی به مراجع ذیربط فرستاده شده است ،در این
گزارش یافته های مهم بررسی که باالتر از یکصد هزار افغانی بوده شامل گردیده است ،در این گزارش
ارزیابی کنترول داخلی ،وضعیت قانونی (معیارها) و مشاهدات ویافته های بررسی در تصدیها و شرکت
های دولتی بالترتیب ارایه میشود.

 .5.1ارزیابی کنترول داخلی
 سیستم کنترول داخلی عبارت از ی میکانیزم یا تنظیمات ایجاد شده توسط هیشت رهبری ومرجع برای سازماندهی ساختارها ،طرزالعمل ها و مراحل برای دستیابی به اهداف و مقاصد تعیین
شده مربوط می باشد ،بر اساس بهترین شیوههای بین المللی ،سیستم کنترول داخلی ی بخش
مهم اداره بوده ،این میکانیزم به عنوان ی پروسه درست ایجاد شده و توسط هیشت رهبری مرجع
به منظور رفع خطرات در برابر اهداف و مقاصد مرجع طرح گردیده و به مقام رهبری اداره اطمینان
میدهد که در اجراآت آنها اهداف عمومی ذیل بدست میآید:
 .1مطابقت اجراات مراجع با قوانین ،مقررات ،قواعد و صالحیتهای بودجوی.
 .2اعتبار بخشیدن به دفاتر مالی ،حسابی و گزارشدهی مالی.
 .3حفظ منابع و دارائی ها در برابر ضررها ،سرقت ،سوء استفاده و تقلب و اجرای مکلفیت های
حسابدهی.
 .4تنظیم عملکردها با در نظر داشت اصول اقتصادیت ،موثریت و مفیدیت.
 همچنان برای بدست آوردن اهداف فوق الذکر ،سیستم کنترول داخلی شامل تشکیالت ،ساختار،روشها ،طرزالعمل ها ،مراحل ،معیارها و سیستم ها میباشد ،برای دستیابی به اهداف کلی ،عناصر
سیستم کنترول داخلی شامل محیط کنترولی ،فعالیت های کنترولی ،ارزیابی خطر ،اطالعات،
روابط و نظارت میباشد ،کار تفتیش داخلی جزالزم نظارت کنترول داخلی بوده و باید به اداره
مربوطه ارزیابی های مورد نیاز را از کار کرد و موثریت سیستم کنترول داخلی فراهم سازد.
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بر اساس فقره  53معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش (  )400ISSAIدر تفتیش رعایت
قوانین و مقررات ،بازرسی عمدتاً روی سیستم های کنترولی اجراء گردیده که اداره را در تطبیق
قوانین و مقررات کم و یاری می رساند .مطابق به معیارات فوق مفتش باید مطالعه نماید که آیا
کنترول داخلی مناسب در مطابقت با محیط کنترولی قرار دارد تا اینکه تمام جوانب تضمین کننده
رعایت فعالیت های اداره با قوانین و صالحیت های آن باشد .همچنان مطابق به فقره ISSAI ( 54
 )400بررسان باید جهت شناسایی خطر عدم رعایت ،ارزیابی خطر را در مراجع انجام دهد ،و
مطابق به فقره  )400ISSAI ( 55بررسان باید خطر تقلب را در نظر بگیرند .بررسان باید خطر
عوامل تقلب را در فعالیت ارزیابی خطر شامل ساخته و هنگام اجراء بررسی واقعات خطرات
احتمالی را خاطر نشان سازند.
مطابق به معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ( ،)ISSAI 4000-23بررسی رعایت قوانین
و مقررات واضح میسازد که آیا فعالیت های مراجع دولتی مطابق با قوانین ،مقررات ،پالیسی ها
صالحیت های مربوطه صورت گرفته یا خیر؟ اداره عالی بررسی با تشخیص انحرافات از قوانین
ومقررات وارایه گزارش از آنها به مراجع مربوط و اتخاذ عمل از سوی مراجع در تطبیق سفارشات
بررسی در تقویت حکومت داری خوب کم میکند تصدیها و موسسات دولتی مکلف به انجام
فعالیتهای بهتر در عرصههای مختلف ،تحقق و جمع آوری عواید ،اجرای اصولی مصارف و پرداخت
ها ،حصول مفاد ،ارایه بیالنس ،انجام تعهدات به دولت ،عرضه خدمات بهتر و رعایت قوانین و
مقررات ،پالیسی ها و طرز العمل های مربوطه در اجراات میباشند ،به مالحظه نتایج بازرسیها
موارد ضعف کنترول داخلی در اجراات برخی تصدیها محسوس بوده که ذیالً ارایه میشود:
اداره عالی بررسی به طور مستمر گزارش نتایج بازرسی های خویشرا در تصدیها و شرکت های
دولتی که شامل نکات ضعف در سیستم کنترول داخلی ،مشاهدات و یافته های بررسی میباشد بعد
از تحلیل و ارزیابی جهت تطبیق و تحصیل حقوق دولت به مراجع متذکره ارسال مینماید ،اما سطح
تطبیق یافته های بررسی در تصدیها و شرکت های دولتی قناعت بخش نبوده به گونه مثال مبلغ
( )2212611افغانی بابت طلبات سال های 1396-1394درشرکت نساجی افغان ،در سال مالی
 1396مبلغ ( )202493289افغانی در تصدی مطبعه صکوک ،در سال 1395مبلغ
()1580269افغانی در تصدی مسلخ  ،باقیات سالهای گذشته مبلغ ( )225095افغانی در نماینده
گی افسوتر والیت هرات ،مبلغ ()3014012افغانی و ( )18198دالر امریکایی بابت طلبات سال
 ، 1396مبلغ()32690109افغانی )719996( ،دالر امریکائی از سالهای گذشته در ریاست اداره
بندر حیرتان (استراس) در سال  ،1395مبلغ ( )10090000افغانی و سال های گذشته مبلغ
( )45858202افغانی در تصدی ساختمانی افغانی قابل تذکر میباشد.
موارد عدم تصفیه دیون با جوانب ذیربط نیز در برخی تصدی ها و شر کت هـا تشـخیص شـده کـه
ناشی از ضعف کنترول داخلی بوده چنانچه در نتیجه بازرسی سال مالی  1396مبلغ()42735745
افغــانی و مبلــغ ( )107005.94دالــر دی ـون ســالهای گذشــته تصــدی ســاختمانی بنــایی ،مبلــغ
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( )6798137افغانی دیون سالهای 1394و 1395ریاست تصدی عناصـر فلـزی ،مبلـغ ()296472
افغانی دیون سال  1395تصدی سیلوی بلخ و از ریاست آبرسانی والیت کندهار مبلغ()11693019
افغانی را احتوا مینماید تصفیه نشده است.
 در برخی شرکتها وتصدیهای دولتی موارد عدم وضع مالیه به مالحظه رسیده است به گونه مثالمبلغ ( )1472975افغانی مربوط سال مالی  1395در ریاست برشنا والیت کندهار و مبلغ
( )216646افغانی در ریاست برشنا والیت بلخ قابل تذکر میباشد.
 قراردادی های که مکلف به پرداخت کرایه با جریمه تاخیر میباشند ،کرایه وجریمه شـان را درزمان معین تحویل ننموده اند به گونه مثـال مبلـغ ( )8354208افغـانی در ریاسـت تصـدی امـور
فارمسی همچنان در سال مالی 1395بابت کرایه و جریمـه تـاخیر مبلـغ ()87330029افغـانی در
تصدی مسافربری ملی بس ،مبلغ ( )431760افغانی در تصدی بـاربری مرکـز ،مبلـغ ()1106431
افغــانی در برشــنا والی ـت ننگرهــار و مبلــغ ( )683885افغــانی در ریاســت برشــنا والی ـت بلــخ،
مبلغ()27750000افغانی بابت عدم پرداخت کرایه  37ماهه از شرکت صنایع افغان علـی خیـل در
تصدی مطبعه صکوک به مالحظه رسیده است.
 برخی تصدیها و شرکت های دولتی در قسمت تطبیق کامل مشاهدات و یافته های بررسی که رسماًبه آنها فرستاده شده توجه الزم ننموده  ،این امر سبب جلوگیری از تحصیل حقوق دولـت و رفـع
کاستی ها و ضعف های کنترولی در اجراآت آنها میشود به گونه مثال مبلغ ( )13349087افغانی
بابت باقیات سالهای گذشته و مبلغ()345219815افغـانی دیـون سـال  1394در تصـدی مطبعـه
صکوک ،مبلغ ( )23911دالر بابت باقیات تکس دالری  ،مبلغ ( )696050دالر جریمه تـاخیر سـال
 1394و مبلغ ( )2018550افغانی بابت کرایه منازل  ،مبلغ ( )347712023افغانی باقیـات 1395
در ریاست اداره بندر حیرتان  ،مبلغ( )442777افغانی بابـت صـفایی سـال  1394در آمریـت مـواد
نفتی و گاز مایع والیت بلخ ،مبلغ()7195894افغانی و مبلغ ( )158000دالر بابت باقیات سـالهای
گذشته در تصدی تخم های اصالح شده  .مبلـغ ( )601214637افغـانی بابـت عـدم انتقـال مالیـه
انتفاعی سال  1394در تصدی افغانی گـاز والیـت جوزجـان ،مبلـغ ( )831702388افغـانی بابـت
باقیات سال  1394در شرکت برشنا والیت ننگرهار ،مبلغ ( )4590000افغانی بابت  5فیصد مالیـه
باقیمانده سال 1394در شرکت برشنان کندهار  ،مبلغ()357998افغانی بابت کرایه و جریمه تـاخیر
ســال  1394در ریاســت برشــنا والیــت بلــخ ،مبلــغ ( )45858402افغــانی بابــت باقی ـات و مبلــغ
( )2700000افغانی دیون سال  1393در تصدی ساختمانی افغانی  ،مبلغ ( )271027افغانی  ،مبلغ
( )27000دالر امریکایی بابت تفاوت مالیه و مبلغ ( )106470098افغانی در سال 1394بابت باقیات
در تصدی ساختمانی بنایی  ،مبلغ ( ) 349119604افغانی باقیات سال مالی  1394در تصدی حفظ
و مراقبت مکرویان ها ،مبلغ ( )24568291افغانی بابـت طلبـات سـال  1396در ریاسـت آبرسـانی
والیت هرات ،مبلغ ( )1745581569افغانی بابت طلبات ،مبلغ ( )35740افغانی اضـافه پرداخـت و
مبلغ ()695668افغانی اسناد تحت دوران سال  1394در ریاسـت بـرق کابـل ،مبلـغ ()4250680
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افغانی  ،مبلغ ( )37944دالر بابت طلبات و مبلغ()5066000افغانی دیون سـال  1395در تصـدی
ساختمانی هلمند  ،مبلغ ( )1886922افغانی بابـت کرایـه سـال  1396-1395در تصـدی سـیلوی
والیت بلخ ،قابل تذکر است .
سفارش
تصدی ها و شرکت های دولتی به منظور بهبود اجراآت ،عرضه خدمات بهتر تقویه بنیه مالیه شان
تدابیرالزم را در جهت تحقق گزارش نتایج بازرسی های اداره عالی بررسی ،تصفیه و پرداخت
دیون ،تحصیل طلبات  ،عواید کرایه و جریمه تاخیر ،حصول مالیه ،جریمه تاخیر در معامالت
،ترتیب وتنظیم تحویلخانها ،ترتیب پالن های دقیق عوایدی وتحقق آن و سایر موارد مربوط به
اجراآت شان اتخاذ و عملی نموده و کنترول های داخلی را به منظور جلوگیری از تداوم نارسایی ها
تقویه و ایجاد نمایند.
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 .5.2وضعیت قانونی مشاهدات بررسی












اداره عالی بررسی در جریان بازرسی تصدی ها موارد عدم رعایت قوانین ،مقررات،
پالیسی ها و  ...را منحیث یافته ها و مشاهدات بررسی تشخیص مینماید ،الزم است تا
قبل از تفصیل مشاهدات و یافته های بررسی معیارها (قوانین و مقررات) را که باالثر
عدم رعایت آنها در تصدی ها برمال شده است ارایه نمائیم:
به اساس حکم شماره ( )4805مورخ  1387/8/5نورم ماهوار مصارف تیل وسایط وزرا،
روسای ادارات مستقل و والیان والیات درجه اول مقدار(  )250لیتر و معینان ،روسا ،و
والیان درجه دوم و سوم به مقدار( )200لیتر در ماه میباشد.
نظربه نامه شماره ( )9033مورخ  1389/5/12ریاست عمومی خزاین و متحدالمال
شماره ()RSI-657483مورخ 1390/3/1ریاست عمومی عواید وزارت مالیه که چنین
صراحت دارد( :خریداری های اجناس و تهیه خدمات طور پرچون بدون عقد قرارداد
تحریری کمتر از مبلغ ( )500000افغانی تابع مالیه موضوعی قرار نمی گیرد،
درصورتیکه خریداری ها به دفعات در ظرف سال مالی ازی شخص صورت گرفته
باشد و مجموع تادیات آن به مبلغ( )500000افغانی برسد نیز تابع حکم مالیه
موضوعی نورم مندرج ماده ( )72قانون مالیات برعایدات قرار میگیرد.
فقره اول ماده دوم قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد " :اشخاصیکه دارنده
جواز تجارتی نبوده ،مواد ،لوازم ،خدمات و امور ساختمانی را با ادارات دولتی ،شاروالی
ها ،تصدی های دولتی ،نهاد های خصوصی و سایر اشخاص قرارداد نماید ،مکلف به
تادیه هفت فیصد مالیه ثابت به عوض مالیات بر عایدات پنداشته میشود .و متحدالمال
شماره ( )655592مورخ  1390 /1/21ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه به
منظور اطاعت پذیری از قانون پرداخت های بلند تر از ( )500000افغانی را تابع مالیه
موضوعی قرارداد شناخته شده است.
مطابق ماده  72قانون مالیات برعایدات و متحد المال شماره( )RS1-504275مورخ
 1388/1/25ریاست عمومی عواید وزارت مالیه که چنین مشعر است " خریداری های
پرچون تابع مالیه و صکوک قرار نمیگیرد ،هرگاه خریداری پرچون اضافه از پنجصد
هزار افغانی بوده و یا خریداری پرچون به دفعات از اشیای همجنس در طول سال مالی
از پنجصد هزار افغانی اضافه گردد ،مبلغ خریداری مذکور تابع مالیه و صکوک قرار
میگیرد
ماده ()64قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد" ،مالیه انتفاعی عبارت از مالیه
است که از سرجمع عواید ناخالص (فروشات) قبل از وضع هرنوع کسرات مطابق نورم
مندرج ماده شصت و ششم این قانون اخذ می گردد ،".و فقره( )5ماده ( )66قانون
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مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد ،ده فیصد عواید حاصله(قبل از کسرات) از درک
خدمات مخابرات ،ترانسپورت هوایی ،هوتل ها و رستورانت های دارای خدمات باال.
فقره( )1ماده ()4قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد" ،مالیات برعایدات
اشخاص حکمی  ،بیست فیصد عواید قابل مالیه آن در سال مالی می باشد ".همچنان
فقره( )1ماده( )42قانون متذکره چنین بیان دارد" :در صورتی که شرکت سهامی یا
شرکت محدودالمسؤلیت در ی سال مالی زیان خالص عملیاتی داشته باشد ،این زیان
از عواید قابل مالیه آن در خالل سه سال بعدی و هر سال ثلث زیان آن مجرایی داده
می شود ،حکم مندرج فقره( )3ماده چهل و هفتم این قانون از این امر مستثنی است.
بر بنیاد متحدالمال شماره()ST1-4712مورخ 1394/12/15ریاست عمومی عواید و
باالثرنامه شماره( )RS1-92377مورخ 1394/12/23ریاست خدمات حقوقی و پالیسی
ریاست محترم عمومی عواید پیرامون چگونگی وضع مالیه ازحواله های مصارف برق
دوایر مرکزی و والیتی چنین مشعراست.
شرکت برشنا منحیث ی تصدی دولتی مکلف به ارایه بیالنس و اظهارنامه وپرداخت
مالیه دولت میباشد ،بنآمطابق حکم ماده()72قانون مالیات برعایدات ادارات دولتی
حین پرداخت قیمت صرفیه برق مکلفیت وضع دو فیصد مالیه را از مجموع مبلغ قابل
پرداخت به شرکت برشنا داشته ،که حین اجرای حواله های پولی قیمت صرفیه برق به
شرکت برشنا باید آنرا وضع والی تاریخ دهم ماه بعدی بحساب مربوط عواید دولت
انتقال نمایند.
مطابق ماده ( )39قانون تدارکات ادارات مکلف اند موارد ناشی از تاخیر ایفای تعهدات
قراردادی را در شرطنامه و قرارداد طبق طرزالعمل تدارکات درج نمود ودر صورت هر
گونه تاخیر از جانب قراردادی در اکمال یا اجرای بموقع قرارد اجراآت نمایند.
در ماده اول قانون تحصیل باقیات چنین آمده است"کلیه امور مربوط به تحصیل
باقیات دولت و موسسات دولتی تابع احکام این قانون میباشد ".و افزون بر آن مطابق
بند دوم ماده سوم قانون تحصیل باقیات که چنین مشعر است"باقیات قابل تحصیل:
باقی ایکه اگر از نوع مالیه ،محصول و بدل اجاره باشد موعد قانونی پرداخت آن بسر
رسیده باشد و اگر از نوع معاش و مصرف باشد قانوناَ واجب االدا باشد".
مطابق مصوبه شماره ()514مورخ 1356/6/21بورد عواید وزارت محترم مالیه ،که
چنین حکم میکند"مستاجرین با عدم پرداخت کرایه ماهوار تابع  ٪12جریمه تأخیر
میگردد.
مطابق فقره ( )1قانون تقاعد چنین صراحت دارد ( :منابع پول ذخیره تقاعد متشکل از
سهم کارکنان خدمات ملکی و اداره میباشد ).و همچنان مطابق فقره ( )2ماده پنجم
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کارکنان خدمات ملکی معادل ( )%8مزد ماهوار و در تصدیها ( ) %3مزد ماهوار با
اجزای آن ذخیره تقاعد سهیم میگردد .
 مطابق فیصله شماره()174مورخ 1352/12/12و(1356/6/21)514بورد عواید،که
چنین حکم میکند(هرگاه پول مصارفاتی به موقع تحویل حساب()600100نشود
باگذشت سال مالی تحت دوازده فیصد جریمه قرارمیگیرد) همچنان درماده سوم
قرارداد تان های تیل دولتی چنین تذکر رفته است(هرگاه مستآجرپول ذمت خویش
را به وقت وزمان آن یعنی در اخیر هر ربع تحویل ننماید تابع %12جریمه میگردد).
 شرایط قرارداد های عقد شده.
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 .3،5یافته ها و مشاهدات بررسی در تصدیها و شرکتهای دولتی
مشاهدات و یافته های بررسی در بخش تصدیها و شرکت های دولتی که به علت عدم رعایت
معیارها ،قوانین و مقررات ،ضعف کنترول داخلی و سایر عوامل از طریق اداره عالی بررسی تثبیت و
مشخص شده به تفکی تصدی ها و شرکت های بازرسی شده ذیالً ارئه میشود:
نوت :وضعیت قانونی یافته های بررسی در جز ( )5.2بخش پنجم گزارش قابل مالحظه است.

 .1وزارت مالیه
 .1هوتل انتر کانتیننتال
.1.1

(نتایج بازرسی سال )1395

عدم تصفیه و تحصیل طلبات

مبلغ ( )9،969،310افغانی طلبات سال مالی  1395و مبلغ ( )24،639،250افغانی طلبـات
سال های گذشته از ادارات  ،افراد و اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبـات سـالهای قبـل خویشـرا ذمـت ادارات ،افـراد و اشـخاصمبلغ( )24639250افغانی و طلبات سال تحت بازرسی( )1395را مبلغ( )9969310افغانی کـه
جمعاً مبلغ()34،608،560افغانی میشود ،معلومات داده اند که قابل تحصیل وتصفیه میباشد.
جدول طلبات سال اای گذشته
شماره

مرجع مربوط

1

وزارت امور داخله

2

وزارت مخابرات

3

وزارت اطالحات و فرانگ

4

وزارت معادن و پطرولیم

5

وزارت تحصیالت عالی

6

وزارت معارف

7

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان

8

وزارت خارجه

9

شاروالی کابل

10

اداره محترم امور ریاست جمهوری

11

دآریانا افغان اوائی شرکت

12

تلویزیون 1

13

دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری

مبلغ قابل پرداخت به افغانی
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14

شریف اهلل کامه وال وکیل

15

عمر جاللر
مجموعه

24,639,250

جدول طلبات سال مالی 1395
شماره

مرجع مربوط

1

وزارت دفاع ملی

2

وزارت تحصیالت عالی

3

وزارت معارف

4

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

5

وزارت مالیه

6

وزارت خارجه

7

وزارت زراعت

8

وزارت اطالعات و فرانگ

9

شورای عالی صلح

10

کرکت بورد

11

ریاست اجرائیه

12

ولبی جرگه

13

مشرانو جرگه

14

اداره سرمیاشت

15

اداره محترم امور

16

سمپوزیم ملی امیر شیر علی شیر نوایی

17

ریاست تربیت بدنی وسپورت

18

کمیته ملی المپیک

19

دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهور احمد ضیا

مبلغ قابل پرداخت به افغانی

مبعود
20

تلویزیون مشعل

21

دفتر کونتر پارت

22

رادیو کلید

23

شرکت اوائی امارات

24

دفتر یو اس ایدUSAID/Chemonics

25

یو ان دی پی UNDP
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26

تلویزیون طلوع موبی گروپ

27

مرکز مطالعات استراتیژیک افغانبتان

28

جواد صمدی

29

آقای عبید

30

سفارت روسیه وزارت داخله

31

تلویزیون جهان

32

آقای شاکر کارگر

33

آقای عبداهلل سفارت پاکبتان

34

آقای حفیظ اهلل
مجمااااااااااوعه

9,969,310

 .1.2دیون تصفیه ناشده
هوتل انتر کانتیننتال مبلغ ( )172،686،024افغانی بابت صـرفیه بـرق ،تکـس و مالیـه
مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .1.3عدم وضع مالیه
مبلغ ()5،785،376افغانی بابت مالیـه در سـال مـالی  1395از هوتـل انترکانتیننتـال
تحصیل نشده است.
 به مالحظه پالن سال مالی  1395هوتل انترکانتیننتال ،از مبلغ()19343495افغانی عواید غیراساســی مالیــه وضــع نگردیــده اســت؛ بنــاَ ده فیصــد مالیــه مبلــغ متــذکره ،جمعــاَ مبلــغ
()1934350افغانی مطابق فقره ( )5ماده ( )66قانون مالیات برعایدات قابل انتقال بـه حسـاب
عواید وزارت مالیه میباشد.
 به اساس استجوابیه شماره ( )4مورخ  1396/4/18و شماره ( )30مورخ  ،1396/5/15با در نظرداشت پالن مطروحه منظور شده و تحقق یافته و باقی مانده عواید بعد از وضـع مصـارفات بـه
شمول مالیه  10%مبلغ( )52،608،632افغانی مفاد نشان داده شده ،همچنان بر اساس بیالنس
ترتیــب شــده ســال مــالی  )2016( 1395هوتــل انترکانتینتتــال طــی ســه ســال گذشــته
مبلغ()86653728افغانی ضرر نشان داده است .مطابق فقره ( )1ماده ( )42قـانون مالیـات بـر
عایدات بعد از مجرائی مبلغ( )28884576افغانی ضرر ،مبلغ()23724056افغانی تابع پرداخت
 %20مالیه میگردد ،که از مبلغ متذکره صرف مبلغ()1،768،377افغانی مالیه مفاد خـالص در
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پالن انعکاس داده شـده ،در حالیکـه مطـابق فقـره ( )1مـاده ( )4قـانون مالیـات بـر عایـدات
مبلغ()23724056افغانی تابع  20%مالیات بر عایدات مبلـغ()4744811افغـانی میگـردد ،بنـاً
مبلغ ( )2976434افغانی تفاوت  20%مالیه مفـاد خـالص کـم سـنجش گردیـده ،کـه مبلـغ
متذکره قابل انتقال به حساب عواید وزارت محترم مالیه دانسته میشود.
 به استجوابیه شماره()36مورخ 1396/6/22شعب ذیربط ،مبلغ()24525499افغانی پول صرفیهبرق بحساب برشنا شرکت در مرکز پشتنی بان تحویل گردیـده ،و از مبلـغ متـذکره مطـابق
متحــــدالمال شـــماره ( )RSI-92377مــــورخ  2٪ ، 1394/12/23مالیــــه کــــه جمعــ ـاَ
مبلغ()490510افغانی میشود ،وضع نگردیده است.
 قرار مالحظه دوسیه قرارداد گوشت که در سال مالی  1395با ابراهیم قصاب عقد گردیده بـود،جواز نامبرده بتاریخ  21/8/2016ختم میگردد ،و از موصوف الـی خـتم سـال  2٪مالیـه اخـذ
گردیده است که شعبه مربوط به مالحظه اسناد و بعد از ختم تاریخ جواز الی اخیر ماه دسمبر
جمعآ مبلغ()7681635افغانی تادیه نموده که از مبلغ متذکره  2٪مالیه اخذ گردیده  ،نظربـه
ماده ( )72قانون مالیات برعایدات اشخاص فاقد جواز تـابع  7٪مالیـه میگـردد ،کـه  5٪مالیـه
باقیمانده جمعاَ مبلغ ( )384082افغانی از نامبرده قابل تحصیل دانسته میشود.
 .1.4اضافه پرداخت
مبلغ ()2835083افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی  1396از ریاسـت مالیـه
دهنده گان بزرگ تحصیل نشده است.
 بربنیاد آویز شماره()18926مورخ 1396/5/17مبلغ ()4603460افغانی بـه حسـاب مالیـهدهندگان بزرگ تحویل دافغانستان بان گردیـده ،کـه بعـداز مجرائـی مبلـغ ()1768377
افغانی مالیه  20٪مبلغ ( )2835083افغانی اضافه تادیه شده و نامجرا باقیمانده  ،که مبلـغ
متذکره از ریاست محترم مالیه دهنده گان بزرگ قابل تحصیل میباشد.
 .1.5عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ()811768افغانی و مبلغ( )23612دالر آمریکائی در سال مالی  1395بابت جریمه
تاخیر از سید جواد رئیس هوتل و سلیمان ایـوبی سرمحاسـب و خزانـه دار عمـومی
قصاب تحصیل نشده است
 در اخیــر ســال مــالی  1395در خزانــه هوتــل مبلــغ( )6764730افغــانی پــول نقــد ومبلــغ()196765افغــانی دالــر آمریکــائی موجــود بــوده کــه میبائیســت طبــق متحــدالمال
( )TCI1389مورخ 1388/3/4و فیصله های شماره( )174سال  1352و ( )514سال 1356
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بورد عوایـد وزارت محتـرم مالیـه مبـالغ متـذکره بحسـاب مربوطه(حسـاب عوایـد ریاسـت
انترکانتیننتال) تحویل بان میگردید ،که نگهداری پول در خزانه با گذشت سال مالی تـابع
 12٪جریمه تاخیر میگردد و همچنان بـا هـدایت جـز( )2مـاده ( )11قـانون امـور مـالی و
مصارف عامه وفـق نـدارد و رعایـت نگردیـده اسـت  ،بنـ َا جمعـ َا مبلـغ()811768افغـانی و
مبلغ( )23612دالر آمریکائی  12٪جریمه مبالغ فوق الذکر ،از محتـرم سـید جـواد رئـیس
هوتل  ،محترم سلیمان ایوبی سرمحاسب و خزانه دار عمومی (خزانه وقـت) مسـاویانه قابـل
تحصیل و انتقال به حساب واردات دولت پنداشته میشود.
 .1.6عدم پرداخت کرایه
مبلغ()3025دالر آمریکائی بابـت کرایـه در سـال  1395از سـعیده رحمـت اهلل وف
تحصیل نشده است.
 قراریکه پروتوکول و آویز های تحویلی کرایه صالون سونا ،مساژ و آرایشگاه هوتل مالحظهگردید ،در رابطه به صالون متذکره همزمان دو قرارداد امضاء گردیده ،ماده هفتم قرارداد
اولی و قرارداد دومی ،تاریخ شروع قرارداد یکی از  15/8/2016به قیمت مبلغ()5500دالر
آمریکائی به اضافه ده فیصد جمعاَ مبلغ( )6050دالر آمریکائی و در دیگری بتاریخ
 1/9/2016برای مدت یکسال به همان قیمت قبلی عقد گردیده ،به مالحظه آویز های
تحویلی پول کرایه تفاوت پانزده روزه مبلغ()3025دالر آمریکائی از کرایه گیرنده اخذ نشده
،که مبلغ متذکره تفاوت پانزده روزه ماه اگست از کرایه گیرنده (سعیده رحمت اهلل وف)
قابل تحصیل و انتقال به حساب عواید ریاست هوتل انترکانتیننتال میباشد.
سفارش
اداره محترم هوتل انترکانتیننتال در مورد تحقق و تطبیق یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم
را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلـی در اجـراآت خـویش اتخـاذ
نمایند.
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.2شرکت نساجی افغان

(نتایج بازرسی سال )1396-1394

 .2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )2،212،611افغانی بابت طلبات سال های  1394-1396از ادارات ،اشخاص،کارمندان
و شرکت ها تصفیه وتحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق و جدول زیر طلبات سالهای تحت بازرسی خویش را مبلغ( )1978725افغانی معلومات داده اند که با  ٪12جریمه تآخیر مبلغ ( )233886افغانی که جمعآ
مبلغ ( )2212611افغانی میشود ،قابل تصفیه و تحصیل میباشد.

شماره

لست طلبات ریاست نساجی افغان از درک کرایه بابت سال های  1394الی  1396و سنوات گذشته

اسم

نوع جایداد و موقعیت

1

محمد جاوید

هوتل در چمن حضوری

2

احمد جالل خان

دوکان در سینماپامیر

3

شمس الحق

دوکان در سینماپامیر

4

وحید اهلل

نتیجه باقیداری در
اخیر سال 1396

جرایم
تاخیری

0
115713
33624

مالحظات
از سال های ماضیه

13886

از سال 1396و سال های
ماضیه

4035

از سال  1396و سال های
ماضیه
از سال 1396

زمین جنگل

5

عبدالحفیظ

دوکان در سینماپامیر

100829

12099

از سال  1396و سال های
ماضیه

6

محمد رسول (انگار)

هنگر در پلچرخی

153215

18386

از سال 1396و سال های
ماضیه

7

ذبیح اهلل

هنگر در پلچرخی

559999

67200

از سال های ماضیه

8

سراج الدین

هنگر در پلچرخی

608635

73036

از سال 1396و سال های
ماضیه

9

عبدالواسع

دوکان در باغبانکوچه

69180

6918

از سال 1396و سال های
ماضیه

10

بشیر

دوکان در باغبانکوچه

108900

10890

از سال 1395

11

عبدالمنان

دوکان در سینماپامیر

18018

2162

از سال 1395

12

رحمت اهلل

دوکان در سینماپامیر

6006

721

میزان الی قوس 1396

13

خواجه منهاج الدین

دوکان در سینماپامیر

21840

2621

میزان الی قوس 1396

14

بصیر خان

دوکان در سینماپامیر

21840

2621

میزان الی قوس 1396

15

عبدالقاسم

دوکان در سینماپامیر

20922

2511

میزان الی قوس 1396

16

غالم سخی

دوکان در سینماپامیر

27960

3355

سنبله الی قوس 1396

17

سید منظر شاه

دوکان در سینماپامیر

24752

2970

سنبله الی قوس 1396

18

میالد

دوکان در سینماپامیر

7064

848

قوس 1396

19

عبدالحسیب

دوکان در سینماپامیر

51768

6212

سنبله الی قوس 1396
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20

عبدالمتین

دوکان در سینماپامیر

21000

2520

میزان الی قوس 1396

21

عبدالعلی

دوکان در سینماپامیر

5460

655

قوس 1396

22

عبدالحسین

دوکان در سینماپامیر

1000

120

قوس 1396

23

سید غالم حسن

دوکان در سینماپامیر

1000

120

قوس 1396

1978725

233886

2212611

جمعآ

سفارش
تصــدی محتــرم در تحصــیل و تصــفیه مبلــغ ( )2،212،611افغــانی بابــت طلبــات ســال
هــای  1394-1396از ادارات ،اشــخاص،کارمندان و شــرکت هــا اقــدام نمــوده وتــدابیر
الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا وتقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت
اتخاذ نمایند.

 .3ریاست اداره خدمات بندر حیرتان (استراس)

(نتایج بازرسی سال )1396

 .3.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلــغ ( )3،014،012افغــانی و ( )18198دالــر امریکــایی بابــت طلبــات ســال  1396و
مبلــغ( )32،690،109افغــانی و ( )719،996دالــر امریکــائی از ســالهای گذشــته از
ادارات ،اشخاص،کارمندان و شرکت ها تصفیه و تحصیل نشده است.
 شـــعبات مربوطـــه برویـــت ســـوابق  ،طلبـــات ســـال 1396را مبلـــغ( )3014012فغـــانی ومبلــغ( )18198.5دالــر امریکــایی طلبــات ســالهای قبــل را کــه بــاالی ادارات دولتــی ،شــرکت
ها ،افـراد و اشـخاص مبلـغ( )32690109افغـانی و مبلـغ( )719996دالـر امریکـائی کـه جمعـاً
مبلغ ( )35704121افغـانی و مبلـغ( )738194دالـر امریکـایی میشـود ،معلومـات داده انـد کـه
قابل تحصیل وتصفیه میباشد.
 .3.2عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )549 100افغانی جریمه تاخیر در تهیه ( )63قلم قرطاسیه در سال  1395از شرکت
صد برگ تحصیل نشده است.

 بمالحظه سند شماره ( )827218مورخ  1395/12/29مبلغ ( )1546910افغانی بابت تهیه( )63قلم قرطاسیه برویت قرارداد در وجه شرکت صد برگ پرداخت گردیده  ،طوریکه اسناد
تسلیمی ( )63قلم قرطاسیه باب مالحظه گردید قراردادی جنس را برویت راپور رسید نمبر
( )385مورخ  1395/11/13مطابق قرارداد بحضور داشت هیات تسلیم معتمد قرطاسیه کرده
است  ،قراردادی جنس را مطابق ماده فوق الذکر قرارداد بوقت و زمانش تسلیم ننموده مدت

صفحه| 271

اداره عالی بررسی

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

( )13یوم تاخیر داشته که فی یوم تاخیر از سر جمع پول قرارداد مبلغ ( )7734افغانی جمعاً
مبلغ ( )100549افغانی میشود از شرکت صد برگ قابل تحصیل میباشد .
 .3.3عدم انتقال عواید به واردات دولت
مبلغ ( )3.267.400افغانی بابت کرایه ،مبلغ ( )225.600افغانی جریمه و مبلغ ()1.214.864
افغانی مالیه در سال  1396از شرکت های مربوط تحصیل نشده است ولی به حساب
مربوطه انتقال نگردیده است.
 بمالحظه قرارداد موازی ( )27000متر مربع زمین واقع پورت نمبر ( )3که از تاریخ 1392/9/1الی  1395/7/30با شرکت ایم منیر به اجاره داده شده ،قرار چ نمبر ( )0001856مورخ
 95/11/11مبلغ ( )1540000افغانی کرایه ( )35ماهه خویش را با ده فیصد مالیه مبلغ
( )140000افغانی تحویل نموده ،همچنان نامبرده کرایه سال مالی  1396خویش را ماهوار
مبلغ ( )40000افغانی جمعاً مبلغ ( )480000افغانی میشود تحویل ننموده است ،که مبلغ
( )480000افغانی بابت کرایه و مبلغ ( )225600افغانی جریمه تاخیر و همچنان مبلغ
( )188000افغانی ده فیصد مالیه از شرکت مذکور اخذ ولی به حساب عواید دولت تحویل
نگردیده است ،بناَ مبلغ ( )480000افغانی بابت کرایه و مبلغ ( )225600افغانی بابت جریمه
تاخیر از شرکت ایم منیر قابل تحصیل میباشد و همچنان مبلغ ( )188000افغانی بابت ده
فیصد مالیه از حساب عواید شرکت اداره خدمات بندری به حساب عواید دولت انتقال گردد.
 بمالحظه قرارداد موازی ( )49560متر مربع زمین ملکیت اداره بندر که از تاریخ 1384/10/3الی سال  1399بکرایه ماهوار مبلغ ( )30000افغانی با شرکت بهارآریانا لمیتد عقد گردیده
است ،شرکت مذکور کرایه خویش را از شروع قرارداد الی ختم سال مالی  1396جمعاً مبلغ
( )4408000افغانی به حساب عواید ریاست اداره خدمات بندری حیرتان با ده فیصد مالیه
مطابق شرایط قرارداد مبلغ ( )440800افغانی تحویل نموده است ،ولی اداره خدمات بندری
حیرتان ده درصد مالیه اخذ شده از قراردادی را به حساب مربوط عواید دولت تحویل بانگ
ننموده است.
 بمالحظه قرارداد موازی ( )417متر مربع زمین واقع پورت سوم ملکیت اداره بندر که از تاریخ 91/11/24الی  95/11/24بکرایه ماهوار مبلغ ( )27765افغانی و تمدید قرارداد از تاریخ
 95/11/24الی  97/11/24بکرایه ماهوار مبلغ ( )31097افغانی با شرکت نداجنرال عقد
گردیده است ،شرکت مذکور کرایه ماهوار خویش را از شروع قرارداد الی ختم سال مالی 1396
جمعاً مبلغ()2119024افغانی تحویل نموده و از قراردادی مطابق شرایط قرارداد ( )10درصد
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مالیه مبلغ( )211902افغانی نیز تحصیل و به حساب عواید بندر تحویل گردیده است ،ولی
اداره خدمات بندر حیرتان مبلغ ( )211902افغانی ده درصد مالیه قرارداد را به حساب مربوط
عواید دولت تحویل ننموده است.
 بمالحظه قرارداد موازی ( )144متر مربع زمین ملکیت اداره بندر با شبکه مخابراتی اتصاالتکه از تاریخ  90/12/2الی  92/12/2به کرایه ماهوار مبلغ ( )12100افغانی و برویت تمدید
قرارداد از تاریخ  92/12/2الی  93/12/2به کرایه ماهوار مبلغ ( )13310افغانی و تمدید خط
قرارداد از تاریخ  93/12/2الی  96/12/2به کرایه ماهوار مبلغ ( )13975افغانی عقد گردیده،
شرکت مذکور کرایه خویش را از شروع قرارداد الی ختم سال مالی  1396جمعاً مبلغ
( )953220افغانی با ده درصد مالیه مبلغ ( )95322افغانی مطابق شرایط قرارداد به حساب
اداره خدمات بندری حیرتان تحویل نموده است ،ولی اداره خدمات بندری حیرتان مبلغ
( )95322افغانی ده درصد مالیه قرارداد را به حساب مربوط عواید دولت انتقال ننموده است.
 بمالحظه قرارداد موازی ( )10500متر مربع زمین ملکیت اداره بندر حیرتان که از تاریخ 95/9/8الی سال  1400به کرایه ماهوار مبلغ ( )21000افغانی با شرکت کوریا افغان (
اخالص) عقد گردیده است ،شرکت مذکور از شروع قرارداد الی ختم سال مالی  1396کرایه
خویش را جمعاً مبلغ ( )2787400افغانی با ده درصد مالیه مبلغ ( )278840افغانی تحویل
نموده است ،ولی اداره خدمات بندری حیرتان مبلغ متذکره را به حساب عواید دولت انتقال
ننموده است.
سفارش
اداره محترم در مورد تحقق و تطبیق یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور جلوگیری
از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.

.4

تصدی مطبعه صکوک (نتایج بازرسی سال )1396

 .4.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )202.493.289افغانی بابت طلبات سالهای گذشته از مدرک حق الطبع از وزارت ها
و ادارات تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات خویش را بابت حق الطبع اوراق باالی ادارات ووزارتخانه ها جمعاً مبلغ()202493289افغانی معلومات داده اند که قابل تحصیل وتصفیه
میباشد.
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 .4.2دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )34.638.008افغانی بابت دیون در تصدی مطبعه صکوک تصیفه وپرداخت
نگردیده است
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ( )34638008افغانی معلومات داده اندکه قابل تصفیه میباشد .
 .4.3عدم پرداخت کرایه
مبلغ ( )27.750.000افغانی بابت عدم پرداخت کرایه  37ماه در سال مالی  1396تثبیت
شده که از شرکت صنایع افغان علی خیل تحصیل نشده است .
 قرار مالحظه قرارداد موازی()22318متر مربع زمین ،دوباب هنگر و تعمیر اداری تصـدی واقـعدر ســـاحه پـــارک هـــای صـــنعتی بـــا شـــرکت صـــنایع افغـــان علـــی خیـــل از تـــاریخ
14/5/1393الی 14/5/1397برای مـدت  5سـال ،سـاالنه بـه کرایـه مبلـغ()750000افغـانی،
قراردادی متذکره در شروع قرارداد صرف مبلغ()972917افغانی را بـه حسـاب تصـدی انتقـال
نموده ،مبلغ()27750000افغانی بابت کرایه  37ماهه باقیدار بـوده ،بنـاَ مبلـغ متـذکره از نـزد
شرکت فوق الذکر قابل تحصیل میباشد.
 .5.4عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ( )1.125.278افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی  1395از شرکت سمیر رسـول
تحصیل نشده است.
 قرار مالحظه قرارداد هشـت قلـم مـواد طبـاعتی بـا شـرکت تجـارتی سـمیر رسـول از تـاریخ17/5/1395الــــی 17/11/1395بــــرای مــــدت شــــش مــــاه بــــه ارزش مجمــــوعی
مبلغ()21205000افغانی ،قراردادی مذکور بتاریخ 14/8/1395و  26/10/1395جمعاَ به ارزش
مجموعی مبلغ()9952220افغانی جنس را به تصدی تحویل نموده ،از مجموع قرارداد به ارزش
مجموعی مبلغ()11252780افغانی جنس نزد قراردادی باقیمانده ،که مطابق ماده  27.1شرایط
عمومی قرارداد ده فیصد مجموع قرارداد باقیمانـده مبلـغ()1125278افغـانی از نـزد شـرکت
سمیر رسول قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تحقق و تطبیق یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند.

صفحه| 274

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

 .2وزارت دفاع ملی
 .1تصدی مسلخ

(نتایج بازرسی سال )1396

 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )1.580.269افغانی بابت طلبات در سال  1395از وزارت امور داخله،افراد و
اشخاص تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 شعبات محترم تصدی ،طلبات سال های گذشته خویش را برویت سوابق ،مبلغ( )1580269افغانی که باالی وزارت محترم امور داخله ،افراد و اشخاص میباشد معلومات
ارایه نموده اند .
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه و تحصیل طلبات اقدام بعمل آورند.
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 .3وزارت امور داخله
 .1تصدی امنیتی

(نتایج بازرسی سال )1396

 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )4،677،000دالر درسال ،1396مبلغ ()62.095دالر درسال  ،1395مبلغ
( )1،921،399دالر درسال  ،1394مبلغ ( )3،006،159دالردر سال  ،1393مبلغ
( )129،427،192افغانی و مبلغ ( )12،265،708دالر در سال  1392از ادارات دولتی و
شرکتهای خارجی و خصوصی تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه تصدی امنیتی برویت سوابق و جداول جداگانه  ،حجم طلبات عوایدی سال1392را مبلغ ( )88.116.780افغانی ذمت ادارات دولتی و مبلغ ( )41.310.412افغانی ذمت
کمپنی های خصوصی جمعاً مبلغ ( )129.427.192افغانی و همچنان طلبات اسعاری تصدی
امنیتی ذمت کمپنی های خصوصی در سال  1392مبلغ ( )12،265،708دالر،سال 1393
مبلغ ( )3،006،159دالر ،سال  1394مبلغ ()1،921،399دالر وسال  1395مبلغ ()62095دالر
ودرسال  1396مبلغ( )4677000دالرجمعاً مبلغ ( )21،932،361دالرمیباشد ذمت کمپنی های
خصوصی در جدول زیرین به تفکی معلومات داده اند،که قابل تحصیل وتصفیه میباشد.
سال

نام کمپنی

مقدار پول

واحد

شماره

1392

شاروالی پکتیا

1833186

افغانی

1392

پروژه بلک و فیچ

337819

افغانی

1392

کانترت انترنشنل

90022

افغانی

4

1392

ای کام انترنشنل

400819

افغانی

5

1392

ای سی دی ای /فی او سی ای

164022

افغانی

6

1392

وزارت کار امور اجتماعی

91000

افغانی

1392

کای  4گروپ

172785

افغانی

1392

شرکت ساختمانی رحمت سادات

542153

افغانی

1392

شرکت لوژستیکی کنداار بگرام

216947

افغانی

10

1392

کمپنی ایواد برادران مینگن

3841970

افغانی

11

1392

میدان اوای کنداار

3061194

افغانی

12

1392

ای پی سی ال انجینرنگن

243844

افغانی

13

1392

وزارت انرژی اب

83131400

افغانی
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14

1392

رحمت صدیقی فیول

2820190

افغانی

15

1392

چهارای سابقه تیمنی

1111884

افغانی

16

1392

پلی گرامس ریبک منجمنت کمپنی

386400

افغانی

17

1392

سوپریم گم

25290897

افغانی

18

1392

ضیا احمدزی کمپنی

800729

افغانی

19

1392

طاار محمدی کمپنی

138695

افغانی

20

1392

ای ای ای  2شبرغان

16851

افغانی

21

1392

کیو کابل  777گیبت اوس

1111884

افغانی

22

1392

ای اس پی تتراتک

371847

افغانی

23

1392

گولدن افغانبتان سنتر اسیا ساپورت

3061194

افغانی

24

1392

شمس گروپ

189460

افغانی

129,427,192

مجموع سال 1392

جدول طلبات ذمت ادارات دولتی و کمپنی های خارجی
شماره

سال اا

نام کمپنی

مقدار پول

واحد

1

1392

اریا باستان غزنی لمتد

16,726.00

دالر

2

1392

اریا کابل بهار ترانبپورت

666,463.60

دالر

3

1392

ارمانیه ترانبپورت

8,180.00

دالر

4

1392

الفیصل انترنشنل ترانزیت

149,280.00

دالر

5

1392

اله ستوری لوژستیک

6,496.00

دالر

6

1392

ال منارات لوژستیک

37,671.75

دالر

7

1392

افغانبتان بزنس کوریچ

57,549.00

دالر

8

1392

افغان کاروان

548,048.00

دالر

9

1392

افغان امپایر انترنشنل لوژستیک

51,890.14

دالر

10

1392

عابد طارق افغان لوژستیک

35,791.48

دالر

11

1392

فلکون اکبپرس

2,200.00

دالر

12

1392

دلتا  3لوژستیک

4,087.00

دالر

13

1392

دوران عمران اوتکی انترنشنل ترانزیت

6,091.00

دالر

14

1392

بالل بابکر خیل لوژستیک

10,775.00

دالر

15

1392

ببم اهلل عالدین خیل کانبترکشن

17,292.65

دالر

16

1392

عزیز رحمان

12,021.00

دالر

17

1392

اریا تارگیت لوژستیک

932,887.37

دالر

18

1392

کنداار بگرام سعید

8,025,535.00

دالر

19

1392

حامد کنداار لوژستیک

104,807.25

دالر
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20

1392

گاللی ترانبپورت کمپنی

21,512.00

دالر

21

1392

گرین یونایتد گروپ

3,318.00

دالر

22

1392

غوربند شنیز لوژستیک

93,202.00

دالر

23

1392

گلکبی انترنشنل ترانزیت

199,662.00

دالر

24

1392

فبت مویر لوژستیک

2,318.00

دالر

25

1392

رید پاینت لوژستیک

2,100.00

دالر

26

1392

راشد فیصل ترانبپورت

66,954.00

دالر

27

1392

رحمت صدیقی ترانبپورت

100,863.00

دالر

28

1392

عذیر فیصل حکیمی ترانبپورت

15,121.00

دالر

29

1392

اورگون گلوبل فبتر لوژستیک

62,161.00

دالر

30

1392

عمر بالل لوژستیک

5,830.00

دالر

31

1392

نوید صادق ترانبپورت

126,798.00

دالر

32

1392

مونتین رات ترانبپورت

11,869.00

دالر

33

1392

میر مبجیدی ترانبپورت

167,910.50

دالر

34

1392

منهاج سباون انترنشنل ترانزیت

125,100.00

دالر

35

1392

خدران بهبود ترانزیت

65,575.00

دالر

36

1392

یوسوف انترنشنل ترانزیت

1,050.00

دالر

37

1392

ولی وردت انترنشنل

289,534.50

دالر

38

1392

سویفت ان تایم

3,252.00

دالر

39

1392

سویفت اسیا لوژستیک

4,400.00

دالر

40

1392

سن شاین لوژستیک

29,393.50

دالر

41

1392

شوکل انترنیشنل

5,940.00

دالر

42

1392

سپید الین

19,290.00

دالر

43

1392

شنیز لوژستیک

9,306.50

دالر

44

1392

شیرزی کانبترکشن

42,445.00

دالر

45

1392

شفیق رویت

92,811.00

دالر

46

1392

صمد ملت لوژستیک

4,200.00

دالر

12,265,708.24

مجموع سال 1392
شماره

سال اا

نام کمپنی

مقدار پول

واحد

1

1393

اجمل لودین لوژستیک

557,590.00

دالر

2

1393

عابد بالل انترنشنل ترانزیت

2,358.70

دالر

3

1393

فبت فرایت لوژستیک

648,740.38

دالر

4

1393

ایمل توکل انترنشنل ترانزیت

25,080.00

دالر

5

1393

دامکو پاکبتان لوژستیک

3,922.28

دالر
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6

1393

کالسیک لوژستیک

286,739.50

دالر

7

1393

جیوا گروپ

39,138.00

دالر

8

1393

اای پیک لوژستیک

1,137,553.36

دالر

9

1393

کویک لوژستیک

17,488.00

دالر

10

1393

عثمان ابوبکر لوژستیک

110,361.42

دالر

11

1393

نوبل گلوبل سپلی

19,800.00

دالر

12

1393

خاور میانه لوژستیک

2,200.00

دالر

13

1393

واتر لنک افغانبتان

142,703.00

دالر

14

1393

توحید بهار لوژستیک

12,485.00

دالر

3,006,159.64

مجموع سال 1393
شماره

سال اا

نام کمپنی

مقدار پول

واحد

1

1394

ای ام ان لوژستیک AMN LOGISTICS

283,800.00

دالر

2

1394

افغان فلیت اند گروپ سرویس

426,094.94

دالر

3

1394

افغان چمپین لوژستیک

653,510.00

دالر

4

1394

عبدلرحمان طارق لوژستیک

46,798.40

دالر

5

1394

اتفاق ملیت اای افغانبتان

12,598.00

دالر

6

1394

بلو اشین لوژستیک

288,944.85

دالر

7

1394

برلیک گروپ لوژستیک

35,420.00

دالر

8

1394

حبیب جرمن لوژستیک

46,640.00

دالر

9

1394

غضنفر نفت و گاز

58,403.40

دالر

10

1394

عمران اولدینگ گروپ

7,260.00

دالر

11

1394

نظام برادرز

37,510.00

دالر

12

1394

ویبت کاروان گروپ

24,420.00

دالر

1,921,399.59

مجموع سال 1394
شماره

سال اا

نام کمپنی

مقدار پول

واحد

1

1395

علی خیل لوژستیک

15,400.00

دالر

2

1395

اتفاق بامیان

45,760.00

دالر

3

1395

فبت الین لوژستیک

935.00

دالر

62095

مجموع سال 1395
شماره

مقدار پول

نام کمپنی

سال

واحد

1

79200

BLUESEA STAR

1396

دالر

2

4597800

وزارت فواید عامه

1396

دالر

4677000

مجموع سال 1396
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 .2.1پیشکی های محسوب ناشده
مبلغ ()1.310.000افغانی در سال مالی ، 1396مبلغ ()1.360.000افغانی در سال مالی  1395و
مبلغ ()1،444،000افغانی در سال مالی  1393بابت پیشکی های محسوب ناشده از افراد و
اشخاص تصفیه و تحصیل نشده است.
هیات پیرامون تصفیه حسابات اوانسی (پیشکی ها ) از بخش مالی تصدی امنیتی طی سال های
1392الی  1396مبالغ ذیل را ذمت افراد و اشخاص از حساب بان قرارذیل به هیات ارایه داشته اند:
از حباب بانک :
شماره

نمبر م16

تاریخ

تفصیالت

شعبه مربوطه وشخص
گیرنده

مبلغ (افغانی)

جهت تادیه پول به طور تحویل برای محترم عبدالصمد فرزند
غالم سرور بابت مصارف جابجاشدن قطعه قطاراای والیت
غزنی طبق حکم نمبر  2451مقام معینیت محافظت عامه و
تصدی امنیتی

قطعه قطاراای والیت عزنی در
وجه محترم دوام حارن
عبدالصمد فرزند غالم سرور

100,000.00

امریت دفتر ریاست محترم
قطاراا در وجه محترم دوام
حارن زمری فرزند محمد امین

100,000.00
300,000.00

1

13.10.1391 0 10

2

020

17.10.1391

جهت تادیه پول مصارف متفرقه کابل-کنداار برای محترم
زمری فرزند محمد امین به طور تحویل طبق حکم نمبر
 2501مقام معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

3

071

28.11.1391

جهت تادیه پول طور تحویل برای قطعه نو تشکیل قطاراای
والیت بغالن طبق حکم نمبر  3045مورخ  22.11.1391مقام
معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

قعطه قطاراای والیت بغالن در
وجه محترم لمری حارن غالم
رسول

4

203

16.02.1392

جهت تادیه پول طوری تحویل در وجه محترم دوام ساتنمن
لطف الرحمن فرزند عبدالبتار معتمد اکمال قطعه قطاراای
گرشک بابت مصارف انتقال قطعه قطاراای جدیدالتشکیل
گرشک طبق حکم نمبر  532مورخ  09.02.1392مقام
معینت محافظت عامه وتصدی امنیتی

قطعه قطاراای والیت المند
گرشک در وجه محترم دوام
ساتنمن لطف الرحمن فرزند
عبدالبتار

100,000.00

5

225

04.03.1392

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم گل اقا فرزند
محمد کریم بابت مصارف متفرقه قطعه نو تشکیل دالروم طبق
حکم نمبر  723مورخ  25.02.1392مقام معینیت محافظت
عامه و تصدی امنیتی

قوماندانی قطعه قطاراای دالرام
در وجه محترم سمونمل گل اقا
فرزند محمد کریم

300,000.00

6

301

15.04.1392

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم گل اقا فرزند
محمد کریم بابت تداوی بیبت و سه نفر گارد قطعه محافظت
قطاراای دالرام طبق حکم نمبر  1661مورخ 11.04.1392
مقام معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

قوماندانی قطعه قطاراای دالرام
در وجه محترم سمونمل گل اقا
فرزند محمد کریم

100,000.00

7

390

14.07.1392

جهت تادیه پول طور تحویل برای محترم جمعه الدین بابت
مصارف متفرقه طبق حکم نمبر  2989مورخ 10.07.1392
مقام معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

قوماندانی قطعه محافظتی پروژه
بند المار در وجه محترم جمعه
الدین

25,000.00

1

169

28.11.1392

1025000

مجموع سال 1392
جهت تادیه پول طوری تحویل در وجه محترم دوام ساتنمن
سکندر فرزند محمد حضرت ساتنمن ریاست محافظت پرورژه
اای غیر دولتی از بابت مصارف اکرامیه و مجروحین طبق
حکم نمبر  4110مورخ  09.11.1392مقام معینیت محافظت
عامه و تصدی امنیتی

دوام ساتنمن سکندر فرزند
محمد حضرت ساتنمن ریاست
محافظت پروژه اای غیر دولتی

300,000.00
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2

091

19.10.1392

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم ساتنمن میر زمان
الدین فرزند میر امان اهلل بابت تشویقی پرسونل قطعه
قطاراای والیت فراه طبق حکم نمبر  3916مورخ
 17.10.1392مقام معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

ساتنمن میرزمان الدین فرزند
میر امان اهلل

3

232

21.12.1392

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم مل پاسوال
جمعه گل امت ریئس محافظت و امنیت قطار اای ریاست
عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از
بابت امورات اوپراتیفی طبق حکم نمبر  4615مورخ
 14.12.1392مقام معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

مل پاسوال جمعه گل امت
ریئس محافظت و امنیت قطار اا

4

275

09.01.1393

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم مل پاسوال
جمعه گل امت ریئس محافظت و امنیت قطار اای ریاست
عمومی مالی و تجارتی معینیت محافظت عامه و تصدی
امنیتی از بابت دیکوریشن یک عراده واسطه اایلکس مربوط
ریئس محافظت و امنیت قطار اا طبق حکم نمبر 46282
مورخ  05.01.1393ریاست عمومی مالی و تجارتی معینیت
محافظت عامه و تصدی امنیتی

مل پاسوال جمعه گل امت
ریئس محافظت و امنیت قطار اا

64,000.00

5

329

30.01.1393

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم مطیع اهلل فرزند
عبدالبالم کارت اویت نمبر  APPF 242از بابت خریداری
وسایل کمپیوتری برای امریت عمومی سوق اداره طبق حکم
نمبر  46362مورخ  24.01.1393ریاست عمومی مالی و
تجارتی معینیت محافظت عامه

محترم مطیع اهلل فرزند
عبدالبالم کارت اویت نمبر
APPF242

100,000.00

6

350

03.02.1393

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم مل پاسوال
جمعه گل امت رئیس محافظت و امنیت قطار اای ریاست
عمومی معینیت محافظت عامه از بابت مصارف اموارات متفرقه
و کنترول از قطعات مربوطه طبق حکم نمبر  473مورخ
 01.02.1393مقام معینیت محافظت عامه

مل پاسوال جمعه گل امت
ریئس محافظت و امنیت قطار اا

100,000.00

7

367

11.02.1393

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم سمونوال احمد
جان معاون ریاست محافظت و امنیت قطار اای ریاست
عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه از بابت مصارف بازدید
و تشویق قعطه قطار اای والیت غزنی ریاست محافظت و
امنیت قطار اا طبق حکم نمبر  46448مورخ 10.02.1393
ریاست عمومی مالی و تجارتی

سمونوال احمد جان معاون
ریاست محافظت و امنیت قطار
اای ریاست عمومی عملیاتی
معینیت محافظت عامه

50,000.00

8

390

27.02.1393

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم سمونوال عبد اهلل
جابری فرزند سید احمد ولدیت صاحب خان کارت اویت نمبر
 ADD29078عضو پالن و اوپراسیون ریاست عمومی عملیاتی
معینیت محافظت عامه از بابت مصارف ایئات اعزامی به
والیت لوگر غرض انتقال عینیات تخنیکی و لوژستیکی کمپ
شینگ لوگر به مرکز طبق حکم نمبر  651مورخ
 15.02.1393مقام معینیت محافظت عامه

سمونوال عبد اهلل جابری فرزند
سید احمد ولدیت صاحب خان
کارت اویت نمبر ADD29078
عضو مدیریت ع پالن و
اوپراسیون ریاست ع عملیاتی

30,000.00

1

560

15.09.1395

مجموع سال 1393
جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم مل پاسوال
امین اهلل ازاد فرزند باز محمد ولدیت نور محمد کارت اویت
نمبر  CES-004-4516قوماندان کندت محافظتی خط اان
خواف ارات مربوط ریاست محافظت پروژه اای دولتی ریاست
ع عملیاتی از بابت اعمار پوسته در ساحات غوریان کندت خط
اان اینک طبق حکم نمبر  2995مورخ  09.09.1395مقام
محترم وزارت امور داخله د.ج.ا.ا طوری تحویل مبلغ یک
میلیون افغانی قابل حواله میباشد.

600,000.00

200,000.00

1,444,000

مل پاسوال امین اهلل ازاد فرزند
باز محمد قوماندان کندت
محافظتی خط اان خواف

1,000,000
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2

562

15.09.1395

جهت تادیه پول طور تحویل در وجه محترم سمونیار محمد
اشرف فرزند قمرالدین مدیر محافظت زون ارات مربوط
ریاست عمومی عملیاتی معینیت محافظت عامه و تصدی
امنیتی  ,بابت خریداری لین تصویر ( )59RHافت ازارو
پنجصد متر  ,کیبل برق  2*5به رنگ سیاه پنجاه ازار متر  ,و
لین کیبورد  2*5به رنگ سفید سه ازار متر مورد ضرورت
قوماندانی قطعه محفاظتی بند سلما غرض تامین امنیت بهتر
سلما اینک طبق حکم نمبر  3020مورخ  14.09.1395مقام
محترم معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی طوری تحویل
قابل اجرا میباشد.

سمونیار محمد اشرف فرزند
قمرالدین مدیر محافظت زون
ارات

مجموع سال 1395

360,000

1,360,000

1

13

12.101395

جهت تادیه پول طورتحویل دروجه محترم لمری ساتنمن
عبداهلل فرزند غالم حبیب معتمد ریاست دفترمقام محترم
معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی از بابت تشویق پرسونل
قطعات تحت اثر معینیت محافظت و تصدی امنیتی

دوام ساتنمن عبداهلل
فرزند غالم حبیب

100000

2

90

27.11.1395

جهت تادیه پول طورتحویل دروجه محترم نوید اهلل فرزند غالم
رسول دارنده کارت اویت نمبر( )43706معتمد مالی
قوماندانی قطعه محافظت بند سلما مربوط پروژه اای دولتی
ریاست ع عملیاتی تصدی امنیتی و ترمیم پوسته اای امنیتی
قوماندانی متذکره

لمری ساتنمن احمد
نوید فرزند غالم رسول
نماینده قطعه بند سلما

200000

3

217

12.2.1396

جهت تادیه پول طورتحویل دروجه محترم دوام سارن محمد
ندیم فرزند مرزا محمد دارنده کارت اویت نمبر()255989
محاسب آمریت مخابره قوماندانی قطعه محافظت بند سلما
مربوط ریاست محافظت پروژه اای دولتی ریاست ع عملیاتی
بابت تشویق و مصارفات تحکیم پوسته جات تاسیبات
راایشی بند سلمامربوط پروژه اای دولتی

دوام سارن محمد
ندیم فرزند مرزا
محمد

250000

4

312

9.3.1396

جهت تادیه پول طورتحویل دروجه محترم دوام سارن شریف
اهلل فرزند سیف الدین دارنده کارت اویت نمبر( )165446آمر
مالی قوماندانی قطعه محافظتی امو دریا از بابت تشویق برای
یکصد تن از پرسونل قطعه امودریا مربوط ریاست محافظت
پروژه اا ی دولتی ریاست عمومی عملیاتی

دوام سارن شریف
اهلل فرزند سیف الدین

5

557

17.8.1396

جهت تادیه پول طورتحویل دروجه محترم دوام ساتنمن
سکندرفرزند حبن دارنده کارت اویت نمبر( )34661نماینده
مفرزه گزت شاروالی کابل مربوط ریاست محافظت پروژه اای
غیر دولتی ریاست معینت محافظت عامه و تصدی امنیتی از
بابت برج عقرب سال  1396طورتحویل قابل حواله میباشد.

دوام ساتنمن
سکندرفرزند حبن

6

659

29.9.1396

جهت تادیه پول طورتحویل دروجه محترم لمری سارن
عبدالعزیز فرزند مولوی بیگ دارنده کارت اویت ()144290
نماینده قوماندانی لوا سرت حلقوی قیصارالمان مربوط پروژه
اای دولتی ریاست عملیاتی معینیت و تصدی امنیتی از بابت
اعمار پوسته اای امنیتی قوماندانی قطعه متذکره

لمری سارن عبدالعزیز
فرزند مولوی بیگ

مجموع سال 1396

100000

360000

300000
1310000

 .3.1عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )6،133،508افغانی و مبلغ( )6481دالر امریکائی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از
شرکت های مربوط تحصیل نشده است.
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 بمالحظه انوایس شماره( )1544مورخ  2017/6/17مبلغ( )216040دالر امریکائی بابت اسکورتانتقاالت تعداد ( )99عراده وسایط شرکت ترانسپورتی اتفاق بامیان ارایه گردیده و شرکت
مذکورپول انوایس خویش را بتاریخ 2017/7/3بحساب عواید تصدی تحویل بان نموده و مدت ()3
یوم تاخیر داشته که مطابق ماده( )4-6شرایط قرارداد تابع( )%3جریمه از سرجمع انوایس
مبلغ() 216040دالر امریکائی مبلغ( )6481دالر امریکائی میشود که از شرکت مذکور قابل تحصیل
میباشد.
 مستند به بازرسی تعداد ( )25انوایس کمپنی های داخلی و خارجی که جدول آن ضمیمه میباشد ،مطابق ماده( )11قرارداد پول انوایس خویشرا بوقت وزمان معین آن بحساب تصدی تحویل نه
نموده اند تابع جمعآ مبلغ( )1805508افغانی جریمه تاخیر()1/5و( )%3شده اند که از نزد شرکت
ها و کمپنی های داخلی و خارجی قابل تحصیل میباشد.
 جدول تعداد( )25کمپنی داخلی و خارجی که پول انوایس خویشرا مطابق ماده( )11قرارداد تحویلنه نموده اند ،تابع جریمه گردیده اند ،ذیال تذکرداده میشود :

شماره

نام کمپنی وشرکت

نمبر انوایس

تاریخ انوایس

مبلغ قابل
پرداخت برویت
انوایس

تاریخ تحویلی
انوایس

فیصدی
جریمه
مطابق
قرارداد

مبلغ جریمه
تاخیر

1

صافی لندمارت

5157

20.9.2017

327344

1396/4/14

%3

9820

2

Semai Contion

4684

28.5.2017

4554917

1396/6/5

%3

136647

3

Apex logistics

4124

24.2.2016

5151294

1395/12/9

%3 -1/5

77269

4

افغان فارما

4183

1.1.2017

855900

1395/12/1

1/5- %

12838

5

Mewgan Group

3981

14.11.2016

570030

30/10/1395

5/1- %

8550

6
7

Dasradp
شرکت افغان بیبیم

5404

21.11.2017

1098038

11/9/1396

3 %

39717

4543

18.4.2017

25728506

1396/2/5

1/5- %

128642

8

AMS

4527

12.4.2017

18687126

10/2/1396

5/1- %

93085

9

افغان یونایتد بانک

5322

31.1.2017

12540264

1396/8/23

1/5و%%3

329182

10

معمار شهر

5286

25.1.2017

594466

1396/8/24

1/5- %

8916

11

Assisc.so

5214

10.8.2017

2505698

22/7/1396

5/1و%%3

56378

4839

16.7.2017

2656688

4/5/1396

5/1- %

39850

4614

5.5.2017

3038268

23/3/1396

5/1- %

22787

4568

22.4.2017

10445392

1396/2/10

1/5- %

52227

12
13
14

SORPORTIONPUBL-national
 URSکمپنی
غضنفر بانک
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Salutions-G
lobal-Amteese
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5147

26.9.2017

1040958

16/7/1396

5/1و%%3

15614

5079

12.9.2017

3423280

29/6/1396

1-

2.7.2017

682914

1396/4/18

1/5- %

%
10242

10678008

13/2/1396

3-%

340340

9/5/1396

5/1- %

37062

5/1- %

99002
65019

17

CHICCHI
آژانس فرانس پرس

4770

18

TRAST-HALOT

3271

30.4.2017

19

Preshok-Hotal

4874

30.7.2017

2470830

20

Logistic-Breshak

4538

16.4.2017

6600130

2/12/1396

21

AIPLکمپنی

3976

1.5.2017

2167320

12/11/1395

3%

22

AIPLکمپنی

4602

1.5.2017

2167320

16/2/1396

5/1- %

32510

5417

26.11.2017

2067599

13/9/1396

5/1- %

31014

5250

16.10.2017

3397119

4/8/1396

5/1- %

50957

4840

16.7.2017

3366112

30/4/1396

3/1-%

56491

23
24
25

Internation-IngChemenicsi
Internation-IngChemenicsi
Internation-IngChemenicsi

مجموع جریمه تاخیرمبلغ

)(1805508

 بمالحظه تمدید قرارداد خدمات امنیتی فی مابین تصدی امنیتی و شرکت خدمات لوژستیکیفیدلس که از تاریخ  1396/1/1الی  30حوت  1396به مدت یکسال قابل تطبیق میباشد  ،ولی
طوریکه ورقه درخواستی شرکت مذکور مالحظه گردید ،شرکت فیدلس بتاریخ  1396/2/2غرض
تمدید قرارداد مراجعه نموده و بتاریخ  1396/3/23قرارداد تمدید گردیده است .که مطابق ماده
سوم شرکت مذکور مدت ( )32یوم تابع جریمه تاخیر از سرجمع قرارداد عقد شده مبلغ
( )27047990افغانی .که درفی روز ( )0/5فیصد مبلغ( )135240افغانی  ،جمعاَ مبلغ ()4328000
افغانی میشود.
 .4.1عدم وضع مالیه با جریمه تاخیر
مبلغ ( )191،132افغانی بابت تفـاوت ( ) 5فیصـد مالیـه در سـال مـالی  ، 1396مبلـغ
( )33،366،564افغانی بابت دو فیصد مالیه و مبلغ( )7،400،398افغانی جریمه تاخیر در
سال مالی  1395از شرکت های مربوط تحصیل نشد است.
 مستند به بازرسی اسناد محسوبی ذمت نویداهلل معتمد نقدی ریاست مالی بابت سال مالی 1396که برویت استعالمیه شماره ( )38مورخ 18/11/1396مطالبه گردیده ،طی سال مالی
 1396برویت ( )152قطعه محسوبی به ارزش مبلغ ( )3845841افغانی تکت طیاره رفت و
برگشت کارمندان به والیات از شرکت هوائی کام ایر به دفعات خریداری گردیده که از
خریداری تکت طیاره ( )5%مالیه آن مبلغ( )191132افغانی وضع نشده است.
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 قراریکه مبالغ تعدادی ازانوایس های تحویلی کمپنی ها بابت عواید محافظت وعواید قطار هااز اثر پروتوکول ها باصورت های حساب بانکی افغانی و اسعاری برطبق پالن کار تطبیق
گردید  .تعدادی از کمپنی ها و شرکت ها نسبت به مبلغ انوایس بابت دو فیصد مالیه انتفاعی
پول تصدی را کمتر تحویل داشته اند.
-

جدول آن در بخش های عواید محافظت دولتی ،غیر دولتی  ،بین المللی و قطار ها قرارذیل
است :

شماره

اسم کمپنی

انوایس

مجموع پول شامل
انوایس

مجموع تحویل صورت
حباب

باقیات بابت مالیه

پرداخت مالیه

مبلغ مالیه باقیات

 %12جریمه سال

1

AMS

5

52,456,390.00

51,407,262.20

1,049,127.80

0

1,049,127.80

125895

2

CRBC

1

784,028.00

768,347.44

15,680.56

0

15,680.56

1882

3

DHL

6

4,653,960.00

4,560,880.80

93,079.20

0

93,079.20

11169

4

ECC

3

2,021,619.00

1,981,186.62

40,432.38

0

40,432.38

4852

5

RGM

6

4,103,201.00

4,021,136.98

82,064.02

0

82,064.02

984

6

اتصاالت

5

37,915,262.00

37,156,956.76

758,305.24

0

758,305.24

90996

7

آرین بانک کابل

7

2,328,808.00

2,282,231.84

46,576.16

0

46,576.16

549

8

آرین بانک ارات

2

1,393,380.00

1,365,512.40

27,867.60

0

27,867.60

3344

9

افغان یوناتید بانک

3

26,961,528.00

26,422,297.44

539,230.56

0

539,230.56

64707

10

افغان ترت

4

2,922,449.00

2,864,000.02

58,448.98

0

58,448.98

7014

11

افغان فرست ورلد

1

528,928.00

518,349.44

10,578.56

0

10,578.56

1269

12

MSI

13

7,106,930.00

6,964,791.40

142,138.60

0

142,138.60

17056

13

MTN

3

6,708,814.00

6,574,637.72

134,176.28

0

134,176.28

16101

14

MCC

12

21,569,682.40

440,197.60

0

440,197.60

52823

15

امتکس ګلوبل
سلوشنز

5

3,918,471.20

79,968.80

0

79,968.80

9596

16

امریکن کی 9

5

5,007,037.56

102,184.44

0

102,184.44

12262

17

انبتیتوت ملی
معلولین

3

4,100,468.96

83,683.04

0

83,683.04

10042

18

انهم

11

374,312,269.10

7,639,025.90

0

7,639,025.90

916683

19

22,009,880.00

8

95,564,487.34

1,950,295.66

0

1,950,295.66

234035

20

3,998,440.00

7

2,586,653.00

2,534,919.94

51,733.06

0

51,733.06

6208

21

5,109,222.00

15

14,119,786.00

13,837,390.28

282,395.72

0

282,395.72

33887

2

1,835,046.00

1,798,345.08

36,700.92

0

36,700.92

4404

23

381,951,295.00

1

672,825.50

659,368.99

13,456.51

0

13,456.51

1615

24

97,514,783.00

20

14,259,020.00

13,973,839.60

285,180.40

0

285,180.40

34221

25

ایکام سویم

3

889,620.00

871,827.60

17,792.40

0

17,792.40

2135

26

باختر بانک

6

94,837,603.00

92,940,850.94

1,896,752.06

0

1,896,752.06

227610

27

بانک الفالح

4

12,418,162.00

12,169,798.76

248,363.24

0

248,363.24

29803

22

4,184,152.00
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79,509,237.99

28

بانک بین المللی
افغانبتان

8

81,131,875.50

29

بانک قرضه اای
کوچک

7

32,534,785.00

31,884,089.30

30

بانک ملی افغان

2

47,505,766.00

46,555,650.68

950,115.32

31

برشنا

14

9,714,702.00

9,520,407.96

194,294.04

0

32

برشنا بغالن

8

2,301,192.00

2,255,168.16

46,023.84

0

46,023.84

33

برشنا بلخ

3

1,634,904.00

1,602,205.92

32,698.08

0

32,698.08

3924

34

برشنا دامزنګ

4

6,919,460.00

6,781,070.80

138,389.20

0

138,389.20

16606

35

برشنا کابل بند
کجکی

5

55,399,787.50

54,291,791.75

1,107,995.75

0

1,107,995.75

13295

36

برشنا المند
(دوراای)

5

13,715,364.00

13,441,056.72

274,307.28

0

274,307.28

32917

37

برق حرارتی تره خیل

2

13,471,308.00

13,201,881.84

269,426.16

0

269,426.16

32331

38

پشتنی بانک

4

9,353,432.00

9,166,363.36

187,068.64

0

187,068.64

22448

39

پوانتون امریکایی

2

7,119,077.00

6,976,695.46

142,381.54

0

142,381.54

17085

40

تتراتیک

18

26,564,154.50

26,032,871.41

531,283.09

0

531,283.09

63754

41

چکی سپورت

6

12,991,225.00

12,731,400.50

259,824.50

0

259,824.50

31179

42

حبیب بانک

8

2,417,676.00

2,369,322.48

48,353.52

0

48,353.52

5802

43

دریشک

12

32,722,522.00

32,068,071.56

654,450.44

0

654,450.44

78534

44

DAI- ACE

11

9,668,774.00

9,475,398.52

193,375.48

0

193,375.48

23205

45

DAI- AWLE

13

14,685,843.50

14,392,126.63

293,716.87

0

293,716.87

35246

46

1,622,637.51

0

1,622,637.51

19472

650,695.70

0

650,695.70

78083

0

950,115.32

11414

194,294.04

23315
5523

دی ای آی ردپ
نارت

14

12,319,486.50

12,073,096.77

246,389.73

0

246,389.73

29567

47

دی ای آی شهار

12

8,483,702.00

8,314,027.96

169,674.04

0

169,674.04

20360

48

دی ای آی مشارکت

6

2,851,839.00

2,794,802.22

57,036.78

0

57,036.78

6844

49

رنا تکنالوجیز

1

326,846.00

320,309.08

6,536.92

0

6,536.92

784

50

سمیک انتر نشنل

16

9,645,329.00

9,452,422.42

192,906.58

0

192,906.58

23148

51

شفاخانه فرانبوی

8

1,547,778.00

1,516,822.44

30,955.56

0

30,955.56

7315

52

صافی لند مارت

10

5,114,764.00

5,012,468.72

102,295.28

0

102,295.28

12275

53

صحت فامیلی

14

27,915,194.00

27,356,890.12

558,303.88

0

558,303.88

66996

54

عزیزی بانک

13

142,638,314.00

139,785,547.72

2,852,766.28

941,227

1,911,539.28

229384

55

غضنفر بانک

8

29,498,986.00

28,909,006.28

589,979.72

0

589,979.72

70797

56

کابل بانک

10

131,151,712.50

128,528,678.25

2,623,034.25

785,418

1,837,615.77

220514

57

کرتیف ای سی آر

15

9,002,924.00

8,822,865.52

180,058.48

0

180,058.48

21607

58

کرتیف یک

13

9,798,450.00

9,602,481.00

195,969.00

0

195,969.00

23516

59

کمونکس انترنشنل

12

47,642,779.50

46,689,923.91

952,855.59

0

952,855.59

114342

60

کوانترپارت انترنشنل

14

11,016,773.00

10,796,437.54

220,335.46

0

220,335.46

26440

61

مبفا

5

3,542,106.00

3,471,263.88

70,842.12

0

70,842.12

8501

62

ملت نتورکس

5

4,150,620.00

4,067,607.60

83,012.40

0

83,012.40

9961

63

میوند بانک

7

129,389,706.00

126,801,911.88

2,587,794.12

1,104,901.12

132588

64

نخیل

1

5,280,000.00

5,174,400.00

105,600.00

105,600.00

12672

1,482,893
0
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65

نشنل بانک پاکبتان

8

66

6,017,724.00

5,897,369.52

120,354.48

0

120,354.48

14442

نشنل بانک پاکبتان
جالل اباد

8

3,183,720.00

3,120,045.60

63,674.40

0

63,674.40

7640

67

اواوی

12

10,609,888.00

10,397,690.24

212,197.76

0

212,197.76

25464

68

وزارت معادن و
پطورلیم

1

13,738,163.00

13,463,399.74

274,763.26

0

274,763.26

32971

69

وینکو امتیاز

17

6,829,610.50

6,693,018.29

136,592.21

0

136,592.21

16391

70

یو ار اس میخانیک
مجموع

5

10,985,106.00

10,765,403.88

219,702.12

0

219,702.12

26364

528

1,828,805,153.50

1,792,229,050.43

36,576,103.07

3,209,538

33,366,564.59

4003987

 .5.3ظهور باقیداری موجودی جنسی
مقدار ( )23214کیلو گاز  ،مقدار ()14900لیتر تیل دیزل ،مقدار ( )22410لیتر تیل پطرول
و مقدار ( )95277کیلو چوب بلوط و مقدار( )35772کیلو چوب ارچه در سال مالی 1396
معتمدین مربوط باقیدار تثبیت شده اند.
 قطعه سرک حلقوی نمبر( )2ذمت ساتنمن عبدالبصیر مقدار ()4331کیلو گازمایع از سال هایقبل باقیدار بوده و اسنا د مجرائی آن الی اکنون توسل نورزیده است.
 قطعه قطارننگرهار ذمت دوهم ساتنمن محمد نبی مقدار ( )5503کیلو گاز مایع و مقدار( )4000لیتر تیل دیزل بابت ربع اخیر سال مالی  1396باقیدار بوده و اسناد مجرائی آن الی
اکنون توسل نورزیده است .
 قطعه بند کمال خان ذمت لمری ساتنمن سلیمان مقدار( )13380کیلو گاز مایع و مقدار( )10900لیتر تیل دیزل و مقدار( )1600لیتر تیل پطرول بابت ربع اخیر سال مالی ()1396
باقیدار بوده که اسناد مجرائی آن الی اکنون توسل نورزیده است.
 قطع آمو دریا ذمت لمری سارن شریف اهلل مقدار ( )95277کیلو چوب بلوط و مقدار()35772کیلو چوب ارچه و مقدار( )20810لیتر تیل پطرول بابت ربع اخیر سال مالی  1396باقیدار
بوده که اسناد مجرائی آن الی اکنون تاریخ  1395/11/14توسل نورزیده است.
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراات اتخاذ نمایند
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 .4وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 .1ریاست شرکت افغان تیلکام

(نتایج بازرسی سال )1396

 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )1،060،704،101افغانی طلبات در سال مالی  1396از ادارات دولتی و شرکت ها و
افراد و اشخاص در ریاست شرکت افغان تیلکام تصفیه و تحصیل نشده است.
شعبات مربوطـه برویـت سـوابق  ،طلبـات سـالهای قبـل خویشـرا ذمـت ادارات ،افـراد واشـخاص
مبلــغ()8711161182افغــانی ،وســال مــالی ()1396را مبلــغ()1060704101افغــانی کــه جمعـاَ
مبلغ()9771865283افغانی میشود معلومات داده اند.
 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست شرکت افغان تیلکام مبلغ ( )1،523،528،804افغانی در سال  1396مقروض بوده
که تصفیه و پرداخت نشده است
شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ( )1523528804افغانی میباشـد معلومـات داده
اند که قابل تحصیل وتصفیه میباشد .
 .3.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )539،134افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1396از شرکت پاور مت تحصیل
نگردیده است.
 قرار بازرسی دوسیه اسناد قرارداد تهیه و رسانیدن ( )4پایه جنراتور های مختلف النوع پارکنز ودو پایه  ATSبانصب آن در سایت های شمالغرب و جنوب غرب با شـرکت تجـارتی پاورمـت
عقد گردیده ،نظر به نامه شماره ( )80مورخ  97/1/7مدیریت عمـومی زون شـمالغرب ریاسـت
محترم شرکت افغان تیلیکام دوپایه جنراتور به تاریخ  96/12/26مکمل فعال گردیـده و طبـق
شرطنامه( رسانیدن  ،نصب و انستالیشن آنها ) بعد از تاریخ امضـا قـرارداد در معیـاد ( )90روز
تکمیل گردد در صورت تاخیرمطابق مـاده ( )27.1شـرایط عمـومی قـرارداد هـرروز ( )٪0.1از
مجموع قرارداد وضع شود  .تاریخ عقد قرارداد ( )96/7/4بوده و نظر به تاریخ مکتوب متـذکره
قراردادی فوق الذکر مدت ( )86روز تاخیر در تکمیل قرارداد میباشـد بنـاً مبلـغ ()539134
افغانی بابت ( )86روز جریمه تاخیری از شرکت پاور مت در حساب مربوطه آن اجراآت نموده و
اداره محترم عالی بررسی را اطمینان دهند.
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 .4.1عدم انتقال پول به حساب شرکت افغان تیلکام
مبلغ ( )2،739،021افغانی در سال مالی  1396به حساب شرکت افغانی تیلکام انتقال
نگردیده است.
 یکهزار افغانی خدمات تلفن و  3Gانترنت به امضـا رسـید ،نظربـه معلومـات شـعبه مربـوط دراستعالمیه شماره ( )43مورخ  97/2/17این هیـات بـه اسـاس هـدایت شـفاهی وزیـر صـاحب
مخابرات وتکنالوژی در آن وزارت ایفای وظیفه نموده وماهوار راپـور حاضـری موصـوف جهـت
اجرای حقوق و امتیازات آن به شرکت افغان تیلی کام مواصلت میورزد ،از اینکه وزارت محتـرم
مخابرات و تکنالوژی بودجه مستقل داشته باید مشاور متـذکره از طریـق وزارت محتـرم تقـرر
حاصل مینمود و هم چنان امتیازات آن از طریق شان اجرامیگردید بنـاً امتیـازات کـه محتـرم
معاویه فرزند عبدالقهار مشاور تخنیکی جمعاً مبلغ (  ) 931192افغـانی از شـروع قـرارداد الـی
جوزای سال مالی  1397از بودجه افغانی تیلی کام اخذ نموده است  .بناً وزارت محترم مخابرات
و تکنالوژی در انتقال مبلغ متذکره به حساب بودجه افغان تیلی کام اجراات نموده و از اینکه
ریاست محترم افغان تیلی کام به مشاور متذکره ضرورت ندارند از بست شان منف گردد.
 قرار مالحظه قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات تذکره الکترونیکی دوسایت ،کارتـه چهـار و ارزانقیمت به مبلغ ( )1807829افغانی از بودجه شرکت محترم افغان تیلـی کـام نظـر بـه احکـام
وزارت محترم مخابرات وتکنالوژی با شرکت بالرک لمتد عقد گردیده ،از اینکـه وزارت محتـرم
مخابرات وتکنالوژی بودجه مستقل دارد ،مبلـغ متـذکره ()1807829افغـانی از بودجـه وزارت
محترم مخابرات وتکنالوژی به حساب شرکت محترم افغان تیلی کام قابل انتقال میباشد
.5.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )38،214،144افغانی و مبلغ ( )295،200دالر امریکایی بابت تفاوت ( 8و )10فیصد
مالیه در سال مالی  1396از شرکت های مربوط تحصیل نشده است
 بمالحظه سند شماره ( )1826مورخ  2016/12/22پرداخت قـرارداد فـایبرنوری ترکمنسـتانمبلغ ( )3،350،311.90افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضـع گردیـده ،مطـابق مـاده
( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده است که در نتیجه مبلغ ()268024
افغانی بابت عدم وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه  ،قابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره()30مورخ  2016/12/27پرداخـت قـرارداد فـایبرنوری شـرکت PTCLمبلغ ( )83،713،642.50افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده ،مطـابق مـاده
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( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بناَ مبلغ ( )6697091افغانی بابـت
عدم وضع  ٪ 8مالیه باقیمانده ،قابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )44مـورخ  2017/1/10پرداخـت قـرارداد سـتالیت بانـدویت شـرکت SpaceComمبلغ ( )26،018،496افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیـه وضـع گردیـده،
مطـــابق مـــاده ( )66قـــانون مالیـــات برعایـــدات ده فیصـــد مالیـــه وضـــع نگردیـــده ،بنــاَ
مبلغ()2081480افغانی  ٪8مالیه باقیمانده ذمت شرکت  ،SpaceComقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )560مورخ 2017/5/9پرداخت قـرارداد فـایبرنوری شـرکت PTCLمبلغ ( )66003076افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده است  .مطـابق مـاده
( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیـده ،بنـاَ مبلـغ()5280246افغـانی ٪8
مالیه باقیمانده ذمت شرکت  ،PTCLقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )609مورخ  2017/5/18پرداخـت قـرارداد خـدمات سـتالیت شـرکت EutelSatمبلغ ( )22723333افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده ،مطابق
ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بنـاَ مبلـغ()1817866افغـانی
 ٪8مالیه باقیمانده ذمت شرکت  ،EutelSatقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )1139مـورخ  207/9/20پرداخـت قراردادخـدمات سـتالیت شـرکت EutelSatمبلغ ( )22723333افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده اسـت .
مطـــابق مـــاده ( )66قـــانون مالیـــات برعایـــدات ده فیصـــد مالیـــه وضـــع نگردیـــده ،بنــاَ
مبلغ()1829066افغانی  ٪8مالیه باقیمانده ذمت شرکت  ، EutelSatقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ()682مورخ  2017/5/21پرداخت قرارداد فکس الیـن کنکشـن شـرکتسرفراز خراسان مبلغ ( )26،648،437افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضـع گردیـده،
مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بناَ مبلـغ ()2131875
افغانی بابت عدم وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه ذمت شرکت سرفراز خراسان ،قابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )83مورخ  2017/1/16پرداخت قرارداد خـدمات سـتالیت EutelSatمبلغ ( )22،283،333افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده ،مطابق ماده ()66
قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بناَ مبلغ( )1829066افغـانی بابـت عـدم
وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه ،ذمت شرکت  ،EutelSatقابل تحصیل میباشد.
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 بمالحظه سند شـماره ( )138مـورخ  2017/2/11پرداخـت قـرارداد فیبـر نـوری Explore Techمبلغ ( )108313463افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضـع گردیـده ،مطـابق
ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بناَ مبلغ( )8665077افغـانی
بابت عدم وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه ذمت شرکت ، Explore Techقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )219مورخ  2017/2/26پرداخت قرارداد خدمات ستالیت EutelSatمبلغ ( )22،283،333افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده ،مطابق ماده ()66
قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده،بناَ مبلغ ( )1829066افغـانی بابـت عـدم
وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه ذمت شرکت  EutelSatقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )383مورخ  2017/3/29پرداخـت قـرارداد VCNبانـدویت شـرکتGSIمبلغ ( )5،157،708.54افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضـع گردیـده ،مطـابق
ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بنـاَ مبلـغ ( )412616افغـانی
بابت عدم وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه ذمت شرکت  ، GSIقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شـماره ( )800مـورخ  2017/7/16پرداخـت قـرارداد انترنـت Link Direct. International Pvt.Ltdشرکت مبلغ ( )16،938،261افغانی صورت گرفته که صـرف ٪2
مالیه وضع گردیده ،مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیـه وضـع نگردیـده،
مبلغ ( )1355060افغانی بابت عدم وضع  ٪ 8باقیمانـده مالیـه ذمـت شـرکت Link Direct
 ،International Pvt.Ltdقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظـه سـند شـماره ( )760مـورخ  2017/7/3پرداخـت قـرارداد انترنـت Link Direct. International Pvt.Ltdشرکت مبلغ ( )16908584افغانی صورت گرفتـه کـه صـرف ٪2
مالیه وضع گردیده ،مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،بناَ
مبلغ ( )1352687افغانی بابت عدم وضع  ٪ 8باقیمانده مالیـه ذمـت شـرکت Link Direct
 International Pvt.Ltdقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )1140مـــورخ  2017/9/11پرداخت قرارداد VCNباندویت شرکتGSIمبلغ ( )5،206،265افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضع گردیده ،مطـابق مـاده
( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصد مالیه وضع نگردیده ،مبلغ ( )416501افغانی بابت عـدم
وضع  ٪ 8باقیمانده مالیه ذمت شرکت GSIقابل تحصیل میباشد.
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 بمالحظه سند شماره ( )734مورخ  2017/10/12پرداخـت قـرارداد انترنـت شـرکت LinkInternational Directمبلغ ( )20055435افغانی صورت گرفته که صرف  ٪2مالیه وضـع
گردیده ،مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصـد مالیـه وضـع نگردیـده ،بنـاَ مبلـغ
( )1604435افغــانی بابــت عــدم وضــع  ٪ 8باقیمانــده مالیــه ذمــت شــرکت Link Direct
 Internationalقابل تحصیل میباشد.
 بمالحظه سند شماره ( )104مورخ  2017/1/16پرداخت قرارداد  5000فکس الیـن کنکشـندروالیت هلمند شرکت ساختمانی ابادگراریانا مبلغ ( )8،049،849افغانی صـورت گرفتـه کـه
صرف  ٪2مالیه وضع گردیده ،مطابق ماده ( )66قانون مالیات برعایدات ده فیصـد مالیـه وضـع
نگردیده ،بناَ مبلغ ( )643988افغـانی بابـت عـدم وضـع  ٪ 8باقیمانـده مالیـه ذمـت شـرکت
ساختمانی ابادگراریانا قابل تحصیل میباشد.
 طی استعالمیه شماره ( )8مورخ  97/1/8این هیات شعبه مربوط معلومات ارایه نموده اند که تافعال از قرارداد تهیه انتربندویت  STM167به ظرفیت  GIG12به مبلغ ( )2952000دالر با
شرکت  PTCLکشور پاکستان صورت گرفته کدام پرداخت نگردیده است از اینکه از پرداخت
ها به شرکت های که خدمات مخابراتی را انجام داده اند  ٪10مطابق به ماده فـوق الذکرمالیـه
وضع نگردیده است بناْ جمعا مبلـغ ( )295200دالـر امریکـایی بابـت ( )٪10مالیـه از شـرکت
 PTCLکشور پاکستان قابل تحصیل میباشد .
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 .5وزارت ترانسپورت
.1

ریاست تصدی باربری مرکز

(نتایج بازرسی سال )1395

 .1.1عدم پرداخت جریمه تأخیر
مبلغ ( )431.760افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1395از درک قرارداد  20جریب زمین از
شرکت زمری عزیزی تحصیل نگردیده است.
 قرارداد ( )20جریب زمین با شرکت زمری عزیزی ماهانه به مبلغ ( )514000افغانی از تاریخ 7/2/1394الی  6/2/1399عقد گردیده است ،قرارآویز ( )3570904مؤرخ  18/3/1395مبلغ
( )514000افغانی کرایه برج عقرب سال  ،1394قرارآویز ( )3765099مؤرخ  11/5/1395مبلغ
( )514000افغانی کرایه برج قوس سال  ،1394قرارآویز ( )4404141مؤرخ  11/10/1395مبلغ
( )514000افغانی کرایه برج حمل سال  ،1395قرارآویز ( )4975431مؤرخ  17/2/1396مبلغ
( )214000افغانی و آویز ( 19/1/1396)4815648مبلغ ( )300000افغانی کرایه برج اسد سال
مالی  ،1395آویز( )5464895مؤرخ  16/5/1396مبلغ ( )124000افغانی و آویز ()5422740
مؤرخ  8/5/1396مبلغ ( )390000افغانی کرایه برج میزان سال مالی  ،1395آویز
( 7/6/1396)5598158مبلغ ( )443000افغانی ،آویز ( )5786247مؤرخ  15/7/1396مبلغ
( )71000افغانی کرایه برج عقرب سال مالی  1395و آویز ( )5866222مؤرخ  29/7/1396مبلغ
( )514000افغانی بحساب تصدی تحویل نموده است ،مطابق ماده قرارداد و مصوبه وزارت محترم
مالیه از تحویلی های فوق الذکر جریمه تأخیر وضع نگردیده ،بناَ جمعاَ مبلغ ( )431760افغانی
بابت ( )٪ 12جریمه تأخیر از نزد شرکت متذکره قابل تحصیل میباشد.
 .2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )7،878،442افغانی طلبات سال مالی  1395و مبلغ ( )37.636.282افغانی در
سال های گذشته از شرکت ها ،افراد واشخاص مربوط تصفیه وتحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق و جدول زیرین طلبات سالهای گذشته خویش را باالی ادارات،افراد و اشخاص مبلغ( )37636282افغانی ،مبلغ()150000کلدار پاکستانی ،باقیداری سال
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 1395مبلغ()7878442افغانی که جمعاً مبلغ()45514724افغانی قابل تحصیل وتصفیه
میباشد.
جدول طلبات رمت ادارات دولتی ،شرکت ها ،افراد واشخاص از تصدی باربری مرکز
طلبات تصدی طی سالهای
شماره

اسم مرجع مربوطه

ماضیه الی اخیر سال مالی
1394

طلبات تصدی طی سال مالی
1395

1

دریوران تصدی باربری مرکز

2

افراد منف

شده

1139335

3

کارمندان وزارت ترانسپورت

1146587

929555

4

کارمندان و کارگران برحال
تصدی باربری مرکز

1038292

1172796

5

 ٪12جریمه باالی دریوران و
کارمندان تصدی باربری مرکز

781905

6

قراردادی های جایداد های
تصدی باربری مرکز

980431

7

تصدی ملی بس

3000000

8

وزارت مالیه (فروش آهن باب
داغمه)

26773883

مجموع باقیات

افغانی

افغانی

2775849

4625635
1150456

37،636،282

7،878،442

 .3.1دیون تصفیه ناشده
ریاست تصدی باربری مرکز دیون خویشرا بابت صرفیه برق ،صفایی و مالیه که مبلغ
( )56،991،340افغانی میباشد معلومات داده اند که تصفیه و پرداخت نگردیده است .
سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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تصدی مسافربری ملی بس

(نتایج بازرسی سال )1395

.1.2عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )63،585،491افغانی طلبات سال های گذشته از ادارات ،موسسات ،اشخاص و
افراد تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سالهای گذشته خویش را باالی اداراتدولتی،موسسات،اشخاص و افراد جمعاً مبلغ ( )63،585،491افغانی معلومات داده اند ،که قابل
تصفیه و تحصیل میباشد.
 .2.2دیون تصفیه ناشده
تصدی مسافر بری ملی بس مبلغ ( )31،652،540افغانی در سال های گذشته از بابت
صرفیه برق و صفایی مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویش را بابت صرفیه برق ،مواد نفتی و صفایی مبلغ( )31،652،540افغانی معلومات داده اند ،که قابل تحصیل و تصفیه میباشد.
 .2.3عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
مبلغ ()87،330،029افغانی بابت کرایه و جریمه تأخیر در سال  1395از قراردادی های
مربوط تحصیل نگردیده است.

شماره

 بمالحظه آویزهای قرار داد کنندگان که در جدول زیر شهرت شان ذکر گردیده است ،کرایهماهوار خویش را طور مکمل تحویل ننموده اند.
کرایه باقیمانده

قرارداد کننده

1

شرکت جالل حق بین وشرکت ایاز لمیتد

4356000

 ٪12جریمه تأخیر
522720

مجموع
4878720

2

شرکت احمد زی

22465983

2695918

25161901

3

شرکت حمیدی خوشحال خان

22000

2640

24640

4

شرکت یوسف احمدزی خوشحال خان مینه

3710852

445302

5

شرکت حق بین واقع گوالیی خواجه بغرا

292000

35040

6

 89باب دوکاکین واقع دیوار شرق تصدی

47126406

5655169

مجموع:

4156154
327040
52781574
87،330،029

سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .6وزارت تجارت وصنایع
 .1تصدی مواد نفتی و گاز مایع مرکز
 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ()217،186،163افغانی در سال مالی  1395از ادارات دولتی،اشخاص،افراد و
موسسات و مالکین تانکهای تیل تحصیل نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سال 1395خویش را که باالی اداراتدولتی،اشخاص،افراد و موسسات و مالکین تانکهای تیل میباشد جمعاً مبلغ()217186163
افغانی معلومات داده اند که قابل تحصیل ،تصفیه وقابل انتقال به واردات دولت میباشد
 .2.1دیون تصفیه ناشده
تصدی مواد نفتی و گاز مایع مبلغ ( )75،007،000افغانی و مبلغ ()3،600،800دالر
امریکائی در  1395مقروض میباشد که تصفیه نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،دیون خویش را بابت سال 1395مبلغ ()3600800دالر امریکائیومبلغ ( )75007000افغانی از معلومات داده اند ،که قابل تصفیه و انتقال به واردات دولت
میباشد.
 .3.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ( )227،443افغانی تفاوت  2فیصد مالیه درسال مالی  1395از تصدی امنیتی به
حساب واردات دولت انتقال نیافته است.
 به مالحظه سند نمبر()800ونمبر( )1038سال مالی 1395بابت معاشات پرسونل محافظتعامه  ،جمعاَ مبلغ ( )11372150افغانی میشود،به حساب تصدی امنیتی()APPFانتقال
گردیده ازمبلغ متذکره مالیه وضع نشده،که طبق ماده( )72قانون مالیات برعایدات تابع
%2مالیه میباشد ،بناً مبلغ( )227443افغانی،پول مالیه باقیمانده باالی تصدی امنیتی ازحواله
های بعدی آن وضع وبه حساب مربوط وزارت محترم مالیه انتقال دهند ،در آینده از همچو
اجراآت نادرست جلو گیری به عمل آید.
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 .4.1عدم پرداخت کرایه و جریمه تاخیر
مبلغ ( )29،585،831افغانی بابت کرایه و جریمه در سال  1395از مستاجرین مربوط
تحصیل نشده است.
 قرار مالحظه قرارداد تان تیل دولتی کارته آریانا با شرکت لوژستیکی سیف الک در سالمالی 1395عقدگردیده ،قراردادی قبلی آن محترم فضل الحق از مدرک کرایه سالهای قبلی
مبلغ( )3257759افغانی باقیداری داشته تصفیه نگردیده ،طبق ماده سوم قرارداد تابع
12فیصد جریمه میگردد که با ایزاد 12فیصد جریمه مبلغ ( )390931افغانی جمعاً مبلغ
( )3648690افغانی از فضل الحق قراردادی قبلی تان

تیل دولتی کارته آریانا قابل

تحصیل است.
 قرارمالحظه جدول مستآجرین تان های تیل دولتی ی عده ازمستآجرین مذکورالیاخیرسال 1395باقیداری خویش راتحویل ننموده،باقیداری هری محمد امین ولد دوست
محمد مستآجرتان تیل دولتی ارزان قیمت مبلغ ( )1823091افغانی ،باایزاد دوازده فیصد
جریمه آن مبلغ( )2041861افغانی ازنامبرده قابل تحصیل است .همچنان باقیداری
زارمحمد ولد عبدالمهدی مستاجرتان دولتی دوراهی پغمان مبلغ ( )6854869افغانی با
دوازده فیصد جریمه مبلغ ( )7677454افغانی و باقیداری سید اکبر ولد حاجی
ایزاد
سید احمد مستآجرتان دولتی تخنی مبلغ( )188823افغانی با ایزاد دوازده فیصد جریمه
مبلغ ( )211482افغانی،که جمعآمبلغ ( )9930797افغانی میشود ازمستاجرین متذکره
قابل تحصیل است.
 همچنان به تعداد( )57باب تان تیل شخصی الی اخیر سال 1395مبلغ ()14291399افغانی باقیداریهای خویش را تحویل ننموده اند ،دوازده فیصد جریمه آن مبلغ
( )1714945افغانی میشود ،جمعاً مبلغ ( )16006344افغانی از مستأجرین تانکهای مذکور
قابل تحصیل میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .2ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع هرات
 .2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )3،526،000افغانی ،مبلغ ( )727،797دالر ،مقدار ( )402،919تن تیل پطرول،
مقدار ()349،097تن تیل دیزل ،مقدار ()540،470تن گاز و مقدار ( )9،000لیتر تیل
خاک بابت طلبات در سال های گذشته از ادارات دولتی ،اشخاص ،افراد وموسسات
تصفیه وتحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق  ،طلبات هـای سـال هـای گذشـته را بـاالی ادارات دولتـی ،اشخاص  ،افراد و موسسات جمعاً ( )727797دالـر امریکـایی  ،مبلـغ ( )3526000افغـانی ،
مقدار ( )540470تن گاز مایع  ،مقدار ( )349097تـن تیـل دیـزل  ،مقـدار ( )402919تـن
پطرول و ( )9000لیتر تیل خاک معلومات داده اند  ،که قابل تحصیل و تصفیه میباشد  ،کم
توجهی مسوولین و ضعف کنترول داخلی در قبال جمع آوری عواید دولـت  ،در نتیجـه مبلـغ
هنگفتی در عواید ریاست محترم پسمانی رونما گردیده است.
شماره

طلبات ریاست محترم در جدول ذیل به تفصیل ارایه گردیده است.
نام اداره  /ریاست

افغانی

1

ریاست ارزاق

400000

2

ریاست عمومی ترانبپورت

296000

3

آمریت پارت اای صنعتی

300000

4

قوماندانی قول اردوی 207
ظفر

300000

5

موسبه فرانگی سروش

150000

6

شرکت خالد صدیقی

7

شرکت خالد صدیقی

8

شرکت خالد صدیقی

9

شرکت روفیان نورزایی

دالر

تیل پطرول به تیل خات به تیل دیزل به
تن
لیتر
تن

95797
600000
63
230000

 10شرکت عبداهلل نیک زاده

385000

 11شرکت احمد زاده

10000

 12شرکت انوش ساحل

7000
34481

 13شرکت برادران حیدری
9000

 14شرکت حاجی عبدالقیوم

96

 15شرکت حاجی عبدالقیوم
 16تانک تیل برادران

گاز مایع به
تن

740000

صفحه| 298

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی
جمشیدی رباط سنگی
(محمد ناظر)
 17تانک تیل دوغی رباط
سنگی ( ارباب عبدالغنی)

740000
67246

 18شرکت اا  /اشخاص بندر
تورغندی

7995

 19شرکت اا  /اشخاص بندر
تورغندی

373794

 20شرکت اا  /اشخاص بندر
تورغندی
335673

 21شرکت اا  /اشخاص بندر
اسالم قلعه

306621

 22شرکت اا  /اشخاص بندر
اسالم قلعه
 23شرکت اا  /اشخاص بندر
اسالم قلعه
مجموع

166517
3،526،000

727،797

402،919

9،000

349،097

540،470

 .2.2عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )437،760افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی 1396از مستاجرین مربوط
تحصیل نشده است.
 به مالحظه اسناد پرداخت های اجاره دار تان تیل خواجه کله اسامی غالم حضرت فرزندجمعه گل مورد بررسی قرار گرفته که نامبرده کرایه دو ماهه خویش را از تاریخ
 24/8/1395الی  24/10/1395به اساس آویز ( )50مورخ  9/11/1395مبلغ ()480000
افغانی از تاریخ 24/10/1395الی  24/12/1395به اساس آویز ( )25مورخ 17/1/1396
مبلغ ( )480000افغانی  ،از تاریخ  24/12/1395الی  24/2/1396به اساس آویز ()21
مورخ  17/3/1396مبلغ ( )480000افغانی و از تاریخ  1396 /24/2الی  23/5/1396به
اساس آویز ( )1مورخ  1396 /10/6مبلغ ( )720000افغانی جمعاً ( )1560000به حساب
تصدی در پشتنی بان هرات تحویل نموده اند که طبق ماده هشتم قرارداد تابع () 12%
جریمه تاخیر میگردد .بناً مبلغ ( )187200افغانی بابت ( )12%جریمه تاخیر از غالم
حضرت فرزند جمعه گل مستاجر تان تیل خواجه کله قابل تحصیل است.
 به مالحظه قرارداد خط تان تیل اعتبار از تاریخ  1395/12/10الی  1400/12/9برای مدتپنج سال از قرار کرایه ماهوار مبلغ ( )261000افغانی بررسی گردیده  ،به مالحظه رسید
که مبلغ ( )1398960افغانی کرایه ( )5ماهه  ،به اساس آویز شماره (1396/7/12 )4
پرداخت گردیده است  ،از انجائیکه قراردادی مذکور از همان برج اول قرارداد  ،مطابق به
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ماده هشتم قرارداد خط مکلف به تادیه پول کرایه الی ختم برج اول ربع مربوطه کرایه
ماهوار به جانب تصدی مواد نفتی و گاز مایع بوده در غیر آن تصدی مواد نفتی و گاز مایع
صالحیت دارد تا کرایه ماهوار تثبیت شده را با پرداخت ( )%12جریمه تاخیری از نزد
مستاجر تحصیل بدارد .هرگاه تعلل در پرداخت کرایه بیشتر از دو ماه ادامه یابد  .تصدی
مواد نفتی و گاز مایع منحیث مال جایداد در فسخ قرارداد طور یکجانبه و مطابق قوانین
نافذه اقدام خواهد نمود " .به مالحظه آویز نمبر ( )20مورخ  1396/3/14که مبلغ
( )261000افغانی بابت کرایه برج حوت و آویز نمبر ( )29مورخ  1396/8/28مبلغ
( )261000بابت کرایه برج جوزا پرداخت صورت گرفته است  ،اما تمام این پرداخت ها از
همان آغاز قرارداد الی تاریخ  1396/7/10بوقت و زمانش صورت نگرفته است و حتی بعد از
اخذ تعرفه در تحویل آن غفلت صورت گرفته است  .نظر به اینکه از مجموع هفت ماه آن
فقد جریمه تاخیر سه ماهه آن قبالً وضع گردیده است بناً مبلغ ( )125280افغانی بابت
جریمه تاخیر چهار ماهه قابل محاسبه میباشد.
 به مالحظه قرارداد خط تان تیل اعتبار از تاریخ  1395/12/10الی  1400/12/9برایمدت پنج سال از قرار کرایه ماهوار مبلغ ( )261،000افغانی بررسی گردیده ،به مالحظه
رسید که مبلغ ( )1،398،960افغانی کرایه ( )5ماهه ،به اساس آویز شماره (1396/7/12 )4
پرداخت گردیده است.
از آنجائیکه قراردادی مذکور از همان برج اول قرارداد ،مطابق به ماده هشتم قرارداد خط
مکلف به تادیه پول کرایه الی ختم برج اول ربع مربوطه کرایه ماهوار به جانب تصدی مواد
نفتی و گاز مایع بوده در غیر آن تصدی مواد نفتی و گاز مایع صالحیت دارد تا کرایه ماهوار
نثبیت شده را با پرداخت ( )٪12جریمه تاخیری از نزد مستاجر تحصیل بدارد .هرگاه تعلل
در پرداخت کرایه بیشتر از دو ماه ادامه یابد ،تصدی مواد نفتی و گاز مایع منحیث مال
جایداد در فسخ قرارداد طور یکجانبه و مطابق قوانین نافذه اقدام خواهد نمود " .به مالحظه
آویز نمبر ( )20مورخ  1396/3/14که مبلغ ( )261،000افغانی بابت کرایه برج حوت و آویز
نمبر ( )29مورخ  1396/8/28مبلغ ( )261،000بابت کرایه برج جوزا پرداخت صورت گرفته
است .اما تمام این پرداخت ها از همان آغاز قرارداد الی تاریخ  1396/7/10بوقت و زمانش
صورت نگرفته است و حتی بعد از اخذ تعرفه در تحویل آن غفلت صورت گرفته است .نظر
به اینکه از مجموع هفت ماه آن فقد جریمه تاخیر سه ماهه آن قب وضع گردیده است ،بنآ
مبلغ ( )125280افغانی بابت جریمه تاخیر چهار ماهه قابل محاسبه می باشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .3مدیریت مواد نفتی گازمایع والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی سال )1396

 .3.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )4،594،389افغانی طلبات و مبلغ ( )554،878افغانی جریمه در سال های
 1396-1382از مالکین پمپ استیشن ها تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،باقیداری های سنوات ماضیه مستند به بازرسی بخشعوایدی پول کمیشن لیتری مدیریت عمومی مواد نفتی وگاز مایع والیت ننگرهار به تعداد
( )28تن مالکین پمس استیشن های ( )20پول کمیشن لیتری از مدرک فروش روغنیات و
گاز ( (LPGرا که تعرفه آن از طرف هیآت مدیریت مواد نفتی و گاز مایع به مالکین آن
جهت تحویلی داده شده  ،از سال  1382الی ختم سال مالی 1396پول آن پرداخت
نگردیده به تفکی

ولسوالی های مربوطه جمعاً مبلغ ( )2372613افغانی میشود ،از اینکه

سال مالی از آن سپری گردیده ،بناَ ( )12فیصد جریمه آن نیز مبلغ ( )284711افغانی که
جمعاً مبلغ ( )2657324افغانی میشود ،از نزد مالکین پمس استیشن ها قابل تحصیل
میباشد ،و همچنان به تعداد ( )56تن مالکین پمس استیشن های شش ولسوالی از سالهای
( )1396 -1382با وصف آنکه تعرفه مدرک ( )20پول کمیشن لیتری بدسترس آنها
جهت تحویلی قرار داده شده ذمت خویش را به حساب مربوطه تحویل ننموده اند با ایزاد
( )12فیصد جریمه تاخیر قابل تحصیل میباشد که جمعاً مبلغ ( )2221776افغانی میشود.
بناَ ( )12فیصد جریمه آن نیز مبلغ ( )270167افغانی  ،از نزد مالکین پمس استیشن ها
قابل تحصیل میباشد.
 .3.2عدم پرداخت کرایه با جریمه تاخیر
مبلغ ( )9،146،200افغانی بابت کرایه در سال مالی  1396از قراردادی مربوط تحصیل
نشده است.
 بمالحظه قرارداد اجاره ذخیره نفت شاه مردخان واقع والیت ننگرهار با اسامی خالد ولدعبدالقادر از تاریخ  1391/3/25الی  1394/3/25به کرایه ماهوار مبلغ ( )135000افغانی
عقد گردیده ،موصوف مطابق به ماده ( )4قرارداد کرایه خویش را در اخیر هر ماه تحویل
ننموده ،مبلغ ( )4334500افغانی الی ختم میعاد قرارداد باقیدار بوده که با ( )12فیصد
جریمه مبلغ ( )250500افغانی از نامبرده قابل تحصیل میباشد ،در ضمن نامبرده تا فعالً
جایداد و ذخایر مربوط را تسلیم مدیریت عمومی مواد نفتی و گاز مایع والیت ننگرهار
ننموده که از تاریخ ختم قرارداد الی ختم سال مالی 1396مدت دوسال و شش ماه و پنج
روز سپری گردیده ،از جایداد متذکره استفاده نموده و آنرا به مدیریت محترم مواد نفتی و
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گاز مایع تسلیم ننموده که مطابق به قیمت قرارداد مبلغ ( )4072500افغانی با ( )12فیصد
جریمه جمعاَ مبلغ ( )488700افغانی از ختم میعاد قرارداد  1394/3/25الی ختم سال مالی
 1396نیز از نامبرده قابل تحصیل میباشد ،که در مجموع الی ختم سال مالی 1396
مبلغ ( )9146200افغانی میشود.
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .4آمریت مواد نفتی و گاز مایع والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال )1396-1395

 .4.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ( )12.329.455افغانی بابت طلبات سال مالی  1396و مبلغ ()2.907.705افغانی
سال مالی  1395از افراد و اشخاص تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویـت سـوابق طلبـات خـویش را بـاالی مسـتاجرین تانـ هـای تیـل وافـــراد و اشـــخاص درســـال مـــالی  1396مبلـــغ()3269994افغـــانی،در ســـال مـــالی
1395مبلــغ()2907705افغــانی و مبلــغ()6151756افغــانی در ســالهای گذشــته کــه
جمعــاً مبلــغ()12329455افغــانی میشــود ،معلومــات داده انــد کــه قابــل تحصــیل
میباشد.
 .4.2عدم پرداخت کرایه و جریمه
مبلغ ( )381،658افغانی بابـت کرایـه و جریمـه تـأخیر در سـال مـالی  1396و مبلـغ
()1،901،814افغــانی در ســال مــالی  1395از شــرکت هــا و مســتاجرین مربــوط
تحصیل و تصفیه نشده است.
آمریت مواد نفتی و گاز

به مالحظه نامه شماره()241/152مورخ  1/2/1395مدیریت تخنی
مایع والیت بلخ موارد ذیل استنباط گردید:
 محترم سید بهادر شاه اجاره دار تان تیل چهار سرکه ولسوالی بلخ نظر به فیصله شواریتصدی موظف گردید تا مبلغ(  )2348990افغانی را مطابق برآورد ابتدایی تحت نظر هیات
مراقبت کار اداره و انجنیر مؤظف ریاست محترم شهر سازی والیت بلخ در مقابل میعاد
چهار سال قرارداد بدون مجرایی در طول مدت شش ماه در تان تیل مذکور مصرف نموده
و تان مذکوررا به پایه اکمال برساند ،اما مستاجر مذکور به تعهدات خویش وفا نکرده به
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اساس آخرین گزارش هیات محترم سرکار و حسب تقاضای اداره بعد از ترتیب برآورد ثانی
مشخص گردید که مبلغ( )1118555افغانی مستاجر مذکور در تان تیل متذکره به مصرف
رسانیده  ،ازجمله مبلغ()2348990افغانی مبلغ ( )1230435افغانی به عنوان عدم تکمیل
از مدرک کم کاری بازسازی باالی مستاجر مذکور باقی مانده که طلب اداره بوده و قابل
پرداخت به حساب آمریت مواد نفتی و گاز مایع بلخ میباشد ،و از مدرک تان تیل و کرایه
شش دبه ذخیره گاز الی اخیر حوت  1394مبلغ( )553788افغانی از بابت سال  1395بابت
کرایه تان تیل متذکره مبلغ()93568افغانی از درک کرایه شش دبه گاز مایع
مبلغ()24023افغانی که مجموع باقیات فوق الذکر مبلغ( )1901814افغانی را احتوا میدارد ،
قابل تحصیل میباشد.
 محترم محمد همایون ولد حبیب اهلل تان تیل چهار سرکه بلخ را از تاریخ 13/10/1395الی  12/10/1396به کرایه ماهوار مبلغ( )10500فغانی و همچنان قرارداد شش دبه سه تنه
ذخیره گاز مایع را به کرایه ماهوار مبلغ ( )8158افغانی از تاریخ  21/10/1395الی
 20/10/1396برای مدت ی سال عقد قرارداد نموده ،قراردادی مذکور از مدرک کرایه
سال  1396تان تیل مبلغ( )121800افغانی و از مدرک کرایه شش دبه گاز مایع مبلغ(
 )92458افغانی که جمعاَ مبلغ( )214258افغانی میشود ،باقیدار بوده که با جرایم قانونی
آن مطابق ماده  11قرارداد از نزد قراردادی مذکور قابل تحصیل میباشد.
 شرکت سهیب سیر نور قراردادی تان تیل  43دولتی که از تاریخ 26/3/1395الی 26/3/1396به کرایه ماهوار مبلغ( )62000افغانی عقد قرارداد نموده ،از مدرک کرایه
سال  1395مبلغ( )136400افغانی ،از مدرک جریمه سال مالی  1396مبلغ()18600
افغانی و باقیات ماضیه مبلغ()12400افغانی که جمعاَ مبلغ( )167400افغانی میشود ،قابل
تحصیل میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .5ریاست افسوتر شهر حیرتان والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال )1396

 .5.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )844.000افغانی بابت طلبات سال  1396از مدرک کرایه جایداد ها از اشخاص
مربوط تصفیه و تحصیل نشده است.
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 شعبات مربوطه برویت سوابق وجداول زیرین ،طلبات خویش را به تفکی که باالی افرادواشخاص میباشد،بابت عدم پرداخت کرایه جایداد های ملکیت شرکت از جانب مستأجرین
مبلغ ( )844000افغانی معلومات داده اند که قابل تحصیل و تصفیه میباشد.
(تفصیل آن در جدول ذیل قابل مالحظه است).
جدول طلبات افراد واشخاص از ریاست افسوتر بابت کرایه آپارتمان به افغانی
شمار

اسم شخص

ه
1

قاضی نجیب اهلل

طلبات تصدی به افغانی
232000

وظیفه
رئیس اسبق شهرک حیرتان

2

محمد زمان دالور

126000

قوماندان امنیه اسبق شهرک حیرتان

3

محمد شفیق

144000

افسر اسبق قوماندانی امنیه حیرتان

4

روزی گیلدی

276000

وکیل اسبق پارلمان

5

محمد فیروز

66000

قوماندان اسبق محبس حیرتان

844000

مجموع

 .5.2دیون تصفیه ناشده
ریاست افسوتر شهر حیرتان والیت بلخ مبلغ ( )2.861.682افغانی در سال 1396
مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویش را مبلغ ( )2861682افغانی معلومات داده اندکه قابل تصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند

 .6نماینده گی افسوتر والیت هرات

(نتایج بازرسی سال )1395

 .6.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )225،095افغانی طلبات سالهای گذشته از اشخاص و افراد ریرب

تصفیه و

تحصیل نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات سالهای گذشته خویش را مبلغ ( )225095افغانیمعلومات داده اند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
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 .7ریاست اداره بندر حیرتان (استراس)

(نتایج بازرسی سال )1395

 .7.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )19،314،999افغانی در سال  1395و مبلغ ( )381،599،087افغانی و مبلغ
( )8،433،566دالر سالهای گذشته از ادارات دولتی ،کارمندان ،شرکت ها ،افراد و
اشخاص تحصیل نشده است.
شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات خویش را باالی ادارات ،کارمندان ،شرکت ها ،افراد و
اشخاص مبلغ ( )19314999افغانی در سال  1395و مبلغ ( )381599087افغانی و
 8433566دالر در سالهای گذشته میباشد معلومات داده اند که از آنها قابل تحصیل بوده
و تفصیل آنها در جدول ذیل ارائه میشود:
جدول طلبات نهاد ها و ادارات دولتی

شماره

1
2
3
4
5
6
7
8

اسم مراجع و نهاد های
مقروض
آمریت خدمات بندر
تورخم
آمریت بندر سپین
بولدک
آمریت بندر شیر
خان
آمریت بندر آیخانم
آمریت بندر غالم
خان خوست
آمریت بندر اشکاشم
آمریت خدمات بندر
آقینه
بانک انکشافی

طلبات ریاست بابت

طلب ریاست بابت

سالهای قبل مبلغ

سال مالی  1395مبلغ

به افغانی

به افغانی

171236060

469234

171705294

10572642

738940

11311582

51731572

14716017

66447589

1771000

1000000

2771000

9388830

-

9388830

6732162

-

6732162

13000000

-

13000000

84143431

-

84143431

مجموع

جمال عمری

9

کارمندان وزارت

141100

-

141100

تجارت و صنایع

10

سید هاشم سادات

300000

-

300000
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کارمند وزارت تجارت
وصنایع

مجموع:

16924191

349016797

365940988

جدول باقیات نهاد ها وادارات دولتی به دالر
شماره
1
2

طلبات ریاست بابت

اسم مراجع و نهاد

سالهای قبل مبلغ

های مقروض

به دالر

آمریت خدمات بندر

طلب ریاست بابت سال
مالی  1395مبلغ به دالر

392000

آقینه

-

1797176

بانک انکشافی

-

مجموع
392000
1797176

ریاست عمومی

3

1500000

مواد نفتی وگاز

-

1500000

مایع

4
5

برای اعمار مسجد روضه
مبارک

4000000

-

4000000

10000

-

10000

اتشه تجارتی
پاکستان

7699176

مجموع

-

7699176

جدول طلبات (قرضه ها)ذمت کارمندان و کارکنان
شهرت کارمندان وکارکنان

شماره

اسم

وظیفه

ولد

معاون تحویلخانه پورت 3

مبلغ قرضه

1

محمد سلیم

دولت محمد

2

عبدالعزیز

امام الدین

سرپرست
پورت 3

3

عبدالقادر

عبدالخالق

معاون مدیریت معاش

16611

4

عبدالستار

عبدالغفار

هیشت پورت نمبر 2

58000

5

ذاکر حسین

سید احمد شاه

کارمند واردات پورت
2

76000

6

کریمه

محمد عثمان

مدیر تنظیم اسناد پورت
نمبر 5

16000

7

احمد خالد

محمد طالب

معاون تنظیم اسناد پورت 3

28000

8

عبدالرزاق

عبدالوهاب

معاون اداره

50000

9

حبیب اهلل

محمد شریف

سکرتر مقام ریاست

84000

10

عبدالحمید

عبداالحد

کارمند مدیریت آی

28400

تحویلخانه

91000
12800
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تی

11

احمد فواد

عبدالقادر

دریور مقام ریاست

92500

12

میرویس

نذر

مدیر استخدام

18000

13

نور اهلل

نور علی

کارمند کمره های
امنیتی

38250

14

محمد الیاس

عبدالغیاث

آمر عمومی اداری

100000

15

سید انور

شاه عزیز

مدیر تهیه وتدارکات

44000

16

رامین

رحمت شاه

محافظ خدمات

43000

17

عبدالغفور

رحمت شاه

مدیر نقدی

35000

18

رحیمه

دین محمد

مدیره بیالنس

25000

19

امین اهلل

بای محمد

هیشت پورت نمبر 3

44000

20

نعمت اهلل

عبدالروؤف

هیشت پورت 2

47000

21

زاهد

عبدالعمر

کارگر اطفائیه

36000

22

محمد حنیف

ضیأالدین

محافظ مدیریت پورت نمبر
ی

40000

23

نوید

عزیز اهلل

کارمند
آرشیف

مدیریت

27000

24

محمد رفیع

جمعه علی

مدیر عمومی پورت
نمبر 2

40000

25

سلیم شاه

برات

کارمند مدیریت برق و
آبرسانی

18000

26

عبداهلل

رحمت اهلل

مدیر واردات پورت
نمبر 5

77000

27

سحر الدین سحر

شماره

اسم نهاد

از مبلغ()400000افغانی مبلغ()312300

معین اداری وزارت تجارت

افغانی رمت وی باقیمانده است.

وصنایع

1497861

مجموع

جدول طلبات بابت ارایه خدمات بندری
مدرک
طلبات

بابت سال مالی

بابت سالهای گذشته
افغانی

1395

تکس

جریمه

دالری

دالری

1

وزارت امور داخله

دیمرج

2

تصدی افغان کود

دیمرج

118282

3

اداره مبارزه با
حوادث

خدمات

645935

405

4

اداره مبارزه با
حوادث

خدمات

8742239

11074

-

2950 13018634

افغانی

دالری

- 1314000

مجموع
دالری

افغانی
14332634

2950

-

-

-

-

118282

-

-

-

-

645935

405

-

-

-

8742239

11074
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5

مؤسسه سموان

دیمرج

153905

-

-

-

-

153905

-

6

تعمیر نصیر احمد

کرایه

2880000

-

-

-

-

2880000

-

7

شرکت ایم منیر

کرایه

-

-

-

80000

-

8

سفارت آلمان

خدمات
ودیمرج

2967258

2967258

36430

9

وزارت معارف

دیمرج

431066

-

-

-

-

431066

-

10

اسد اهلل بهادری

دیمرج

42480

-

-

-

-

42480

-

11

عمران امیر لمیتد

کرایه

277760

-

-

-

-

277760

-

12

شرکت های وارد
کننده نفت

جریمه
وتکس

13

باقیداری کرایه
منازل

کرایه

1806870

14

ریاست گمرک بلخ

صرفیه
برق

-

-

31084429

38340

مجموع:

-

80000 -

-

- 36430

659620 23911
-

-

-

-

 - 556612696050

- 440196
2390808

-

 6835312363482

-

440196

-

33475237

734390

سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه و تحصیل طلبات اقدام وتدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
 .8شرکت سهامی مختل ترانسپورتی و بارچاالنی بین المللی افسوتر
(نتایج بازرسی سال )1395

 .8.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ( )7768249افغانی و مبلغ( )10690118دالر بابـت طلبـات سـالهای گذشـته از
اشخاص و افراد تحصیل وتصفیه نگردیده است.
-

شعبات مربوطه برویت سوابق وجدول زیرین ،باقیداری های سالهای قبل خویشرا ذمت ادارات،
شرکت ها ،افراد واشـخاص مبلـغ( )7768249افغـانی و مبلـغ( )10690118دالـر امریکـایی
معلومات داده اند که قابل تحصیل و تصفیه میباشد .
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جدول تفصیل طلبات ذمت ادارات دولتی ،شرکت ها ،افراد واشخاص از شرکت سهامی
مختلط افسوتر
اسم مرجع مربوطه

شماره

1

طلبات شرکت به افغانی

طلبات شرکت به دالر

طی سالهای ماضیه

طی سالهای ماضیه

گروپ انجنیری قوت های

10494919

نظامی امریکایی
2

شرکت ایام الدین

6

هاشمی
3

اداره لوی حارنوالی

4

محترم تاج محمد
رئیس اسبق شرکت

مالحظات

195199

5
65 45

افسوترجمعاً
محترم محمد افضل

5

مستأجر
مجموع طلبات

4

645

7،768،249

10،690،118

سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه و تحصیل طلبات اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .9ریاست شرکت افسوتر حیرتان

(نتایج بازرسی سال )1395

 .9.1عدم تحویلی کرایه و جریمه تأخیر
مبلغ ( )232،864افغانی بابت کرایه و جریمه تأخیر در سال  1396از الحاج قاضی نجیب
اهلل رئیس اسبق شهرک حیرتان تحصیل و تصفیه نگردیده است.
-

بمالحظه قرارداد دو باب آپارتمان ملکیت افسوتر که با اسامی محترم الحاج قاضی نجیب اهلل
رئیس اسبق شهر حیرتان که طی سال  1391عقد گردیده ،نامبرده قرار تعرفه تحویلی ()815
مورخ  23/6/1391الی سنبله  1392یکساله کرایه خویش مبلغ ( )69600افغانی از قرار فی
ماه مبلغ ( )5800افغانی تحویل نموده و مبلغ ( )100000افغانی کرایه برج میزان  1392الی
دلو  1393را قرار تعرفه ( )735مورخ  17/7/1396تحویل نموده ولی مبلغ ( )12000افغانی
جریمه تاخیر آن تحصیل نشده ،همچنان کرایه برج حوت  1393الی اخیر قوس  1396را که
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مدت ( )34ماه میشود ،مبلغ ( )197200افغانی بابت کرایه با ایزاد  12فیصد جریمه مبلغ
( )23664افغانی ،جمعاً مبلغ ( )232864افغانی بابت کرایه و جریمه تأخیر از الحاج محترم
قاضی نجیب اهلل رئیس اسبق شهرک حیرتان قابل تحصیل میباشد.
سفارش
ریاست شرکت افسوتر حیرتان در مورد تصفیه وتحصیل کرایه با جریمه اقدام وتدابیر الزم
را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
.10

ریاست مواد نفتی والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال )1396

 .10.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )16،483،130افغانی بابت طلبات سال  1395از ادارات مربوط تحصیل وتصفیه
نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق وجداول جداگانه ،طلبات خویش را مبلغ ()16483130افغانی معلومات داده اند که قابل تحصیل و تصفیه میباشد
 .1جدول طلبات ریاست مواد نفتی والیت کندهار
شماره

اداره /وزارت

1

مقام والیت کندهار

2

ریاست شاروالی کندهار

3

مستوفیت کندهار

4

ریاست فواید عامه کندهار

5

ریاست امور اجتماعی کندهار

6

ریاست سیلو کندهار

7

پوهنتون زراعتی کندهار

8

ریاست حج و اوقاف کندهار

9

ریاست معارف کندهار

10

ریاست اقتصاد کندهار

11

موسسه عالی تربیه معلم کندهار

12

ریاست اقوام و قبایل کندهار

13

ریاست ملی بس کندهار

14

ریاست محیط زیست کندهار

مبلغ به افغانی
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15

ریاست رادیو تلویزیون کندهار

16

ریاست احصائیه مرکزی کندهار

17

ریاست ترنگ کندهار

18

ریاست مسلکی معارف کندهار

19

ریاست ورزشی کندهار
16،483،130

مجموعه

سفارش
ریاست مواد نفتی والیت کندهار در مورد تصفیه و تحصیل طلبات اقدام بعمل آورند.
 .11تصدی جن و پرس والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال )1395

 .11.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )22،656،594افغانی در سال  1395و مبلغ ( )81،257،148افغانی بابت طلبات
سالهای گذشته از ادارات مربوط تحصیل وتصفیه نگردیده است.
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 .7وزارت شهرسازی و اراضی
 .1تصدی خانه سازی

(نتایج بازرسی سال )1395

 ..1.1عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ ( )674.868.070افغانی و مبلغ ( )760،000دالرامریکائی باقیات در سال 1395
در تصدی خانه سازی تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق وجداول جداگانه ،باقیداری های سال تحت بازرسی خویشرا مبلغ( )674868070افغانی ومبلغ ( )760000دالرامریکائی معلومات داده اند که قابل تحصیل و
تصفیه میباشد.
 .2.1عدم پرداخت کرا یه
مبلغ( )185،088افغانی کرایه در سال مالی  1396از شرکت افغان بیسیم تحصیل
نشده است.
 قرارداد موازی ( )64مترمربع زمین که با شرکت مخابراتی افغان بیسیم به منظـور نصـبآنتن اعتبار از تاریخ  1395/4/13الی  1395/6/13برای مدت دوماه از قرار فی متر مربـع
زمین مبلغ ( )12دالـر ضـرب  64متـر مربـع مسـاوی( )768دالرفـی مـاه عقـد گردیـده
بود،امابعداً اعتبار از تاریخ  1395/6/14الی  1396/6/14زمـین یـاد شـده بـدون سلسـله
قرارداد دراختیار شرکت مذکور قرارداده شده بود ،مگرآنتن شرکت مذکور از اثـر شـکایت
مردم نسبت اضرار آن در طی تاریخ یاد شده فعالیت نداشت اما ساحه را نیز تخلیه ننموده
بود و فهمیده شده نمی توانیست که آیا آنتن فعالیت داشت یا خیر ،به هر صـورت زمـین
دراختیار آنتن شرکت مذکور بدون پرداخت کرایه قرارگرفته بود ،طوریکه اسناد مطالعه و
بررسی گردید ،کرایه یکساله ( )64مترمربـع زمـین متـذکره کـه بـدون سلسـله قـرارداد
دراستفاده افغان بیسیم قرارداشت بر بنیـاد کرایـه تثبیـت شـده قـرارداد قبلـی دوماهـه
سـنجش گردیـده اسـت ،کرایــه فـی مترمربـع زمـین مــورد نظردرقـرارداد جدیـد مبلــغ
( ) 1045افغانی معادل ( )15.59دالر به تناسب قرارداد قبلی افزایش را نشان میدهد کـه
میبایست کرایه ی ساله بدون سلسـله قـرارداد در سـال  1395بربنیـاد قـرارداد جدیـد
تثبیــت وتحصــیل میگردیدکــه چنــین نشــده اســت ،دلیــل آن ذریعــه اســتعالمیه
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شماره()31مورخ 1396/8/7پرسیده شد آمر تدارکات تصدی آنرا تائید نمـوده اسـت ،بنـاً
مبلغ (  )185088افغانی تفاوت کرایه قرارداد اول ودوم سنجش گردید بـا نظـر داشـت
منافع دولت و فیصله های بورد عواید وزارت مالیه قابل تحصیل است.
سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند

 .2تصدی ساختمانی افغانی

(نتایج بازرسی سال )1395

 .2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )10.090.000افغانی طلبات سال  1395و مبلغ ( )45،858،202افغانی در سال
های گذشته از ادارات دولتی،اشخاص،افراد و موسسات تحصیل و تصفیه نگردیده است
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سالهای گذشته خویش را که باالی اداراتدولتی،اشخاص،افراد و موسسات میباشد ،مبلغ( )45858202افغانی ،باقیداری های سال
 1395مبلغ ( )10090000افغانی معلومات داده اند که قابل تحصیل ،تصفیه و قابل
انتقال به واردات دولت میباشد.
 .2.2دیون تصفیه ناشده
مبلغ ()2.700.000افغانی بابت دیون سالهای گذشته در تصدی ساختمانی افغانی تصفیه
و پرداخت نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویش را بابت سالهای گذشته مبلغ ()2700000افغانیمعلومات داده اند ،که قابل تصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
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(نتایج بازرسی سال )1395

 .3.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )99،332،305افغانی طلبات در سالهای گذشته از ادارات دولتی،اشخاص،افراد و
موسسات تصفیه و تحصیل نشده است.
 -شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سالهای گذشته خویش را که باالی اداراتدولتی،اشخاص،افراد و موسسات میباشد ،مبلغ( )99332305افغانی معلومات داده اند ،که
قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .3.2دیون تصفیه ناشده
تصدی ساختمانی بنایی مبلغ( )451،506،789افغانی و مبلغ ( )151،754دالـر سـالهای
گذشته از ادارات دولتی،اشخاص،افراد و موسسات مقروض بوده که تصـفیه وپرداخـت
نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،دیون خویشرا بابت سال های گذشته مبلغ()451506789افغانی و مبلغ ( )151754دالر معلومات داده اند ،که قابل تصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تحقق یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .8وزارت معارف
 .1تصدی مطبعه معارف

نتایج بازرسی سال مالی 1395

 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )1،400،793افغانی طلبات در سـال مـالی  1395و مبلـغ()489،810افغـانی در
سالهای گذشته از اشخاص ،افراد وموسسات تصفیه وتحصیل نشده است.
 شــعبات مربوطــه برویــت ســوابق وجــداول جداگانــه ،طلبــات ســالهای قبــل خــویش رامبلغ( )489810افغانی و 1395خویش را مبلغ ( )1400793افغانی معلومات داده انـد کـه
قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
سال های ماضیه
شمار

اسم مر جع

مجموع مصرف

ه

1

شرکت شانگها

419210

2

ریاست صحیه وزارت معارف

70600

مجموع

 489810افغانی

جدول باقیداری ادارت دولتی سال مالی  1395از ریاست مطبعه معارف :
جدول باقیداری ادارات دولتی سال مالی 1395
شمار
ه

اسم مر جع

مجموع مصرف

1

ریاست صحیه وزارت معارف

609900

2

ریاست معارف والیت کابل

649333

3

ریاست تهیه وتدارکات وزارت معارف

141560

مجموع

 1400793افغانی

 .1.7دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )1،866،177افغانی ریاست تصدی مطبعه

معارف مقروض بوده که تصفیه

وپرداخت نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ( )1866177افغانی معلومات داده اند کهقابل تحصیل وتصفیه میباشد.
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سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.

صفحه| 316

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

اداره عالی بررسی

 .9وزارت انرژی و آب
 .1ریاست تصدی تولید عناصر فلزی

(نتایج بازرسی سال )1395

 .1.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )6،798،137افغانی بابت طلبات  1395و مبلغ ( )6،526،039افغانی در سال
 1394از افراد و شرکت ها وادارات دولتی تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق وجداول جداگانه ،طلبات سال 1394را مبلغ ( )6526039افغانی و از سال 1395خویش را مبلغ ( )6798137افغانی معلومات داده اند ،که قابل
تصفیه و تحصیل میباشد.
جدول طلبات ادارات دولتی ،شرکت ها ،افراد واشخاص از ریاست تصدی عناصر فلزی به افغانی
شمار

اسم مرجع مربوطه

ه

1
2
3
4
5
6

ریاست خدمات انجینری و مشورتی

طی سال مالی

طی سال مالی

1394

1395

210178

210178

مالحظات

واپیکا وزارت انرژی وآب
ریاست مالی وحسابی وزارت

843627

1779583

انرژی وآب
ریاست نظارت بر تطبیق پروژه ها

141939

141939

وزارت انرژی وآب
ریاست حفاری چاه های عمیق

531230

531230

وزارت انرژی وآب
ریاست سروی پروژه سازی وزارت

21761

21761

انرژی وآب
ریاست تصدی ساختمانی هلمند

1160910

1160910

وزارت انرژی وآب

7

شرکت انترنشنل کابل مارکیتنض

8

شرکت گرین ستی

9

ریاست تصدی مطابع آزادی
مرحوم عبداهلل اسماعیل رئیس

10

طلبات تصدی

طلبات تصدی

2754894

2090098

850000

850000

-

938

11500

11500

اسبق اسناد وارتباط وزارت انرژی
و آب

مجموع طلبات

6،526،039

6،798،137
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 .2.1دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )2،821،562افغانی دیون سال مالی  1395و مبلغ ( )2،086،617افغانی سال مالی
 1394در ریاست تصدی عناصر فلزی تصفیه و پرداخت نشده است.
 مبلغ ( )2821562افغانی در سال مالی  1395و مبلغ ( )2086617درسال مالی  1394دیونخویشرا از بابت عدم پرداخت صرفیه برق میباشد ،معلومات داده اند ،که قابل تصفیه میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .2ریاست تصدی ساختمانی هلمند

(نتایج بازرسی سال )1396

 .2.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )4.250.680افغانی و مبلغ ( )788.097دالر طلبات سالهای گذشته الی سال مالی
 1395از ادارات دولتی ،شرکت ها و افراد تصفیه وتحصیل نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق و جداول جداگانه ،طلبات سالهای گذشته الی اخیر سال مالی 1395خویشرا مبلغ ( )4250680افغانی ،مبلغ ( )788097دالر معلومات داده اند ،که قابل
تصفیه و تحصیل میباشد.
جدول طلبات ادارات دولتی ،شرکت ها ،افراد و اشخاص از ریاست تصدی ساختمانی هلمند
شماره

مرجع مربوطه

افغانی

دالر

1

دستگاه ساختمانی افغانی

881627

2

شرکت عمومی برشنا

784442

3

شرکت نجیب اهلل نهرین

1871327

4

وزارت ترانسپورت

166907

5

وزارت معادن وپطرولیم

53000

6

وزارت کار امور اجتماعی،شهدا و معلولین

28000

7

وزارت انرژی وآب

465377

8

ریاست آموزش

32053

9

پروژه کانکریت ریزی وزارت انرژی وآب

5891

10

از درک پیشرفت کار قرارداد پروژه بخش آباد والیت
فراه طی سال مالی  1396باالی وزارت انرژی وآب

مجموع باقیات

750153
4،250،680

788،097
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 .2.2دیون تصفیه ناشده
مبلغ ()4.166.000افغانی دیون سالهای گذشته الی سال مالی  1395در ریاست تصدی
ساختمانی هلمند تصفیه و پرداخت نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ()4166000افغانی معلومات داده اند ،کهقابل تصفیه و پرداخت میباشد
سفارش
تصدی محترم در مورد تصفیه و تحصیل طلبات و تصفیه دیون مربوطه اقدام و تدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .10وزارت معادن و پطرولیم
 .1تصدی افغان گاز جوزجان

(نتایج بازرسی سال )1396-1395

 .1.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )1,223,094,625افغانی بابت طلبات سال  1396از ادارات دولتی ،افراد و
موسسات تصفیه و تحصیل نگردیده است.
شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات خویشرا به شرح زیرین معلومات داده اند
شماره

طلبات الی ختم
تفصیالت

سال مالی
1395

طلبات سال
مالی 1396

مجموع طلبات

باقیمانده

تحصیل شده

1

کود و برق مزار شریف

458514029

499461631

957975660

293359217

664616443

2

شهر شبرغان

341290600

24062219

365352819

21436853

343915966

3

ولسوالی آقچه

69245075

6368832

75613907

3628938

71984969

4

ولسوالی خواجه دوکوه

4316826

0

4316826

0

4316826

5

شهر مزار شریف

38750475

0

38750475

9785

38740690

6

سایر طلبات

99519731

0

99519731

0

99519731

مجموع

1011636736

529892682

1541529418

318434793

1223094625

جمعاً مبلغ ()1223094625افغانی طلبات باالی نهادهای مختلف ،افراد واشخاص میباشد.
 .2.1دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )763،077،524افغانی بابت دیون سال مالی  1395-1396در تصدی افغان
گاز تصفیه و پرداخت نشده است .
شماره

تفصیالت

دیون باقیمانده الی

دیون سال

ختم سال مالی 1395

مالی 1396

تادیه شده

باقیمانده الی ختم سال مالی 1396
که تصفیه نشده

1

مالیات انتفاعی

1171216

21914564

15168465

7917315

2

مالیات بر عایدات

7633914

17976578

22607556

3002936

3

مازاد مفاد

628010276

53929738

0

681940014

4

سایر دیون

70217259

0

0

70217259

707032665

93820880

37776021

763077524

مجموع طلبات
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 .3.1عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )180،000افغانی بابت جریمه تاخیر در سال  1396از شرکت خدمات نفت و
گاز قشقری تحصیل نگردیده است.
 به اساس بازرسی تصنیف شماره ( )22مورخ  1394/11/29و آویز ( )2587868مورخ 1396/12/21درک تحویلی اجاره زمین با شرکت خدمات نفت و گاز قشقری مبلغ
( )150000افغانی که تادیات متذکره مطابق به روحیه قرارداد به وقت و زمان معین آن
در تاریخ روز آغاز هر سال قرارداد پرداخت نگردیده ،در تاریخ  1396/12/29ی سال
ما بعد آن کرایه و حق االجاره تادیه گردیده که تابع( ) % 10جریمه تاخیر میگردد ،
بناً مبلغ ( )180000افغانی درک ( )10فیصد جریمه تاخیر 12ماه از نزد شرکت خدمات
نفت و گاز قشقری قابل تحصیل است.
 .4.1عدم پرداخت مکلفیت های تادیاتی و جریمه تاخیر
مبلغ ( )21192دالر بابت عدم اجرای مکلفیت های تادیاتی و مبلغ ( )2119دالر
جریمه تاخیر درسال مالی  1396و مبلغ ( )47128دالر بابت عدم اجرای مکلفیت
های تادیاتی و مبلغ ( )9425دالر جریمه تاخیر درسال مالی  1395از شرکت
خدمات نفت و گاز قشقری تصفیه و تحصیل نشده است.
قرارداد خرید گاز طبیعی فی متر مکعب ( )0.15دالر امریکایی ،با افزدودی ( )8درصد به
طور ساالنه بعد از سال دوم با شرکت خدمات نفت و گاز قشقری به مدت پنج سال عقد
گردیده ،ریاست تصدی افغان گاز در مورد حصول فیس اجاره عملیاتی ( )20در صد از تمام
شد فروشات ماهوار گاز طبیعی فشرده کدام اسناد در این ریاست وجود نداشته و نه کدام
سند اصولی از جانب مرکز وزارت معادن و پطرولیم و تصدی افغان گاز و نه هم از جانب
قراردادی مطابق بند ( )4.4طرزالعمل محاسبه فیس اجاره دستگاه باید به اساس مکتوب
افغان گاز به تاریخ ( )10دهم هر ماه که شامل حجم گاز فروخته شده در تاسیسات در ماه
گذشته است ،طوریکه در ثبت فروشات قراردادی نشان داده شده ،محاسبه گردد ،ارایه
نگردیده است .طوریکه اسناد مکلفیت های تادیاتی آن مالحظه گردیده از مدرک فیس
اجاره عملیاتی طی سال مالی تحت بازرسی و سال های ماضیه  1394و  1395کدام اسناد
حقوقی و قانونی که وجایب و مکلفیت اجاره گیرنده را در رابطه پرداخت فیس اجاره
عملیاتی ( )20در صد از تمام شد فروشات ماهوار گاز طبیعی فشرده رفع نماید  ،ارایه
نگردیده است.
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 طی سال مالی ( )1395با مجرایی بروج جدی ،دلو و حوت سال مالی  1395از ماهحمل  1395الی ختم ماه قوس  1395مقدار ( )269307متر مکعب گاز
*(0.175دالر)= مبلغ ( )47128دالر *  %20فیس عملیاتی =( )9425دالر امریکایی.
 طی سال مالی ( )1396مقدار ( )311301متر مکعب گاز *  =0.189مبلغ ()58835.8دالر * %20فیس عملیاتی = 11767دالر ،جمعاً مبلغ ( )21192دالر ،با افزودی ( )10در
صد جریمه تاخیر مبلغ ( )2119دالر در مجموع ( )23311دالر امریکایی بابت عدم
پرداخت فیس اجاره عملیاتی دستگاه ( )CNGو جریمه تاخیر آن تحصیل نگردیده
است.
سفارش
تصدی محترم در مورد اجرای مکلفیت های تادیاتی ،تصفیه و تحصیل طلبات و تصفیه دیون
اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت
اتخاذ نمایند
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 .11وزارت صحت عامه
.1

ریاست تصدی امور فارمسی

(نتایج بازرسی سال )1396

 .1.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )7،515،149افغانی بابت طلبات سال های گذشته الی اخیر سال مالی  1396از
اشخاص و افراد تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق و جدول زیرین ،طلبات های سالهای قبل خویشرا ذمت ادارات،افراد و اشخاص مبلغ ( )7515149افغانی معلومات داده اند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
جدول طلبات ذمت ادارات دولتی ،شرکت ها ،افراد و اشخاص از تصدی امور فارمسی
طلبات تصدی طی سالهای
شماره

اسم مرجع مربوطه

ماضیه الی اخیر سال مالی

جریمه تاخیر

مجموع

1396
1

افسر قراردادی شعبه 22

6900

828

7728

2

جان آقا قراردادی شعبه 24

2948

354

3302

3

محمد داود قراردادی شعبه 30

318500

38220

358720

4

عبدالوحید قراردادی شعبه 7

176185

21142

197327

5

داکتر احمد ذکی قراردادی
شعبه 9

7800

936

8736

6

داکتر عطاءاهلل قراردادی ی
اطاق پروان

3960

475

4435

6336

760

7096

7

داکتر قدیر قراردادی ی
پروان

اطاق

8

غالم سنایی قراردادی اسبق
شعبه 14

87000

87000

9

ریاست شفاخانه امنیت ملی

4888116

4888116

10

پروژه صحی کوچی ها

200

200

11

ریاست عمومی روزنتون ها

2000

2000

12

وزارت صحت عامه

1481033

1481033

13

ریاست محابس و توقیف خانه
ها

471456

471456

مجموع

7452434

62715

7،517،149
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 .2.1دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )34،753،337افغانی بابت دیون سال  1396-1395ریاست تصدی فارمسی
تصفیه وپرداخت نشده است .
 .3.1عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
مبلغ ( )8.354.208افغانی بابت کرایه و جریمه تاخیر سال  1396از مستاجرین تصفیه و
تحصیل نگردیده است.
 بمالحظه قرارداد کرایه تعداد  9باب دوکان واقع آبده میوند که از تاریخ  20/10/1390برایمدت  5سال به کرایه ماهوار مبلغ( )232700افغانی با محترم اسداهلل فرزند حبیب اهلل،
قراردادی متذکره الی ختم برج جوزای سال  1393کرایه را تحویل نموده ولی از تاریخ اول
برج سرطان سال  1393الی ختم سال مالی  1396کرایه  42ماهه ذمت خویشرا تحویل
ننموده که مطابق ماده قرارداد تابع  ٪12جریمه تاخیر قرار میگیرد ،بناَ جمعاً
مبلغ()8236208افغانی بابت کرایه باقیمانده و جریمه تاخیر از نزد مستاجر فوق الذکر قابل
تحصیل میباشد.
 همچنان کرایه بروج عقرب وقوس سال مالی  1396تحویل بان ننموده که مطابق ماده قراردادتابع  ٪12جریمه تاخیر قرار میگیرد ،بناَ مبلغ()100000افغانی کرایه بابت کرایه باقیمانده و
مبلغ( )12000افغانی بابت ( )٪12جریمه تأخیرآن ،مبلغ( )6000افغانی جریمه تاخیر عدم
تحویلی به موقع کرایه برج سنبله که جمعاً مبلغ()118000افغانی از مستاجر مربوط قابل
تحصیل میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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 .12وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
 .1تصدی سیلوی والیت بلخ

(نتایج بازرسی سال )1396-1395

 1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )2.047.951افغانی طلبات سال  1395از ادارات و اشخاص تصفیه و تحصیل نشده
است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات خویش را باالی ادارات و اشخاص جمعاًمبلغ()2047951افغانی معلومات داده اند که قابل تصفیه وتحصیل میباشد.
 .2.1دیون تصفیه ناشده
مبلغ ( )296.472افغانی دیون سال  1395در تصدی سیلوی بلخ به مالحظه رسیده که
تصفیه و پرداخت نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ( )296472افغانی معلومات داده اند کهقابل تصفیه میباشد.
 .3.1عدم پرداخت کرایه
مبلغ ( )1.627.188افغانی بابت کرایه سال  1395از مستاجرین مربوط تصفیه و تحصیل
نشده است.
قــرار مالحظــه پروتوکــول هــای عقــد شــده تصــدی ســیلوی والیــت بلــخ ،مســتاجرین ذیــل
کرایه خویش را تحویل ننموده اند:
شماره

شهرت
اسم

تاریخ شروع

و ختم قرارداد

مشخصات

ولد

عبدالرازق

کرایه ماهوار به
افغانی

عدم تحویلی کرایه

1396/1/1

/12/30
1396

اپارتمان
رهایشی

7601

45606

1396/1/1

/12/30
1396

//

4673

4673

/12/30
1396

الحاقیه

2038

9171

اتاق کوچ

6150

24600

143082

1287738

32600

125800

1

نسیمه

2

سلطان

عبدالصمد

3

توریالی

مسجدی

1396/1/1

4

عبدالتواب

عبدالقدیر

1396/1/19

1397/1/19

5

محمد داود

محمد نادر

1392

1402

فابریکه آسیاب

6

عبدالتواب

عبدالقدیر

1395/9/15

1397/9/15

دوباب اطاق
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میدان سرباز
7

عبدالتواب

عبدالقدیر

/10/26
1395

/10/26
1397

سالون طعام
خانه
مجموع

16200

129600
1،627،188

سفارش
تصدی محترم در مورد تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از
تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
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.13ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون
 .1ریاست آبرسانی والیت هرات

(نتایج بازرسی سال )1395

 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )24،568،291افغانی طلبات سال  1395در ریاست آبرسانی والیت هرات از
اشخاص و افراد تصفیه وتحصیل نشده است
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سال  1395خویش را مبلغ ( )24568291افغانیمعلومات داده اند ،که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست آبرسانی والیت هرات مبلغ ( )40،558،694افغانی در سال مالی  1395مقروض
میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ( )40558694افغانی معلومات داده اند ،کهقابل تصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
تصدی محترم در مورد تحصیل باقیات و تصفیه دیون مربوطه اقدام و تدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
 .2آمریت آبرسانی والیت لغمان

(نتایج بازرسی سال )1395-1393

 .2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ( )581،538افغانی طلبات سالهای گذشته از افراد و اشخاص ،شرکت ها و ادارات
دولتی تصفیه و تحصیل نگردیده است
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سال های گذشته خویش را مبلغ()401347افغانی بابتصرفیه آب باالی مشترکین ،مبلغ( )30191افغانی بابت صرفیه آب باالی قوماندانی جلب
وجذب ،مبلغ ( )150000افغانی بابت صرفیه آب باالی شرکت ( )DDROکه جمعا
مبلغ()581538افغانی را احتوا مینماید، ،معلومات داده اند ،که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
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 .2.2دیون تصفیه ناشده
آمریت آبرسان والیت لغمان مبلغ ( )9،437،616افغانی از سال های گذشته مقروض بوده
که تصفیه نگردیده است.
سفارش
آمریت آبرسان والیت لغمان در مورد تصفیه وتحصیل یافته های بررسی اقدام وتدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
 .3ریاست آبرسانی والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال )1395

 .3.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ( )63،688،403افغانی طلبات در سال مالی  1395در ریاست آبرسانی والیت
کندهار از ادارات دولتی ،اشخاص و موسسات تصفیه و تحصیل نشده است
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات خویش را باالی ادارات دولتی ،اشخاص ،افراد وموسسات جمعاً مبلغ ( )63688403افغانی معلومات داده اند که قابل تصفیه و تحصیل
میباشد.
 .3.2دیون تصفیه ناشده
ریاست آبرسانی والیت کندهار مبلغ( )11،693،019افغانی در سال مالی  1395مقروض
بوده که تصفیه و پرداخت نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویش را مبلغ( )412526افغانی بابت صفایی ومبلغ( )11280493افغانی بابت صرفیه برق معلومات داده اند ،که قابل تحصیل وتصفیه
میباشد.
سفارش
ریاست آبرسانی والیت کندهار در مورد تصفیه و تحصیل باقیات و تصفیه دیون اقدام وتدابیر
الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
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 .14شاروالی کابل

(نتایج بازرسی سال مالی )1395-1396

 .1تصدی حفظ و مراقبت مکروریانها
 .1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )366،501،303افغانی بابت طلبات سال  1396از اشخاص ،دوایردولتی و
موسسات تصفیه و تحصیل نگردیده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سالهای گذشته الی اخیر سال مالی  1396خویشرا که مبلغ ( )366501303افغانی باالی اشخاص ،دوایر و موسسات میباشد معلومات داده
اند قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
جدول طلبات اشخاص حقیقی و حکمی از جانب ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها در ختم سال مالی 1396

شماره

شعبات مربوطه

باقیات در ختم سال مالی 1396

1

مدیریت محاسبه مکروریان اول

4 6 6 6

2

مدیریت محاسبه مکروریان سوم

3

مدیریت محاسبه مکروریان سوم الف و چهارم

4

مدیریت محاسبه پروژه ها

5

مدیریت محاسبه طلبات

45

6

مدیریت محاسبه دکاکین

6 64

7

مدیریت محاسبه مصرف

5 5

مجموع

5

5 4
6
5

366،501،303

.2.1دیون تصفیه ناشده
تصدی حفظ و مراقبت مکروریان ها مبلغ ( )301،924،179افغانی در سال 1396
مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نگردیده است.
دیون ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها باالی دوایر دولتی الی اخیر سال مالی 1396

تفصیالت

شماره
1

ریاست خانه سازی

2

افغان تیلی کام

دیون در ختم سال مالی 1396
4 6 6

3

شاروالی کابل درک قرضه روغنیات دستگاه

65

6

4

ریاست برق کابل

6

6

5

وزارت شهر سازی

6

ریاست تنظیف شاروالی درک انتقال کثافات مکروریانها برویت دفتر مصرف

6
46

5
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7

درک روغنیات دستگاه از شرکت

8

دیون از وجایب مالیاتی و تادیاتی سال های گذشته به شمول سال مالی 1396
مجموع

4 6
64 4 6
301،924،179

 .3.1عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )195،936افغانی بابت جریمه تأخیر در سال  1396و مبلغ ( )2،315،000افغانی در
سال  1395از شرکت یاران اصیل و محمد حنیف تحصیل نشده است .
 قرار مالحظه قرارداد تیل مورد ضرورت تصدی محترم که به مبلغ ( )115750000افغـانیبـــــا شـــــرکت یـــــاران اصـــــیل عقـــــد گردیـــــده ،ذریعـــــه راپـــــور رســـــید
نمبــر(1395/12/25)70مقــدار()950830تــن بــه مبلــغ ( )44023429افغانی،توســط
قراردادی انتقال شده،که مدت ()17روز تآخیر را نشان میدهد ،همچنان ذریعه راپور رسید
نمبر(1395/12/11 )48مقدار()741980تن تیل که مبلـغ()34353674افغـانی ،میشـود
انتقال داده شده که 3روز تآخیر به مالحظه میرسد ،که جمعآمدت 20روز تآخیردر انتقال
تیل مورد ضرروت تصدی حفظ ومراقبت مکرویان ها وجوددارد ،که تفاوت جریمه تـآخیر
آن مبلغ ( )2315000افغانی ،میشود وضـع نشـده اسـت ،از اثـر غفلـت و سـهل انگـاری
شعبات مربوط به خصوص مدیریت نقـدی و عوایـد در نتیجـه مبلـغ( )2315000افغـانی
پسمانی به عواید تصدی رونما گردیده است.
 باالثر بازرسی هیآت مؤظف بررسی آویز های تحویلی پول کرایه ( 12ماه) ی باب تعمیرمسمی به سوپر مارکیت واقع مکروریان اول از قرار فی ماه مبلغ ( )204100افغانی عقد
قرارداد گردیده  ،مالحظه گردید که محترم محمد حنیف فرزند نصیر احمد مستأجر سوپر
مارکیت  ،پول کرایه هشت ماه (از برج ثور الی قوس سال مالی  )1396خویشرا که جمعاً
مبلغ ( )1632800افغانی میشود  ،به تأخیر تحویل نموده و طبق ماده بیستم موافقتنامه
قرار داد تابع دوازده فیصد جریمه مبلغ ( )195936افغانی میگردد.
 .4.1تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )187،602افغانی بابت تفاوت  2فیصد مالیه در سال  1396از شرکت برشنا
تحصیل نشده است .
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 بمالحظه آویز های انتقالی شماره ( )8359مورخ  1396/2/6مبلغ ( )103350افغانی ،شماره ( )8497مورخ  1396/2/6مبلغ ( )322551افغانی  ،شماره ( )40715مورخ
 1396/8/1مبلغ ( )99791افغانی  ،شماره ( )1853مورخ  1396/2/14مبلغ
( )8854390افغانی که جمعاً مبلغ ( )9380082افغانی میشود به حساب شرکت برشنا
انقال گردیده  ،اما دو فیصد مالیه آن مبلغ ( )187602افغانی وضع نشده است.
سفارش
تصدی محترم در مورد تحقق و تطبیق یافته های بررسی اقدام و تدابیر الزم را بمنظور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
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 .15ریاست عمومی شرکت برشنا
 .1ریاست برق کابل

(نتایج بازرسی سال )1395

.1.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )1،776،676،023افغانی طلبات سال مالی  1395در ریاست برق کابل تصفیه
وتحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات سال  1395را مبلغ ( )1776676023افغانی معلومات دادهاند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .2.1دیون تصفیه ناشده
ریاست برق کابل مبلغ ( )1،000،000افغانی در سال مالی  1395مقروض بوده که تصفیه و
پرداخت نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویشرا مبلغ ( )1000000افغانی معلومات داده اند که قابلتصفیه و پرداخت میباشد .
 .3.1اضافه مصرف تیل
در ریاست برق کابل مقدار ( )4150لیتر تیل پطرول خالف استحقاق اضافه مصرف به
مالحظه رسیده است.
جدول اضافه مصرف روغنیات
مقدار تیل

اضافه مصرف از تیل به لیتر

شخص مربوط

شماره
1

موتر رئیس کابل برشنا

4800

2400

2

موتر معاون تجارتی

3850

1450

3

موتر معاون فنی

2700

300

11350

4150

مجموع

بناً مقدار ( )4150لیتر تیل خالف استحقاق از نورم روغنیات بیشتر مصرف شده است.
سفارش
تصدی محترم در مورد تحصیل طلبات ،تصفیه دیون و جلوگیری از مصارف خالف استحقاق
اقدام و تدابیر الزم را بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در
اجراآت اتخاذ نمایند.
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.2

آمریت برشنا والیت ارزگان

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396
(نتایج بازرسی سال 1394و )1395

 .2.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )12،076،150افغانی طلبات سالهای گذشته برشنای والیت ارزگان تصفیه و تحصیل
نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات سالهای گذشته خویش را مبلغ ( )12076150افغانیمعلومات داده اند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .2.2دیون تصفیه ناشده
آمریت برشنا والیت ارزگان مبلغ ( )131،776افغانی از مدرک دیون سال های گذشته
مقروض میباشد که تصفیه و پرداخت نشده است .
 شعبات مربوطه برویت سوابق  ،دیون خویشرا مبلغ ( )131776افغانی معلومات داده اند که قابلتصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
آمریت برشـنای والیـت ارزگـان در مـورد تحصـیل طلبـات و تصـفیه دیـون مربوطـه اقـدام
و تــدابیر الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا و تقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در
اجراآت اتخاذ نمایند.
 .3ریاست برشنا والیت ننگرهار

(نتایج بازرسی سال )1395

 .3.1عدم تصفیه و تحصیل طلبات
مبلغ ( )999،680،245افغانی طلبات سال  1395و مبلغ ( )140،707،212افغانی بابت سالهای
گذشته از مشترکین تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات سال  1395خویش را باالی مشترکین و ریاست محترم کانالمبلغ()999680245افغانی و سالهای گذشته خویش را مبلغ ( )140707212افغانی معلومات داده
اند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
 .3.2عدم پرداخت کرایه و جریمه تأخیر
مبلغ ( )1،106،431افغانی بابت کرایه وجریمه تأخیر در سال  1395در ریاست برشنا والیت
ننگرهار از مستاجرین تصفیه و تحصیل نگردیده است.
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 بمالحظه آویز ها ،مستاجرین که در جدول زیر شهرت شان ذکر گردیده است ،کرایه خویش راطور مکمل تحویل ننموده اند.
شماره

شهرت
اسم

ولد

1

میراحمد

سیداخان

2

محمد عظیم

امیرجان

کرایه باقیمانده

 ٪12جریمه تأخیر

110000
22500

13200
2700

مجموع
123200
25200

3

مومن

مفاد خان

30000

3600

4

رحمن

خلیل الرحمن

40320

4839

5

رئیس امرخیل

بادام گل

13875

1665

6

عاشق اهلل

طالب

70224

8427

78651

7

رئیس امرخیل

بادام گل

336000

40320

376320

8

مصباح اهلل

دل آقا

20000

2400

22400

9

محمد حسن

عاشق اهلل

6912

830

7742

10

وال جان

زر جان

120960

14515

135475

11

خان آغا

شیر گل

56484

6778

63262

12

نجیب اهلل

وزیر گل

12096

1452

13548

13

اسد اهلل

فضل الحق

11256

1351

12607

14

محمد نور

غالم سید

120960

14515

135475

15

نوید

سلطان محمد

16296

1956

18252

987883

118548

مجموع

33600
45159
15540

1،106،431

سفارش
ریاســت برشــنا والیــت ننگرهــار در مــورد تحقــق و تطبیــق یافتــه هــای بررســی اقــدام و تــدابیر
الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا وتقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت اتخــاذ
نمایند.
 .4ریاست برشنا والیت کندهار

(نتایج بازرسی سال )1395

 .4.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ ( )107،238،774افغانی طلبات سال  1395و ( )463.232.966افغانی بابت سال های
گذشته از مشترکین مربوط تصفیه وتحصیل نشده.
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 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات سال  1395خویش را باالی مشترکین مبلغ ()107238774افغانی و سالهای گذشته خویش را مبلغ ( )463232966افغانی معلومات داده اند که قابل تصفیه و
تحصیل میباشد

 .4.2تفاوت وضع مالیه
مبلغ ( )1.472.975بابت تفاوت (2و )7فیصد مالیه در سال  1395از شرکت قدرت نوری
لمتد و ریاست محترم انحصارات تحصیل نگردیده است.
 بمالحظه سند شماره( )11ژورنال برج ثور سال  1395مبلغ()487270افغانی ،سند شماره()2ژورنال برج سرطان سال  1395مبلغ()471905افغانی ،سند شماره( )10ژورنال برج سرطان سال
 1395مبلغ()471905افغانی ،جمعاَ مبلغ()1431080افغانی بابت خریداری مبالیل به دفعات طور
پرچون طی سال  ،1395به شرکت قدرت نوری لمیتد پرداخت گردیده ،مطابق ماده  72قانون
مالیات برعایدات تابع  ٪7مالیه میگردد ،بناَ تفاوت هفت فیصد مالیه مبلغ متذکره ،که
مبلغ()100175افغانی میشود ،از شرکت فوق الذکرقابل تحصیل میباشد.
 و بمالحظه سند BPVشماره( )6برج سنبله سال  1395مبلغ()8200000افغانی ،سندBPVشماره( )1برج اسد سال  1395مبلغ()15600000افغانی ،سند BPVشماره( )4برج سرطان سال
1395

مبلغ()15600000افغانی،

سندBPV

شماره()2

برج

سرطان

سال

1395

مبلغ()14880000افغانی ،سند BPVشماره( )3برج جوزا سال  1395مبلغ()7180000افغانی،
سندBPV

شماره()1

برج

جوزای

سال

1395

مبلغ()7180000افغانی،

جمعاً

مبلغ()68640000افغانی بابت خریداری تیل دیزل طور قرارداد  ،به انحصارات ،پرداخت گردیده و
مطابق به متحد المال فوق الذکر و ماده  72قانون مالیات برعایدات تابع  ٪2مالیه میگردد ،بناَ
تفاوت دو فیصد مالیه مبلغ متذکره ،که مبلغ()1372800افغانی میشود ،از ریاست محترم
انحصارات قابل تحصیل میباشد.
سفارش
ریاست برشـنا والیـت کنـدهار در مـورد تحصـیل طلبـات و مالیـه اقـدام و تـدابیر الزم را بمنظـور
جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند.
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(نتایج بازرسی سال )1396-1395

 .5.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ()1،799،911،465افغانی بابت طلبات سال های گذشته الی سال  1396از ادارت دولتی
،اشخاص وافراد تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق ،طلبات سنوات ماضیه الی اخیر سال مالی  1396خویشرا بابتصرفیه برق باالی ادارات دولتی ،اشخاص و افراد جمعاً مبلغ ( )1799911465معلومات داده اند که
قابل و تصفیه تحصیل میباشد.
 .5.2دیون تصفیه ناشده
ریاست برشنا والیت بلخ مبلغ( )217،226،356افغانی بابت سالهای گذشته  1396از ادارت
دولتی ،اشخاص وافراد مقرو ض بود که تصفیه و پرداخت نشده است.
 .5.3عدم پرداخت جریمه تاخیر
مبلغ ( )930430افغانی بابت جریمه تاخیر در سال مالی  1396از شرکت امان گلزار تحصیل
نشده است.
 به مالحظه قرارداد ( )16پایه ترانسفارمر که با ارزش مجموعی مبلغ ( )7885004افغانی با شرکتتجارتی امان گلزار لمیتد به مدت ( )40یوم بعد از تاریخ منظوری عقد گردیده است ،قرارداد
متذکره به تاریخ  1396/1/24بعد از منظوری رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت عقد و
منظور گردیده است ،نامه شماره ( )13مورخ  1396/1/27عنوانی شرکت متذکره جهت اکمال
جنس ارسال و اجناس متذکره ذریعه چ وارده شماره ( )53مورخ  1396/8/6به جمع تحویلدار
قید گردیده ،مدت تأخیر در تسلیمی جنس به اساس محاسبه مدت ( )6ماه و  9روز را احتوا می
نماید ،که از جمله مدت ( )31روز تاخیر فی روز از قرار ( )0.1فیصد مبلغ ) (7885افغانی جمعاَ
مبلغ ( )244435افغانی وضع گردیده و مدت ( )40یوم طبق قرارداد قابل مجرایی می باشد ،بعد
از وضع ایام معافیت جمعاً به تعداد ( )118روز دیگر که مبلغ ( )930430افغانی از شرکت مذکور
وضع نگردیده ،قابل تحصیل می باشد.
 .5.4عدم انتقال عواید
مبلغ ( )2309335افغانی از حساب مصارفاتی به حساب عوایدی ریاست برشنا بلخ انتقال و
تصفیه نگردیده است .
 به مالحظه اسناد ریاست حوزه برشنا بلخ از ( )29واحد تحت استفاده خودی به مقدار ()136809کیلو وات برق به مصرف رسانیده است  .قیمت فی کیلو وات برق مبلغ ( )16.88افغانی جمعاَ مبلغ
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( )2309335افغانی از حساب مصارفاتی به حساب عوایدی ریاست برشنا بلخ انتقال و تصفیه
نگردیده است .
 .5.5پرداخت های نادرست
مبلغ ( )165060افغانی بابت پرداخت نادرست در سال مالی  1396از محمد شعیب تحصیل
نشده است.
 به مالحظه چ شماره ) (067082مورخ  1396/2/10مبلغ ( )419000افغانی بابت خریداریتیل دیزل و پطرول از تان تجارتی طارق نور ،چ شماره ( )068226مورخ  1396/4/17مبلغ
( )488000افغانی خریداری تیل دیزل و پطرول از تان تیل تجارتی  41دولتی ،چ شماره
( )068245مورخ  1396/6/6مبلغ ( )490000افغانی خریداری تیل دیزل و پطرول از تان تیل
عالی پطرولیم ،چ شماره ( )076616مورخ  1396/7/10مبلغ ( )409000افغانی خریداری تیل
دیزل و پطرول از تان تیل تجارتی برادران رحیمی ،چ شماره ( )076785مورخ 1396/9/16
مبلغ ( )230000افغانی خریداری تیل پطرول از تان تیل تجارتی تاب وی و چ شماره
( )076822مورخ  1396/12/1مبلغ ( )322000افغانی خریداری تیل پطرول از پمس استیشن گاز
حاجی رستم سکندری جمعاً مبلغ ( )2358000افغانی مبالغ پرداخت شده به تان تیل های
مختلف تماماً حواله های فوق به وجه محترم شعیب ولد غالم ربانی دارنده تذکره شماره ()824
صفحه ( )165جلد ج  2ق پرداخت گردیده است .جواز تان های تیل متذکره به مالحظه ارایه
نگردید ،بناً جمعاً مبلغ ( )165060افغانی از محمد شعیب ولد غالم ربانی بعد از تائید تان های
تیل متذکره از رسید پول قابل تحصیل به عواید دولت می باشد.
 .5.6عدم وضع مالیه
مبلغ ( )216.646افغانی بابت  7فیصد مالیه در سال  1395از اشخاص مربوط تحصیل
نگردیده.
 به مالحظه ی قطعه بل اسمی عبدالبصیرالکتری منضمه سند نمبر( 12-2صورت حساب مجرائی)29مورخ  1394/12/5دوقلم جنس به مبلغ -386483/افغانی ،بمالحظه ی قطعه بل اسمی
بصیرالکتری منضمه سند نمبر( 2-8صورت حساب مجرائی  )11مورخ  1395/3/29شش قلم
جنس به مبلغ -180300/افغانی و بمالحظه ی قطعه بل اسمی بصیرالکتری منضمه سند
نمبر( 9-9صورت حساب مجرائی )82مورخ  1395/9/24ی قلم جنس به مبلغ -485000/افغانی
میلیون وپنجاه
خریداری وتهیه گردیده که جمعآ هرسه قلم مبلغ -1052783/ی
ودوهزاروهفتصدوهشتادوسه افغانی میشود اما  %7مالیه آن که مبلغ -73695/هفتادوسه
هزاروششصدونودوپنج افغانی میشود وضع نگردیده است ،و ی قطعه بل وی قطعه درخواست
اسمی موترسایکل فروشی خراسان عظیم منضمه سند نمبر10-28مورخ  1394/10/4تعداد ده
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عراده موترسایکل به مبلغ -385000/افغانی وبمالحظه ی قطعه بل وی قطعه درخواست اسمی
موترسایکل فروشی خراسان عظیم منضمه سند نمبر 6-2مورخ  1395/6/10تعداد ده عراده
موترسایکل به مبلغ -390000/افغانی تهیه وخریداری گردیده که جمعآهردوقلم مبلغ-775000/
هفتصدوهفتادوپنج هزارافغانی میشود اما  %7مالیه آن که مبلغ -54250/افغانی میشود وضع
نگردیده و ی قطعه بل اسمی مزارالکتری منضمه سند نمبر(1-2صورت حساب مجرائی )2مورخ
 1395/1/30تعداد  9قلم جنس به مبلغ -325760/افغانی ،بمالحظه ی قطعه بل اسمی
مزارالکتری منضمه سند نمبر(3-12صورت حساب مجرائی )6مورخ  1395/3/29تعداد  2قلم
جنس به مبلغ -371400/افغانی و بمالحظه ی قطعه بل اسمی مزارالکتری منضمه سند
نمبر(8-12صورت حساب مجرائی )71مورخ  1395/8/15ی قلم جنس به مبلغ -46000/افغانی
تهیه وخریداری گردیده که جمعآهرسه قلم مبلغ -761160/افغانی میشود اما  7%مالیه آن که
مبلغ -53281/افغانی میشود وضع نگردیده و همچنان به مالحظه ی قطعه بل وی قطعه
درخواست بنام تان تیل تجارتی 41دولتی منضمه سند نمبر32-10مورخ  19/10/1394ی قلم
تیل دیزل به مبلغ -304000/افغانی ،بمالحظه ی قطعه بل بنام تان تیل تجارتی  41دولتی
مربوط سند نمبر5-3منضمه صورت حساب مجرائی 19مورخ  15/3/1395دوقلم تیل دیزل
وپطرول به مبلغ()134000افغانی و ی قطعه بل بنام تان تیل تجارتی 41دولتی منضمه سند
نمبر(2-1صورت حساب مجرائی )2مورخ  30/1/1395ی قلم تیل دیزل به مبلغ -68000/افغانی
ازتان مذکور تهیه وخریداری گردیده که جمعاَ هرسه قلم مبلغ()506000افغانی میشود اما 7%
مالیه آن که مبلغ()35420افغانی میشود وضع نگردیده است  ،بناً بابت خریداری های فوق الذکر
جمعاً حاوی مبلغ ( )3094943افغانی اجرا شده و  ٪7مالیه آن که جمعاَ مبلغ( )216646افغانی
میشود ،تحصیل نگردیده است .
 17.1عدم پرداخت کرایه و جریمه تاخیر
مبلغ ( )683885افغانی بابت کرایه و جریمه تاخیر در سال مالی  1395از مستآجرین
مربوط تحصیل نشده است.
 به مالحظه قرارداد های دکاکین ریاست حوزه بلخ برشنا و معلومات ارایه شده واضح شد کهمستآجرین ذیل بابت عدم پرداخت کرایه و جریمه باقیدارمیباشند که از آنها قابل تحصیل
میباشد.
شهرت

شماره
اسم
1

محمد ظریف

کرایه
ولد

ماهوار

محمد نعیم

33600

بروج
بروج (میزان،عقرب
وقوس)1395

مبلغ

 ٪10جریمه

باقیداری

تاخیر

100800

10080

مجموع
110880
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محب اهلل

محمد اهلل

24150

بروج(حمل الی قوس)1395

217350

21735

3

جمعه گل

گل میرزا

5512

بروج (جدی،دلو،حوت 1394و
حمل الی قوس )1395

66144

6614.4

4

نصیر احمد

سلطان محمد

3970

بروج (جدی،دلو،حوت 1394و
حمل الی قوس )1395

47640

4764

5

نذیر احمد

حق نظر

3970

برج جدی سال1394

3970

397

6

محمد اهلل

عبدالحکیم

3970

بروج (دلو،حوت 1394و
حمل الی قوس )1395

43670

4367

7

حامد

نقشبند

23625

بروج (سنبله،میزان،عقرب و
قوس )1395

94500

9450

8

جلیل

عبدالبصیر

3970

بروج (دلو،حوت 1394و
حمل الی قوس )1395

35730

3573

9

خالد

3970

بروج(عقرب وقوس )1395

11910

1191

621714
افغانی

62171.4
افغانی

یوسف
مجموع عمومی:

239085
72758.4
52404
4367
48037
103950
39303
13101
ا683885.4
افغانی

بنــاَ جمعــاَ مبلــغ( )683885.4افغــانی بابــت باقیــداری کرایــه و جریمــه تــاخیر مطــابق
قرارداد ،از نزد مستاجرین فوق الذکر ،قابل تحصیل میباشد.
سفارش
ریاست برشنا والیـت بلـخ در مـورد تحقـق و تطبیـق یافتـه هـای بررسـی اقـدام وتـدابیر
الزم را بمنظــور جلــوگیری از تکــرار آنهــا وتقویــه سیســتم کنتــرول داخلــی در اجــراآت
اتخاذ نمایند

 .6ریاست برشنا والیت هرات

نتایج بازرسی سال مالی 1396

 .6.1عدم تصفیه وتحصیل طلبات
مبلغ()1،708،163،519افغانی بابت طلبات سال مالی  1396در ریاست برشنا والیت هرات
تصفیه و تحصیل نشده است.
 شعبات مربوطه برویت سوابق طلبات مالی  1396را مبلغ ( )1708163519افغانی معلومات دادهاند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
سفارش
ریاســت برشــنا والیــت هــرات درمــورد تصــفیه و تحصــیل طلبــات مربوطــه اقــدام وتــدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
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 .7ریاست برشنا والیت ننگرهار

نتایج بازرسی سال مالی 1396

 .7.1عدم پرداخت کرایه با جریمه
مبلغ()964،432افغانی بابت کرایه با جریمه تاخیر در سال مالی  1396از تعداد  21تن
مستاجر تحصیل نشده است.
 به تعداد  21تن مستاجرین زمین درونته ملکیت ریاست برشنا ننگرهار که پول ذمت خویشتحویل ننموده ودر عواید شرکت مبلغ  964432افغانی پسمانی رونما گردیده است بناً مبلغ
( )964432افغانی با  12فیصد جریمه آن از اشخاص مربوط قابل تحصیل است.
سفارش
ریاست برشنا والیت ننگرهار در مورد تصفیه و تحصیل کرایه و جریمه تاخیر اقدام و تدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها و تقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند

ریاست برشنا والیت پروان

.8

نتایج بازرسی سال مالی 1396

 .8.1عدم تصفیه و تحصیل باقیات
مبلغ()156،391،576افغانی بابت باقیات سال مالی  1396تصفیه و تحصیل نشده است.
شعبات مربوطه برویت سوابق  ،باقیداری های سنوات ماضیه خویش را الی اخیرسال مالی 1396
مبلغ ( )156391576افغانی معلومات داده اند که قابل تصفیه و تحصیل میباشد ،
 .8.2دیون تصفیه ناشده
ریاست برشنا والیت پروان مبلغ ( )3،394،916افغانی بابت سالهای گذشته الی 1396
مقروض بوده که تصفیه و پرداخت نشده است.
شعبات مربوطه برویت سوابق دیون خویش را مبلغ ( )3394916افغانی معلومات داده اند که
قابل تصفیه و پرداخت میباشد.
سفارش
ریاست برشنا والیت پروان درمورد تصفیه و تحصیل باقیات و تصفیه دیون اقدام و تـدابیر الزم را
بمنظور جلوگیری از تکرار آنها وتقویه سیستم کنترول داخلی در اجراآت اتخاذ نمایند
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بخش ششم :قضایای احاله شده به اداره لوی څارنوالی
اداره عالی بررسی در جریان بازرسی های امور مالی سال  1396و برخی سال های دیگر ،موارد سؤ استفاده و حیف و میل دارائی عامه را در برخی ادارات در مرکز و
والیات نیز تثبیت نموده که خساره وارده در تعداد ( )17دوسیه جمعاً مبلغ ( )81.407.119میلیون افغانی را احتوا مینماید ،قضایای متذکره به خاطر طی مراحل
عندالموقع بعد از تحلیل و ارزیابی جهت تحقیق به لوی څارنوالی ارسال گردیده است که به تفکی

فهرست قضایای عدلی که در سال  1397به لوی سارنوالی ارسال شده است

3،169،487

شماره

2،062،500

ریاست بررسی ادارات

ریاست بررسی

2

رادیو تلویزیون ملی

1397

قضیه اجرای معاش تکراری برای کارکنان رادیو تلویزیون
ملی طی سالهای ()1395 -1393

بودجوی مرکزی

1

وزارت امور داخله

1397

قضیه حیف و میل پول در قوماندانی امنیه والیت نورستان

محلی

شده

مالی

()8169
16/11/1396

قضیه بر اساس مکتوب شماره ()3134
مورخ  24/11/1396ریاست تحریرات
سارنوالی به معاونیت لوی سارنوالی در امور
عسکری محول گردیده است.

()8172
16/11/1396

اجراآت شده

وارده

مربوط

برای سارنوالی

سارنوالی

ادارات بررسی

سال

موضوع

جزئیات اجراأت سارنوالی

تحت دوران

خساره

ریاست

نمبر ارسالی

اجراآت

ادارات بودجوی

اداره عالی برسی

موارد و مراجع مربوط چگونگی آن ذیالً ارایه می گردد.

بر اساس معلومات مندرج نامه نمبر
( )3043مورخ  22/08/1397ریاست
سارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری ،بر
اساس فیصله نمبر ( )84مورخ
 22/08/1397محکمه ابتدائیه جرایم ناشی
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10،245،353

بودجوی محلی

نامشخص

بودجوی محلی

ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی شاروالی

بودجوی مرکزی

6

وزارت امور داخله

قضیه حواله نمبـر ( )237مـورخ  1393/09/09قومانـدانی
 1397امنیه والیت ارزگان بابت قرارداد حفظ و مراقبت که حاوی
مبلغ ( )10245353افغانی می باشد،

ها

5

وزارت امور داخله

قضیه نـواقص در امـور پیشـکی هـای محسـوب ناشـده و
 1397موجودیهای جنسی -عدم همکاری مرجع با هیأت موظـف
بازرسی

()1955
05/03/1397

()1958
05/03/1397

بر اساس معلومات منـدرج مکتـوب شـماره
( )37مورخ  06/01/1397ریاست تحریرات
سارنوالی ،موضوع به ریاست سارنوالی مبارزه
با جرایم سنگین فسـاد اداری محـول شـده
است.

اطمینان داده نشده اطمینان داده نشده

4

وزارت فواید عامه

قرارداد اعمار جاده دهراود الی ترینکوت والیت ارزگـان بـا
1397
شرکت ساختمانی افغان صداقت

()1755
17/02/1397

تحت دوران

3

اداره مستقل
ارگانهای محلی

قضیه ممانعت از بازرسی هیأت موظف اداره عـالی بررسـی
1397
توسط شاروال والیت پنجشیر

()9513
27/12/1396

تحت دوران

از فساد اداری ،موضوع نهائی و متهمین
محکوم به جزا شده اند.
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نامشخص
12،000،000

10،804،495

()2092
12/03/1397

بودجوی محلی

ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی ادارات

بودجوی مرکزی

ریاست بررسی ادارات

بودجوی مرکزی

10

اداره مستقل
ارگانهای محلی

 1397قضیه مربوط به وجه دسترسی والی اسبق والیت پکتیکا

بودجوی محلی

9

وزارت امور خارجه

قرارداد کانکریت ریـزی پارکینـگ وسـایط و قسـمت دوم
1397
تعمیر مرکزی وزارت امور خارجه

()2089
12/03/1397

()3489
30/04/1397

اطمینان داده نشده اطمینان داده نشده

8

وزارت دفاع ملی

قضیه مجرائی غیر قانونی مقدار ( )2007لیتـر تیـل دیـزل
1397
در قوماندانی قوای هوائی کابل

()1961
05/03/1397

اطمینان داده نشده

7

وزارت امور داخله

قضیه مربوط ترتیب اسـناد تزویـری در قـرارداد حفـظ و
مراقبت ،سیستم نلدوانی ،فاضالب و مراقبت سیستم هـای
1397
بــرق قومانــدانی امنیــه والیــت ارزگــان حــاوی مبلــغ
( )20804495افغانی

اطمینان داده نشده

اداره عالی بررسی
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ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی

ریاست بررسی ادارات

بودجوی مرکزی

ریاست بررسی ادارات

بودجوی مرکزی

13

وزارت فواید عامه

قضیه مربوط به قرارداد حفظ و مراقبت خط ریل حیرتـان
الــی مــزار شــریف میــان وزارت فوایــد عامــه و شــرکت
سوگدیاناترانس که مطابق نظـر تحلیلـی ریاسـت مرکـزی
اداره عالی بررسی ،باعث مبلغ ( )13ملیون دالر تفـاوت در
1397
هــر ســال ،مبلــغ ( )664585دالــر جریمــه تــأخیر ،مبلــغ
( )2076661دالر عـدم وضـع مالیـه و مبلـغ ()1900000
دالر بابت عدم اخذ تضمین حسن اجرای قـرارداد گردیـده
است.

()3560
01/05/1397

تحت دوران

12

وزارت معارف

قضیه عـدم همکـاری مسـشول بخـش انکشـافی معینیـت
 1397تعلیمات تخنیکی و مسلکی بـا هیـأت موظـف اداره عـالی
بررسی

()3557
01/05/1397

اطمینان داده نشده

11

وزارت امور خارجه

قضیه مربوط به صدور پاسپورت برای اتباع خارجی ،خالف
1397
قانون در سفارت افغانستان مقیم الهه

()3554
01/05/1397

اطمینان داده نشده

اداره عالی بررسی
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ذریعـــــــه نامـــــــه نمبـــــــر ()1843
مورخ 09/05/1397سارنوالی به دلیل نبـود
مهر در نظـر تحلیلـی مسـترد گردیـده کـه
ذریعه نامه نمبر  4938مورخ 1397/06/12
مجــدداً بــا ســارنوالی احالــه و گســیل شــد.
ریاست تحریرات اداره سـارنوالی طـی نامـه
نمبر ( )2540مورخ  1397/06/21از محول
شدن موضوع به مرکز عدلی و قضائی جرایم
سنگین فساد اداری خبر داده است.
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424،484

ریاست بررسی ادارات بودجوی

ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی ادارات ریاست بررسی ادارات

()6502
08/08/1397

مرکزی

بودجوی محلی

42،700،800

مجموع

بودجوی محلی

17

وزارت امور خارجه

قضیه کمبـود تعـداد ( )1638جلـد پاسـپورت در جنـرال
 1397قنسلگری افغانستان مقیم بن آلمان مربوط وزارت محتـرم
امور خارجه

بودجوی مرکزی

16

وزارت امور داخله

قضیه عـدم ثبـت حوالـه هـای پـولی در دفتـر (م )20 -و
 1397اجرای دو حواله به ی نمبـر در قومانـدانی امنیـه والیـت
تخار

()5233
26/06/1397

حفظ دوسیه

15

وزارت امور داخله

قضیه حیف و میل مبلغ ( )424484افغـانی تحـت عنـوان
 1397تهیه چوب ،گاز و قرطاسیه از بابت سالهای مـالی (-1393
 )1395در مدیریت محبس والیت تخار.

()4767
05/06/1397

تحت دوران

14

اداره امور ریاست
جمهوری

قضیه نقض قانون تدارکات در عـدم تحـویلی تعـداد ()14
 1397قلم وسایل تکنالوژی مربوط اداره امور ریاست جمهوری بـا
شرکت ابتکار تکنالوژی

()4293
15/05/1397

اطمینان داده نشده

اداره عالی بررسی

اطمینان داده نشده

گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

بـــر اســـاس نامـــه نمبـــر ( )1725مـــورخ
 1398/04/03مــدیریت اجرائیــه ریاســت
ســارنوالی تحقیــق جــرایم ریاســت عمــومی
سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه فساد اداری
جرایم سنگین فسـاد اداری مرکـز عـدلی و
قضائی اداره سارنوالی ،دوسیه حفظ گردیده
است

 81.407.119افغانی
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نتیجه گیری:
با در نظر داشت جدول ارایه شده از جمله ( )17قضیه ارسال شده به لوی څ
قضیه دیگر از سوی اداره څ

تعداد ( )1قضیه از طرف اداره څ

اجـراآت صـورت گرفتـه ،بـه تعـداد ()1

حفظ )5( ،قضیه تحت دوران و نسبت به چگونگی اجراآت سارنوالی بر تعداد ( )10قضیه دیگر کدام معلوماتی در دسترس نمی باشد.

سفارش
از اداره محترم لوی څا
اطمینان ارایه

تقاضا بعمل می آید ،تا قضایای تحت بررسی و بررسی ناشده را تکمیل و از چگونگی بررسـی قضـایای متـذکره بـه اداره عـالی بررسـی

نمایند.
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اداره عالی بررسی

بخش هفتم :نتیجه گیری و سفارش ها
گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی  1396و برخی سالهای گذشته در
ادارات بودجوی مرکزی و محلی ،شاروالیها ،تصدیها و شرکت های دولتی ،بیشتر مشاهدات بررسی
و مواردی را منعکس میسازد که باالثر عدم تطبیق و یا تطبیق نادرست احکام قوانین و مقررات
مانند طرزالعمل های بودجه ،قانون مالیات بر عایدات ،قانون تدارکات ،قانون اداره امور مالی و
مصارف عامه ،صالحیتهای بودجوی و حسابداری ،مقرره محصول صفائی ،شرایط قرارداد های
منعقده در موارد مختلف ،کنترول های داخلی ضعیف یا موجودیت کنترول های داخلی ناکافی،
جهت اجرای تادیات ،مدیریت مصارف ،تدارکات و قراردادها و تطبیق پروژهها ،و غیره بوجود آمده
است.
تفصیل مشاهدات و یافته های بررسی مربوط ادارات بودجوی مرکزی و محلی در بخش سوم ،از
شاروالی ها در بخش چهارم ،از تصدیها و شرکت های دولتی در بخش پنجم و از قضایای عدلی در
بخش ششم این گزارش قابل مالحظه میباشد.
در اینجا یافته ها و مشاهدات بررسی به تفکی

بخش ها ،مدارک و سالها بطور مجموعی ذیالً

ارائه میشود:

الف :ادارات بودجوی مرکزی
.1وجوه قابل تحصیل به خزانه دولت
مجموع یافته های بررسی از مدارک عدم وضع مالیه ،وضع مالیه به فیصدی کمتر ،جریمه
تأخیر ،تفاوت قیمت ،اضافه پرداخت ،اضافه مصرف ،باقیداری موجودی نقدی و جنسی ،عدم
تحویلی حق االجاره ،عدم انتقال پول تضمین ،عدم پرداخت کرایه ،عدم وضع تخفیف ،کم
سنجشی ،عدم تحویلی کمیشن ترانسپورتی ،مصارف بدون اسناد حامی ،عدم وضع ماکول و
پرداخت های نادرست و غیره موارد از شرکت ها و قراردادی ها به خزانه دولت قابل تحصیل
میباشد که به تفکی

سال ،ذیالً ارائه میشود:

 در سال مالی  1396مبلغ ( )33،096،102افغانی و مقدار ( )16،243لیتر پطرول.
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 در سال مالی  1395مبلغ ( )545،569،962افغانی ،مبلغ ( )468،264دالر و مبلغ
( )168،297یورو
 در سال مالی  1394مبلغ ( )12،428،825افغانی ،مبلغ ( )110،000دالر و مبلغ
( )129،770یورو.
 در سالهای مالی  1396-1388مبلغ ( )6،912،331افغانی ،مبلغ ( )219،443دالر ،مبلغ
( )571،741یورو  ،مبلغ ()266،217ریال سعودی و مبلغ ( )970،076ربل روسی.
.2

پیشکی های محسوب ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )5،256،119افغانی و مبلغ ( )96،204دالر.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )2،449،538،918افغانی و مبلغ ( )28،291دالر
 در سال مالی  1394مبلغ ( )92،949،233افغانی و مبلغ ( )40،495دالر.
 در سالهای گذشته مبلغ ( )3،721،766افغانی.

.3

مصرف از عواید
 در سال مالی  1395مبلغ ( )2.300یورو بابت مصرف از عواید از دوکتور اسد عمر سفیر
پیشین ج.ا.ا مقیم پاریس قابل تصفیه و انتقال به حساب مربوطه میباشد.

.4

عدم انتقال وجوه باقیمانده به واردات دولت
 در سالهای مالی  1395-1392مبلغ ( )65،375دالر و مبلغ ( )970،076ربل روسی در
سفارت افغانستان مقیم مسکو به واردات دولت انتقال نشده است که قابل انتقال به
واردات دولت میباشد.

.5

عدم تحویلی  50فیصد وجوه سبسایدی
 مبلغ ( )103،058،775افغانی بابت پنجاه فیصد وجوه تمام شد تخم اصالح شده گندم
در سال مالی  1395در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به حساب واردات دولت انتقال
نیافته است که قابل انتقال به واردات دولت میباشد.
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گزارش بررسی رعایت قوانین و مقررات (مصارف) سال مالی 1396

عدم حصول قرضه های کوچک
 در سال مالی  1395مبلغ ( )4،018،899دالر امریکائی بابت قرضه های کوچ

از میسفا

(نهاد نیمه دولتی) در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری شامل واردات دولت نگردیده
است ،قابل انتقال به واردات دولت میباشد.
عدم تصفیه لیتراف کریدت

.7

 مبلغ ( )18،854،692افغانی ،مبلغ ( )4264535دالر و مبلغ ( )6،413،792یورو بابت
لیتراف کریدت در سال  1395در وزارت مالیه به مالحظه رسیده که با شرکت های
مربوط تصفیه نشده است.
عدم تصفیه و تحصیل باقیات

.8


در سال مالی  1396مبلغ ( )11،614،573افغانی

 در سال مالی  1395مبلغ ( )58،161،579افغانی ،مبلغ ( )47،909دالر و مبلغ ()2،000
یورو.
 در سالهای گذشته مبلغ ( )35،274،521افغانی.
.9

دیون تصفیه ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )56،125،000افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )2،500،000افغانی.
 درسال مالی  1394مبلغ ( )6،380،993افغانی.
نوت :جزئیات و تفصیل یافته های بررسی مربوط به ادارات بودجوی مرکزی در (بخش سوم گزارش) قابل
مالحظه است.
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ب :ادارات بودجوی محلی
 .1وجوه قابل تحصیل به خزانه دولت
مجموع یافته های بررسی از مدارک عدم وضع مالیه  ،وضع مالیه به فیصدی کمتر ،جریمه
تأخیر ،تفاوت قیمت ،باقیداری موجودی نقدی ،حق االجاره ،عدم پرداخت کرایه ،انتقال پول
تضمین ،عدم پرداخت کمیشن ترانسپورتی ،مصارف بدون اسناد حامی ،اضافه پرداخت،
اضافه مصرف ،پرداخت های نادرست و سایر موارد از اشخاص مؤسسات ،شرکت ها و
قراردادی ها به خزانه دولت قابل تحصیل میباشد به تفکی

سال که ذیالً ارائه میشود:

 در سال مالی  1396مبلغ ( )131،734،025افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )33،723،466افغانی .
 در سال مالی  1394مبلغ ( )2،666،367افغانی.
 در سالهای مالی  1396-1390مبلغ ( )8،110،752افغانی.
 .2غصب زمین
 موازی ( )14.781جریب زمین در ریاست های (معارف ،ارشاد حج و اوقاف والیت های
کابل ،هرات ننگرهار و ریاست زراعت ،مالداری و آبیاری والیت ننگرهار) توسط ی

تعداد

اشخاص غصب گردیده که دوباره استرداد نشده است.
 .3پیشکی های محسوب ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )30،865،571افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )679،652افغانی.
 در سال مالی  1394مبلغ ( )234،600افغانی.
 .4عدم تصفیه و تحصیل باقیات
 در سال مالی  1396مبلغ ( )3،146،593افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )2،426،233افغانی.
 در سالهای مالی  1396-1395مبلغ ( )2،975،353افغانی.
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 .5دیون تصفیه ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )459،300،469افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )79،351،151افغانی.
 در سال مالی  1394مبلغ ( )4،098،020افغانی.
 در سالهای مالی  1396-1391مبلغ ( )485،828،442افغانی.
 .6عدم تصفیه و تحصیل طلبات
 در سال مالی  )47،308،033(1396افغانی.
 در سالهای مالی  1396-1392مبلغ ( )20،144،606افغانی.
نوت :جزئیات و تفصیل یافته های بررسی مربوط به ادارات بودجوی محلی در (بخش سوم گزارش) قابل
مالحظه است

ج :شاروالیها
 .1وجوه قابل تحصیل به خزانه دولت
مجموع یافته های بررسی از مدارک عدم وضع مالیه ،وضع مالیه به فیصدی کمتر،
جریمه تأخیر ،تفاوت قیمت ،حق االجاره ،عدم پرداخت کرایه ،عدم وضع کمیشن
ترانسپورتی ،مصارف بدون اسناد حامی ،عدم پرداخت قیمت جواز ،عدم پرداخت تکس
بلبورد ها و سایر موارد که از اشخاص ،ادارات دولتی ،قراردادیها به حساب شاروالیها
قابل تحصیل میباشد به تفکی

سال  ،ذیالً ارائه میشود:

 در سال مالی  1396مبلغ ( )645،649،652افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )153،133،136افغانی.
 در سال مالی  1394مبلغ ( )66،574،057افغانی.
 در سالهای های گذشته الی  1396مبلغ( )119،487،642افغانی.
 .2پیشکی های محسوب ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )35،557،982افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )6،317،840افغانی.
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 .3دیون تصفیه ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )548،423،206افغانی.
 در سال مالی  1395مبلغ ( )3،560،135افغانی.
 در سالهای  1396-1389مبلغ ( )47،977،058افغانی.
 .4عدم تصفیه و تحصیل باقیات
 در سال مالی  1396مبلغ ( )239،567،638افغانی.
 در سال های گذشته مبلغ ( )18،636،311افغانی.
نوت :جزئیات و تفصیل یافته های بررسی مربوط به شاروالیها در (بخش چهارم گزارش) قابل مالحظه است.

د :تصدیها و شرکت های دولتی
 .1وجوه قابل تحصیل به خزانه دولت
مجموع یافتههای بررسی از مدارک عدم وضع مالیه ،وضع مالیه به فیصدی کمتر ،عدم
پرداخت جریمه تأخیر ،اضافه پرداخت ،عدم پرداخت کرایه ،پرداخت های نادرست و سایر
موارد از اشخاص ،شرکتها ،قراردادیها به حسابات مربوطه دولت و تصدی ها و شرکت های
دولتی قابل تحصیل میباشد به تفکی

سال ،ذیالً ارائه میشود:

 در سال مالی  1396مبلغ ( )101،647،553افغانی و مبلغ ( )303،800دالر .
 در سال مالی  1395مبلغ ( )175،573،474افغانی و مبلغ ( )83،190دالر.
 در سالهای مالی  1396-1392مبلغ ( )554،787افغانی.
 .2عدم انتقال عواید
 در سال مالی 1396مبلغ ( )5،048،356افغانی بابت عدم انتقال عواید در شرکت افغان
تیلیکام و ریاست برشنا والیت بلخ به مالحظه رسیده که قابل انتقال به واردات دولت
میباشد.
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 .3پیشکی های محسوب ناشده
 مبلغ ( )1،310،000افغانی بابت پیشکی در سال مالی  ،1396مبلغ ()1،360،000
افغانی در سال مالی 1395و مبلغ ( )1،444،000افغانی درسال مالی  1393در تصدی
امنیتی به مالحظه رسیده که از افراد و اشخاص مربوط تصفیه و تحصیل نشده است.
 .4دیون تصفیه ناشده
 در سال مالی  1396مبلغ ( )1،862،952،673افغانی ،در سال مالی  1395مبلغ
( )131،376،747و مبلغ ( )3،600،800دالر ،در سال مالی  1394مبلغ ()2،086،617
افغانی و در سال های گذشته مبلغ ( )1،690،732،878افغانی و مبلغ ()151،754دالر.
 .5عدم تصفیه وتحصیل باقیات





در سال مالی  1396مبلغ ( )3،302،289،660افغانی و مبلغ ( )4،695،198دالر.
در سال مالی  1395مبلغ ( )3،962،969،594افغانی و مبلغ ( )822،095دالر.
در سال مالی  1394مبلغ ( )6،526،039افغانی و مبلغ ( )1،921،399دالر.
در سالهای گذشته مبلغ ( )4،773،518،599افغانی ،مبلغ ( )36،631،441دالر  ،مقدار
( )402،919تُن تیل پطرول ،مقدار( )349،097تن تیل دیزل ،مقدار ( )540،470تُن گاز
مایع و مقدار ( )9.000لیتر تیل خاک از ادارات دولتی ،مؤسسات ،اشخاص و شرکت ها
تصفیه و تحصل نشده است که قابل تصفیه و تحصیل میباشد.
نوت :جزئیات و تفصیل یافته های بررسی مربوط به تصدیها در (بخش پنجم گزارش) قابل مالحظه
است.

هـ  :قضایای احاله شده به اداره لوی څارنوالی
اداره عالی بررسی در جریان بازرسیهای امور سال مالی  1396و برخی سالهای دیگر ،موارد سوء
استفاده و حیف و میل دارائی عامه را در برخی ادارات در مرکز و والیات نیز تثبیت نموده که خساره
وارده در تعداد ( )17دوسیه جمعاً مبلغ ( )81.407.119افغانی احتوا را مینماید ،قضایای متذکره به
خاطر طی مراحل ،عندالموقع بعد از تحلیل و ارزیابی جهت تحقیق به اداره لوی څ
گردیده است.

ارسال

نوت :جزئیات آن در (بخش ششم این گزارش) قابل مالحظه است.
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با در نظرداشت موارد متذکره ،اداره عالی بررسی سفارش مینماید که:
ادارات بودجوی مرکزی و محلی ،شاروالی ها ،تصدی ها و شرکت های دولتی و واحد های مربوطه
شان در مرکز و والیات ،مبالغ قابل تحصیل از مدارک مختلف را که توسط اداره عالی بررسی
تثبیت و قبالً با جزئیات به آنها فرستاده شده به حساب واردات دولت و سائر حسابات مربوطه
شاروالیها و تصدیها تحصیل و در تصفیه و تحصیل وجوه پیشکی ها و باقیات ماضیه که تاثیرات
ناگوار باالی بودجه ملی کشور دارد ،اقدام جدی بعمل آورند ،برعالوه بخشهای متذکره ،باید
سیستم نظارتی و کنترولی به شمول تفتیش داخلی ،را برای حصول اطمینان از تطبیق احکام
قوانین ،فیصلهها ،توافقنامهها و طرزالعمل های اجرائیوی بمنظور وضع درست مالیات حین اجرای
تادیات ،کمیشن ها ،محصول صفائی ،کرایه جایدادها و جریمه تأخیر ،انتقال بموقع عواید جمع
آوری شده به حسابات مربوطه ،جلوگیری از مصرف پول عواید ،پرداخت ها و سایر موارد مربوط به
مصارف و عواید دولت ،بر مبنی اصول و قوانین تقویت نمایند.
قرار شرح فوق گزارش بررسی رعایت قوانین ومقررات مصارف سال مالی  ،1396ادارات بودجوی
مرکزی و محلی ،شاروالی ها  ،تصدیها و شرکت های دولتی بشمول واحد های مرکزی و محلی شان
از طریق اداره عالی بررسی در هفت بخش طی ( )354ورق ترتیب و تقدیم است.
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