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سخن نخست:
شفافیت در حساب قطعیه
ایجاد باورمندی در ضمیر و اذهان عامه برمی گردد به حصول اطمینان از شفافیت در استفاده از دارایی عامه که الزمه آن
موجودیت اداره غیر جانب دار ،غیرسیاسی ،کارا و مؤثر که توانایی بازتاب وضعیت مالی کشور را ؛چون آینه داشته باشد.
این نهاد اداره عالی تفتیش است که به حیث عالی ترین نهاد مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی در سطح کشور ،طبق
ماده ( )3۹قانون اساسی فقره ( )۲ماده ( )66و فقره ( )6ماده ( )6۲قانون اداره عالی تفتیش و ماده ( )۹3قانون اداره امور مالی
مصارف عامه ،مکلف به بازرسی حساب قطعیه که از جانب وزارت مالیه ترتیب و نهایی شده باشد ،بوده و گزارش نتایج
بازرسی را به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی ارایه میدارد .یکی از موارد قابلتوجه جوامع بشری به خاطر
شفافیت در استفاده از بودجه ملی میپردازند عبارت از ایجاد سیستم های کنترولی ،وضع قوانین ،مقررات ،طرزالعمل ها و

یافتههای اداره عالی بررسی در مورد قطعیه
دولت از سال مالی  6931خورشیدی با
رسانههای همگانی شریک ساخته شد

...میباشد .از آنجایی که پول و یا دارایی عامه متعلق به ملت بوده و ملت نیاز دارد؛ تا بداند که بودجه عمومی روی کدام
اهداف و مقاصد به مصرف میرسد و باید تمام فعالیت ها و اهداف در راستای بهبود وضعیت بهتر زندگی ،امنیتی،
زیرساختها ،رشد بهتر اقتصاد ملی و فراهم نمودن تسهیالت زندگی به مصرف برسد .مردم حقدارند بدانند که آیا بودجه
مطابق منافع ملی مصرف گردیده و یا خیر؟ پس به همین دلیل افغانستان ازجمله کشورهای بشمار میرود که صالحیت
تصویب و نظارت از بودجه را به پارلمان سپرده است.
قطعیه دولت نیز یکی از ابزارهای مهم و کلیدی جهت اخذ تصمیم بزرگ برای فعالیتهای مالی در سطح کشور میباشد،
هم برای حکومت که اجراکننده بودجه و هم برای پارلمان که تصویبکننده و نظارتکننده آن است .قطعیه میتواند یک

پرسش و پاسخ شیوه متداول در دومین
روز برنامه آموزشی یکماهه سرتاسری
برای مفتشین در اداره عالی بررسی

تصویر روشن از چگونگی تحقق بودجه وضعیت مالی کشور را طی دوره مالی معموالً یک سال ارائه نماید.
اداره عالی تفتیش جهت بازرسی حساب قطعیه دولت موظف گردیده است؛ تا از چگونگی تحقق مصارف و هم چنان
تحقق عواید در مطابقت با معیارها اطمینان حاصل و گزارش نتایج بازرسی را به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی
ارائه نماید؛ چنانچه اداره عالی تفتیش بازرسی حساب قطعیه را از سال  69۹۲به اینطرف توسط کمیسیونی متشکل از یک
تعداد رؤسای سکتوری و مفتشین به ریاست معاون مسلکی این اداره آغاز نموده که در بازرسی حساب قطعیه به
دستاوردهای خوبی دست یافته و توانسته است جایگاه خویش را به حیث یک اداره مستقل حسابگیر تثبیت نماید ،در

په یو میاشتنۍ زده کړه ئیزه برنامه کې د
مسلکي زده کړنیزو اړتیاو په اړه دپلټونکو
څخه نظر غوښتنه

ترتیب ،بازرسی و نظارت از حساب قطعیه دولت ،چهار نهاد به ترتیب؛ چون :وزارتها بهعنوان ترتیب کننده قطعیه ،وزارت
مالیه به مثابه توحید کننده ،اداره عالی تفتیش به حیث بازرسی کننده و کمیسیون حسابات عامه مجلس نمایندگان بهعنوان
نظارتکننده از عملکرد حکومت شاملاند .مراجع نامبرده هریک در راستای ادای مسئولیت خویش تالش میورزند؛ تا به
پیشرفتها و دستاوردها به سوی شفافیت مالی در ادارات کشور گام بردارند و در جهت شناسایی و چالشها به ایجاد
راهکارها ،اقدام نمایند .هدف اصلی اداره عالی تفتیش از بازرسی حساب قطعیه دولت نهتنها بیرون رفت از مشکالت و
چالش های موجود در نهادها و واحدهای بودجوی در راستای تحقق بودجه بوده بلکه اظهارنظر باالی حساب قطعیه نیز
میباشد.

د اسالم د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی (ص) نیکمرغه میالد
---------------------------------------د اسالم د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی (ص) د نیکمرغه میالد په مناسبت د افغانستان د بررسۍ عالي ادارې
دمشرتابه پالوی پیغام
بسم هللا الرحمن رحیم
ِ
فخر موجودات ،د مبارک میالد د رارسېدو په مناسبت دقدر وړ همکارانو اود نړۍ
کاینات،
سرور
ت
حضر
تر هر څه اول د
ِ
ِ
ټولو مسلمانانو او په تیره بیا د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته مبارکي وایو.
حضرت رسول اکرم په داسې زمانه کې دنیا ته راغی چې دنیا د ظلم او وحشت په تیارو کې ډوبه وه .د عربستان په شبه
جزیره کې ناداني دومره زیاته وه چې نجونې به یې ژوندۍ خښولې او د کار او تعلیم او نورو انساني حقونو د منلو خو
سوال نه پیدا کېده.
رسول هللا مبارک د بې رحمي او جهالت په چاپیلایر کې د اخوت ،محبت او عدالت ډیوې بلې کړې او د انسانیت د تکمیل
پیغام یې راوړ .حضرت رسول اکرم نه یوازې د سولې په وخت بلکې د جګړې په شیبو کې هم په ښځو ،ماشومانو،
بوډاګانو او ان په ونو او فصلونو باندې مهربان و او د خیر داسې جاویدانه رڼا یې خپره کړه
د میالد النبي (ص) د نیکمرغه جشن برکت دې تل زموږ ټولو د سر سیوری وي.
د اسالم د مقدس دین د محبوب پیشوا حضرت محمد مصطفی (ص) د مسعود میالد ورځ ،د عالم بشریت په تاریخ کې له
بختورو او برکته ډکو ورځو څخه ګڼل کیږي .په دې ورځ له ګمراهیو او ضاللته د بشریت د نجات لپاره خاتم االنبیاء
حضرت محمد (ص) نړۍ ته سترګې غړولي دي.
نړۍ ته د دوی رالیږل له انسانانو سره د خدای (ج) لوی احسان دی او هللا تعالی بشریت ته د هغوی له جنسه داسې
پیغمبر ور واستاوه چې د ژوند په ټولو چارو کې د الرښوونې صالحیت هللا (ج) وربخښلی و.
حضرت محمد مصطفی (ص) ته څښتن تعالی له بدمرغیو ،جهالت او د ناپوهۍ له تیارو د انسان د ژغورلو؛ د اجتماعي
عدالت او د انسان د روحي آرامش د تامین او د بشر د اخالقي روزنې ستر رسالت ورسپارلی و او آنحضرت (ص) دا
رسالت په کامل امانت او بري سرته ورساوه؛ د دې رسالت د پوره کیدو په الر کې یې هر راز کړاوونه او تکالیف په
خورا حوصله او زغم وګالل او بشریت یې د اسالم د مقدس دین په انوارو منور کړ.
اسالمي علما او د نړۍ ټول اسالم پوهان په دې عقیده دي چې د نبي کریم (ص) ویاړلی شخصیت د بهترینو صفاتو او
عالي خصایصو څښتن و او د بشریت د الرښوونې په الره کې یې هڅې بې مثاله ،ارشادات ،خبرې او نظریات یې ستر
ارزښت لري.
د لوی څښتن دربار ته دا خواست کوو چې هللا تعالی دې زموږ ټول اعمال ،تل
پر اسالمي ارکانو ،تعالیمو او دحضرت محمد (ص) پر الرښوونو برابر لري او د سرور کاینات د بختور میالد په فضیلت
دې زموږ هېواد له هر ډول بالوو او آفاتو وژغوري او د دې وطن فرد فرد ته دې هللا تعالی توفیق عنایت وفرمایي چې
خلکو ته د خدمت له الرې خپل هېواد سمسور او بسیا کاندي.
آمین یا رب العالمین
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افتتاح برنامۀ آموزشی یکما هه سرتاسری برای مفتشین اداره عالی بررسی

نمیدانند ،برابر نیستند و پروردگار درجات آن
انسانهایی را باال میبرد که برای کسب و طلب علم
تالش می کنند.

به ادامه پالیسی اولویت درارتقای ظرفیت کارمندان اداره
عالی بررسی روز شنبه ،سوم قوس سال
1931خورشیدی برنامۀ آموزشی یکماهه سرتاسری
برای مفتشین را؛ در تاالر کنفرانس های مطبوعاتی این
اداره افتتاح کرد.

رییس اداره عالی بررسی اضافه نمودکه این اداره
همیشه سعی بر آن دارد که زمینه آموزش وبلند بردن
سطح دانش های مسلکی را برای کارمندان این اداره
مهیا ساخته و آنان را از شیوههای نوین حسابرسی آگاه
سازد .به گفته وی اداره عالی بررسی در اثر تالشها و
امضای تفاهمنامه ها با کشورهای دوست در جریان
سال مالی  1931خورشیدی به تعداد  65تن از کارمندان
این اداره را جهت آموزش به کشورهای فیلیپین ،چین،
کوریایی جنوبی ،قزاقستان ،ترکیه ،اندونیزیا ،کویت،
ویتنام ،نیپال ،مالیزیا و هندوستان ،به مدت  586ساعت
درسی اعزام کرده است وهمچنان به تعداد  663تن از
مفتشین به مدت  933ساعت درسی در داخل کشور
مورد آموزش قرارگرفتهاند که درمجموع میتوان گفت
که بیشتر از  1133ساعت درسی ،برای کارمندان این
اداره در نظر گرفتهشده است و با اتکا به گزارش فوق
ادعای اینکه اداره عالی بررسی ازجمله ادارههای است

پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی
بررسی حین افتتاح این برنامه با اشاره به آیات و
آموزههای دینی ،تدویر چنین برنامههایی آموزشی را
مهم و ارزنده تلقی نموده و از آن به عنوان نخستین
گامهای موفقیت و پیشرفت در راستای داشتن یک اداره
معیاری یاد نمود.
دکتورشریفی برنامه یکماهه آموزشی را فرصتی خواند
که مفتشین با استفاده ازآن میتوانند ،تجارب و مشکالتی
که در جریان یک سال کاری با آن رو به رو شدهاند را
با این اداره در میان بگذارند تا -با به کارگیری آموزه
های جدید ومعیاری ،راه های بیرون رفت از این
چالشها؛ جستجو گردد.
وی همچنان در رابطه به اهمیت علم و دانش گفت:
انسانهایی که دانش و فهم بیشتر دارند با انسانهایی که
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که بیشترین توجه را در راستای ارتقای ظرفیت

کارمندانش داشته است؛ به دور از واقعیت نخواهد بود.

دکتورشریفی در اخیر سخنان خود مفتشین را در
فراگیری برنامۀ آموزشی یکماهه ،به تعهد بیشتر
دعوت و تأثیر تکنالوژی را در سرعت و دقت کاری
شان در امور مالی و حسابی مهم دانسته و بیان داشت
که سرعت در فناوری جدید و ایجاد ابزار و وسایل

پیشرفته امروزی جای ماشینهای خودکار صنعت قدیمی
را گرفته و این مسئولیت شما است تا با استفاده از
تکنالوژی جدید و با در نظر داشت اصل بیطرفی؛
شفافیت را به میان آورید.

مجیب الرحمن شیرزاد ،معاون مالی واداری این اداره
نیز درسخنان خود ضمن با اهمیت خواندن نیروی
انسانی در پیشبرد اهداف اداره گفت :یکی از گزینهها

برای باال بردن رشد علمی ادارات حضور کارکنان در
دوره های آموزشی داخل خدمت میباشد و اجرای
آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود که

()9

بهاندازهای است که عصر حاضر را عصر نیمی از
اطالعات میگویند ،یعنی دورانی که در هر پنج سال
نیمی از اطالعات بشری منسوخ گردیده و اطالعات و
دانش جدید جایگزین آن میشود و بنابراین ،میتوان
گفت که بهترین آموزش ،آموزش داخل خدمت است.

کارکنان بتوانند تا متناسب به تغییرات سازمانی و
محیطی به طور مؤثر فعالیتهای خود را ادامه داده و به
کارایی خود بیفزایند.
وی اضافه کرد :در چند دهۀ اخیر بیش از هر دوران
دیگری در طول تاریخ بشری ،علوم و تکنالوژی
پیشرفت کرده است که این تحول و دیگرگونی

میگردد که در این مدت مفتشین این اداره از مرکز و
زون ها در مرکز جمع شده و جهت ارتقای ظرفیت
علمی و عملی شان در بخشهای مختلف تفتیش تحت
آموزش و تعلیم قرار میگیرند.

آقای شیرزاد شتاب فزاینده علوم بشری در تمام
عرصهها ،سرعت روزافزون تکنالوژی ،تغیر شغل،
روابط و مشکالت انسانی ،ارتقا و ترفیع کارکنان و
نیازهای تخصصی و حرفوی آنان را دالیل راهاندازی
آموزشهای داخل خدمت عنوان نموده واز همه مفتشین
خواست تا در حاضری ،نظم و فراگیری دروس پابند
باشند.

قابل ذکر است که در این برنامه حدود  219تن از
مفتشین که به تعداد  23تن آنان مفتشین داخلی از دیگر
ادارات میباشند ،اشتراک نموده و بر اساس تقسیم
اوقات در دو گروه درسی تنظیم وتوسط آموزگاران
مجرب و آموزش داده میشوند.

برنامۀ آموزشی یکماهه سرتاسری برای مفتشین
همهساله در ماه اخیر سال مالی به مدت یک ماه برگزار
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یافتههای اداره عالی بررسی در مورد قطعیه دولت از سال مالی  7931خورشیدی با
رسانههای همگانی شریک ساخته شد
---------------------------------------------------------------------------------------------

وگزارشدهی حساب قطعیه اختصاصیافته است و قرار
بود تا حساب قطعیه سال مالی  1935به تاریخ سوم
حمل سال مالی  1931جهت بازرسی ارائه شود؛ اما
وزارت مالیه حساب قطعیه مصارف بودجه عادی و
انکشافی را با ( )65روز تأخیر به تاریخ ( )13ثور و
حساب قطعیه عواید را با ( )63یوم تأخیر به تاریخ
( )29ثور جهت بازرسی ارائه نمود.

سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی
بررسی روز شنبه سوم قوس  1931خورشیدی
درحالیکه شماری از روسا ،آمرین اداره نیز حضور
داشتند ،یافتههای حساب قطعیه سال مالی  1935دولت
را طی یک نشست مطبوعاتی در حضور جمع کثیری
از رسانههای همگانی در مرکز رسانههای حکومت؛
ارائه کرد .آقای حسینی بهصورت واضح مقدار سهمیه
بودجه ساالنۀ هر نهاد دولتی و مبالغ به مصرف رسیده و
باقیمانده را با اسناد و دالیل شرح داده و همچنان روی
مشکالت عمده یافتههای قطعیه  1935معلومات ارائه
کرده بیان داشت که مطابق به هدایت ماده ( )38قانون
اساسی ،بند ( )2ماده یازدهم و بند ( )1ماده دوازدهم
قانون اداره عالی تفتیش و مواد ( )66و ( )63قانون
اداره امورمالی و مصارف عامه ،شش ماه اول سال
مابعد هم برای ترتیب حساب قطعیه وهم برای بازرسی

وی در ادامه سخنانش گفت :به مالحظه حساب قطعیه،
مجموع بودجه عادی سال مالی  1935بعد از تغییرات و
تعدیالت و ایزاد ضمیمه بودجه در جریان سال مالی،
حاوی مبلغ ( )216.298میلیارد افغانی که ازجمله مبلغ
( )269.631میلیارد افغانی مصرف و ()21.565
میلیارد افغانی باقیمانده است .تحقق بودجه عادی سال
مالی  )32( 1935درصد میباشد .مجموع بودجه
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افغانی بوده که ازجمله مبلغ ( )153.361میلیارد افغانی
تحصیل و مبلغ ( )2.883میلیارد افغانی باقیمانده است.
عواید تحصیل شده به مقایسه مبلغ ( )152.1میلیارد
افغانی عواید پالن شده ،مبلغ ( )5.961میلیارد افغانی یا
( )9.3درصد؛ افزایش را نشان میدهد.

انکشافی سال مالی  1935بعد از تعدیالت ظرف سال
مبلغ ( )162.163853.381افغانی ،که ازجمله مبلغ
( )132.851.629.613افغانی مصرف و مبلغ
( )63.883.966.658افغانی باقیمانده ،تحقق بودجه
انکشافی ( )51درصد.
همچنان به مالحظه حساب قطعیه ،عواید تحققیافته سال
مالی  1935از منابع داخلی مبلغ ( )111.365میلیارد
یافتهها و مشکالت عمده در قطعیه 6931
معاون مسلکی در این نشست مطبوعاتی بیان داشت :در
جریان سال مالی  193۱مبالغ زیادی ()2۵9 ،1۱
میلیارد افغانی ،در وجوه کود احتیاط تعدیل و خالف
هدف کود نامبرده به مصرف رسیده است .پیشکی هایی
که در جریان سال مالی برای ادارات پرداختشده بود،
خالف اصول نامه بودجه در تصفیه آن اقدام نشده و
باقیات از سالهای گذشته  1981تا  193۱تاکنون در
بعضی ادارات تراکم نموده و در تصفیه آن اقدام نشده
است که مبلغ  2.531میلیارد افغانی را احتوا میکند.
وجوه سردستی که باید برای مصارف کوچک استفاده
گردد ،برای بعضی ادارات خارج از نورم مشخصشده،
توسط وزارت مالیه بیشتر تخصیص صادرشده که
بیشتری آنان مربوط به اداره امور ریاست جمهوری
میباشد.

 1۱1۵بست ،بر اساس پیشنهادهای جداگانه خالف
اصول نامه ،ادارات سقف تشکیالتی را تغییر دادهاند.
همچنین در کود ( )333323تحت عنوان جبران کاهش
سرمایه بانک مرکزی مبلغ ( )1۵3 ،۱میلیارد افغانی
پیشبینی و منظور گردیده که مبلغ ( )۵3۱ ،۱میلیارد
افغانی انتقال؛ اما بانک مرکزی از حصول مبلغ (،1
 )328میلیارد افغانی درک قرضه کابل بانک اطمینان
دادهاند که تفاوت ( )۱22 ،9میلیارد افغانی را نشان
میدهد .همچنین این مبلغ در سند بودجه تحت عنوان
جبران کاهش بانک مرکزی میباشد؛ اما بانک میگوید
تحت این عنوان کدام پولی از وزارت مالیه دریافت
نکرده است .همچنین در سال مالی  193۵جهت افتتاح
خط آهن الجورد مبلغ  13میلیون افغانی طور تحویل،
دادهشده بود؛ ولی تا به امروز این مبلغ تصفیه نشده
است.

مطابق به اصول نامه بودجه سقف تشکیالتی در سند
بودجه نهایی بوده؛ اما در جریان سال مالی به تعداد
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همچنین در بخشی از گزارش قطعیه ،مبلغ  133میلیون
افغانی از تخصیصات دست داشته اداره امور بابت
پرداخت مقروضیت ادارات به شاروالی کابل انتقال
گردیده؛ اما اینکه سهم هر یک از ادارات در رقم
باقیداری چه مبلغ میباشد صراحت ندارد .همچنین در
سال مالی  1935مبلغ  11۱میلیون افغانی خالف ماده
 11اصول نامه بودجه ،تحت عنوان وجوه اپراتیفی ،به
اداراتی که شامل استفاده از وجوه اپراتیفی نمیباشند و یا
از مقدار بودجه اختصاصیافتهشان ،بیشتر برایشان
تخصیص دادهشده و مصرف نمودهاند .طی سالهای
گذشته و سال  1935دو نهاد کمیسیون مستقل حل
منازعات ( )133میلیون افغانی و شورای سرتاسری
علما ( )113میلیون افغانی که غیر بودجوی بوده و
همهساله از وجوه احتیاط برای مصارف و معاشات پول
اخذ مینمایند ،مصرفشان نیز در عدم رعایت قوانین
مالی میباشد .در اسنادی دیگر مبلغ  133۱33هزار
دالر معادل ( )233 ،919 ،19افغانی از کود احتیاطی
حق العضویت ها بابت پرداخت مصارف سفر هیئت یک
سازمان اجتماعی غیرانتفاعی بنام مراقبت افغان
( )Afghan Careجهت بازدید از کشور امریکا
بهحساب شرکت نامبرده انتقال گردیده که دالیل پرداخت
مصارف سفر هیئت یکنهاد غیر حکومتی از وجوه
عامه واضح نبوده و از جانب دیگر تابهحال محسوب هم
نشده است .یک تعداد از ادارات بهصورت انفرادی یا
جمعی با گرفتن احکام جداگانه از معاشات امتیازی و
فوقالعاده استفاده مینمایند که تابع هیچ نورمی نمیباشند
که جمعا ً مبلغ  831میلیون را احتوا مینماید و از کود
 3۵احتیاطی اجراشده است.

آقای حسینی افزود :به اساس  ۱قطعه پیشنهاد کمیسیون
موافقتنامه صلح بین دولت و حزب اسالمی و احکام
جداگانه مقام ریاست جمهوری جمعا ً مبلغ
( ) 233،996،333افغانی از کود  31پالیسی به بودجه
ریاست امنیت ملی ،بابت مصارف تدابیر امنیتی و
لوجستیکی و بود و باش امیر حزب اسالمی و
فعالسازی دفاتر حزب اسالمی و ...تعدیل گردیده است.
مقام ریاست جمهوری پرداخت وجوه نامبرده را مطابق
به قانون تدارکات منظور نموده؛ اما خالف حکم ریاست
جمهوری از جانب شعبات مالیه طور مصرف قطعی در
عدم موجودیت کدام سند مصرفی اجرا گردیده است.
همچنین به اساس سه قطعه پیشنهاد ریاست عمومی
امنیت ملی و احکام جداگانه مقام ریاست جمهوری ،جمعا ً
مبلغ ( )181میلیون افغانی از کودهای احتیاطی حاالت
پیشبینی نا شده و پالیسی تحت عنوان تأمین صلح
سرتاسری در کشور ،تأمین ارتباطات با مردم و جلب
همکاریهای آنها با دولت و مبلغ ()116.923.333
افغانی تحت عنوان ایجاد مفرزه های واکنش پارتیزانی
در هشت والیت کشور به بودجه ریاست عمومی امنیت
ملی انتقال گردیده .در پیشنهادهای ارائهشده عنوانی مقام
عالی ریاست جمهوری انتقال مبالغ نامبرده بهحساب
ریاست عمومی امنیت ملی و تأدیه آن به مراجع
مربوطه با رعایت اصول و مقررات مالی و شفافیت
حسابی ،موافقت گردیده است؛ اما به اساس معلومات
ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه وجوه یادشده طور
مصرف قطعی در عدم موجودیت کدام سند مصرفی
اجرا گردیده است.

به اساس مکاتیب متعدد اداره انکشاف بینالمللی امریکا
و نامه مؤرخ  1935/6/22ریاست اداره کمکهای
وزارت مالیه ،ازجمله مبلغ ( )812219دالر امریکایی
فند ( )USAIDکه از طریق برنامه ( )SSPبه مصرف
رسیده ،مبلغ ( )585963دالرامریکایی که بابت پرداخت
معاشات یک تعداد متخصصین مصرف وانمود گردیده
از اثر بازرسیهای سیگار ،بهعنوان مصارف غیرمجاز
و ممنوعه تشخیص و قابل استراد بهحساب بانکی اداره

یادشده دانسته شده ،چنانچه به اساس فیصله مصوبه
چهارم کمیته بودجه سال مالی  ،1935مبلغ
( )61.166.853افغانی معادل وجوه نامبرده از کود
احتیاطی ( )333323به کود ( )223وزارت مالیه،
انتقال گردیده است .در حالیکه در فیصله کمیته بودجه
آمده است که " وجوه فوق از کود (وجوه برای
بازپرداخت عواید )333323-بهحساب دونر مربوطه
بازگشت داده شود و از طرف دیگر نهادهای ذیربط نیز
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که تا زمان بررسی قطعیه هر دو مکلفیت تحققنیافته
است .همچنین در سال مالی  1935تعداد کارمندان
شامل  NTAاز بودجه اختیاری ( )699تن میباشد و از
بودجه غیر اختیاری به تعداد ( )991تن
شامل  NTAمیباشد که کدام سوانح و اسناد در نزد
ریاست منابع بشری وزارت مالیه نمیباشد.

باید تفتیشهای مالی ودرصورت لزوم تعقیبهای عدلی
و قضایی را به سهم خویش انجام دهند".
اما تاجائیکه معلومات حاصل بر طبق هدایت فوق کمیته
بودجه ،کدام بازرسی درزمینۀ صورت نگرفته و
مسئولین ایکه مصارف غیرمجاز و ممنوعه را انجام
دادهاند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نگردیدهاند.

در رابطه به استخدام کارکنان (بودجه اختیاری) که آیا
از طریق رقابت آزاد صورت گرفته و یا حکمی ،ریاست
منابع بشری ارقام داشتند که ،تعداد  13نفر اسناد رقابتی
آن موجود است؛  916نفر اسناد دریافت نگردید؛ 126
نفر اسناد نزد ریاست بودجه میباشد و  96نفر در حال
اجرا میباشد ،که بهصورت قیدی اسناد آن خواسته شد
ولی باگذشت ده روز معلومات ارائه نگردید.

ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست جمهوری در
چندین مورد جهت کرایه وسایط زرهی برای مقامات
اداره امور ،مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری و
ریاست دانشگاه کابل در عدم موجودیت بودجه خالف
اصول نامه بودجه و قانون تدارکات در حدود مجموعی
مبلغ  ۱2میلیون افغانی قرارداد عقد نموده است.
تعداد پروژههای انکشافی قابل تطبیق در حساب قطعیه
( )159پروژه بوده که ازجمله به تعداد ( )136پروژه آن
صفری و به تعداد ( )166پروژه مصرف آن پائین تر از
 63درصد میباشد .در حقیقت ( )26.62درصد
پروژهها هیچ نوع فعالیت نداشتهاند .همچنین به تعداد ۱۱
پروژه صفری از سال  3۵در سال  31بدون توجه به
ماده  29اصول نامه بودجه شامل سند بودجه گردیده و
این در حالیست که  2۱پروژه انکشافی صفری طی سه
سال متوالی از سال  3۱در سند بودجه  31انتقال نموده
است .پیشکی های انکشافی محسوب نشده سال مالی 3۱
جمعا ً مبلغ ( )۱1۱ ،1میلیارد افغانی و باقیات سالهای
مالی ( )81-3۵جمعا ً مبلغ ( )3۵2 ،2میلیارد افغانی،
بدون تصفیه باقیمانده است.

عالوه بر آن به مالحظه جدول کارکنان  NTAوزارت
مالیه ،تفاوتهای فاحش در کتگوری و قدم کارمندان دیده
میشود و کارمندان با عین پوزیشن /عنوان ،در
کتگوری ها و قدمهای متفاوت تثبیت گردیده اندکه
درزمینۀ سوانح تعدادی از کارکنان بهصورت قیدی
خواسته شد؛ اما متأسفانه اسناد به دسترس کمیسیون قرار
داده نشد.
به اساس معلومات ارائهشده ،بانک جهانی طی سال مالی
 1935بر مبنای یک برنامه تشویقی در مقابل انجام
مؤفقانه ده مورد بنچ مارک از قبل تعیینشده متعهد به
پرداخت جمعا ً مبلغ ( )263.5میلیون دالر به دولت
گردیده که ازجمله ( )6مورد تکمیل گردیده که در مقابل
آن تاکنون ( )38.6میلیون دالر بهدستآمده و ( )5مورد
دیگر تطبیق نشده است که ( )161.2میلیون دالر به
خزانه دولت شامل نشده است و ممکن حکومت افغانستان
در قبال عدم تطبیق بنچ مارکها ،این مبلغ را از دست
دهد.

تعداد  28مورد لیتراف کریدت که طی سالهای قبل
افتتاح گردیده با وصف آنکه میعاد زمانی اعتباران قبالً
ختم شده ،تاکنون حسابات آن تصفیه نگردیده است .در
سال مالی  3۱هم ( )23مورد لیتراف کریدت در موارد
مختلف از بودجه انکشافی افتتاح که بیشتران در اخیر
سال مالی میباشد و کدام پرداخت نیز به هدف تعیینشده
صورت نگرفته و وجوه عامه بهصورت راکد در
حسابات مربوطه باقیمانده است.

عواید تحصیل شده از منابع خارجی برای بودجه عادی
مبلغ ( )118.932میلیارد افغانی ثبت گردیده ،که
ازجمله مبلغ ( )93.363میلیارد افغانی وجوه اختیاری
مربوط به بودجه انکشافی وانمود گردیده ،بنا ًء با توجه
به مبلغ ( )128.991میلیارد افغانی وجوه پیشبینیشده
از مدرک مساعدتهای خارجی برای تمویل بودجه

مطابق به رهنمود  NTAوزارت مالیه میبایست تا
دیتابیس جامع از کلیه کارمندان قراردادی با
معاش NTAرا ترتیب و همچنین کمیته نظارتی را ایجاد
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عواید تحصیل شده کود ( 19993فیس های مخابراتی ده
فیصد کریدت کارت) از مبلغ ()6.288.313.333
افغانی در سال مالی  1936به مبلغ
( )6.213.639.368افغانی در سال مالی 1935
کاهشیافته است .که با توجه به افزایش روزافزون
استفادهکنندگان موبایل (کریدت کارت) ،کاهش عواید در
کود نامبرده به هر پیمانهای که باشد ،عدم شفافیت در
تحقق و تحصیل عواید کود ( )19993را نشان میدهد.

عادی ،مبلغ ( )63.886میلیارد افغانی یا ()98.81
درصد کسر را نشان میدهد.
گرچه تحصیل عواید سال مالی  1935از منابع داخلی
به مقایسه عواید سالهای قبل افزایش را نشان میدهد؛
اما نتایج بازرسی نشان داد که در سال مالی 1935
عواید عدهای از گمرکات به مقایسه پالن به کسر مواجه
بوده ،چنانچه مجموع پالن عواید گمرکات در سال
یادشده مبلغ ( )15.169میلیارد افغانی ،عواید تحصیل
شده مبلغ ( )11.983ملیاردافغانی ،که مبلغ ()6.152
میلیارد ،کسر را نشان میدهد .به مالحظه اسناد بیشترین
کسر ازنظر مقدار پول حاوی مبلغ ()9.922
ملیاردافغانی در گمرک نیمروز ،مبلغ ( )2.168میلیارد
افغانی در گمرک کندهار و مبلغ ( )1.583ملیاردافغانی
در گمرک ننگرهار قابلمشاهده است.

به مالحظه اسناد در ( )92مستوفیت جمعا ً مبلغ
( )2.611.266.163افغانی ،عواید تحققیافته از
تحصیل باقیمانده است .معاون مسلکی اداره عالی
بررسی در اخیر این نشست مطبوعاتی همچنان به
پرسشهای خبرنگاران پاسخ ارائه کرد.
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پرسش و پاسخ شیوه متداول در دومین روز برنامه آموزشی یکماهه سرتاسری برای مفتشین
در اداره عالی بررسی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )of Auditبود که اشتراک کنندگان با دقت تمام به
شرح این موضوع از سوی استاد موظف ،گوش فرا
میدادند و در ادامه نقاطی که به توضیح بیشتر نیاز پیدا
میکرد از سوی اشتراک کنندگان پرسش مطرح میشد و
استاد به پاسخ آن میپرداخت تا زمان که قناعت
پرسشکننده فراهم نمیشد ،پرسش و پاسخ ادامه مییافت
تا اینکه موضوع موردبحث؛ بهصورت درست ذهن
نشین گردد.

برنامه آموزشی یکماهه سرتاسری برای مفتشین که
روز شنبه  9قوس سال روان خورشیدی طی محفل
باشکوهی در مقر اداره عالی بررسی آغاز گردید؛ در
دومین روز خود قرار دارد .شماری اشتراک کنندگان
این برنامه آموزشی مطابق به تقسیم اوقات درسی و به
هدف ایجاد سهولت در فراگیری درس ،به دو گروه
تقسیم گردیدهاند.
موضوع درس دومین روز برنامه آموزشی یکماهه در
گروه الف ،مفاهیم اساسی تفتیش ( Basic concepts
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بااینحال:
ایجاد هماهنگی /انضباط در آمادگی بودجۀ برنامهریزی پالیسی و تدوین بودجه؛
افزود بودجه برنامهریزی مصارف وارایه خدمات؛
بهبود در سیستم پاسخگویی و اجرای بودجه؛
ایجاد ظرفیت حسابداری وکنترول داخلی به مرکز و والیات؛
افزایش شفافیت از عملکرد دولت.
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معلومات بهتر و بهموقع ،ازجمله عناوین زیرمجموعه
(اهداف سیستم معلوماتی اداره ملی افغانستان) بودند که
توسط استاد رامین رحمانی بهصورت منظم شرح داده
میشد.

میان میگذاشتند و به شیوه پرسش و پاسخ درس را فر
میگرفتند.
قابلذکر است که به تعداد  219تن از مفتشین که  23تن
آنان مربوط به سایر نهادهای دولتی میگردد در این
برنامه آموزشی یکماهه ،اشتراک داشته و دریک روز
سه ساعت درسی را پشت سر میگذرانند.

شرکتکنندگان این برنامه آموزشی نیز در جریان
تدریس ،نقاط مغلق و نیاز به توضیح را ،با استاد در
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په یو میاشتنۍ زده کړه ئیزه برنامه کې د مسلکي زده کړنیزو اړتیاو په اړه دپلټونکو څخه نظر
غوښتنه
-------------------------------------------------------

دلوړوالي په موخه  ،دبررسۍ عالي ادارې دمشرتابه

کومه ناسته چې د ۷۹۳۱کال دلړم دمیاشتې په ۱۷
نیټه دبررسۍ عالي ادارې په تاالر کې تر سره شوې
وه  ،سید محمد مهدی حسینی دبررسۍ عالي
ادارې مسلکي مرستیال ،ریسانو ،آمرینو او پلټونکو
ګډون کړی وه .
ښاغلي حسینی دادارې مسلکي مرستیال په خپله وینا
کې ګډون والو ته وویل :لکه څرنګه چې خبر

یو له کاري لومړیتوبونو څخه ده ؛ کوم زدهکړه
ئیزه صنفونه چې جوړیږي او موخه یې دمسلکي

پوهې ،اوکړنو سمون دپلټنې او حسابدارۍ دنړیوالو
معیارونو سره برابردي تر څو وکولی شو دتطبیق په
برخه کې دپلټونکو لپاره ګټور واقع شي.

یاست  ،زدهکړه ئیزې برنامې دمنسوبینو دوړتیا
()19

لید لوري پر بنسټ اړینې موضوعګانې ټاکلي تر
څو زده کړې ورکړل شي.

دادارې مسلکي مرستیال وویل  :موږ دتیرو کلونو په
موده کې چې کومې تجربې درلودلې او کومې اړتیا
وې مو چې احساسولې له بهرنیو سال کارانو څخه به
مو مرسته غوښتله چې کومه برنامه ګټوره او اغیزمنه
ده او په عین حال کې په بیال بیلو غونډوکې مو
ستاسو لید لوري هم اخیستي او همدارنګه دهرې
برخې له ريسانو څخه هم غوښتل شوي تر څو دخپلو
پلټونکواړتیا وې موږ ته را واستوي نو موږ دهمدغو

دادارې مسلکي مرستیال وویل :دغه زده کړه ئیزه

برنامه دلیندي دمیاشتې له  ۹نیټې څخه پیل او دروان
کال دغبرګولي تر ۹نیټې پورې به ادامه پیدا کړي
او همدارنګه ځینو پلټونکو وړاندیزونه وکړل تر څو
پدغه برنامه کې اړینو مطالبو ته لومړیتوب ورکړي
او زده کړې ورکړل شي.
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