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عالی تفتیش پوهندوی دکتور محمدشریف شریفی؛ رئیس اداره   



 بیوگرافی رئیس اداره عالی تفتیش             

در مرکز  ٥٣٣١شریف شریفی فرزند محمد یوسف در سال پوهندوی دوکتور محمد

پایتخت  دوره ابتدائی را در مکتب عاشقان و عارفان. والیت پنجشیر دیده به جهان گشود

 .به پایان رسانید ٥٣٣١در سال  کشور،

 شد. لیسه فارغ  ایناز  ٥٣١١و در سال  شامل لیسه انصاری گردید وی پس از آن،

دانشگاه تعلیم و تربیه  ریاضی و فیزیک از (BSc)دکتر شریفی دارای مدرک لسانس 

 ( ریاضی را نیز از همین دانشگاه بدست آورده است.MScمیباشد و مدرک فوق لسانس )

 آموزش و پرورش  (PhD) یمدرک دوکتورا اخیراًسالها آموزش و پژوهش، پس از 

 از دانشگاه آموزگاری  دولتی  کشور تاجکستان اخذ کرد.  را

  .دارای پنج فرزند میباشد متاهل و شـریفی دکتر

 کارنامه:

بود. وزارت معارف  مشغول کار و پژوهش در مدت سه سالدکتر شریفی پس از فراغت، 

های دیگر، به آسیب شناسی نظام معارف  دت، در جنب مسوولیتوی در این م

 افغانستان، از جمله نصاب تدریسی همان وقت پرداخت. 

حیث استاد شامل دانشکده  پس از سه سال کار و تحقیق در وزارت معارف، به

آموزان  زیک پرداخت. او در این دوره، سعی ورزید تا دانشیو به آموزش ف روشان گردید

جوان کشور را با آخرین دست آوردهای علم فیزیک آشنا سازد و در راستای رسیدن به 

 این هدف، دمی دست از قلم بر نداشت. 

  و بی درنگ، صف جهاد پیوستپس از تدریس در دانشگاه، دکتور شریفی به 

سعه و رهبری معارف زون مرکز )والیت های  پروان، مسوولیت احیا، توقهرمان ملی، 

کاپیسا، پنجشیر، بامیان و شمال کابل( را به وی سپرد.  پس از ایجاد نظام هدفمند و بر 

ای  های سخاوتمندانه قراری مدیریت نوین در بخش معارف، وی قادر به جذب کمک

یس عمومی معارف یهای کمک کننده بین المللی شد. در دوران کاری اش به حیث ر نهاد



های آموزش  های ارتقاء ظرفیت در بخش زون مرکز، ساالنه صد ها آموزگار را به سیمینار

 علوم طبیعی و روش تدریس نوین فرا میخواند.

های تحمیلی، نشرات رادیو تلویزیون ملی  و آغاز جنگ پیروزی مجاهدین پس از

افغانستان تحت تهدید مستقیم دشمن قرار گرفت. برای جلوگیری از قطع شدن نشرات 

دیداری، شنیداری و چاپی، رهبری دولت  تصمیم ایجاد یک پایگاه اطالع رسانی بدیل را 

کتر شریفی واگذار در والیت پروان گرفت و مسوولیت عملی ساختن این طرح را به د

کرد. دکتور شریفی بزودی موفق به ایجاد رادیو تلویزیون بشارت در والیت پروان شد. 

 پروان والیتئیس اطالعات و فرهنگ دکتر شریفی همچنان در عین زمان، به عنوان ر

  . و ضمناً سر پرستی والیت پروان را نیز عهده دار بوده استایفای وظیفه مینمود 

بحیث رئیس عمومی کنترول و تفتیش  ٥٣٣٥ در سالحکومت موقت از ایجاد بعد 

اداره در این تفتیش،  عالیالی اکنون ایفای وظیفه مینماید. با تقرر موصوف در رأس اداره 

از درخشان ترین مراحل حیات انکشافی این  این دوره مسیر رشد و ترقی قرار گرفته و

ان عالی ترین مرجع حسابداری در سطح . اداره عالی تفتیش به عنواداره بشمار می رود

وردهای این فغانستان آورده شد. از میان دستاای به متن نظام ا کشور، از یک اداره حاشیه

به موارد  اْنهاد در ظرف سیزده سال گذشته تحت رهبری دکتور شریفی، میتوان مختصر

 ذیل اشاره کرد:

 امور(، مربوط اداره الْحصول استقاللیت اداره عالی تفتیش )قب -٥

 عالی تفتیش که متضمن استقاللیت اداره میباشد، طرح و تدوین قانون جدید اداره -١

 مسلکی اداره،که در حد خود بی نظیر است،ایجاد کتابخانه  -٣

 ت ساله آن،صبرای بار نخست در تاریخ ش اداره اختصاصیاعمار تعمیر  -٣

 بلخ،ایجاد ریاست های والیتی در والیت های هرات، قندهار، ننگرهار و  -١

 اعمار ساختمان های اختصاصی به ریاست والیتی بلخ وتدارک زمین به سایر ریاستها، -6

 گزارش دهی به شورای وزیران و شورای ملی، -١

 پالن راهبردی و پالیسی اداره، -٣

 ، شدن فعالیت همه ریاست ها و آمریت ها یکمپیوتر -9



 های همکار،  پروژه کمکتدویر کورس های آموزشی مسلکی تفتیش به  -٥1

( و ECOSAI وASOSAI   INTOSAIجهانی تفتیش ) هایوابط بین المللی اداره با سازمانتأمین ر -٥٥

 عضویت در بورد رهبری ایکوسای،

 ، تدوین الیحه کدری اداره -٥١

 ، تأسیس و نشر فصلنامه تفتیش -٥٣

 داری و عواید،،  مساعدت ها، شهرایجاد ریاست تفتیش داخلی -٥٣

 ، باط خارجه و تکنالوژیایجاد آمریت تفتیش محیطی و عملکرد، ارت -٥١

تفتیش جهانی، رهنمود  هایو چاپ معیارکارکنان  رفتارنامهچاپ تعلیماتنامه تفتیش،  -٥6

تنامه بازرسی سفارتها، تدارکات، تفتیش عملکرد، اب قطعیه، تاریخچه اداره، تعلیماحس

 تفتیش رعایت قوانین، چاپ فرهنگ اصطال حات فشرده مالی و  ایجاد مشاوریت حقوقی.

 ها و مشغله های فرعی: فعالیت

میباشد. او همچنان مولف سه کتاب  افغانستان عضو کمیسیون عالی معارف دکترشریفی

در بخش فیزیک و کیهان شناسی بوده و مقاالت زیادی از وی در جراید و روزنامه های 

 چاپ رسیده است.  ملی به

انگلیسی و روسی نیز های رسمی کشور، به زبان های  ای زبان دکتر شریفی بر عالوه

 تکلم میکند و عالقمند ادبیات، تاریخ و شعر نیز مبیاشد.
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 پیشگفتار

اداره عالی تفتیش ریاست جمهوری اسالمی افغانستان یک نهاد عالی بازرسی کننده امور مالی و 

ها و موسسات و سایر مراجع که از بودجه دولت  ها، تصدیحسابی وزارتها، ادارات، شاروالی

( تا اکنون که بنام اداره عالی تفتیش مسمی گردیده، ٥٣١٥مایند؛ بوده و از سال ایجاد )یناستفاده م

های مالی نقش اساسی را در قسمت اجرای تفتیش رعایت قوانین، تفتیش خاص، تفتیش صورت

های خارجی و تفتیش عملکرد ایفا ب قطیعه دولت( تفتیش امور ساختمانی، تفتیش مساعدت)حسا

و با ارایه مشاهدات و سفارش های اصالحی شفافیت، حسابدهی و مدیریت مالی را در ادارات 

 بهبود بخشیده است.

شفافیت در حسابدهی و حسابگیری از ممیزاتی است که اعتماد مردم را نسبت به دولت و 

طرف و با ثبات که از ومت تامین مینماید، این امر از طریق اداره عالی تفتیش مستقل، بیحک

تواند چنانچه  صورت اجرای مصارف، تحقق و تحصیل عواید دولت اطمینان دهد، فراهم شده می

اداره عالی تفتیش در هرسال حساب قطعیه دولت را که نتیجه تحقق عواید و مصارف پیش بینی 

بازرسی، نواقص و کاستی های آنرا مشخص و گزارش نتایج بازرسی آنرا به ؛ باشدشده دولت می

مقام محترم ریاست جمهوری و شورای محترم ملی ارسال مینماید تا نماینده گان مردم که بودجه 

و برعالوه گزارش تفتیش  دولت را تصویب نموده اند از صورت مصرف آن اطمینان حاصل نمایند

همچنان اداره عالی تفتیش با اجرای تفتیش  د.ه آینده کشور کمک مینماییب بودجآنها در تصو



رعایت قوانین در بخش عواید و مصارف دولت و مساعدتهای بانک جهانی نیز ضعف های کنترول 

م عد داخلی را در ادارات مشخص و تفاوت های پولی را از مدارک مختلف مانند جریمه تاخیر،

اوت قیمت، اضافه پرداخت ها، عدم وضع محصول گمرکی و کم سنجشی مالیات، تف تحویلی و

تفاوت ها در بخش تهیه و توزیع اجناس و سایر موارد را در جریان بازرسی تثبیت وجهت تحصیل 

به ادارات بازرسی شده سفارش نموده است که ساالنه در نتیجه تحقق یافته های اداره عالی تفتیش 

ادارات و موسسات تحصیل و به خزانه دولت  ربط از طریقملیون ها افغانی از مراجع و اشخاص ذی

که به اداره عالی تفتیش اطمینان داده اند. اداره عالی تفتیش در دوره  ،وحسابات مربوطه وارد نموده

اسالمی افغانستان از ایجاد اداره موقت تا اکنون، تحت  حکومت حامد کرزی رئیس اسبق جمهوری

مقررات و معیارات  پیروی از قوانین و اری سایر کارمندان وهمک رهبری و هدایت مقام اداره،

هایی در جهت برنامه ریزی، اجرا و سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای به پیشرفت

ها، توسعه روابط اداره، ساده سازی و معیاری سازی اجراات گزارشدهی تفتیش، ارتقای ظرفیت

ها و دستاوردهای دوره کاری ، انعکاس فعالیت تاریخی نایل گردیده است که به خاطر اهمیت

های جدید به خاطر اصالح و تداوم دستاوردهای و طرح برنامه ٥٣9١ – ٥٣٣١عمده اداره از سال 

ای از طرف کمیسیون موظف در این زمینه تهیه و چاپ گردد تا از این قبلی نیاز است تا رساله

ها و نقش اداره عالی تفتیش آگاهی  از وظایف، فعالیتمندان طریق ادارات دولتی وسایر عالقه

 حاصل نمایند.

 

 پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی

 رئیس اداره عالی تفتیش

  



 
 

 

 

 

 مقدمه
 

 ٥٣١٥سال  در ،سطح کشور حسابی در مالی و نهاد بازرسی کننده امور ترین عالی ،اداره عالی تفتیش

زیر اثر صدارت اعظمی وقت ایجاد و به فعالیت آغاز  ،ریاست عمومی تفتیش محاسبات بنام هـ ش

ادارات  و ها وزارتحسابی  بازرسی امور مالی و تفتیش وتأسیس اداره مذکور،  از که منظور نمود

 .داد میحراست دارایـی عامه تشکیل  حمایت واهــداف آنرا وی بـود ـدولت

بنام دیوان محاسبات  مذکورشورای ملی وقت اداره به اساس تصویب  ،ـ شه ٥٣٣٣سال  در

 و ها صالحیت( ماده در مـورد ٣١( )٥٣٣٣قانون محاسبات عمومیه سال ) رد چنانچهمسمی گردید 

 ادارات در برابرآن تصریح گردیده است. های سایر مکلفیت وظایف دیوان محاسبات و

ه ـلین اصولناماو نام داده و یریدیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات تغ ٥٣٣٥درسال 

 به تصویب رسید. تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز ٥٣٣٣سال  در آن تحت همین نام نافــذ و

ین قانون اسم ریاست عمومی تفتیش محاسبات ا در .( قانون دیگـری نافذ شد٥٣١6در سال )

ریاست دیوان  ( قانون مذکور6مطابق به ماده ) .رفته است تذکرمثل گذشته بنام دیـوان محاسبات 

 محاسبات مربوط به مقام ریاست جمهوری گردیده بود.

 و تفتیش اتحاد شـوروی و INTOSAIمقـرره جدید تفتیش که آمیخته با معیارات  ٥٣١9درسال 

بعدأ درسال  تفتیش و دیوان محاسبات بنام ریاست عمومی کنترول و سوسیالستی بود نافذ و ممالک

 تفتیش مسمی گردید. و اداره کنترولبنام  ٥٣6١

جهت طی مراحل بعدی  تفتیش را ترتیب و طرح قانون کنترول و ،تفتیش وقت اداره کنترول و

وزارت عدلیه طرح مذکور را پس از تائید شورای وزیران جهت تصویب  ،به وزارت عدلیه فرستاد



تصویب رگه شورای ملی از طرف ولسی ج ٥٣١1متذکره درسال  قانون به شورای ملی ارسال نمود

انحالل شورای ملی  بنابرسقوط حکومت دوکتورنجیب اهلل و ولی جرگه فرستاده شدو به مشرانو

طرح جدید  ٥٣١٣سال  کنترول وتفتیش در اداره .قانون کنترول وتفتیش از تصویب بازماند ،وقت

 وزارت عدلیه و تفتیش را مجدداً روی دست گرفت که پس از طی مراحل در قانون کنترول و

شورای وزیران به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان توشیح و در  تصویب

 جریده رسمی نشرگردید.      

بنام اداره عالی تفتیش مسمی  ٥٣9٥اداره کنترول و تفتیش بعد از انفاذ قانون اداره عالی در سال 

 گردید.

چنانچه در اخیر  ،نموده استتکاملی خویش فراز و نشیب زیادی را تجربه  این اداره در مسیر

ریاست عمومی کنترول تفتیش شورای وزیران به دو  ،سیاست حکومت وقت بنابر ٥٣6٣سال 

یک بخش آن مربوط به وزارت مالیه و بنام ریاست تفتیش وزارت مالیه مسمی  ،بخش منقسم شد

و بخش  داد میحسابی ادارات دولتی تشکیل  که وظایف آنرا عمدتاً بازرسی امورمالی و گردید

وظایف عمده کمیته دولتی  ،دیگر آن بنام کمیته دولتی کنترول تحت اثر شورای وزیران قرارگرفت

، بهبود فعالیت ادارات دولتی اموراجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی های عرصهکنترول را اجراآت در 

 گردید، میعرضه  های مردم از نگاه مواد اولیه مورد نیاز که از طریق موسسات دولتیمندیتامین نیاز

خدمات صحی ترانسپورتی و امور تجارت و  ،ساختمانی ،تولیدی های فعالیتهمچنان چگونگی 

 .نمود میاحتوا  ،بعضاً نظارت از چگونگی تحقق مصوبات شورای وزیران

کمیته دولتی کنترول شورای وزیران  ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه و ٥٣6١در سال 

آن زمان اداره از  ولی در ،تفتیش مسمی گردید ده و بنام اداره کنترول ومجدداً با هم مدغم گردی

مقرره بود و از جانب دیگر پس از سقوط حکومت دوکتور نجیب اهلل  یک طرف فاقد کدام قانون و

 عدم موجودیت حاکمیت مرکزی و ،امنیتی مساعدنا شرایط و تحمیلی های جنگبنابر  ٥٣١٥درسال 

یک تعداد  ،نمود اختیار خود بهقرائی را تفتیش سیرقه کنترول و اداره ،کم توجهی مقامات مسوول

پروسه  ،تجهیزات اداره به یغما برده شد وسایط و ،مسلکی اداره مجبور به فرار شدند کادرهایاز 

 ،محلی به سکتگی مواجه گردید واحدهای خصوص بهقابل تفتیش  واحدهایدر اکثر  ها بازرسی



قابل بازرسی حاضر به تفتیش نبودند و یا اینکه با گروپ های مؤظف بازرسی در  واحدهایاکثر 

که الزم  طوری ها بازرسیمعلومات مورد نیاز همکاری الزم نداشتند و درتحقق نتایج  ارایه اسناد و

 . شد نمیبود ترتیب اثر داده 

پیش به  از یشترب تفتیش اداره کنترول و ،پس از سقوط دولت اسالمی وقت و حاکمیت طالبان

 اداره امور تحت اثر دست داده و ازنیز خویش را نسبی زیرا اداره استقاللیت  ،یدئقهقرا گرا

باالی اداره اعمال نفوذ  بتواند هرچه بیشتر اینکه به منظور امورعمومی اداره  رئیس ،قرارگرفت

را معاون اداره  از و فوق خارج رتبه به ما را ازتفتیش  اداره کنترول وبست رئیس عمومی  ،نماید

 ،مافوق به فوق تعدیل نمود از (تشکیل اداره یک معاون وجود داشت زمان حاکمیت طالبان در در)

 عوضشانبه  تبدیـل و وظایفشان از (مسلکی وغیرمسلکی های بخشرؤسای )رؤسای اداره  اکثر

ف مدیریت سبب ضع .گردیدنـد یا کم سواد بودند مقرر غیـرمسلکی که عمدتأ بی سواد و افراد

گرچه  ،بازرسی گردیده بود سکتگی در امور تفتیش و ندگی در اجرای وظایف ونظمی و پراکبی

تفتیش در آن زمان نیز عضویت سازمان بین المللی مؤسسات عالی تفتیش  اداره کنترول و

(INTOSAI)، تفتیش سازمان آسیایی مؤسسات عالی (ASOSAI )تفتیش سازمان بین المللی و 

ولی این عضویت صرف به پرداخت حق العضویت  ،را دارا بود (ECOSAI) عضو ایکوکشورهای 

همچنان ارسال برخی  مختلف و های مناسبتتبریکی به  های کارتارسال  ،متذکره های سازمانبه 

 .گردید میخالصه  ،از جانب ادارات مذکور به اداره عالی تفتیش ها نشریه

 های فعالیتبدون توجه به حجم  ،توظیفات جهت بازرسی ٥٣٣٥عالوه برآن تا قبل ازسال 

برخی از مراجع مرکزی بنابر موجودیت  در گرفت، میمراجع معموالً برای مدت سه ماه صورت 

عده ای ازمفتشین عالوه از وظایف محوله در  ،نبود نظارت الزم و زمان بیشتر از نیازمندی بازرسی

بدون آگاهی اداره به  بعضاً به شکل غیر رسمی و اوقات رسمی به کارهای شخصی پرداخته و

درواحد های محلی نیز گروپ های مؤظف  نمودند، میوالیات وحتی به خارج از کشور مسافرت 

تفتیش در وقت وزمان آن به مراجع نرفته و یا اینکه کارشانرا در زمان کمتر از میعاد تعیین شده 

 کارهایمدت باقیمانده را مشغول  ،ه نماینداکمال و به عوض اینکه دو باره به اداره مراجع

. در برخی از موارد گروپ های تفتیش کارشان را درمیعاد معینه تکمیل شدند می شان شخصی



و بعضاً این تمدید میعاد بازرسی از یک  گردید میمیعاد بازرسی تمدید  تقاضایشانننموده و به اثر 

  .ربع به یکسال و اضافه تر از آن نیز ادامه میافت

های انجام شده اصالً گزارش ارایه ننموده و  عده ای از گروپ های مؤظف تفتیش از نتایج بازرسی

های مربوطه ارایه  یا اینکه گزارشات شان پس از تأخیر طوالنی حتی بیشتر از یکسال به ریاست

 گردید.  می

زیرا ترتیب پالن رهنمودی به  ،درقسمت پالن گذاری تفتیش نیز مشکالت وجود داشت

پالن بازرسی که از جانب گروپ های مؤظف ترتیب  ،های مؤظف بازرسی اصالً معمول نبودگروپ

مربوطه و ازآن طریق جهت ابراز نظر واخذ منظوری به ریاست پالن  های ریاستابتدا به  گردید می

منظوری پالن یک ماه و یا بیشتر بعضاً  ،در ریاست مذکور که بنابر تراکم کار شد میوتحلیل ارسال 

 .گردید میاز آن را نیز دربرمیگرفت که تأخیردرمنظوری پالن سبب سکتگی در اجراآت تفتیش 

مربوطه  های ریاستنیز از طرف گروپ های تفتیش ابتدا به  ها بازرسی نتایج مزید برآن گزارش

نوع  این که شد میفرستاده تسلیم داده شده و از آن طریق جهت تحلیل به ریاست پالن و تحلیل 

سکتوری رونما ساخته و ازجانب دیگر  های ریاستاجراآت از یک طرف بیکاری مخفی را در 

سبب افزایش بیش از حد کاردرریاست پالن وتحلیل گردیده که در نتیجه بنابر نبود پرسونل 

ل باقیمانده و مسلکی کافی در ریاست پالن وتحلیل بعضی از گزارشات بیشتر از یکسال بدون تحلی

 .ماند می باز شده ویا اصالً از تحقق ها بازرسیبا عث تأخیر درتحقق نتایج 

محترم  پس از تقرر خصوص به ،ایجاد حکومت جدید طالبان ورژیم  سقوط از خوشبختانه بعد

از اثرسعی وتالش موصوف نه  ،پوهندوی دوکتورمحمدشریف شریفی به حیث رئیس عمومی اداره

معاونین  از مافوق به خارج رتبه و بست رئیس عمـومی اداره ازو  اءاحیاً اداره مجدد استقاللیتتنها 

بلکه اداره  ،جمهوری اسالمی افغانستان قرارگرفت مستقیم رئیس اداره تحت اثر به مافوق تعدیل و

( از PRRعالوه برآن تا قبل از تطبیق ) ،به حیث یک واحد بودجوی مستقل نیز عرض وجود نمود

به اساس پیشنهاد اداره وحکم مقام عالی  ،میسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکیطریق ک

که در تاریخ نظام  شد میبه کارمندان اداره از پنج الی هفت چند معاش پرداخته  ،ریاست جمهوری

 .سیاسی کشور بی سابقه است



 ،(INTOSAI)اداره روابط خویش را با سازمان بین المللی مؤسسات عالی تفتیش همچنان  

کشورهای  تفتیش وسازمان بین المللی( ASOSAI) تفتیش سازمان آسیایی مؤسسات عالی

سایرکشورهای جهان نیز ادارات تفتیش هایی با توأمیت ،استحکام بخشیده( ECOSAI) عضـوایکو

مالیزیا و ترکیه  ،هند کشورهاینموده و اخیراً تفاهمنامه همکاری با ادارات عالی تفتیش  برقرار

های مفتشین اداره از طریق تدویرکورسرفیت مسلکی قسمت ارتقای ظ در .ه استنمودامضأ 

اعزام مفتشین  لسان انگلیسی و امورمسلکی )تفتیش( و همچنان ،های کمپیوتربخش آموزشی در

 ؤثر وم های گامدر خارج ازکشور نیز  ها کارگاهسیمینارها و  ،های آموزشیجهت اشتراک درکورس

به مراتب  ها گذشتهبه  نظر ادارهوکفایت کاری نتیجه ظرفیت مسلکی  عملی برداشته شده که در

 است.  یافتهارتقا 

به ابتکار رئیس  باشد میو پالیسی اداره  ها دیدگاه ها، فعالیتفصلنامه تفتیش که بازتاب دهنده 

اداره برای هریک از  ،آغاز نمودطرف به نشرات  به این ٥٣٣١عمومی اداره برای اولین بار از سال 

آمریت ها و مفتشین هرکدام  ها، ریاستو آمریت های خویش پالیسی جداگانه ترتیب که  ها ریاست

  .اند شدهبه سهم خویش مکلف به رعایت آن دانسته 

آئین رفتار و کردار از مسایل دیگری است که مفتشین اداره ملزم به رعایت آن بوده و همه  

 .نمایند میساله به رعایت آن تجدید تعهد 

فرنیچر، تجهیزات دفتری و وسایل کمپیوتری مجهز گردیده  اداره از لحاظ وسایط حمل ونقل، موبل و

 است.

الحظه رونما گردیده، تفتیش عمدتاً بر اساس رسک درساختارتشکیالتی اداره نیز تغییرات قابل م

شود، میعاد  گذاری که با نظرداشت آن مراجع دارای رسک بلند در اولویت کار تفتیش قرارداده می پالن

های آن تعیین گردیده و در نبود دالیل  وتعداد روز کاری برای هرمرجع با توجه به حجم فعالیت بازرسی

شود، مطابق به پالیسی اداره گروپ های مؤظف بازرسی مکلف  مؤجه به هیچ وجه تمدید نمی

های  های شانرا در میعاد تعیین شده بعد از ختم بازرسی به ریاست اند تا گزارش نتایج بازرسی گردیده

به مراجع مربوطه، درهریک  ها مربوطه ارایه دارند و به منظور تحلیل و ارسال بموقع نتایج بازرسی



اند تا  های سکتوری مکلف گردیده ست آمریت تحلیل ایزاد و ریاستازریاست های سکتوری ب

 گزارشات ارایه شده را طی یک ربع تحلیل وجهت تحقق به مراجع ذیربط ارسال نمایند.

دست گرفته شده که در این  به اینطرف مجدداً روی ٥٣٣١بازرسی حساب قطعیه نیز از سال 

 راستا اداره به دست آورد های چشم گیری نایل آمده است. 

تعمیر جدید اداره عالی تفتیش یکی از دست آورد های مهم دیگری است که از اثر توجه و 

 مربع زمین در ( متر١6٣٣محدوده ) پذیر رئیس عمومی اداره عالی تفتیش درنا خستگیتالش 

انکشاف دهات در پنج طبقه اعمار و مورد استفاده  ابل جوار وزارت احیأ والمان شهر کاساحه دار

اداره پس از ایجاد آن برای اولین بار صاحب تعمیر  ،قرارگرفت که با ساختمان تعمیر متذکره

 مرفوع گردیده است. کلی بهمشکالتی که از این ناحیه وجود داشت  شخصی گردیده و

تفتیش فاقد قانون بود و آنچه که به عنوان قانون کنترول و اداره عالی  ٥٣١٥تا قبل از سال 

تفتیش مورد استفاده قرارداشت درحقیقت یک فرمان تقنینی رئیس جمهور وقت بود که با توجه به 

عالی تفتیش  نهادهایتوقعات جامعه جهانی و  ،مالی ادارات های فعالیتتوسعه  ،انکشافات اخیر

لهذا از اثرسعی وتالش اداره قانون جدید اداره  ،کنونی نبود یها نیازمندیجوابگوی  ،بین المللی

( ماده تصویب و پس از توشیح رئیس ١١) و( فصل ٣) در «قانون اداره عالی تفتیش»تحت عنوان 

پس از  که ؛به نشر رسید ٥1/٥/٥٣9١ مؤرخ( ٥٥1٥جمهوری اسالمی افغانستان در جریده رسمی )

 گردید. مسمی تفتیش به اداره عالی تفتیشتصویب قانون متذکره اداره کنترول و

نمایندگی های دولت جمهوری اسالمی افغانستان درخارج  و سایر ها خانهبازرسی سفارت 

به اینطرف آغاز  ٥٣٣١کشور به ابتکار رئیس عمومی اداره عالی تفتیش برای اولین بار از سال 

خوبی در قسمت تنظیم بهتر که دراین راستا اداره به دست آورد های  وتاکنون ادامه دارد

 مالی و ایجاد شفافیت وحسابدهی درنمایندگی های مذکور نایل آمده است.  های فعالیت

عالوه برآن اجرای تفتیش عملکرد و تفتیش محیطی برای اولین بار پس از تصویب قانون اداره 

ش متذکره عالی تفتیش روی دست گرفته شد و به منظور پالن گذاری وتنظیم بهتر دونوع تفتی

 .آمریت های جداگانه در ساختار تشکیالتی اداره ایزاد گردیده است



( و استندرد های بین INTOSAIمعیاری سازی تفتیش در مطابقت با استندرد های انتوسای ) 

( و فارمت DIRترتیب فارمت مسوده گزارش تفتیش ) ،(ISSAIs) تفتیشالمللی برای ادارات عالی 

فورم  ،تشکیالتی ،ترتیب فارمت های جداگانه بودجوی ،(IRگزارشات )گزارش تفتیش ویا تحلیل 

کاری  های استقامتترتیب پالن رهنمودی برای گروپ های مؤظف بازرسی که  ،...خطرات و 

عالوه برآن تهیه ونشرپالیسی  سازد، میمفتشین را در راستای پالن گذاری و اجرای تفتیش مشخص 

تعلیمات نامه تفتیش سفارت  ،خارجی های مساعدتتعلیماتنامه تفتیش  ،معیارات انتوسای ،تفتیش

فرهنگ مختصر اصطالحات  ،تعلیماتنامه تفتیش شاروالی ها ،تعلیماتنامه تفتیش تدارکات ها، خانه

پالن راهبردی  ،(RISKاساس خطر ) بر تفتیش ،(بودجه ومالی ،حسابرسی ،حسابداری)مسلکی 

انکشافی راهبردی اداره  پالن ١1٥6 -١1٥٥انتوسای( از )ی تفتیش سازمان بین المللی ادارات عال

اداره عالی تفتیش  تاریخچه رهنمود بازرسی حساب قطعیه دولت ،(٥٣9٣-٥٣91کنترول و تفتیش )

 به شکل مجلد چاپ و به دسترس مفتشین قرارداده شده است. ...و

بانک  های مساعدتیفه بازرسی وظ ،اداره عالی تفتیش برمبنی یک موافقت نامه با بانک جهانی 

 ،بانک جهانی های مساعدتعالوه از جهانی را در همکاری با مفتشین خارجی نیز به عهده داشته و 

 که دراین راستا اجراآتانجام داده  نیز را ...ADB، IDA، UNDP، DANIDA های مساعدت بازرسی

 ارزنده و دست آورد های قابل مالحظه داشته است.

رئیس تفتیش داخلی  ،بورد عالی تفتیش را که متشکل از رؤسای سکتوری ،تفتیشاداره عالی 

آمر  ،آمر تفتیش حساب قطعیه ،مشاور حقوقی ،رئیس دفتر ،پالیسی وپالن رئیس وکنترول کیفیت

 ،تحت ریاست معاون مسلکی اداره ایجاد نموده است باشد، میتفتیش عملکرد و آمرین تحلیل 

ایجاب تعقیب  و ر جلسات جداگانه باالی مواردی که وصف جرمی داشتهعالی تفتیش با تدوی بورد

بحث نموده و نتیجه نهایی را پس از منظوری رئیس عمومی اداره به مراجع  نماید، میعدلی را 

عالوه برآن اداره عالی تفتیش به منظورمعیاری سازی اجراآت اداره اخیرآً  .دارد میذیربط گسیل 

رئیس تفتیش داخلی  ،رئیس پالیسی وپالن ،متشکل از رؤسای سکتوریکمیته میتودولوژی را که 

عملکرد و مشاورین  و آمرین تفتیش حساب قطعیه ،رئیس دفتر ،مشاورحقوقی ،وکنترول کیفیت



که این کمیته به شکل هفته وار  تحت ریاست معاون مسلکی اداره ایجاد نموده باشد، میخارجی 

 .نماید میکی تصمیم اتخاذ تشکیل جلسه داده پیرامون مسایل مسل

به اینطرف  ٥٣٣٥خوشبختانه از سال  ،است اداری مهم نظام های شاخصهمدیریت سالم یکی از 

نظم بهتری در اداره عالی  ،مدیریت سالم پوهندوی دوکتور محمدشریف شریفی و تحت رهبری

پالنیزه  ،ه وظیفهدسپلین اداری و جلوگیری از ترک خود سران ،پابندی به وظیفه ،تفتیش حاکم است

توجه  ،تنظیم دفاتر ،شدن اجراآت دیپارتمنت ها و ارایه گزارش از چگونگی تحقق پالن هفته وار

نصب کمره های  ،ایجاد طعام خانه وطبخ غذا برای کارکنان ،به نظافت وحفظ الصحه محیطی

 ست.از مسایلی است که نظم بهتراداری مؤثر بوده ا ...تأمین امنیت اداره و  ،امنیتی

الی اکنون انجام داده است بسنده ننموده و درنظر  ٥٣٣٥اداره عالی تفتیش با آنچه که از سال 

درجهت بهبود کیفیت تفتیش  اداره را بیشتر از پیش معیاری ساخته و های فعالیتدارد تا 

 قسمت ارتقای ظرفیت مزید برآن در ،مؤثر وعملی برداشته خواهد شد های گاموگزارشدهی 

های بین المللی پالن هایی را رویدست دارد و در این راستا مسلکی و اجرای تفتیش به استندرد

( تن از مفتشین جوان که به لسان ٣1چنانچه اخیرأ برای ) ،ابتدایی را نیز برداشته است های گام

اجرای  ،پالن گذاری) کورس ششماهه آموزش مسلکی ،انگلیسی وکمپیوتر بلدیت کافی دارند

را درداخل اداره تدویر و مفتشین متذکره را جهت فراگیری آموزش مسلکی  (ش وگزارشدهیتفتی

کنونی تصمیم جدی دارد  های نیازمندیاداره عالی تفتیش با توجه به  ،به کشور هند نیز اعزام نمود

های بین را به استندرد ها بازرسیتا سطح مسلکی وظرفیت کاری مفتشین متذکره را تا اندازه که 

 .ارتقا بخشد ،مللی و به شکل مستقالنه انجام داده بتوانندال

سکتاز  ،اسیکودا ،( و بازرسی سیستم های کمپیوتری افمسITظرفیت سازی در بخش تفتش )

 بعدی به آن متوسل شود. های برنامهاز مسایل دیگری است که اداره در نظر دارد تا در  ...و

تفتیش  ،خویش را در بخش تفتیش عملکرد های الیتفععالوه برآن اداره در نظر دارد تا آینده 

مالی و تفتیش محیطی توسعه بخشیده و مسیر تکاملی خویش را همگام با سایرادارت عالی تفتیش 

 به حیثیت واعتبار مسلکی خویش بیافزاید. ،پیموده

  



 

 

 

 

 

 

 اداره عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته
در ساختار رژیم شاهی کشور موجود ش کدام نهادی حسابگیر  -ه ٥٣١٥قبل از سال 

ی به ا  نبود، نخستین بار در دوره صدارت سردار شاه محمود خان کاکای ظاهر شاه اداره

منظور رسیدگی به امور اداری حکومت در پرتو قوانین ایجاد گردیده، این نهاد بنام 

د، گردید و گزارش ده به مقام صدارت وقت بو ریاست عمومی تفتیش محاسبات یاد می

ش بنام دمحاسباتو دعمومی تفتیش ریاست و  ه ٥٣١٥در آغاز تاسیس مطابق سالنامه سال 

به نام دمحاسباتو د عمومی تفتیش ریاست، بعداً در سال  ٥٣١١و  ٥٣١٣در سالنامه سال 

به نام ریاست دیوان  ٥٣٣٣به نام ریاست تفتیش اداری صدارت و در سال  ٥٣٣٥

به نام ریاست تفتیش دیوان  ٥٣٣٥نامه سال محاسبات همین طور به اساس اصول

و بعد به  به نام ریاست تفتیش عمومی محاسبات ٥٣٣٣ادامه درسال  و در محاسبات

به نام ریاست دیوان محاسبات و بعداً به  ٥٣١6جوزای سال  ٥١اساس مقرره مورخ 

به نام ریاست عمومی کنترول و تفتیش و در آخر  ٥٣١9اساس مقرره مورخ عقرب سال 

هیات ریسه شورای انقالبی به نام کمیته دولتی  ١١مطابق فرمان شماره  ٥٣6٣سال 

 ٥١/9/٥٣6١مورخ  ٣١9کنترول شورای وزیران یاد گردیده، هاکذا قرار فیصله شماره 

شورای وزیران ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه و کمیته دولتی کنترول با هم مدغم و 

  .یر نام نموده استیتفتیش تغاین اداره به نام اداره کنترول و 



جناب محترم حامد کرزی  ٥٣9٥/ ٥١/ ١مورخ  ٥٣1همچنان قرار فرمان شماره 

ماده توشیح و  ١١فصل و  ٣رئیس جمهور کشور قانون جدید اداره عالی تفتیش به داخل 

 .نافذ گردیده و نام اداره؛ به اداره عالی تفتیش مسما گردیده است

 2932 سال تحلیل وضعیت

 ،ادارات ها، وزارتترین ارگان بازرسی امور مالی وحسابی  یعال تفتیش ره عالیادا

 ،لحاظ اجرای وظایف از ٥٣٣٥سطح کشور بوده که درسال  در ها و موسسات یتصد

 :یل قرار داشته استذ دهی در حاالتارتباطات و مسایل تشکیالتی و گزارش

  ترول وتفتیش در چوکات ریاست زیرا در آن وقت اداره کن ،عدم استقاللیت وظیفوی

 .داد یمهای مربوطه را انجام  یبازرس ،عمومی اداره امور

  درآن زمان اداره کنترول و تفتیش واحد بودجوی نبوده  :عدم استقاللیت بودجوی

 شد.  یممعاشات و مصارف آن از طریق اداره محترم امور پرداخت 

  های ساالنه وگروپ های تفتیش  یبازرسگذاری برای نبود سیستم پالن 

   های انجام شده اداره یتفعالی توحیدی ششماهه و ساالنه ها گزارشعدم توجه به ترتیب و ارایه. 

   ها  یبازرسضعف سیستم کنترول داخلی و مدیریت در امور 

   ها در مراجع و محدود بودن ساحه بازرسی که در آن وقت  یبازرسطویل بودن زمان

 .گرفت یم( مرجع تحت بازرسی قرار ٣١1) حدود

  نبود و عدم استفاده از وسایل تکنالوژی معلوماتی در دفاتر 

  های اداره  یازمندینوسایل و وسایط جهت رفع  ،نبودتجهیزات 

  سیمینارها،  ،عدم موجودیت امکانات و توجه به تدویر کورسهای آموزشی انگلیسی

 کارمندان.کمپیوتر و تفتیش برای 

  پروگرام و هاکنفرانس ،ی مفتشین و روسای اداره در سیمینارهااشتراک برخ نبود زمینه-

  کشور.خارج  در ی آموزشیها

   یانتوسا و ادارات عالی تفتیش از جمله ها سازمانقطع روابط بین المللی اداره با، 

 کشورها.ی برخ یکوسای وادارات عالی تفتیش، ااسوسای



   استندردهای انتوسای مطابق دهینبود سیستم و میکانیزم گزارش INTOSAI   

    ها. یبازرسعدم موجودیت رهنمود 

   یه دولت. حساب قطع عدم توجه به بازرسی 

  و عدم نشر فصلنامه تفتیش.  نبود 

  یق برای کارمندان اداره.دق عدم موجودیت الیحه وظایف 

   اداری اصالحات کارمندان و نبود ریفورمپرداخت معاش ناچیز برای PRR  

   های اداره. یتفعالنبود پالن استراتیژی برای انکشاف 

  .بی توجهی به ساده سازی اجراات و اصالح اداره 

  در اداره کتابخانه عدم موجودیت. 

  .عدم توجه به تجدید قانون تفتیش و کنترول 

  .نداشتن تعمیر برای دفاتر و شعبات 

   های خارجی. یندگینماعدم توجه به بازرسی 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـخش اول
 

دستاوردها و فعالیت ها در 

 عرصه تخصصی و مسلکی تفتیش
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 فصل اول 

 رعایت قوانیندستاوردها و فعالیت ها در عرصه تفتیش 

ی خویش ها یبازرسی از نظام سیاسی کشور اجراات و  مرحلهاداره عالی تفتیش در هر 

را انجام و به دستاوردهای نیز نایل گردیده است که به تفکیک هر سال ذیال ارایه 

 :شود یم

 2931 سال فشرده اجـراات اداره در

دولت انتقالی  استیر 9/9/5998 – 561یش بر اساس حکم شماره تاداره کنترول و تف

به اسالمی افغانستان از ریاست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزیران، مجزا و 

ی ها برنامهگردید که  جادیا ریاست دولت چوکات در یک نهاد مستقل و بیطرف ثیح

  :شود یموردها و مشکالت اداره ذیال ارایه دستا ،و اجراات ها یبازرس ،کاری

  



 89 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره  

 ی کاری ها برنامه  :الف

 .مرجع در مرکز و والیات (946طرح پالن بازرسی امور مالی و حسابی )      

 PKFمفتشین کمپنی همکار  اشتراک به W.Bی ها مساعدت ،ARTFبررسی فندهای بازسازی         

 .توظیف گروپ های تفتیش جهت بررسی در مراجع شامل پالن

 .ها بمراجع ذیربطجهت رفع نواقص وکاستی ها یبازرسابالغ نتایج 

 بازسازی و تجهیز دفاتر.

 .ایجاد کتابخانه

 ادارات و اسوسای( ،ایکوسای ،ی )انتوسایها سازمانتوسعه روابط بین المللی اداره با 

 .عالی تفتیش سایر کشورها

 .اجرای کنترول عینی

 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگانو موسسات و سایر  ها یتصد، ادارات ها وزارت شامل مرجع 946 تعداد

 .ی شدبازرس و والیات

گزارش بررسی تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  (598)به تعداد 

 .به مراجع مربوط ارسال شد ها تفاوتو تحصیل  ها یکاست

مصارف،  و دو مرتبه پیرامون جابجا شدن کادرها و تحقق سالم عواید 5928در سـال 

اداره، کنترول عینی  نیتوسط مفتش ی خارجیها مساعدتطرز تهیه اجنــاس، قید و ثبت 

 .صورت گرفت

مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق به لوی  که افغانی ونیمل 42 یحاو قضیه (86)تعداد 

 .حارنوالی ارسال شد

 .دایر شد PKFکمپیوتر و تفتیش به همکاری مشاورین  ،کورس های آموزشی لسان انگلیسی       

کشور  شیتفت انتوسای وایکوسای و ادارات ،یاسوسا موسسات تفتیش بین المللی با

 .روابط تامین و تقویه گردید ...پاکستان و  ،ایران
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ی کادر ی الیحهرترتیب و اخذ منظو ،رهنمود جدید کنترول و بررسی بیترت اداره به

ارسال درخواست مرحله اول به کمسیون محترم اصالحات اداری  مفتشین تنظیم و

 .مبادرت ورزید

 .ی مختلف النوعها کتاب( جلد 5513) ابتدایی راژیتایجاد و افتتاح کتابخانه اداره به      

 اجرای کنترول عینی در ادارات      

همکاری  ،تحت رهنمائی مقام اداره 5928دلو  93-84تاریخ  به کنترول عینی اولین مرتبه

 ،ادارات ها، خانهوزارت  در ریاست پالن و تحلیل و ریاست های محترم سکتوری

 :باشد یمو مؤسسات اجرا گردید که شامل موارد ذیل  ها یتصد

 .ها یکارچگونگی توزیع اصولی معاشات و اضافه 

 تحقق مصوبات و احکام شورای وزیران.

 با نمونه. قراردادهاطبیق اجناس تحویل داده شده ت

 ترتیب بودجه و تشکیل سال مالی و طی مراحل آن.

 تصفیه اسناد تحت دوران معتمدین.

 تحقق عواید پیشبینی شده و اندازه باقیمانده.

 برآورد ثانی کارهای ساختمانی و ترمیماتی.

 لت.به واردات دو ها مساعدتقید و جمع تشریح و انتقال قیمت 

 و تصفیه حساب معتمدین. ها یمحسوب

 راپور مصارف و قطعیه به وزارت مالیه.

 آغاز موجودی اخیر سال.

    ن به مقام نتایج آ کنترول عینی اداره عالی تفتیش نتایج موثری را در قبال داشت و

 محترم ریاست جمهوری ارایه شده است.       
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 ارایه نظریات اصالحی و رهنمودی 

 شاروالیها ،موسسات ،ادارات ها، وزارت، ها یبررساداره کنترول و تفتیش همواره با ارسال نتایج 

ی محترم دولتی را با ارایه نظریات اصالحی جهت بهبود اجراات و رفـع نواقص ها ارگان ریسا و

  است.ها متذکـره شان رهنمائی و همکاری نموده و کاستی

 رهنمودهاترتیب فارمت ها و  طرح و  

 ها یبازرسی توحیدی نتایج ها گزارشاداره عالی تفتیش فاقد  ؛قبل از ایجاد اداره موقت 

ی توحیدی نتایج ها گزارش به شکل ششماهه و ساالنه بوده و برای اولین بار سیستم تهیه

 به صورت 5928ششماهه وساالنه در سال  به شکلی تفتیش رعایت قوانین ها یبازرس

از طریق ریاست پالن وتحلیل طرح و مورد تطبیق  ابتدائی تحت رهنمائی مقام اداره،

 .قرارگرفت

 .ربعوار و ساده ترویج گردیده است به شکلهمچنان در این سال پالن بازرسی اداره         

توسط  ها یبازرسرهنمود تفتیش وکنترول در عرصه  ،برعالوه بر اساس هدایت مقام اداره

 است.کمیسیون موظف تهیه و ترتیب گردیده 

 ی توحیدیها گزارشترتیب و ارایه 

در دوره موقت را بنا بر  ها یبازرسی توحیدی نتایج ها گزارشاداره کنترول و تفتیش 

 ارسال نموده است. ،ضرورت ترتیب و به ریاست محترم عمومی اداره امور

 مشکالت اداره   :ج

  یداخل  .5

 .تعمیر به خاطر تنظیم شعبات ادارهنداشتن 

 .کمبود وسایط تجهیزات و لوازم دفتر

 اند. شدهمقرر  قبل ی از مفتشین که در سال هایا عدهپائین بودن سطح تجارب مسلکی        

 یخارج  .8

ی ها یبررس جینتا ی محترم تحت بررسی در قسمت تطبیقها ارگانای از بی توجهی عده

 .انجام شده است
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ی محترم در زمینه ارایه اسنـاد و معلومــات که ها ارگانی کافی بعضی آمادگنداشتن 

 .گردید ی بررسی ادارهها پالنسبب تاخیر و به تعویق افتادن 



 

 

 

 

 

 

 

 2939فشرده اجـراات اداره در سال      

های خویش را تنظیم  اداره کنترول و تفتیش بر اساس اهداف مربوطه و پالن بازرسی ساالنه فعالیت

 شود:   های کاری، اجراات و دستاوردها به ترتیب زیر ارایه می نموده که برنامه

  های کاری  برنامه  الف:

ت، ها، ادارا ( مرجع اعم از وزارت خانه415اداره شامل ) 5929پالن بازرسی سال 

های دولتی و  های اجتماعی، شرکت ها، کوپراتیف ها، سازمان ها و موسسات، بانک تصدی

دولت  82/58/5928( مورخ 1959ها بوده که بر اساس حکم ) مختلط و سایر ارگان

 انتقالی اسالمی افغانستان منظور گردیده است. 

  .UNDPهای  و پروژه ARTF ،WBبازرسی فند بازسازی 

 ها جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط. رسیابالغ نتایج باز

 PRRغاز پروسه اصالحات اداری آ

 دولت. 5928و  5925بازرسی حساب قطعیه سالهای 

  .ارتقای ظرفیت

 توسعه روابط بین المللی اداره.

 .تدویر سیمینار تفتیش داخلی
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 دستاورد ها اجراات و ب: 

ها در مرکز  تصدیها و موسسات و سایر ارگانها، ادارات  مرجع شامل وزارت 449تعداد 

 و والیات بازرسی شده است.

تن از کارمندان در  555بر اساس پیشنهاد مرحله دوم اصالحات اداری شمولیت تعداد 

عمال تعدادی از کارمندان طبق طرزالعمل  5929اصالحات اداری پذیرفته شده و تا اخیر سال 

 اند. آزاد در اداره مقرر شدهبر اساس رقابت PRR) )اصالحات اداری

بررسی تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،( گزارش921به تعداد )

 ها به مراجع مربوط ارسال شده است. ها و تحصیل تفاوت کاستی

روپیه پاکستانی  142693دالر و  9553868افغانی،  459958391ها مبلغ  در نتیجه بازرسی

 تحصیل است تشخیص گردیده است.که به خزانه دولت قابل 

ملیون افغانی که مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق به  6( قضیه حاوی مبلغ 59تعداد )

 لوی حارنوالی ارسال شده است. 

  های خارجی بازرسی مساعدت

در مراجع مختلف به  ARTFو  UNDP ،W.Bفندهای  5929طی ششماه اول سال 

 است.بازرسی شده  PKF همکاری نهاد همکار 

 PKFکمپنیکورس های آموزشی لسان انگلیسی، کمپیوتر و تفتیش به همکاری مشاورین 

و سایر موضوعات تدویر  iCISAآموزشی محاسبه، کورس های و مفتشین در  دایر شده است

  اند. یافته در کشورهای هند، پاکستان، کوریا، بلغاریا، روسیه و لیتوانیا اشتراک ورزیده

 دولتبازرسی حساب قطعیه 

نظر به موجودیت برخی  دولت بازرسی و 5928و  5925های  حساب قطعیه سال

تفتیش قرار نگرفته است. ها مورد تائید هیات اداره کنترول وکاستی نواقص و
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 روابط با سازمانهای بین المللی

توسای، ایکوسای های بین المللی ان ( که عضویت سازمانCAOاداره کنترول و تفتیش )

برعالوه ارتباط این اداره با  ،ها توسعه بخشیده را با آن روابط خود و اسوسای را داشت؛

جاپان، سویدن، فلپین، ایران، کانادا، اندونیزیا،  ادارات عالی تفتیش کشورهای، بنگالدیش،

ه وغیره توسعانگلستان  NAOامریکا، پاکستان،  GAOهندوستان، زیالند جدید، برازیل، 

 .یافت

ها وادارات دولتی کــه به اشـتراک رئیس عمومی  مفتشـین داخلی وزارت سیمینار

معاونین، رؤسا، و مفتشین اداره کنترول و تفـــتیش، رؤسا و نمایـندگان ادارات تفتیش 

 6/1/5929های مهــم دولــتی به تاریخ  داخلی، مهمانان خارجی و بعضی از شخصیت

ابلمهای ادارات تفتیش داخلی، تشخــیص عوامـل بروز پر جهت ارزیابی مشکالت و

های بیرون رفت آن تحت نظر اداره کنترول و تفتیش تدویر  مشکالت و جستجوی راه

 وسفارش های مثبت در زمینه ارایه شد.

 ترتیب رهنمود تفتیش و فارمت ها 

را موظف  بعد از ایجاد اداره موقت و انتقالی، رئیس اداره کنترول و تفتیش، کمیسیونی

ها را در عرصه بازرسی  نمود تا به خاطر بهبود کیفیت اجرای تفتیش رهنمود بازرسی

ها و موسسات، گمرکات،  دیها، تصات بودجوی مرکزی و محلی، شاروالیادار

ها و غیره طرح و نهائی سازند که رهنمود متذکره بر مبنی تجارب گذشته مستوفیت

 اعضای کمیسیون ترتیب گردید. 

فاقد سیستم وشیوه پالنگذاری  5929کنترول وتفتیش از بدو تاسیس الی سال  اداره

ن ه و غیر معیاری ترتیب و بر اساس آها به شکل سه ماه بوده و اکثرا پالن بازرسی

برای اولین بار پالن بازرسی  5929گرفت که خوشبختانه در سال  توظیفات صورت می

وکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره ساالنه تفتیش تحت رهنمائی محترم پوهندوی د

تحلیل در یک فارمت مشخص و به تفکیک هر  طریق ریاست پالن و کنترول و تفتیش از
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ربع ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفت و به همین ترتیب روسا و آمرین اداره اجراات شان 

 های ساالنه، ماهوار و هفته وار تنظیم نمودند. را نیز در پالن

 ها  ود بازرسیافزایش کمی حد

 946حسابی به شکل تفتیش رعایت قوانین در ادارات از  های امور مالی و حدود بازرسی

 در مرکز و والیات افزایش یافته است. 5929مرجع درسال  415به  5928سال  مرجع در

 ها کاهش زمان بازرسی     

ها  معامالت، زمان بازرسیبا توجه به درجه خطرات در  های نمونه گیری و با استفاده از روش

 .به یک الی سه ماه کاهش یافت ماه 9-9در مراجع تحت بازرسی از 

 های توحیدی ترتیب و ارایه گزارش       

های اجراات  نیز گزارش توحیدی اجراات انجام یافته در دوره انتقالی و گزارش 5929در سال 

 .شد ششماهه ترتیب و به ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال

  2933 -2939اداره   پالن انکشافی استراتیژیک      

دیدگاه: فراهم آوری اطمینان برای مردم افغانستان که تمام خدمات عامه با رعایت اصول 

 گردد. اسالمی و استندردهای حسابرسی مالی جدید تهیه می

تحت نظر فلدنکم، تیم لیدر  PKFاین پالن دراداره کنترول وتفتیش از طریق پروژه همکار 

 های الزم جنبه عملی را به خود نگرفت. پروژه ترتیب اما نسبت نبود ظرفیت

 مشکالت اداره  ج: 

  داخلی  .5

 کمبود تجارب مسلکی برخی مفتشین.

 های جهانی. های بازرسی و حسابی درکشور به مقایسه پیشرفت کهنه شدن سیستم

 نبودن زمین برای اعمار تعمیر دفتر.

 خارجی  .8

 تعدد گروپ های بازرسی در مراجع.

 عدم ارایه به موقع اسناد و معلومات به گروپ های تفتیش.
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 ناتکمیل بودن اسناد ودفاتر مالی و حسابی.

 ها. عدم توجه برخی مراجع در قسمت تحقق نتایج بازرسی
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 2931سال  فشرده اجـراات اداره در         

 :شود یمی اداره کنترول و تفتیش به ترتیب ذیل ارایه ها یبازرساجراات و نتایج          

 ی کاری ها برنامه  :الف

 ها یتصد ،ادارات ها، وزارتخانه( مرجع اعم از 599اداره شامل ) 5924پالن بازرسی سال 

مقام  6/5/5924( مورخ 81که بر اساس حکم شماره ) باشد یم نهادهاو موسسات و سایر 

  .جمهوری منظور گردیده است استیر محترم

  UNDP یها پروژهو  ARTF یبازساز فندبازرسی 

 .جهت رفع نواقص و کاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج 

 ی توحیدی ششماهه اداره به مقام ریاست جمهوری.ها گزارشترتیب و ارسال 

 PRRپروسه اصالحات اداری 

 دولت. 5929بازرسی حساب قطعیه 

 .روابط بین المللی ادارهتوسعه 

 .ارتقای ظرفیت کارکنان

 

 



 99 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   

 اوردهادست و اجراات  :ب

در مرکز  ها ارگانو موسسات و سایر  ها یتصد ،، اداراتها وزارت شامل مرجع 159 تعداد

 .ی شده استبازرس والیات و

طرزالعمل  طبق نیز تعدادی از کارمندان اداره کنترول و تفتیش 5924در سال 

  اند. شده مقرر بر اساس رقابت آزاد در اداره PRR اصالحات اداری

ایکوسای  ،شماره سوم فصلنامه تفتیش به موسسات بین المللی تفتیش )انتوسای

 ،ایاالت متحده امریکا ،برازیل ،اندونیزیا ،واسوسای( وادارات تفتیش کشورهای هند

و راپورهای معلوماتی و تصاویر برای غنامندی نشرات  وجاپان کانادا ،ایران ،انگلستان

  .شده است ارسال ایکوسای به کشور پاکستان

اداره  ،مقام محترم ریاست دولت 93/2/5925( مورخ 4594) شماره بر اساس حکم

ی امور مالی و ها یبازرسپهلوی  در پالن مطروحه در سال طبق بر کنترول و تفتیش

کنترول عینی قرار داده و نتایج آن را به  ها تحت ارگانحسابی ادارات برخی موارد را در 

 .مراجع ذیربط ارسال نموده است

تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،گزارش بررسی (689)به تعداد 

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتوتحصیل  ها یکاست

افغانی که به خزانه دولت قابل تحصیل بوده تشخیص  ونیمل 595مبلغ  ها یبازرسدر نتیجه 

 .است دهیگرد و تثبت

تحقیق به  مـاهیت جرمی داشته جهت که ملیون افغانی 23مبلغ  یحاو قضیه (83)تعداد 

  .لوی حارنوالی ارسال شد

اداره کنترول و تفتیش به ی ها یبازرسافغانی در نتیجه  ونیمل 996 مبلغ 5924در سال 

 .خزانه دولت تحصیل شده است
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 ها سفارش      

ی الزم را به منظور حل مشکالت و نواقص در نتایج ها سفارشاداره کنترول و تفتیش 

 .وگزارش های توحیدی درج و به مراجع ذیربط ارایه نموده است ها یبازرس

  (تفتیش)فصلنامه       

در سال  باشد یمهنده مطالب مسلکی و دستاوردهای تفتیش فصلنامه تفتیش که انعکاس د

 ،ادارات ها، خانهجهت مطالعه عالقمندان به وزارت  و نیز طبق معمول چاپ 5924

ادارات عالی تفتیش برخی  ،موسسات بین المللی تفتیش ،والیات کشور ،ها یتصد

   .کشورها و مفتشین اداره توزیع گردیده است

 جدید یها ترتیب فارمت      

از  5924از جمله دستاوردهای مهم اداره بوده که در سال  زین DIRمسوده گزارش تفتیش 

نسبتا معیاری تهیه و  به شکلطریق ریاست توحید و انسجام تحت رهنمائی مقام محترم اداره 

 .است دهیگرد ی کلیشه ای و داستانی سابقهها گزارشجاگزین 

ی و در اریمع به بعد نسبتا 5924( از سال IR) ها گزارشبه همین ترتیب سیستم تحلیل 

  .مورد تطبیق قرار گرفته است اداره ی سکتوریها استیرهمه 

 .ایجاد شد اداره دفتر ثبت نتایج تحلیل در ریاست توحید وانسجام هم چنین        

  ها یبازرسافزایش کمی حدود       

مرجع  415 تفتیش رعایت قوانین در ادارات از به شکلحسابی  ی امور مالی وها یبازرسحدود 

 .و والیات افزایش یافت مرکز در 5924سال  مرجع در 599به  5929 درسال

 ها یبازرسکاهش زمان      

ماه محدود  سه در مراجع تحت بازرسی به یک الی ها یبازرسنیز زمان  5924در سال 

 .شد
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 مشـکالت اداره   :ج

 مشکالت داخلی  -5

 .تجارب و ظرفیت مسلکی برخی مفتشینکمبود 

 .نداشتن تعمیر برای تنظیم شعبات و دفاتر اداره

 مشکالت خارجی  -1

ی دولتی که از نظر ها ارگانموجودیت همزمان بعضی گروپ های بازرسی مراجع مختلف در 

 ارایه اسناد و معلومات مشکالتی را برای مفتشین این اداره ایجاد نموده است.

ی تحت بازرسی و عدم ارایه ها ارگانناتکمیل بودن اسناد و دفاتر مالی و حسابی برخی 

 .به گروپ های بازرسی ها آنبه موقع اسناد و معلومات از طریق 

 .ی مراجعبعض عدم پذیرش گروپ تفتیش از جانب        

ل و اداره کنترو ها یبازرسبی توجهی برخی مراجع تحت بازرسی در قسمت تحقق نتایج 

 .تفتیش

 .و ادارات ها خانهنبودن سیستم دقیق کنترول داخلی در وزارت          
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 2931سال  فشرده اجراات اداره در

ی پالنی را در ادارات ها یبازرس و ها تیفعالنیز  5921سال  تفتیش در اداره کنترول و

 :شود یمانجام داده که به ترتیب ذیل ارایه 

 ی کاری ها برنامه  :الف

 ،ادارات ها، خانه( مرجع اعم از وزارت552اداره که شامل ) 5921پالن بازرسی سال 

( مورخ 69اساس حکم )بر  و بیترت ؛باشد یم نهادهاسایر  موسسات و و ها یتصد

  .گردیده است منظور جمهوری استیر مقام محترم 58/5/5921

 .UNDP یها پروژهو  ARTF، WB یبازسازبازرسی فند 

 .کاستی ها به مراجع ذیربط جهت رفع نواقص و ها یبازرسابالغ نتایج 

 های سوء استفاده به لوی حارنوالی. ارسال دوسیه

 ی توحیدی ششماهه اداره به مقام ریاست جمهوری.ها گزارشترتیب و ارسال 

 PRRپروسه اصالحات اداری 

 دولت.  5924بازرسی حساب قطعیه 

 .هتوسعه روابط بین المللی ادار

 ارتقای ظرفیت کارکنان.
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 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگانو موسسات و سایر  ها یتصد، ادارات ها وزارت شامل مرجع 651 تعداد

 .ی شده استبازرس و والیات

 ،ی افغانی مقیم اسالم آبادها سفارت 5924 -5925همچنان امور مالی و حسابی سالهای 

نیویارک و بن درسال  ،دبی ،برلین و قونسلگریهای افغانی مقیم مشهد ،واشنگتن ،ابوظبی ،تهران

 .ن به وزارت محترم خارجه ارسال شده استآ جینتا و بازرسی گردیده 5921

 ی امور مالی وها یبازرسپهلوی  در پالن مطروحه در سال طبق داره کنترول وتفتیش

کنترول عینی  ها تحت ارگانبرخی  در 5921مرتبه درسال  دو را ( مورد9حسابی ادارات )

 .قرار داده و نتایج آن را به مراجع ذیربط ارسال نموده است

ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  تحلیل و ،گزارش بررسی (652)به تعداد 

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتتحصیل  و ها یکاست

به خزانه  که مدارک مختلف افغانی از ونیمل 954 تفتیش مبلغ ی اداره کنترول وها یبازرسنتیجه  در

  .تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ شده است ،دولت قابل تحصیل بوده

مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق به  که ملیون افغانی 54مبلغ  یحاو قضیه (89)تعداد 

  .لوی حارنوالی ارسال شده است

 زین 5921سال  در دوم اداره کنترول و تفتیش ی توحیدی اجراات ششماه اول وها گزارش

 .محترم ریاست جمهوری ارسال شده است به مقامترتیب و 

 نهاد همکاری به را در مراجع مختلف ARTF ؛ وUNDP WBاداره کنترول و تفتیش فندهای 

 .نموده است ارسال ی انرا به مراجع ذیربطها گزارش و بازرسی  PKF همکار

رابطه به قطعیه بودجه  تفتیش در اداره کنترول و دولت بازرسی و 5924 حساب قطعیه سال   

قسمت حساب قطعیه بودجه انکشافی  اما در ،موافق ارایه داشته دولت نظر 5924عادی سال 

( افغانی اصل منظوری بودجه انکشافی مبلغ 15695589198که منجمله مبلغ ) 5924سال 

تفتیش  دیدگاه اداره کنترول و جذب نگریده از( افغانی آن ازطرف ادارات 89442153389)

 از ،( افغانی که مصرف شده وانمود گردیده88849519139مبلغ ) مورد در و قابل تعمق است



 44 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره    

اسناد حسابی حمایوی نزد وزارت  ی حساب بانک وها صورتهذا  اینکه تا زمان ارایه نظر

 ر زمینه ابراز نظر مطلوب نماید.د ستتوان ینمبناء اداره کنترول و تفتیش  ،مالیه موجود نبود

  ها یبازرسافزایش کمی حدود      

 599 تفتیش رعایت قوانین در ادارات از به شکلی امور مالی و حسابی ها یبازرسحدود 

 .و والیات افزایش یافت درمرکز 5921مرجع درسال  552به  5924 مرجع درسال

 همکاری در ایجاد اداره سالم      

 عهین ذرآ ازی جلوگیری ها وهیشطرح و ترتیب معلومات وسیع در مورد عوامل فساد اداری و 

به ریاست محترم عمومی اداره امور جهت ارایه به جاللتماب  89/9/5921 مورخ 5912نامه 

 .ی الزم در زمینه ارایه شده استها سفارشرئیس جمهور کشور ارسال و 

ی دولتی از طریق کوچک ساختن ها نهیهزکاهش  ،با طرح استراتیژی ملی معقول

 ،طرح و تدوین قوانین جدید ،ی جدید مدیریت نوینها وهیشاستفاده از  ،ی دولتینهادها

مفیدیت و اقتصادیت  ،باالبردن سطح موثریت ،ایجاد روحیه هماهنگی میان ادارات

و تحقق تقویه  ،ی عامهها ییدارا ، حفاظتجلوگیری از غصب جایدادهای دولتی ها، پروژه

معقول و موثر از وجوه  ، استفادهتصفیه و تحصیل طلبات و دیون ،ی عایداتیها چشمه

مصرف نمودن معقول و موثر  ،ارتقای سطح بازپرس از طریق مجازات مجرمین ،بازسازی

پالن  هی، اراها تیاولوی جامعه جهانی از طریق دولت با نظرداشت ها مساعدت

و مصوبات شورای محترم وزیران و مقام  ها صلهیف ،احکام قی، تطبوگزارشهای دقیق

مسلک و  ،کفایت ،تحصیل ،محترم ریاست جمهوری، گزینش کادرها به اساس اهلیت

وگزارش های  ها یبازرسها و ترتیب اثر دادن به تطبیق نتایج فارغ از مصلحت اندیشی

 .وتقویت نمود یک نظام سالم مالی و اداری را در کشور ایجاد توان یم ،اداره عالی تفتیش

 1029مارچ  -1003اداره از مارچ  2931سال  پالن انکشافی استراتیژیک      

ـامه(ها ییداراحسابگیری وحراست از  ،)حصول اطـمینان از شفافیت در حسابدهی :هدف            ی ع

( ANDSی دفتر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان )رسم این پالن بر مبنی تقاضای

 ازطریق ریاست توحید وانسجام تحت رهنمائی مقام اداره ترتیب و  بار ازبرای اولین 
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اداره  ن،آ استناد به و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان منعکس شده در (ANDS) قیطر

 عالی تفتیش شامل سکتور حکومتداری استراتیژی انکشاف ملی افغانستان گردیده است.

 (ANDS)ترتیب پالن انکشافی استراتیژیک افغانستان  همکاری در      

ترتیب پالن انکشافی  به منظورنماینده با صالحیت خود را  5921اداره عالی تفتیش در سال 

 .ترکیب کمیسیون موظف معرفی نموده است استراتیژیک افغانستان جهت همکاری در

 تهیه فارمت ها و رهنمود ها 

تحت نظر مقام اداره  5921ریاست کنترول ونظارت درسال فورم کنترولی ونظارتی برای 

          .کنترول و تفتیش طرح و مورد تطبیق قرار گرفت

 تاثیر تفتیش  :ج

ی اداره کنترول وتفتیش به ها یبازرسافغانی در نتیجه  ونیمل 5559 مبلغ 5921در سال 

 .خزانه دولت تحصیل و یا تصفیه شده است

 مشکالت اداره   د:

 مشکالت داخلی   -2

 .کمبود تجارب و ظرفیت مسلکی برخی مفتشین         

 .دفاتر اداره نداشتن تعمیر برای تنظیم شعبات و         

ی ناشی از تطبیق ریفورم اصالحات اداری در جابجایی به مو قع ها تیمحدودایجاد 

  .و موثریت کاری ها یازمندینبا نظر داشت  کادرها

 مشکالت خارجی  -1

اداره محترم مبارزه علیه ارتشا و  ،خل وظیفوی با سایر ادارات مانند لوی حارنوالیتدا

 و ادارات.  ها وزارتی داخلی ها شیتفت ،فساد

عدم همکاری الزم با گروپ های تفتیش در قسمت ارایه اسناد و معلومات از جانب 

  .مراجع تحت بازرسی

 .اداره کنترول وتفتیش ها یبازرسبی توجهی برخی مراجع تحت بازرسی در قسمت تحقق نتایج           
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 شان یکاری ها عرصهعدم رعایت قانون و مقررات نافذه از جانب برخی از مسوولین در 

  .ندینما یمکه باالتر از قانون عمل 

منسوبین اداره نتوانستند در  نآ علتی خارجی که به سفرهامشکالت مالی در قسمت 

 ورکشاپ ها و غیره موارد اشتراک ورزند. ،برخی سیمینارها

در قسمت بازرسی  ها آنرعایت مقررات بانک جهانی و قانون تهیه و تدارکات و عدم هماهنگی میان 

 .برای بازسازی افغانستان( ها کمک)صندوق  ARTFی بانک جهانی و ها مساعدت

 .ستم مالی و اداری کشورکهنه بودن سی        

  .در امور مالی و حسابی در کشور ژهیبه وی مسلکی و مجرب کادرهاعدم موجودیت         

 ها سفارش  :ه

ی الزم را به منظور حل مشکالت و نواقص درنتایج ها سفارشاداره کنترول و تفتیش 

 .وگزارش های توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده است ها یبازرس
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مالی وحسابی را  امور ی پالنیها یبازرس و ها تیفعالنیز  5926سال  تفتیش در اداره کنترول و

 :شود یموالیتی کشور انجام داده که به ترتیب ذیل ارایه  در ادارات مرکزی و

 ی کاری ها برنامه :الف

 ها یتصد ،ادارات ها، خانه( مرجع اعم از وزارت 519اداره که شامل ) 5926پالن بازرسی سال 

( مورخ 1582) و بر اساس حکم شماره بیترت ؛باشد یم نهادهاسایر  موسسات و و

  .گردیده است منظور جمهوری، استیر محترم مقام 59/58/5921

 .UNDP یها پروژهو  ARTF، WB یفندبازسازبازرسی 

 طرح و ترتیب پالن استراتیژی اداره. 

 .اجرای کنترول عینی در ادارات

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج 

 ارسال دوسیه های سوء استفاده به لوی حارنوالی. 

 ی توحیدی ششماهه اداره به مقام ریاست جمهوری.ها گزارشترتیب و ارسال 

 PRRتطبیق پروسه اصالحات اداری  

 دولت.  5921بازرسی حساب قطعیه 

 .توسعه روابط بین المللی اداره
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 ارتقای ظرفیت کارکنان.

 ی حکمی.ها یبازرس

 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگانت تصدیها و موسسات و سایر ، اداراها وزارت شامل مرجع 155 تعداد

 .ی شده استبازرس و والیات

ی بازسازی برا )صندوق اعانه ARTF ،ی بانک جهانیها مساعدتطی این مدت 

همکاری مشاورین خارجی )کمپنی دیالیت هندی(  به زین UNDPو فندهای  افغانستان(

همچنان فندهای  ،ادارات و والیات کشور بازرسی گردیده است ها، خانهدر وزارت 

UNDP WB؛ و ARTF همکار نهاد همکاری به را در مراجع مختلف PKF  زین 

 .است شده بازرسی

( 65در )برخی موضوعات مالی  5926سال  دوم و بر طبق پالن منظور شده در اخیر ششماه اول

 .عینی کنترول گردیده است به شکل ها یتصدادارات و  ها، وزارتمرجع شامل 

بر عالوه اداره کنترول و تفتیش بر اساس احکام متعدد مقام محترم ریاست جمهوری 

آنرا به  وگزارش نیز انجام داده ها ارگانبازرسی بعضی موضوعات خاص را در برخی 

 .مراجع مربوطه ارسال نموده است

تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،گزارش بررسی (641)به تعداد 

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتو تحصیل  اه یکاست

 که افغانی از مدارک مختلف ونیمل 289 ی اداره کنترول وتفتیش مبلغها یبازرسدر نتیجه 

به خزانه دولت قابل تحصیل بوده تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ شده 

  .است

مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق  که ملیون افغانی 955مبلغ  یحاو قضیه (41)تعداد 

  .به لوی حارنوالی ارسال شده

 زین 5926درسال  ی توحیدی اجراات ششماه اول ودوم اداره کنترول وتفتیشها گزارش

 .محترم ریاست جمهوری ارسال شده است به مقامترتیب و 



 49 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   

 هتفتیش دررابطه به قطعیه بودجدولت بازرسی واداره کنترول و 5921 حساب قطعیه سال

  .ق مشروط ارایه نموده استدی وانکشافی مذکور اظهار نظر موافعا

 تهیه فارمت ها و رهنمود ها      

از طریق  5926ابتدائی درسال  به شکلفارمت گزارشدهی نتایج بازرسی حساب قطعیه 

ریاست توحید و انسجام تحت نظر مقام اداره کنترول و تفتیش طرح و مورد تطبیق قرار 

     .گرفت

 مورد تطبیق قرار گرفته است. ( پالنگذاری طرح و335فورم )همچنین  در این سال 

 روابط با پارلمان

و  ها یبازرس ،بودجه ،کارمندان ،معلومات فشرده در مورد تشکیل 5926در سال 

امور تقنینی و نظارت حقوقی  کمیسیون محترم به 85/8/5926 خیبه تاردستاوردها 

  .جرگه ارسال شده استولسی

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان      

اداره کنترول و تفتیش ترتیب و جهت  5921فشرده گزارش اجراات سال  5926در سال 

 .نشر در سالنامه افغانستان به وزارت اطالعات وفرهنگ ارسال شده است

 هفته حسابدهی حکومت به ملت       

اداره کنترول و تفتیش ترتیب در  5921و  5924گزارش اجراات سال  5926در برج حمل سال 

اداره کنترول و  سیرئ برنامه حسابدهی حکومت به ملت از جانب پوهنمل محمدشریف شریفی

 .پروگرام معینه به حاضرین ارایه شده است طبق تفتیش

 تاثیر تفتیش  :ج

ی اداره کنترول وتفتیش به ها یبازرسافغانی در نتیجه  ونیمل 569 مبلغ 5926طی سال 

 .خزانه دولت تحصیل شده است

 مشکالت اداره   :د

  مشکالت داخلی -2

 .کمبود تجارب وظرفیت مسلکی برخی مفتشین
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 .نداشتن تعمیر برای تنظیم شعبات ودفاتر اداره        

ی ناشی از تطبیق ریفورم اصالحات اداری در جابجایی به موقع ها تیمحدودایجاد 

 .موثریت کاریو  ها یازمندینبا نظر داشت  کادرها

 عدم استقاللیت در تثبیت بودجه اداره.        

 مشکالت خارجی  -1

عدم همکاری الزم با گروپ های تفتیش در قسمت ارایه اسناد ومعلومات از جانب 

  .مراجع تحت بازرسی

اداره کنترول  ها یبازرسبی توجهی برخی مراجع تحت بازرسی در قسمت تحقق نتایج 

 .وتفتیش

اداره نتوانستند در منسوبین  نآ علتی خارجی که به سفرهامشکالت مالی در قسمت 

 ورکشاپ ها و غیره موارد اشتراک ورزند. ،هابرخی سیمینار

در  ها آنرعایت مقررات بانک جهانی و قانون تهیه وتدارکات و عدم هماهنگی میان 

 .ARTF ها کمک صندوق ی بانک جهانی وها مساعدتقسمت بازرسی 

 .کهنه بودن سیستم مالی واداری کشور       

  .در امور مالی وحسابی در کشور ژهیبه وی مسلکی ومجرب کادرهاعدم موجودیت         

 .نآ یبازرسزمان  بودن ناکافی تاخیر درترتیب حساب قطعیه دولت و      

 ها سفارش  :ه

ی الزم را به منظور حل مشکالت و نواقص در ها سفارشاداره کنترول و تفتیش 

 .وگزارش های توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده است ها یبازرسنتایج 
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حسابی  ی پالنی امور مالی وها یبازرس و ها تیفعالنیز  5925تفتیش درسال  اداره کنترول و

 :شود یمداده که به ترتیب ذیل ارایه  انجام والیتی را در ادارات مرکزی و

  ی کاری ها برنامه  :الف

 ها یتصد ،ادارات ها، خانه( مرجع اعم از وزارت 529اداره که شامل ) 5925پالن بازرسی سال 

( مــورخ 6962) و بر اساس حکم شماره بیترت باشد یم نهادهاسایر  موسسات و و

  .گردیده است منظور جمهوری استیر مقام محترم 6/58/5926

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج          

 ارسال دوسیه های سوء استفاده به لوی حارنوالی           

به همکاری مشاورین حمایت از  ARTF و بانک جهانی() WBی ها پروژهبازرسی 

 برخی والیات. ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFی تفتیش خارجی )کمپنی ها تیفعال

 دولت 5926بازرسی حساب قطعیه سال         

 ی حکمی ها یبازرس      

 ها وزارتبرخی  در Performance Auditتفتیش عملکرد         

بر ضرورت به شورای  بنا محترم ریاست جمهوری و به مقامی توحیدی ها گزارشارایه 

 .یملمحترم 

  .ارتقای ظرفیت کارمندان        
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 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگانیها و موسسات و سایر ، ادارات تصدها وزارت مرجع شامل 698 تعداد

 .ی شده استبازرس و والیت

چنانچه به  .برخی ادارات عالی تفتیش توسعه یافته است ی بین المللی وها سازمانرابطه اداره با 

( 83تعداد ) ایاالت متحده امریکا توسعه یافته و USAID همین ترتیب روابط اداره با موسسه

اموزش داده  USAID تن از کارمندان را در ورکشاپ توضیحی پیرامون قوانین و مقررات مالی

( تن از هیات رهبری اداره را در سفر مطالعاتی به کشور هندوستان اعزام داشته و 6است. تعداد )

انکشافی ملل  دفتر UNDP در NEX( تن دیگر در ورکشاپ پروسیجر تفتیش پروژه 56)

 .اند دهیورزاشتراک  متحد

ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  تحلیل و ،گزارش نتایج بازرسی (121)به تعداد 

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتتحصیل  و ها یکاست

 مدارک مختلف افغانی از ونیمل 633 تفتیش مبلغ ی اداره کنترول وها یبازرسنتیجه  در

به خزانه دولت قابل تحصیل بوده تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ  که

  .شده است

پروژه های واجد شرایط  برای اولین بار در (Performance Auditعملکرد )تفتیش 

 صحت عامه و احیاء و انکشاف دهات اجرا گردید. ،وزارتهای معارف در

  ها یبازرسافزایش کمی حدود 

 مرجع 519 تفتیش رعایت قوانین در ادارات از به شکلی امور مالی و حسابی ها یبازرسحدود 

 .و والیات افزایش یافته است مرکز در 5925مرجع درسال  529به  5926 درسال

گزارش آن به  بازرسی و UNDPی دفتر انکشافی ملل متحد ها پروژهطی این مدت 

)صندوق  WB، ARTFی بانک جهانی ها مساعدتمراجع ذیربط ارایه شده است و 

( در PKFهمکاری مشاورین خارجی )کمپنی  به زی، نی بازسازی افغانستان(برا اعانه

 .ی گردیده استبازرس برخی والیات ادارات و ها، خانهوزارت 
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از طرف بانک جهانی به این اداره معرفی  5926سال  پروژه 82به تعداد  5925درسال

کشور  Deloitteش و تیم همکار کمپنی گردیده که توسط مفتشین اداره عالی تفتی

به مبلغ  5926، و در نتیجه بازرسی پروژه های سال هندوستان مورد بازرسی قرار گرفته

ی چون تادیات نی از مدارک( افغا53599656مبلغ ) دالر( امریکایی و-51859545)

یا نادرست وضع  ، مالیات وضع نشده وبدون حامی ، اضافه پرداخت ها، اسنادمعقولنا

فی که منظوری بانک جهانی را ندارد، پرداخت معاشات، امتیازات خارج مصار شده است.

تفاوت توسط مفتشین بیرون نویس  ،قانونی مصارف غیر بودجه و، تخصیص تشکیل از

 .افته های تفتیش اخبار گردیده استگردیده و به مراجع مربوط جهت تحقق ی

که ازجانب  دولت 5926و تفتیش حساب قطعیه سال بر اساس قانون اداره کنترول 

وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده بود در وقت معینه آن توسط هیات موظف این اداره 

 «تصفیه موارد خاص موافق توأم با تأکید براصالح و»نظر  ن اظهارآ موردبازرسی و در 

 ارایه شده است.

ام محترم ریاست جمهوری در بازرسی رعالوه مفتشین اداره، بر اساس احکام متعدد مقب

 است.( مورد در ادارات مختلف موظف گردیده 55)

 زین 5925درسال  ی توحیدی اجراات ششماه اول ودوم اداره کنترول وتفتیشها گزارش

 .محترم ریاست جمهوری ارسال شده است به مقامترتیب و 

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان

اداره کنترول وتفتیش، ترتیب و جهت  5926اجراات سال فشرده گزارش  5925در سال 

 .نشر در سالنامه افغانستان به وزارت اطالعات و فرهنگ ارسال شده است

 هفته حسابدهی حکومت به ملت           

اداره کنترول و تفتیش ترتیب و در برنامه  5926گزارش اجراات سال  5925در برج حمل سال 

 اداره کنترول وتفتیش سیرئ جانب پوهنمل محمدشریف شریفیحسابدهی حکومت به ملت از 

 .پروگرام معینه به حاضرین ارایه شده است طبق
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 فساد اداری

 نآازدر مورد عوامل فساد اداری و راههای بیرون رفت  یپرزنتیشن جامع 5925سال  در

 .ترتیب و به مراجع ذی عالقه ارایه شده است

مـاهیت جرمی داشته جهت  که ملیون افغانی 9951مبلغ  یحاو قضیه (81)تعداد 

  .تحقیق به لوی حارنوالی ارسال شده است

 تجدید نظر قانون سابقه کنترول و تفتیش:           

ی مالی و حسابی از قانون کنترول و تفتیش و ها یبازرساداره کنترول و تفتیش در امور 

اما  ،دینما یمپیروی  (INTOSAI)المللی ادارات عالی تفتیش استندردهای سازمان بین

با انکشاف میتودهای تفتیش و تغییرات در پالیسی های مالی و حسابی دولت ایجاب 

بنا بر همین نیازمندی؛ اداره کنترول و  ،تا قانون قبلی مورد تجدید نظر قرار گیرد نمود یم

ن مالی کشور قوانی کشورها،عده ئی از  شیتفت قانون ،تفتیش با استفاده از قانون سابقه

خارجی تهیه و  نیمشاور و کنترول را تحت نظر کمیسیون مجرب مسوده قانون تفتیش و

ی و بررسی کننده مال جهت نظر خواهی و جلوگیری از تداخل وظیفوی به ادارات ذیربط

و همچنین بانک جهانی ارسال و بعد از اصالحات الزم کاپی نهائی مسوده قانون تفتیش 

جهت طی مراحل به وزارت محترم عدلیه  1/8/5926مورخ  558امه وکنترول را ذریعه ن

 .کرد ارسال

 2932 -2931 پالن انکشافی استراتیژیک اداره

 .(کسب اعتبار و مسلکی بودن مطابق به دیگر نهادهای عالی تفتیش در جهان: )دیدگاه اداره

نقش  پالن استراتیژیک طرح شده شامل چهار هدف اصلی بوده که متضمن بلند بردن

که به  باشد یمهمکاری با حکومت و طرح امور تشویقی کارمندان  ،ارتقای ظرفیت ،اداره

همکاری اقای منیش کمار مشاور رئیس اداره عالی تفتیش ترتیب و بعد از منظوری مقام 

 .اداره طبع و قسما مورد تطبیق قرار گرفته است
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 تهیه فارمت ها و رهنمود ها           

برای تفتیش رعایت قوانین باز هم مورد تجدید نظر و تطبیق  DIRفارمت گزارشدهی 

 .قرار گرفته است

منابع بشری نیز طرح و جهت جمع آوری معلومات به مفتشین  ،فورمه های بودجودی

 .توزیع شده است

تحت نظر مقام محترم اداره طرح و جهت تطبیق به  ها گزارشسیستم جدید تحلیل 

 .کتوری اداره ابالغ شده استی سها استیر

 تاثیر تفتیش  :ج

ی اداره کنترول و تفتیش از ها یبازرسافغانی در نتیجه  ونیمل 486 مبلغ 5925طی سال 

ملیون افغانی تصفیه شده  489خزانه دولت تحصیل و مبلغ  به طریق ادارات بازرسی شده

 .است

 مشـکالت اداره   :د

 مشکالت داخلی  -5

ی ارهایمعکمبود تجارب و پایین بودن ظرفیت مسـلکی برخی مفتشین با نظر داشت 

 .جهانی تفتیش

 عدم استقاللیت مالی و بودجوی

 مشکالت خارجی   -8

ی تحت بازرسی و عدم ارایه به ها ارگانحسابی برخی  ناتکمیل بودن اسناد و دفاتر مالی و

 .به گروپ های بازرسی ها آنمعلومات از طریق  موقع اسناد و

ی نوبتی اداره کنترول و ها یبازرسبرخی ادارات در قسمت تحقق نتایج  نیمسوول بی توجهی

 .گردد یمتفتیش که منجر به عدم تحصیل حقوق دولت و ادامه نارسائی ها 

 از مسوولین عالیرتبه و برخوردهای مصلحت آمیز با متهمین.   ژهیبه ونبود مجازات و بازپرس         

 در امور مالی وحسابی. ژهیبه ونبود کادرهای مسلکی و مجرب مورد نیاز       

 .ی خارجیقراردادهااجراات متفاوت ادارات در قسمت اخذ تکس ها و صکوک از       
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ادارات و  ،در قسمت تصفیه و تحصیل باقیات سالهای گذشته ذمت اشخاص ادارات بی توجهی

 اند. نمودهرا خود سرانه ترک  فشانیوظادهی افراد که  موسسات و تصفیه جمع

 ...مشکالت امنیتی و نبود شرایط الزم بازرسی در برخی والیات مانند هلمند و       

ی ها عرصهدر  به خصوص متعدد تعدیالت پی درپی در قوانین و صدور متحدالمال های

ه و در بعضی والیات ماند اطالعمالی که تعدادی از کارمندان دولت از تغییرات وارده بی

 .باشد ینمقابل دسترس 

 ها سفارش  :ه

ی الزم را به منظور حل مشکالت و نواقص در نتایج ها سفارشاداره کنترول و تفتیش 

 .وگزارشهای توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده است ها یبازرس
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 2933فشرده اجراات اداره درسال         

و بازرسی های پالنی امور مالی و  ها تیفعالنیز  5922اداره کنترول وتفتیش درسال 

داده که به  انجام ادارات مرکزی و والیتی در بهبود اجراات مالی به منظورحسابی را 

 :شود یمترتیب ذیل ارایه 

 ی کاری ها برنامه  :الف

 ،ادارات ها، خانه( مرجع اعم از وزارت258که شامل )اداره  5922پالن بازرسی سال 

( 593) بر اساس حکم شماره و بیترت ؛باشد یم نهادهاسایر  وموسسات و ها یتصد

  .گردیده است منظور جمهوری استیر مقام محترم 2/5/5922مــورخ 

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج        

 استفاده به لوی حارنوالی  ءارسال دوسیه های سو       

به همکاری مشاورین حمایت از  ARTF و بانک جهانی() WBی ها پروژهبازرسی 

 برخی والیات. ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFی تفتیش خارجی )کمپنی ها تیفعال

 .دولت 5925بازرسی حساب قطعیه سال       

 ی حکمی .ها یبازرس      

 .ها وزارتی دربرخ Performance Auditتفتیش عملکرد       

محترم ریاست جمهوری و بنا بر ضرورت به شورای  به مقامی توحیدی ها گزارشارایه 

 .یملمحترم 
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  .ارتقای ظرفیت کارمندان

 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگانتصدیها و موسسات وسایر  ،، اداراتها وزارت مرجع شامل 541 تعداد

 .ی شده استبازرس و والیات

ی تفتیش عال و ادارات ها سازمانکـنترول و تفتیش با  اداره طی این مدت نیز روابط

اداره در  کارمندان اعضای هیات رهبری و ی ازبرخ .کشورها توسعه یافته است رسای

ورکشاپ  ،شده در زمینه سفر مطالعاتی مشترک ورکشاپ های تدویر ،سیمینارها

کورس تفتیش تکنالوژی معلوماتی و کنفرانس در مورد مبارزه علیه  ،خصوصی سازی

 اند. نمودهفساد درخارج کشور اشتراک 

 امضای تفاهمنامه          

ان رئیس اداره کنترول و تفتیش و ی همه جانبه میها یهمکارتفاهم نامه  5922در سال 

 .ادیتر جنرال هندوستان به امضا رسیده است

تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،( گزارش نتایج بازرسی644به تعداد )

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتو تحصیل  ها یکاست

 ملیون افغانی از مدارک مختلف 5194 ی اداره کنترول و تفتیش مبلغها یبازرسدر نتیجه 

به خزانه دولت قابل تحصیل بوده تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ  که

  .شده است

های واجد شرایط در برخی در پروژه (Performance Auditعملکرد )تفتیش  

 ،تثبیت اقتصادیت به خاطرو تکنالوژی معلوماتی  ، مخابراتصحت عامه ها مانند وزارت

عملکرد گردیده است و گزارش نتایج بازرسی تفتیش  اجرا یدیت و موثریت آنهامف

(Performance Audit)  در وزارت های صحت عامه و مخابرات تحلیل و به مراجع

 .مربوطه ارسال شده است
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ی بازسازی برا )صندوق اعانه WB، ARTFی بانک جهانی ها مساعدتطی این مدت 

 ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFهمکاری مشاورین خارجی )کمپنی  به زی، نافغانستان(

 است. برخی والیات بازرسی وگزارش نتایج بازرسی به مراجع ذیربط ارسال شده

، و مورد از طرف بانک جهانی معرفی 5925ال پروژه بابت س 48به تعداد  5922درسال 

کشور  PKFتیم همکار کمپنی  بازرسی قرار گرفته که توسط مفتشین اداره عالی تفتیش و

دالر  -84513555انگلستان مورد بازرسی قرار گرفته است که در نتیجه بازرسی به مبلغ 

یس گردیده و به مراجع افغانی تفاوت از مدارک فوق الذکر بیرون نو – 526949امریکایی مبلغ 

 تصفیه ارسال گردیده است. تحصیل و تذیربط جه

جانب وزارت  که از دولت 5925حساب قطعیه سال  ،و تفتیش بر اساس قانون اداره کنترول

ن توسط هیات موظف این اداره بازرسی و در آمحترم مالیه ترتیب گردیده بود در وقت معینه 

 .ارایه شده است «موافق مشروط»ن اظهارنظر آ مورد

برعالوه مفتشین اداره براساس احکام متعدد مقام محترم ریاست جمهوری در بازرسی 

به مراجع ذیربط  شان یبازرس( مورد در ادارات مختلف موظف گردیده و نتایج 53)

  است.ارسال شده 

مـاهیت جرمی  که ملیون افغانی 993مبلغ  ء استفاده حاویسو قضیه (59)گزارش تعداد 

  .است لوی حارنوالی ارسال شده داشته جهت تحقیق به

 زین 5922درسال  ی توحیدی اجراات ششماه اول و دوم اداره کنترول و تفتیشها گزارش

 .محترم ریاست جمهوری ارسال شده است به مقامترتیب و 

  هفته حسابدهی حکومت به ملت           

بنابر  5922 درسال اداره در هفته حسابدهی حکومت به ملت 5925 سال گزارش اجراات

 جدول زمانی ترتیب و ارایه گردید.

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان           

اداره کنترول و تفتیش ترتیب و جهت  5925فشرده گزارش اجراات سال  5922در سال 

 .نشر در سالنامه افغانستان به وزارت اطالعات و فرهنگ ارسال شده است
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  ها یسبازرافزایش کمی حدود           

 در مرجع 529 تفتیش رعایت قوانین در ادارات از به شکلحسابی  ی امور مالی وها یبازرسحدود 

 .و والیات افزایش یافته است مرکز در 5922مرجع در سال  258به  5925 سال

 تاثیر تفتیش  :ج

 ی اداره کنترول وتفتیش ازها یبازرسافغانی در نتیجه  ونیمل 129 مبلغ 5922در طی سال 

 .خزانه دولت تحصیل شده است به طریق ادارات بازرسی شده

 مشـکالت اداره   :د

 مشکالت داخلی   -5

 ن.آ مراحلتاخیر در طی  به علتنبود قانون جدید تفتیش وکنترول        

 یانتوسا ی تفتیش به معیارات بین المللی تفتیش جهانیاجرا در عرصه ها یکمبود       

 مشکالت خارجی -8

حسابی ادارات در  تفتیش نظر به قانون مربوطه نهاد عالی بازرسی امور مالی و کنترول واداره 

بدون موجودیت  ها ارگاناما در این اواخر برخی  گردد یمکشور بوده و تفتیش نهائی تلقی 

بازرسی اسنادی که قبال از طریق این اداره بر اساس  به دالیل موجه و حکم مقامات ذیصالح

که سبب ایجاد مشکالت در  پردازند یمحکم مقام محترم ریاست جمهوری صورت گرفته، 

  .گردند یممراجع و تضعیف نقش این اداره 

ی مفتشین و بی تفاوتی در ها پرسشبه  بموقع عدم همکاری در جهت پاسخ گفتن

 .ی ناموجهها بهانهاز جانب بعضی مراجع به حسابدهی به گروپ های تفتیش 

ی اداره کنترول ها یبازرسبی توجهی برخی مراجع تحت بازرسی در قسمت تحقق نتایج 

 .گردد یموتفتیش که منجر به عدم تحصیل حقوق دولت وادامه نارسائی ها 

وادارات به گونه مثال نقش ادارات تفتیش  ها خانهضعیف بودن کنترول داخلی در وزارت 

 داخلی قناعت بخش نیست

 .در امور مالی وحسابی در والیات ژهیبه ونبود کادرهای مسلکی و مجرب مورد نیاز         
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 دهند یمی مالی وحسابی انجام ها یبازرسعرصه  ایجاد ادارات که وظایف مشابه را در

 مربوطه ازجانب نیقوان عدم اخذ نظریات اداره کنترول وتفتیش درقسمت طرح و تعدیل

دارند که باالثر آن اکثرا تداخل  بازرسی سر و کار ،تحقیق ادارات محترم که اکثرا به امور

  .دیآ یموظیفوی صریح بین این ادارات بوجود 

 مشکالت امنیتی و نبود شرایط الزم بازرسی در برخی والیات.        

 .ی خارجی به لسان دری و یا پشتوقراردادهاعدم ترجمه        

 ها سفارش  :ه

ی الزم را به منظور حل مشکالت و نواقص در ها سفارشاداره کنترول وتفتیش 

جع ذیربط ارایه وگزارش های توحیدی به مرا ها یبازرساجراات مالی وحسابی در نتایج 

 .نموده است
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 2933سال  فشرده اجراات اداره در        

بازرسی های پالنی امور مالی  و ها تیفعالنیز  5929تفتیش در سال  اداره کنترول و

 انجام ادارات مرکزی و والیتی در بهبود شفافیت در اجراات مالی به منظوروحسابی را 

 :شود یمداده که به ترتیب ذیل ارایه 

  ی کاری ها برنامه  :الف

 ،ادارات ها، خانه( مرجع اعم از وزارت 946اداره که شامل ) 5929پالن بازرسی سال 

( مــورخ 596) بر اساس حکم شماره و بیترت باشد یم نهادها و موسسات و سایر ها یتصد

  .گردیده است منظور جمهوری استیر مقام محترم 9/5/5929

 .جهت رفع نواقص و کاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج       

 استفاده به لوی حارنوالی  ء ارسال دوسیه های سو         

ی ها تیفعالبه همکاری مشاورین حمایت از  ARTF و بانک جهانی() WBی ها پروژهبازرسی 

 برخی والیات. ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFتفتیش خارجی )کمپنی 

 .دولت 5922بازرسی حساب قطعیه سال        

 بعد از تشخیص منبع تفتیش ها وزارتی دربرخ Performance Auditتفتیش عملکرد         

محترم ریاست جمهوری و بنا بر ضرورت به شورای  به مقامی توحیدی ها گزارشارایه 

 .یملمحترم 

 . ارتقای ظرفیت کارمندان

 .سهمگیری در تحقق اهداف سکتور حکومتداری استراتیژِی انکشاف ملی افغانستان        
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 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگان، ادارات تصدیها و موسسات و سایر ها وزارت مرجع شامل 296 تعداد

 .ی شده استبازرس والیت و

تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،( گزارش نتایج بازرسی546به تعداد )

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتو تحصیل  ها یکاست

به خزانه  که ملیون افغانی از مدارک مختلف 5362 ی اداره کنترول و تفتیش مبلغها یبازرسدر نتیجه 

  .ستدولت قابل تحصیل بوده تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ شده ا

ی بازسازی برا )صندوق اعانه WB، ARTFی بانک جهانی ها مساعدتطی این مدت 

 ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFهمـکاری مشاورین خارجی )کمپنی  به زی، نافغانستان(

 است. گزارش نتایج بازرسی به مراجع ذیربط ارسال شده برخی والیات بازرسی و

از طرف بانک جهانی معرفی و مورد  5922پروژه بابت سال  45به تعداد  5929درسال 

دالر امریکایی مبلغ  -9354895بازرسی قرار گرفته است که در نتیجه بازرسی به مبلغ 

افغانی تفاوت از مدرک فوق الذکر بیرون نویس گردیده و به مراجع – 948559491/

 .ذیربط جهت تحصیل وتصفیه ارسال است 

که ازجانب وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده بود در  دولت 5922حساب قطعیه سال 

موافق »ن اظهارنظر آ موردوقت معینه ان توسـط هیات موظف این اداره بازرسی و در 

 .ارایه شده است «مشروط

مـاهیت جرمی  که ملیون افغانی 46مبلغ  ء استفاده حاویسو قضیه (81)گزارش تعداد 

  .داشته جهت تحقیق به لوی حارنوالی ارسال شده

  ها یبازرسافزایش کمی حدود 

 258 تفتیش رعایت قوانین در ادارات از به شکلی امور مالی و حسابی ها یبازرسکمیت 

 .و والیات افزایش یافته است مرکز در 5929سال  مرجع در 946 به 5922مرجع درسال 

سال  در اجراات ششماه اول و دوم اداره کنترول و تفتیشی توحیدی ها گزارش

 .محترم ریاست جمهوری ارسال شده است به مقامترتیب و  زین 5929
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 تطبیق سه الویت مبارزه بافساد

نیز  به اداره عالی  نآ قیتطبپالن عملیاتی سه اولویت مبارزه با فساد طرح وگزارش 

 .مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان

اداره کنترول و تفتیش ترتیب و جهت  5922فشرده گزارش اجراات سال  5929در سال 

 .نشر درسالنامه افغانستان به وزارت اطالعات وفرهنگ ارسال شده است

 ارایه معلومات احصائیوی 

احصایه ارسال معلومات احصائیوی مطابق فارمت های ارسالی ترتیب و به اداره مرکزی 

 .شده است

 اشتراک در برنامه های سکتور حکومتداری )کنفرانس کابل(       

( برنامه ملی و ارایه آن 88ی را جهت ترتیب )ها تهیکم 5929دولت افغانستان درسال 

المللی ایجاد نمود که نظر به هدایت مقام محترم اداره رئیس پالیسی و درکنفرانس بین

( برنامه حکومتداری اشتراک فعال نموده و از جمله اداره عالی 1پالن در طرح وترتیب )

 تیشفاف ( تامین8مدیریت مالی موثر و برنامه ) و ( تامین سیستم5تفتیش شامل برنامه )

شاخص های تعیین شده حساب  اساس وظایف و وحسابدهی در ادارات گردیده و بر

)شش( ماه  نآ مراحلرای طی قطعیه دولت منظم بازرسی شده و قانون جدید تفتیش که ب

ف برعالوه موق ،اماده گردید پارلمان وقت پیش بینی شده بود تکمیل وجهت تصویب به

 .ی گردیده استمعرف SEGAR و ISAFنمایندگان  ،هاونقش اداره عالی تفتیش به دونر

ین مدت اداره عالی تفتیش گزارش اجراات خویش را در قبال برنامه دوم اعالوتا در 

حسابدهی ترتیب و به ریاست عمومی اداره امور و بخش حکومتداری در  وشفافیت 

  .نموده است ارسال وزارت مالیه

 فارمت های جدید ورهنمودها

قای اودیش کمار مشاور ربعوار نسبتا معیاری به همکاری آ یها گزارشفارمت ترتیب  5929در سال 

  .های سکتوری اداره ارسال شده است است یبر جهت تطبیق و بیترت هندی
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 تاثیر تفتیش  :ج

 تفتیش از ی اداره کنترول وها یبازرسافغانی درنتیجه  ونیمل 995 مبلغ 5929سال  در

 .خزانه دولت تحصیل شده است به طریق ادارات بازرسی شده

 مشکالت اداره   :د

 مشکالت داخلی -5

  نآ مراحلتاخیر در طی  به علتنبود قانون جدید تفتیش وکنترول 

 ی تفتیش به معیارات بین المللی تفتیش انتوسای.اجرا در عرصه ها یکمبود

 مشکالت خارجی -8

ی مفتشین و بی تفاوتی در ها پرسشبه  بموقع عدم همکاری در جهت پاسخ گفتن

 .ی ناموجهها بهانهحسابدهی به گروپ های تفتیش از جانب بعضی مراجع به 

 ی اداره کنترول وها یبازرسبی توجهی برخی مراجع تحت بازرسی در قسمت تحقق نتایج 

 .گردد یمها ادامه نارسائی تحصیل حقوق دولت و تفتیش که منجر به عدم

و ادارات به گونه مثال نقش ادارات  ها خانهضعیف بودن کنترول داخلی در وزارت 

 .تفتیش داخلی قناعت بخش نیست

 .کادرهای مسلکی و مجرب مورد نیاز به ویژه در امور مالی و حسابی در والیاتنبود          

 مشکالت امنیتی و نبود شرایط الزم بازرسی در برخی والیات         

 .یا پشتوی خارجی به لسان دری قراردادهاعدم ترجمه         

 ها سفارش  :ه

ی الزم را به منظور حل مشکالت ونواقص در اجراات ها سفارشاداره کنترول و تفتیش 

وگزارش های توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده  ها یبازرسمالی وحسابی در نتایج 

 .است
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 2930سال  فشرده اجراات اداره در       

ی پالنی امور مالی ها یبازرسو  ها تیفعالنیز  5993اداره کنترول و تفتیش در سال 

 انجام ادارات مرکزی و والیتی در بهبود شفافیت در اجراات مالی به منظوروحسابی را 

 :شود یمداده که به ترتیب ذیل ارایه 

 ی کاری ها برنامه  :الف

 ،ادارات ها، خانه( مرجع اعم از وزارت 263اداره که شامل ) 5993پالن بازرسی سال 

ورخ ( مـ554) و بر اساس حکم شماره  بیترت ؛باشد یم نهادهاو موسسات و سایر  ها یتصد

  .گردیده است منظور جمهوری استیر مقام محترم 53/5/5993

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج        

  .استفاده به لوی حارنوالی ءارسال دوسیه های سو       

به همکاری مشاورین حمایت از  ARTF و جهانی(بانک ) WBی ها پروژهبازرسی 

 برخی والیات. ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFی تفتیش خارجی )کمپنی ها تیفعال

 .دولت 5929بازرسی حساب قطعیه سال        

 .بعد از تشخیص منبع تفتیش ها وزارتی برخ در Performance Auditتفتیش عملکرد          

محترم ریاست جمهوری و بنا بر ضرورت به شورای  به مقامی توحیدی ها گزارشارایه 

 .یملمحترم 
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 ارتقای ظرفیت کارمندان.       

رابطه به کنفرانس  در حکومتداری حلقه همکاری با برنامه دوم شفافیت وحسابدهی

 .کابل

 اجراات    :ب

در مرکز  ها ارگان، ادارات تصدیها و موسسات و سایر ها وزارت مرجع شامل 542 تعداد

 .ی شده استبازرس و والیت

تحلیل وارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،( گزارش نتایج بازرسی594به تعداد )

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتو تحصیل  ها یکاست

 ملیون افغانی از مدارک مختلف 59956 ی اداره کنترول و تفتیش مبلغها یبازرسدر نتیجه 

به خزانه دولت قابل تحصیل بوده تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ  که

  .شده است

ی بازسازی برا )صندوق اعانه WB، ARTFی بانک جهانی ها مساعدتطی این مدت 

برخی  ادارات و ها، خانه( در وزارت PKFی )کمپنی خارج همکاری مفتشین به زی، نافغانستان(

 است. نتایج بازرسی به مراجع ذیربط ارسال شدهوالیات بازرسی وگزارش 

از طرف بانک جهانی معرفی،  5929پروژه بابت سال  43به تعداد  5993درسال 

ومورد بازرسی قرار گرفته که توسط مفتشین اداره عالی تفتیش و تیم همکار کمپنی 

PKF غ کشور انگلستان مورد بازرسی قرار گرفته است که در نتیجه بازرسی  به مبل

یورو تفاوت   465395افغانی ومبلغ – 5536655685159دالر امریکایی مبلغ / 2555255933

از مدارک فوق الذکر بیرون نویس گردیده و به مراجع ذیربط جهت تحصیل و تصفیه 

 ارسال گردیده است .

که از جانب وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده بود  دولت 5929حساب قطعیه سال 

موافق »موردان اظهارنظر ن توسط هیات موظف این اداره بازرسی و در در وقت معینه ا

  .ارایه شده است «مشروط
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مـاهیت جرمی  که ملیون افغانی 94مبلغ  ء استفاده حاویسو قضیه (56)گزارش تعداد 

  .داشته جهت تحقیق به لوی حارنوالی ارسال شده

در پروژه های واجد شرایط در وزارت  (Performance Auditعملکرد )تفتیش 

ن به مراجع وگزارش آ اجرا مفیدیت و موثریت آنها ،تثبیت اقتصادیت به خاطرمعارف 

 .ذیربط ارسال شده است

 اجرای تفتیش محیطی 

ن آ بودنتفتیش محیطی بنا بر جدید  ،مریت تفتیش محیطی در ادارهگرچه بعد از ایجاد آ

اجرای تفتیش محیط زیست  جهینت در آن هم مفتشین تخنیکی آن اجرا نشده با به شکل

ست رول دارند مشخص نموده خرابی محیط زی ی عمده که درها چالشمشکالت و 

 .ذیربط ارسال شده است بمراجع ن جهت تطبیقوگزارش آ

 زین 5993سال  در ی توحیدی اجراات ششماه اول ودوم اداره کنترول وتفتیشها گزارش

 .محترم ریاست جمهوری ارسال شده است به مقامترتیب و 

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان           

اداره کنترول وتفتیش ترتیب وجهت  5929فشرده گزارش اجراات سال  5993در سال 

 .نشر در سالنامه افغانستان به وزارت اطالعات و فرهنگ ارسال شده است

 همکاری با برنامه حکومتداری 

تفتیش در رابطه به برنامه شفافیت وحسابدهی نیز تفتیش معامالت و تفتیش اداره عالی 

وپیوسته در تمام محافل یت های مبارزه با فساد را تطبیق لووقطعیه را طور منظم اجرا و ا

 داشته است. فعال سهم نآی کارو جلسات 

 ارایه معلومات احصائیوی           

لی ترتیب و به اداره مرکزی احصائیه ارسال معلومات احصائیوی مطابق فارمت های ارسا

 .شده است
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قبال برنامه دوم  عالوتا در این مدت اداره عالی تفتیش گزارش اجراات خویش را در

در  بخش حکومتداری و حسابدهی ترتیب و به ریاست عمومی اداره امور شفافیت و

  .نموده است ارسال وزارت مالیه

 هارهنمود  فارمت های جدید و        

معیاری به همکاری اودیش کمار  به شکلنیز فارمت های ذیل نسبتا  5993در سال 

 .مشاور هندی طرح وترتیب ومورد تطبیق قرار گرفته است

 .DIRطرح وترتیب فورم گزارشدهی برای مفتشین 

 .ی سکتوریها استیری ها برا گزارش لیتحل طرح و ترتیب سیستم

 .ی سکتوری ادارهها استیری ربعوار توسط ها گزارشاقدامات در جهت تطبیق فارمت 

 «5994 – 5993 پالن انکشافی راهبردی اداره عالی تفتیش»چاپ کتاب 

 .«نگاهی به تاریخ وسیر انکشافی اداره کنترول وتفتیش»تهیه وچاپ  کتاب 

 «.ی اجرای استندرد های تفتیش عملکردرهنمودها»چاپ  کتاب 

 .«ی حساب قطعیه دولترهنمود بازرس» تهیه وچاپ کتاب

 .ترتیب و تطبیق پالیسی تفتیش

اداره  تاریخ اداره عالی تفتیش به همکاری هیات رهبری  پالیسی تفتیش برای نخستین بار در

 .چاپ و به معرض تطبیق قرار گرفته است ،ترتیب ،طرح 5993درسال 

 هادستاورد  :ج

 تفتیش از ی اداره کنترول وها یبازرسافغانی در نتیجه  ونیمل 96655 مبلغ 5993سال  در

 .خزانه دولت تحصیل شده است به طریق ادارات بازرسی شده

 مشکالت اداره   :ه

 نیز اداره کنترول و 5993در سال  ی قبل مرفوع نگردیده وها سالهم مشکالت  باز

 :شود یمذیال ارایه  که بوده است مواجه تفتیش به آنها

 مشکالت داخلی -5

  نآ مراحلتاخیر در طی  به علتنبود قانون جدید تفتیش وکنترول       
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 یانتوسا ی تفتیش به معیارات بین المللی تفتیش جهانیاجرا در عرصه ها یکمبود       

 مشکالت خارجی  -8

تفاوتی در ی مفتشین و بیها پرسشبه  بموقع عدم همکاری در جهت پاسخ گفتن

 .ی ناموجهها بهانهبعضی مراجع به  حسابدهی به گروپ های تفتیش از جانب

ی اداره کنترول ها یبازرسبی توجهی برخی مراجع تحت بازرسی در قسمت تحقق نتایج 

 .گردد یمادامه نارسائی ها  وتفتیش که منجر به عدم تحصیل حقوق دولت و

وادارات به گونه مثال نقش ادارات تفتیش  ها خانهضعیف بودن کنترول داخلی در وزارت 

 .داخلی قناعت بخش نیست

 .حسابی در والیات در امور مالی و ژهیبه ومجرب مورد نیاز  نبود کادرهای مسلکی و        

 رایط الزم بازرسی در برخی والیات.مشکالت امنیتی ونبود ش       

 .پشتوی خارجی به لسان دری ویا قراردادهاعدم ترجمه        

 ها سفارش  :و

ی الزم را به منظور حل مشکالت ونواقص در اجراات ها سفارشتفتیش  اداره کنترول و

گزارش های توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده  و ها یبازرسنتایج  حسابی در مالی و

 است.
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 2932ماه اول سال  3در فشرده اجراات اداره         

های پالنی بازرسی و ها تیفعالنیز  5995قوس  93 -تفتیش از اول حمل  اداره کنترول و

 ادارات مرکزی و در بهبود شفافیت در اجراات مالی به منظورحسابی را  امور مالی و

 به شکلگزارش  5995از اول جدی  5998داده که بنابر تغییرات سال مالی  انجام والیتی

شامل گزارش اجراات سال مالی  5995نتایج بازرسی ربع چارم  و شود یمماهه ترتیب  9

 :گردد یماداره  5998

 ی کاری ها برنامه  :الف

 ها، خانهمرجع اعم از وزارت  219اداره که شامل  5995سال  مکمل پالن بازرسی

 بر اساس حکم شماره و بیترت باشد یم نهادهاسایر  موسسات و و ها یتصد ،ادارات

گردیده است اما  منظور جمهوری استیر مقام محترم 58/5993/ 56 ورخم- 2332

  .باشد یممرجع  644ماه اول سال  9مراجع قابل بازرسی مربوط 

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج       
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 ارسال دوسیه های سوء استفاده به لوی حارنوالی          

به همکاری مشاورین حمایت از  ARTF و بانک جهانی() WBی ها پروژهبازرسی 

 ادارات و ها، خانه( در وزارت S.NANDA.COی تفتیش خارجی )کمپنی ها تیفعال

 برخی والیات.

 دولت 5993بازرسی حساب قطعیه سال        

محترم ریاست جمهوری و بنا بر ضرورت به شورای  به مقامی توحیدی ها گزارشارایه 

 .یملمحترم 

 ارتقای ظرفیت کارمندان.        

رابطه به کنفرانس  در حکومتداری حلقه حسابدهی همکاری با برنامه دوم شفافیت و

 .کابل

 اجراات    :ب

در مرکز و  ها ارگان، ادارات تصدیها و موسسات وسایر ها وزارت مرجع شامل 195 تعداد

 .ی شده استبازرس والیت

تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص  ،گزارش نتایج بازرسی 669به تعداد 

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتو تحصیل  ها یکاست

 ملیون افغانی از مدارک مختلف 5366 ی اداره کنترول و تفتیش مبلغها یبازرسدرنتیجه 

به خزانه دولت قابل حصول بوده، تشخیص و جهت تحصیل به مراجع ذیربط ابالغ  که

  .شده است

جانب وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده بود، در  که از دولت 5993حساب قطعیه سال 

 در مورد صورت عواید و وقت معینه آن توسط هیات موظف این اداره بازرسی و

  .ارایه شده است «مناسب»اظهارنظر تحقق بودجه  مصارف و

حمایت از به همکاری مشاورین  ARTF و بانک جهانی() WBی ها پروژهبازرسی 

 ادارات و ها، خانه( در وزارت S.NANDA.COی تفتیش خارجی )کمپنی ها تیفعال

 برخی والیات صورت گرفته است.
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از طرف بانک جهانی به این اداره معرفی  5993پروژه سال  44به تعداد  5995سال  در

مورد  S.N.Nanda & COگردیده که مفتشین اداره عالی تفتیش و تیم همکار کمپنی 

(  5146894555بلغ )به م 5993در نتیجه بازرسی پروژه های سال  بازرسی قرار گرفته و

( دالر 95584( یورو و مبلغ )51519، مبلغ )( افغانی68499859951دالر امریکایی، مبلغ )

استرالیایی توسط مفتشین تفاوت از مدارک فوق الذکر بیرون نویس گردیده و به مراجع 

 افته های تفتیش اخبار گردیده است .مربوط جهت تحقق ی

و  ها یتصد ،تایوال ی محیط زیست درها استیرتفتیش محیط زیست در برخی 

 .نواحی شهرداری کابل اجرا گردیده است

مـاهیت  که ملیون افغانی 81599مبلغ  استفاده حاویء سو قضیه (53)گزارش تعداد 

  .است جرمی داشته جهت تحقیق به لوی حارنوالی ارسال شده

 است.و مراجع ذیربط توزیع شده  اشخاص و به چاپ فصلنامه تفتیش در هر ربع طور منظم         

( تن در پروگرام های اموزشی کمپیوتر، لسان 854در بخش ارتقای ظرفیت تعداد )

ی تفتیش، انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل مسلک ورکشاپ های ،انگلیسی

 .اند دهید موزشآ سیمینارها و ورکشاپ ها، در خارج کشوراصالحات اداری و در 

و در زمینه  ردیگ یمی جوان در اداره بر اساس رقابت ازاد صورت کادرهااستخدام 

 .تعدادی از آنها جذب گردیده است

قابل تذکر است که تعداد کارمندان  شانیها مهارتدر قسمت مسایل جندر و انکشاف 

( تن 59( تن انها اناث بوده و تعداد کارمندان اناث )55( تن از جمله )942موجود اداره )

 .باشد یم( تن 4و اجیران آنها )

. ندینما یمکارمندان اداری ایفای وظیفه  مفتش و ،سکرتر ثیمنح کارمندان اناث اداره

انگلیسی وکمپیوتر مستفید  ،ر امور مسلکی تفتیشآنها از پروگرامهای ارتقای ظرفیت د

و تعدادی از آنها در ورکشاپ ها و سفر مطالعاتی به خارج کشور نیز سفر اند  شده

از طریق  توانند یمی باال نیز برایشان میسر بوده و ها بست درعالوتا زمینه کار  اند، نموده

ز موسسات ا فارغان اناث نت 83تعداد  برعالوه زاد در زمینه اقدام نمایند.رقابت آ
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که  شدندتحصیلی جهت سپری شدن دوره ششماهه ستاژ به اداره عالی تفتیش معرفی 

 تحت تربیت وآموزش قرار دارند.

 .پارلمان کشور فرستاده شده است به فعال جهت بحث وتصویب شیتفت قانون جدید         

 کمیسیون ارزیابی تشکیالت( زون ساحوی تفتیش دروالیات کشور ازطریق 4)ایجاد 

  .منظور شده است 5995به منظور اجرای بهتر بازرسی درسال  دولت

ی تفتیش عال و ادارات ها سازمانکـنترول و تفتیش با  اداره این مدت نیز روابط در

 برعالوه وتجارب صورت گرفته است ها هینشرسایرکشورها تامین بوده و تبادل 

تفاهمنامه میان اداره عالی تفتیش افغانستان و اداره تفتیش کشور مالیزیا در مورد تفتیش 

 سکتور عامه به امضا رسیده است.

 ماهه اداره کنترول وتفتیش ونه ی توحیدی اجراات ششماهه اول وسه ماهه ربع سومها گزارش

 .ستمحترم ریاست جمهوری ارسال شده ا به مقامترتیب و  زین 5995درسال 

معامالت و تفتیش قطعیه  شیتفت در رابطه به برنامه شفافیت وحسابدهی نیزاین اداره

را طور منظم اجرا و اولویت های مبارزه بافساد را تطبیق و گزارش انرا به مراجع ذیربط 

 .ارسال نموده است

 .و ادارات ها وزارتر هنمائی به ادارات تفتیش داخلی سایهمکاری و را       

تحت بازرسی  نهادها،سائر  ( اداره تفتیش داخلی در81تعداد ) 5995ماه اول سال طی هشت 

ی ها پالنکاستی ها در اجراات شان مشخص و در قسمت اصالح  نواقص و ،قرارگرفته

 تهیه راپورهای تفتیش به انها رهنمائی صورت گرفته است. ،کاری

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان

جهت  اداره کنترول وتفتیش ترتیب و 5993ارش اجراات سال فشرده گز 5995در سال 

 .فرهنگ ارسال شده است سالنامه افغانستان به وزارت اطالعات و نشر در

  .ترتیب گزارش حکومت به ملت به همکاری در ارایه راپور اجراات       

 استیره بماهه را ترتیب ودر موعد معینه  9در رابطه اداره کنترول وتفتیش گزارش اجراات 

 .دارالنشای شورای وزیران ارسال نموده است محترم عمومی اداره امور و
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 تطبیق سه اولویت مبارزه بافساد          

نیز به اداره عالی مبارزه  نآ قیتطبپالن عملیاتی سه الویت مبارزه با فساد طرح وگزارش 

 .با فساد اداری فرستاده شده است

 ارایه معلومات احصائیوی 

معلومات احصائیوی مطابق فارمت های ارسالی ترتیب و به اداره مرکزی احصائیه ارسال 

 .شده است

 فارمت های جدید و رهنمود ها          

ی مربوطه ها بخشبه  قیجهت تطب و نیز اقداماتی در زمینه انجام یافته 5995در سال 

 .ابالغ گردیده است

 .SNN-COترتیب رهنمود تفتیش شاروالیها به کمک کمپنی  طرح و      

 .تفتیش براساس خطر در سکتور عامهچاپ کتاب        
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 دستاوردها  :ج

ی اداره کنترول ها یبازرسنتیجه  افغانی در ونیمل 553 مبلغ 5995ماه اول سال  9در طی 

 .خزانه دولت تحصیل شده است به طریق ادارات بازرسی شده تفتیش از و

 مشکالت اداره   :د

نیز اداره کنترول وتفتیش  5995ی قبل مرفوع نگردیده ودر سال ها سالبازهم مشکالت 

 :شود یمذیال ارایه  که بوده است مواجه به انها

 مشکالت داخلی  -5

 .وشایسته نسبت پائین بودن معاشات مجرب فرارکارمندان

 .کمبود مفتشین و کارمندان متخصص ومسلکی

 معاش. نتیجه تطبیق رتب در اداره ی مسلکیکادرها م اضافه بستیایجاد پرابل

 مشکالت خارجی -8

 .عدم استقاللیت کامل مالی ووظیفوی اداره

  .وقت معینه آن به عدم ارایه اسناد و معلومات مورد ضرورت تفتیش

 .ی تحت بازرسیها ارگانحسابی برخی  دفاتر مالی و ناتکمیل بودن اسناد و

 .سفارشات تفتیش و مالحظات مراجع در تطبیق نیمسوول بی توجهی

 .حسابی ی مالی وها بخشدر  به خصوصمجرب مورد نیاز  ی مسلکی وکادرهاکمبود 

  .مشکالت امنیتی و نبود شرایط الزم بازرسی در برخی والیات

 .دیون تصفیه طلبات و عدم توجه ادارات در تحصیل و

 ی رسمی کشور.ها زبانیکی از  به در مراجع عدم ترجمه قرارداد ها

 ها سفارش  :ه

ی الزم را به منظور حل مشکالت ونواقص در اجراات ها سفارشاداره کنترول وتفتیش 

های توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده گزارش و ها یبازرسنتایج  مالی وحسابی در

 .است
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 2931فشرده اجراات اداره در سال مالی 

های و بازرسی ها تیفعالنیز  5998قوس  93 - 5995جدی  اداره عالی تفتیش از اول

 ادارات در بهبود شفافیت در اجراات مالی وحسابی به منظورپالنی امور مالی وحسابی را 

 حمل 53 به استناد قانون جدید تفتیش منتشره ،والیات کشور انجام داده است و مرکز

فذ گردیده بعد از این نا 5998برج حمل سال  جریده رسمی که در اواخر در 5998

جداگانه در  ساالنه و به شکلمصارف  ی اجرای تفتیش رعایت قوانین عواید وها گزارش

ترتیب  INTOSAI مطابقت به معیارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای

که  گردد یمی کشور ارسال مل شورای محترم و به مقام محترم ریاست جمهوری و

را  5995ی سال مالی ها یبازرساداره عالی تفتیش که اکثرا  5998ی اجراات سال مال

  :شود یمبه ترتیب ذیل ارایه  دهد یمتحت پوشش قرار 

 ی کاری ها برنامه  :الف

 ها، خانه( مرجع اعم از وزارت 165ی اداره شامل )هجر 5998 سال ماهه 9 پالن بازرسی

از ترتیب بر  بعد والیات بوده که در مرکز و نهادهاموسسات وسایر  و ها یتصد ،ادارات

 منظور جمهوری استیر مقام محترم 56/58/5995( مــورخ 5651) اساس حکم شماره

( مرجع افزود شده از 54و ) 5995مرجع از ربع چهارم  (854گردیده است برعالوه تعداد )
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( مرجع در 529) اجمع عالوه شده 5998که در برج میزان  5995سال  4مراجع باقیمانده ربع 

  .باشد یمقابل بازرسی  5998سال مالی 

 شهدا و اجتماعی و امور و کار و فواید عامه ،صحت عامه ،ی معارفها وزارتبازرسی 

وجوه فند  افتیدر و IP – ARTF های بانک جهانیبنچمارک اساس بر معلولین

 ها.تشویقی از دونر

 .)صندوق اعانه برای بازسازی افغانستان( ARTFوجوه  و بانک جهانی یها بازرسی پروژه        

به مقام محترم ریاست جمهوری  آن گزارش و ارایه دولت 5995بازرسی حساب قطعیه سال 

 امور پارلمانی جهت ارایه به مجلس نمایندگان. دولت در و وزارت وزارت مالیه

 .اجرای تفتیش براساس احکام مقام محترم ریاست جمهوری       

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط ها یبازرسابالغ نتایج        

 استفاده به لوی حارنوالی  ءارسال دوسیه های سو       

 جهت اجراات به مراجع ذیربط. ها یابالغ نتایج بازرس       

 به مقام محترم ریاست جمهوری. ها یتوحیدی نتایج بازرس یها ارایه گزارش ترتیب و         

   اراتیمع مبنی فارمت های جدید درعرصه پالنگذاری و گزارشدهی تفتیش بر طرح 

 انتوسای.

 اجراات و دستاوردها   :ب

در سال  ها ارگانسایر  ها و موسسات و، ادارات تصدیها وزارت مرجع شامل 659 تعداد

 .ی شده استبازرس مرکز ووالیت در 5998مالی 

 ن جهتآ شاملیافته های تفتیش  ارزیابی شده نتایج و تحلیل و ادارات، گزارش نتایج بازرسی

 .به مراجع مربوط ارسال شده است ها تفاوتوتحصیل  ها یکاست ،رفع نواقص

به همکاری مشاورین حمایت از  ARTF و بانک جهانی() WBی ها پروژهبازرسی 

 ادارات و ،ها خانه( در وزارت S.NANDA.COی تفتیش خارجی )کمپنی ها تیفعال

به مراجع ذیربط ارسال  نآ یبازرس جینتا هایگزارش والیات صورت گرفته است وبرخی 

 است. شده
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 ، واز طرف بانک جهانی معرفی 5995ال پروژه بابت س 92به تعداد  5998سال  در

( دالر امریکایی  551985553نتیجه بازرسی به مبلغ / مورد بازرسی قرار گرفته است که در

یورو تفاوت از مدارک فوق الذکر  – 5345198افغانی و مبلغ / – 99956945985مبلغ /

 گردیده و به مراجع ذیربط جهت تحصیل و تصفیه ارسال گردیده است .نویس بیرون

که ازجانب وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده بود  دولت 5995حساب قطعیه سال 

 قطعیه عادی ودر مورد  ن توسط هیات موظف این اداره بازرسی ووقت معینه آ در

  .ارایه شده است «مناسب»اظهارنظر  انکشافی

تا اخیر برج  5995استفاده مربوط به بازرسی سال مالی  سو قضیه (53)گزارش تعداد 

مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق به  که ملیون افغانی 69592مبلغ  یحاو 5998قوس 

  .لوی حارنوالی ارسال شده است

قبال  5995تفتیش رعایت قوانین عواید بابت سال  گزارش توحیدی اجراات ساالنه

محترم  استیره ب 55/58/5998 – 2454ترتیب ومطابق قانون جدید تفتیش ذریعه نامه 

 55/58/5998 -2456 ونامه یمل شورای محترم به 55/58/5998 – 2451، نامه جمهوری

 .شده است ارسال وزارت مالیه به

محصول گمرکی  ی عواید مالیاتی وها بخشی اداره عالی تفتیش در ها یبازرسنتیجه  در

ه مالیاتی مدرک باقیات ماضی شش ملیارد افغانی از هشتاد و صد و ( یازده عشاریه دو555826)

ی عدم ها تفاوت ، همچنانتحصیل باقیمانده بیرون نویس گردیده استکه از سالهای گذشته نا

تفاوت محصول  ( دالر و83525و )( دوملیارد افغانی 85395) غیره مبلغ جریمه و ،وضع مالیه

تثبیت شده که به خزانه دولت  5995( افغانی بابت سال 2555992جریمه مبلغ ) گمرکی با

 .قابل تحصیل است

معامالت وتفتیش قطعیه  شیتفت این اداره در رابطه به برنامه شفافیت وحسابدهی نیز

مبارزه بافساد را تطبیق و گزارش انرا به مراجع ذیربط الویت های  را طور منظم اجرا و

 .ارسال نموده است
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 82/5/5998-5925ارسال فهرست دوسیه های احاله شده اداره به لوی حارنوالی از سال 

 .MECبه کمیته  82/5/5998مورخ  43-1492 ذریعه نامه

رت های کمیته مستقل مشترک نظابنچمارک و ها سفارشپاسخ به مجموعه پنجم 

 MEC.وارزیابی مبارزه با فساد اداری

 هایسال بعضاٌ و 5995 سال مصارف مقررات و قوانین رعایت تفتیش اجرای نتیجه در

 شکل به که موسسات و تصدیها و شاروالیها محلی، و بودجوی مرکزی ادارات در ماقبل

 در دالر ونیمل 5515 و افغانی ونیمل 929548- مبلغ یافته انجام 5998 مالی سال در قیدی

 ،5993 سال در دالر ملیون 35651و  افغانی ملیون 849588 مبلغ ،5995 سال بازرسی امور

 در افغانی ونیمل 8556 مبلغ و 5929 سال در دالر ملیون 3552و  افغانی ونیمل 1549مبلغ 

 تفاوت پرداخت، اضافه مالیه، وضع عدم تفاوت مانند مختلف مدارک از 5926 سال

 عدم کاری، کم تفاوت خساره، جبران تاخیر، مهی، جرحامی اسناد بدون مصارف قیمت،

 ولوایح تکس یی،، صفااالجاره حق تحویلی عدم موجودی، باقیداری کرایه، تحویلی

 .است تحصیل قابل دولتخزانه  به تثبیت شده که

 ارسال گزارش به سالنامه افغانستان          

جهت  تفتیش ترتیب و اداره کنترول و 5995مالی فشرده گزارش اجراات سال  5998در سال 

 .فرهنگ ارسال شده است سالنامه افغانستان به وزارت اطالعات و نشر در

 ارایه معلومات احصائیوی            

یه ارسال ئبه اداره مرکزی احصا معلومات احصائیوی مطابق فارمت های ارسالی ترتیب و

 .شده است

 رهنمود ها فارمت های جدید و          

 راجویر سنگ معیاری به همکاری عباس هویدا و به شکلنیز فارمت های ذیل  5998در سال 

 .ابالغ گردیده است قیتطب جهت ترتیب و طرح و CTAPهندی از  نیمشاور

ارسال ان به ریاست تفتیش عواید جهت  عواید و ()مسوده گزارش تفتیش DIR طرح

 .استفاده مفتشین تکثیر و
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 دیدگاه
مستقل، کارآ و مؤثر که حسابدهی عامـه و شـفافیت   بودن یک نهاد عالی تفتیش 

 را ترویج بخشد.

 

ان جهت تطبیق به ریاست  ارسال و (IRگزارش عواید ) لیتحل سیستم ترتیب طرح و

 تفتیش عواید.

ن به ریاست تفتیش عواید جهت تهیه گزارش ارسال آ و ترتیب فارمت گزارش ربعوار

 .ن به ریاست پالیسی وپالنارسال آ اجراات ربعوار و

 .طرح وتطبیق فارمت گزارش ساالنه تفتیش رعایت قوانین عواید       

 مصارف. ()مسوده گزارش تفتیش DIRاقدامات در جهت تطبیق        

 ی سکتوری.ها استیرمصارف به  (تحلیل گزارش) IRطرح و ترتیب فارمت       

 .طرح وتطبیق فارمت گزارش ساالنه تفتیش رعایت قوانین مصارف      

بیالنسشیت ها به ریاست تفتیش  شیتفت ()مسوده گزارش تفتیش DIR ابالغ و ترتیب

 .وموسسات ها یتصد

شیت ها به ریاست تفتیش  تفتیش بیالنستحلیل گزارش   IRطرح و ترتیب فارمت 

 .موسسات و ها یتصد

 طرح و تطبیق فورم تحلیل خطر در پالنگذاری      

 طرح و تطبیق سیستم معیاری پالنگذاری براساس خطر وروز کاری.      

 .ترتیب تعلیماتنامه تفتیش تدارکاتتهیه و       

 8355 -8359 مطابق 5996 -5998 پالن انکشافی استراتیژیک اداره      

 توسط کمیسیون موظف داخلی اداره و ،نهیدرزم IDIاین پالن با استفاده از برنامه 

 .ترتیب گردیده است رهنمائی اقای عباس هویدا طرح و
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 ماموریت
تفتـیش جمهـوری اسـالمی افغانسـتان      نهاد نیتریعال به مثابه تفتیشعالی اداره 

 معیارات بین المللـی تفتـیش بـه    مطابق به ،مستقالنه اطمینانارایه که هدف آن  بوده

پـالن شـده    رسیدن وجوه عامه مطابق به اهـداف  پارلمان وجامعه جهانی ازبمصرف

بطورمنظم ثبت شـده وهمچنـان    دراسناد مالیوعواید جمع آوری بدهی تمام اینکه و

 .باشدیم دولتی عملکردها تیومؤثر کارایی ،یتاقتصادگزارشدهی پیرامون 

 

نقش پالن استراتیژیک طرح شده اداره شامل سه هدف اصلی بوده که متضمن بلند بردن 

 .باشد یم ارتقای ظرفیت و بهبود کیفیت تفتیش ،اداره

پالن عملیاتی سه الویت مبارزه با فساد ازجانب اداره ترتیب وبه اداره محترم عالی مبارزه 

 فساد ارسال ودرزمینه اجراات صورت گرفته است.

ی مشخص ترتیب وبه اداره مرکزی ها ارقام واحصائیه های مورد نیاز طبق فارمت

 .است شده ه فرستادهاحصائی

 انفاذ و نشر قانون جدید تفتیش          

با به وجود آمدن اداره موقت، افغانستان از نقطه نظر بازسازی و نوسازی در محراق 

توجه جامعه جهانی قرار گرفته و این بازسازی و نوسازی در همه امور مملکت با 

 های هنگفت به شدت آغاز گردید. هزینه

ش یر به روناگز ها و نیازهای موجوده، تفتیش برای پاسخگوئی به خواستاداره عالی 

و برآورده  های ستندرد و نوین نیاز داشت؛ گیری شیوهاصالح سیستم قبلی تفتیش و بکار

کنترول  ساختن تمام این موضوعات نیاز به بستر قانون داشت و از حیطه صالحیت قانون

 د.توانست بیای تفتیش بدر نمی

با توجه به  اقتضاآت عصر و درک شرایط نوین و ی تفتیش، بااداره عال

حسابی دولت رونما  های مالی و عرصه فعالیت در تحوالتی که طی سالهای اخیر

 



 29 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   

تفتیش منتشره جریده  قانون کنترول و ها در بعضی کمبودی همچنان بنابر گردیده و

توجه به قوانین طرح قانون جدیدی را با  ه ق، 2/8/5488( مؤرخ 595رسمی شماره )

 (، با همکاریINTOSAI) معیارات مؤسسات عالی تفتیش بین المللی و نافذ درکشور

متخصصین مؤسسات تفتیش بین المللی چون آقای لیون للوسه از  عده ئی ازمشاورین و

انگلستان، آقای ستیامورتی تیم  ( ازPKFکشورفرانسه، آقای فل دنکمب تیم لیدرپروژه )

اداره عالی تفتیش به  هند، آقای ریچارد رندل مشاور ازکشور پروژه دیالیت لیدر

ترتیب  اداره عالی تفتیش تدوین و داری کارمندان سابقهتعداد بانک جهانی و نمایندگی از

قوانین ادارات عالی تفتیش کشورهای ایاالت متحده  از تدوین مسوده مذکور نموده و در

 .عمل آمده است یپال، قطر و کویت نیزاستفاده بهامریکا، انگلستان، فرانسته، هند، ایران، ن

هکذا اداره عالی تفتیش جهت غنامندی هرچه بیشتر، مسوده یاد شده را جهت 

های محترم مالیه،  وزارت نظرخواهی به ادارات ذیربط ارسال داشته و بانک جهانی،

عمومی امنیت ریا ست محترم  اداری، لوی حارنوالی و اقتصاد، اداره محترم مبارزه با فساد

اند. این اداره نظریات پیشنهادی  زمینه ارسال داشته پیشنهادات شانرا در ملی نظریات و

و سرانجام پس از ترتیب مسوده و  نظرگرفته است؛ در بود جائیکه مقدور شانرا تا

شورای محترم  ها با وزارت محترم عدلیه، کمیته تقنین شورای محترم وزیران، بحث

( 28این قانون حسب مصوبه شماره ) های متعدد پارلمان کشور،کمیسیون  وزیران و

شورای محترم ملی در سه فصل و بیست هفت ماده تصویب و ذریعه  9/53/5995مورخ 

مقام محترم ریاست جمهوری توشیح و در  8/58/5995( مورخ 593فرمان شماره )

 ( نشر گردیده است.5535جریده رسمی شماره )

به  ترین ارگان بازرسی امور مالی و حسابی ه عالی تفتیش عالیبه اساس این قانون ادار

 مسوالنه و بیطرفانه صورت مستقالنه، مقیاس کشور بوده و در اجرای وظایف خویش به

 نماید. طبق قوانین نافذه عمل می

 توان چند نکته مهم را بیان کرد: های قانون متذکره می از ویژگی       

 های بازرسی ساالنه. امر ترتیب، منظوری و اجرای پالناستقاللیت اداره در        
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های تفتیش به شورای محترم ملی و رئیس جمهوری  استقاللیت اداره در امر ارایه گزارش

 افغانستان.

 های همگانی. نشر گزارشات تفتیش از طریق ویب سایت و رسانه      

 تفتیش مصارف محرم ادارات دولتی کشور.       

 ستین بار تفویض صالحیت تفتیش عملکرد.برای نخ      

تقرر و عزل رئیس معاونین و مفتشین اداره با در نظر داشت شرایط معین و رعایت 

 بهترین تجارب در عرصه بین المللی.

 استقاللیت مالی اداره عالی تفتیش.       

 های تفتیش مصوب سازمان بین المللی تفتیش.رعایت ستندرد       

 پرداخت امتیاز مسلکی برای مفتشین این اداره.           

مکلفیت مراجع عدلی در رابطه به ترتیب اثر دادن به دوسیه های جرمی که توسط 

 موظفین اداره عالی تفتیش برمال گردیده است.

مکلفیت مراجع دولتی در رابطه به کسب نظر این اداره در رابطه به تدوین قوانین مالی و 

 حسابی.

 تیشتاثیر تف  :ج

ی ها یبازرسنتیجه  دالر در 14595 ملیون افغانی و 4545325 مبلغ 5998سال مالی  در

 به تصدیها شاروالیها و ،محلی ،طریق ادارات بازرسی شده مرکزی اداره عالی تفتیش از

 .خزانه دولت تحصیل شده است

 و فواید عامه ،صحت عامه ،ی معارفها وزارتنتیجه بازرسی امور مالی وحسابی  در

 – IP بنچمارک های بانک جهانی اساس بر معلولین شهدا و اجتماعی و امور و کار

ARTF تائید بانک جهانی که از طریق اداره  معیارات بین المللی تفتیش انتوسای و به

نه ملیون دالر  و هفتاد صد و ( ده عشاریه دو535859عالی تفتیش صورت گرفت مبلغ )

 ها به دولت افغانستان واگذار گردید.طرف دونر( ملیون افغانی از 151568معادل )
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 مشکالت اداره   :د 

نیز اداره عالی  5998در سال مالی  ی قبل مرفوع نگردیده وها سالی مشکالت برخ بازهم

 :شود یمذیال ارایه  که بوده است مواجه تفتیش به انها

 مشکالت داخلی  -5

 استفاده از معیارات تفتیش انتوسای به خاطری مسلکی ها تیظرفنبود 

 .ها یبازرسجهت اجرای  کمبود مفتشین و کارمندان متخصص ومسلکی

 کادرها. مناسب یئجابجا محدویت های ناشی از مقررات خدمات ملکی در استخدام و

 مشکالت خارجی -8

جع امر یعدم ارایه اسناد و معلومات مورد ضرورت تفتیش به وقت معینه آن دربرخ

 تحت بازرسی. 

 تحت بازرسی. یها حسابی برخی ارگان دفاتر مالی و ناتکمیل بودن اسناد و       

 تفتیش. یها سفارش مراجع در تطبیق مالحظات و نیبی توجهی مسوول       

مالی وحسابی  یها مجرب مورد نیاز به خصوص در بخش مسلکی و یکمبود کادرها

 ادارات. 

 مشکالت امنیتی و نبود شرایط الزم بازرسی در برخی والیات.        

 دیون. عدم توجه ادارات در تحصیل وتصفیه طلبات و       

 ها سفارش  :ه

ی الزم ها سفارشبهبود اجراات وتقویه شفافیت وحسابدهی  به منظوراداره عالی تفتیش 

 .را جهت بهبود اجراات وتطبیق به مراجع ذیربط ارسال نموده است
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 فصل دوم
 

 بازرسی حساب قطعیه دولت

میکانیزم جدید و   
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  دوم فصل

 جدید میکانیزم و دولت قطعیه حساب بازرسی

 حساب بنااً است، ناممکن بشر زندگی در نظم امکان گیری حساب و دارایی پول، موجودیت بدون

 جهان ممالک همه در حسابی های سیستم اساسات و بوده موجود ابتدا از بشر اجتماعی حیات در

 انکشاف سوی به نیز حسابی های سیستم جوامع انکشاف با وهمگام پیموده را خود تکاملی سیر

  .برمیدارد گام وتکامل

 که بوده موجود االیام قدیم از دولتی نهادهای در محاسبه نیز افغانستان ما عزیز کشور در

 همه در. قراردارد انکشاف و تکامل حال در هم هنوز و کرده طی را خود انکشافی مراحل

 و عواید تحقق چگونگی از حساب توحید مالی دوره اخیر در تا است الزم حسابی های سیستم

 دولتی، ادارات مسوولین حساب صورت ترتیب با شود، ترتیب ها بینیپیش به توجه با مصارف

 شانرا مالی وضعیت چگونگی انفرادی تجار و خصوصی تشبثات ها شرکت مؤسسات، و ها تصدی

 .نمایند می عیار آن به توجه با شانرا بعدی های گیری وتصمیم نموده درک

 سال اخیر در معموأل( ومصارف عواید) ساالنه حساب صورت بودجوی، حسابی سیستم در

 در شود، می یاد قطعیه حساب بنام افغانستان در حساب صورت این که شود می ترتیب مالی

 مصارف و یافته تحقق عواید مجموع) دولت بودجه تحقق چگونگی دولت قطعیه حساب حقیقت

 که نماید می بیان مالی سال یک طی( آن جزئیات با ها بینی پیش با درمقایسه را دولت گرفته صورت

  .است یکسان تقریباً جهان کشورهای تمامی در آن گیری نتیجه و ترتیب محاسبوی شکل

 دولتی نظام تشکیل و شکل در که وقت دولت( ٥٣١٥ الی ٥٣19) سالهای طی افغانستان در 

 نیز دیگر ادارات( شورا) پارلمان و صدارت ایجاد با کرد می پیروی دنیا مدرن کشورهای از خویش

 و شد تشکیل وقت عظمی صدارت چوکات در بار اولین برای محاسبات تفتیش ریاست مثل

 تفتیش ریاست رتبه عالی هیات توسط شد می ترتیب مالیه وزارت جانب از که قطعیه حساب

 شکل به ٥٣١٣ سال الی قطعیه حساب وبازرسی ترتیب روند که گردید می بازرسی محاسبات

  .داشت ادامه مستمر
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 به توجه با عواید که گردد حاصل اطمینان تا بود این دولت قطعیه حساب بازرسی از هدف 

 آوری، جمع آن زمان و وقت به قانون به مطابق و بینی پیش آن درست شکل به عایداتی های چشمه

 و ها استفاده سوء از عاری و آن معقول راه در مصارف و خیر؟ یا گردیده تحویل دولت خزینه به

 از قطعیه حساب بازرسی و تفتیش اجرای با برآن عالوه چطور؟ یا است گرفته صورت ها تخطی

 .گردید می حاصل اطمینان آن مؤید اسناد با مطابقت در قطعیه حساب در مندرج ارقام صحت

 ما عزیز کشور به معنوی و مادی نگاه از خانمانسوز جنگ دهه سه که تذکراست به الزم

 تخریبات دیگری و جنگ فرهنگ یکی آن از ناشی ناگوار تاثیرات و نموده وارد صدمه افغانستان

 به ٥٣٣٥ سال الی ٥٣١٣ سال از مالیه وزارت چنانچه داشته تاثیر دولت اجراآت همه باالی جنگ

 از مالی راپورهای نرسیدن و امنیتی مشکالت توان می آنرا دالیل که نگردید قطعیه حساب ترتیب

 .کرد عنوان مالیه وزارت و اولی واحدهای به وسومی دومی واحدهای

 وزارت ،٥٣٣١ سال در اساسی قانون تصویب از بعد خصوص به کشور در جدید نظام ایجاد با

 دست روی مجددأ اساسی قانون( 9٣) ماده هدایت به متکی را قطعیه حساب ترتیب مالیه محترم

 سلسله یک مالیه وزارت و بودجوی واحدهای در الزم ظرفیت نبود بر بنا ابتدا در گرچه. گرفت

 ادارات در ظرفیت ایجاد و سال هر گذشت با ولی داشت؛ وجود قطعیه حساب ترتیب در ها چالش

 تأمین و مالیه وزارت خزاین ریاست در (AFMIS) افغانستان مالی اداره سیستم ایجاد خصوص به

 قسمأ ها چالش شده، یاد سیستم طریق از ها مستوفیت و بودجوی واحدهای با مالیه وزارت ارتباط

 به بازرسی جهت و ترتیب مالیه وزارت منجانب ازگذشته بهتر شکل به قطعیه حساب و مرفوع

 در هامستوفیت و بودجوی واحدهای از برخی متأسفانه آنهم با اما گردد، می ارایه تفتیش عالی اداره

 ارسال در تأخیر که ورزند می تعلل مالیه وزارت به آن زمان و وقت به مالی راپورهای ارایه

 قطعیه حساب ترتیب در تأخیر سبب مالیه وزارت به بودجوی واحدهای جانب از مالی راپورهای

 .گردد می قطعیه حساب بازرسی در سکتگی باعث گردیده، مالیه وزارت منجانب

 و کنترول قانون یازدهم ماده( ٥) فقره اساسی، قانون( 9٣) ماده به مطابق تفتیش عالی اداره

( ١١) مواد و( تفتیش عالی اداره قانون دوازدهم ماده( ٥) فقره و( ٥٥) ماده( ١) فقره اکنون) تفتیش

 بر بنا و بوده قطعیه حساب بازرسی به مکلف عامه، مصارف و مالی امور اداره قانون( ١9) و
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 مفتشین و سکتوری رؤسای از تعداد یک از متشکل کمیسیونی ساله همه قطعیه حساب اهمیت

 تفتیش عالی اداره. گردد می مؤظف قطعیه حساب بازرسی جهت اداره مسلکی معاون ریاست تحت

 تاکنون و نموده آغاز متذکره کمیسیون توسط اینطرف به ٥٣٣١ سال از را قطعیه حساب بازرسی

 اظهار با توأم را بازرسی نتایج وگزارش بازرسی را ٥٣9١ -٥٣٣٥ سالهای قطعیه حساب توانسته

 ملی محترم شورای و جمهوری ریاست محترم مقام به متذکره، سالیان قطعیه حساب پیرامون نظر

 با مطابقت در را خویش های بازرسی تا مینماید و نموده سعی تفتیش عالی اداره. نماید ارایه کشور

 هرگاه. است نموده خوبی های پیشرفت راستا این در و نماید عیارتفتیش  المللی بین معیارات

 به گردد، مقایسه اخیر سالهای گزارشات با قبل سالهای قطعیه حساب بازرسی نتایج گزارشات

 از قطعیه حساب بازرسی نتایج گزارش ترتیب و بازرسی شیوه در که گردد می مشاهده وضوح

 بازرسی در تفتیش عالی اداره است. گردیده رونما مالحظه قابل تغییرات محتوا و شکل لحاظ

 اداره یک منحیث را خویش جایگاه است توانسته و آمده نایل خوبی دستاوردهای به قطعیه حساب

 بحث در توان می را قطعیه حساب بازرسی نتایج تأثیرگذاری و دستاوردها نماید، تثبیت حسابگیر

 و استماعیه مجالس در ادارات مسوولین و وزرا احضار قطعیه، حساب پیرامون پارلمانی های

 متذکره های بحث از خبری وپوشش پارلمان عمومی مجالس و بودجه و مالی کمیسیون استجوابیه

 نتایج زیرا بود، شاهد ادارات وحسابی مالی های فعالیت در اصالحات همچنان و ها رسانه در

 مالیه وزارت و بودجوی واحدهای اجراآت در که رساند می اخیر هایسال قطعیه حساب بازرسی

 .است گردیده رونما مالحظه قابل بهبودی گذشته به نظر

 از( دونرها) المللی بین امداد نهادهای و مدنی جامعه کشور، پارلمان که توقعاتی به توجه با

 با تا دارد نظر در بلکه نکرده بسنده داده انجام تاکنون که آنچه با اداره این دارند تفتیش عالی اداره

 از بیشتر بازرسیها سایر و قطعیه حساب بازرسی در را خویش اجراآت جدید، های شیوه از استفاده

 تفتیش مستقل آمریت خویش ٥٣9٣ سال تشکیل در دلیل همین به سازد، معیاری و هدفمند پیش

 ایجاد با تا بود خواهد مکلف قطعیه حساب تفتیش آمریت است، نموده ایزاد را قطعیه حساب

 به قطعیه حساب بازرسی راستای در را خویش وظایف مربوطه، امور بهتر تنظیم و جدید میکانیزم

 .دهد انجام مستقالنه و هدفمند مسووالنه، صورت
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 (2931-2939) سالهای قطعیه حساب بازرسی نتایج از ای خالصه

 2939 سال قطعیه حساب

 مالیه محترم وزارت از خویش ٣/٣/٥٣٣٣ مؤرخ( ١٣٣٣) شماره نامه ذریعه تفتیش و کنترول اداره

 وزارت باالخره متعدد های نامه تبادله بعداز گردیدکه بازرسی جهت قطعیه حساب ارایه خـواهان

 مؤرخ (TSI -٣٣11١٣١) شماره نامه ذریعه ٥٣٣٣ سال قطعیـه حساب ترتیب صورت از مالیه

 ٥١/6/٥٣9٣ تاریخ به را کمیسیونی وتفتیش کنترول اداره آن از تأسی به که داد اطالع ٥٣٣٣/9/6

 .نمود اعزام مالیه وزارت به قطعیه حساب بازرسی جهت

 هیأت کار آغاز تازمان عواید ریاست قطعیه حساب که ساخت واضح بازرسی نخستین نتایج 

 تاریخ از بعد نیز محاسبات ریاست قطعیه حساب وتکمیل بود نگردیده ترتیب هم هنوز تفتیش

 عواید های ریاست مسؤلین با مذاکره از بعد هیات شد، گرفته دست روی هیات این کار شروع

 حساب خویش نوبه به کدام هر تا داد مهلت برایشان یوم ده مدت محاسبات و بودجه خزاین،

 بعد متأسفانه ولی نمایـند، هیئت به بازرسی آمـاده و تکمیل را خویش تطبیقات ترتیب شانرا قطعیه

 و تکمیل نا کارها بازهم که شد واضح هیئت مجدد مراجعه و شده تعیین معیاد شدن سپری از

 .است نگرفته صورت الزم تطبیقات

 خزاین ریاست که گردید وانمود چنین قطعیه حساب عنوان به شده ارایه اوراق قسمی مالحظه از

 قطعیه حساب درج را بنیاد بی ارقام و وآمار نداشته عملی را الزم دقت قطعیه حساب ترتیب قسمت در

 مسوولین سایر و مالی معین با که متعدد های مالقات طی قطعیه حساب بازرسی کمیسیون. اند نموده

 مربوطه مسوولین و مالیه وزارت محترم مقام توجه داشت، (IMF) نماینده و مالیه وزارت مالی های بخش

 شعبات به هیات وتذکرات توضیحات نظرداشت در با مالیه وزارت مقام داشت، معطوف زمینه در را

 وانکشافی عادی بودجه ٥٣٣٣ سال قطعیه حساب ٥٣٣٣ سال قوس برج دهم الی تا سپرد وظیفه خویش

 مالیه محترم وزارت پیشنهاد اساس به بعدأ که سازند هیأت بازرسی آماده و تکمیل اغالط بدون را

 قطعیه حساب ترتیب میعاد جمهوری، ریاست محترم مقام ١٥/9/٥٣٣٣ مورخ( ٣١١١) شماره وحکم

 به شده تجدید قطعیه حساب آن به متکی و گردید تمدید ٥٣٣٣ سال قوس برج اخیر الی ٥٣٣٣ سال

 .قرارگرفت هیئت دسترس به بازرسی جهت جدی ١ تاریخ
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 ٥٣٣٣ سال عادی بـودجه وزیران محترم شورای تصویب به مطابق بودجه، سند مالحظه به

 جمعأ افغانی( ١٥65٣٣15٣615111) مبلغ انکشافی بودجه و افغانی( ١٣5١٣٣5١٣15111) مبلغ حاوی

 .باشد می افغانی( ١٣٣596٣56115111) مبلغ

 حساب با خزاین ریاست مرتبه عادی بودجه قطعیه حساب بازهم که داد نشان ارزیابی جریان

 ادارات قطعیه حساب شامل ارقام جزء قرارداشته، مغایرت در وعواید محاسبات های ریاست قطعیه

 مروجه حسابی سیستم خالف انکشافی بودجه قطعیه حساب در ندارد، مطابقت ابواب سرجمع با

 انکشافی بودجه قطعیه حساب همچنان و گرفتـه صورت اجراآت بـودجه قانون خالف و کشور

 در خـزاین ریاست ٥٣٣٣ سال مصرف مجموع برآن عالوه. است شده ترتیب ناقص طور نیز

 سـال مصـرف درحالیکه بوده افغانی( ١٣5١٣65٣9٣5١٣1) مبلغ بانک دافغانستان حساب صورت

 داده نشان افغانی( ١65١١65٥٥15١١٣) مبلغ وخزاین محاسبات های ریاست قطعـیه درحساب ٥٣٣٣

 .نشان می دهد تفاوت افغانی( ٥5١915١٣٣5١١١) مبلغ که شده

 مبـلغ شــده عوایدمنعکس ریاسـت قطعیه در ٥٣٣٣ سال شده تحصیل دیگرپـول طرف از

( ٥١5٣٥٥5١9٣596٥) مبلغ یـافتـه انعکاس خـزاین ریاست قطعیه در افغانی،( ٥١5٣٥٥5١٣95619)

 عواید بودجه، ریاست ترتیب همین به دهد، می نشان را تفاوت افغانی( ١٣٣5٣١١) مبلغ که افغانی

 داشته، ارایه معلومات افغانی( ٥٣9١١111111) مبلغ را( دونرها) خـارجی منابع از شـده تحصیل

 مبلغ که افغانی( ٥٣5١٥٣599٣5١6٣) مبلغ یافته انعکاس خزاین ریاست قطعیه حساب در اما

  رسد می مالحظه به تفاوت افغانی( ١٣٣51165٣٣١)

 بپذیریم؛ است گردیده منعکس عواید ریاست قطعیه درحساب که را شده تحصیل عواید ارقام هرگاه

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٣591٥5٣٣١59١٥) مبلغ بانک دافغانستان حساب صورت مقایسه به هم باز

( ١٣5١٣15١١٥) مبلغ جمعأ بودجه واحد( 9) در که شد واضح بازرسی نتیجه در ترتیب همین به

 ملت بابای دفتر از افغانی( ١٥95٣١١) مبلغ و شده صادر تخصیص منظوری اصل از اضافه افغانی

 .است گردیده تنقیص منظوری داشتن بدون

 عنوانی تخصیص افغانی( 6١١5١9١5١٣٥) مبلغ جمعأ( 91٣) درکود بودجه ریاست همچنان  

 مبلغ که است ثبت افغانی( ٣695٣١١5١١٥) مبلغ خزاین قطعیه حساب در اما نموده، صادر ادارات
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( ١15١١١56٥9) مبلغ( ٣٥٥) کود در هکذا و رسد می مالحظه به تفاوت افغانی( ١1١5١٣151١1)

 ثبت افغانی( ١9٣5٣1٣56٣9) مبلغ خزاین ریاست قطعیه حساب در اما شده، صادر صتخصی افغانی

  .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ١١٣5٥١651١1) مبلغ حاوی مذکور قلم دو تفاوت که است

( ١٥١١١96٣) مبلغ دهد ترنشان بلند را مصرف مجموع منظوراینکه به خزاین ریاست قبأل

 که بود نموده ایزاد مصارف مجموع رقم پائینی درقسمت قطعیه حساب مصارف ستون در را افغانی

 حالیکه در ساخته، وانمود مکروریانها مراقبت تدویر ریاست به شده اعطأ قرضه را متذکره مبلغ

 از انکشافی بودجه مربوط بلکه نبوده (ARTF) بخش از افغانی ملیون( ١١) مبلغ که شد واضح بعدأ

 قطعیه حساب در و شود نمی تطبیق یکدیگر با مذکور ارقام که باشد می آسیائی انکشاف بانک قرضه

  .است نیامده عمل به ذکری ازآن خزاین ریاست مرتبه اخیرالذکر

 که افغانـی( ١٥65٣٣15٣615111) مبلغ سال جریان تعدیالت از بعد ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه

 نگردیده اجرا دولت طریق از که خارجی بـودجه مربوط افغانی( ٥١٣5١1659٣٣5111) مبلغ منجمله

 از باقیمانده افغانی( ٣٣5٣١١5٣١٣5٣٥٣) مبلغ اما شده، داده انجوها به دونرها طرف از مستقیماٌ و

 مبلغ سال وسط بررسی از بعد ساالنه منظوری قطعیه درحساب. است گردیده اجرا دولت طریق

 مبلغ باقیمانده و افغانی( ٥95٣٣٣5١١65٣91) مبلغ مصارف افغانی،( ٣١5٣١٣5٣٥65111)

 .است گردیده وانمود افغانی( ٥٣5٣٣٣5٣٣95٥٥1)

 ورق تطبیق اثر از چنانچه نبوده، تطبیق قابل موارد برخی در نیز انکشافی بودجه قطعیه حساب

 ومبلغ تعدیل از بعد میزان ستون در افغانی( ٥١١5٣6٥5٣٣6) مبلغ ادارات جزء ورق با و توحید

( ٥١٥19٣٣٣٣٥) مبلغ همچنان و( ١1111) باب در صادره تخصیصات درستون افغانی( ١٥111١6١١)

 .رسد می مالحظه به تفاوت افغانی(( ٣1111)) باب صادره تخصیصات درستون افغانی

 ملی امنیت عمومی ریاست و زنان امور وزارت خارجه، امور وزارت که است آوری یاد قابل

 و احیا وزارت. است نداشته مصرف هیچگونه ٥٣٣٣ سال در انکشافی بودجه داشتن وجود با

 بودجه قطعیه حساب مندرج ارقام خویش ٥6/9/٥٣٣٣ مؤرخ 661 شماره نامه در دهات انکشاف

 مبلغ تفاوت مالیه وزارت قطعیه حساب به آن تطبیق و دانسته تکراری را ٥٣٣٣ سال انکشافی

 ١1111 باب در ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه قطعیه حساب در. دهد می نشان را افغانی( ٣٣9٣1٣)
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 اما ،است ثبت افغانی( ٥١١٣6٥٣١١) مبلغ مصرف مجموع نقدی، تادیه درستون عدلیه وزارت

 مبلغ درحقیقت .نرسید مالحظه به عدلیه وزارت منجانب مصرف مــؤید ورق سوابق درزمره

 .است نبوده جریان در عدلیه وزارت و است گردیده قطعیه حساب درج آفاقی صورت بهمذکور 

 شده تائید حسابات که شد دیده ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه قطعیه حسابات تطبیق ضمن

 به اسناد بین در بازسازی و پالن مسکن، و شهرسازی ،مالیه های وزارت انکشافی بودجه مصارف

 نکرده مواصلت خزاین ریاسته ب مذکور های قطعیه حساب ،معلومات اساس به و نرسید مالحظه

 پرداخته جانبه یک صورت به انکشافی بودجه قطعیه حساب در ارقام ثبت به خزاین ریاست و

 .باشد نمی مکمل و درست ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه قطعیه حساب اساس این به که است

     2939 سال قطعیه حساب پیرامون اظهارنظر

 را دولت ٥٣٣٣ سال قطعیه حساب حسابی، واستندردهای اصول مطابق است نتوانسته مالیه وزارت

 معاذیر و ها تفاوت مالحظه به نمایدکه تکمیل معینه درمعیاد اداره این قبلی سفارشات الرغم علی

 قطعیه حساب منحیث مالیه وزارت مرتبه اوراق باالی تواند نمی وتفتیش کنـترول اداره الذکر، فوق

 .ابرازنظرنماید ٥٣٣٣ سال

 2931 سال قطعیه حساب

 متعهد ،داشت وتفتیش کنترول اداره با ٥٣٣٣ سال حوت اول تاریخ به که ئی جلسه در مالیه وزارت

 وآماده ترتیب ٥٣٣١ سال جوزای ٥1 تاریخ الی را دولت ٥٣٣٣ سال قطعیه حساب که بود گردیده

 بودجه قطعیه حساب ترتیب ازصورت تعقیبات از پس که ،سازد می وتفتیش کنترول اداره بازرسی

 کمیسیون اعزام با ولی شد، داده اطمینان ١1/٣/٥٣٣١ مؤرخ( ٣١11٥٥1١) شماره نامه ذریعه عادی

 و وزارت مقام امضأ فاقد و ناقص قطعیه حساب عنوان به شده ارایه اسناد که گردید معلوم بازرسی

 اکمال با که نمود مطالبه مهلت روز ده مالیه وزارت طرف آن اکمال جهت که بود مربوطه ولینئمس

 .کارنمود به وشروع گردیده مالیه وزارت عازم مجددأ هیأت شده داده مهلت

 سنبله ١٥ تاریخ به قبلی تعهد خالف انکشافی بودجه قطعیه حساب که تذکراست به الزم

 .گردید ارایه هیأت به بازرسی جهت ٥٣٣١
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 ازتعدیالت بعد که افغانی ملیارد( ٣٣١/٣١) مبلغ عادی بودجه مجموع اسناد مالحظه به

 قطعیه حساب مالحظه به. است گردیده تثبیت افغانی ملیارد( 61٥/٣٣) مبلغ به سال وسط وبررسی

 اما است، گردیده وانمود افغانی ملیارد( 9١9/٣٥) مبلغ ٥٣٣٣ سال عادی بودجه مصارف مجموع

 بوده افغانی ملیارد( ١٣١/٣١) مبلغ بانک دافغانستان حساب صورت مالحظه به سال ظرف تادیات

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی ملیون( 9٣١/١6١) مبلغ که

 .به مالحظه رسید خرچی اضافه بودجوی در چهار واحد افغانی( ٣956١٣5١6٥) مبلغ عالوه بر آن 

 سال باقیات افغانی( ١٣١٣6٥١٥6) مبلغ جمعأ عادی، بودجه عواید ٥٣٣٣ سال قطعیه درحساب

 .است نگردیده منعکسبوجوی  واحد سیزده ٥٣٣٣

 مبلغ بانک دافغانستان حساب درصورت ٥٣٣٣ سال شده تحصیل عواید مجموع

 که افغانی( ٣95٣965٣9١56١٥) مبلغ یافته انعکاس عواید قطعیه در اما افغانی،( ٣١5٣٣١5١١٣5٣٥٣)

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٣51١٣56١٣5٣٣٣) مبلغ

 که بوده افغانی ملیارد( ١٣١) سال وسط ارزیابی و تعدیالت از بعد ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه

 و نگردیده اجرا دولت طریق از که خارجی بودجه مربوط افغانی ملیارد( ٥٣١) مبلغ منجمله

 از آن باقیمانده بودجه افغانی ملیارد( ١1) مبلغ و شده داده انجوها به دونرها طرف از مستقیماً

 طریق از که را مبالغی قطعیه حساب صرف خزاین ریاست اما است گردیده اجرا دولت طریق

( ١٥569٥5١١٣5١٣١) مبلغ ساالنه منظوری آن مالحظه به که نموده ترتیب گریده اجرا مالیه وزارت

 افغانی( ١95٣٣٣5١١151١٣) مبلغ وباقیمانده افغانی( ١١5١٣٣5٥١٣5١19) مبلغ مصارف افغانی،

 .است گردیده وانمود

 اضافه افغانی( ٥١١5٣٣959١9) مبلغ جمعأدر هشت واحد بودجوی  قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ جمعأواحد بودجوی  ١١و در  است گردیده صادر تخصیصشان منظوری اصل از

 .است گردیده مصرف شده، صادر تخصیصات از اضافه( ٣5٣١١5١١٥5٣١١)

 2931 سال قطعیه حساب پیرامون نظرتفتیش اظهار

 وزارت جانب از که دولت ٥٣٣٣ سال عادی بودجه قطعیه به رابطه در تفتیش و کنترول اداره

 ارایه موافق نظر ذکرشده های کاستی و کمبودات بعدی رعایت نظرداشت با گردیده ترتیب مالیه
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 مبلغ منجمله که ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه قطعیه حساب قسمت در اما دارد، می

 از آن افغانی( ١95٣٣٣5١١151١٣) مبلغ انکشافی بودجه منظوری اصل افغانی( ١٥569٥5١١٣5١٣١)

 مبلغ مورد در و است تعمق قابل وتفتیش کنترول اداره دیدگاه از نگریده، جذب ادارات طرف

 هذا نظر ارایه زمان تا اینکه از گردیده، وانمود شده مصرف که افغانی( ١١5١٣٣5٥١٣5١19)

 کنترول اداره بناأ نبود، موجود مالیه وزارت نزد حمایوی حسابی اسناد و بانک حساب های صورت

 .ـدنمای مطلوب نظر ابراز زمینه در تواند نمی تفتیش و

 2931 سال قطعیه حساب

 افغانی( ٣15٣٣651115111) مبلغ ٥٣٣١ سال عادی بودجه مصارف مجموع بودجه، سند مالحظه به

 تثبیت افغانی( ٣٣5١1٥51٥٣5111) مبلغ سال وسط بررسی و ازتعـدیالت بعد که گردیده بینی پیش

 ریاست محترم مقام جداگانه فرامین نظرداشت در با اما دهد، می نشان را افـزایش فیصد( ٥1) که شده

 از که گردیده درج( ٣٣56١95١16569٣) مبلغ ٥٣٣١ سال عادی بودجه قطیعه حساب در جمهوری

  .است باقیمانده افغانی( ٥5١٥٣56٥١5١٣٣) ومبلغ مصرف افغانی( ٣٣5٥615٣٣95٥١١) مبلغ جمله

 بررسی از بعد که منظورگردیده افغانی( 665١١٣5٣615111) مبلغ ٥٣٣١ سال انکشافی بودجه

 نظر در با قطعیه حساب در اما است؛ گردیده تثبیت افغانی( 6651٣٣5١115111) مبلغ سال وسط

 است شده داده تذکر افغانی( 6651٣٣56١١5٣16) مبلغ جمهوری، ریاست مقام جداگانه فرامین داشت

 باقیمانده افغانی( ٣15٣6٣5٥٣9566٣) مبلغ و مصرف مجموع افغانی( ٣١5٥٣15٣٣١5١٣٣) جمله از که

 .است

( ٣٣5٥615٣٣95٥١١) مبلغ قطعیه حساب مالحظه به ٥٣٣١ درسال شده تادیه مبالغ مجموع

( ٣٥5١٣١5١١١5١٥١) مبلغ بانک دافغانستان حساب صورت مالحظه به سال ظرف تادیات افغانی،

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٥56١١5٣6٥56٣1) مبلغ که افغانی

 مبلغ بانک دافغانستان حساب صورت مالحظه به شده تحصیل عواید مجموع

 مبلغ عواید قطعیه حساب مالحظه به شده تحصیل عواید افغانی،( ٣٣5٣١١5٣١95١69)

  .دهد می نشان را تفاوت افغانی( 6596١5٣١95١6٣) مبلغ که افغانی( ١15١9١5٣٥٣5٣٣٣)
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 دارائی، باقیمانـــده ها، تصدی حسابات به انتقال بابت را متذکره های تفاوت خزاین ریاست 

 .  است ساخته وانمود دالری حساب از وانتقال تأمینات بانکی، تسهویا

 شده محسوب پیشکی پیشکی، تادیات های ستون در مندرج مبالغ سنجش و رسی میزان نتیجه در

 قیدی طور که عمومی قطعیه راپور با آن تطبیق و ازادارات برخی قطعیه راپورهای پیشکی از وباقیمانده

 واقعی طور ناشده محسوب پیشکی مبالغ باقیات ادارات قطعیه در که رسید مالحظه به گردید، انجام

 جداول از بعضی در. است گردیده وانمود شده تصفیه پیشکی مبالغ باقیماندهً  بعضا نشده، داده انعکاس

 وجه موارد از برخی در است، شده داده حساب دوران و معامله بیشتر واقعی مبلغ از باقیمانده وجه قطعیه

 .است بازمانده حساب دوران از و نگردیده درج اداره قطعیه جدول در شده اجرأ پیشکی

 قطعیه های پیشکی از باقیمانده و شده محسوب پیشکی پیشکی، تادیه های ستون تطبیقات باالثر  

 افغانی( ٣1111) مبلغ و دولت ریاست دفتر( ١١) کود در تفاوت افغانی( 951٥15111) مبلغ عادی بودجه

 های ستون رسی میزان اثر از برآن عالوه ،رسید مالحظه به ترانسپورت وزارت( ١١) کود در تفاوت

( ١١) کود در افغانی( ٥1١١11) مبلغ( باقیمانده) ناشده محسوب های پیشکی و پیشکی از محسوبی

 ومبلغ( ١٥) کود در( ١111١) مبلغ زنان، امور وزارت( ١١) درکود افغانی( ٣١٣٥٥) مبلغ اقتصاد، وزارت

 .رسید مالحظه به تفاوت قبایل و اقوام سرحدات، امور وزارت( ١١) درکود افغانی( ٥96٣٣)

 باقیمانده پیشکی، از محسوبی پیشکیها، بخش در ادارات عادی بودجه قطعیه حساب مالحظه به 

 صحت وزارت در تفاوت مورد( 9) ،دولت قطعیه حساب با آن مقایسه و مصارف جزء و پیشکی از

 انکشاف وزارت در مورد دو و آب و انرژی وزارت در دومورد معارف، وزارت در مورد سه عامه،

       .است ثبت سال متذکره قطعیه حساب درگزارش آن جزئیآت که رسید مالحظه به شهری

 و قرارداده شعاع تحت را دولت عادی بودجه به مربوط ساله یک مالی های فعالیت فوق موارد

 از. میسازد متأثر را دولت عادی بودجه عمومی قطعیه راپور یا و شده داده دوران مالی های صورت

 را مالیه وزارت و ادارات ،ها وزارت حسابی مسوولین دقت عدم ها تفاوت این نتیجه دیگر جانب

 .رساند می مالی، راپورهای درترتیبب
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 هایکتگوری کود اجزای) فرعی کودهای تخصیصات صدور و قطعیه حساب ترتیب در آن بر عالوه

 های نمایندگی به فرعی کودهای در مصرف صالحیت و نشده درنظرگرفته مالیه وزارت جانب از( اقتصادی

 .قرارمیدهد سوال تحت را مضاعف محاسبه اصلی خاصیت که یافته انتقال( ادارات) بودجوی

 افغانی( 9٣٣6٣) مبلغ خوست والیت محبس ١٥ کود مصارف( ١٣-م) و( ١١-م) تادیات بین

( ١٣-م) رقم شود، اصالح وتفاوت تثبیت ارزیابی، تفاوت علت اینکه بدون ،موجوداست تفاوت

 .است گردیده ترتیب نآ اساس بر عمومی قطعیه و قرارگرفته مداراعتبار

 وانمود افغانی( ١5٣٣٣5١٣151٣٣) مبلغ جمعأ پیشکی مبالغ باقیات عادی بودجه قطعیه حساب در

 .دهد می نشان بودجوی واحدهای حسابات بموقع تصفیه در را مربوطه مسوولین توجه عدم که گردیده

 مبلغ حقوق، درریاست افغانی( ١٣٣99٣) مبلغ ها، مستوفیت توحیدی راپورهای مالحظه به

 مبلغ و بآ تنظیم ریاست در افغانی( ١١9٣٣) مبلغ دهات، وانکشاف احیأ ریاست در( ٣٣1١٣٣)

 ریاست در افغانی( ٥٥١٣19) مبلغ دایکندی، والیت عامه صحت ریاست در افغانی( ٥٣٥٥19٣)

( ٥٣٣٣6) مبلغ غزنی، والیت دولت قضایای ریاست در افغانی( ٥١١9٥) ومبلغ اجتماعی امور

 در یافغان( ١١٥٣١) مبلغ زراعت، ریاست در افغانی( ٥٣٣١1) مبلغ زنان، امور ریاست در افغانی

( 6991١١) مبلغ ها، سرک مراقبت و حفظ ریاسـت در افغانی( ٣9١٣1١٣) مبلغ یاری،آب ریاست

 کندز والیت حقــوق ریاست در افغانی( ١١1١٣) مبلغ و دهات انکشاف و احیا ریاست در افغانی

 .است گرفته صورت خرچی اضافه

 و 99 درکودهای( ٣٣5٣٣٥5٣6٣) مبلغ جمعأ دولت ٥٣٣١ سال قطعیه حساب مالحظه به عالوتأ

 .است گردیده مصرف و تعدیل منظوری اصل از اضافه معاشات و اضطراری احتیاط ٥11

 به خوست والیت در بانک دافغانستان نمایندگی تادیات در تفاوت افغانی( ٣5١6٣56٣١) مبلغ

 .رسید مالحظه به یتوال آن مستوفیت تادیات مقایسه

 به افغانی( ٣1٣5١٣9) مبلغ بغالن والیت بانک و افغانی( ٥1٣5٣16) لوگرمبلغ والیت بانک

    اند. نموده تادیه کمتر متذکر والیت های مستوفیت تادیات مقایسه

 بانک و تادیات مدیریت مصارف مجموع در ارزگان مستوفیت ٥٣٣١ سال ٣ ت فورم مالحظه به

   .رسد می مالحظه به تفاوت افغانی ملیون پنج مبلغ مربوطه
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 عمل به تزئید مذکور وزارت ١١ باب وبه تنقیص داخله وزارت ١٥ ازباب افغانی ملیون صد چهار مبلغ

  .دهد می نشان داخله امور وزارت متذکره ابواب در را واقعی غیر و آفاقی بودجه ترتیب که آمده

 مبلغ یافته تحقق و افغانی( ١951١٣5١6١51٣٥) مبلغ حاوی ٥٣٣١ سال شده بینی پییش عواید

 و تحصیل افغانی( ٣٥51١95١١١5١٣1) مبلغ یافته، تحقق وجوه ازجمله که افغانی( ٣٥5١995٣٣15٣6١)

 شده تحصیل عواید مقایسه به ٥٣٣١ سال عواید تحصیل. است باقیمانده افغانی( ١١11٣٣١٣١) مبلغ

 .دهد می نشان را افزایش فیصد( ٣١) باشد می افغانی( ١١56٣651115٥6٣) مبلغ حاوی که ٥٣٣٣ سال

 افغانی( ٣٥51١95١١١5١٣1) مبلغ حاوی داخلی ازمنابع ٥٣٣١ سال شده تحصیل عواید مجموع

 و افغانی( ١15١9١5٣٥٣5٣٣٣) مبلغ جمعأ ها مساعدت افغانی( ٥95١٥٣5١66561٣) مبلغ با که

 .دهد می تشکیل را دولت ٥٣٣١ سال عادی بودجه عواید مجموع

 چهارماهه متوقعه و ماهه هشت یافته تحقق عواید براساس دقیق بصورت عواید بینی پیش

 به. وجوددارد تنقیص یا و تزئید فاحش های تفاوت شد دیده که طوری زیرا است نگرفته صورت

 کاهش فیصد( ٥٣) و فاریاب والیت مستوفیت یافته تحقق عواید در افزایش فیصد( ١٣) مثال گونه

 .است رسیده مالحظه به پالن، مقایسه به هرات والیت یافته تحقق درعواید

 افغانی( ٣65٥٥151٣٥) مبلغ باقیات ازمدرک بغالن والیت ٥٣٣١ عوایدسال قطعیه مالحظه به

 سال به انتقال قابل باقی مبلغ کدام عواید،( ٥٣٣٣) سال قطعیه درحساب درحالیکه گردیده، منعکس

 .است نداشته وجود ٥٣٣١

 مبلغ جمله از که شده درج باقیات افغانی( ٣569٣5١٥١) مبلغ هلمند والیت ٥٣٣١ سال درقطعیه

 قابل ٥٣٣6 سال به باقیات منحیث افغانی( ٣5٣965٥٣1) مبلغ ومتباقی تحصیل افغانی( ٥9٣5١٣١)

 .است وجودنداشته ٥٣٣٣ درسال باقیات درحالیکه اند، دانسته انتقال

 گردیده منعکس باقیات افغانی( ٥5٣٣١5١٥١) مبلغ سرپل مستوفیت ٥٣٣١ سال عواید قطعیه در

 قابل ٥٣٣6 سال برای افغانی( ٥١٣١56١١) ومبلغ تحصیل افغانی( ٥1١519١) مبلغ جمله از که

 پس بـوده افغانی( ٣٣٥5١٣٣) مبلـغ ٥٣٣١ سال برای ٥٣٣٣ سال باقیات انددرحالـیکه دانسته انتقال

 .است کجاشده از اضافی افغانی( ٥51٥١59٣٣) مبلغ
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 حالیکه در. شده ارائه توحید صورت به انکشافی بودجه مصارف انکشافی بودجه قطعیه مالحظه به

 را انکشافی بودجه مصارف ٥١/9/٥٣٣١ مورخ( ١٣) شماره و ٥٣/٣/٥٣٣١ مورخ ٣١ شماره فرامین

 .دارد منظوری وار پروژه

 ارزیابی تا ننموده ترتیب پروژه تفکیک به را انکشافی بودجه مصارف قطعیه مالیه وزارت

 ریاست بین جوابیه استناد به گرفت، می صورت صادره تخصیصات و ها پروژه مطابق مصارف

 منجمله که شد می فهمیده ترتیب بدین تا نداشت وجود آهنگی هم بودجه ریاست و خزائن

 مالی سال در ها پروژه کدام رسد می پروژه ٣9١ به آن تعداد که ٥٣٣١ سال شده منظور های پروژه

 کدام در خیر؟ یا دارد مطابقت تادیات و منظوری اصل با شده تادیه مصارف آیا گردیده اکمال

  .شد می ارزیابی آن ومصرف کار آغاز عدم تاعلل نشده کارآغاز هنوز تا ها پروژه

 ١١ باب در ملی امنیت عمومی ریاست سال آغاز منظوری انکشافی بودجه قطعیه مالحظه به

( ٣٣51115111) ومبلغ تزئید( 6٣15٣٥١) مبلغ سال وسط دربررسی افغانی،( ٣٣5٣695٥٣٣) مبلغ

 ارایه قطعیه در نشده، داده اطالع ملی امنیت ریاست به متذکره مبلغ تزئید که گردیده تثبیت افغانی

  .است شامل عمومی درقطعیه ولی نبوده مذکورشامل ریاست جانب از شده

 .است گردیده صادر تخصیص منظوری بدون دالرامریکائی ١٥111 مبلغ کابل شاروالی ١١ کـود در

 دولت عمومی بودجه شامل ها کوچی امور تنظیم ریاست المپیک، ریاست تجارت، وزارت

 ادارات منجانب مرتبه قطعـیه لیکن گردیده شامل انکشافی بودجه عمومی قطعیه در و بوده

 .است نگردیده مذکورارایه

 .است گردیده وانمود افغانی( ١١95٣1١5١٣١) مبلغ حاوی انکشافی بودجه پیشکی تادیات باقیات

 2931 سال قطعیه حساب پیرامون وتفتیش کنترول اظهارنظراداره

 وانکشافی عادی بودجـه قطعیه به الذکردرارتـباط فوق نکات به باتوجه وتفتیش کنترول اداره

 .دارد می ارایه مشروط اظهارنظرموافـق ٥٣٣١ سال

 2931 سال قطعیه حساب

 بودجه جمله از که بوده( ٥٣1561٣51115111) مبلغ ٥٣٣6 سال( وانکشافی عادی) بودجه مجموع

 احتوا را افغانی( ١١511٣51115111) مبلغ انکشافی بودجه و افغانی( ١٣561151115111) مبلغ عادی
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 برای و افغانی( ١٣5٣٥١5٣615111) مبلغ عادی بودجه برای سال، وسط ارزیابی از پس البته. نماید می

  .است یافته اختصاص پروژه( ٣٣١) تمویل جهت افغانی،( ٣95٣٣١51115111) مبلغ انکشافی بودجه

( ٥٣51٣95٣615111) مبلغ سال وسط بررسی از بعد دولت عمومی دربودجه که است تذکر قابل

 شورای تصویب متذکره افزایش فیصد( ٥٣59٣) درقسمت اما است؛ آمده عمل به افزایش افغانی

  .است نشده اخذ ملی محترم

 در افغانی( ٣٣5٥١٥5٣٣١5٣9٣) مبلغ و عادی بخش در افغانی( ١15١١65١١951١٣) مبلغ جمله از

 بودجه مجموع فیصد( ١١) درحدود انکشافی بودجه تحقق. است رسیده بمصرف انکشافی بخش

 .باشد می انکشافی

 مبلغ خارجی منابع از و افغانی( ٣٣566١5٣٣15٣9١) مبلغ داخلی ازمنابع عادی بودجه تمویل

 .گردید وانمود افغانی،( ١٣5٣١٣5٣٣٣5١١٥)

 افغانی،( ١15١١65١١951١٣) مبلغ قطعیه حساب در مندرج عادی بودجه مصرف مجموع

 گردیده وانمود( ١٥،91١،1٣1،6٣١) مبلغ بانک دافغانستان حساب صورت برویت تادیات مجموع

 .دهد می نشان را تفاوت( ٥،٥١٣،١6٥،6٥٣) مبلغ که است

 افغانی( ١6599٥5٣١٣56٣٣) مبلغ عواید قطعیه حساب در ٥٣٣6 سال شده تحصیل عواید مجموع

 مبلغ جمعأ بانک دافغانستان در سال ابتدای دارایی افغانی( ١،٥٣٣،٥١٣،6١6) مبلغ ایزاد با که وانمود

 دافغانستان حساب صورت در ٥٣٣6 سال عواید مجموع اما نماید، می احتوا افغانی( ١1٣،٣٥9،6٣،٥٣9)

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ١،16٥،٣٣٣،6٣٣) مبلغ که افغانی( ١١،1١٣،1١٣،6٣6) مبلغ

 هالل جمعیت کابل، شاروالی حساب به وجوه انتقال را متذکره های تفاوت دالیل مالیه وزارت

 تقاعد، پول افغانی( 6٥١،١١9،1٣٣) مبلـغ و معلم وصندوق حیوانی محصوالت اتحادیه احمرافغانی،

 نموده نه طی را بانک چینل ولی دهد می راتشکیل دولتی بودجه مصارف و عواید که صکوک و مالیه

 .است ساخته وانمود گردیده، مربوطه حسابات شامل جداگانه مکاتیب بوسیله مستقیمآ بلکه

 پیشکی پیشکی، تادیات بعدی، تادیه های ستون در مندرج مبالغ سنجش و رسی میزان نتیجه در

 دولت، عمومی قطعیه با آن تطبیق و بودجوی واحدهای قطعیه پیشکی از باقیمانده و شده محسوب

 واقعی طور ناشده محسوب پیشکی مبالغ باقیات ادارات از برخی قطعیه در که رسید مالحظه به
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 قطعیه جداول از بعضی در گردیده، وانمود شده تصفیه پیشکی مبالغ باقیمانده بعضاً نشده منعکس

 وجه موارد از برخی در است، شده داده حساب دوران و معامله بیشتر واقعی مبلغ از باقیمانده وجه

 تفاوت که بازمانده حساب دوران از و نگردیده درج اداره قطعیه جدول در شده اجرا پیشکی

 .است آورده بار را حساب

 عمومی، قطعیه با بودجوی واحدهای قطعیه در شده ارایه ارقام از برخی مطابقت برعدم عالوه

 دروزارت افغانی، – ٥5٣٣٣5٣٥٣ مبلغ ترانسپورت دروزارت افغانی – ٣615111 امورمبلغ دراداره

 افغانی – ١95٥١151١٣ مبلغ امورخارجه ودروزارت افغانی - ٣١65٥١٣ مبلغ دهات وانکشاف احیا

 درحالیکه گردیده، محاسبه بعدی تادیه به بوده پیشکی تادیه شود می افغانی ٣٥،١٣1،٣6١ جمعأ که

 .باشد می ناتصفیه پیشکی تادیه وجه

 درقطعیه مندرج ١٥ کود مصرف مجموع در افغانی ٥،٣١٥،١١٣ مبلغ هیأت محاسبه نتیجه در

 – ٥٥،٥19،٣١١ مبلغ معارف وزارت قطعیه ١١ درکود همچنان گردیده کمترمحاسبه مشرانوجرگه

 تادیه به پیشکی تادیه افغانی 6١،١1١ مبلغ اداری وفساد ارتشا با مبارزه ریاست ١١ کود و افغانی

 .باشد می ناتصفیه پیشکی تادیه متذکره وجوه حالیکه در گردیده، محاسبه بعدی

 قطعیه حساب با مالیه وزارت خزاین ریاست بیالنس فری تادیات حساب صورت مقایسه اثر از

( ١١١٥٣ و ١١91٥-١١91٥-١١٣٥١-١١١1١ -١١٣٥١) کودهای در دهات وانکشاف احیأ وزارت

 .است درج قطعیه حساب درگزارش آن جزئیات که رسیده مالحظه به تفاوت

 افغانی،( ٣159١١516١) مبلغ مالیه وزارت بیالنس فری درسیستم داخله وزارت پیشکی از باقیمانده

 افغانی( ١95٣١٥59٣٣) مبلغ که افغانی( ١95٣١٥59٣٣) مبلغ گردیده منعکس داخله وزارت درقطعیه

 .دهد می نشان را تفاوت

 تادیه باقیمانده ١١911 کود در بیالنس فری سیستم تادیات حساب صورت مالحظه به عالوتأ

 و داخله وزارت قطعیه در اما بوده، افغانی( ١56915١١1) مبلغ داخله وزارت معتمدین وجه پیشکی

 .است گردیده درج بعدی تادیه ستون در قطعی مصرف عنوان به فوق مبلغ دولت قطعیه

 مبلغ شده، اجرأ کودهای پیشکی مبالغ از باقیمانده مجموعی رقم وسنجش رسیمیزان

  .رسید مالحظه به اوتتف افغانی -٥،٥٣٣،٣99
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 در نافذه طرزالعمل و حسابی سیستم خالف پیشکی وجوه افغانی -٣9٥5٣٣٥59٣1 مبلغ

 در که نقدی تادیه طور ١١911 و ١١91٥ -١١911-١١٥1١ – ١٥٥1١ -١٥٣11 پیشکی کودهای

 .است گردیده معامله و اجرأ نماید، نه را محسوبی اسناد ایجاب آینده

 و باقیمانده و شده محسوب پیشکی، تادیات توحیدی راپور فورم مقایسه و تطبیق نتیجه در همچنان

 یادداشت و ترتیب AFMIS حسابی سیستم شامل شده انجام معامالت برویت دو هر که قطعیه راپورهای

 .رسید می مالحظه پیشکی از باقیمانده وجوه بین تفاوت ادارات و ها وزارت از بعضی در است گردیده

 واضح ،١١911 کود شامل سردستی وجه باقیات، قطعیه راپور رسی، ومیزان تطبیق براساس

 و معامله AFMIS حسابی سیستم در که آنچه با سردستی وجه ازمدرک ادارات باقیات که گردید

 یافته، انعکاس افغانی ٥5٣9٣5٣٥١ مبلغ شده ارایه لست در رقم این زیرا نبوده، دقیق باشد می درج

 شده ارایه رقم دو بین در و دهد می نشان را افغانی -٥51١١59٣9 مبلغ حسابی سیستم حالیکه در

  .رسد می نظر به افغانی -٣١١5٣١9 مبلغ تفاوت

ـتی وجه  کود از همچنان  صورت پرداخت نقدی طور طرزالعمل و سیستم خالف افغانی -٣5٣١٣519٣ مبلغ سردس

ـابی سیستم به نظر نقدی طور پیشکی وجه از تادیات حالیکه در است گرفته  .باشد نمی مجاز حس

 و امور اداره عمومی ریاست قطعیه در تخصیص اضافه تفاوت افغانی( ٣115111) مبلغ

 .رسید مالحظه به دولت عمومی قطعیه و وزیران شورای داراالشای

 یک مبلغ تعدیل بودجه محترم ریاست سکتورامنیت ١٣/٣/٥٣٣6 مؤرخ( ٣١١9) درمکتوب

 گرفتاری در که سمندر فرزند عبدالرزاق اسامی به مکافات پرداخت عنوان تحت افغانی ملیون

 بعدأ اما گردیده، موافقه بار آخرین برای پالیسی( 9٥) ازکود نموده همکاری پخته عدل( ٥6111)

 باز یافته تصدیر ملی دفاع محترم وزارت عنوانی که 6/١/٥٣٣6 مؤرخ( ١١١١) شماره مکتوب در

 مبلغ جمعأ متذکره مکاتب بموجب که گردیده بارموافقه آخرین برای افغانی ملیون یک مبلغ هم

 افغانی ملیون یک مبلغ که گردیده تعدیل ملی دفاع وزارت ١٥ کود به 9٥ کود از افغانی دوملیون

 .باشد می مالیه محترم وزارت بودجه ریاست موافقه اصل از اضافه

 از افغانی( 6569١5١٣٣56٣٣) مبلغ انکشافی بودجه قطعیه پروژه( 6٣) باقیمانده پول مجموع از

 حاوی که آن پروژه( 6) و است نشده مصرف ٥٣٣6 درسال که باشد می تکتانه با قروض مدرک
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 پروژه( 6) هکذا و نداشته مصرف مربوطه ستون در قطعاً شود می افغانی( 61٣5١١15111) مبلغ

  .نشد تطبیق قطعیه در آن دیگر

 واحد درپنج بیالنس فری سیستم با انکشافی بودجه قطعیه درحساب مندرج ارقام ازاثرتطبیق

  .رسد می مالحظه به تفاوت پیشکی از وباقیمانده شده محسوب پیشکی پیشکی، تادیات در بودجوی

 ملیارد ٣١5١١6 مبلغ (IMF) ضریب درصد( ٥5٣٥٣) به توجه با ٥٣٣6 سال شده بینی پیش عواید

 ٣١ درحدود ٥٣٣١ سال شده تعیین اهداف تناسب به مالیه محترم وزارت وبنابرادعای بوده افغانی

 پروسه وبهبود ومالیات گمرکی درمحصوالت افزایش آن دالیل که دهد می نشان را افزایش فیصد

 .است گردیده وانمود عواید آوری جمع

 محترم وزیر منظوری بـه که عواید محترم معینیت پیشنــهاد اساس به ٥٣٣6 سال شده بینی پیش عواید اما

 شود می دیده اینجا در. باشد می افغانی -٣1،٣٣1،٣١٣،١٥٣ مبلغ جمعأ ٥5١ ضریب با است نیزرسیده مالیه

  .دارد فرق هم از نیز شده بینی پیش عواید سرجمع متذکره های ضریب در تفاوت به توجه با که

( ١١5٣6٣5٣١٥5١١١) مبلغ را وخارجی داخلی یافته تحقق عواید مالیه، وزارت عواید ریاست

 مبلغ را باقیمانده عواید و افغانی( ١6599٥٣١٣56٣٣) مبلغ را شده تحصیل عواید افغانی،

 از افغانی( ١٣5٣١٣5٣٣٣5١١٥) مبلغ جمله از که نمودند ارایه معلومات افغانی( ٣١٥59965١٣٣)

 سال عواید ایسهمق به که داخلی عواید افغانی( ٣٣566١5٣٣15٣9١) مبلغ و خارجی های مساعدت

( 6569٣5١1١5٣1١) مبلغ حاوی که%( ٥٣) تزئید یک باشد می افغانی( ١15١9١5٣٥٣5٣٣٣) که گذشته

 .رسد می مشاهد به شود می افغانی

( ١١1،1٣٣،١٣١) مبلغ( باقیمانده عواید) ناشده تحصیل عواید درستون عواید قطعیه فورم در

  .است نگردیده منعکس ٥٣٣١ سال ناشده تحصیل عواید افغانی
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                     2931 سال قطعیه حساب به رابطه در وتفتیش کنترول اظهارنظراداره

 ادویه استعمال و وتراش گل ها، خوری قلم بنابرموجودیت قبل، صفحات محتویات به توجه با

 سالهای رهنمودی سفارشات به توجهی کم بودجوی، واحدهای از برخی قطعیه ارقام در غلطی

 با بیالنس فری درسیستم مندرج ارقام و بودجوی واحدهای از ای عده قطعیه مطابقت عدم گذشته،

 عدم قطعیه، در بعدی تادیه ستون در پیشکی تادیات ثبت مختلف، موارد در دولت عمومی قطعیه

 تخصیص اضافه وموجودیت عادی بودجه ١١ وب ١٣ ب های درفورمه مندرج ارقام مطابقت

 موجودیت و دولت عمومی وقطعیه وزیران شورای امورودارالنشای اداره عمومی ریاست درقطعیه

 .وغیره انکشافی بودجه بانکی حسابات شماره( ٥٥) اسعار نوع در اختالف

 تأکید با توأم موافق» اظهارنظر ٥٣٣6 سال قطعیه حساب ارتباط به وتفتیش کنترول اداره 

 ماه دو مدت طی قانونی مکلفیت بنابر مالیه وزارت. دارد می ارایه «خاص موارد وتصفیه براصالح

 .داشت خواهند مرعی را مقتضی اجراأت فوق موارد در

 2931 سال قطعیه حساب

 بازرسی وپالن جمهوری ریاست محترم مقام ٣/٥/٥٣٣٣ مؤرخ( ٥٣1) شماره ازحکم تأسی به

 .است گردیده بازرسی ٥٣٣١ سال قطعیه حساب ٥٣٣٣ سال

 بعداً که بوده افغانی( 6١5٣١95١115111) مبلغ حاوی ٥٣٣١ سال ابتدای عادی بودجه مجموع

 عنوان به افغانی( ١5١٣٣5٥6٥5٣٣٣) ومبلغ سال وسط بررسی در افغانی( ٣5٣١151115111) مبلغ

 سال عادی بودجه مجموع آن، ایزاد با که گردیده افزود سال ابتدای عادی بودجه به بودجه، ضمیمه

 .است نموده احتوا را افغانی( ١65٣٥١566٥5٣٣٣) مبلغ ٥٣٣١

 مصرف صالحیت ادارات که وجوهی مجموع عادی، بودجه مصارف قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ ازجمله که گردیده منعکس افغانی( ١٣51٣95٣٣١5١٥٥) مبلغ اند بوده دارا را آن

 تحقق که است باقیمانده افغانی( ٣59٣95١٣٥5٥١1) ومبلغ مصرف آن افغانی( 6951995٣٥65٣9٥)

 .دهد می نشان را قطعیه درحساب مندرج بودجه مجموع فیصد( 9٣5١6) درحدود بودجه
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 پیشکی شکل به افغانی( ١5١٣١569٣56١٣) مبلغ جمعآ شده اجرأ پیشکی های پول جمله از

 پیشکی محسوبی) مالیه وزارت االجرای مرعی طرزالعمل ترتیب بدین و باقیمانده ناشده محسوب

  .است بخودنگرفته را عملی جنبه( چهارهفته مدت طی شده اجرأ های

 آبیاری زراعت، وزارت عنوانی ١١ کود سوم ربع تخصیص افغانی( ٥5٣٣١5٥٣9) مبلغ

 .گردیده دولت مذکوروقطعیه مرجع قطعیه وحساب مالی اداره سیستم شامل دومرتبه ومالداری،

 مطالبه زراعت وزارت ١١ کود چهارم ربع تخصیص عنوان به افغانی( ١5٣٣١5١11) مبلغ

 ،(AFMIS) سیستم در اما تجویزنشده، بودجه محترم ریاست منجانب متذکره تخصیص گردیده،

 .است گردیده شامل دولت قطعیه و مذکور مرجع قطعیه

 ازکود ارزگان، والیت ازموسفیدان تن( ١1) به نقدی مساعدت عنوان به افغانی( ٣115111) مبلغ

 ،(AFMIS) درسیستم طورغیرقانونی، متذکره مبلغ برعکس ولی گردیده تعدیل ١٥ کود به( 99)

 .است گردیده مصرف و شامل ١١ درکود دولت عمومی مذکوروقطعیه اداره قطعیه حساب

( ١١ ب) تعدیلی های فورمه برویت امور اداره ١٣ کود به 99 کود شده تعدیل مبالغ مجموع

 مبلغ که افغانی ٣١٥5٣٣١5١19 مبلغ یافته انعکاس قطعیه در اما بوده، افغانی( ٣١١5٣٣١5١19) مبلغ

 .دهد می نشان را شده تعدیل مبالغ اصل کمتراز افغانی -٥51١15111

 افغانی ١6٥56995٥١٣ امورمبلغ اداره ١١ کود به 99 و 9٥ کودهای شده تعدیل مبالغ مجموع

 اصل از اضافه افغانی ٥٥65٣٣١ مبلغ که افغانی ١6٥5٣٥١5961 مبلغ گردیده درج درقطعیه ولی بوده،

 .رساند می را شده تعدیل مبالغ

 به ١٥ ازکود افغانی( ٥5٥١٥51١656٣1) مبلغ تعدیل دهنده نشان ٥٣٣١ سال قطعیه حساب اما

 .باشد می سایرکودها

 ٥٣٣١ ودرسال ابالغ محلی، و مرکزی ادارات به را عواید شده پیشبینی پالن مالیه وزارت

 مالحظه به که است بوده داخلی ازمنابع عواید افغانی( ٣١56٣95١٥٥56٥٣) مبلغ تحصیل پیشبین

 داخلی منابــع از افغانی( ٣١5٣٣١5١١٣5٣٣١) مبلغ جمعآ عواید، ریاست مرتبه قطعیه حساب

 تحصیل جمعآ ها، مساعدت مدرک از افغانی( ١٣5١١15١9١51٣٥) مبلغ ازدیاد با که گردیده تحصیل

 .گردد می افغانی( ١٣5١٣١5٣١٥5٣6٣) مبلغ ها، مساعدت و داخلی نابعم از ٥٣٣١ سال عواید
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 شماره فرمان مالحظه به سال وسط بررسی از بعد ٥٣٣١ سال انکشافی بودجه ساالنه منظوری اصل

 مبلغ قطعیه در اما است؛ گردیده تثبیت افغانی( ٥٥١5٣١١5١١15111) مبلغ ٥١/٥1/٥٣٣١ مؤرخ( ٥٣1)

 منظوری اصل از کمتر افغانی( ٣59115١٣٣51١6) مبلغ که یافته انعکاس افغانی( ٥1١5٣١١5١1٥59١٣)

 صادرومنجمله تخصیص افغانی( ١١51١159٣١5٣١9) مبلغ جمعآ ٥٣٣١ سال طی. دهد می نشان را بودجه

 مصرف عدم. است رسیده بمصرف نماید، می رااحتوا فیصد( ٣15٣) که افغانی( ٣١5٣٣65٣٥95٣١6) مبلغ

 مالیه وزارت دارد می بیان را متوقعه ونتایج اهداف به دسترسی عدم انکشافی، بودجه( فیصد ١،١9)

 .اند داشته ارایه دلیل عنوان به را عمرانی کارهای توقف و زمستان وفرارسیدن وقت ضیقی

 آن ومصرف نداشته فعالیت نوع هیچ پروژه( ١٥9) تعداد به انکشافی قطعیه شامل پروژه( ١١٣) جمله از

 .است گردیده بینی پیش قروض مدرک از آن تمویل پروژه( ٥6) منجمله که صفرمیباشد

 ازمنظوری اضافه افغانی( ٣١١5٣١١569١) مبلغ قطعیه، با انکشافی بودجه ساالنه منظوری مقایسه از

 پروژه در منظوری از اضافه افغانی( ٣59٣15111) مبلغ امورخارجه، وزارت (AFG) 1١١١١1٥) پروژه در

(1١٣١١1٥ (AFG) پروژه در منظوری از اضافه افغانی( ٣١15111) ومبلغ وفرهنگ اطالعات وزارت 

(٣٣٣61٥ (AFG) بودجوی واحد( ٥١) در آن بر عالوه. رسید مالحظه به اجتماعی امور و کار وزارت 

 .گردید مالحظه تزئیدی تفاوت نیز درقطعیه یافته انعکاس رقم و سال وسط منظوری بین

( ١5٣9١59٣6) مبلغ حاوی اضافی صدورتخصیص ٥٣٣١ سال انکشافی بودجه قطعیه مالحظه

 صحی خدمات مجموعه پروژه در افغانی( ٥56695٣٥١) مبلغ ،کتلوی معافیت درپروژه را افغانی

 مبلغ عامه، صحت وزارت ملی وارزیابی نظارت برنامه در افغانی( ٥5١٣١5٣1٣) مبلغ و اساسی

( ٥١5٣٣٣) مبلغ و فوایدعامه وزارت مربوط کشم – تالقان اعمارسرک درپروژه افغانی( ١6٥5١١٣)

 .دهد می نشان دولت دفترریاست به مربوط خانه تعمیرتیلفون اساسی ترمیم درپروژه افغانی

 برویت افغانی، -١5١6٣5١9١5٣99/مبلغ ها قطعیه برویت( ١١) کود صادره تخصیصات مجموع

 افغانی( ١15٣٣٥5٣٥9) مبلغ که افغانی( ١5١٥٣5٣٥15١٣1) مبلغ صدورتخصیصات های فورمه

 .دهد می نشان را درقطعیه محاسبه اضافه تفاوت

 بودجه( فیصد 6٣،6) حدود در و پیشبینی دالر، ملیون( ١1١٣) مبلغ خارجی، انکشافی بودجه

: که اسـت متذکرگردیده مالیه وزارت بودجه محترم ریاست دهد، می تشکیل را ٥٣٣١ سال ملی



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   532 

 ارتباط مالیه وزارت به و گرفته صورت دونرها طرف از مستقیمآ خارجی انکشافی بودجه مصارف»

 بودجه مصارف جمعا ٥٣٣١ سال در داشته دست معلومات اساس به هم آن با ندارد، اجرائیوی

  .«باشد می دالرامریکائی( ٥5١1٣5669596١) مبلغ خارجی انکشافی

 2931 سال قطعیه حساب به رابطه در تفتیش و کنترول اظهارنظراداره

 حساب به وتفتیش کنترول اداره مؤظف، کمیسیون ازجانب شده ارایه گزارش محتویات به توجه با

 درگزارش که مواردی استثنای به ٥٣٣١ سال عواید قطعیه وحساب وانکشافی عادی بودجه قطعیه

 .ابرازمیدارد مشــروط موافق اظهارنظر زمینه در و داشته نظرموافق شده اشاره آن به

 2933 سال قطعیه حساب

 وسط بررسی از بعد که افغانی( 9٣59١٣5١6١5111) مبلـغ حاوی ٥٣٣٣ سال ابتدای عادی بودجـه

 افغانی( 6٣51٣١5١٣١5111) مبلغ ازجمله که است یافته افزایش افغانی( 9١51١١5٣6٣5111) مبلغ به

 .نماید می احتوا را احتیاطی بودجه افغانی( ١٣59٣٣5١٣65111) مبلغ و اصلی بودجه

 ازتعدیالت بعد بودجه عمومی مجموع ٥٣٣٣ سال عادی بودجه قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ جمله از که افغانی( 9١5٣٥٣5١9٥5١٣٣) مبلغ حاوی بودجه ضمیمه ایزاد و سال ظرف

 .است باقیمانده افغانی( ١5١1١5١165٣٣٣) ومبلغ مصرف افغانی( ٣١5٣٥٣51٣٣5٣١٣)

( ٣6١5٣٣656١١) مبلغ نمایندگی، خارج بودجوی تعدیالت بخش در قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ که گردیده ثبت تزئید ستون در افغانی( ٣٣٣5٣٣١5٣٣١) مبلغ و تنقیص ستون در افغانی

 حساب که طوری دهد، می نشان تزئید ستون در را محاسبه کمتر تفاوت افغانی( ٣15١1٣5١٣1)

 داخل تعدیالت» ستون در افغانی( 965١١1) مبلغ صرف جمله از گردد، می مالحظه قطعیه

 و نتوانست شده معلوم افغانی( ٣15٣1١5١61) مبلغ متباقی سرنوشت ولی گردیده، تزئید «نمایندگی

 .نگردید ارایه ای کننده قانع دلیل زمینه در نیز خزاین محترم ریاست جانب از همچنان

 موارد از برخی در دولت عمومی قطعیه با بودجوی واحدهای قطعیه که شد واضح تطبیقات باالثر

 تجارت وزارت نمایندگی داخل تعدیالت ستون در افغانی( 6١1111) مبلغ چنانچه نداشته، مطابقت

 عالوه. نمیرسد نظر به تزئید کدام متذکره ستون در مذکور مرجع قطعیه در حالیکه در گردیده منعکس

 در اما بوده، ثبت تجارت وزارت قطعیه نمایندگی خارج تعدیالت ستون در نیافغا( ١٣٥٥٥1) مبلغ برآن
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 تنقیص ستون در افغانی( ١٣٥٥٥1) مبلغ ترتیب همین به نگردیده، منعکس دولت عمومی قطعیه

 مبلغ متذکره مرجع قطعیه در اما بوده، ثبت دولت عمومی قطعیه نمایندگی خارج تعدیالت

 عمومی قطعیه در را محاسبه کمتر افغانی( ١٣19١9١٣1) مبلغ که شده درج افغانی( ١٣٥١١1٣91)

 بوده، افغانی( ١٣٥١١1٣91) مبلغ دولت عمومی قطعیه تعدیل از بعد میزان همچنان دهد، می نشان دولت

 مبلغ که باشد می ثبت افغانی( ٥٣١٣١١199) مبلغ مرجع قطعیه تعدیل از بعد میزان در حالیکه در

 .دهد می نشان را دولت عمومی قطعیه در محاسبه فهاضا افغانی( ٣٣١٣٣١9٥)

 افغانی( ٣١111111) مبلغ دولت عمومی قطعیه در داخله امور وزارت( ١١) کود بودجه ضمیمه

 با صادره تخصیصات نتیجه عالوتأ میباشد، صفر متذکره ستون مذکور مرجع قطعیه در اما بوده

 مرجع قطعیه در اما بوده افغانی( ٥٣٣١6٥9٣٣١) مبلغ دولت عمومی قطعیه شامل بودجه ضمیمه

 در را محاسبه اضافه افغانی( ٣١111111) مبلغ که شده ثبت افغانی( ٥٣١16٥9٣٣١) مبلغ متذکره

 .دهد می نشان دولت عمومی قطعیه

( 66٣1٣٣١) مبلغ واوقاف حج ارشاد، وزارت قطعیه شده محسوب پیشکی ستون ١١ کود در

 که باشد می درج افغانی( 66٣١٥٣١) مبلغ متذکره درستون دولت درقطعیه اما گردیده ثبت افغانی

 .دهد می نشان دولت عمومی قطعیه در را محاسبه اضافه افغانی( ٥٣٣11) مبلغ

 ثبت افغانی( ٥٥6٣١١٣1) مبلغ محکمه ستره قطعیه شده محسوب پیشکی ستون ١١ درکود

 که باشد می درج افغانی( ٥٣٣١9٥٣1) بلغم متذکره ستون در دولت عمومی قطعیه در اما باشد، می

 .دهد می نشان را دولت عمومی قطعیه در را محاسبه اضافه افغانی( ٥١٥٣9١1) مبلغ

 در اما باشد، می ثبت افغانی( ١٣١٣٣١69) مبلغ استندرد ملی اداره قطعیه نقدی تادیه ستون در

 در محاسبه کمتر که باشد می درج افغانی( ١٣٣١٣٣٥١) مبلغ مذکور درستون دولت عمومی قطعیه

 مرجع قطعیه پیشکی تادیه ستون در همچنان دهد، می نشان را افغانی( ٣٥1٣١١) مبلغ دولت قطعیه

 مبلغ متذکره ستون در دولت قطعیه در حالیکه در گردیده ثبت افغانی( ٣٣٣١1١٣) مبلغ متذکره

 عمومی قطعیه در را محاسبه اضافه افغانی( ٣٥1٣١١) مبلغ که باشد می درج افغانی( ١١١١١٣1)

 .دهد می نشان دولت
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 مبلغ ازجمله که افغانی( ١5١6٣59٣٥5٣١١) مبلغ قطعیه حساب مالحظه به پیشکی تادیات مجموع

 .است باقیمانده محسوبی بدون افغانی( ٥5١١٣5١٣١5٣٣٥) مبلغ و محسوب افغانی( ٣5٣٣15٣9٣5٣9٣)

 پیشکی افغانی( ١١65١١٣5١٣6) مبلغ جمعأ والیات، های مستوفیت قطعیه مالحظه قرار

 قطعیه ناشده محسوب پیشکی شامل که رسد می مالحظه به والیت( ٥١) قطعیه در ناشده محسوب

 .نمیباشد جوابگو زمینه در نیز (AFMIS) سیستم و است نگردیده دولت عمومی

 مذکور، والیت بودجوی واحد( ٣) در بغالن والیت مستوفیت مصارف( ١١) راپورم مالحظه به

 .رسد می مالحظه به خرچی اضافه افغانی( 9٣5١١95١6١) مبلغ جمعأ

 منظور و بینی پیش افغانی( ١٣5٣٣١5١٣65111) مبلغ سال ابتدای انکشافی بودجه مجموع

 .است یافته افزایش افغانی( ٥٥٣5٣١١59١15111) مبلغ به سال وسط بررسی در اما گردیده،

 ضمیمه ایزاد و سال ظرف ازتعدیالت بعد انکشافی بودجه مجموع قطعیه حساب مالحظه به

 مصرف افغانی( ٣٣599٥51٣15٥٣9) مبلغ ازجمله که افغانی( ٥٥95٣٣٣59١15٥٣٣) مبلغ بودجه

 حدود ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه تحقق که است؛ باقیمانده افغانی( ١١5٣9١5٣٣15119) ومبلغ

 .دهد می نشان را درصد( ٣١)

 بوده افغانی( ٥٥١1١٥١١١111) مبلغ سال وسط بررسی دربودجه مندرج سال ابتدای منظوری

 مبلغ که گردیده وانمود افغانی( ٥٥١٣9٣١١1١٣٣) مبلغ قطعیه در سال ابتدای منظوری درحالیکه

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٣٣١96١١٣٣)

 متذکره تزئید اینکه اما گردیده عنوان بودجه کمیته تزئید افغانی( ٣1٣61١6٣11) مبلغ قطعیه در

 کدام خیر؟ یا است رسیده جمهوری ریاست محترم مقام ومنظوری ملی محترم شورای تصویب به

 .نگردید ارایه هیأت به زمینه در سند

 تزئید ستون در افغانی ملیون دو و پنجاه( ١١111111) مبلغ انکشافی بودجه قطعیه مالحظه به

 نمایندگی داخل تعدیالت تنقیص ستون در متذکره مبلغ اما گردیده ثبت نمایندگی داخل تعدیالت

 تثبیت دیگر جانب از و گردیده متذکره دربخش موازنه عدم باعث طرف یک از که نداشته ثبت

  .است گردیده تنقیص منبع کدام از الذکر فوق مبلغ که نتوانست شده
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 در اما منظورگردیده، پروژه( ١١٣) تعداد به درمجموع سال وسط بررسی بودجه سند مالحظه به

. دهد می نشان را منظوری اصل از اضافه پروژه( ٣9) تعداد که شده ثبت پروژه( ١١١) قطعیه

 شامل که گردیده منظور پروژه( ١١٣) تعداد بودجه در که است متذکرگردیده زمینه در مالیه وزارت

 موجود درزمینه تفاوت کدام و شده ثبت (Activity) نیزفعالیت قطعیه در و شود می فعالیت( ١١١)

 ١١ کمتراز مصرف پروژه( 9٥) در ٥٣٣٣ سال انکشافی بودجه شامل های فعالیت ازجمله. باشد نمی

 شده داده اختصاص آن به افغانی( ٥٣51١65٣١٣5١١١) مبلغ که فعالیت( ٥69) گرفته، صورت فیصد

  .است گردیده تمویل قرضه ازمدرک پروژه( ٥١) منجمله که نداشته مصرف نوع هیچ

 پیشکی افغانی( ٣96١٣1١6٣٣) مبلغ جمعأ ٥٣٣٣ سال طی انکشافی بودجه قطعیه مالحظه به

 افغانی( ٣١1٣1٣٣٣٣9) مبلغ و محسوب افغانی( ١٣١٣١١٣٣٣9) مبلغ ازجمله که گردیده اجرا

  .است باقیمانده تصفیه بدون

 امــا افغانی،( ١١5٣١١56915111) مبلغ ٥٣٣٣ سال بودجه مالحظه به عواید بینی پیش پالن

( 65٥6٣51٣٥5١1١) مبلغ که افغانی( ١٣56٣١5١١٥5١1١) مبلغ شده ثبت عواید، هقطعیـ درحساب

 ملیارد( 665١٣١) مبلغ دربـــودجه دهشـ بینی پیش عواید ازجمله. دهد می نشان را تفاوت افغانی

( ١5٣1١) مبلغ و تحصیل افغانی ملیارد( 6٣5٣٣1) مبلغ هیافتـ تحقق وهازوج که یافته تحقق افغانی

 .دهد می تشکیل را شده بینی پیش عواید درصد ٥٥٣ عواید تحقق که باقیمانده افغانی ملیارد

 مقام ١١/٣/٥٣٣٣ مؤرخ( ٥١٣9) شماره وحکم عواید ریاست پیشنهاد قطعه یک مالحظه قرار عالوتأ

 سال ماهــه دوازده حقیقی شده تحصیل عواید برویت ٥٣٣٣ سال عواید پالن مالیه وزارت محترم

 سال وقطعیه دربودجه شده ثبت رقم با که گــــردیده تخمین افغانی -١956٥١5١615111/مبلغ ٥٣٣١

  .نتوانست شده تثبیت عواید شده بینی پیش پالن واقعی رقم لهذا. دارد قرار مغایرت در ٥٣٣٣

 باقیمانده عواید مجموع عمومی، توحیــد با آن وتطبیق ها مستوفیت عواید قطعیه مالحظه به

 انعکاس عمومی درقطعیه افغانی،( ٥5١٥١5٥١١5٣١1) مبلغ ٥٣٣9 سال به انتقال قابل ٥٣٣٣ سال

 .افغانی( ١٣٥591159١٣) مبلغ انتقال اضافه تفاوت افغانی،( ٥59٣١51١65٣٣١) مبلغ یافته

 انتقال قابل( ٥٣ و ٥٥) باب باقیمانده عواید ،٥٣٣٣ و ٥٣٣١ سالهای عواید قطعیه مالحظه به 

 مبلغ جمعأ شده انتقال افغانی،( 6١٣5١٥15٣٣٣) مبلغ جمعأ ٥٣٣٣ سال به ٥٣٣١ ازسال
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 مجموع آن بر عالوه افغانی( ٥5١1٣5١9959٣٣) مبلغ انتقال اضافه تفاوت افغانی،( ٥5٣665١٥15٣١٥)

 انتقال افغانی،( ٣6٣599١5٣٥١) مبلغ ٥٣٣٣ سال به انتقال قابل ٥٣٣١ سال( ٥٣) باب باقیمانده عواید

 .افغانی( ٥٥5٣615٣٣9) مبلغ انتقال کمتر تفاوت افغانی،( ٣١٣56٣١5٣١6) مبلغ شده

 بموقع مواصلت عدم کمپیوتری، ویروس عواید محترم ریاست را شده نویس بیرون های تفاوت دالیل

 .است اندیشه و دقت قابل که داشته عنوان ارقام درثبت واشتباه والیات های ازمستوفیت عواید راپورهای

 ٥٣11١ درفصل فاریاب، والیت مستوفیت ٥٣٣٣ سال سالتمام عواید قطعیه راپور مالحظه به

 مبلغ ٥٣٣٣ سال طی ازجمله که بوده افغانی( ١65٥6656١٣) مبلغ قبل سال عواید انتقال

 مبلغ باقیمانده رقم باقیمانده، افغانی( ١٣5٣115٣١٣) مبلغ و تحصیل افغانی( ٥5٣665١1١)

 را کمترمحاسبه تفاوت افغانی( ١5٣٣١5٥٣٣) مبلغ که یافته انعکاس درقطعیه افغانی( ٥٣59١١5١٣1)

 .دهد می نشان

 :است توجه قابل آتی مراتب عواید قطعیه حساب ضمایم اسناد مالحظه به

 و بلخ ننگرهار کابل، والیات صرافان فعالیت مرکزعمده حالیکه در صرافان،( ٥٥٥1٣) نمبر کود در

 پکتیکا والیت برعکس اما نظرنمیرسد، به یافته تحقق و شده بینی پیش مبلغ کدام میباشد، کندهار

 .دهد می نشان را پالن تحقق افغانی( ٥١١111) ومبلغ پالن افغانی( ٥٥٣١٣٣) مبلغ

 بینی پیش فاقد رننگرها والیت ندارند، جواز که اشخاصی واردات بر مالیات( ٥٥٥16) کود در

 .است داشته وتحصیل تحقق افغانی( ٥9٥99٣٥٣٣) مبلغ اما بوده، متذکره مدرک از عواید

 والیت برای جوازاند، دارای که های شرکت واردات باالی ثابت مالیات( ٥٥٥19) نمبر درکود

 مبلغ پکتیکا والیت حالیکه در نشده، بینی پیش مبلغ کدام باشد می وارداتی شرکتهای مرکز که کابل

 پیش پالن عالوتأ. است داشته وتحصیل تحقق افغانی( ٥1١١٣6١١) ومبلغ پالن افغانی( ٣111111)

 مبلغ بالترتیب مذکور والیات اما بوده، صفر هرات و فاریاب کندز، ننگرهار، والیات شده بینی

 عواید وتحصیل تحقق افغانی( ٥١١١٣١9١١١) و( ٥6٣1٣1١١١) ،(٥9٣٣٥٥٣١٥) ،(٥691٣١٣6٣9)

 .دهد می نشان متذکره بخش در را

 وتحقق بینی پیش پالن فاقد هستند گمرک دارای والیاتیکه صادرات، ثابت مالیات( ٥٥٥٥1) درکود

 .است داشته عواید تحقق و بینی پیش افغانی( ٣6٣٣٣9) مبلغ تخار والیت اما باشند، می عواید



 559 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   

 افغانی( ٣٥61٣٣) مبلغ که کنرها والیت استثنای به سهم، برمفاد موضوعی مالیه( ٥٥١٥٥) درکود

  .باشند می تحقق و پالن کشورفاقد سایروالیات است داشته پالن تحقق و پالن

 گمرک دارای کابل والیت درحالیکه برواردات، فیصد ١ انتفاعی مالیه( ٥٥٣1٣) نمبر درکود

 عواید بینی پیش عالوتأ. است نداشته متذکره بخش در عواید وتحقق بینی پیش پالن اما باشد، می

 مبلغ مذکوربالترتیب والیات برعکس اما صفربوده وهرات بلخ ننگرهار، والیات برای

 .اند داشته عواید افغانی( ٥6٣٥١١٣١9١) و( ٥١٥9١١١٥9٣) ،(٥٣9٥٣6٣١9٣)

 شده بینی بیش پالن ارننگره والیت درحالیکه گمرکی، واردات محصول( ٥١111) درکود

 .است نموده تحصیل متذکــره ازمدرک افغانی( ٣9١١٥19٣66) مبلغ نداشته

 افغانی( ٣١٣٥١٣٥١) ننگرهارمبلغ والیت برای عواید بینی پیش فروشات، ربـ همالیـ دربخش

 افغانی( ٣669١٣91) مبلغ عواید بینی پیش بلخ والیت افغانی( ٥91١٥١91٣6) مبلغ عوایــد تحقق

 مبلغ عواید بینی پیش هرات والیت افغانی،( ٥١٣٥1٥1١١٣) مبلغ عواید وتحصیل تحقـق

 .دهد می رانشان افغانی( ٥١19٣٥١١69) مبلغ عواید وتحصیل تحقق افغانی،( ٣١61١٥٣٣)

 هیأت، ازجانب شده نویس بیرون های تفاوت به توجه با مالیه وزارت عواید محترم ریاست

 بازرسی مؤظف کمیسیون به غیررسمی شکل به ٥٣٣9 سال سنبله ١٣ وبتاریخ ترتیب قطعیه مجددأ

 نتوانست کافی وقت ونبود زمانی بنابرمحدویت مؤظف کمیسیون اما نمود، تسلیم قطعیه حساب

 .دهد انجام را الزمه وتطبیقات بازرسی مجددأ را متذکره قطعیه
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 2933 سال قطعیه حساب اظهارنظرپیرامون

 بازرسی، کمیسیون به عواید قطعیه خصوص به قطعیه حساب ارایه در بیانگرتأخیر بازرسی نتایج

 در مندرج ازارقام برخی مطابقت عدم وتفتیش، کنترول اداره قبلی سفارشات به ندادن اثر ترتیب

 ریزرف های کود از استفاده قطعیه، حساب در معامالت غلط های ثبت قطعیه، حساب با بودجه

 ها، پیشکی بموقع تصفیه در توجهی کم اصلی، بیشترازبودجه ادارات از دربعضی( احتیاط وجوه)

 پیش پالن در مغایرت انکشافی، بودجه فیصد( 6٣) حدود مصرف عدم داخلی، های کنترول ضعف

 ثبت عدم ،٥٣٣٣ سال قطعیه حساب با ٥٣٣١ سال اخیر باقیمانده عواید انتقال عدم عواید، بینی

می ... و قطعیه حساب در والیات های مستوفیت ٥٣٣٣ اخیرسال ٥٣ و ٥٥ کودهای باقیمانده عواید

 باشد.

 وانکشافی عادی بودجه قطعیه حساب به درارتباط شده یاد موارد به توجه با وتفتیش کنترول اداره

 .ابرازمیدارد مشروط نظرموافق

 اما شده قرارداده مؤظف کمیسیون دسترس به ٣٥/١/٥٣٣9 بتاریخ تأخیر ماه دو از پس عواید قطعیه

 خواهان رابطه در و قرارگرفته کمیسیون اعتراض مورد واشتباهات تفاوتها از بعضی موجودیت بر بنا

 خود دالیل، سلسله یک ارایه ضمن عواید محترم ریاست. است گردیده مربوطه مسوولین از توضیحات

 توجه با اما قرارداده، کمیسیون دسترس به مجدد بازرسی جهت سنبله ١٣ وبتاریخ ترتیب جدیدی قطعیه

 درخالل قبل، مالی سال بودجه قطعی حساب» است آمده آن در که اساسی قانون هشتم و نود ماده به

 بنابرمحدودیت کمیسیون «گردد می تقدیم ملی شورای به قانون احکام به مطابق آینده سال ششماه مدت

 برج ازختم قبل) اساسی درقانون معینه ازموعد قبل بازرسی نتایج گزارش وارایه ترتیب ومکلفیت زمانی

 بنابر وتفتیش کنترول اداره بناأ. است بازمانده الزمه وتطبیقات مجدد ازبازرسی متذکره قطعیه( سنبله

 .نماید اظهارنظر عواید جدید قطعیه حساب به رابطه در تواند نمی شده یاد دالیل

 2933 سال قطعیه حساب 

 بازرسی پالن و جمهوری ریاست عالی مقام ٥1/٥/٥٣91 مؤرخ( ٥١٣) شماره حکم از تأسی به

 .است گردیده بازرسی دولت ٥٣٣9 سال قطعیه حساب وتفتیش، کنترول اداره ٥٣91 سال
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 مبلغ حاوی عادی بودجه مجموع ،٥٣٣9 سال ابتدای بودجه سند مالحظه به

 مبلغ جمعأ افغانی( 995١١95١٣١5111) مبلع حاوی انکشافی بودجه و افغانی( ٥٥65١665٥٥٥5111)

 مبلغ تمویلی منابع به توجه با که گردیده ومنظور بینی پیش افغانی( ١٥١5٣9١5٣٣٣5111)

 بودجه در کسر افغانی( ١5٣٥١5٣٣٥5111) ومبلغ عادی بودجه در کسر افغانی( ٥٥15٣١٣5111)

 .رسد می مالحظه به انکشافی

 مؤرخ( ١١) شماره مصوبه اساس به که ٥٣٣9 سال انکشافی بودجه ضمیمه که قراری ولی

 ضمیمه در انکشافی کسربودجه گردد، می مالحظه گردیده تصویب وزرأ عالی مجلس ٥٣٣9/١9/6

 افغانی( ١5٣٥١5٣٣٥5111) مبلغ ازجمله که یافته انعکاس افغانی( ٥١51٣١59١١5111) مبلغ بودجه

 نمودوا انتقالی های کسرپروژه افغانی( 9566١5٣٣٥5111) ومبلغ ٥٣٣9 سال جدید های کسرپروژه

 .است گردیده

 ایزاد و سال ظرف تعدیالت از بعد بودجه مجموع عادی، بودجه قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ ازجمله که وانمود افغانی( ٥٥١5١١٣5٥٣95١١١) مبلغ جمعاً بودجه ضمیمه

 .است باقیمانده افغانی( ١516١5١٥٣596٥) ومبلغ مصرف افغانی( ٥٥15٣٣١56٣15١66)

 درمبلغ خزاین محترم ریاست جانب از شده ارایه معلومات اساس به که تذکراست به الزم

 ازعواید افغانی( ١651٥95٣6١59٣٣) مبلغ عادی، بودجه مصارف افغانی( ٥٥15٣٣١56٣15١66)

 سهم درصد( ١15١) که بوده شامل ها مساعدت عواید از افغانی( ١٣5٣6١5١6١5٣٣٣) ومبلغ داخلی

 .دهد می نشان را خارجی های مساعدت سهم درصد( ٣95٣) و داخلی عواید

 اما گردد، می تلقی بودجوی تصرف عنوان به عادی بودجه از باقیمانده وجوه ظاهرأ گرچه

 های ریزی برنامه نشاندهنده ادارات، برخی بودجه در بودجه در باقیمانده بزرگ ارقام موجودیت

 .باشد می احتیاط وجوه از نیازمندی از بیشتر تعدیالت یا و بودجه آفاقی های طرح و نادرست

 جهت افغانی( ٥65٣٥651٣١) مبلغ جمعاً ا.ا جمهوری ریاست محترم مقام حکم اساس به

( 9١) کود از قرضه طور جمهوری، ریاست دفتر ریاست ازکارمندان تن( ٣٣) معاشات پرداخت

 کارمندان معاشات اجرای با همزمان که رفته تذکر پیشنهاد در گردیده، اجرأ اداری اصالحات
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 مجدداً متذکره مبلغ اما گردد، می انتقال مربوطه حساب به کمیسیون طلب (USAID) طریق از مذکور

  .است نگردیده انتقال مربوطه حساب به

 ضمیمه عنوان به افغانی( ١5٣9١5٥٥١5٣١١) مبلـغ جمعأ ٥٣٣9 سال قطعیه حساب مالحظه به

 درسقف افزایش باعث متذکره وجوه ازاینکه. است گردیده ایزاد بودجوی درچهارواحد بودجه

 شورای جرگه ولسی منظوری اما نمود، می را ملی محترم شورای منظوری ایجاب گردیده، بودجه

 .است نگردیده حاصل متذکره ازوجوه استفاده درجهت ملی محترم

 مبلغ مالیه، وزارت خزاین ریاست ١9/٥١/٥٣٣9 مؤرخ( ٣٣١١٣) شماره نامه اساس به

 بنابرعدم ،(CSTC-A) فند به مربوط داخله امور وزارت بودجه ضمیمه افغانی( ٥51٥٥56٣١5١١6)

 حمل ماه جریان در که رفته تذکر نمبرفوق نامه در و گردیده انتقال( ١١٣١١) حساب به مصرف

 متذکره وجوه. گردد انتقال( 611٥1١) حساب مذکوربه حساب از دوباره متذکره مبلغ ٥٣91 سال

 با درمغایرت که گردیده انتقال ٥٣91 سال به ٥٣٣9 مالی سال ختم یعنی ١9/٥١/٥٣٣9 تاریخ به

  .قراردارد ومصارف امورمالی اداره قانون( ١1) ماده

 قطعیه، مالحظه به است، درج ناشده محسوب هایپیشکی افغانی( ٥5١9151٣15١٥٣) مبلغ قطعیه در 

 ارایه معلومات قرار اما گردیده، وانمود افغانی( ١611) مبلغ محل های ارگان مستقل اداره ناتصفیه پیشکی

 های پیشکی صرف وتفتیش، کنترول اداره مؤظف هیأت به بلخ والیت محترم مستوفیت ازجانب شده

 با که گردیده وانمود افغانی( ٥٣95١١15111) مبلغ بلخ والیت اداری ریاست ٥٣٣9 سال ناتصفیه

 .ندارد مطابقت درقطعیه مندرج محل های ارگان مستقل اداره ناتصفیه هایپیشکی

 قرار اما است، گردیده ثبت افغانی( ٣٣56٣٥59٣15١٣٥) مبلغ جمعأ درقطعیه احتیاط وجوه

 به بودجه محترم ریاست جانب از که احتیاط ازوجوه شده تعدیل مبالغ جزء ورق یک مالحظه

 مبلغ تعدیل، از بعد میزان عنوان به افغانی( ٣65٥٥15٣6١5111) مبلغ شده، قرارداده هیأت دسترس

 باقیمانده عنوان به افغانی( ١5١9٣5١٥٣56٥١) ومبلغ برداشت عنوان به افغانی( ٣٣5١٥٥56٣٣5٣٣٣)

 ثبت ارقام خزاین محترم ریاست. قراردارد مغایرت در قطعیه در شده ثبت ارقام با که گردیده ثبت

 عنوان بودجوی واحدهای قطعیه و ها فورمه با مطابقت در را درقطعیه احتیاط وجوه از شده

 ازوجوه شده تعدیل مبالغ اصل که آید برمی بودجه محترم ریاست مجدد توضیح از ولی دارد می
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 ملیارد( ١5١9٣) و مصرف ملیارد( ٣٣5١٥٥) مبلغ ازجمله که بوده افغانی ملیارد( ٣65٥٥1) احتیاط

 .ندارد مطابقت یدهگرد ثبت درقطعیه آنچه با که است باقیمانده افغانی

 که یهایشرکت طلب فیصد پنجاه عنوان به افغانی ملیون یکصدوپنج( ٥1١51115111) مبلغ

 از بودجوی طرزالعملهای خالف اند، درشهرکندهارپرداخته دولتی اعمارتعمیرات به ٥٣٣١ درسال

  .است گردیده تزئید امورشهرسازی وزارت( ١١1) باب وبه تنقیص پالیسی( 9٥) کود

 مبلغ بودجه ضمیمه ایزاد و سال ظرف تعدیالت بعداز انکشافی بودجه مجموع

 افغانی( ٣٣5٣٣٥5٣6٣59٣١) مبلغ جمله از که گردیده قطعیه ثبت افغانی( ٥٥٥5٣6656195٥9٣)

 ،٥٣٣9 سال انکشافی بودجه تحقق است، باقیمانده افغانی( 6١59٣٣5١٣٣5١٣٣) مبلغ و مصرف

 .دهد می نشان را درقطعیه مندرج بودجه درصد( ٣٣59)

 محترم شورای ١9/6/٥٣٣9 مؤرخ( ١١) شماره مصوبه از تأسی به انکشافی بودجه در تغییرات

 متذکرگردیده درزمینه مالیه وزارت گرفته، صورت انکشافی بودجه ضمیمه عنوان تحت وزیران

 آن مبالغ ٥٣٣9 سال بودجه به که بوده ٥٣٣٣ سال انتقالی مانده باقی وجوه همانا آن ارقام» که است

 تائید مورد پارلمان به ٥٣٣٣ سال بودجه تقدیم حین گردیده، انتقال بودجه ضمیمه قسم به

 .«نماید نمی را پارلمان به آن مجدد ارسال ایجاب بنأ قرارگرفته،

 عــــالوه گردد می مشاهده آن ضمایم واسناد ٥٣٣9 سال انکشافی بودجه ضمیمه قسمیکه ولی

 برای جدید کامأل تعهدات افغانی( ١51١١51٣156١6) مبلغ ٥٣٣٣ ســال انتقالی باقیمانده وجــوه از

 اما گردیده، افزود ٥٣٣9 سال انکشافی بودجه به بودجه ضمیمه قسم به وجدید انتقالی های پروژه

 .است نگردیده حاصل درزمینه پارلمان منظوری و تائید

 مبلغ انکشافی بودجه درتمویل داخلی عواید سهم ،٥٣٣9 سال ملی دربودجه

 خزاین، محترم ریاست معلومات اساس به اما گردیده، بینی پیش افغانی( ٣5٣١151115111)

 که باشد می شامل داخلی عواید مدرک از افغانی( 9599٣5٣165١6١) مبلغ انکشافی بودجه درمصرف

. دهد می نشان ملی دربودجه مندرج ارقام مقایسه به را افغانی( 65١١٣5٣165١6١) مبلغ افزایش یک

 ١١/٥/٥٣91 مؤرخ( ٣) شماره مصوبه اساس به را متذکره مبلغ افزایش خزاین محترم ریاست

 بخاطرکاهش متذکره مبلغ فوق نمبر مصوبه اساس به که داشته عنوان وزیران محترم شورای
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 مصارف با هک شده داده اختصاص انتقالی پروژه( ٥٣) تمویل برای ٥٣91 سال انکشافی کسربودجه

 به مالیه محترم وزارت پیشنهادی درطرح عالوتأ ندارد ارتباط کدام ٥٣٣9 سال انکشافی بودجه

 به حالیکه در گردیده، عنوان ٥٣٣9 سال عواید پالن دالرمازاد ملیون یکصد مبلغ وزرأ عالی مجلس

 پالن مقایسه به عواید تحقق مالیه، محترم وزارت مرتبه ٥٣٣9 سال عواید قطعیه حساب مالحظه

  .دهد می نشان را کسر افغانی( ١51١٣5١٣95٣9١) مبلغ شده بینی پیش

 برای افغانی( ٣5١6659١١) مبلغ ١٣/١/٥٣٣9 مؤرخ( ٣٣١) شماره( ١١) ب فورم مالحظه به

 فرخاروالیت ولسوالی تجهیزات بابت (١9111١/AFG) نمبر کود با افغانستان ثبات تحکیم پروگرام

 اساس به بعدأ اما است؛ صادرگردیده تخصیص محل های ارگان مستقل محترم اداره تخارعنوانی

 جمعأ آن وارقام قرارداد وتفصیل نام دربخش تغیرات وآوردن متذکره فورم فوتوکاپی قطعیه( 6)

 دوسیه گردیده، سیستم شامل بودجه محترم تجویزریاست بدون افغانی( ١٥5٥1١5٥٣١) مبلغ

 .است گردیده محول حارنوالی لوی به عدلی وتعقیب تحقیق جهت موضوع

 قطعیه ثبت افغانی( ٣5٣1٣5٣1١5١٣١) مبلغ جمعأ انکشافی بودجه ناشده محسوب های پیشکی

 .است گردیده

 صدور ارقام با پروژه( ٣١) تعداد( ١١ ب) صدورتخصیصات هایفورمه در مندرج ارقام

 هافورمه در مندرج مبالغ پروژه( ٥1) در چنانچه ندارد مطابقت قطعیه در مندرج تخصیصات

 شده ثبت ارقام از کمتر ها فورمه شامل مبالغ دیگر، پروژه( ١١) ودر درقطعیه شده ثبت بیشترازارقام

  .باشد می قطعیه در

 نظرگرفته در قرضه وجوه از آن تمویل پروژه( ٣٣) تعداد به ٥٣٣9 سال ملی بودجه مالحظه به

 و تکمیل معینه مدت طی باید کشور اقتصادی مقتضیات و شرایط به مطابق انکشافی های پروژه شده،

 سهل مبین سال چندین طی آن دوام و معینه مدت طی پروژه اکمال عدم شود، سپرده برداری بهره به

 تمویل قرضه از که یا پروژه( ٣٣) تعداد شمولیت باشد، می پروژه کننده تطبیق و کننده تمویل انگاری

 دونرها ازطریق مساعدت و قرضه شکل به که انتقالی پروژه( ١١٣) بیشتراز مجموع در و گردیده

 دهد، می نشان ٥٣٣١ و ٥٣٣٣-٥٣٣٣-٥٣٣١-٥٣٣٥ سالهای ها پروژه تعداد وآغازیک گردد می تمویل

 محرومیت متوقعه اهداف به دستیابی عدم شد تمام قیمت ازدیاد سبب ٥٣٣9 سال انکشافی دربودجه
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 ارتباط به نماید می ایجاب. میگردد و گردیده... و شده پیشبینی خدمات و امکانات از شهروندان

 .آورند عمل به جلوگیری آن وازتکراربعدی اتخاذ تدابیرمقتضی گرفته، صورت الزم توجه موضوع

 بانک آسیایی، انکشاف بانک جهانی، بانک طریق از ٥٣٣9 اخیرسال الی ایکه قروض مجموع 

 در ها پروژه تعداد یک مصارف تمویل منظور به المللی بین وجهی صندوق و اسالمی انکشاف

 ازجمله. است گردیده وانمود دالرامریکایی( ٥5٥٣٣51115111) مبلغ شده قرارداده دولت اختیار

 پیش بودجه در پروژه( ٣٣) تعداد ٥٣٣9 سال دالرمصارف ملیون( ٥١١5١٥6) مبلغ متذکره قروض

 ملیون( ١٣5٥١١) معادل افغانی( ١5١١٣5٣١١5٣١9) مبلغ جمعأ ٥٣٣9 اخیرسال الی ولی گردیده بینی

 با قروض مصرف صورت که است باقیمانده مصرف دالربدون ملیون( ٥١٣5١٣٣) ومبلغ دالرمصرف

  .باشد نمی بخش قناعت شده بینی پیش وجوه درنظرداشت

 مبلغ جمعاً را ٥٣٣9 سال داخلی عواید پالن مالیه، وزارت عواید محترم ریاست    

 مبلغ داخلی عواید ٥٣٣9 سال ملی بودجه در اما داشته ارایه معلومات افغانی( ٣951٣٥56٥15111)

 زمینه در مالیه وزارت عواید محترم ریاست است گردیده بینی پیش افغانی( ١٥5٥١151115111)

 گردد می پیشنهاد منظوری غرض و طرح سال درجریان بعدی سال بودجه که اند متذکرگردیده

 که بوده بودجه ریاست عوایدی ارقام گردیده، درج ملی دربودجه داخلی عواید عنوان به که وآنچه

 .است داشته تفاوت ساله همه عواید ریاست پالن با

 عواید ا.ا.ج وزیران محترم شورای ٥١/٣/٥٣٣9 مؤرخ( ٣٣) شمـاره مصوبه اساس به برآن عالوه

( ١١5٥٣١5١١٣5١٥٥) مبلغ ا،.ا.ج وزیرمالیـه محترم پیشنهادی طرح اساس به ٥٣٣9 سال شده بینی پیش

 شده بینی پیش پالن عنوان به افغانی( ٣951٣٥56٥1511٣) مبلغ درقطعیه اما گردیده، تصویب افغانی

 .دهد می نشان را عواید بینی درپیش چندگانگی که است گردیده ثبت عواید ٥٣٣9 سال

 سال شده بینی پیش عواید افغانی( ٣951٣٥56٥1511٣) مبلغ جمله از عواید، قطعیه مالحظه به

 گردیده تحصیل افغانی( ٣15٣٣١51٥951٣9) مبلغ و تحقق افغانی( ٣٥596١5٣١15٥٥6) مبلغ ٥٣٣9

 نشان کسررا افغانی( ١51١٣5١٣95٣9١) مبلغ شده، بینی پیش پالن مقایسه به عواید تحقق که

  .باشد می بلخ والیت مستوفیت به مربوط آن افغانی( ٣5٣٥95١165٥١٥) مبلغ جمله از که دهد؛ می
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 مبلغ ٥٣٣9 سال ملی دربودجه عادی بودجه تمویل برای خارجی های مساعدت

 و هزار سه و پنجاه و هفتصد و ملیون پنج و پنجصد و ملیارد وهشت چهل( ٣٣5١1١5١١٣5٣٣١)

 یافته تحقق عواید قطعیه، مالحظه به اما بود، گردیده بینی پیش افغانی دو و هشتاد و چهارصد

 که گردیده وانمود افغانی( ١٣5٣6١5١6١5٣٣٣) مبلغ خارجی های مساعدت ازمدرک شده وتحصیل

 و پنجاه و هشتصد و هزار سیزده و ملیون شصت و صد نه و ملیارد پنج( ١596151٥٣5٣١٥) مبلغ

 .دهد می نشان را افزایش درصد( ٥١5١٣) ویا افغانی یک

 -915٣٣١5١١٥5111/ مبلغ جمعاً انکشافی بودجه در خارجی های مساعدت سهم آن بر عالوه

 تا ننموده ترتیب را انکشافی بودجه عواید قطعیه عواید، محترم ریاست گردیده، وانمود افغانی

 معلومات اساس بر اما توانست می شده فهمیده متذکره عواید تحصیل و تحقق چگونگی آن برویت

 مبلغ انکشافی بودجه از شده مصرف وجوه در خزاین حترمم ریاست جانب از شده ارایه

 های مساعدت عواید و قروض اختیاری، های مساعدت عواید مدرک از افغانی( ٣٣5٣٣١51١٣5٥٣٣)

 .دهد می نشان را ها مساعدت مدرک از شده تحصیل وجوه که باشد می شامل اختیاری غیر

 اضافه افغانی( ٣١51١١5١٣٣) مبلغ ٥٣٣9 سال قطعیه با ٥٣٣٣ سال عواید قطعیه تطبیق اثر از

 عواید در انتقال کمتر( ١951١15٣٣٥) ومبلغ مالیات( ٥٥) باب ٥٣٣٣ سال باقیمانده عواید در انتقال

 .رسد می مالحظه به( ٥١ و ٥٣) باب ٥٣٣٣ سال باقیمانده

 دروالیات امنیتی شرایط زاده را متذکره های بروزتفاوت دالیل مالیه وزارت عواید محترم ریاست

 تحصیل عواید، تحقق ناگوار بنابرشرایط»...  که اند متذکرگردیده و ساخته وانمود ها وولسوالی

 .دهد می نشان را باقیات واعداد ارقام وتغییرات بوده مواجه مشکل به وراپوردهی راپورگیری باقیات،

 2933 سال قطعیه حساب اظهارنظرپیرامون

 بازرسی نتایج درگزارش آن بیشتر جزئیات که شده یاد موارد به توجه با تفتیش و کنترول اداره

 نظر ٥٣٣9 سال وعواید انکشافی عادی، بودجه قطعیه حساب به درارتباط است یافته انعکاس

 .ابرازمیـدارد( خاص برموضوعات تأکید با توأم موافق)
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 و افغانستان اسالمی جمهوری ریاست محترم مقام ٥6/٥١/٥٣91 مؤرخ( ٣11٣) شماره ازحکم تأسی به

 .است گردیده بازرسی ٥٣91 سال قطعیه حساب تفتیش، عالی اداره ٥٣9٥ سال بازرسی پالن

 مبلغ ٥٣91 سال عادی بودجه مجموع سال ابتدای بودجه سند مالحظه به

 جمعاً افغانی( ١٣51١٣5١115111) مبلغ انکشافی بودجه و افغانی( ٥١15١١65٥٥95111)

 جرگه ولسی ٥١/١/٥٣91 مؤرخ( ٥) شماره مصوبه طی که بینی پیش افغانی( ١١٣5١٣15٣٥95111)

 رئیس محترم ١١/١/٥٣91 مؤرخ( ٥٣) شماره فرمان اساس وبه تصویب ملی محترم شورای

 منابع به توجه با ٥٣91 سال انکشافی بودجه. است گردیده توشیح افغانستان اسالمی جمهوری

 .است داشته کسر درصد( ٥5٣) یا افغانی( ١59٥٣5٣1٣5١11) مبلغ آن تمویلی

 بودجه یافته تحقق مصارف واقعی رقم تثبیت با بعدأ شده ارایه واسناد معلومات اساس به

 جدید تعهدات و ٥٣91 سال به انتقال قابل حقیقی باقیمانده مبالغ تثبیت،  ٥٣٣9 سال انکشافی

 تمویلی منابع و ٥٣91 سال انکشافی دربودجه جدید، های پروژه و انتقالی های پروژه برای دونرها

« ٥٣91 سال اصلی انکشافی بودجه ضمیمه» عنوان تحت که گردیده رونما تغییرات سلسله یک آن

( ٥1٥5٥9656٣٣5٣٥1) مبلغ ٥٣91 سال انکشافی واقعی بودجه. است قرارگرفته تطبیق ومورد ترتیب

 نشان را افزایش درصد( ٣١) درحدود سال ابتدای بودجه مقایسه به که گردیده وانمود افغانی

  .دهد می

 گردیده وانمود افغانی( ٥١5٥٣٥5١٣١5٣٣1) مبلغ  بودجه درضمیمه ٥٣91 سال انکشافی کسربودجه

  .دارد می احتوا را متذکره بودجه درصد( ٥١) که

 ایزاد و سال ظرف تعدیالت از بعد بودجه مجموع عادی، بودجه قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ ازجمله که گردیده قطعیه ثبت افغانی( ٥١65٣615٣١٥5١٣1) مبلغ بودجه ضمیمه

 تحقق درصد( 9١5١) که است باقیمانده( 659١١5٣٣95١٣9) ومبلغ مصرف( ٥٣95٣٣١5٣١٥5٣٣٥)

 عنوان به توان می را عادی بودجه ازمصارف باقیمانده وجوه گرچه. دهد می نشان را عادی بودجه

 مبلغ منجمله ٥٣91 سال عواید قطعیه قرارمالحظه اما نمود، تلقی بودجوی تصرف

 بودجه تمویل در( خارجی دونرهای) المللیبین نهادهای مساعدت افغانی( 665١٥159١٥5٣11)
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 افغانی( 65٣1٥5٣٥١5٥١6) ومبلغ تحصیل افغانی( 615٣195٥165٥٣٣) مبلغ ٥٣91 سال طی عادی،

 دونرها نزد عادی بودجه ناشده مصرف وجوه هنگفت رقم که آنست دهنده نشان و باقیمانده

 .حکومت درخزینه نه باقیمانده

 بودجه ضمیمه عنوان به افغانی( ٣5٣٥159٥656٥٣) مبلـغ جمعأ ٥٣91 سال قطعیه حساب مالحظه به

 آهن خط عملیاتی مصارف افغانی ملیون( 9٣1) مبلغ جمله از که ایزادگردیده بودجوی واحد پنج در

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس توشیح و ملی محترم شورای تصویب از پس مزارشریف - حیرتان

 را افزایش پیمانه همان به درحالیکه افغانی( ١5٣١159٥656٥٥) مبلغ متباقی و گردیده بودجه شامل

  .است نگردیده حاصل ازآن استفاده درجهت پارلمان تائید ولی ساخته، رونما بودجه درسقف

 وفرمان ملی محترم شورای جرگه ولسی ١٣/١/٥٣91 مؤرخ( ٥1) شماره مصوبه اساس به

 ملیون( ١1) مبلغ افغانستان، اسالمی جمهوری جمهور رئیس محترم ١1/١/٥٣91 مؤرخ( 6١) شماره

 مزارشریف – حیرتان آهن خط عملیاتی مصارف جهت افغانی ملیون( 9٣1) معادل دالرامریکایی

 به مرکزی بانک سرمایه کاهش جبران جهت افغانی ملیارد( ١5٣9١) دالرمعادل ملیون( ١٥) ومبلغ

 حیرتان آهن خط عملیاتی مصارف ولی منظورگردیده، ٥٣91 سال «انکشافی بودجه ضمیمه» حیث

 تصویب خالف مرکزی بانک سرمایه کاهش جبران جهت افغانی ملیارد( ١5٣9١) ومبلغ مزارشریف

 .است گردیده کارسازی ٥٣91 سال عادی بودجه از جمهور رئیس وفرمان جرگه ولسی

 پیشنهاد قطعه باالثرسه ٥٣٣9 سال طی بانک، دافغانستان ازجانب شده ارایه معلومات اساس به

 مبلغ جمعأ وزیران محترم شورای وتائید مالیه وزیرصاحب محترم جداگانه احکام و مذکور بانک

 محترم مقام حکم و بانک دافغانستان پیشنهاد اساس به ٥٣91 سال در و افغانی( ٥٣5٥1٣5١١15111)

 مدرک از افغانی( ٣١561٣5١١15111) مبلغ جمعأ افغانی، ملیارد( ٥95١11) مبلغ جمهوری ریاست

 بانک محترم ریاست اجراگردیده، بانک کابل به قرضه طور مذکور، دربانک دولت موجود پول

 آمده درآن که بانک دافغانستان قانون( ٣6) ماده صراحت به متکی را متذکره قرضه اعطای مرکزی

 برای دهنده قرضه مرجع آخرین حیث به معینه شرایط مطابق تواند می بانک دافغانستان» است

 به نباشد ماه( ٣) بیشتراز آن میعاد که مدت یک برای منافع تأمین درراستای داخلی مالی مؤسسات

 گردیده قید ماه سه مدت الی متذکره درقانون قرضه میعاد حالیکه در ،«نماید اقدام قرضه اعطای
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 افغانی( ١5١6١5١١65١١1) مبلغ صرف تاکنون مرکزی بانک ازجانب شده ارایه قرارمعلومات ولی

 .گردیده بازپرداخت متذکره قرضه وجوه ازمدرک

 مالیه وزارت» که است آمده عامه ومصارف مالی امور اداره قانون( ٥١) ماده( ٥) درفقره

 احکام مطابق آن تصفیه مورد در و داده اجازه مالی امانت طور را عامه پول گذاریه سرمای تواند می

  .نماید اتخاذ تجویز قانون

 مالیه محترم وزارت از باشد گرفته صورت عامه وجوه از که هایاریسرمایه گذ به ارتباط در

 داخلی عواید زیرا نگرفته صورت عامه پول از گذاریه سرمای کدام» که متذکرگردیدند شد، پرسیده

 سال طی تذکررفت درفوق طوریکه ولی ،«تواند نمی کرده تکافو را عادی بودجه درصد( 61) بیشتراز

 پرداخت طورقرضه بانک کابل به دولت پول ازمدرک افغانی ملیارد( ٣١) بیشتراز ٥٣91 و ٥٣٣9

  .است گردیده

 ثبت افغانی( ١59١٣5٥1٣56١٣) مبلغ ٥٣91 سال شده پرداخت های پیشکی مجموع قطعیه در

 افغانی( ٥5٣6١5١٥١5٥9٣) ومبلغ محسوب آن افغانی( ٣56٥١5١٣95٣١9) مبلغ ازجمله که گردیده

 .است گردیده وانمود باقیمانده

 حساب به برشنا شرکت کریدت لیترآف بابت ٥٣٣9 سال طی افغانی( 61٣56٣65111) مبلغ

 گردیده اجرا تحویل طور لمیتد اعتماد شرکت حساب به افغانی ملیون( 6٣6) مبلغ و غضنفرلمیتد

 لیترآف تصفیه به توجه بدون مالیه محترم وزارت است، باقیمانده تصفیه بدون تاکنون بود

 شرکت کریدت لیترآف بابت نیز ٥٣91 درسال دیگررا افغانی( ٥٣٣5٣1٣5٥١9) مبلغ قبلی کریدتهای

 .است نموده غضنفرانتقال شرکت حساب به برشنا

 افغانی( ١56٣٥5٣٣١59٣6) مبلغ جمعأ ٥٣٣9 -٥٣٣٥ سالهای عادی بودجه آوانسی باقیات

 های حواله بموقع درتصفیه را ذیربط وادارات مالیه وزارت توجهی کم که گردیده وانمود

 باقیات به اکنون باقیات بیشتراین قسمت یک توجهی کم وباالثراین دهد می نشان طورتحویل

  .است گشته مبدل الحصول صعب ویا الحصول
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 مبلغ ناشده محسوب های پیشکی مجموع ٥٣91 سال عادی بودجه قطعیه در

 که درج افغانی( ٥5٣١٥59٣٣5١٥١) مبلغ (AFMIS) سیستم در و بوده ثبت افغانی( ٥5٣6١5١٥١5٥9٣)

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٥٣59٣٣5١٥١) مبلغ

 واحد( ٣٣) در سردستی وجه بابت افغانی( ٥٥95٥١١5١١1) مبلغ جمعأ ٥٣91 سال طی

( ١١٣9٣1) مبلغ و محسوب آن افغانی( ٥٥٣5٣١٥5١١1) مبلغ جمله آن از که گردیده اجرا بودجوی

 وجوه افغانی( 9٣٥56١٥) مبلغ برآن عالوه. است باقیمانده بودجوی واحد( ٥٣) ذمت افغانی

 آنرا تصفیه مالیه محترم وزارت و نگردیده تحصیل و تصفیه کنون تا نیز ٥٣٣9 سال ناشده محسوب

 .مالیه وزارت از نه داند می ذیربط ادارات ازوظایف

 بلکه نرسیده مصرف به گردیده بینی پیش بودجه در که هدفی به موارد بسا در احتیاط وجوه

 مسیر همچوتعدیالت است، قرارگرفته استفاده مورد و تعدیل اصلی هدف از خارج های دربخش

 و وزیران شورای بودجه، کمیته در طوالنی های بحث از پس که آن اصلی اهداف از را بودجه

 و ترتیب به که آنست نمایانگر و ساخته منحرف رسد، می تصویب به و کشورتثبیت ملی شورای

 .باشد نمی استوار ها واقعیت مبنای بر بودجه بینی پیش

 ملیون( ١11) مبلغ مالیه وزارت محترم مقام حکم خزاین، محترم ریاست پیشنهاد اساس به

 ملیون( ١1) مبلغ خزاین ریاست ١9/٥٥/٥٣91 مؤرخ( ٥٣6١٣١) شماره نامه اساس وبه افغانی

 .است گردیده انتقال انکشافی بودجه به عادی اسعاربودجه نرخ توازن( 91111٣) ازکود افغانی

 با قطعیه جدول های ستون تطبیق و عالی تحصیالت وزارت عادی بخش قطعیه حساب بازرسی باالثر

 فصل( ١١) درکود که است رسیده مالحظه به گردیده اخذ (AFMIS) ازسیستم که ماهانه حساب صورت

 کنرها پوهنتون مصارف افغانی( ١١111) ومبلغ بغالن پوهنتون مصارف افغانی( ٥١١111) مبلغ( ١١١1٥)

 مبلغ مرکزووالیات ماهانه رفمصا جزء همچنان. است بازمانده وازحساب نگردیده شامل سیستم در

( ٣٥٥5٥٣٣5١٣١) مبلغ( ٥٣91 دراخیرسال توحیدی ورق) مصارف ودرخالصه افغانی( ٣٥٥5٥١65١٣1)

 .باشد می موجود دوحساب این بین تفاوت افغانی( ٣١٥6١) مبلغ که دهد می نشان را افغانی

 ٥٣91 سال عادی بودجه به مربوط( ١٣) وب( ١١) ب های فورمه سنجش و اثربازرسی از

 از شده تنقیص وجوه وضع از بعد هافورمه برویت تخصیصات مجموع امورداخله، محترم وزارت
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 مبلغ قطعیه در اما گردید، تثبیت افغانی( ٣١5١١151٥٥5٣6٣) مبلغ داشته دست تخصیصات

 در سنجش اضافه تفاوت افغانی( ٥١5٣١15١٣١) مبلغ که است ثبت افغانی( ٣١5١٣١5٣6١561١)

 ٥١/9/٥٣91 مؤرخ( ٥٥٣١) شماره( ١١) ب فورم مالحظه قرار عالوتأ. دهد می نشان را قطعیه

 محاسبه افغانی( ١١51١٣5١١1) متذکره مبلغ ولی افغانی( ١١51١٣5١١1) مبلغ( ١١1) کود مجموع

 درفورم اما گردد، می افغانی( ١51٣151615١١1) مبلغ جمعأ کودها جزء محاسبه آن بر مزید گردیده،

 آن وظهر فورم روی در مذکور رقم وهمچنان گردیده ثبت افغانی( ٣١١5١٥٥5١11) مبلغ نمبرفوق

 .قراردارد مغایرت در نیز حروف و عدد به

 علمای سرتاسری شورای و صلح تحکیم کمیسیون بنام احتیاطی وجوه از هنگفتی مبالغ ساالنه

 محترم شورای دفتر پیشنهاد قطعیه دو اساس به ٥٣91 سال طی چنانچه است، گردیده تعدیل افغانستان،

( 91111٥) کود از افغانی ملیون( ٣١) جمعاً جمهوری ریاست محترم مقام جداگانه احکام و ملی امنیت

 دو اساس به برآن عالوه. است گردیده افزود صلح تحکیم کمیسیون( ١١) و( ١٥) کود وبه تنقیص پالیسی

( ٣6) جمعأ جمهوری ریاست محترم مقام واحکام ملی امنیت محترم دفترشورای جداگانه پیشنهاد قطعه

 گردیده افزود افغانستان علمای سرتاسری شورای( ١١) و( ١٥) کود وبه تنقیص( 9٥) ازکود افغانی ملیون

 کدام، هیچ علما وشورای صلح تحکیم کمیسیون ملی، امنیت محترم دفترشورای درحالیکه. است

 .برخوردارنمیباشد الزم ازشفافیت ها پرداخت همچو و نبوده واحدبودجوی

 ملیون( ٥1) مبلغ وکارتوگرافی، جیودیزی دراداره افغانی( ٥56115111) مبلغ اسناد، قرارمالحظه

 فصول از علوم، اکادمی در افغانی( ٣115111) مبلغ و دهات انکشاف و احیأ وزارت در افغانی

 .است گردیده تعدیل سایرفصول به ممنوعه

( ١٥1) کود( ١٥٥١٣) درفصل افغانی( ٥5٣٣٣5٣٣١5٣69) مبلغ (AFMIS) سیستم قرارمالحظه

 استفاده( ١١1) کود( ١١٣19) درفصل افغانی( ٥١65١١٣5١9١) ومبلغ نقدی معاشات و مزدها

 مصرف هدف که گردیده ثبت ناشده تصنیف مصارف عنوان به عادی، بودجه وخدمات ازاجناس

 ..باشد نمی واضح آن

 ضمیمه وایزاد سال ظرف تعدیالت از بعد انکشافی بودجه مجموع قطعیه حساب مالحظه به

 مصرف افغانی( ٣95١965١69566٣) مبلغ ازجمله که بوده افغانی( ٥11569٣5١1١569٥) مبلغ بودجه
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 درحدود ٥٣91 سال انکشافی بودجه تحقق. است باقیمانده افغانی( ١1591٥59٣٣51١١) ومبلغ

 انکشافی، بودجه مصرف مجموع در شده ارایه معلومات اساس به. نماید می احتوا را درصد( ٣95١)

 مدرک از افغانی( ٣١51٣65٣٥95١9١) مبلغ داخلی، عواید مدرک از( ٥٣51١95٣9١59١١) مبلغ

 که است؛ شامل قروض ازمدرک افغانی( ٥56١15٣١15٥١٣) ومبلغ دونرها بالعوض های مساعدت

 درصد( ١٥) ها مساعدت درصد،( ١6) انکشافی بودجه مصرف در داخلی عواید سهم آن به توجه با

 .دهد می تشکیل را درصد( ٣) قروض و

 که بوده ثبت قطعیه در پروژه( 6٥٣) تعداد به جمعأ انکشافی بودجه قطعیه حساب مالحظه قرار

 .باشد می جدید پروژه( ٣٣) و انتقالی پروژه( ١١6) جمله از

 منابع متداوم انکشاف پروژه به مربوط افغانی( ١516١5١11) مبلغ حاوی ١١ ب فورم قطعه یک

 وجوه از که گردیده افمس سیستم شامل مرتبه دو( ٣١11٣١) نمبر کود دارای معادن وزارت طبیعی

 .است گردیده برداشت افغانی( ٥151165١٣1) مبلغ جمعأ مرحله دو طی متذکره

 گردیده ثبت افغانی( ٣5٣٣١566٣5٣١٣) مبلغ طورتحویل های حواله مجموع انکشافی قطعیه در

 باقیمانده افغانی( ٣5١١95٥١١5٣١١) ومبلغ محسوب افغانی( ٣56165١165199) مبلغ ازجمله که

 هایپیشکی خزاین، ریاست جانب از شده ارایه معلومات قرار برآن عالوه. است گردیده وانمود

 مبلغ ٥٣٣9 سال از و افغانی( ١١١51٣٣5١٥١) مبلغ جمعأ( ٥٣٣٣ -٥٣٣٥) سالهای ناتصفیه

  .است باقیمانده تصفیه بدون تاکنون افغانی( ٥5٣1٣5٥٣٣51٣٣)

 ارقام با( تخصیصات صدور هایفورم) ١١ ب هایفورم قیدی تطبیق و اثربازرسی از

 با ها فورمه در مندرج ارقام پروژه( ٥٣) در که گردید واضح قطعیه در مندرج صادره تخصیصات

 در مندرج مبالغ پروژه( ١) در چنانچه ندارد، مطابقت درقطعیه مندرج صدورتخصیصات ارقام

 از کمتر ها فورمه شامل مبالغ دیگر، پروژه( ٣) در و درقطعیه شده ثبت ارقام از بیشتر ها فورمه

 .باشد می قطعیه در شده ثبت ارقام

 ٥٣91 سال قطعیه وحساب بودجه درضمیمه ولی نبوده شامل بودجه درسند پروژه( ١) تعداد

 .است گردیده ثبت انتقالی های پروژه منحیث
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 مبلغ ،٥٣91 سال عادی بودجه( 611٥1١ ،611٥11) حسابات صورت مالحظه قرار

 که گردیده انتقال انکشافی بودجه اختیاری حساب به مذکور ازحسابات افغانی( ٥٣٣٥1٣١١٣6١)

 الزم است، باقیمانده افغانی( ١١19١١٣٥1) غومبل مصرف افغانی( ٥٣51١95٣١959١١) مبلغ ازجمله

 به متذکره مبلغ اما گردید؛ می انتقال( 611٥11 ،611٥1١) حسابات به مجددأ باقیمانده وجوه تا بود

  .است نگردیده انتقال متذکره حساب

 بعد ٥٣٣9 سال انکشافی بودجه مجموع ،٥٣91 سال انکشافی بودجه ضمیمه قرارمالحظه

 مبلغ ٥٣٣9 سال مصرف مجموع افغانی،( ٥٥٥59٣95١695٣١1) جمعأ سال ظرف ازتعدیالت

 افغانی( 6٣56٣١596٥5١١1) مبلغ ٥٣91 سال به انتقال قابل باقیمانده و افغانی( ٣٣5٣1٣5٣1٣5٣١1)

 ٥٣٣9 سال قطعیه وحساب انکشافی بودجه ضمیمه سال، ابتدای بودجه که طوری اما گردیده، ثبت

 مجموع افغانی( ٥٥٥5٣٣15٣١٥5١١١) مبلغ متذکره سال انکشافی بودجه مجموع گردد، می مالحظه

 .باشد می افغانی( 6٣51١٣59٣65١٣١) مبلغ باقیمانده ووجوه افغانی( ٣٣5٣٣٥5٣6٣59٣١) مبلغ مصرف

 سال بودجه به ٥٣٣9 سال باقیمانده وجوه واقعی رقم از بیشتر افغانی( 6١659١٣59٣٣) مبلغ بناأ

  .است داشته اسعارعنوان نرخ تفاوت آنرا دالیل بودجه محترم ریاست البته که گردیده انتقال ٥٣91

 ازجانب شده ارایه ومعلومات بودجه ضمیمه ،٥٣91 سال ابتدای انکشافی بودجه مالحظه قرار

 مبلغ قروض مدرک از ٥٣91 سال انکشافی بودجه تمویل بودجه عمومی محترم ریاست

 سال طی عواید قطعیه حساب مالحظه قرار ولی شده نظرگرفته در افغانی( ٣5٣١١51115111)

 متذکره مبلغ. گردیده تحصیل قروض مدرک از افغانی -٥56١15٣١15٥١٣/مبلغ جمعأ متذکره

 مبلغ آن به توجه با که دهد می نشان انکشافی هایپروژه در را قروض مصرف درحقیقت

 ارایه معلومات قرار حالیکه در باقیمانده، مصرف بدون قروض وجوه از افغانی( ٣5٥١٥5٥١95٣١6)

 عنوان به افغانی( ٥٣٣56٣659٣9) مبلغ جمعأ ٥٣91 سال طی خزاین، محترم ریاست ازجانب شده

  .است گردیده پرداخت قروض اداری ومصارف تکتانه

 نظر در پروژه 6٥٥ برای انکشافی بودجه در افغانی ٥11،69٣،١1٣،69٣ مبلغ ٥٣91 سال در 

 مصرف متذکره پول فیصد ١1 از کمتر گردید مشاهده بررسی جریان در طوریکه. بود شده گرفته

 مبلغ بابت این از که است نگرفته صورت مصرفی هیچ اصالً انکشافی پروژه ٥6٥ تعداد به و شده
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 باقیمانده دهد می نشان را نشده مصرف تخصیصات مجموع فیصد ٥١ که افغانی 96٥،٣٣٣،٣٣6،٥٥

 صحت معارف، سکتور از است عبارت که مهم سکتور چهار به بیشتر شدهن تطبیق های پروژه است،

 در ها پروژه از زیادی تعدادی اجرای عدم گیرد، می ارتباط طبیعی ومنابع زیربنا و زراعت عامه،

  .باشد می زیربنایی مهم سکتورهای در اجراات عدم مثابه به متذکره سکتورهای

 که است ومنظورگردیده بینی پیش افغانی -٥1٣51١٣51115111/ مبلغ جمعاً ٥٣91 سال عواید 

 افغانی ملیارد( 995٣96) ومبلغ یافته تحقق افغانی ملیارد( ٥115١٣١) مبلغ ٥٣91 سال طی ازجمله

 مالحظه به برآن عالوه. رسد می کسربمالحظه درصد( ٣5٥٣) حدود پالن درتحقق که شده تحصیل

 افغانی( 665١٥151115111) مبلغ جمعاً عادی بودجه تمویل برای ها مساعدت عواید قطعیه حساب

 ومبلغ گردیده وتحصیل تحقق افغانی( 615٣195٥165٥٣٣) مبلغ ازجمله که گردیده بینی پیش

 دهد؛ می نشان خارجی های مساعدت درتحقق را کسر درصد( 95٣) ویا افغانی( 65٣115٣9٣5٣١6)

 درتمویل داخلی عواید سهم انکشافی، بودجه وضمیمه ٥٣91 سال ملی بودجه مالحظه به اما

( ٥٣5١1١56٣95١١1) مبلغ انکشافی بودجه ودرتمویل افغانی( ٣٣51٥١5٥9٣5111) مبلغ عادی بودجه

( ١5١) عواید تحقق آن به توجه با که گردیده بینی پیش افغانی( 9٣5١١١5٣٣١5١١1) جمعأ افغانی،

  .دهد می نشان را افزایش درصد

 مساعدت مدرک از افغانی( ٣65١١٣5١١95١١1) مبلغ جمعأ ،٥٣91 سال عواید قطعیه درحساب

 تحصیل مبالغ مجموع که گردیده تحصیل انکشافی بودجه دربخش المللی بین نهادهای وقروض

 مبلغ بانظرداشت. دهد می نشان انکشافی بودجه دربخش را المللی بین های ازنهاد شده

 بودجه تمویل جهت وقروض مساعدت ازمدرک شده نیبی پیش وجوه افغانی( ١٣569١56٣٥5١61)

 .رسد می کسربمالحظه درصد( ٣9) ،٥٣91 سال انکشافی بودجه وضمیمه بودجه سند در انکشافی

 پالن که آنست دهنده نشان عواید وتحصیل تحقق پالن، ترتیب ازچگونگی بازرسی نتایج 

 های فعالیت با مطابقت در و علمی معیارات به مطابق جانبه همه و دقیق طور ٥٣91 سال عواید

 پیش پالن مقایسه به عواید درامرتحقق فاحش های تفاوت دلیل همین به و نگردیده ترتیب ادارات

 .رسد می مالحظه به ها، ومستوفیت مرکزی ازادارات برخی در شده بینی
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( 9٣566) مبلغ حاوی داخلی عواید ،(ملی بودجه)٥٣91 سال ابتدای بودجه سند مالحظه قرار 

 ملیارد( ٥1٣5١) مبلغ وگمرکات عواید محترم معینیت ازجانب شده ترتیب پالن اما افغانی، ملیارد

 عواید بینی درپیش را مالیه محترم وزارت به مربوط دونهاد این بین هماهنگی عدم که باشد می

( ٣٣51٥١) مبلغ عادی بودجه درتمویل داخلی عواید سهم ملی دربودجه برآن عالوه. دهد می نشان

 انکشافی بودجه درضمیمه رقم این البته) افغانی ملیارد( ٥١5٥٣9) مبلغ انکشافی ودربودجه افغانی

 شده، درنظرگرفته افغانی ملیارد( 965٥١٣) مبلغ جمعأ( است یافته افزایش افغانی ملیارد ٥٣5١1١ به

( ١5٣9٣) مبلغ که گردیده بینی پیش افغانی ملیارد( 9٣566) مبلغ دربودجه عواید پالن درحالیکه

 مسوولین دقت عدم ونشاندهنده رسد می مالحظه به تفاوت متذکره دورقم بین افغانی ملیارد

 .باشد می بودجه ترتیب حین مربوطه، حسابی ومؤظفین

( ٥٣٥59١٣599١) مبلغ السابق کمافی ٥٣٣9 سال قطعیه با ٥٣91 سال عواید قطعیه اثرتطبیق از

 .رسد می مالحظه به ٥٣91 سال به انتقال قابل ٥٣٣9 سال باقیمانده درعواید تفاوت افغانی

 تحت مرکزی ادارات پالن برعالوه افغانی( ٣٣1111) مبلغ مرکزی ادارات پالن مالحظه به

 وتحصیل تحقق را عواید این که مرجعی ولی است، گردیده شامل ناشده تصنیف عواید عنوان

 .است نگردیده نیزمنعکس عواید ودرقطعیه نگردیده مشخص نماید

: است آمده درآن که عامه ومصارف امورمالی اداره قانون( ١١) ماده صراحت به مطابق

 به مربوطه مستوفیت ازطریق ماه درهرشش حداقل خویش بودجه ازاجرای مکلفند ها شاروالی»

 نوع هیچ متذکره سال طی شد حاصل معلومات تاجائیکه ولی.« نمایند ارایه گزارش مالیه وزارت

 نگردیده ارسال مالیه وزارت به عامه ومصارف امورمالی اداره قانون( ١١) ماده برمبنای گزارشی

 انجام کابل ازشاروالی متذکره راپورهای درمطالبه را خویش نیزمسوولیت مالیه محترم ووزارت

 .است نداده

 ،٥٣91 سال قطعیه وحساب انکشافی بودجه ضمیمه سال، ابتدای بودجه سند مالحظه به 

 افغانی( ٥5٣9٣5٥٥15٣6٣) مبلغ حاوی سال، ظرف ازتعدیالت بعد کابل شاروالی انکشافی بودجه

 -٥٣٣٣) درسالهای هاپروژه کار آغاز که انتقالی پروژه( ١1) شامل مبلغ این که منظورگردیده

  .باشد می جدید، پروژه یک و است گردیده وانمود( ٥٣٣٣
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 ٥٣91 سال انکشافی بودجه افغانی( ٥،٣9٣،٥٥1،٣6٣) مبلغ مجموع از ،قطعیه حساب قرارمالحظه

 باقیمانده افغانی( 6١6،9٣٣،١٣6) ومبلغ مصرف افغانی( ١٥6،٥66،٥١1) مبلغ کابل محترم شاروالی

  .دهد می نشان را بودجه تحقق درصد( ١٥) که

 بودجه شامل پروژه( ١٥) ازجمله که دهد می نشان کابل شاروالی ٥٣91 سال قطعیه حساب

 پنج صرف داشته، ادامه طرف این به ٥٣٣٣ ازسال آن کار و انتقالی اکثرأ که ٥٣91 سال انکشافی

 معلومات اساس به گردیده، تنقیص سال درجریان پروژه سه به مربوط وجوه گردیده، تکمیل پروژه

 تکمیل بگرامی طریق از نهمی احمدشاه سرک ریزی اسفالت پروژه ذیربط شعبات ازجانب شده ارایه

 باغ - سینا وابن برچی دشت سرکهای پروژه به مالیه وزارت موافقه به آن باقیمانده وجوه و گردیده

 نسبت شیرپور ساحه در اکبرخان وزیرمحمد سرک ساختمان کار همچنان است، یافته تعدیل قاضی

 ابن سرک پروژه به آن مربوطه وجوه باشد می متوقف اینطرف به سال ازچندین ساحوی مشکالت

 ندارد مصرف هیچ پروژه( 6) برآن عالوه است، شده تعدیل حضوری چمن الی قاضی باغ - سینا

 .باشد می درصد( ٣1) پائینتراز دیگرنیز های پروژه تعداد یک ومصرف

 پروژه( ٥١) کار ٥٣91 سال طی کابل محترم شاروالی ازجانب شده ارایه معلومات استناد به

 خارج یورو( ٥5٣١15١٣٣) و دالرامریکایی( ١١5٣٣١5١٥9) مجموعی مبلغ به غیراختیاری انکشافی

 مختلف درنواحی کابل شاروالی با درتفاهم المللی بین امداد نهادهای ازطریق شاروالی ازبودجه

 واسفالت امورساختمان شامل سرکسازی پروژه سه برآن عالوه. است شده برده پیش شهرکابل

 الی میدان میرویس سرک ریزی واسفالت امورساختمان قصرداراالمان، الی دهمزنگ سرک ریزی

 ازفند آباد، جالل شاهراه الی مینه شاه احمد سرک ریزی واسفالت وامورساختمان کمپنی دوراهی

 .است شده برده پیش ترکی گروپ (P.E.C) کمپنی توسط عربی، متحده امارات ابوطبی

 تحقق افغانی، ملیون( ١5١١1) مبلغ حاوی کابل شاروالی ٥٣91 سال شده بینی پیش عواید پالن

 مبلغ باقیمانده و افغانی( ١5١١95٣9١519٣) مبلغ شده تحصیل افغانی،( ١59٣٣5١٣959٣9) مبلغ یافته

  .دهد می نشان پالن درتحقق را افزایش درصد( ٣1) که افغانی( ٣1٣56٣١5٣١6)

 مجموع مالیه، محترم وزارت زاینخ محترم ریاست ازجانب شده ارایه معلومات اساس به

 بالغ گرفته صورت افغانستان دولت به اکنون الی مؤقت اداره ایجاد ازابتدای که خارجی های کمک
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 دولت بودجه دالرازطریق ملیارد( ٥١5٣) مبلغ ازجمله که نماید می احتوا را دالر ملیارد( 6٣5٣) بر

 .است رسیده مصرف به مستقیم شکل به دونرها ازطریق ملیارد( ١65١) ومتباقی

 دولت بودجۀ خارج ٥٣91 سال طی که را مبالغی مجموع بودجه، عمومی محترم ریاست

 سند کدام ولی نموده دالرعنوان ملیارد( ٥1) درحدود رسیده مصرف به دونرها ازطریق مستقیمأ

  .ننمود ارایه هیأت به درزمینه

 استعالمیه پاسخ به مالیه محترم وزارت گمرکات ریاست جانب از که معلومات اساس به

 مبلغ ارزش به جمعا( ٥٣91 الی ٥٣٣٣) سال سه طی گردیده ارایه بازرسی موظف کمیسیون

 و گردیده تورید کشور به خارجی موسسات اجناس و اموال افغانی،( ١،٣٣١،٣١٣،٥٥٥،٥٣9)

 SOFA قرارداد به نظر شود می افغانی( ١٣١،٣٣١،١٣١،٣٥٣) مبلغ جمعا که آن گمرکی محصول

ATM  اند نموده حاصل معافیت گمرکی محصول پرداخت از المللی بین توافقات سایر و. 

 2930 سال قطعیه حساب پیرامون تفتیش عالی اداره رئیس ظهارنظرا

 قطعیه حساب عامه، ومصارف امورمالی اداره قانون( ١9) وماده اساسی قانون( 9٣) ماده به مطابق

 بنده دسترس به بازرسی ازنتایج که مواردی به توجه با قرارگرفت، بازرسی مورد ٥٣91 سال

 سال قطعیه درحساب حقیقی مصارف با بودجه ومقایسه ومصارف عواید نظرمن به قرارگرفت

 بازرسی نتایج درگزارش آن جزئیات که مواردی استثنای به شده، ارایه مناسب صورت به ٥٣91

 .است یافته انعکاس تفتیش های یافته منحیث

 2932 سال قطعیه حساب

 بازرسی وپالن جمهوری ریاست محترم مقام ٥6/٥١/٥٣9٥ مؤرخ( ١6١١) شماره ازحکم تأسی به

 .است گردیده بازرسی ٥٣9٥ سال قطعیه حساب تفتیش، عالی اداره ٥٣9١ سال

 اخیربرج الی حمل اول از یعنی ماه( 9) مدت أاستثن که ٥٣9٥ مالی سال ابتدای ملی بودجه 

 که گردیده ومنظور بینی پیش افغانی( ١٣٣5١٣٣51١15١11) مبلغ جمعاً است شده درنظرگرفته قوس

 بودجه افغانی( ٥٥٥51١٣5١١95١11) ومبلغ عادی بودجه افغانی( ٥٣٣56915١٥٥5111) مبلغ ازجمله

 .باشد می انکشافی
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 مبلغ انکشافی وکسربودجه افغانی( ٥٣١56965111) مبلغ تمویلی منابع به توجه با عادی کسربودجه

 به اما است؛ گردیده وانمود افغانی( ٥65٣9٣5٣٣١5١11) مبلغ جمعأ افغانی( ٥65١٥٥5٥٣95١11)

 افغانی( ٣56١١5٥١15111) مبلغ معادل دالرامریکایی( ١٣5٣٣١5٣11) مبلغ بودجه سند مالحظه

 درنظرگرفته انکشافی بودجه تمویل در نیز رسیده تصویب به بودجه در قبل سالهای در که ایقرضه

 کسربودجه ودرمجموع، افغانی( ٥١5١٣951٥95١11) مبلغ انکشافی کسربودجه آن تأمین با که شده

 .را احتوا می کند افغانی( ٥١5١١65١٥١5١11) مبلغ( وانکشافی عادی) ملی

 مبلغ سال ظرف ازتعدیالت بعد عادی بودجه مجموع ٥٣9٥،سال قطعیه حساب مالحظه به

 ومبلغ مصرف افغانی( ٥٣١5١915١٣65١٣١) مبلغ ازجمله که افغانی( ٥١65٣965٣695٣6٣)

 نشان را عادی بودجه تحقق درصد( ٣65١٣) که است؛ باقیمانده افغانی( ١٥5٥1١5١٣٣5٣٥6)

 وزارت به مربوط افغانی( ٥٣5١٣956١٣56٥٣) مبلغ عادی، بودجه باقیمانده وجوه ازجمله. دهد می

 .باشد می امورداخله وزارت به مربوط افغانی( ١5١٣٣5١١95٥١1) ومبلغ ملی دفاع

    گردیده ثبت بودجه ضمیمه عنوان تحت افغانی( ١٣5٣165١١٣5٣11) مبلغ درقطعیه

 مبلغ امورداخله، وزارت معاشات( ١٥1) ازکود افغانی ملیارد یک مبلغ جمعاً ٥٣9٥ سال طی

 وزارت( ١١١) ازکود ملیون( ١1) مبلغ ملی، دفاع محترم وزارت( ١٥1) ازکود افغانی ملیون( ١11)

( ١١١) ازکود افغانی ملیون( ٣1) ومبلغ( ١٥1) ازکود افغانی ملیون( ١1) ومبلغ عامه صحت محترم

  .است گردیده انتقال ها بخش سایر وبه تنقیص محلی های ارگان مستقل محترم اداره

 .است گرفته صورت بودجه اجرای اصولنامه( ٣) ماده با مذکوردرمغایرت تعدیالت

 تنقیص امورداخله وزارت معاشات( ١٥1) ازکود افغانی ملیارد یک مبلغ جمعاً ٥٣9٥ سال طی

 وزارت ازجانب شده ارایه معلومات اساس به اما گردیده، تزئید امورامنیتی تصدی( ١٣) کود وبه

 تقاضای وصف با گردیده، پرداخت امنیتی امور تصدی به طورقرضه متذکره وجوه امورداخله،

 بخش در مذکور وزارت و نگردیده بازپرداخت مجددأ( ١٥1) کود در بودجه کمبود و رسمی مکرر

 .است گردیده مقروض مصارفات سایر و اعاشه معاشات،

 مؤرخ( ٣٣) و ٥/٥١/٥٣9٥ مؤرخ( 69) ،٥٣/١/٥٣9٥ مؤرخ( ١١٥) شماره مکاتیب اساس به

 ملیون( ٣11) مبلغ امورداخله، محترم وزارت تأمینات معاونیت وبودجۀ مالی عمومی ریاست ١١/٥١/٥٣9٥
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 اصولنامه( 9) درماده درحالیکه است، گردیده تعدیل اوپراتیفی فصول مذکوربه وزارت( ١٥) ازکود افغانی

 .نمیباشد مجاز اوپراتیفی فصول به وکودها ازسایرفصول تعدیل ٥٣9٥ سال بودجه اجرای

 بودجه( 9111١9) درکود افغانی( ٣5١١151115111) مبلغ ،٥٣9٥ مالی سال بودجه سند قرارمالحظه

 مبلغ متذکره وجوه ازجمله که منظورگردیده مرکزی بانک سرمایه کاهش جبران عنوان تحت احتیاطی

 است متذکرگردیده زمینه در مرکزی بانک اما ،به بانک مرکزی انتقال گردیده، افغانی( ٣5٥1٣5١9١5611)

 خساره کاهش جبران عنوان تحت مبلغی نوع هیچ ٥٣9٥ مالی سال اخیر الی ٥٣91 سال ابتدای از که

 خویش قرضه اقساط صرف بانک دافغانستان بلکه نگردیده دریافت مالیه محترم وزارت از مرکزی بانک

 وزارت بین متذکره وجوه پرداخت هدف به ارتباط در که آنست نشاندهنده. است نموده حصول را

 توافق یادشده وجوه کننده دریافت منحیث مرکزی محترم بانک و کننده پرداخت منحیث مالیه محترم

 .ندارد وجود نظر

 افغانی( ٥59٣٥59١٥5٣١١) مبلغ جمعأ عادی بودجه( ٥٣٣9-٥٣٣٥) سالهای آوانسی باقیات

 وزارت به مربوط آن افغانی( ٥5٥٣٣5١٣٣5١9١) ازجمله گردیده، وانمود بودجوی واحد( ٣١) ذمت

 مجموع عالوتأ. نماید می احتوا را متذکره باقیات مجموع درصد( ١95١) درحدود که باشد می مالیه

( ١٣5١9٣5٣١٣) ازجمله افغانی،( ٥١٣569٣5١١٣) مبلغ بودجوی واحد( ١١) ذمت ٥٣91 سال باقیات

 را متذکره سال باقیات مجموع درصد( ٣٥5٣) درحدود که باشد می مالیه وزارت به مربوط آن افغانی

 گردیده وانمود افغانی( ٣١95٣٣١56٣1) مبلغ ٥٣9٥ سال باقیات ترتیب همین به نماید، می احتوا

 درحدود که باشد می مالیه محترم وزارت به مربوط آن افغانی( 6٣95١١٣56١9) مبلغ ازجمله

 .نماید می احتوا را ٥٣9٥ سال باقیات مجموع درصد( ١١5١١)

 وحسابی مالی ریاست محاسبه آمریت ١9/٥١/٥٣9٥ مؤرخ (H٥٥ -6١١١) شماره مکتوب مالحظه به

 مبلغ جمعأ( ٥٣9٥ و ٥٣91-٥٣٣9-٥٣٣٣) سالهای های حواله ازبابت برشنا شرکت مالیه، محترم وزارت

 سی و یکصد و هزار یک و چهل و پنجصد و ملیون دوازده و هفتصد و ملیارد یک( ٥5١٥١5١٣٥5٥٣١)

 .است نگردیده آن تصفیۀ مکررحاضربه تعقیبات وصف با که بوده باقیدار افغانی هفت و
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 وانمود افغانی( 9٥5١115111) مبلغ جمعأ واحدبودجوی( ٣١) برای سردستی وجه پیشکی تادیات

( ١١65٥٣٣) ومبلغ محسوب افغانی( 9156٣٣5٣٥١) مبلغ ٥٣9٥ اخیرسال الی ازجمله که گردیده

 .است باقیمانده بودجوی واحد( ٥٣) ذمت افغانی

 محترم وزارت( ١١) ازکود افغانی ملیون( ٥11) مبلغ عادی، بودجه قطعیه حساب قرارمالحظه

 بازرسی سوابق اما است، گردیده انتقال( ریزرف) احتیاطی کودهای به و تنقیص عامه صحت

 عامه صحت محترم وزارت( ١١) ازکود مبلغ عین نیز ٥٣91 سال در که دهد می نشان قطعیه حساب

 محترم وزارت که وبیانگرآنست گردیده اسعاراضافه توازن( 91111٣) احتیاطی کود به و تنقیص

 تهیه) را خویش های برنامه افغانی ملیون( ١11) مبلغ ارزش به متذکره دوسال طی عامه صحت

 دربودجه اضافی پول یک اینکه ویا ننموده تطبیق( صحی خدمات عرضه درجهت امکانات وتدارک

 را عامه وصحت مالیه های وزارت انگاری سهل که است؛ شده مذکوردرنظرگرفته وزارت

 .دهد می نشان نیزدرزمینه

 عنوان تحت افغانی( ٥59٣١5٣٣٣5١6١) جمعأ ٥٣9٥ سال طی (AFMIS) سیستم قرارمالحظه

 .باشد نمی واضح متذکره وجوه مصرف هدف که بوده ثبت «نشده بندی دیگرطبقه درجای» که مصارفی

 بینی پیش افغانی( ٥٣١569١5111) مبلغ سال ابتدای بودجه درسند ٥٣9٥ سال عادی کسربودجه

 های وصورت عادی بودجه مصارف قطعیه حساب با عواید قطعیه حساب باالثرتطبیق اما گردیده،

 – ٣٥5١1١5٣١٥5١1١/ مبلغ عواید قطعیه حساب مالحظه به داخلی عواید مجموع بانکی، حساب

 -6١5١٥١5٣٣٣5١1٣/ مبلــغ قطعیه مالحظه به عادی بودجه برای ها مساعدت مجموع و افغانی

 به افغانی( ٥٣5١٣6569٣5١١٣) مبلغ ازجمله که افغانی -٥٣١5٣١15١1١59٥1/ مبلـغ جمعاً افغانی

 مصرف مجموع اما افغانی،( ٥٣٣5٥٣٣51٥٥5٥٣١) مبلغ باقیمانده گردیده، انتقال انکشافی بودجه

 منابع به توجه با عادی کسربودجه که افغانی( ٥٣١5١915١٣65١٣١) مبلغ درقطعیه عادی بودجه

 .دهد می نشان را افغانی( ٥56١65١١١5٣6١) مبلغ تمویلی

( ٥1١5٣١15٥٣15١61) مبلغ ٥٣9٥ سال انکشافی بودجه ضمیمه درسند انکشافی بودجه مجموع

 مبلغ ضمیمه وایزاد سال ظرف تعدیالت از بعد انکشافی بودجه مجموع اما گردیده، وانمود افغانی
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 ومبلغ مصرف( ١٣5١9٣51١65٣١٣) مبلغ ازجمله که گردیده منعکس افغانی( ٥1١5٣٣٣5٣٣١5١١٣)

 .دهد می نشان را انکشافی بودجه درصدتحقق( ١156٣) که است باقیمانده افغانی( ١١5١٣15١665٣66)

( ٥١١) تعداد به ازجمله که گردیده قطعیه ثبت پروژه( ١١9) تعداد به جمعأ ٥٣9٥ سال طی

 مبلغ ها پروژه فعالیت عدم بنابر که صفرمیباشد آن ومصرف نداشته فعالیت گونه هیچ پروژه

 مبلغ که ٥٣9٥ سال انکشافی بودجه مجموع از درصد( ٥159) یا افغانی( ١١٣،٣١1،٥٥،١١1)

 ازتحقق متذکره های وپروژه نگردیده مصرف نماید، می احتوا را افغانی( ٥1١،٣٣٣،٣٣١،١١٣)

 تخصیص افغانی( ٥،1١٥،٣٣٣،٣6١) مبلغ درحالیکه پروژه( ١١) برای برآن عالوه است، بازمانده

 نگرفته صورت متذکره های درپروژه فعالیت گونه هیچ اما گردیده، صادر مربوطه ادارات عنوانی

 .صفرمیباشد آن وحسابات

 مبلغ تخمینی انتقالی درارقام تنقیصات مجموع ،٥٣9٥ سال انکشافی بودجه ضمیمه قرارمالحظه

 تخمینی انتقالی تفاوت» عنوان تحت درستون درقطعیه اما گردیده، وانمود افغانی( ١5٥915١١١56٣1)

 افغانی( ٥٣5١6١56٣١59١1) ومبلغ تزئید درستون افغانی( ١56665٣١15١11) مبلغ «واقعی وانتقالی

 با و گردد می افغانی( ١5٥1٥5١6٣5٣١1) مبلغ متذکره رقم دو تفاوت که گردیده ثبت تنقیص درستون

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی،( ٣95٣1٣5١١1) مبلغ بودجه درضمیمه مندرج تنقیصات رقم

( ٥١51١151٥٣5١9١) مبلغ خزاین عمومی محترم ریاست ازجانب شده ارایه معلومات قرار

 بانکی بیالنس مالحظه به اما است، گردیده تمویل داخلی ازمنابع انکشافی بودجه مصرف افغانی

 افغانی( ٥٣5١665٣١١59٣6) مبلغ انکشافی بودجه به یافته انتقال وجوه( 611٥1١) حساب

 که نماید می احتوا را( ٥٣5١٣6569٣5١١٣) جمعأ افغانی( ١15١٥٣5١٣١) مبلغ( 611٥11) وازحساب

  .دهد می نشان را مصرف اضافه تفاوت افغانی( ٥5١6٣5٣٥95١6٣)

 به ٥٣9٥ سال قطعیه وحساب انکشافی بودجه ضمیمه با سال ابتدای بودجه سند ازاثرتطبیق

 شامل بودجه وضمیمه سال ابتدای بودجه درسند درحالیکه پروژه( ٣) تعداد به که رسید مالحظه

 .است نگردیده منعکس درقطعیه اما است،

 نبوده، شامل انکشافی بودجه ضمیمه و سال ابتدای بودجه سند در انکشافی، پروژه( ١٣) تعداد

 وانمود احتیاطی های ازکود تعدیالت اجرای با متذکره های پروژه که گردیده ثبت درقطعیه اما
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 یا ها ازپروژه ومتباقی بوده مصرف دارای پروژه( ١) صرف های پروژه ازجمله که است گردیده

 .صفرمیباشد آن مصرف ویا تنقیص آن بودجه

 قرارگیرد، اجرا مورد بودجه محترم کمیته جداگانه تصاویب اساس به بود قرار که پروژه ده

 با بودجه محترم کمیته تصاویب مالحظه قرار نظرنمیرسد، به قطعیه، در و قرارنگرفته اجرا مورد

 مربوطه، ونهادهای مردم محترم نمایندگان تقاضای باالثر اکثرأ الذکر فوق های پروژه اینکه وصف

 اما داشته، وجود نیز ها آغازکارپروژه برای زمان و گردیده، تصویب بودجه محترم کمیته ازجانب

  .است قرارنگرفته اجرا مورد متذکره های پروژه

 دربرخی دولت، عمومی قطعیه با بودجوی واحدهای انکشافی بودجه قطعیه حساب باالثرتطبیق

 ریاست محکمه، ستره وزراعت، معارف های وزارت انکشافی درقطعیه مندرج درارقام موارد

 دولت عمومی قطعیه با امورکوچیها انسجام مستقل عمومی ریاست و جمهور رئیس محافظت

 .رسید مالحظه به تفاوت

 بودجوی واحد( ٥٣) ذمت( ٥٣٣9-٥٣٣٥) سالهای بابت از انکشافی بودجه آوانسی باقیات

و  ملیون هفت و هشتاد و دوصد( ١٣١51١٥56٣1) مبلغ ازجمله که افغانی( ٣9٣51٥156٣١) جمعأ

 درحدود که باشد می مالیه محترم وزارت مربوط آن افغانی سی و ششصد و هزار یک و ستبی

 انکشافی بودجه ٥٣91 سال آوانسی قیات با است، مالیه محترم وزارت به مربوط درصدآن( ٣١)

 واحد( ١1) ذمت ٥٣9٥ سال بابت از انکشافی بودجه باقیات و افغانی( ١5٥١15٣١65١٣٥) مبلغ

  .است گردیده وانمود افغانی( ١5١٣15١٣٣5٣1٥) مبلغ بودجوی

 صحی خدمات عرضه سیستم وتقویه مالریا کنترول اقدامات پروژه صادره تخصیصات مجموع

 ثبت افغانی( ٥٥١5٥١15٥١١) مبلغ درقطعیه اما افغانی،( ٥٥٥599٥51١٣) مبلغ ها فورمه برویت

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٥١95٥1٣) مبلغ که گردیده

 که پیوست مالحظه به انکشافی بودجه قطعیه حساب با ١٣ ب تعدیلی های فورمه اثرتطبیق از

 معادن و دهات وانکشاف احیأ های وزارت به مربوط تعدیلی فورم دردوقطعه مندرج وجوه

 .است گردیده قطعیه حساب شامل دهد می نشان را ٥٣9١ سال صدورآن تاریخ درحالیکه وپطرولیم
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 ازکود افغانی ملیون( ٣1) مبلغ ١1/٣/٥٣9٥ مؤرخ( ١61١) شماره( ١٣) ب فورم اساس به

 وزارت به مربوط (CHC) جامع مرکزصحی باب اعمارسه پروژه( ١١1) کود به تنقیص( 9٥11١١)

 مصوبه اساس به متذکره مبلغ تعدیل نمبرفوق فورم قرارمالحظه گردیده، تزئید عامه صحت محترم

 ب فورم صدور تاریخ از بعد مصوبه تاریخ یکطرف از که رفته تذکر ٥/٥١/٥٣9٥ مؤرخ( ٣) شماره

 .باشد نمی( ٥٣9٥) مالی سال به مربوط نمبرفوق دیگرمصوبه جانب از و باشد می( ١٣)

 مبلغ امورخارجه، محترم وزارت ١6/١/٥٣9٥ مؤرخ( ٥1١١٣) شماره قرارنامه عالوتأ

 درخارج افغانی محصلین تن( ١٥١) تعداد ٥٣9٥ سال معاش مدد بابت دالرامریکایی( ١6٣٣٣1)

 گذشته سالهای معاش مدد دالرامریکایی( ٣٣٥٥٥١) ومبلغ ٥٣9٥ سال حمل اول از اعتبار کشور،

 فورم قرارمالحظه اما گردیده؛ تقاضا دالرامریکایی( ٥٥٣9١9١) جمعأ محصلین تن( ٣6٣) تعداد

 اجرا ٥٣9١ درسال دالرامریکایی( ١١6٣61) مبلغ ازجمله ٥٥/٥/٥٣9١ مؤرخ( ٥١٣٣) شماره تعدیلی

 .است گردیده معامله ٥٣9٥ سال درقطعیه اما گردیده،

 قطعه پنج بموجب ٥٣91 سال طی خزاین عمومی محترم ریاست ازجانب شده ارایه قرارمعلومات

 ودجهب جائیکه تا اما گردیده، اسعارتعدیل منظورتوازن به افغانی ملیون( ١١1) مبلغ جمعأ( ١٣) ب فورم

 اما است؛ نگردیده بینی پیش اسعار توازن منظور به مبلغی هیچ گردد، می مالحظه ٥٣9٥ سال انکشافی

 بینی اسعارپیش توازن منظور به افغانی ملیون( ٣١١) مبلغ( 91111٣) درکود ٥٣9٥ سال عادی دربودجه

 که است گردیده تعدیل افغانی( ١١151115111) مبلغ جمعأ تعدیلی های فورمه قرارمالحظه اما گردیده،

   .دهد می نشان را منظوری ازاصل اضافه افغانی ملیون( ٥٣١)

 افغانی( ١151115111) مبلغ ١9/9/٥٣9٥ مؤرخ( ١١٣١9١) شماره( ١٣) ب فورم اساس به

( 9٥11٣١) کود وبه تنقیص جندر به مرتبط موضوعات برای وجوه( 9٥11٥٣) احتیاطی ازکود

 .رسد نمی مالحظه به صالحه مقامات حکم درزمینه اما تزئیدگردیده، اسعاری تفاوت

 افغانی( ١59٣95٣١95١١1) مبلغ بودجه عمومی محترم ریاست ازجانب شده ارایه قرارمعلومات

 پروژه( ١) ازجمله. است شده درنظرگرفته پروژه( ١) تمویل جهت قبل سالهای قرضه ازمدرک آن

 سال از پروژه یک و ٥٣٣٣ سال از پروژه دو ٥٣٣٣ ازسال پروژه دو ،٥٣٣١ سال از دوپروژه متذکره

 درحالیکه. است نگردیده تکمیل تاکنون اما آغازگردیده، قرضه ازمدرک کارآن اینطرف به ٥٣٣9
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 معلومات اساس به چنانچه گردد، می پرداخت اداری ومصارف تکتانه عنوان به هنگفتی مبالغ ساالنه

 تکتانه عنوان به افغانی( ١6915٣9١5١١1) مبلغ ٥٣9٥ سال طی خزاین محترم ریاست قروض شعبه

 .است گردیده پرداخت اداری ومصارف

( ٥٣) گردیده تمویل قرضه ازمدرک کأل ویا قسمأ که های پروژه تعداد خزاین عمومی ریاست

 که است ساخته وانمود افغانی( ١5٥6٣5٣١١566١) مبلغ را قروض ازمدرک مصرف ومجموع پروژه

 که بیانگرآنست و بوده زمینه در وبودجه عمومی محترم های ریاست بین هماهنگی عدم نشاندهنده

 در قرضه مدرک از آن تمویل که های وپروژه قروض واقعی مبالغ از بودجه محترم ریاست

 .است نداشته آگاهی شده، نظرگرفته

 صندوق از قرضه افغانی( 9١95٣6١5٣٣1) مبلغ( 611٥1١) حساب بانکی بیالنس مالحظه به 

 ریاست جانب از شده ارایه درمعلومات متذکره مبلغ اما گردیده، دریافت (IMF) المللی بین وجهی

 ٥٣9٥ سال عواید قطعیه درحساب وهمچنان نشده داده تذکر قروض پیرامون خزاین عمومی محترم

 .باشد نمی نیزدرج

 مبلغ جمعأ داخلی منابع از ٥٣9٥ مالی سال ماهه نه عواید شده ارایه معلومات اساس به

 پیش عواید ازجمله قطعیه، حساب قرارتوضیح است گردیده بینی پیش افغانی -٣١596١5٣٣15111/

 تحصیل افغانی( ٣٥5١1١5٣١٥5١1١) ومبلغ تحقق افغانی( ٣٣5١١٥5٣١١5166) مبلغ داخلی شدۀ بینی

 پالن تحقق دهد، می نشان پالن درتحقق کسررا افغانی( ٣569١56995٣1٥) مبلغ که است گردیده

 قطعیه حساب مالحظه به برآن عالوه. نماید می احتوا را درصد( 9٣56) درحدود ٥٣9٥ مالی سال

 تحقق افغانی( ١6599١5٣١١5611) مبلع عادی بودجه درتمویل خارجی های مساعدت بینی پیش

( ٥١5١9) یا افغانی( ٣5١٥٣51٥١5٥1٣) مبلغ که افغانی( 6١5١٥١5٣٣٣5١1٣) مبلغ عواید وتحصیل

 .دهد می نشان را افزایش درصد

( ٥١5١٥٣59١65٣١١) مبلغ درحدود ٥٣91 سال مقایسه به ٥٣9٥ سال یافته تحقق عواید گرچه

 ربع یک سهم هرگاه باشد می ماه نه ٥٣9٥ مالی سال ازآنجائیکه ولی دهد، می نشان را کاهش افغانی

( ٥15٥6) یا افغانی( ٥15١٣٣5١٥٣5١٥٣) مبلغ گردد افزود ٥٣9٥ سال یافته تحقق عواید به دیگر

 .دهد می نشان را افزایش درصد
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 جمعأ عادی بودجه درتمویل خارجی های مساعدت ،٥٣9٥ سال ابتدای ملی بودجه قرارمالحظه

 مبلغ جمعاً بودجه ضمیمه در و گردیده بینیپیش افغانی( ١6599١5٣١١5611) مبلغ

 برای خارجی های مساعدت مجموع آن ایزاد با که گردیده افزود آن به نیز( ١٣5١٣151١٣51٣1)

 عواید قطعیه حساب قراریکه اما گردد؛ می افغانی( ٣٥5١١١5٣١١56٣1) مبلغ جمعأ عادی بودجه

 خارجی های مساعدت ازمدرک شده بینی پیش پالن گردد، می مشاهده ٥٣9٥ سال عادی بودجه

( 6١5١٥١5٣٣٣5١1٣) مبلغ متذکره رکازمد عواید وتحصیل تحقق افغانی،( ١6599١5٣١١5611) مبلغ

 افغانی( ٣5١٥٣51٥١5٥1٣) مبلغ قطعیه درحساب مندرج ارقام نظرداشت با که گردیده وانمود افغانی

 وجوه به توجه با اما دهد، می نشان خارجی های مساعدت عواید وتحصیل درتحقق را افزایش

 مالحظه به افزایش کدام تنها نه متذکره ازمدرک عواید وتحصیل درتحقق بودجه، درضمیمه مندرج

. است گردیده رونما درصدکسر( ٥95٥٣) یا کاهش افغانی( ٥١5١6١51٣١59٣١) مبلغ بلکه رسد، نمی

 لهذا است، اختیاری وجوه مشمول عادی بودجه دربخش خارجی های مساعدت ازآنجائیکه

 .شود نمی دانسته پذیرش قابل متذکره کسردربخش موجودیت

 مبلغ جمعاً ٥٣9٥ مالی سال طی( 611٥1١) بانکی حساب بیالنس قرارمالحظه

( 6١5١٥١5٣٣٣5١1٣) مبلغ درقطعیه اما است، گردیده حساب شامل افغانی( 6١5١١95١١956١٣)

 معلومات اساس به. دهد می نشان را تفاوت افغانی( ٥٣١56١١51٣٣) مبلغ که یافته انعکاس افغانی

 شامل ٥٣9٥ آویزدرسال قطعه شش اساس به افغانی( 6١5٣٣٣5٣٣١) مبلغ ازجمله خزاین ریاست

 ازحسابات بوده افغانی( ١٣5٣١٥5٥9١) مبلغ حاوی آویزکه ودوقطعه گردیده( 611٥11) حساب

 وبعد پذیرفته صورت ٥٣9٥ مالی سال جریان دونردر تعهد حسب عمأل آن مصرف که خاص

 است گردیده انتقال( 611٥1١) حساب هب ٥٣9١ مالی سال دونردرجریان با حسابات ازتصفیه

 گردیده، منعکس درقطعیه( 611٥11) ازحساب افغانی( 6١5٣٣٣5٣٣١) مبلغ درصورتیکه بنااً

 محترم ریاست قرارتحریری زیرا رسد، می مالحظه به تفاوت افغانی( ١٣5٣١٥5٥9١) مبلغ بازهم

  .است گردیده انتقال( 611٥1١) حساب به ٥٣9١ مالی سال درجریان متذکره وجوه خزاین
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 انتقال قابل ٥٣91 سال باقیات دربخش ٥٣91 سال با ٥٣9٥ سال عواید قطعیه حساب باالثرتطبیق

( ١١٣١١) ومبلغ انتقال اضافه تفاوت( ٥٣ و ٥٥) درباب افغانی( ٣١5١٣١5١١1) مبلغ ٥٣9٥ سال به

 .رسد می مالحظه به انتقال کمتر تفاوت( ٥١) درباب

 اما است، گردیده بینی پیش افغانی ملیارد( ٣65٣99) مبلغ گمرکات ازمدرک عواید درپالن،

 چه که شود نمی فهمیده آن وبرویت گردیده مدغم باهم وگمرکات ها مستوفیت عواید قطعیه درحساب

 قرارمعلومات اما است؛ گردیده وتحصیل تحقق گمرکات ازمدرک مبلغ وچه ها مستوفیت ازمدرک مبلغ

 ازمدرک ٥٣9٥ مالی سال طی گمرکات، عمومی ریاست احصائیه محترم مدیریت ازجانب شده ارایه

 عواید درتحقق آن نظرداشت با که است گردیده وتحصیل تحقق افغانی ملیارد( ٣١5١٣1) مبلغ گمرکات

 .است گردیده کسررونما درصد( ١٣) یا افغانی ملیارد( ٥15١٥9) مبلغ گمرکات

 ماه نه طی اسناد، وبرویت خزاین عمومی محترم ریاست ازجانب شده ارایه معلومات اساس به

 مدرک از افغانی( 915٣١65١٣959١9) مبلغ جمعاً( اخیرقوس الی حمل اول) ٥٣9٥ سال

( 6١5١٥١5٣٣٣5١1٣) مبلغ درقطعیه اما گردیده، دولت واردات حساب شامل خارجی های مساعدت

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ١٣56٣٥5٣1١5١١٥) مبلغ که گردیده منعکس افغانی

 عواید عنوان تحت افغانی( ١5١6١5١٣١5٣١٣) مبلغ جمعأ( 611٥1١) حساب بانکی دربیالنس

 برآن عالوه نشده، شامل عواید درقطعیه شده تحصیل عواید درمجموع اما گردیده، ثبت اسعاری

 از شده فتدریا قرضه عنوان به افغانی( 9١95٣6١5٣٣1) مبلغ( 611٥1١) حساب بانکی دربیالنس

(IMF) است نگردیده شامل عواید درقطعیه اما گردیده، ثبت. 

 فعالیت با مطابقت در پالن وبازهم نشده کارگرفته الزم ازدقت ٥٣9٥ سال عواید پالن درترتیب

 ها ومستوفیت ادارات بعضی در فاحش های تفاوت تا گردیده سبب امر این و نشده ترتیب ادارات

  .گردد رونما شده بینی پیش پالن مقایسه به عواید درامرتحقق

 وزارت منجانب شده داده پالن اما گردیده تنظیم ٥9 الی ٥٥ شماره از عواید تصنیف های باب

 .است نگردیده رعایت باب اساس به عواید تنصیف بوده، مجموع در صرف ادارات به مالیه محترم
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 اما گردیده وانمود افغانی( ٣١596١5٣٣15111) مبلغ شده بینی پیش عواید مجموع پالن مالحظه به

 مبلغ که گردیده منعکس افغانی( ٣١596١5٥١٥5٣6١) مبلغ عواید پالن درستون قطعیه درحساب

 .دهد می نشان را منظورشده کمترازپالن افغانی( ١٥٣5١٣٣)

 مجموع اما باشد، می افغانی( ٣١596١5٣٣15111) مبلغ عواید پالن مجموع تذکررفت درفوق طوریکه 

 .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ١٣15111) مبلغ که گردد می افغانی( ٣١59665٣115111) مبلغ پالن جزء

 که افغانی میلیارد( ٥٣١5٣١1) مبلغ حاوی ٥٣9٥ سال عواید تحصیل عواید، قطعیه مالحظه به

 مبلغ و است گردیده انتقال انکشافی بودجه حساب به آن میلیارد( ٥٣5١٣6) مبلغ منجمله

 مبلغ ٥٣9٥ سال بابت عادی بودجه قطعیه مالحظه به. است باقیمانده آن میلیاردافغانی( ٥٣٣5٥٣٣)

 را عادی بودجه در کسر میلیارد( ٥56١6) مبلغ عواید به نظر که گردیده مصرف میلیارد( ٥٣١5١91)

 نظر در عادی بودجه کسر افغانی میلیون( ٥٣١569) مبلغ بودجه سند در درحالیکه دهد، می نشان

 سالهای باقیمانده دارائی از عادی بودجه تکافوی جهت شده مصرف وجوه و است شده گرفته

 .است گردیده سازی کار گذشته

 گمرکات و والیات های مستوفیت مرکزی، ادارات شامل ٥٣9٥ سال عواید شده پیشبینی پالن

 .است گردیده مخلوط گمرکات و ها مستوفیت عواید ؛عواید درقطعیه اما گردیده ترتیب

 بودجه تمویل جهت افغانی،( ٣٣5٣9١5١9١5١٣١) مبلغ جمعأ قطعیه حساب قرارمالحظه

 عمومی محترم ریاست ازجانب شده ارایه قرارمعلومات ازجمله که است گردیده تحصیل انکشافی

 مبلغ ازمجموع درواقعیت. است گردیده مصرف افغانی( ٣٣5١٣٣516١5166) مبلغ خزاین

 ومبلغ خارجی کنندگان تمویل( غیراختیاری) تعهدات افغانی( ١١56١٥51165١11)

 که ٥٣9٥ سال بودجه وضمیمه سال ابتدای بودجه درسند مندرج قروض افغانی( ٣56١١5٥١15111)

 توانسته بودجوی واحدهای است، گردیده بینی پیش ٥٣9٥ سال انکشافی بودجه تمویل در

 حاصله معلومات اساس به ازجمله که نمایند جذب را افغانی( ٣٣5٣9١5١9١5١٣١) مبلغ اندصرف

 .است گردیده مصرف آن افغانی( ٣٣5١٣٣516١5166) مبلغ

( ١956١١511١) مبلغ جمعأ بانکی سهویات دربخش( 611٥11) حساب صورت قرارمالحظه

 مالحظه بانکی تسهویا ودبتی کریدتی حسابات جزء به مربوط اسناد طوریکه گردیده، درج افغانی
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 درحالیکه گردیده آویزمعامله قطعه قرارپنج افغانی( ١5١٣٣5٣1٥) مبلغ متذکره وجوه ازجمله گردید

 گردیده معامله عواید حیث به ٥٣9٥ ودرسال بوده ٥٣91 سال به مربوط عواید اصأل متذکره وجوه

( ٥٣5١9١5١6٣) مبلغ ٥١/١/٥٣9٥ مؤرخ( ٥٥١6١٣٣) آویزشماره قرارمالحظه برآن عالوه. است

 ٥٣9٥ درسال بود، گردیده( 611٥11) حساب شامل قبأل نیمروزکه والیت عواید بابت افغانی

 و ٥٣/٥١/٥٣91 های تاریخ به دومرتبه سهوأ متذکره مبلغ انتقال آن دلیل که گردیده فسخ دوباره

 افغانی( ٥٣5١9١5١6٣) مبلغ آن به توجه با که گردیده عنوان دولت واردات حساب به ٥١/٥١/٥٣91

 .است شده داده نشان اضافه ٥٣91 سال درعواید

 مورد( ٥٣) را ٥٣9٥ سال شده افتتاح های کریدت لیترآف مجموع خزاین عمومی ریاست

 مالیه وزارت اداری عمومی ریاست منجانب شده ارایه معلومات اساس به اما داشته، ارایه معلومات

 به طورتحویل افغانی( ١١٥59٥9519٥) مبلغ برشنا شرکت کریدت لیترآف بابت متذکره سال طی

 سال طی دریافتی معلومات اساس به برآن عالوه گردیده، انتقال وگاز غضنفرنفت شرکت حساب

 مبلغ جمعأ پطرول تیل تن( ٥١١11) و دیزل تیل تن( ٥١١11) مقدار قرارداد ازبابت ٥٣9٥

 لیترآف (ADP) آسیایی انکشاف شناسانکار عمومی تجارت شرکت با افغانی( ٥51٣١59١١5111)

 .است گردیده افتتاح افغانستان مرکزی دربانک طورمقید کریدت

 های کریدت لیترآف به درارتباط خزاین عمومی محترم ریاست که رساند می فوق توضیح

 افتتاح های کریدت لیترآف از تعداد چه اینکه درمورد برآن مزید. ندارد کافی اطالع شده افتتاح

 تصفیه بدون تعداد وچه گردیده تصفیه آن اندازه چه سررسیده به آن میعاد که قبل سالهای شده

 .نگردیدند معلومات ارایه حاضربه است، باقیمانده

 شورای ١9/٣/٥٣9٥ مؤرخ( ٥٣) شماره مصوبه( 9) فقره اساس به رفت تذکر درفوق طوریکه

 کارشناسان عمومی تجارت شرکت با وگازمایع نفتی مواد تصدی ضرورت مورد تیل وزیران محترم

 بانک ازطریق قرارداد منظورتحقق به کریدت لیترآف و گردیده قرارداد عقد (ADP) آسیایی انکشاف

 در یا و مرکزی بانک در (LC) افتتاح مورد در که تعلل یعنی معاذیری بر بنأ که گردیده افتتاح ملی

 تقاضای کمپنی جانب نتیجه ودر نگرفته قرار مقابل جانب قبول مورد گرفته، صورت ملی بانک

 و( 9٥/١1٥9٣) شماره های (LC) مرکزی بانک آن از تأسی به که نموده را جدید (LC) افتتاح
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( ٣٣/٥١9٣٥١) شماره مکتوب اساس به ولی ،افتتاح نیویارک بانک سیتی طریق از( 9٥/١1٥9٣)

 تحت مفتوحه های (LC) افغانستان مرکزی بانک بازار عملیات عمومی آمریت ٥١/٥1/٥٣9٥ مورخ

 کمپنی وجه در فرانکورت بانک کمرز طریق از مجددأ مذکور های (RLC) و نگرفته قرار اجرأ

 کریدت لیترآف میعاد ودرحالیکه نکرده قبول را (ADP) کمپنی (RLC) اما گردید، افتتاح مربوطه

 به متذکره داد قرار بابت تیل مقدار هیچ زمان بازرسی حساب قطعیه  تا گردیده ختم متذکره های

 هیچ مفتوحه های (LC) از چنان وهم گردیده نه دهی تحویل مایع وگاز نفتی مواد تصدی جانب

 .است نگردیده برداشت کمپنی جانب از مبلغ

 منحیث افغانی( ١156١٣5١11) مبلغ تضمین درصد( ١) درک قرارداد( ٥٥) ازماده تأسی به

  .است نگردیده تحصیل متذکره مبلغ ولی ،بوده تحصیل قابل (ADP) شرکت از خساره جبران

 2932 سال قطعیه حساب پیرامون تفتیش عالی اداره رئیس نظر اظهار

 اداره قانون( ١9) ماده( ٥) فقره و تفتیش عالی اداره قانون دوازدهم ماده( ٥) فقره به توجه با

 توضیح اعتراض مبنای عنوان تحت که مواردی استثنای به من عقیده به عامه، مصارف و مالی امور

 قطعیه حساب است یافته انعکاس هذا ورق ضم گزارش درمتن که وسایرمالحظاتی گردیده

 حساب و یافته تحقق مصارف و منظورشده بودجه با درمقایسه وانکشافی عادی بودجه مصارف

 الی حمل اول( ٥٣9٥) مالی سال در داخلی ازمدارک عواید وتحصیل تحقق دربخش عواید قطعیه

 .است گردیده ارائه مناسب( صورت به) قوس ٣1

 اعتراض مبنای

 حساب و انکشافی ،عادی بودجه مصارف قطعیه حساب شامل قطعیه حساب صورت باالی نظر اظهار

 ازطریق که افغانی( ١١،١١٥،١٥١،١١٥) مبلغ به رابطه در که است تذکر به الزم باشد، می عواید قطعیه

 گردیده دولت واردات حساب وشامل دریافت ٥9٣٥ مالی درسال وقرضه خارجی های مساعدت

 عواید قطعیه درحساب اما است شده داده نشان نیز افغانستان مـــرکزی بانک حساب ودرصورت

 قناعت زمینه در مالیه رممحت وزارت ازجانب شده ارایه دالیل اینکه به توجه با ،است نیافته انعکاس

 عواید دربخش عادی بودجه عواید قطعیه حساب به رابطه در لهذا ،نتوانست کرده فراهم را تفتیش

 .توانیم نمی ابرازنظرکرده ها مساعدت ازمدرک شده تحصیل



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   544 

  2931 سال قطعیه حساب

 قانون( ١9) ماده تفتیش، عالی اداره قانون( ٥١) ماده اساسی، قانون( 9٣) ماده هدایت از تأسی به

 سال قطعیه حساب تفتیش، عالی اداره ٥٣9٣ سال بازرسی وپالن عامه ومصارف امورمالی اداره

 .است گردیده بازرسی ٥٣9١

 ٥٣9١ مالی سال( وانکشافی عادی) ملی بودجه مجموع سال، ابتدای بودجه سند مالحظه به

 همچنان و عادی بودجه( ٥965٣١١51٥٥51١1) مبلغ ازجمله که افغانی( ٣١٣51١١51٣٥5٣٣1) مبلغ

 .نماید می احتوا را ٥٣9١ مالی سال انکشافی بودجه افغانی( ٥١١5١١151١15٣١1) مبلغ

 دربودجه اما نظرنمیرسد، به مازاد ویا کسر کدام تمویلی منابع به توجه با عادی دربودجه

 افغانی( ٥١569١5١195١١٣) مبلغ آن تمویلی منابع به توجه با ٥٣9١ مالی سال انکشافی

 .نماید می احتوا را انکشافی بودجه مجموع درصد( ٣) درحدود که رسد می کسربمالحظه

( ٣٣١5١١٣) به ادارات ٥٣9١ مالی سال تشکیل مجموع سال، ابتدای ملی بودجه سند مالحظه به

 تشکیل صورت این به که بوده تن( ٣195١٣6) ٥٣9٥ سال تشکیل مجموع درحالیکه رسد، می تن

 نشان ٥٣9٥ مالی سال تشکیل بتناسب را درصدافزایش( ٣5٣) ویا تن( ١١5٣6١) تعداد ٥٣9١ سال

 .دهد می

 وسط بررسی شده تجدید( وانکشافی عادی) ملی وبودجه انکشافی بودجه ضمیمه قرارمالحظه

 وفرمان ملی شورای جرگه ولسی ٣٥/٣/٥٣9١ مؤرخ( 1161-١1) شماره ازمصوبه تأسی به که سال

 عادی بودجه گردیده، توشیح افغانستان اسالمی جمهوری رئیس ١٣/١/٥٣9١ مؤرخ( ١1) شماره

 مبلغ جمعأ افغانی،( ٥٣٥56١٣59٣٣5٣6١) مبلغ انکشافی بودجه افغانی،( ١165١٣١51٣٥516٥) مبلغ

 .افغانی( ٣٣٣5١٣٣51١٣5٣١6)

 از درصد( ٣95١6) و داخلی منابع از درصد( ١15١٣) سال وسط دربررسی عادی بودجه تمویل

( ١١5١) و داخلی منابع از درصد( ١5٣9) انکشافی بودجه تمویل همچنان خارجی، مساعدتهای

 درصد( ٥١5٣) که است گردیده وانمود( وغیراختیاری اختیاری) خارجی مساعدتهای از درصد

 .دهد می نشان کسررا
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 ظرف ازتعدیالت بعد عادی بودجه مجموع ،٥٣9١ سال عادی بودجه قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ جمله از که گردیده وانمود افغانی( ١٥٣59٣65١١٥5٥16) بلغم بودجه ضمیمه وایزاد سال

 .است باقیمانده افغانی( ١1599٣5١٥٣56١٣) ومبلغ مصرف افغانی( ٥9١599٥5١1١5٣٣١)

 و بینی پیش دربودجه ایکه اهداف به احتیاطی وجوه اعظم قسمت که داد نشان بازرسی جریان

 است، رسیده افغانستان اسالمی جمهوری رئیس جاللتمآب وتوشیح ملی محترم شورای تصویب به

 .قرارگرفته استفاده مورد دیگر درموارد بلکه نگردیده استفاده

 مبلغ ٥٣9١ سال عادی بودجه ناشده محسوب های پیشکی مجموع قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ ازجمله که گردیده وانمود بودجوی واحد( ٣١) ذمت افغانی( ٥51١٥5١٣15١6٣)

  .باشد می مالیه وزارت به مربوط آن درصد( ١٣5١١) یا افغانی( ١6151٥٣5٣٥9)

 مبلغ جمله از مالیه، وزارت اداری و مالی محترم ریاست جانب از شده ارایه معلومات قرار

 افتتاح بابت افغانی ملیون( ١11) مبلغ مالیه، وزارت ناشده محسوب پیشکی افغانی( ١6151٥٣5٣٥9)

 که گردیده انتقال وگاز غضنفرنفت حساب به برشنا شرکت نیاز مورد تیل قرارداد کریدت لیترآف

 درصد( ١5١) یا افغانی( 6151٥٣5٣٥9) مبلغ مالیه محترم وزارت بازهم متذکره مبلغ ازوضع بعد

 .است داده اختصاص خود به را ناشده محسوب های پیشکی وجوه

 مبلغ جمعأ بودجوی واحد( ٣1) ذمت( ٥٣٣9 -٥٣٣٥) سالهای آوانسی باقیات

 درصد( 6١) یا افغانی( ٥5٥٣١599٣5٥١١) مبلغ ازجمله که گردیده وانمود افغانی( ٥5٣١٥5١6٣5١6٥)

( ٥٣) ذمت ٥٣91 سال آوانسی باقیات ترتیب همین به باشد، می مالیه محترم وزارت به مربوط آن

 بودجوی واحد( ١٣) ذمت ٥٣9٥ سال باقیات و افغانی( ٥1١569٥5١٣١) مبلغ جمعأ بودجوی واحد

 آن درصد( ٣٣5٣١) یا افغانی( ١9٣5666566١) مبلغ ازجمله که افغانی( 6١١5٣٥١5١٣6) مبلغ جمعأ

 باقیات سهم ترین بیش تا توانسته مالیه وزارت درحقیقت. باشد می مالیه محترم وزارت به مربوط

  .دهد اختصاص خود به را( ٥٣9١-٥٣٣٥) سالهای

 سیستم با عادی بودجه قطعیه درحساب مندرج ناشده محسوب شکیپی وجوه تطبیق باالثر

 ومبلغ( ١١) درکود افغانی( ٥٥95١915٣١٣) مبلغ ،(١٥) درکود افغانی( 6١5١٥9) مبلغ افمس،

 .رسید مالحظه به تفاوت( ١١) درکود افغانی( 69959١1)
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 ذمت «سردستی وجه» عنوان تحت تحویل طور افغانی( ٥٥65١1٥5١11) مبلغ جمعأ ٥٣9١ سال طی

 مبلغ و محسوب آن افغانی( ٥٥٣566١51١٥) مبلغ جمله از که گردیده اجرا بودجوی واحد( ٣٣)

 .است باقیمانده ادارات از تعداد یک ذمت تاکنون افغانی( ٥5٣٣65٥١9)

 سال طی مالیه، وزارت اداری و مالی محترم ریاست جانب از شده ارایه معلومات اساس به

 به برشنا شرکت نیاز مورد تیل قرارداد کریدت لیترآف افتتاح بابت افغانی ملیون( ١11) مبلغ ٥٣9١

 شده یاد کریدت لیترآف ختم تاریخ اسناد مالحظه قرار گردیده انتقال وگاز نفت غضنفر حساب

 .است ننموده اختیار خود به را تصفیه صورت تاکنون متذکره وجوه اما گردیده، وانمود ١١/١/٥٣9٣

 غضنفرنفت حساب به شده افتتاح کریدتهای لیترآف بابت از برشنا شرکت باقیداری مجموع

 .است باقیمانده تصفیه بدون تاکنون که گردد می افغانی( 9١65١٣١5196) مبلغ وگاز،

 در بودجه ضمیمه عنوان تحت افغانی( 65٣١٣5٣9٣5١66) مبلغ عادی بودجه مصارف قطعیه در

 اجرای اصولنامه( ١٣) ماده( ب) جزء صراحت به مطابق است گردیده ثبت بودجوی واحد( 6)

 ریاست عالی مقام وهدایات مؤجه بنابرنیازمندی غیراختیاری ازوجوه عادی بودجه ضمیمه» بودجه

 معلومات وعندالموقع باشد می اجرا قابل مالی سال درجریان کننده وازاثرتعهدتمویل جمهوری

 .گردد ارسال ملی شورای مذکوربه

 (BS٥-٥١1) شماره نامه عدلیه وزارت بودجه ضمیمه افغانی( 65٣٣٣5٣٥١) مبلغ به ارتباط در

 طرف یک از که یافته اصدار پارلمانی امور در دولت محترم وزارت عنوانی ٣/٥1/٥٣9١ مؤرخ

 مجموع فوق نمبر نامه در دیگر جانب از و دهد می نشان را ٥٣9٣ مالی سال صدورنامه تاریخ

 در که حالی در رفته تذکر افغانی( ٣5١٥٣5٣٥١) مبلغ (UNDP) متحد ملل انکشافی دفتر مساعدت

 رقم با که گردیده ثبت افغانی( 65٣٣٣5٣٥١) مبلغ جمعأ ١٣ ب فورم قطعه دو اساس به قطعیه

 .ندارد مطابقت نمبرفوق درنامه مندرج

 مبلغ ٥٣9١ سال در تا بود قرار مرکزی، بانک و مالیه وزارت بین منعقده توافقنامه مطابق

 سند قرارمالحظه اما گردد، پرداخت مرکزی بانک به چهارقسط طی افغانی( ٣59٣959٥٣5٣11)

 پیش( 9111١9) منظوردرکود همین به افغانی( ٣5١1151115111) مبلغ ٥٣9١ سال ابتدای بودجه

 وجوه زوا تنقیص آن افغانی ملیون( ١11) مبلغ سال وسط دربررسی بعدأ ولی ومنظورگردیده، بینی
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 ومبلغ گردیده پرداخت مرکزی بانک به افغانی( ٥5١١151115111) مبلغ صرف باقیمانده

 .است قرارگرفته استفاده ومورد تعدیل ها سایربخش به آن افغانی( ٥5١١151115111)

 تادیاتی) ناشده تصنیف مصارف عنوان به افغانی( ٥5١٣١51٣٣5٣9١) مبلغ جمعأ ٥٣9١ سال طی

( ٥5٥٥١5٣995١٣٣) مبلغ ازجمله که گردیده افمس سیستم ثبت( نشده تصنیف فوق درفصول که

 یا افغانی( ١6١56١٣59١١) مبلغ و امورداخله وزارت به مربوط آن درصد( 6٣59١) یا افغانی

  .باشد می ملی دفاع وزارت به مربوط آن درصد( ٣١5١٣)

 صرفیه اعاشه، معاشات، به مربوط فصول ،٥٣9٥ سال بودجه اجرای اصولنامه( ٣) ماده به مطابق

 ازجمله تعمیرات وترمیمات ومراقبت حفظ وسایط، ترمیمات مخابرات، محصول صفایی برق،

 درجریان اما است؛ نشده مجازدانسته ها سایرکود مذکوربه ازفصول وتعدیل بوده ممنوعه فصول

 مغایرت در ها سایرکود به ممنوعه فصول از تعدیالت موارد برخی در که رسید مالحظه به بازرسی

 وزارت محکمه ستره جمهور، رئیس محافظت ریاست در بودجه اجرای اصولنامه با

 .است گرفته صورت وزیران شورای اموروداراالنشای واداره شهداومعلولین کارواموراجتماعی،

 مالی سال طی ،(AFMIS) امورمالی اداره سیستم و عادی بودجه قطعیه حساب قرارمالحظه 

 که گردیده اجرا قروض وبازپرداخت مفاد( ١٣) درکود افغانی( ١٥٣5٥١٣5١1١) مبلغ جمعأ ٥٣9١

 ومبلغ قروض قسط ویا بازپرداخت آنرا درصد( ٣٣) افغانی( ١٣651٣15٣٣1) مبلغ ازجمله

 مالحظه طوریکه. دهد می تشکیل ویاتکتانه مفاد آنرا درصد( ١١) یا افغانی( ١6٣51٣15٣٣1)

  .باشد می قرضه ازاصل اضافه افغانی ملیون( ١١) مبلغ تکتانه ویا مفاد پرداخت گردد می

 و ها وزارت ٥٣9١ سال شده منظور تشکیل نهایی سقف سال ابتدای بودجه سند مالحظه به 

 اداره عمومی ریاست تشکیالت محترم اداره اما وانمودگردیده، تن( ٣٣١5١١٣) جمعأ دولتی ادارات

 معلومات تن( ٣٣٣5١٥٣) را ٥٣9١ سال تشکیالت نهایی سقف وزیران، شورای داراالنشای و امور

 درسقف که آنست بیانگر و دهد می نشان را تزئیدی تفاوت بست( 961) تعداد که نموده ارایه

( ٥١) و( ٥٥) موادبا  مغایرت در ٥٣9١ مالی سال جریان در دولتی ادارات تشکیالت نهایی

 .است گردیده رونما مالحظه قابل تغییرات بودجه، اجرای اصولنامه
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 بودجوی های صالحیت تعدیل درقسمت عامه ومصارف امورمالی اداره قانون وهفتم چهل ماده( ٥) بند

 امرتعدیل دولتی اداره تقاضای اساس به تواند می مالیه وزارت: »است نموده حکم چنین منظورشده،

 بودجه کمیته مشوره به ننماید، تجاوز شده ثبت وجوه فیصد ازپنج که را منظورشده بودجوی صالحیت

 سال طی ٥٣9١ سال وانکشافی عادی بودجه مصارف قطعیه حساب قرارمالحظه اما «نماید صادر

 انتقال عادی بودجه به ملی دفاع وزارت انکشافی بودجه از افغانی( ١561٣5٣١١569٥) مبلغ متذکره

( ٣٣) درحدود شده تعدیل وجوه بلکه نگردیده، حاصل درزمینه بودجه نظرکمیته تنها نه که گردیده

 دهد می تشکیل را مذکور وزارت عادی بودجه مجموع درصد( ٣5٣9) و انکشافی بودجه مجموع درصد

 .باشد می عامه ومصارف امورمالی اداره قانون الذکر فوق ماده با درمغایرت که

 رسیدگی جهت افغانی ملیون( ١١6) مبلغ جمعأ ٥6 م فورم چهارقطعه اساس به ٥٣9١ سال طی

 الی ازجمله که گردیده انتقال اضطرار کمیته( ١11١١) حساب به طورتحویل غیرمترقبه حوادث به

 ازحواله افغانی( 9٣59٣15٥٣١) ومبلغ محسوب افغانی ملیون( ٥٣٥51١9) مبلغ قطعیه حساب ترتیب

 مالحظه چنانچه و باقیمانده تصفیه بدون متذکره کمیته ذمت ١/١/٥٣9١ مؤرخ( ١١٣) شماره

 وجوه مصرفی اسناد ارایه عدم گردد، می سپری ازیکسال بیشر نمبرفوق حواله ازتاریخ گردد می

 .است دقت وقابل برانگیز سوال ازیکسال بیشتر درمدت محسوبی جهت متذکره

 وبه تنقیص ملی دفاع وزارت انکشافی بودجه( ١١) ازکود( ١561٣5٣١١56١6) مبلغ ٥٣9١ سال طی

 وجوه از افغانی ملیون( ٣11) مبلغ جمعأ برآن عالوه گردیده، تزئید مذکور وزارت عادی بودجه( ١١) کود

 .است گردیده تزئید امورداخله وزارت عادی بودجه( ١٣) کود وبه تنقیص انکشافی بودجه احتیاطی

 بودجه ودرسقف کاهش انکشافی بودجه درسقف( 6511٣5٣١١56١6) جمعأمبلغ متذکره تعدیالت با

 .است نگردیده حاصل زمینه در ملی شورای تائید اما ،گردیده رونما افزایش عادی

 مذکور وزارت عادی بودجه به ملی دفاع وزارت انکشافی بودجه از تعدیالت دیگر، جانب از

 که متذکره وجوه مصرف و حواله مراحل طی امکانات که گرفته صورت ٥٣9١ مالی سال اخیر در

( ١56) مبلغ تعدیل های فورمه برآن عالوه .نظرنمیرسد به مقدور نماید، می احتوا را هنگفت رقم

( ٣11) مبلغ و مذکور وزارت عادی بودجه به ملی دفاع وزارت انکشافی بودجه از افغانی ملیارد
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 داخله امور وزارت عادی بودجه( ١٣) کود به انکشافی بودجه احتیاطی وجوه از افغانی ملیون

 .است گردیده شامل ٥٣9١ سال اجراآت در اما گردیده وارده ثبت خزاین درریاست ٥٣9٣ درسال

 مبلغ سال ظرف تعدیالت از بعد بودجه مجموع انکشافی، بودجه قطعیه حساب مالحظه به

 افغانی( ٣15٥١١59١٣566١) مبلغ ازجمله که گردیده قطعیه ثبت افغانی( ٥٣15٥9٣5٣٥95١٣٣)

 درحدود انکشافی بودجه تحقق که است باقیمانده افغانی( 6151٣٥5٣6٣59١٥) ومبلغ مصرف

 .دهد می نشان را درقطعیه مندرج انکشافی بودجه مجموع درصد( ١١5٥١)

( ٥٣5٥695٣١٣56٣١) مبلغ جمعأ ٥٣9١ سال طی انکشافی بودجه مصارف قطعیه حساب مالحظه به

 مبلغ قطعیه حساب ترتیب الی ازجمله که است گردیده اجرا پیشکی بودجوی واحد( ٣6) به افغانی

 است، باقیمانده ناشده محسوب افغانی( ١5١١٣561٣51٣9) ومبلغ محسوب افغانی( ٥١5٣91٣٣١561٣)

 .نماید می احتوا را پیشکی مبلغ مجموع درصد( ١9) ناشده محسوب وجوه

 مقام حکم ویا بودجه محترم کمیته جداگانه تصاویب اساس به افغانی( ١٣٣561٣51٥6) مبلغ

 که است گردیده ثبت بودجه ضمیمه درستون ودرقطعیه انتقال احتیاطی ازوجوه مالیه وزارت محترم

 به مربوط ارقام مجموع در متذکره مبلغ معادل افزایش سبب یکطرف از درقطعیه حسابی غلط ثبت

  .است گردیده احتیاطی ازوجوه شده تعدیل ارقام در کاهش دیگر ازجانب و بودجه ضمیمه ستون

 اهداف به تخصیصات اجرای موارد دربرخی صدورتخصیصات،( ١١) ب های فورمه قرارمالحظه

 .ندارد مطابقت پروژه

 مجموع ،٥٣9١ سال وسط بررسی شده تجدید وبودجه انکشافی بودجه ضمیمه مالحظه به

 مبلغ آغازسال جدید وبودجه دالر( ٣٣65٥١951٣٣) مبلغ( تخمینی) دوراول انتقالی وجوه

 ثبت افغانی( ٥١١5٣٣159٣15٣١6) دالرمعادل( ١59٣95١٣٣566٣) جمعأ دالر( ١519٣5٥٥956١١)

 دوراول انتقالی) ساالنه منظوری اصل تحت انکشافی بودجه قطعیه درحساب اما است؛ گردیده

 مبلغ که یافته انعکاس افغانی( ٥١١59٣٥5١9٣561٣) مبلغ( آغازسال جدید بودجه باایزاد تخمینی

  .دهد می نشان را تفاوت افغانی( 915٣6٣5٥١٣)

 دوردوم انتقالی وجوه سال، وسط بررسی تجدیدشده وبودجه انکشافی بودجه ضمیمه درسند

 شده، داده نشان افغانی( ٥5٣6٣5٣٥١5١١6) معادل دالرامریکایی( ١65٣٥١56١٣) مبلغ( حقیقی)
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 مبلغ «واقعی وانتقالی تخمینی یانتقال تفاوت» عنوان تحت درستون قطعیه درحساب درحالیکه

 تفاوت که دهد می نشان را تنقیص افغانی( ٥5١١١51١656٣١) ومبلغ تزئید افغانی( ٣51٣١5١١٣5٣١6)

 مبلغ انکشافی بودجه ضمیمه درسند مندرج رقم با افغانی( ٥5١١١5١٣١5١٣٣) مبلغ متذکره دورقم

  .رسد می مالحظه به تفاوت افغانی( 915٣6٣51١٣)

 بودجه مجموع ،٥٣9١ سال وسط بررسی شده تجدید بودجه و انکشافی بودجه ضمیمه مالحظه به

 بودجه مجموع درحالیکه است، گردیده وانمود افغانی( ٥٥٥56٣65٣1١5١6٣) مبلغ ٥٣9٥ سال انکشافی

 افغانی( ٥1١5٣١15٥٣15١61) مبلغ متذکره سال بودجه ضمیمه مالحظه به ٥٣9٥ سال شده تجدید

 مبلغ ٥٣9١ سال وسط بررسی وبودجه انکشافی بودجه ضمیمه درسند مندرج رقم با که باشد می

 سال انکشافی بودجه مصرف مجموع برآن عالوه دهد، می نشان را تفاوت افغانی( ٣5١965٥١٣5١1٣)

 مذکور رقم اما باشد، می افغانی( ١٣5١9٣51١65٣١٣) مبلغ متذکره سال قطعیه حساب مالحظه به ٥٣9٥

 مصرف با که یافته انعکاس افغانی( ١٣59٣65٣915٣٣9) مبلغ ٥٣9١ سال انکشافی بودجه ضمیمه درسند

  .رسد می مالحظه به تفاوت( ٣9٣5٣٥٣5٥٣٥) مبلغ ٥٣9٥ سال انکشافی بودجه واقعی

 ابتدای دربودجه اما گردیده، عنوان ٥٣9٥ سال آغازکارآن تاریخ درحالیکه پروژه( ١9) تعداد

 .نرسید مالحظه به ،٥٣9١ سال وسط بررسی شده تجدید وبودجه انکشافی بودجه ضمیمه سال،

 محترم نمایندگان تقاضای اثر از اکثرأ متذکره های پروژه به مربوط وجوه اسناد، قرارمالحظه

 درسال بودجه محترم کمیته جداگانه تصاویب اساس به ذیربط ادارات و جرگه درولسی مردم

 ٥٣9١ سال بودجه به ٥٣9٥ درسال مصرف بنابرعدم که گردیده تعدیل احتیاط وجوه از ٥٣9٥

 پروژه( ٥٣) متذکره، پروژه جمله از ٥٣9١ سال قطعیه حساب مالحظه به اما است، یافته انتقال

  .است نداشته مصرف هیچگونه نیز ٥٣9١ درسال

 تعداد به جمعأ سال وسط بررسی شده تجدید بودجه و انکشافی بودجه ضمیمه مالحظه به

 بودجه درسند پروژه( ١) به مربوطه وجوه ازجمله که گردیده بودجه سند شامل پروژه( 6٥6)

 تعداد ترتیب این به که است گردیده بودجه سند درج تکراری شکل به پروژه ویک وانمود تنقیص

 بودجه قطعیه حساب قرارمالحظه اما رسد؛ می پروژه( 61٣) به بودجه درسند تطبیق قابل های پروژه
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 سند ازاصل اضافه پروژه( 91) که گردیده قطعیه شامل پروژه( 69٣) تعداد به ٥٣9١ سال انکشافی

 .دهد می نشان را بودجه

 کمیته مصوبات طی متذکره های پروژه که است گردیده متذکر درزمینه بودجه عمومی ریاست

 قرارمالحظه اما ،است گردیده تعدیل احتیاطی ازوجوه ها آن وبودجه گردیده تصویب بودجه محترم

 آن بودجه) بود واحتیاطی اصلی بودجه فاقد پروژه( ٣9) تعداد به متذکره های پروژه ازجمله اسناد

 پروژه( 6) صرف گردیده، تعدیل احتیاطی ازوجوه آن بودجه که پروژه( ١٥) وازجمله( صفرمیباشد

 .صفرمیباشد آن ومصرف نداشته فعالیت نوع هیچ پروژه( ٣١) ومتباقی بوده مصرف دارای قسمأ

 گونه هیچ پروژه( ٥٣١) تعداد به قطعیه درحساب شده ثبت های پروژه ازجمله برآن عالوه

 تخصیصات، وصدور مطالبه وصف با پروژه( ٣) ازجمله که صفرمیباشد آن ومصرف نداشته فعالیت

 .است گردیده وانمود صفر آن ومصرف نداشته فعالیت هیچگونه

 ثبت پولی وجوه کدام داشتن بدون نظرنمیرسد، به نیز بودجه درسند درحالیکه پروژه( ١٣) تعداد به

 .است گردیده قطعیه

 .است گردیده بودجه سند شامل پولی وجوه کدام داشتن بدون پروژه سه

 پروژه سال، وسط بررسی شده تجدید وبودجه انکشافی بودجه ضمیمه سند قرارمالحظه

( ٥1115111) مبلغ حاوی (٣١1٣١1/AFG) نمبر کود دارای «سالنگ بدیل سرک ودیزاین سروی»

 .است گردیده بودجه سند درج تکراری شکل به عامه فواید وزارت مربوط دالرامریکایی

 طریق از ٥٣9١ درسال مراحل ازطی بعد صدورتخصیصات( ١١) ب فورم قطعه( ٥٣) تعداد

 .است گردیده ارسال خزاین عمومی ریاست به ٥٣9٣ مالی درسال بودجه، عمومی ریاست

 بعد که( ١٣ ب) بودجوی تعدیالت و( ١١ ب) صدورتخصیصات های فورمه برآن عالوه

 وثبت بعدی مراحل طی جهت خزاین عمومی ریاست به بودجه عمومی ریاست جانب از ازتجویز

 ها فورمه درظهر خزاین عمومی ریاست گردد، می ارسال( افمس) امورمالی اداره درسیستم

 عمومی ریاست به را ها فورمه رسید تاریخ مهرمعموأل این که مهرمینماید آن رسید ازصورت

 صدورتخصیصات های ازفورمه قطعه ده که داد نشان بازرسی جریان اما دهد، می نشان خزاین

 .است مهرگردیده خزاین عمومی ریاست در ٥٣9٣ مالی درسال ،٥٣9١ مالی سال به مربوط
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 مبلغ جمعأ( ١١٣19) درکود ،٥٣9١ سال طی( افمس) افغانستان امورمالی اداره سیستم مالحظه به

 گردیده ثبت ناشده تصنیف مصارف عنوان به بودجوی واحد( ٥٣) در افغانی( ٥5٥995١٥٥5911)

 زراعت، وزارت به مربوط آن درصد( 9٣5١٥) یا افغانی( ٥5٥١٣5٣٣٥5٣١٣) مبلغ ازجمله که است

 .است گردیده وانمود ومالداری آبیاری

 بودجوی واحد( ٥١) ذمت( ٥٣٣9-٥٣٣٥) سالهای ازبابت انکشافی بودجه آوانسی باقیات

 جمعأ بودجوی واحد( ٥٣) ذمت ٥٣91 سال باقیات افغانی( ٣9١516٣5١٣١) مبلغ جمعأ

 مبلغ جمعأ انکشافی بودجه ٥٣9٥ سال آوانسی قیات با ترتیب همین به افغانی،( ٥596١5١١15٥1٥)

 مبلغ حاوی ٥٣9١ سال آوانسی باقیات همچنان. است گردیده وانمود افغانی( ٣5٣1١5١٣6599٥)

 .است گردیده قطعیه ثبت افغانی( ١5١١٣561٣51٣9)

 مبلغ افمس سیستم با ٥٣9١ سال انکشافی بودجه قطعیه حساب تطبیق اثر از

 افغانی( 6١١5٥١65٣6٣) ومبلغ( ١١) کود ناشده محسوب های پیشکی در افغانی( ١5١٣١5٣١٣5١٣6)

 .رسید مالحظه به تفاوت( ١١) کود ناشده محسوب های پیشکی در

 گردیده بینی پیش افغانی( ٥١١5٣٥٣5٣٥15111) مبلغ جمعاً داخلی منابع از ٥٣9١ سال عواید

 افغانی( ٥195٣٣١599١5٣١١) ومبلغ تحقق افغانی( ٥٥٥5161599١5١١٥) مبلغ جمله از که است

( 95١) یا افغانی( ٥٥5١١٣5٣9٣5٣٣1) مبلغ پالن مقایسه به عواید درتحقق که است گردیده تحصیل

 .رسد می کسربمالحظه درصد

 سال عادی بودجه تمویل برای خارجی های مساعدت بینی پیش عواید، قطعیه حساب قرارمالحظه

 یا افغانی( ٥٣151٣١516959١١) مبلغ عواید وتحصیل تحقق افغانی،( ٣١5١١٣5١١65١11) مبلع ٥٣9١

 .دهد می نشان را افزایش درصد( 615١9) یا افغانی( ١١5٣١٣5١9٣5٣١١) مبلغ که درصد( ٥615١9)

 حساب به پرداخت پیش طور (TDF) سهمیه حساب از مخابراتی عواید افغانی( ٥5١1151115111) مبلغ

 (TDF) حساب به انتقال قابل باره دو( ٥٣9٣) مالی سال عواید از که گردیده انتقال مالیه وزارت عواید

 پیش بابت افغانی( 6١٣51115111) مبلغ معادل دالر( ٥١51115111) مبلغ برآن عالوه است، شده دانسته

 عواید وتحصیل تحقق لهذا است گردیده انتقال مالیه محترم وزارت( ٥١1٣1٣٣) حساب به مالیه پرداخت

 .دهد می نشان را متذکره مبالغ معادل کاذب افزایش یک ٥٣9١ سال داخلی
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 بخش در خارجی های مساعدت بابت شده تحصیل عواید مجموع عواید، قطعیه حساب مالحظه به

 عواید درحالیکه است، یافته انعکاس افغانی( ٥٣151٣١516959١١) مبلغ( ٥9) باب در عادی بودجه

 مبلغ جمعأ ٥٣9١ مالی سال بابت خارجی های مساعدت مدرک از شده تحصیل

 افغانی( ١٣5١٣٥5٥٥١51١6) مبلـغ درقطعیه مندرج رقم با که بوده افغانی( ٥٥٥5٣1159١١59١9)

 واردات حساب به فوق وجوه آن بموجب که انتقالی های اویز مالحظه به. دهد می نشان را تفاوت

 سال به مربوط عواید افغانی( ١٣5١٣٥5٥٥١51١6) مبلغ تفاوت که شد واضح گردیده، شامل دولت

 درحساب اینکه عوض به ولی است، گردیده وایدع حساب شامل سال همان در و بوده ٥٣9٥ مالی

 ٥٣9١ مالی سال عادی بودجه عواید قطعیه حساب در شد، می داده انعکاس ٥٣9٥ سال قطعیه

 دبت حساب صورت بین تفاوت ایجاد باعث حسابی غلط اجراآت این که گردیده منعکس

 .است گردیده متذکره دوسال طی عواید قطعیه وحساب خزاین ریاست وکریدت

 اساس به افغانی( ١59١٣591١5٥٣١) مبلغ معادل دالر( ١٥5٥9١5١١6) مبلغ ٥٣9١ مالی سال در

 Development Policy Grant(D.P.G) عواید بابت ٥١/١/٥٣9١ مورخ( ٣١٣٣) شماره آویز

 عواید)٥9 باب در عواید قطعیه حساب در اما است، گردیده دولت واردات حساب شامل

 .است نشده داده انعکاس( ها مساعدت

 مربوط سیستیکا( ١١٣9١) حساب اختیاری، وجوه( ١١١٣١) شماره حساب در اسناد مالحظه به

 مبلغ قبالً که داخله امور وزارت مربوط سیستیکا( ١١٣٣١) حساب ملی دفاع وزارت

 انتقال انکشافی بودجه مصارف پرداخت جهت( 611٥1١) حساب از افغانی( ١١5١615٣6١5١٥٣)

 مبلغ و مصرف افغانی( ١١5٥٥15١١٣5١9١) مبلغ ٥٣9١ مالی سال اخیر الی جمله از است، گردیده

 انتقال دولت واردات حساب به دوباره باقیمانده الذکر فوق حساب سه در افغانی( ٣١15٣٥٣5٣١6)

 .است نگردیده

  .دهد می نشان را تفاوت افغانی( ١٣5٣1١5١٥٣) مبلغ ٥٣9١ مالی سال به انتقال قابل ٥٣9٥ سال باقیات

 مقایسه آن مجموعی رقم با و محاسبه گمرکات عواید پالن در مندرج ارقام جزء که طوری

  .است شده داده نشان آن واقعی رقم از اضافه افغانی( ٣5١٥951915111) مبلغ گردید،
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 گمرکات عواید تحصیل و تحقق در عواید پالن عمومی ریاست از شده ارایه اسناد مالحظه به

 نما رو کسر درصد( ٥١596) یا افغانی( 95١٥٣5٣115111) مبلغ جمعأ شده منظور پالن سهیبمقا

 مبلغ ننگرهار، گمرک کسرعواید افغانی( ٥،٣٣٥،9٥1،111) مبلغ ازجمله که است گردیده

 گمرک کسرعواید افغانی( ٣،1٣6،1٣1،111) مبلغ بلخ گمرک کسرعواید افغانی( ١61،111،٥،١96)

 .است توجه قابل کابل، گمرک کسرعواید افغانی( ٥،٥٥٣،١٣1،111) ومبلغ هرات

 مبلغ( افمس) مالی امور اداره سیستم با ٥٣9١ سال عواید قطعیه حساب تطبیق اثر از

 تفاوت افغانی( ١15٣٥٥5١١٣) مبلغ و( ٥٥) درباب محاسبه اضافه تفاوت افغانی( ١١١5٣٥659٣٣)

 به( ٥٣) درباب کمترمحاسبه تفاوت افغانی( ١9١5٣٣٣5١٣6) مبلغ و( ٥٣) باب در محاسبه اضافه

 .رسد می مالحظه

 الزم دقت از گذشته سالهای مانند ٥٣9١ سال عواید پالن درترتیب اسناد، مالحظه که قراری

 تا گردیده سبب امر این و نشده ترتیب ادارات فعالیت با مطابقت در پالن وبازهم نشده کارگرفته

 شده بینی پیش پالن مقایسه به یافته تحقق درعواید ها ومستوفیت مرکزی ادارات از برخی در

 .گردد رونما فاحش های تفاوت

 ازجانب شده داده پالن اما گردیده تنظیم ٥9 الی ٥٥ شماره از عواید تصنیف های باب اینکه باوصف

 .است نگردیده رعایت باب اساس به عواید تنصیف بوده، مجموع در صرف ادارات به مالیه محترم وزارت

 و والیات های مستوفیت مرکزی، ادارات شامل ٥٣9١ سال عواید شده پیشبینی پالن گرچه

 .است گردیده مخلوط گمرکات و ها مستوفیت عواید عواید، درقطعیه اما گردیده ترتیب گمرکات

 از ای عده که دهد می نشان محلی بودجوی واحدهای از برخی وحسابی امورمالی بازرسی

 هنگفت مبالغ نشده، داده برایشان مرجعی ازهیچ عواید پالن اینکه وصف با بودجوی واحدهای

 .اند نموده تحصیل پالن موجودیت درعدم را عواید

 دربخش خارجی های مساعدت ازمدرک حاصله عواید ٥٣9١ مالی سال طی اسناد مالحظه به

 های پروژه در مصرف بابت ها مساعدت( ٥9) درباب افغانی( ١٣51٣65١6151٣١) مبلغ جمعأ انکشافی

 اختیاری غیر مساعدتهای افغانی( 965٣٣٣5٣١٣5٣9١) مبلغ از درحقیقت است، گردیده تحصیل انکشافی

 وسط بررسی شده تجدید وبودجه بودجه ضمیمه درسند ،٥٣9١ سال انکشافی بودجه تمویل جهت که
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 افغانی( ٣١5١٣95١915٣١٣) ومبلغ تحصیل افغانی( ١٥5١9٣5١٣٣5٥٣٣) مبلغ گردیده بینی پیش سال

 به انکشافی بودجه تمویل درجهت خارجی های مساعدت عواید وتحصیل تحقق که است باقیمانده

 .دهد می نشان را کسر درصد( ٣١) درحدود شده بینی پیش وجوه مقایسه

 های پروژه تمویل جهت را ٥٣9١ مالی سال قروض بودجه، عمومی ریاست برآن عالوه

 که داشته عنوان افغانی( ١59١٣5٣115111) مبلغ معادل امریکایی دالر ملیون( ١659) مبلغ انکشافی

 مبلغ معادل دالر ملیون( ٣٣5٣٥٣) مبلغ متذکره سال طی انکشافی عواید قطعیه حساب مالحظه به

 که هباقیماند افغانی( ٥5١١٥5٣١٣519١) ومبلغ گردیده واستفاده تحصیل افغانی( ٥5١٣١5٣١6591٣)

 .دهد می نشان را کسر درصد( ٣٥5١٣)

 ملیارد( ١٣5٥156١٥) مبلغ را قبل سالهای قروض های معافیت مجموع خزاین عمومی ریاست

 مبلغ شده معاف قروض مجموع سال، ابتدای ملی دربودجه درحالیکه است، ساخته وانمود دالر

 ریاست ازجانب شده ارایه معلومات با که گردیده منعکس امریکایی دالر ملیارد( ١٣5٥١5٣٣٥)

 که آنست دهنده ونشان رسد می مالحظه به تفاوت امریکایی دالر( 9٥15٥5١١9) مبلغ خزاین عمومی

 .ندارد وجود قبل، سالهای قروض های ومعافیت قروض به ارتباط در دقیق معلومات

 2931 سال قطعیه حساب پیرامون تفتیش عالی اداره نظـررئیس اظهار

 مالی امور اداره قانون( ١9) ماده( ٥) فقره و تفتییش عالی اداره قانون دوازدهم مـاده( ٥) فقره به توجه با

 قطعیه حساب است، یافته انعکاس گزارش درمتن که مالحظاتی استثنای به من عقیده به عامه مصارف و

 قطعیه حساب و یافته تحقق مصارف و منظورشده بودجه با درمقایسه وانکشافی عادی بودجه مصارف

 الی ٥٣9٥ سال جـدی اول) ٥٣9١ مالی سال در داخلی ازمدارک عواید وتحصیل تحقق دربخش عواید

 .است گردیده ارایه مناسب صورت به( ٥٣9١ سال اخیرقوس

 اعتـراض مبنای

 حساب عادی، بـودجـه مصارف قطعیه حساب شامل قطعیـه حساب صورت باالی نظر اظهار

 مبـلغ که است تذکر به الزم باشد، می عواید قطعیه حساب و انکشافی بودجـه مصارف قطعیه

 خارجی های مساعدت ازمدرک( ٥٣9٥) مالی سال شده تحصیل عواید افغانی( ١٣5١٣٥5٥٥١51١6)

( ١59١٣591١5٥٣١) مبلغ معادل دالر( ١٥5٥9١5١١6) مبلغ و یافته انعکاس ٥٣9١ سال درقطعیه
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 Development عـواید بابت ٥١/١/٥٣9١ مـــؤرخ( ٣١٣٣) شماره آویز اساس به که افغانی

Policy Grant(D.P.G )در عواید قطعیــه حسـاب در گردیده، دولت واردات حساب شامـــل 

 عواید قطعیه حساب به رابطه در لهذا است، نشده داده انعکاس( ها مساعدت عواید)٥9 بـاب

 .توانیم نمی کرده نظر ابراز ها، مساعدت مدرک از عواید وتحصیل تحقق دربخش عادی بودجه

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم
 

کارکردها و دستاوردها در عرصه 

منابع بشری و ارتقای ظرفیت، مالی و 

 اداری
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  اول فصل

 ظرفیت ارتقای و بشری منابع عرصه در دستاوردها و کارکردها

 اثربخش مدیریت و است وزارت یا اداره سازمان، یک دارایی ترین مهم بشری منابع

 به سازمان کارمندان به مربوط روشهای و ها پالیسی اگر. است نهاد این موفقیت کلید  آن

 های برنامه و سازمان اهداف به دستیابی در ای مالحظه قابل سهم و مطابقت همدیگر

 منابع مدیریت. است پذیرتر امکان سازمانی موفقیت به دستیابی باشند، داشته استراتیژیک

 برنامه سازمانی، اهداف تامین و کارکنان رضایت برای که است ای ویژه تخصص بشری

 . کند می وکوشش ریزی

 که است این بیانگر بشری منابع مدیریت فلسفه الذکر فوق نکات داشت نظر در با

 اهداف به دستیابی گرو در انسانی نیازهای تامین مرتبط سازمانی اهداف به دسترسی

 اصل دو به بشری منابع مدیریت فلسفه گفت توان می درحقیقت. است سازمانی

 بشری منابع نیازهای تامین گرو در را سازمانی اهداف به رسیدن سو یک از استواراست؛

 سازمانی اهداف به دستیابی به مرتبط را بشری منابع نیازهای تامین دیگر، سوی از و

 منابع مدیران و هستند متکی دیگر یک به کارکنان و اداره تفکر طرز این براساس. داند می
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 آسان را شده یاد اهداف به رسیدن کارکنان، و مدیران بین خالء پرکردن با بشری

 این یکپارچگی از منظور. مستمراست تالش نیازمند پارچگی یک به دستیابی و سازند می

 کنند؛ کار دیگر یک با مشترک هدف و احساس داشتن با سازمان اعضای تمام که است

 منابع مدیریت چون نیست جدا سازمان کلی اهداف از بشری منابع مدیریت اهداف زیرا

 منابع مدیریت اساسی اهداف و دهد می تشکیل را سازمان مدیریت از جزیی بشری

 ...است وسازمان کارکنان جمعی های ازتالش مطلوب نتایج ازحصول عبارت بشری

 داشته را مسایل تحلیل و تجزیه و تشخیص قدرت باید بشری منابع مدیران همچنان

 و سازمان حقوق نه و بیندازند مخاطره به را کارمندان حقوق و حق نه خود اقدامات وبا باشند

 ها پالیسی دربرگیرنده سازمان کارکنان برای منصفانه و سالم محیط ایجاد زیرا را؛ اداره

 :باشد می ذیل موارد واقدامات

 ازکارکنان هریک شغل ماهیت تعیین) شغل وتحلیل تجزیه -٥

  وکارمندیابی بشری منابع ریزی برنامه -١

  شرایط واجد داوطلبان انتخاب -٣

 شده استخدام تازه کارکنان به آموزش -٣

 کارکنان خدمت جبران چگونگی) دستمزد و حقوق دیریتم -١

 مزایا و انگیزه ایجاد  -6

  اجراات ارزیابی  -١

 (انظباطی مقررات واجرای مشوره مصاحبه،) کارکنان با ارتباط برقراری -٣

 آموزش و بشری منابع انکشاف و توسعه -9

 سازمان به کارکنان نمودن متعهد -٥1

 مطرح واساسی مهم های پرسش لست چک عنوان به: بشری منابع کلیدی های پرسش

 .دهند پاسخ نهاآ به همواره باید بشری منابع ومتخصصان مدیران که گردد می

 ها آن کمک به تا دارد نیاز دانشی و مهارت چه با و کارکنانی چه به ما وادارات ها سازمان -٥

 یابد؟ دست خود اهداف به
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 شوند؟ تامین کجا از و بایدچگونه افراد این -١

 گرد؟ گیری واندازه ارزیابی را کارکنان اجراات باید چگونه  -٣

 پرداخت؟ کارکنان وانکشاف اموزش ارتقا، رشد، به باید چگونه -٣

 و موثر مشارکت وضامن بشری منابع استراتیژی کننده تعیین باال های پرسش به پاسخ

 .است سازمان برای بشری منابع بخش آفرین ارزش

 2931 درسال تفتیش و کنترول اداره 

. مینمود فعالیت جمهوری ریاست امور اداره چارچوب در که قبالً تفتیش و کنترول اداره

 داکتر پوهنمل تالش و سعی اثر به جدید، حکومت ایجاد و طالبان سقوط از بعـد خوشبختانه

 رئیس بست و احیا مجددا اداره استقاللیت تفتیش و کنترول اداره رئیس شریفی شریف محمد

 رئیس اثرمستقیم تحت اداره و تعدیل مافوق به معاونین از و رتبه خارج به مافوق از اداره عمـومی

 به اداره شمولیت از قبل تا کارمنــدان و مفتشین معاشات قرارگرفت، افغانستان اسالمی جمهـوری

 هفت) یعنی شد برده بلند افغانی( ١6١11) الی افغانی( ٣١11) از (PRR) اداری اصالحات پروسـه

 سازمان ،(INTOSAI) تفتیش عالی مؤسسات المللی بین سازمان با را خویش روابط اداره ،(چند

 ایکو عضو کشورهای تفتیش المللی بین سازمان و (ASOSAI) تفتیش عـالی مؤسـسات آسیایی

(ECOSAI) نیز جهان کشورهای سایـر تفتیش ادارات با هایی توأمیت و بخشیده استحکام 

 مجهزگردیده، انترنت و کمپیوتری تجهیزات و لوازم ترانسپورتی، وسایل لحاظ از اداره. برقرارنمود

 محترم تالش و اثرسعی به یافته ارتقا مراتب به ها گذشته نظربه آن کاری وکفایت مسلکی ظرفیت

 بازرسی ارگان ترین عالی مثابه به ٥٣٣١ درسال تفتیش و کنترول اداره رئیس شریفی محمدشریف

 مستقل اداره یک حیث به کشور سطح در موسسات و ادارات ها، وزارت حسابی و امورمالی کننده

 .گردد می ارایه معلومات ذیالً آن تشکیل مورد در که گردید ایجاد

  بست ٣11 تشکیل اصل
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 :مامورین بخش در

 بست 9( معاونین) مافوق بست ١( اداره مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣١ سال تشکیل در 

 ١٣( ششم) بست ٥٣( پنجم) بست ١(چهارم) بست ١١( سوم) بست ١١( دوم) بست 9١( اول)

  .بست ١١١ جمعاً( نهم) بست ١ و( هشتم) بست ١١( هفتم) بست

  :نظامی دربخش

  .بست سه جمعاً دگرمن، بست یک و دگروال بست یک جنرال، برید بست یک

   :اجیران بخش در

 هفت چهارم، درجه بست پنج سوم، درجه بست ده دوم، درجه بست ده درجه، فوق بست یک

  .بست چهل جمعاً. نهم درجه بست دو و هفتم درجه بست

 اجیر و تن ١١ مرد اجیر تن، ٥١ زن مامور مرد، مامور تن ٥91 ازجمله: تن ١٣١ موجود کارمندان

  .تن ١ زن

 بست ١٣:کمبود

 وتفتیش کنترول اداره 2931 سال تشکیالتی چارت
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 2931 درسال تفتیش و کنترول اداره رهبری

 جدا جمهوری ریاست امور اداره از مستقل اداره منحیث که ٥٣٣١ سال در وتفتیش کنترول اداره

 تحریرات، ریاست( تحقیقاتی معاون و عملیاتی معاون) معاون دو اداره، رئیس از متشکل که گردید

 ریاست موسسات، و ها تصدی تفتیش ریاست نظارت، و کنترول ریاست تحلیل، و پالن ریاست

 انجوها، تفتیش ریاست محلی، بودجوی ادارات تفتیش ریاست مرکزی، بودجوی ادارات تفتیش

 بود زیر شکل به سال همین در تفتیش و کنترول اداره رهبری. بود فنی بورد و داخلی تفتیش ریاست

 .گردد می ارایه معلومات ذیل جدول در که

 

  

شماره
 

 شهرت
 وظیفه بست

 ولد اسم

 رئیس عمومی اداره کنترول وتفتیش خارج رتبه محمد یوسف پوهنیارمحمدشریف شریفی 2

 عملیاتی معاون /مافوق1 سید یعقوب علی سید محمد عیسی موسوی 1

 معاون تحقیقاتی مافوق جبیب اهلل قاضی عبداهلل اخندزاده 8

 محمد یونس محمد یوسف جالل 4
رتبه اول /بست 

 اول
 رئیس تحریرات

 سید نوراحمد شاه سید غالم سرورهاشمی 2
رتبه اول /بست 

 اول
 رئیس پالن وتحلیل

 گروپ هاکنترول ونظارت  مافوق /بست اول نورالدین محمد مبین نورزاد 2

 غالم سخی غازی محمد وردک 7
رتبه دوم /بست 

 اول
 ها وموسسات رئیس تفتیش تصدی

 مافوق /بست اول محمد رحیم شمس الدین رحیم 3
رئیس تفتیش ادارات بودجوی 

 مرکزی

 رئیس تفتیش ادارات بودجوی محلی مافوق/بست اول گل محمد عبدالصبورناصری 3

 رئیس تفتیش انجوها اول/بست اولرتبه  حق داد عبدالقدوس مایل 21

 رئیس تفتیش داخلی سوم / اول سید محمد سید امین امین 22

 رئیس بورد فنی هفتم /اول غاتول شیرآقا 21
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 :تفتیش و کنترول اداره کارمندان برای معاش چند هفت منظوری

 به و تفتیش و کنترول اداره رئیس شریفی شریفی محمد پوهنمل محترم تالش و سعی اثر به

 پیشنهاد افغانستان انتقالی دولتی ریاست محترم مقام اداره، بیشترکارمندان چه هر تشویق منظور

 که فرمودند منظور تفتیش و کنترول اداره کارمندان و مفتشین برای را معاش چند هفت پرداخت

 به توجه بنابر افغانستان اسالمی انتقالی دولت ریاست ١6/٥/٥٣٣١ مورخ ١١١ شماره حکم ذریعه

 نموده حکم اصدار چنین که فرموده منظور وتفتیش؛ کنترول اداره وظیفه خصوصیت و اهمیت

 :بودند

 و مفتشین معاش چند( هفت ١) افزایش تشویقی، فند و کادری امتیاز منظوری مراحل طی الی"

 از ماکوالت و ضمایم شمول به تفتیش و کنترول اداره اجیران معاش افزایش چند( یک) کارمندان

  ."منظوراست ٥٣٣١ سال ابتدای

 و کنترول اداره ١٣/٣/٥٣٣١ مورخ پیشنهاد حسب بر و اداره رهبری مقام تالش و توجه اثر به

 شماره حکم ذریعه ماده چهار و بیست و فصل شش در تفتیش و کنترول اداره کادری الیحه تفتیش

 .منظورگردید افغانستان اسالمی انتقالی دولت ریاست مقام ١١/٣/٥٣٣٣ مورخ ١١١١

 

 2831سفرهای آموزشی خارج ازکشورسال 

تعداد کارمندان  موضوع شماره
 ذکور

تعداد 
 کارمندان اناث

 کشور

 ایران 3 تن 8 بازدید ازدیوان محاسبات کشورایران 2

1 Audit of public Enterprises and 
Privatization 

 هندوستان 3 تن 9

 روسیه 3 تن 9 سمپوزیم تفتیش 8

4 Audit of Information Technology 9 هندوستان 3 تن 

 سریالنکا 3 تن 8 ورکشاپ حسابداری سکتور عامه 2

 ترکیه 3 تن 5 سیمینار آموزش ایکوسای پیرامون ورکشاپ سیستم مالی 2

7 5-IT Investment Audit 8 هندوستان 3 تن 

3 Audit of Rural Develop Programmes 8 هندوستان 3 تن 

3 Audit of Social Service Sector 5 هندوستان 3 تن 

 ایران 3 تن 8 بازدید ازدیوان محاسبات کشورایران 21

  3 تن 59 مجموع
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 تفتیش کنترول اداره کارمندان ظرفیت ارتقای و آموزش

 کسب و تجربیات افزایش و شخصی های مهارت کارمندان، ظرفیت ارتقای و آموزش

 کارایی با را اداره اهداف به نیل نتیجه در و اداره توسعه و بهبود باعث آنها جدید های تخصص

 ارتقای و آموزش بدون که قادراست ای کمتراداره امروزه. سازد می فراهم بیشتر اثربخشی و بهتر

 وظایف شمار در اداره کارمندان ظرفیت ارتقای گردد؛ نایل خویش اهداف به خود کارکنان ظرفیت

 آموزش های زمینه تا ورزد می تالش همواره اداره رهبری و رود می شماره به اداره رهبری اصلی

 از تن ٥9 تعداد ٥٣٣١ سال در منظور این روی. سازد مهیا کشور خارج و داخل در را کارمندان

 سریالنکا و ترکیه روسیه، هندوستان، ایران، کشورهای به سفر چندین در اداره کارمندان و مفتشین

 .نمودند اشتراک مسلکی تفتیش آموزشی مختلف هایبرنامه در
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 2939 سال در تفتیش و کنترول اداره
 مشترک وجه یک هرتشکیل در ولی. پردازد می تشکیل طرح به خود ضرورت بنابر ادارات

 رسیدن منظور به وتفتیش کنترول اداره. باشد می خاصشان هدف به رسیدن از عبارت که دارد وجود

 .گردد می ارایه معلومات ذیالً که نمود تزیید بست ٥١ خود ٥٣٣٣ سال تشکیل در خود اهداف به

 .نظامی بست ٣ و اجیر بست ٣1 مامور، بست ١١١ جمله از: بست ٣٥١ تشکیل اصل

 مافوق بست ١( اداره مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣٣ سال تشکیل در: مامورین بخش در

 ٥٣( پنجم) بست ١(چهارم) بست ١١( سوم) بست ١١( دوم) بست 9١( اول) بست 9( معاونین)

 .بست ١١١ جمعاً( نهم) بست ١ و( هشتم) بست ١١( هفتم) بست ١٣( ششم) بست

 .بست ٣ جمعاً دگرمن بست یک و دگروال بست یک بریدجنرال، بست یک: نظامی دربخش

 بست ١( سوم درجه) بست ٥1( دوم درجه) بست ٥1( درجه فوق) بست یک :اجیران دربخش

 .بست ٣1 جمعاً( نهم درجه) بست ١ و( هفتم درجه) بست ١(چهارم درجه)

 .بست( ٥١) جمعاً اجیر( ١) و مامور بست( ٥1)٥٣٣٣ سال تشکیل در :درتشکیل تزئید

 تن ١ و مرد اجیر تن ١١زن، مامور تن ٥١ مرد، مامور تن ٥91 جمله از: تن ١٣١ موجود کارمندان

 .زن اجیر

 .بست ١٣:کمبود

 .گردد می ارایه معلومات سال هیمن تشکیل به جع را زیر جدول در خالصه صورت به

 

  

 کارکنان اداره عالی تفتیش مجموع

 مجموع 9 2 5 6 1 4 9 8 5 فوق مافوق خارج رتبه تشکیل/بست

 171 8 88 89 54 1 88 55 91 9  8 5 مامورین

 8 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 نظامی

اجیران 
 درجه

3 3 5 3 8 53 1 5 3 3 3 8 41 

 بست 822جمعاً 
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 2939 سال طی وتفتیش کنترول اداره کارمندان ظرفیت ارتقای های برنامه

-بهره با اداره کارکنان و مفتشین مسلکی دانش سطح ارتقای زمینه در وتفتیش کنترول اداره مقام

 در را آموزش های زمینه تا داده خرچ به تالش همواره تفتیش، عرصه در جدید تجربیات از گیری

 .سازد مهیا خویش کارمندان و مفتیشین برای کشور خارج و داخل

 های برنامه در آموزش غرض کشور از خارج به را کارمندان و مفتشین از تن ١١ تعداد چنانچه

 المللی بین کنفرانس عامه، های تصدی تفتیش سکتورعامه، تفتیش عملکرد، تفتیش مسلکی

 ،LTTP وپروگرام تفتیش سپوزیم اسیا، منطقه المللی بین های سازمان محاسبات عمومی کنترولرهای

 .است نموده معرفی کشور از خارج در سیمینارها ها، ورکشاپ

 لسان آموزش و کمپیوتر آموزشی های کورس تفتیش، مسلکی آموزشی های برنامه آن برعالوه

 و مفتشین از تن ١٣ تعداد جمعاً که بود کرده اندازی راه نیز  PKFکمپنی همکاری به را انگلیسی

 .است گردیده ارایه معلومات مربوطان های جدول در که ببیند آموزش توانست اداره کارمندان

 

 2838سفرهای آموزشی خارج از کشور سال 

تعداد    کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

 شماره موضوع تریننگ

 2 اجرای پاره امور تن 5  5929 جوزا 5929جوزا  انگلستان

 1 دعوت رسمی تن 8  55/9/5929 59/9/5929 هندوستان

 8 دعوت رسمی تن 5  83/9/5929 5/4/5929 جاپان
 

اسالم آباد 
 پاکستان

کنفرانس بین المللی کنترولرهای عمومی  تن 8  58/6/5929 55/6/5929
 های دولتی منطقه آسیا محاسبات سازمان

4 

 2 پروگرام تربیوی دوهفته ای برای مامورین عالیرتبه تن 8  52/6/5929 95/6/5929 کوریا جنوبی

 Audit of Projects and Infrastructure تن 9  59/1/5929 52/6/5929 هندوستان
Sector 

2 

 Auditing in IT Environment 7 تن 9  93/6/5929 82/5/5929 هندوستان

 Audit of Social Sectors 3 تن 8  8/9/5929 5/53/5929 هندوستان

 performance Audit 3 تن 8  83/55/5929 88/58/5929 پاکستان

 ICISA 21اشتراک درپروگرام آموزشی تفتیش در  تن 5  53/58/5929 9/5/5924 هندوستان

 Audit of Public Enterprises & 22 تن 5  53/58/5929 9/5/5924 هندوستان

 LTTPسمپوزیم تفتیش وپروگرام آموزشی  تن 5  5/8/5929 51/9/5929 بلغاریا

 

21 

 CCDW 28ورکشاپ  تن 5  56/6/5929 9/5/5929 لیتوانیا

  تن 11جمعاً 
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 2939 سال طی تفتیش مسلکی های برنامه

 :وتفتیش کنترول اداره در آرآر پی پروسه تطبیق

 مستقل کمیسیون جانب از آر آر پی برنامه  که بود اداراتی اولین جمله از تفتیش و کنترول اداره

 اداره در  PRR اصالحات تطبیق پروسه .گردید تطبیق آن در ملکی خدمات و اداری اصالحات

 تمام کل بصورت و شد گرفته  دست روی)  ٥٣٣٣ سال دلو ٥٣( تاریخ به) تفتیش عالی

 .(قرارگرفت پوشش تحت ٥٣٣٣ سال اول نیمه در آن هایدیپارتمنت

 انکشاف استراتیژی چارچوب در عصر نیاز طبق تفتیش عالی اداره در ابتدائی اصالحات پروسه

 اداره این کاری های عرصه راه درفرا که جنگ دهه چند از ناشی ها چالش رفع درجهت ملی

  .گردیداست تطبیق قرارداشت،

 ترتیب ابتدایی شکل به کارکن هر وظیفه الیحه و اداره وظایف تشکیالتی، ساختار مرحله این در

 .شد می مرحله دو شامل که گیرد صورت کاری اجراآت آن اساس بر تا گردید

 محترم مقام ١٣/٥١/٥٣٣١ مورخ ٥١6 شماره حکم ذریعه را بست ٥١٥ تفتیش و کنترول اداره

 .نمود  PRR پروسه شامل افغانستان انتقالی دولت

 :اداره تشکیالتی ساختار در افراد گزینش

 به آزاد رقابت طریق از آن اهل به کار سپردن منظور به تفتیش و کنترول اداره کمبود های بست

 .است شده داده توضیح ذیالً آن جزئیات که شد گذاشته رقابت

تعداد  سایر ادارات تاریخ شروع تاریخ ختم
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

شماره کورس مسلکی تفتیش
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

مدارک و گزارشدهی  82 81 9   85/8/5929 22/8/2838
 PKFتفتیش 

2 

 PKF 1پالن تفتیش  89 85 8   89/1/5929 

کورس تخنیکی تفتیش  85 52 9   82/53/5929 13/22/2838
PKF 

8 

 71 زن 3 
 مرد

 مجموع 73
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 حیث به ٥٣٣١/ ٥٥/  ٥١ تاریخ وبه علی یعقوب سید فرزند موسوی عیسی محمد سید محترم  -٥

 .گردید مقرر تحقیقاتی معاون

 حیث به ٥٣/١/٥٣٣٣ تاریخ به اول بست در مافوق رتبه از نبی غالم فرزند افندی فاروق غالم  -١

 .گردید مقرر آزاد رقابت طریق از نظارت و کنترول رئیس

  .گردید منفک بست از غیابت نسبت ٥٣/٥٥/٥٣٣٣ تاریخ به فنی بورد تفتیش رئیس شرین انجینر  -٣

 .امورفنی تفتیش رئیس حیث به اول بست در ٥٣/٥٥/٥٣٣٣ تاریخ به رامکی عبدالرزاق تقرر  -٣

 ریاست ازبست ٥٣/٥٥/٥٣٣٣ تاریخ به انجوها تفتیش رئیس داد حق فرزند مایل عبدالقدوس -١

 .گردید منفک انجوها تفتیش

 به اول بست در مافوق رتبه از ٥٣/٥٥/٥٣٣٣ تاریخ به محمد سلطان فرزند منیر محمد تقررگل -6

 .آزاد رقابت پروسه طریق از مایل عبدالقدوس عوض به انجوها رئیس حیث

 و کنترول رئیس حیث به اول بست در مافوق رتبه از افندی فاروق غالم تقرر و نورزاد مبین تقاعد  -١

 .آزاد رقابت پروسه طریق از نظارت

 .گردید منفک بست از ٣٥/٥١/٥٣٣٣ تاریخ به اداری و آمرمالی بهادری صابر محمد  -٣

 

  



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   569 

 2931 درسال تفتیش و کنترول اداره

 آنرا استراتیژیک اهداف تا دهد می نشان اداره همان سلوک و رفتار اداره، یک ساختار و طرح

 که گردید منظور تغییر کدام بدون ٥٣٣٣ سال در تفتیش و کنترول اداره تشکیل طرح. سازد برآورده

 .گردد می ارایه معلومات زیر در آن جزئیات مورد در

 .نظامی بست ٣ اجیرو بست ١١مامور، بست ١١١ جمله از: بست ٣٥١ اداره تشکیل اصل

 رتبه مافوق دوبست( اداره مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣٣ سال تشکیل در: مامورین بخش در

 رتبه بست( ١٣) سوم، رتبه بست( ١٣) دوم، رتبه بست( 9١) اول، رتبه بست( 9) و( معاونین)

 هشتم، رتبه بست( ١) هفتم، رتبه بست( ١٣) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه بست( 6) چهارم،

 .گردید می بست( ١١١) جمعاً نهم رتبه بست( ٥)

 بست( ٣) جمعاً دگرمن بست یک و دگروال بست یک جنرال، برید بست یک :نظامی بخش در

 .گردید می

 درجه بست( ١١) دوم، درجه بست( ٥١) بست،( ٥) درجه فوق اجیران بخش در: اجیران بخش در

 نهم درجه بست( ١) هفتم، درجه بست( ١) پنجم، درجه بست( ١) چهارم، درجه بست( ١) سوم،

 .گردید می بست( ١١) جمعاً

 جمعاً تن ٥٣ اجیرزن و تن ٣٥ اجیرمرد تن، ٥١ زن مامور تن ١٥٣ ذکور مامور :موجود کارکنان

 .تن ١٣١

  بست ٣1: کمبود
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 2931 سال تیتشکیال ساختار

 2931 سال تشکیالتی ساختار در افراد گزینش

 کمبود های بست در گزینش ملکی خدمات کارکنان قانون مطابق آن اهل به کار سپردن منظور به

 آزاد رقابت به کمبود های بست تمام و گرفت می صورت آزاد رقابت طریق از تفتیش و کنترول اداره

   .شود می گذاشته

 .قرارگرفت معاش با انتظار حالت در ١/٥/٥٣٣٣ تاریخ از وردک محمد غازی محترم

 محمد غازی محترم عوض به ١١/١/٥٣٣٣ تاریخ از امین محمد فرزند یوسفزی محمدنعیم محترم

  .گردید مقرر موسسات و ها تصدی تفتیش رئیس حیث به آزاد رقابت طریق از وردک

  .آموزش آمر حیث به رشتین الرحمن خلیل تقررمحترم

 .آمرنشرات حیث به اخترمحمد تقرر

  .آمرکمپیوتر حیث به سخی محمود سلطان تقرر
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 حیث به محمد نیک فرزند نورمحمد واداری مالی معاونیت تشکیل در واداری مالی آمریت ایجاد

 .واداری آمرمالی

 2931 سال طی آموزشی های برنامه تدویر و خارجی سفرهای

 در آموزش، راه از صرف را مهارت و دانش مسلکی، اداره یک حیث به وتفتیش کنترول اداره

 در ظرفیت ارتقای برای متیود موثرترین آموزش رو این از. تواند می کرده انتقال وظیفه در و صنف

 و کنترول اداره رهبری محترم مقام متداوم تالشهای اثر به  بود خواهد تفتیش و کنترول اداره

 ظرفیت ارتقای و آموزش کسب جهت اداره مفتشین و کارمندان از تعدادی ٥٣٣٣ سال در تفتیش

 های بخش در و نموده سفر روسیه فدارتیف هندوستان، کشورهای به کشور، خارج به مسلکی

 که اند دیده آموزش سکتورعامه های تصدی تفتش و معلوماتی تکنالوژی تفتیش محیطی، تفتیش

 به ٥٣٣٣ سال در آموزشی های برنامه تدویر تداوم در وتفتیش کنترول اداره رهبری مقام برعالوه

 ٥16 تعداد که نموده تدویر آموزشی های برنامه تفتیش مختلف بخشهای در  PKF کمپنی همکاری

 آموزشی های برنامه در تن ١9 تعداد تفتیش، مسلکی آموزشی برنامه در اداره کارمندان از تن

 که فراگرفتند؛ را الزم های آموزش انگلیسی لسان آموزشی های برنامه در تن ٣١ تعداد و کمپیوتر

 .است گردیده ارایه زیر مربوطه های جدول الذکردر فوق های برنامه معلومات

 

 

 

 2834کورس های آموزشی خارج از کشور طی سال 

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

 شماره موضوع ترینگ

 2 پروژه دیالیت دعوت رسمی تن 5  84/5/5924 8/8/5924 هندوستان

فدراتیف 
 روسیه

 1 اشتراک درکنفرانس تفتیش محیطی تن 5  1/2/5924 58/2/5924

اشتراک درپروگرام آموزشی تفتیش در  تن 5  85/53/5924 89/55/5924 هندوستان
ICISA 

8 

 IT 4تفتیش تکنالوژی  تن 8  82/6/5924 86/5/5924 هندوستان

 2 های سکتورعامه تفتیش تصدی تن 5  55/1/5924 56/6/5924 هندوستان

 مجموع تن 2
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تعداد  تعداد مردها ها تعداد زن مالحظات
 مجموعی

 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 ویندوز تن 99 تن 89 تن 4 

 1 ورد تن 86 تن 88 تن 4 

 8 مجموع 23 22 3 

 

 2834کورس های آموزشی لسان انگلیسی طی سال 

 مردهاتعداد  ها تعداد زن زما ن
تعداد 

 مجموعی
 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 ابتدایی 55 51 8 2834جریان سال 

 1 متوسط 53 53 3 //

 8 عالی 2 2 3 //

  مجموع 82 88 8 
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 2931 سال در تفتیش و کنترول دارها

 توضیح ذیل صورت به آن جزئیات که ننموده تغییر تفتیش و کنترول اداره تشکیل ٥٣٣١ سال در

 .گردد می

 .نظامی بست ٣ و اجیر بست ١١ مامور، بست ١١١ جمله از بست( ٣٥١) :تشکیل اصل

 رتبه مافوق دوبست( اداره مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣١ سال تشکیل در: مامورین بخش در

( 6) چهارم، رتبه بست( ١٣) سوم، رتبه بست( ١٣) دوم، رتبه بست( 9١) اول، رتبه( 9) و( معاونین)

 رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه بست( ١) هفتم، رتبه بست( ١٣) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه بست

 .گردید می بست( ١١١) جمعاً نهم

 بست( ٣) جمعاً دگرمن بست یک و دگروال بست یک جنرال، برید بست یک :نظامی بخش در

 .گردید می

 درجه بست( ١١) دوم، درجه بست( ٥٣) بست،( ٥) درجه فوق اجیران دربخش: اجیران بخش در

 .گردید می بست( ١١( )جمعاً) ششم، درجه بست( 6) چهارم، درجه بست( ٥٣) سوم،

 ذکور اجیران( تن ٥١) اناث کارمندان ،(تن ١٥1) ذکور کارمندان جمله از: تن ١66 موجود کارمندان

 (تن 6) اناث اجیران ،(تن ٣٣)

 بست ٣9:کمبود
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5831سال ساختار تشکیالتی اداره عالی تفتیش   
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   کارمندان ظرفیت ارتقای و آموزشی های برنامه

 بین معیارات به مطابق ادارات در حسابدهی و شفافیت آوردن خاطر به تفتیش عالی اداره

 رهبری. است نموده تالش خویش مفتشین و کارمندان ظرفیت ارتقای در پیوسته تفتیش المللی

 ساله همه و نموده تالش همواره اداره کارمندان ظرفیت ارتقای منظور به تفتیش و کنترول اداره

 خارج و داخل در آموزشی نوین دانش کسب و ظرفیت ارتقای آموزش، غرض را خویش کارمندان

 فراگیری غرض اداره مفتشین و کارمندان از تن ١6 تعداد ٥٣٣١ سال طی که نموده معرفی کشور

 مسلکی آموزش و کورسها برعالوه. گردیدند اعزام مختلف کشورهای به تفتیش مسلکی دانش

 داخل در PKF کمپنی همکاری به  را انگلیسی لسان های کورس کمپیوتر، های کورس تفتیش،

 .گردد می ارایه ذیل جداول در آن جزئیات که نمود تدویر اداره

 

 2832کورس های آموزشی خارج از کشور طی سال 

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

شماره موضوع ترینگ
 

 2 اشتراک درسمینار تن 5  56/55/5921 56/55/5921 فرانسه

امارات متحده 
 عربی

بازرسی سفارت افغانی در امارات متحده  تن 8  93/6/5921 به مدت یک ماه
 عربی

1 

 8 تفتیش کارهای عامه و پروژه تن 8  59/53/5921 59/55/5921 

اشتراک درپروگرام اموزشی تفتیش در  تن 9  56/1/5921 6/6/5921 هندوستان
ICISA 

4 

اول جوزای  به مدت یک ماه پاکستان
5921 

 2 بررسی سفارت افغانی دراسالم اباد تن 8 

 2 دعوت رسمی پروژه دیالیت تن 4  5/55/5921 2/55/5921 هندوستان

 7 ایکوسایتفتیش خصوصی سازی  تن 5  88/58/5924 9/5/5921 الهور پاکستان

 قونسلی ان در بن و بررسی سفارت افغانی در تن 5    جرمنی
 برلین

3 

منطقوی تفتیش اجرایی  سمینار اشتراک در تن 9  89/53/5921 2/55/5921 تایلند
 دربنکاک

3 

 
 ایران

 21 بازرسی سفارت افغانی درایران تن 8  5921سرطان  به مدت یک ماه

ایاالت متحده 
 امریکا

اول قوس  ماهبه مدت یک 
5921 

 کشور قونسلی ان در بررسی سفارت افغانی و تن 8 
 مذکور

22 

 21 اشترک درکورس اموزشی انگلیسی تن 9  54/53/5921 2/5/5926 هندوستان

 مجموع 12    
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 2832کورس های آموزشی طی سال 

تعداد  سایر ادارات تاریخ شروع تاریخ ختم مالحظات
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

کورس مسلکی 
 تفتیش

شماره
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

اساسات محاسبه  58 58    54/58/5924 4/8/5921 
 وتفتیش

2 

 1 تفتیش شاروالیها 2 2    55/2/5921 52/2/5921 

اساسات محاسبه  58 58    54/58/5924 4/8/5921 
 وتفتیش

8 

  مجموع 81 81      

 2832کمپیوترطی سال کورس اموزشی 

 ها تعداد زن
تعداد  تعداد مردها ها تعداد زن مالحظات

 مجموعی
 شماره کورس کمپیوتر

 2 ویندوز تن 93 تن 86 تن 4 

 1 ورد تن 82 تن 84 تن 4 

 8 اکسل تن 83 تن 55 تن 9 

 4 پاور پاینت تن 52 تن 51 تن 9 

  مجموع 32 31 24 

 شماره کورس لسان انگلیسی مجموعیتعداد  تعداد مردها ها تعداد زن

 2 ابتدایی 53 2 1

 1 متوسط 59 51 4

 8 عالی 3 3 1

 مجموع 13 18 2
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 2931 سال در تفتیش  و کنترول اداره

 .گردد می ارایه درذیل آن حزئیات که بوده طورذیل ٥٣٣6 درسال وتفتیش کنترول اداره تشکیل

 .نظامی بست ٣ اجیرو بست ١١مامور، بست ١١١ جمله از: بست ٣٥١ تشکیل اصل

 و( معاونین) رتبه مافوق دوبست( مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣6 سال درتشکیل :مامورین بخش در

 بست( 6) چهارم، رتبه بست( ١٣) سوم، رتبه بست( ١٣) دوم، رتبه بست( 9١) اول، رتبه بست( 9)

 نهم رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه ست( ١) هفتم، رتبه بست( ١٣) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه

 .گردید می بست( ١١١) جمعاً

 .زن اجیر ٣ و مرد اجیر ٣6زن، مامور ٥٣مرد، مامور ١٣١ جمله از تن ١٣١: موجود کارمندان

 بست ٣٣:کمبود

   کمبود کلیدی های پست در گزینش

 باشد تا سپرده اعالن به آزاد رقابت طریق از را خویش کمبود های بست تمام تفتیش عالی اداره

 به کار سپردن منظور به و گردد جذب ملکی خدمات کارکنان قانون مطابق شرایط واجد اشخاص

 ارایه معلومات ذیالً که است گرفته صورت آزاد رقابت طریق از استخدام ذیل پستهای در اهل

 .گردد می

 از محیطی تفتیش آمریت دوم بست در 9 رتبه الدین غیاث فرزند تیموری الدین امان محترم -

 .گردید مقرر آزاد رقابت طریق

  .موسسات و ها تصدی تفتش رئیس حیث به واحدی نعیم محمد محترم تقرر  -

  .ساختمانی امور تفتیش رئیس حیث به رامکی تقررعبدالرازق  -

  .آن آمر حیث به تیموری الدین امان تقرر و محیطی تفتیش آمریت ایجاد  -

  .آمرنشرات حیث به شیرمحمد فرزند اخترمحمد تقرر  -

 .کارکنان عمومی مدیر حیث به محمد فیض تقررالحاج  -
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 2931 سال طی تفتیش مسلکی آموزشی های کورس 

 که افرادی در پایدارً  نسبتا تغییر یک دنبال به که است ای تجربه فراگیری واقع در آموزش

 تواند می آموزش. بخشند بهبود شغل یک وظایف اجرای جهت در را خودشان توانایی خواهند می

 را یادگیری توان نمی اساساً. شود فرد اجتماعی رفتار یا ها نگرش دانش، ها، مهارت در تغییر شامل

 حاصل گیری نتیجه عنوان به انسان رفتار و نگرش در که را تغییراتی توان می فقط کرد، اندازه

 ظرفیت ارتقای و آموزش منظور به تفتیش و کنترول اداره رهبری. نمود گیری اندازه شود، می

 جمعاً ٥٣٣6 سال طی که نمود تدویر را تفتیش مسلکی های برنامه خویش کارمندان و مفتشین

 زیر جدول در که اند فراگرفته را مسلکی های آموزش اداره، کارمندان و مفتشین از تن 99 تعداد

 .گردد می ارایه معلومات

 

 ملکی خدمات انستیتوت به آموزش جهت وتفتیش کنترول اداره کارمندان معرفی

 آموزشی مختلف های برنامه دولت کارمندان ظرفیت منظورارتقای به ملکی خدمات انستیتوت

 اداره کارمندان از تن ٥٥1 تعداد ٥٣٣6 سال طی که نمود تدویر را لسان و کمپیوتر مدیریتی،

 انگلیسی، لسان و کمپیوتر های مهارت ارتباطات، رهبری، مثل هایی برنامه در تفتیش و کنترول

 که فراگرفته را الزمه های آموزش مدیریت و اداره اساسات و پالنگذاری بشری، منابع مدیریت

 .گردد می ارایه زیر جدول در آن جزئیات

  

 آموزشی مسلکی تفتیش های برنامهجدول 

 تاریخ ختم
 

تعداد  سایر ادارات تاریخ شروع
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

شماره کورس مسلکی تفتیش
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

 2 محاسبه دولتی وگزارش دهی 83 83    82/8/5926 2/8/2832

 1 استدرد های انتوسای 55 55    5/6/5926 2/2/2832

 8 تفتش داخلی و خارجی 58 58    5/6/5926 27/2/2832

 4 تفتش عملکرد 95 95    4/9/5926 17/21/2832

 2 تفتش تدارکات 59 59    84/53/5926 2/22/2832

 مجموع تن 33      
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2832های آموزشی کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی طی سال  برنامه  

 تاریخ ختم
 

تعداد  تاریخ شروع
 ها زن

 تعداد
 مردها

 شماره کورس مسلکی تفتیش تعداد مجموعی

 2 رهبری 8 8  82/5/5926 8/3/2832

 1 رهبری 8  8 85/6/5926 3/7/2832

 8 رهبری 5 5  6/55/5926 24/22/2832

 4 رهبری 5 5  52/58/5926 12/21/2832

 2 ارتباطات 5 5  89/1/5926 22/2/2832

 2 ارتباطات 4 4  9/5/5926 22/7/2832

 7 ارتباطات 5 5  55/9/5926 11/3/2832

 3 ارتباطات 8 8  2/53/5926 21/21/2832

 3 ارتباطات 2 6 8 51/53/5926 11/21/2832

 21 ارتباطات 1 1  59/55/5926 11/22/2832

 22 ارتباطات 6 6  4/58/5926 21/21/2832

 21 ارتباطات 6 6  52/58/5926 12/21/2832

 28 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 5 1 8 59/2/5926 23/22/2832

 24 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 6 6  8/55/5926 1/1/2837

 22 مدیریت منابع بشری 2 5 5 59/2/5926 2/3/2832

 22 مدیریت منابع بشری 9 9  59/55/5926 11/22/2832

 27 مدیریت منابع بشری 2 2  85/55/5926 2/21/2832

 23 پالن گذاری 8 8  5/55/5926 28/22/2832

 23 اساسات اداره و مدیریت 4 4  6/55/5926 22/22/2832

 11 اساسات اداره و مدیریت 8 5 5 59/55/5926 23/22/2832

 12 مدیریت استراتیژیک 9 9  6/55/5926 24/22/2832

 11 مدیرت مالی 8 8  59/55/5926 11/22/2832

 18 مدیریت دفتر 8 5 5 85/55/5926 7/21/2832

 14 زمانمدیریت  تن 5  تن 5 52/58/5926 18/21/2832

  مجموع تن 221 211 21  
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  2931 سال طی کمپیوتر آموزشی های کورس

 های زمینه خویش مفتشین و کارمندان ظرفیت ارتقای جهت ٥٣٣6 سال طی اداره رهبری

 تعداد سال این طی که نموده فراهم خویش کارمندان برای را کمپیوتر مختلف های برنامه فراگیری

 آن جزئیات ذیل جدول در. آموختند را پاورپاینت و اکسل ورد، ویندوز، های برنامه آنها تن ١٣

 .گردد می ارایه

 

2832کورس های آموزشی کمپیوترطی سال   

تعداد  تعداد مردها ها تعداد زن زمان
 مجموعی

 شماره کورس کمپیوتر

 2 ویندوز تن 53 تن 53  2832جریان سال 

 1 ورد تن 55 تن 55  //

 8 اکسل تن 93 تن 86 تن 4 //

 4 پاور پاینت تن 89 تن 83 تن 9 //

 مجموع 74 27 7 
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 2931 سال در تفتیش و کنترول اداره

 خود کاری های عرصه تمام در آوردمی عمل به سعی خاص وظایف بنابر تفتیش عالی اداره

 و ها وزارت عملکرد در حسابی و شفافیت بنیادین صورت به تا بیاورد بوجود را الزم هماهنگی

 .بود ذیل صورت به ٥٣٣١ سال در آن تشکیل که گردد؛ نهادینه دولتی ادارات

  .اجیر بست ١٣ نظامی بست ٣مامور، بست ١١٣ ازجمله: بست ٣٥١:تشکیل اصل

 رتبه مافوق بست دو( مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣١ سال درتشکیل :مامورین بخش در

( ١٣) سوم، رتبه بست( ١٣) دوم، رتب بست( 9١) رتبهاول،( 9) رتبه، فوق بست( ٥) ،(معاونین)

 ست( ١) هفتم، رتبه بست( ١٣) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه بست( 6) چهارم، رتبه بست

 .گردید می بست( ١١٣) جمعاً نهم رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه

 ،(تن ١1) ذکور اجیران( تن ٥١) اناث کارمندان ،(تن ١٥1) ذکور کارمندان :موجود کارمندان

 (تن ١٣٥) جمعاً( تن ٣) اناث اجیران

  بست ٣٣:کمبود

 2931 سال طی اداره درساختارتشکیالتی بشری نیروی گزینش

 در تیموری الدین امان محترم و گردیده شامل ٥٣٣١ سال تشکیل محیطی تفتیش محترم آمریت

 .مقررگردید آزاد رقایت طریق از محیطی تفتیش آمریت دوم بست

 ادارات تفتیش ریاست دوم بست مفتش پست خارجه ارتباط آمر معروفی اهلل هدایت محترم

 وظیفه ایفای خارجه آمرارتباط تقرر الی اما نمود احراز آزاد رقابت طریق از مرکزی بودجوی

 .نمود می

 2931 سال طی کارمندان ظرفیت ارتقای و آموزشی های برنامه

 وکارمندان مفتشین مسلکی ظرفیت منظورارتقای به آموزشی های برنامه تدویر ادامه در اداره رهبری

 سال این طی که کند اندازی راه را تفتش مختلف های برنامه تا نموده تالش ٥٣٣١ سال طی خویش

 در که گرفتند؛ را الزمه را تفتیش مسلکی های آموزش اداره وکارمندان ازمفتشین تن ٣6 تعداد

 .گردد می ارایه جزئیات جدول
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 2837آموزشی خارج از کشور طی سال کورس های 

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

 شماره موضوع ترینگ

 هندوستان

 

 Effective English تن 1  1/5/5925 85/8/5925
Communication 

2 

به مدت ده  هندوستان
 هفته

 Performance Audit on Job تن 9  59/6/5925
Training 

1 

 Performance Audit 8 تن 8  82/1/5925 2/6/5925 مالیزیا

 Leadership Development for تن 5  51/5/5925 9/2/5925 هندوستان
Adminstaration 

4 

 Performance Audit 2 تن 5  4/2/5925 9/9/5925 هنددوستان

 Financial Audit 2 تن 8  85/2/5925 83/9/5925 هندوستان

 Environmental Audit 7 تن 5  55/53/5925 56/55/5925 هندوستان

 Meeting of INTOSAI WGEA 3 58 تن 9  4/55/5925 53/55/5925 دوهه /قطر

سفرمطالعاتی وبازدید از اداره عالی تفتیش  تن 6  52/58/5925 8/5/5922 هندوستان
 هند

3 

 مجموع تن 14    

 2837های آموزشی مسلکی تفتیش طی سال  برنامه

تاریخ  ختمتاریخ 
 شروع

تعداد  سایر ادارات
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

شماره کورس مسلکی تفتیش
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

کورس تفتیش سه ماهه  99 82  1  5/4/5925 82/2/2837
 دور اول

2 

کورس تفتیش سه ماهه  86 85 5 4  5/6/5925 81/3/2837
 دور دوم

1 

کورس تفتیش سه ماهه  85 52 5 2  5/53/5925 
 دور سوم

8 

 مجموع 32 27 1 27   
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 2837های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی طی سال  برنامه

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 پروگرام آموزشی جندر 8 8  59/5/5925 18/2/2837

 1 پروگرام آموزشی جندر 8 8  85/9/5925 2/4/2837

 8 پالن گذاری 8 8  83/9/5925 81/8/2837

 4 پالن گذاری 8 8  9/9/5925 23/3/2837

 2 اساسات اداره و مدیریت 8 5 5 52/9/5925 12/8/2837

 2 ارتباطات 9 9  89/4/5925 3/2/2837

 7 ارتباطات 5 5  9/9/5925 23/3/2837

 3 ارتباطات 8 5 5 93/9/5925 2/21/2837

 3 ارتباطات 8 8  85/53/5925 13/21/2837

 21 ارتباطات 5 5  82/53/5925 8/22/2837

 21 رهبری 9 9  1/1/5925 22/2/2837

 28 رهبری 5 5  9/9/5925 23/3/2837

 24 حقوق زن در قوانین واسناد بین المللی 9  9 51/1/5925 11/2/2837

 22 رهبری ارشدمفاهیم  8 8  9/1/5925 21/2/2837

 22 رهبری، مدیریت و مفاهمه 8 8  85/5/5925 2/3/2837

 27 های رهبری ارشد انکشاف قابلیت 8 8  4/2/5925 3/3/2837

 23 های رهبری ارشد انکشاف قابلیت 5 5  86/2/5925 81/3/2837

 23 های کمپیوتر مهارت 9 9  9/9/5925 3/21/2837

 11 سوم رهبریدور  5 5  84/9/5925 13/3/2837

 12 مدیریت منابع بشری 9 9  93/9/5925 3/21/2837

 11 اساسات اداره و مدیریت 5 5  93/9/5925 2/21/2837

 18 اساسات بودجه ریزی 5 5  53/58/5925 23/21/2837

 14 مدیریت پروژه 4 4  1/55/5925 24/22/2837

 مجموع 47 41 2  
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 کورس های کمپیوتر

تعداد  زمان
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 برنامه

 ویندوز تن 88 تن 83 تن 8 جریان سال

 ورد تن 83 تن 52 تن 8 جریان سال

 اکسل تن 89 تن 83 تن 9 

 پاور پاینت تن 52 تن 51 تن 9 

 مجموع 38 78 21 

 کورس های انگلیسی

کورس لسان  تعداد مجموعی تعداد مردها ها تعداد زن
 انگلیسی

 شماره

 2 ابتدایی 93 86 4

 1 متوسط 48 91 7

 8 عالی 55 55 1

 مجموع 38 71 22
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 2933 سال در تفتیش و کنترول اداره

 ذیل تشکیل دارای بشری منابع ازلحاظ ٥٣٣٣ درسال وتوسعه، درسیرانکشاف وتفتیش کنترول اداره

 .بود

 .اجیر بست ١٣ و نظامی بست ٣ مامور، بست ١١٣ ازجمله: بست 851 تشکیل اصل

 رتبه مافوق دوبست( مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣٣ سال درتشکیل: مامورین بخش در

( ١٣) سوم، رتبه بست( ١٣) دوم، رتبه بست( 9١) اول، رتبه( 9) رتبه، فوق بست( ٥) ،(معاونین)

 بست( ١) هفتم، رتبه بست( ١٣) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه بست( 6) چهارم، رتبه بست

 .گردید می بست( ١١٣) جمعاً نهم رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه

 بست( ٣) جمعاً دگرمن بست یک و دگروال بست یک بریدجنرال، بست یک:نظامی بخش در

 .گردید می

( ١) چهارم، درجه بست( ٥٣) سوم، درجه بست( ١٣) دوم، درجه بست (٥١):اجیران بخش در

 .گردید می بست( ١٣( )جمعاً) ششم، درجه بست

 ،(تن ١1) ذکور اجیران( تن ٥١) اناث کارمندان ،(تن ١٥1) ذکور کارمندان :موجود کارمندان

 (تن ١6٣) جمعاً( تن ٣) اناث اجیران

 بست ١١:کمبود
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5833ساختار تشکیالتی اداره عالی تفتیش   
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 :اداره تشکیالتی ساختار در بشری منابع گزینش

 به مربوطه امور بیشتر چه هر بهبود منظور به اداره، تشکیالتی ساختار در ٥٣٣٣ سال در

  .گردید رونما ذیل صورت

 دیده بود حالش عاید که اثرمریضی به اداره تحقیقاتی معاون موسوی محمدعیسی سید  -٥

 .گردید منفک بست از 9/١/٥٣٣٣ تاریخ از و بست جهان از

 به مافوق ١ رتبه از ١/٥٥/٥٣٣٣ مورخ ٥١٥٣ حکم اساس به حسینی محمدمهدی سید  -١

 .گردید مقرر اداره مسلکی معاون حیث

 ادارات تفتیش ریاست پست اول مافوق رتبه از رحیم محمد فرزند رحیم الدین شمس  -٣

 منفک بست از جمهوری ریاست ١٣/١/٥٣٣٣ مورخ ٣٣٥٥ حکم قرار مرکزی بودجوی

 .گردید

 بودجوی ادارات تفتیش ریاست اول بست اول رتبه عبداهلل فرزند اصغرذفر محمد  -٣

 .احرازنمود ١/٥٥/٥٣٣٣ مورخ 9٣9 قرارحکم آزاد رقابت طریق از را مرکزی

 .نمود تغییر کمپیوتر آمریت جای به معلوماتی تکنالوژی آمریت ٥٣٣٣ سال تشکیل در  -١

 قرار بود مالی آمریت مربوط که کارکنان عمومی مدیریت جای به بشری منابع آمریت -6

 .گردید ایجاد ومرتب  ١٥/٣/٥٣٣٣ مورخ ١699 حکم

 2933 سال طی خارجی و داخلی های سایرکورس و تفتیش مسلکی های برنامه

 ارتقای های زمینه اداره رهبری مقام تالش سعی و دوامدار توجه بر بنا تفتیش عالی اداره

 از تعدادی ساله همه که نموده مساعد همواره را اداره کارمندان و مفتشین ظرفیت

 تعداد به ٥٣٣٣ سال طی. گردند می معرفی آموزشی مختلف های برنامه در اداره کارمندان

 تن ٣١ کمپیوتر، مختلف های پروگرام و انگلیسی لسان آموزش های برنامه در تن ٥١1

 ٣٥ و اداره داخل آموزشی های کورس در تن ٣١ملکی، خدمات آموزشی های برنامه در

 کشور خارج سیمینارهای و ها ورکشاپ تفتیش، مسلکی آموزشی های برنامه به تن

 .اند گردیده معرفی
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2833کورس های آموزشی خارج از کشور طی سال   

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

شماره موضوع ترینگ
 

 55 تن 5 8/5/5922 95/5/5922 هندوستان
 تن

Auditing in It Environment 2 

 English and IT Skills 1 تن 8  85/9/5922 83/1/5922 هندوستان

 Audit of Public Sector Enterprise 8 تن 5  83/1/5922 52/6/5922 هندوستان

 Better Governance- Anti Corruption and تن 5  2/4/5922 56/4/5922 سنگاپور
Integrity  مبارزه علیه فساد  –حکومت داری بهتر

 وتوسعه امانت داری.

4 

 Top Leadership Competency تن 5  1/1/5922 52/1/5922 مالیزیا
Development Program 

2 

 Performance Audit 2 تن 8  8/5/5922 5/2/5922 هندوستان

 The IT Audit Course Under the تن 5  55/2/5922 88/2/5922 مالیزیا
Malaysian Technical Cooperation 

MTCP 

7 

 Audit of Receipts 3 تن 5  8/9/5922 5/53/5922 هندوستان

 Workshop on privatization 3 تن 5  55/2/5922  هندوستان

بنگله 
 دیش

 Parliamentary Accounting Committee تن 8  55/2/5922 
Seminar 

21 

 Corporate Fraud and Corruption 22 تن 8  89/58/5922  سنگاپور

 IT Training program 21 تن 5  82/58/5922  هندوستان

به مدت یک  هندوستان
 ماه

 28 بازرسی سفارت افغانی مقیم هند وقنسلی ان در ممبی تن 8  5922ثور 

به مدت یک  فرانسه
 ماه

سرطان 
5922 

بازرسی سفارت افغانی مقیم فرانسه وقنسلی ان در  تن 8 
 پاریس

24 

به مدت یک  لندن
 ماه

 22 لندنبازرسی سفارت افغانی مقیم  تن 8  5922اسد 

به مدت یک  روسیه
 ماه

 22 بازرسی سفارت افغانستان در روسیه تن 8  5922سنبله 

به مدت یک  ترکیه
 ماه

بازرسی سفارت افغانی مقیم ترکیه وقنسلی ان در  تن 8  5922میزان 
 استانبول

27 

به مدت یک  تاجکستان
 ماه

آن در  بازرسی سفارت افغانی مقیم تاجکستان و قنسلی تن 8  5922عقرب 
 خارکوف

23 

به مدت یک  چین
 ماه

 23 بازرسی سفارت افغانی مقیم چین تن 8  5922قوس 

به مدت یک  عربستان
 ماه

 11 بازرسی سفارت افغانی مقیم عربستان تن 8  5922دلو 

 مجموع 42 2 41جمعاً 
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2833کورس های آموزشی مسلکی تفتیش طی سال   

تعداد  اداراتسایر  تاریخ شروع تاریخ ختم مالحظات
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

کورس مسلکی 
 تفتیش

شماره
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

کورس تفتیش  89 56  4 9 1/5/5922 95/9/5922 
سه ماهه دور 

 چهارم

2 

کورس تفتیش  88 51 8 4 5 5/4/5922 95/6/5922 
سه ماهه دور 

 پنجم

1 

 مجموع 42 82  3 4   

2833های آموزشی کمپیوترطی سال کورس   

تعداد  تعداد مردها ها تعداد زن مالحظات
 مجموعی

 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 ویندوز تن 89 تن 83 تن 9 

 1 ورد تن 83 تن 52 تن 8 

 8 اکسل تن 55 تن 51 تن 8 

 مجموع 21 28 7 

2833های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی طی سال  برنامه  

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم مالحظات
 ها زن

 تعداد
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 8 8  53/58/5925 53/9/5922 

 1 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 5 5  56/9/5922 56/6/5922 

 8 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 5  5 4/5/5922 4/53/5922 
 4 مدیریت منابع بشری تن 5 تن 5  85/6/5922 86/6/5922 
 2 های رهبری ارشد انکشاف قابلیت 8 8  5/5/5922 51/5/5922 

 2 ارتباطات 9 9  88/5/5922 85/5/5922 

 7 ارتباطات 8 5 5 83/4/5922 81/4/5922 
 3 ارتباطات 5 5  85/4/5922 5/1/5922 
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 3 ارتباطات 8 8  9/1/5922 2/1/5922 

 21 ارتباطات 8 8  55/5/5922 56/5/5922 
 22 ارتباطات 9 9  9/2/5922 54/2/5922 
 21 ارتباطات 8 8  56/5/5922 85/5/5922 
 28 برنامه ریزی و رهبری ارشد 8 8  83/5/5922 9/8/5922 
 24 برنامه ریزی و رهبری 5 5  4/5/5922 9/5/5922 

 22 بودجه ریزی 8 8  9/2/5922 54/2/5922 

 22 محاسبه 9 9  56/2/5922 85/2/5922 

 27 مدیریت پروژه 8 8  9/2/5922 54/2/5922 

 مجموع 81 81 1   

تعداد  ها تعداد زن زمان
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 شماره کورس لسان انگلیسی

 2 ابتدایی 95 93 5 

 1 متوسط 54 53 4 

 8 عالی 9 9 3 

 مجموع 21 43 22 
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 2933 درسال تفتیش و کنترول اداره

 تغییرات دستخوش مختلف بدالیل نمودند می وظیفه ایفای که های بست در اشخاص گزینش ٥٣٣9 سال در

 .گردید زیر

 .تناجیر ١١ و نظامی تن ٣ مامور، تن ١61 جمله از: بست 851 تشکیل اصل

 رتبه مافوق بست دو( مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣٣9 سال تشکیل در: مامورین بخش در

 سوم، رتبه بست( ١6) دوم، رتبه بست( 9٣) اول، رتبه بست( 9) رتبه، فوق بست( ٥) ،(معاونین)

( ٣) هفتم، رتبه بست( ١1) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه بست( 6) چهارم، رتبه بست( ١١)

( ٥) پنجم، بست( ٣) چهارم، بست( ٣) سوم، بست( ٥) و نهم رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه بست

 .گردید می بست( ١61) جمعاً گردید رتب ملکی خدمات طریق از هشتم بست( ١) ششم بست

 بست( ٣) جمعاً دگرمن بست یک دگروالو بست یک بریدجنرال، بست یک: نظامی بخش در

 .گردید می

 بست( ٥١) سوم، درجه بست( ١٣) دوم، درجه بست( ٥١) اجیران، بخش در: اجیران بخش در

 .گردید می بست( ١١( )جمعاً) ششم، درجه بست( ٣) چهارم، درجه

 اجیران ،(تن ٣١) ذکور اجیران( تن ٥٣) اناث کارمندان ،(تن ١٥٣) ذکور کارمندان: موجود کارمندان

 .بست ٣١:کمبود( تن ١٣1) جمعاً( تن ٣) اناث

 2933 سال طی تفتیش و کنترول اداره کارمندان ظرفیت ارتقای و آموزش

 در هم را آموزش های زمینه کارمندان و مفتشین ظرفیت ارتقای منظور به تفتیش و کنترول اداره

 از تن ٥9٣ تعداد به ٥٣٣9 سال در خوشبختانه .سازد می مساعد کشور از خارج در هم و داخل

 تن ١١ تعداد منوال همین به نمودند، کسب آموزش مسلکی مختلف های برنامه در اداره کارمندان

 تعداد چنان هم. اند فراگرفته را کمپیوتر مختلف های برنامه تن ٣1 تعداد انگلیسی، لسان آموزش به

 های، برنامه به اداره کارمندان و مفتشین از تن ٣٣ و ملکی خدمات انستیتوت های برنامه به تن ٣9

 .اند گردیده معرفی خارج در کشور های خانه سفارت بازرسی و سیمینارها ورکشاپ،
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 2833از کشور طی سال کورس های آموزشی خارج 

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

 شماره موضوع ترینگ

 2 پروگرام اموزشی تفتیش محیطی تن 9  56/5/5929 85/5/5929 ترکیه

 Leadership and  تن 8 2/9/5929 51/9/5929 هندوستان
Management For Gender 

Equity USAID 

1 

 سیزدهمین نشست تفتیش محیطی تن 8  55/9/5929 85/9/5929 چین

WGEA 

8 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5929اول جواز  روز 81به مدت  مالیزیا
الی اخیر سال  5923های  سال

سفارت افغانستان در  5922
 کوااللمپور مرکز کشور مالیزیا.

4 

بررسی امور مالی و حسابی سال  تن 8  5922  ایتالیا
 5922اخیر سال الی  5923

سفارت افغانستان در روم 
 مرکزایتالیا.

2 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  88/4/5929 89/1/5929 جاپان
 5922الی اخیر  5923های  سال

 سفارت افغانستان در تو کیو.

2 

ای  کوری
 جنوبی

بررسی سفارت افغانستان مقیم  تن 8  5/6/5929 93/6/5929
 ای جنوبی کوری

7 

 IT 3کورس تکنالوژی معلوماتی یا  تن 59  1/5/5929 89/5/5929 هندوستان

غرض اشتراک در پنجمین اسامبله  تن 8  85/5/5929 88/5/5929 قزاقستان
 ایکوسای

3 

 5923های  مالی و حسابی سال تن 8  5929  ازبکستان
سفارت  5922الی اخیر سال 

افغانستان در تاشکند مرکز کشور 
 ازبکستان.

21 

اشتراک در ورکشاپ تفتیش  تن 5  53/2/5929 85/2/5929 ترکیه
 محیطی

22 

جهت بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5929  ترکمنستان
سفارت افغانستان در ترکمنستان 

 مرکز عشق اباد

21 

 مجموع 88 1 تن 82جمعاً 
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 2833های آموزشی مسلکی تفتیش طی سال  برنامه

تعداد  سایر ادارات شروع تاریخ تاریخ ختم مالحظات
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

کورس مسلکی 
 تفتیش

شماره
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

لیول اول تفتیش  52 52    55/8/5929 56/8/5929 
 ها مساعدت

2 

لیول دوم ا  99 83  59  88/9/5929 85/9/5929 
ستندردهای بین 

 المللی تفتیش

1 

آموزش تفتیش  6 6    89/9/5929 9/4/5929 
 ها تصدی

8 

لیول اول مبارزه  84 59  1  8/1/5929 5/1/5929 
علیه تقلب و 
 فساد اداری

4 

استراتیژی مبارزه  59 59    4/9/5929 4/9/5929 
 علیه فساد اداری

2 

اخالقیات تفتیش  86 9 9 59 5 9/9/5929 2/9/5929 
 و گزارشدهی

2 

اخالقیات تفتیش  6 1 5   9/9/5929 2/9/5929 
 و گزارشدهی

7 

آموزش تفتیش  2 2    53/9/5929 89/9/5929 
 عملکرد

3 

 3 اساسات تفتیش 51 59 8   95/9/5929 5/53/5929 

کورس تفتیش  51 51    51/58/5929 52/58/5929 
ها دور  تصدی

 دوم

21 

ورکشاپ  52 51 9   88/58/5929 88/58/5929 
یکروزه بررسی 

 عوایدتفتیش 

22 

لیول اول  21 21      
محاسبه و تفتش 

 وزارت مالیه

21 
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 2833کورس های آموزشی کمپیوتر طی سال 

تعداد  تعداد مردها ها تعداد زن زمان
 مجموعی

 شماره 

  ویندوز تن 56 تن 54 تن 8 

  اکسل تن 84 تن 85 تن 9 

 مجموع 41 82 2 

 کورس لسان انگلیسی مجموعیتعداد  تعداد مردها ها تعداد زن 

 ابتدایی 56 58 4

 متوسط 93 81 2

 عالی 6 6 1

 مجموع 21 48 3

 2833های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی طی سال  برنامه

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 کمپیوتر و انگلیسیهای  مهارت 5 5  85/5/5929 12/4/2833

 1 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 8 8  9/1/5929 28/7/2833

 8 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 5 5  82/9/5929 13/21/2833

 4 مدیریت منابع بشری 5 5  82/5/5929 1/1/2833

 2 ارتباطات 9 9  82/5/5929 1/1/2833

 2 ارتباطات 8 8  6/6/5929 22/2/2833

 7 ارتباطات 5 5  55/5/5929 11/7/2833

 3 ارتباطات 5  5 4/53/5929 3/21/2833

 3 مالی و اداری 5  5 58/4/5929 27/4/2833

 21 مرور کلی بر مدیریت منابع بشری 4 4  1/9/5929 11/8/2833

 22 تدارکات عامه 8 8  58/4/5929 27/4/2833

 21 پالن استراتیژیکاستراتیژی ملی،  8 8  9/1/5929 23/2/2833

 28 استراتیژی ملی افغانستان 8 8  89/6/5929 2/7/2833

 24 استراتیژی ملی افغانستان 5 5  2/2/5929 11/3/2833

 22 برنامه ویژه تدارکات 51 54 5 5/9/5929 22/3/2833

 مجموع تن 83 83 2 تن 83جمعاً 
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 2933 سال تشکیل ساختار در افراد گزینش

 بدالیل نمودند می وظیفه ایفای که هایی بست در اشخاص گزینش ٥٣٣9 سال در

 .زیرگردید تغییرات دستخوش مختلف

 تاریخ به شاروالیها و محلی تفتیش رئیس محمد گل فرزند ناصری عبدالصبور محترم  -٥

 .گردید سوق تقاعد به ١٣/١/٥٣٣9

 ریاست ٥٣/٥1/٥٣٣9 مورخ ١٣١٣ حکم ذریعه محمد سید فرزند امین امین سید محترم -١

 .گردید مقرر ها شاروالی و محلی تفتیش رئیس حیث به جمهوری محترم

 حالت در ١1/١/٥٣٣9 تاریخ به ساختمانی امور تفتیش رئیس عطامحمد فرزند عبدالرزاق  -٣

  .قرارگرفت بامعاش انتظار

جهت سپرینمودن دوره کارآموزی به  22/21/2833الی  22/2/2833تاریخ لیست کارآموزان انستیتوت خدمات ملکی که از 
 اداره عالی تفتیش معرفی شدند.

شماره
 

 مالحظات تاریخ ختم تاریخ شروع وظیفه شهرت

 ولد اسم

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز سید عطا سید فتاح 2

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز حمیداهلل حفیظ اهلل 1

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز غالم شهاب الدین نجیب اهلل 8

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز گل آقا احمد شاه 4

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز شیر علی نور محمد 2

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز سید شیر حسین سید نجیب اهلل 2

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز عبداالحد قدرت اهلل 7

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز عتیق اهلل فضل هادی 3

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز محمد یعقوب محمد میکائیل 3

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز محمد علی شوکت علی 21

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز فیروز شاه نضراب شاه 22

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز خیر محمد سمیع اهلل 21

  55/53/5929 55/1/5929 کارآموز جالل الدین گل محمد 28

  22/21/2833 22/2/2833 کارآموز حاجی عزیزاهلل عبیداهلل 24
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 تاریخ به خارجی های مساعدت تفتیش رئیس محمد سلطان منیرفرزند محمد لگ -٣

 .گردید سوق تقاعد به ١٣/١/٥٣٣9

 تقاعد به ١٣/١/٥٣٣9 تاریخ به ونظارت کنترول رئیس نبی غالم فرزند افندی فاروق غالم -١

 .گردید سوق

 بست از ٥١/٣/٥٣٣9 مورخ 6٥9١ حکم ذریعه نشرات آمر شیرمحمد فرزند اخترمحمد -6

 .گردید منفک

 خلیل محترم بود گردیده ایجاد اداره ٥٣٣9 سال تشکیل در که بشری منابع آمریت -١

 .مقررگردید آمریت آمراین حیث به ٥٣٣9 سال حمل اول از قادر غالم فرزند الرحمن

 اداره محترم مقام 6/٥1/٥٣٣9 مورخ ١١٣ حکم قرار زمردخان فرزند شیرزاد داراب -٣

 رقابت طریق از بشری منابع آمر حیث به رشتین الرحمن خلیل از پس تفتیش و کنترول

 .گردید مقرر آزاد
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 2930 درسال تفتیش و کنترول اداره

 تغییر در پیوسته ها، بازرسی مختلف انواع وگسترش سنجی نیاز به توجه با اداره سال هر تشکیالت

 .است داشته را ذیل تشکیل نیز  ٥٣91 سال در است

 بودجوی واحدهای در تفتیش موثریت افزایش و ها فعالیت توسعه منظور به تفتیش عالی اداره

 ساختار در هرات و کندهار ننگرهار، بلخ، والیات در را تفتیش ساحوی زون چهار تشکیل محلی،

 و ایزاد اداره محلی بودجوی ادارات تفتیش ریاست اثر تحت خویش ٥٣91 سال تشکیالتی

 نمایندگی حیث به «ساحوی زون تفتیش ریاست» عنوان تحت ها زون. نمود حاصل آنرا منظوری

 ادارات تفتیش ریاست اثر تحت را خویش های فعالیت شده یاد والیات در تفتیش عالی اداره

 ها، زون شدن فعال با تا دارد درنظر تفتیش و کنترول اداره. برد خواهد پیش به محلی بودجوی

 توقع و بخشیده توسعه پیش از بیشتر والیات در بازرسی و تفتیش درعرصه را خویش های فعالیت

 بازرسی و تفتیش قسمت در تاکنون که کمبودی و خالء تفتیش ساحوی های زون ایجاد با تا دارد

 وجود تفتیش برای کافی وقت نبود و مفتشین کمبود واحدها، تعدد بنابر محلی بودجوی واحدهای

 .گردد می ارایه ذیالً اداره ٥٣91 سال تشکیل جزئیات. گردد مرفوع داشت؛

 بست ١6 و نظامی بست ٣ ملکی، خدمات بست ٥٥مامور، بست ١6١ ازجمله: بست 881 تشکیل اصل

 .اجیر

 رتبه مافوق دوبست( اداره مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣91 سال درتشکیل :مامورین دربخش

 سوم، رتبه بست( ١6) دوم، رتبه بست( 9٣) اول، رتبه بست( ٣) رتبه، فوق بست( ١) ،(معاونین)

( ٣) هفتم، رتبه بست( ١1) ششم، رتبه بست( ٥٣) پنجم، رتبه بست( 6) چهارم، رتبه بست( ١١)

 .گردید می بست( ١٣9) جمعاً نهم رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه بست

 بست ٥ پنجم، بست ٣چهارم، بست ٣ سوم، بست یک(: ومعاش رتب) ملکی خدمات کارکنان

 .بست( ٥٥) جمعا هشتم بست ٥ و هفتم بست ٥ششم،

 جمعا پنجم رتبه بست ٣ و سوم رتبه بست ٣چهارم، رتبه بست ٣ اول، رتبه بست ٣: والیتی بخش در

 .بست( ٥6)

 چهارم درجه بست ٣: والیتی اجیران
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 ،(تن ٣٣) ذکور اجیران( تن ٥١) اناث کارمندان ،(تن ١٥٣) ذکور کارمندان: موجود کارمندان

 )تن ١٣١) جمعاً( تن ٣) اناث اجیران

 بست ١١:کمبود

 

 2930 سال در اداره تشکیالتی ساختار در افراد گزینش

 .گردید رونما زیرین تغییرات الذکر فوق سال در بشری نیروی گزینش و تشکیالتی ساختار در

 مورخ ١61٣ حکم ذریعه تفتیش ساحوی زون چهار ؛اداره ٥٣91 سال تشکیل در -٥

 .گردید ایجاد جدیداً جمهوری محترم ریاست ١١/٥٥/٥٣٣9

 محترم مقام ٥1/١/٥٣91 مورخ ١٣6 حکم ذریعه وصیل محمد فرزند نذیری قیوم محمد -١

 .گردید مقرر آزاد رقابت طریق از ساختمانی امور تفتیش رئیس حیث به جمهوری ریاست

 ریاست محترم مقام ٥٣/١/٥٣91 مورخ ٣1١1٣ حکم ذریعه الرب فضل فرزند معروف حنان -٣

 .مقررگردید آزاد رقابت طریق از داخلی تفتیش رئیس حیث به جمهوری

 محترم مقام ٣/٥٣91/-٥ مورخ ٥1٣6١ حکم ذریعه عبدالقدیر فرزند آرام فاضل محمد -٣

 .گردید مقرر آزاد رقابت طریق از آمرنشرات حیث به جمهوری ریاست

 2930 سال طی ظرفیت ارتقای و آموزشی های برنامه

 کارمندان آموزش زمینه کارمندان ظرفیت ارتقای جهت در ها تالش سلسله به تفتیش عالی اداره

 های کورس ملکی، خدمات آموزشی های برنامه تقتیش، مسلکی آموزشی کورسهای در مفتشین و

 های برنامه به تن 69 تعداد ٥٣91 سال طی که است ساخته مهیا را کمپیوتر و لسان آموزشی

 خدمات انستیتوت به آموزشی جهت ٣٥بازرسی، جهت خارجی سفرهای و کشور خارج آموزشی

 و معرفی تفتیش مسلکی مختلف برنامه در تن ١1 و کمپیوتر مختلف های برنامه در تن ٣١ملکی،

 .گردد می ارایه ذیل شکل به آن جدول که اند دیده آموزش
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تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

شماره موضوع ترینگ
 

به منظور خریداری کتب  تن 8  86/8/5993 5/9/5993 ایران
مسلکی، علمی، ادبی و سایر 
کتب مورد نیاز )تمویل کننده 

 (pkfپروژه 

2 

جهت اشتراک در برنامه  تن 58  5/9/5993 59/9/5929 هندوستان
می  85-89آموزشی که از 

 iCISAدر  8355

NOIDA  93و از تاریخ 
در  8355جون  9می الی 

شهر جیپور هند دایر 
 گردد، دعوت نموده است. می

1 

جرمنی و 
 لوگزامبورگ

سفر مطالعاتی ازجانب پروژه  تن 6  8/9/5993 55/9/5993
PKF  اعضای اداره با سه تن

 از عضای ولسی جرگه

8 

چکوسلواکیا و 
 پولند

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5/8/5993 به مدت یک ماه
های  )عواید و مصارف( سال

 5929الی اخیر  5923
های افغانی مقیم  سفارت

 چکوسلواکیا و پولند.

4 

یکمین اشتراک در بیست و  تن 8  89/9/5993 81/9/5993 اتریش
سمپوزیم مشترک ملل متحد 

 و انتوسای

2 

 2 هیت حج بیت اهلل شریف تن 5    عربستان سعودی

 Seminar for Anti“ تن 5  81/4/5993 5/1/5993 سنگاپور
Corruption from 

Japan and Singapore 
Experience” 

7 

  تن 8  88/1/5993 به مدت یک ماه بنگله دیش
جهت بررسی امور مالی و 
حسابی )عواید مصارف( 

الی اخیر سال  5923های  سال
سفارت افغانی در داکه  5929

 مرکز بنگله دیش.

3 

امور مالی و حسابی )عواید  تن 8  5993  بلژیک و هالند
الی  5923های  مصارف( سال

های  سفارت 5929اخیر سال 
 افغانی در بلژیک و هالند.

3 
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 Strategic Planning تن 5  9/5/5993 4/5/5993 ترکیه
Meeting 

21 

از جانب  Study Tour تن 5  1/5/5993 52/5/5993 کانادا
 pkfپروژه 

22 

جهت بررسی امور مالی و  تن 8  1/5/5993 به مدت یک ماه سویس و اتریش
حسابی )عواید مصارف( 

الی اخیر سال  5923های  سال
های افغانی  سفارت 5929

 مقیم سویس و اتریش.

21 

امور مالی و حسابی )عواید و  تن 8  1/9/5993 86/9/5993 ناروی
-5923های  مصارف( سال

سفارت افغانی  5929اخیر 
مقیم اوسلو مرکز کشور 

 ناروی.

28 

 24 ورکشاپ تفتیش تن 5  5993  چین

امور مالی و حسابی )عواید و  تن 8  5/5/5993 به مدت یک ماه اندونیزیا
-5923های  مصارف( سال

سفارت افغانی  5929اخیر 
 درجاگارتا پایتختاندونیزیا.

22 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  89/2/5993 83/9/5993 قزاقستان
سفارت افغانی مقیم در 

 قزاقستان

22 

 27 سفر مطالعاتی تن 1 تن 8 9/9/5993 51/9/5993 ترکیه

غرض اخذ ویزه کشور  تن 5  9/55/5993 2/55/5993 پاکستان
 مالیزیا

23 

اشتراک در یک برنامه  تن 85  55/55/5993 82/55/5993 مالیزیا
آموزشی تحت عنوان بازرسی 

 بر اساس خطر

23 

اشتراک دردوازدهمین اسامبله  تن 8  53/58/5993 54/58/5993 هندوستان
سازمان اسوسای و پنجمین 
سمپوزیم سازمان متذکره 
تحت عنوان یکسان سازی 

معیارات بین المللی نهادهای 
 عالی تفتیش.

11 

 مجموع 23 1 72جمعاً 
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 2831کورس های آموزشی مسلکی تفتیش طی سال 

تاریخ  تاریخ ختم مالحظات
 شروع

تعداد  سایر ادارات
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

شماره کورس مسلکی تفتیش
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

لیول دوم محاسبه و  55 55    5993 5993 
 وزارت مالیه تفتش

2 

ورکشاپ یک روزه پالن  85 85 6   6/4/5993 6/4/5993 
 گذاری تفتیش

1 

مبارزه علیه فساد اداری  83 51 1   85/9/5993 88/9/5993 
 GIZپروژه 

8 

دور دوم مبازه علیه فساد  9 8 5   85/6/5993 88/6/5993 
 GIZاداری پروژه 

4 

 2 آموزشی بودجهکورس  9 9    2/9/5993 51/9/5993 

 مجموع 71 23 21     

 2831های آموزشی انستیتوت خدمات ملی طی سال  برنامه

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 شماره برنامه

 2 های کمپیوتر و انگلیسی مهارت 9 5 8 55/53/5929 22/2/2831

 1 ابتداییتدارکات دور  8 5 5 9/8/5993 24/1/2831

 8 پالیسی عامه و حکومت داری خوب 5 5  84/8/5993 13/1/2831

 4 مقدماتی رهبری 5 5  55/8/5993 13/1/2831

 2 مقدماتی رهبری 8 8  59/9/5993 81/3/2831

 2 ویژه تدارکات 55 55  85/2/5993 11/3/2831

 7 استراتیژی، پالیسی و رهبری 9 9  59/58/5993 14/21/2831

 3 مدیریت منابع بشری 9 5 8 59/58/5993 14/21/2831

 3 مدیریت پروژه 9 5 8 59/58/5993 14/21/2831

 21 مدیریت مالی 9 9  59/58/5993 14/21/2831

 22 مدیریت تهیه و تدارکات 9 9  59/58/5993 14/21/2831

 مجموع تن 42 84 7  
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 :تفتیش ساحوی های زون ایجاد

 .از عبارتند که زون چهار برای والیتی بست ١1 بار اولین برای ٥٣91 سال تشکل در       

 .بلخ والیت در شمال تفتیش زون -٥

 .ننگرهار والیت در شرق تفتیش زون  -١

 .قندهار والیت در جنوب تفتیش زون  -٣

 .هرات والیت در غرب جنوب تفتیش زون -٣

 :سوپراسکیل معاش استثنایی امتیاز

 معرفی تفتیش و کنترول اداره مفتشین و آمرین ازروسا، تن ١9 تعداد ٥٣91 درسال

 سوپراسکیل معاش شامل اداری اصالحات مستقل کمیسیون منظوری از بعد و گردید

 .گردیدند

  

 2831کورس های آموزشی کمپیوتر طی سال 

 شماره برنامه تعداد مجموعی تعداد مردها ها تعداد زن مالحظات

 2 ویندوز تن 58 تن 53 تن 8 

 1 ورد تن 93 تن 88 تن 2 

 8 مجموع 41 81 21 
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 2932 درسال وتفتیش کنترول اداره

 بست ٥٣مامور، بست ٣٣٣ ازجمله: بست ٣٣١ والیتی و مرکزی کارکنان تشکیل اصل

 .اجیر بست ٣6 و نظامی بست ٣ ملکی، خدمات

 بست دو( اداره مقام) رتبه خارج بست یک ٥٣9٥ سال درتشکیل: مامورین دربخش

 دوم، رتبه بست( ٥1١) اول، رتبه بست( ٥٥) رتبه، فوق بست( ١) ،(معاونین) رتبه مافوق

 رتبه بست( ٥١) پنجم، رتبه بست( ٥١) چهارم، رتبه بست( ١9) سوم، رتبه بست( ٣6)

( ١٣١) جمعاً نهم رتبه بست( ٥) هشتم، رتبه بست( ٣) هفتم، رتبه بست( ١1) ششم،

 .گردید می بست

 معاش و رتب پروسه بشری منابع آمریت تشکیل(: ومعاش رتب) ملکی خدمات کارکنان

 ٥ششم، بست ٥ پنجم، بست ١چهارم، بست ٣ سوم، بست یک گرفت قرار ذیل طور

 .بست( ٥٣) جمعا هشتم بست ٥ و هفتم بست

 بست( ٣) جمعاً دگرمن بست یک و دگروال بست یک جنرال، برید بست یک: نظامی دربخش

 .گردید می

( ٥١) سوم، درجه بست( ١٣) دوم، درجه بست( ٥١) اجیران، دربخش: اجیران دربخش

 .گردید می بست( ١١( )جمعاً) ششم، درجه بست( ٣) چهارم، درجه بست

 بست ٥٣سوم، رتبه بست ١1چهارم، رتبه بست ٥١ اول، رتبه بست ٣ :والیتی مامورین

  .بست( ١٥) جمعا پنجم رتبه بست ٥ و چهارم

   چهارم درجه بست ٥١ :والیتی اجیران      

( تن ٥9) اناث کارمندان ،(تن ١٣9) ذکور کارمندان: والیت و مرکز در موجود کارکنان

 (تن ٣٥٣) جمعاً( تن ٣) اناث اجیران ،(تن ١6) ذکور اجیران

  بست ٥٥١:والیات و مرکز کمبود       
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  اداره تشکیالتی ساختار در تغییرات و افراد گزینش

  اداره ٥٣9٥ سال درتشکیل بست ٥11 ایزاد  -٥

 محترم مقام ١٣/٥/٥٣9٥ مورخ ١1٣ حکم ذریعه داد سخی فرزند سخی محمد سلطان -١

 و گردید مقرر نظارت و کنترول تفتیش رئیس حیث به دوم بست در جمهوری ریاست

 تفتیش ریاست با نظارت و کنترول ریاست معاش و رتب جدید سیستم تطبیق از بعد

 محمود سلطان محترم. گردید مدغم وکیفیت کنترول و داخلی تفتیش ریاست بنام داخلی

 .شد داده انتقال داخلی تفتیش آمر سوم بست در سخی

 جمعاً که نظامی بست ٣ ملکی، خدمات کارکنان تن ٣١9 کمیت به ٥٣9٥ سال تشکیل  -٣

 ریاست محترم مقام ٥٥/١/٥٣9٥ مورخ ١9٥٥ شماره حکم ذریعه شد می بست ٣٣١

 .قرارگرفت ومعاش رتب جدید سیستم پوشش تحت جمهوری

 .کرد ارتقا بشری منابع ریاست به بشری منابع آمریت تشکیل ٥٣9٥ سال تشکیل در  -٣

 ادارات تفتیش ریاست تشکیل ازداخل شاروالیها تفتیش ریاست ٥٣9٥ سال تشکیل در -١

 .گردید ایجاد جدیداً هم عواید تفتیش ریاست و گردید لغو محلی بودجوی

 .نمود ارتقا مالی ریاست به مالی آمریت  -6

 مدغم محیطی و عملکرد تفتیش های آمریت ٥٣9٥ سال معاش و رتب تشکیل در  -١

  .گردید مسمی محیطی و عملکرد تفتیش آمریت بنام گردید؛

 منفک بست از ٥٣9٥/ ١9/6 تاریخ به غیابت نسبت محمدیونس فرزند جالل یوسف محمد  -٣

 .گردید

 ٣1/٥1/٥٣91 مورخ 661١ شماره حکم ذریعه بیگ قره فرزند ایزدیار نورالرحمن محترم -9

 .گردید دفترمقرر رئیس حیث به جمهوری ریاست محترم مقام

 محترم مقام ١9/9/٥٣91 مورخ ١99١ حکم ذریعه اهلل جبیب فرزند محب اهللمحب محترم -٥1

 .گردید مقرر آزاد رقابت طریق از هاشاروالی تفتیش ریاست دربست جمهوری ریاست

 مقام ١٣/٥1/٥٣9٥ مورخ 6٣١٥ حکم ذریعه نیازمحمد فرزند دالور محمدهاشم محترم  -٥٥

 .گردید مقرر عواید تفتیش رئیس حیث به جمهوری ریاست محترم
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 به اداره محترم مقام ٣1/٣/٥٣9٥ مورخ ٣١٥ حکم ذریعه اهلل امان فرزند نویداهلل محترم  -٥١

 .گردید مقرر آزاد رقابت ازطریق معلوماتی آمرتکنالوژی حیث

 :وتفتیش کنترول دراداره ومعاش رتب جدید سیستم تطبیق

 تطبیق تیم توسط ٥٣91 سال دلو ٥١ تاریخ به معاش و رتب جدید سیستم تطبیق برنامه

 تفتیش عالی اداره در ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون معاش و رتب

 تطبیق مشترک کمیته» یک در اداره این بشری منابع آمریت همکاری با مشترک طور به

 .یافت آغاز ریاست ذیربط مسئوالن تخنیکی و مفید نظریات گرفتن و «معاش و رتب

 :تغییرات عمده دالیل

 از یکی کارکنان وظایف الیحه ساختن معیاری و ادارات تشکیل بازنگری که است واضح

 با همزمان زیرا گردد؛ می تلقی کشور اداری نظام اصالح امر در ارزنده و مهم وظایف

 عالی ساختاراداره کشور، اقتصادی و سیاسی ساحات در جدید تحوالت و ها پیشرفت

 گرفته قرار اداره این برابر در که نبود جدید روزافزون های نیازمندی به پاسخگو تفتیش

  .است

 حجم بنابرافزایش بست ٥11 تعداد وتفتیش کنترول ادازه ٥٣9٥ سال درتشکیل: نوت

 اداره تعمیر وافتتاح ها بازرسی توسعه و تفتیش ی ها زون تشکیل انکشاف اداره وظایف

 .گرفت صورت ایزاد وتفتیش کنترول
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 2932 سال طی ظرفیت وارتقای آموزشی های برنامه

 های کورس اداره کارمندان و مفتشین ظرفیت ارتقای منظور به ٥٣9٥ سال در تفتیش عالی اداره

 در ظرفیت ارتقای و آموزش جهت را کارمندان از تن ٣6 تعداد که تدویرنموده را آموزشی

 اعزام کشور از خارج به مطالعاتی سفرهای سیمینارها، ها، ورکشاپ مسلکی، آموزشی کورسهای

 آموزشی های برنامه و تن ٥١٥ تعداد اداره در تفتیش مسلکی های کورس در از همچنان. اند نموده

 مختلف های برنامه در تن ٥1 تعداد گردید،¬می تدویر ملکی خدمات انستیتوت طریق از که

 .نمودند کسب آموزش

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

شماره نگنموضوع تری
 

ورکشاپ تحت عنوان ارزیابی  تن 9 تن 5 59/5/5995 5/8/5995 ویتنام
های نهادهای عالی  نیازمندی

ادارت تفتیش  تفتیش با شرکت
افغانستان، بنگله دیش، کمبودیا، 
جمهوری دموکراتیک الوس، 

 منگولیا، فلیپین و ویتنام.

5 

اشتراک در برنامه بررسی  تن 58  5/9/5995 55/9/5995 هندوستان
های مالی حساب قطیعه  صورت

IDI 

8 

برنامه آموزشی تحت عنوان  تن 8    هندوستان
 تفتیش عملکرد

9 

اشتراک در کورس آموزشی  تن 8    ایران
 تفتیش عملکرد

4 

اشتراک در پروگرام آموزشی  تن 5  5/9/5995 52/9/5995 جاپان
Government Audit For 

Senior Auditors 

1 

 اشتراک در برنامه تحت عنوان تن 5  4/4/5995 84/4/5995 جاپان
Government Audit on 
public Construction 

work 

6 

جهت بررسی امور مالی و  تن 8  5995سرطان  ماه به مدت یک آلمان
حسابی )عواید و مصارف( 

 5993الی  5921های  سال
سفارت افغانی مقیم المان و 

 قونسلگری آن در بن.

5 

جهت اشتراک در سمیناری  تن 8  82/4/5995 89/4/5995 روسیه 2 
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 تعداد جندر بخش ظرفیت ارتقای جهت USID موسسه با ای توافقنامه طی تفتیش عالی اداره

 یک در بودند گردیده فارغ عالی تحصیالت موسسات از که را کارآموز جوان دختران از تن ٥9

 نیز تصدیقنامه ششماهه آموزشی دوره ختم در که قراردادند آموزشی تحت ششماهه آموزش دوره

 .شد داده برایشان

  

تحت عنوان تطبیق معیارات 
نهادهای عالی تفتیش با معیارات 

 انتوسای.تفتیش 

جهت اشتراک در ورکشاپی  تن 9 تن 5 9/6/5995 56/6/5995 منگولیا
تحت عنوان جلسه بررسی و 

ورکشاپ پالنگذاری استراتیژیک 
-IDI یهمکاربرای بر نامۀ 

ASOSAI  پیرامون تطبیق پالن
 استراتیژیک.

9 

جهت اشتراک در دوم ترینینگ  تن 5  9/5/5995  ترکیه
CIO 

53 

برنامه پایانی تدوین پالن  تن 9  81/9/5995  کمبودیا
 استراتیژیک ادارات عالی تفتیش

55 

اشتراک در کورس آموزشی  تن 5  1/2/5995 5/53/5995 هندوستان
تحت عنوان پالنگذاری، ارزیابی. 

 های برق مدیریت مالی پروژه

58 

امور مالی و حسابی )عواید و  تن 8  59/53/5995 به مدت یک ماه قطر
الی  5923های  مصارف( سال

 سفارت افغانی مقیم قطر. 5929

59 

جهت اشتراک درورکشاپ  تن 5  2/58/5995 55/58/5995 کمبودیا
Management9i 

54 

 مجموع 82 2   
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 2932 سال طی مفتشین و کارمندان خارجی سفرهای جدول

 

 

 

 زنان نقش» برنامه برای USAID و اداره بین همکاری نامه موافقتاداره عالی تفتیش  

 بردن باال پروژه این هدف. «رسانید امضا به را حکومت در زنان نقش برنامه مورد در  درحکومت

 برنامه نمودن برآورده و زنان ظرفیت ارتقای سکتورخصوصی، و حکومت سکتور در زنان اشتراک

 های وخانم ها دوشیزه ترغیب و تشویق با آن اساس به تا است شده خوانده افغانستان ملی انکشاف

 فراهم سکتورخصوصی و ادارات در کار زمنیه اند؛ گردیده فارغ ها پوهنتون از جدیداً که جوان

  .شود

 2832کورس های آموزشی مسلکی تفتیش طی سال 

تاریخ  ختمتاریخ  مالحظات
 شروع

تعداد  سایر ادارات
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

شماره کورس مسلکی تفتیش
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

 2 گرنت های بانک جهانی 55 55    55/9/5995 81/9/5995 

استندرد های بین المللی  83 59 5   82/9/5995 93/9/5995 
IPSAS 

1 

سیمنارنقش مفتشن در  45   46 5 82/4/5995 82/4/5995 
 ارتقای کنترول داخلی

8 

چگونگی تفتیش پروژه  89 89    4/6/5995 4/6/5995 
ARTF-RC 

4 

 2 کورس پالنگذاری تفتیش 83 55 9   1/53/5995 9/53/5995 

 مجموع 212 71 4 42 2   

 2832های آموزشی انستیوت خدمات ملکی طی سال  برنامه

تعداد  تاریخ شروع ختم تاریخ
 ها زن

 تعداد
 مردها

تعداد 
 مجموعی

 شماره کورس مسلکی تفتیش

 2 استراتیژی، پالیسی و رهبری 5 5  51/5/5995 8/3/2832

 1 مدیریت منابع بشری دور دوم 9 5 8 51/5/5995 8/3/2832

 8 مدیریت پروژه 8 5 5 51/5/5995 8/3/2832

 4 مالیمدیریت  8 8  51/5/5995 8/3/2832

 2 مدیریت تهیه و تدارکات 8 8  51/5/5995 8/3/2832

 مجموع 21 3 8  
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 در ماه شش مدت برای را کارآموزان این از تن ١1 جمعاً تعداد دوره دو در تفتیش عالی اداره

 دوره اخیر در که قرارداد مسلکی های آموزش تحت تفتیش عالی اداره مختلف های بخش

 .گردید توزیع برایشان نیز فراغت های نامه تصدیق کارآموزی

 

 

  

 22/2/2831الی  22/7/2832که از تاریخ  USAIDآموزش شش ماهه دوراول دختران کارآموزان که توسط موسسه 

شماره
 

 مالحظات تاریخ ختم تاریخ شروع وظیفه شهرت

 ولد اسم

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز سید شاه محمود مهناز 2

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز محمد امین بصیره 1

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز حیات اهلل بیگم نساء 8

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز محمد علی فرحناز 4

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز غالم حیدر فرزانه 2

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز محمد صادق فریبا 2

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز محمد حسن شمایل 7

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز رحیممحمد  نرگس 3

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز سید عثمان نادیه 3

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز عبدالقدوس مرضیه 21

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز قیام الدین گیتی 22

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز زمری ممله 21

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز عبدالرحیم نادیه 28

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز محمد عثمان روبینا 24

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز عبدالوهاب وحیده محک 22

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز خواجه مسعود قدسیه 22

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز محمد حسین حنیفه 27

  55/5/5998 55/5/5995 کارآموز شاه ولی لیتا 23

  22/2/2831 22/7/2832 کارآموز غالم محمد فرشته 23
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 :سوپراسکیل معاش استثنایی امتیاز

 معاش استثنایی امتیاز به تفتیش عالی اداره کارمندان و مفتشین از تن ١٣ تعداد ٥٣9٥ سال در

 پروگرام شامل اداری، اصالحات مستقل کمیسیون منظوری از بعد که گردیدند معرفی سوپراسکیل

 .گردد می اجرا 9111119 کود از ٥٣9٥ سال عقرب اول از مذکور های معاش که گردیدند؛ متذکره

 (HRMIS)دیتابیس بشری منابع معلومات مدیریت سیستم اهمیت

 مدارکی و اسناد تنظیم و ترتیب اساسی، و عمده ازمسایل یکی اداره، در که است روشن

 سیستم منظور این به. است اهمیت قابل خیلی کارکنان معنوی و مادی حیات در که باشد می

 استمرار مداومت، منظور به اسناد نگهداری و حفظ برای( دیتابیس) بشری منابع معلومات مدیریت

 از بهتر استفاده زمینه تواند می طرف یکی اداره در نظر و عمل وحدت ایجاد و اجراات تسریع و

 باید کارکنان و مسووالن هویت تثبیت جهت دیگر، جانب از. ببخشد تسهیل مابعد برای را اسناد

 .گردد نگهداری طورمنظم به دیتابیس داخل در و شده ثبت اداره در اسناد تمام

 گفته به و قرارگیرد دسترس در زودی به باید اسناد که کند می حکم اداری سیستم اصول

 دیده پس «قرارگیرد دسترس در ضرورت موقع در که است آن دیتا بهترین» اداره علم دانشمندان

 .باشد می اداره حافظه و مغز مفهوم به ها دراداره دیتابیس سیستم موجودیت که شود می

 عالی دراداره بشری منابع معلومات سیستم (HRMIS) سیستم تطبیق نامه تفاهم امضای

 :آن مزیت و تفتیش

( جانبین نامه تفاهم) تفتیش عالی واداره ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون

 تطبیق جهت بشری منابع معلومات مدیریت نگهداشتن فعال و تکمیل بر مبنی مشترک هدف دارای

 و طرح آن، افراد و اداره ساختار در تغییر مدیریت تطبیق کشور، عامه اداره اصالح های برنامه

 های برنامه از حمایت زمینه در بشری منابع پالنگذاری بشری، منابع انکشاف و ها پالسی تدوین

 باکیفیت و موثر عامه اداره یک آوردن میان به و عامه خدمات عرضه بهبود دولت، استراتیژیک

 .باشد می

 مارچ ماه با مطابق ٥٣9٥ سال حوت دربرج بشری منابع مدیریت سیستم تطبیق نامه تفاهم 

 .گردید امضا اداری اصالحات مستقل کمیسیون و تفتیش عالی اداره مابین فی ١1٥٣



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   855 

 2931 درسال تفتیش عالی اداره

 درتحول همواره ها بازرسی وگسترش اداره وظیفوی ماهیت به توجه با تفتیش عالی اداره تشکیل

 .گردید ارایه ذیل صورت به اداره تشکیل ٥٣9١ درسال که بوده

 ٣ملکی، خدمات کارکنان تن ٣١9رتبه، عالی مقامات کارکنان بست ٣ ازجمله: بست ٣٣١ تشکیل اصل

 .نظامی بست

  مرکزی بخش در

 مافوق بست ١ و( تفتیش عالی اداره مقام) رتبه خارج بست یک: دولتی رتبه عالی مقامات کارکنان

 (اداره معاونین) رتبه

 رتبه بست ١6سوم، رتبه بست ٥٥٥دوم، رتبه بست ٥٣ ازجمله: بست ٣66 ملکی خدمات کارکنان

 .هشتم رتبه بست ٣ و هفتم رتبه بست 6١ چهارم،

 .دگرمن بست ویک دگروال بست یک جنرال، برید بست یک ازجمله: بست ٣ نظامی کارکنان

 .چهارم رتبه بست ١6 سوم، رتبه بست ٥١ دوم، رتبه بست ٣ ازجمله: بست 6٣ والیتی کارکنان

 :موجود کارمندان

 جمعاً( تن ٣) اناث اجیران ،(تن 6١) ذکور اجیران( تن ١6) اناث کارمندان ،(تن ١١١) ذکور کارمندان

 ن(ت ٣٣١)

  تشکیالتی تغییرات بست ٣٣:کمبود

 ٥٣/١/٥٣9١ مورخ ٣١1٣ مورخ شماره حکم ذریعه سیداحمد فرزند پویا وحیداهلل محترم  -٥

 .گردید مقرر مالی رئیس حیث به جمهوری ریاست محترم مقام

 محترم مقام ١/١/٥٣9١ مورخ ١٣1٥ حکم ذریعه داود محمد فرزند سحر محمدنسیم محترم -١

 .گردید مقرر آزاد رقابت طریق از حقوقی مشاور حیث به جمهوری ریاست

 

 



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   858 

 5831 سال تیتشکیال چارت

 2931 سال در کارمندان ظرفیت ارتقای های برنامه

 های برنامه اداره آموزشی پالیسی مطابق ٥٣9١ سال طی تفتیش عالی اداره منابع ریاست

 ظرفیت ارتقای در شک بدون که تدویرنموده آموزشی پالن به مطابق را تفتیش مسلکی آموزشی

 های برنامه در آموزش جهت تن ٥1١ تعداد ٥٣9١ درسال .است موثربوده کارمندان و مفتشین

 ،گردید کشوراغزام خارج به خانه سفارت بازرسی و ها ورکشاپ سیمینارها، تفتیش، آموزشی

 اداره میان نامه توافق اساس به  USAID موسسه طریق از دختر کارآموزان از تن ١ تعداد برعالوه

 از تن ١کارآموزی، ششماهه دوره نمودن سپری جهت دوم دردوره متذکره موسسه و تفتیش عالی

 نمودن سپردی منظور به حسابداری انستیتوت از تن ٣ و کابل پوهنتون دانشگاه اقتصاد دانشکده
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 برایشان نیز تصدیقنامه کارآموزی دوره نمودن سپری از بعد که بود شده معرفی کارآموزی دوره

 .است شده داده نشان زیر های درجدول فوق جزئیات. گردید توزیع

 2831کورس های آموزشی خارج از کشور طی سال 

تعداد  تاریخ شروع تاریخ ختم کشور
 ها زن

تعداد 
 مردها

شماره موضوع ترینگ
 

 2 سفر مطالعاتی تن 8  89/55/5998 93/55/5998 آسترالیا

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  55/8/5998 58/9/5998 تاجکستان
)عواید و مصارف( نه ماهه سال 

های نظامی،  نمایندگی 5995
ترانسپورتی مقیم تاجکستان و 

قونسلگری افغانستان در خاروغ 
 طی.

1 

جهت اشتراک در پانزدهمین  تن 8  59/9/5998 56/9/5998 استونیا
اجالس گروپ کاری تفتیش 

 51Meetingمحیطی انتوسای 

of the INTOSAI 
Working Group on 

Environmental 
Auditing (WGEA)  در

 گردد. کشور استونیا برگزار می

8 

اشتراک در بیست و یکمین  9    چین
 کنگرس سازمان انتوسای

4 

امور مالی و حسابی )عواید و  تن 8  89/8/5998 84/9/5998 ترکیه
الی  5922مصارف( سالهای 

سفارت افغانستان مقیم در  5995
ترکیه، قنسلگری افغانی در 

استانبول، اتشه فرهنگی، اتشه 
 نظامی و اتشه تجارتی در ترکیه.

2 

 2 سفر مطالعاتی تن 5 تن 9 4/4/5998 55/4/5998 مالیزیا

حسابی سال بررسی امور مالی و  تن 8  5998  روسیه
سفارت افغانی  5995الی  5922

 مقیم کشور فدریشن روسیه.

7 

 3 ورکشاپ تفتیش تن 8  9/1/5998 4/1/5998 سریالنکا

اشتراک در پروگرام آموزشی  تن 85  95/4/5998 59/1/5998 هندوستان
پیرامون تفتیش عملکرد تمویل 

 کننده بانک جهانی

3 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  88/1/5998 88/6/5998 انگلستان
 سفارت افغانستان مقیم لندن

21 
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 2931 سال در کارمندان ظرفیت ارتقای های برنامه

 های برنامه اداره آموزشی پالیسی مطابق ٥٣9١ سال طی تفتیش عالی اداره منابع ریاست

 ظرفیت ارتقای در شک بدون که نموده تدویر آموزشی پالن به مطابق را تفتیش مسلکی آموزشی

 های برنامه در آموزش جهت تن ٥1١ تعداد ٥٣9١ درسال است بوده موثر کارمندان و مفتشین

اشتراک در سیمینار آموزشی  تن 5  83/2/5998 84/2/5998 کوریا
Audit of Disaster 

Management Practice 

22 

پروگرام آموزشی تفتیش رعایت  تن 89 تن 8 56/53/5998 85/53/5998 هندوستا
 قوانین و مقررات

21 

 28 پروگرام آموزشی مسلکی تفتیش تن 8    هند

پروگرام آموزشی دولت و ملت  تن 8  89/5/5998 53/2/5998 آذربایجان
 سازی در مرحله انتقال

24 

اشتراک در پروگرام آموزشی  تن 9  9/5/5998 85/5/5998 هند
 تفتیش محیطی

22 

اشتراک در پروگرام آموزشی  تن 8  85/2/5998 51/9/5998 هند
 عامهمدیریت مصارف 

22 

بازرسی امور مالی و حسابی  تن 8  2/2/5998 2/9/5998 عمان
 سفارت افغانستان مقیم عمان

27 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5998  عربستان
سفارت افغانستان مقیم کشور 

 عربستان سعودی

23 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5998  کانادا
 سفارت افغانستان مقیم کانادا

23 

 11 سفر مطالعاتی کشور ترکیه تن 5  85/55/5998 82/55/5998 ترکیه

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5998  هند
سفارت افغانستان مقیم 

 هندوستان

12 

بررسی امور مالی و حسابی  تن 8  5998  فرانسه
 سفارت افغانستان مقیم فرانسه

11 

ورکشاپ آموزشی اشتراک در  تن 5  86/5/5998 1/2/5998 تایلند
 تفتیش عملکرد

18 

 Performance تن 8  1/53/5998 55/53/5998 بوتان
Management Farm 

Work (PMF) 

14 

 12 پروگرام آموزشی مدیریت مالی تن 5  85/55/5998 82/58/5998 هند

 مجموع 217 2   
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. اند نموده سفر کشور از خارج به خانه سفارت بازرسی و ها ورکشاپ سیمینارها، تفتیش، آموزشی

 ششماهه دوره نمودن سپری جهت USIAD موسسه از دختر کارآموزان از تن ١ تعداد چنان هم

 به حسابداری انستیتوت از تن ٣ و کابل پوهنتون دانشگاه اقتصاد دانشکده از تن ١کارآموزی،

 کارآموزی دوره نمودن سپری از بعد که بود شده معرفی کارآموزی دوره نمودن سپردی منظور

 .گردید توزیع برایشان نیز تصدیقنامه

 2831کورس های آموزشی مسلکی تفتیش طی سال 

تعداد  سایر ادارات تاریخ شروع تاریخ ختم
 ها زن

تعداد 
 مردها

تعداد 
 مجموعی

شماره کورس مسلکی تفتیش
 

تعداد 
 ها زن

تعداد 
 مردها

 2 پالنگذاری تفتیش گروپ اول 59 59    89/8/5998 13/1/2831

 1 پالنگذاری تفتیش گروپ دوم 54 54    93/8/5998 81/1/2831

 8 پالنگذاری تفتیش گروپ سوم 59 59    95/8/5998 82/1/2831
پالنگذاری تفتیش گروپ  59 55 8   5/9/5998 2/8/2831

 چهارم
4 

 2 تفتیش گروپ اول گزارشدهی 85 59 8 6  8/4/5998 1/4/2831
 2 گزارشدهی تفتیش گروپ دوم 84 56  2  9/4/5998 8/4/2831
 7 گزارشدهی تفتیش گروپ سوم 85 51  6  4/4/5998 4/4/2831
گزارشدهی تفتیش گروپ  86 56  9 5 1/4/5998 2/4/2831

 چهارم
3 

 3 تفتیش عملکرد 81 84 5   5/1/5998 27/2/2831
تفتیش استندرد های بین  54 53  4  9/6/5998 8/2/2831

 المللی انتوسای گروپ اول
21 

تفتیش استندرد های بین  59 2 8 9  4/6/5998 4/2/2831
 المللی انتوسای گروپ دوم

22 

تفتیش استندرد های بین  52 53  2  1/6/5998 2/2/2831
 المللی انتوسای گروپ سوم

21 

بین تفتیش استندرد های  55 58  1  6/6/5998 2/2/2831
 المللی انتوسای گروپ چهارم

28 

 24 تفتیش محیطی 86 81 5   58/6/5998 11/2/2831
 22 معیارات تفتیش انتوسای 85 81 8   89/5/5998 17/7/2831

کورس شش ماه انگلیسی،  93 82 8   56/6/5998 ادامه دارد
 کمپیوتر و مسلکی تفتیش

22 

آموزشی انواع تفتیش کورس  583 552 8   55/2/5998 81/3/2831
 یک و نیم ماهه

27 

کورس آموزشی مسلکی  59 2 1   5/53/5998 ادامه دارد
 تفتیش، انگلیسی و کمپیوتر

23 

سیمینار تفتیش رعایت قوانین  98 93 8   54/55/5998 24/22/2831
 ARTFو مقررات و 

23 
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سیمینار تفتیش رعایت قوانین  21 29 8   89/55/5998 18/22/2831
 ARTFو مقررات و 

11 

  تن 272 874 18 22 2  

جهت سپری نمودن دوره کارآموزی به اداره عالی تفتیش  3/3/2831الی  3/7/2831کارآموزان اداره حسابداری که از تاریخ 
 .شدندمعرفی 

شماره
 

 تاریخ ختم تاریخ شروع وظیفه شهرت

 ولد اسم

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز ابراهیم زهرا 2

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز صالح محمد گلثوم 1

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز عبداالحمد نوریه 8

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز اسداهلل بهرام 4

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز اقبال حبیب اهلل 2

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز محمد رضأ علی رضأ 2

 3/3/2831 2/5/5998 کارآموز عبداهلل محمد رضأ 7

 3/3/2831 3/7/2831 کارآموز رحمت علی مختار 3

جهت سپری نمودن دوره کارآموزی به اداره  21/22/2831الی  2/21/2831دوتن ازکارآموزان پوهنحی اقتصاد که از تاریخ 
 .شیتفتعالی 

شماره
 

 ختمتاریخ  تاریخ شروع وظیفه شهرت

 ولد اسم

 21/22/2831 5/53/5998 کارآموز احمد خان احمد خالد 2

 محمد عارف محمد شفیع 1

جهت سپری نمودن. دوره کارآموزی به  7/2/2831الی  7/22/2832که از تاریخ  USAIDگروپ دوم کارآموزان موسسه 
 .شیتفتاداره عالی 

شماره
 

 تاریخ ختم تاریخ شروع وظیفه شهرت

 ولد اسم

 7/2/2831 5/55/5995 کارآموز نصیر احمد میالن شیرزاد 2

 7/2/2831 5/55/5995 کارآموز محمد همایون دیبا یوسفزی 1

 7/2/2831 5/55/5995 کارآموز بصیر احمد شیوا درویش 8

 7/2/2831 5/55/5995 کارآموز شاه محمود پلوشه توخی 4

 7/2/2831 5/55/5995 کارآموز سمیع اهلل شکیبا شمس 2

 7/2/2831 5/55/5995 کارآموز عوض علی روهینا رستگار 2

 7/2/2831 7/22/2832 کارآموز رمضان علی نجیبه رضایی 7
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 :سوپراسکیل معاش به معرفی

 و بلخ والیات تفتیش ریاست روسای از تن دو شمول به تفتیش عالی اداره ازکارمندان تن 9 معرفی

 .سوپراسکیل معاش به هرات

 سوپراسکیل معاش شامل ٥٣9١ اخیرسال الی تفتیش عالی اداره کارمندان از تن 6٣ تعدادً جمعا

 .اند گردیده

 :تفیش عالی اداره آموزشی دیتابس ایجاد

 و منظورآموزش به طرف این به ٥٣٣٥ سال از تفتش عالی اداره رهبری محترم مقام توجه اثر به

 درزمینه تا است گرفته صورت تالش همواره اداره، کارمندان و مفتشین مسلکی ظرفیت بردن بلند

 مفتشین و کارمندان اکثر منظور این به. گردد مساعد اداره کارمندان مسلکی ظرفیت ارتقای های

 که اند گردیده معرفی اداره خارج و داخل در آموزشی های برنامه و سیمینارها ورکشاپ، به اداره

 منظور همین به. اند دیده الذکرآموزش فوق های برنامه در اداره وکارمندان اکثرمفتشین خوشبختانه

 های آموزش مورد در توان می سادگی بسیاربه و گردیده تکمیل بشری منابع آموزشی دیتابیس

 .نمود حاصل معلومات اند دیده آموزش کارمندان که آموزشی های برنامه و خارجی و داخلی
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 فصل دوم  

 نگاهی به کارکردها و دستاوردها در حوزه مالی و اداری

رات در نظام سیاسی یتاسیس الی اکنون با توجه به تغی لی تفتیش از بدوکه اداره عا طوری همان

کشور همواره دستخوش تغییراتی گردیده است، تشکیالت اداره عالی تفتـیش نیـز متناسـب بـه آن     

بوده است. اجراات امور مالی و بودجه اداره عالی تفتیش طـی سـالیان   افزایش و یا کاهش را شاهد 

بـا بوجـود آمـدن رژیـم      ؛ ومتمادی الی روی کار آمدن رژیم طالبان از طریق صدارت عظمی وقت

النشـای شـورای   ااجراات مالی و بودجه اداره عالی تفتیش از طریـق اداره امـور و دار   ٥٣٣٥طالبان 

اجـرا گردیـده    ؛اداره استقاللیت خویش را بدسـت نیـاورده بـود    که هنوز وزیران صورت میگرفت

( مـورخ  ٥6١است. با روی کار آمدن دولـت انتقـالی اسـالمی افغانسـتان نظـر بـه فرمـان شـماره )        

ـوکات چـ  عالی تفتیش منحیث واحد مسـتقل در  اداره، مقام عالی ریاست دولت انتقالی ٥٣٣٥/9/9

شریف شریفی عمال به فعالیت آغاز نموده، محمد ت تحت ریاست پوهندوی دوکتورتشکیالت دول

 . امور حسب فرمان فوق اجرا میگردیداداری آن کمافی السابق از اداره  اما اجراات مالی و

بـا  فغانستان، اداره عـالی تفتـیش   دولت انتقالی اسالمی ا ١٣/٥١/٥٣٣١( مورخ ٥١6باالثر فرمان شماره )

منحیث واحد اول مسـتقل بودجـوی    ٥٣٣٣یخ اول حمل سال از تار اختصاص بودجه ای برای اداره عمال

که امور مالی و اداری آن توسط آمریت مالی و اداری الـی سـال    در تشکیالت عمومی دولت شامل گردید

به پیش برده می شد. بعد از بوجود آمدن سیستم رتب و معاشات بست آمریـت مـالی و اداری کـه     ٥٣9٥

با توجه به تغییراتـی   ٥٣9٥شت، به ریاست مالی و اداری از شروع سال قبال امور مالی واداری را بدوش دا

شامل گردیده است. اکنون تمام امور مالی، بودجه و محاسبه، امور خدماتی و  ؛که در تشکیالت بوجود آمده

 تدارکاتی توسط ریاست مالی و اداری تنظیم و اداره میگردد.
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دی و انکشافی در اداره عالی تفتیش به تفکیک سال در زیر نشان داده شده استچگونگی مصرف بودجه عا  

 

 

 ارقام به افغانی() 2931الی  2939چگونگی اجراات مالی بودجه عادی از سال 

تخصیصات صادر  بودجه منظور شده سالها
 شده

فیصدی  باقیمانده از بودجه مصارف تحقق یافته
 مصرف

2832 - - - - - 

2831 - - - - - 

2838 93،925،593533 93،925،593533 84،328،493533 6،931،963533 59 

2834 4959595945 4959595945 9456285193 958955455 59 

2832 4959155558 4959155558 4955455266 8395936 99512 

2832 64،459،195533 64،459،195533 15،128،525533 6،293،234533 29543 

2837 61،835،514533 61،835،514533 68،869،698533 8،944،588533 91549 

2833 55،886،199533 55،582،511533 62،544،363533 9،328،459533 91565 

2833 54،855،419533 54،855،445533 59،644،954533 166،199533 99584 

2831 28،456،513533 28،456،513533 59،835،495533 9،839،819533 96555 

2832 53،922،355533 53،922،355533 69،524،552533 6،639،299533 93568 

2831 582،392،812533 582،392،812533 583،123،598533 5،152،586533 94559 

 در دسترس نبوده و از طریق اداره امور و داراالنشا 2831و  2832نوت: جزئیات مالی و بودجوی سال های 
 صورت گرفته است. شورای محترم وزیران

 ارقام به افغانی() 3131الی  3131چگونگی اجراات مالی بودجه انکشافی از سال 

 سالها
بودجه منظور 

 شده
تخصیصات صادر 

 شده
مصارف تحقق 

 یافته
باقیمانده از 

 بودجه
فیصدی 
 مصرف

 مالحظات

2838 - - - - - 
از طریق اداره امور اجراات 

 صورت میگرفت

2834 - - - - - 
از طریق اداره امور اجراات 

 صورت میگرفت
2832 92،133،333 65،633،232 68،283،555 93،299،595 69552  
2832 49،933،333 46،956،813 45،954،294 8،929،549 29598  
2837 851،433،333 581،944،511 552،451،589 29،411،244 14559  
2833 915،398،333 551945195 595945955 525393469 96596  
2833 413،459،133 595،956،429526 551،991،339 818،139،353 92594  
2831 498،265،455 559،698،921 562،528،559 819،569،385 92521  
2832 996953949 531486342 25453586 895144935 84552  
2831 435595583 529535514 553452991 895958581 48545  
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 قرارداد های اداره عالی تفتیش با کمپنی های خدمات مشورتی وارتقای ظرفیت تفتیش خارجی جزئیات

شماره
 

کمپنی/ 
 قرارداد

 تفصیالت
 تاریخ قرارداد

نوع 
 اسعار

مبلغ 
ابتدایی 
 قرارداد

مبلغ مجموعی  تعدیالت
قرارداد بعد از 

 سوم دوم اول ختم آغاز تعدیالت

2 PKF 

خدمات 
مشورتی 

تقویت برای 
اداره کنترول 

 وتفتیش

93-

Sep-
38 

 مطابق
32/
35/

5925 

93- 

Sep-
31 

 مطابق
32/
35/

5924 

US
D 

825682
1559 

13
34
145
24 

  9956599595 

1 Deloitte 

ارتقای 
ظرفیت 
تفتیش 
 خارجی

55-

May
-31 

 مطابق
85/
38/

5924 

55-

May
-32 

 مطابق
88/
38/

5925 

US
D 

523926
1 

59
29
13 

  8332251 

8 PKF 

خدمات 
مشورتی 

برای تقویت 
اداره کنترول 

 و تفتیش

89-

Jan-
32 

 مطابق
35/
55/

5926 

88-

Oct-
55 

 مطابق
93/
35/

5993 

Pou
nd 

812398
1 

51 

92
51
365
81 

94
96
81 

9952595581 

4 S.N.Nand
a&co 

خدمات 
مشورتی 

تفتیش مالی 
و ارتقای 
ظرفیت 

برای اداره 
کنترول 
 تفتیش

55-

Jun-
58 

 مطابق
82/
39/

5995 

56-

Jun-
51 

 مطابق
86/
39/

5994 

US
D 

495542
4 

- - - 4955424 

2 
Cowater 

Internatio
nal Inc. 

خدمات 
مشورتی 

تفتیش مالی 
و ارتقای 
ظرفیت 

 برای

58-

Mar
-54 

 مطابق
85/
58/

5998 

55-

Mar
-55 

 مطابق
88/
58/

5991 

US
D 

499998
4 

- - - 4999984 
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 وسایط:

اداره عالی از تفتیش از آغازین سـال اسـتقاللیت بـه عنـوان واحـد مسـتقل بودجـوی در چوکـات         

 یعراده جیپ روسـی کـه از جانـب اداره محتـرم امـور و داراالنشـا       ٥1تشکیالت دولت به تعداد 

. وسایط مذکور به نسـبت اسـتهالک زمـانی و اسـتفاده     یران طور مساعدت دریافت نمودشورای وز

حمل و نقل عراده واسطه  ٣٣مزید از آنها به لیالم واگذاشته شد. بطور کل اداره عالی تفتیش دارای 

که در مرکز و والیات ) مزار شریف و ننگرهار ( بـه منظـور حمـل و     وب به خود بودهملکیت منس

 .تفاده به عمل میایداساز آن نقل کارکنان و منسوبین اداره 

 
 مالحظات نوع موتر سالها

 جیپ کاستر هوندا سوپرکشتم والگا هایس هایلکس لندکروزر کروال
مساعدت          مساعدت5 2832

 اداره امور
2831           

2838     8 
 مساعدت

مساعدت     
 اداره امور

2834         53 
 مساعدت

مساعدت 
اداره امور 
بوده و 

در قبال 
سال 
5993 
لیالم 
 گردید.

2832           

خریداری 8  2832
PKF 

     8 
 خریداری

  

2837    4 
 خریداری

 4 خریداری 8 
 خریداری

   

 5 خریداری 5   2833
 خریداری

      

2833 9 
خریداری 
PKF 

  8 
 خریداری

از طرف      
 کمپنی

2831    9 
 خریداری

      

2832           

2831    4 
 خریداری

      

  53 8 4 8 8 51 5 8 53 مجموع
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 ساختمان جدید اداره عالی تفتیش 

به  ٣1/١/٥٣91آغاز بکار و به تاریخ  ١١/٥١/٥٣٣6پروژه اعمار تعمیر اداره عالی تفتیش به تاریخ 

میلیون افغانی توسط شرکت ساختمانی افغان آسیا اعمار و به بهره برداری  ٥٣٣ارزش مجموعی 

 ( باب اتاق٣١سپرده شده  است. تعمیر اداره عالی تفتیش در پنج طبقه اعمارگردیده و دارای )

( باب ٣( باب کتابخانه، )٥( باب اتاق ضمیمه نگهداری وسایل، )١( باب حمام سونا، )١کاری، )

( باب صالون طعام ٥( باب آشپزخانه، )١( باب چایخانه، )٥1( باب اتاق پذیرش )١کنفرانس روم، )

تیل؛  ذخیره تانکپارکینگ و جنراتور خانه، ( باب اتاق مرکزگرمی، ٥( باب تحویلخانه ، )٣خوری، )

( متر مربع به شکل پخته و ١١11در مساحت ) ؛به ظرفیت پنجاه هزار لیتر اعم از دیزل و پطرول

 اساسی اعمار گردیده است.

( کیلووات؛ نیز می باشد که از ٣11به ظرفیت ) ( باب برج برق٥) هم چنین این ساختمان دارای

 . فعال شده است٥٣91سال 

 ایجاد زون های ساحوی تفتیش:

مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی  ١١/٥٥/٥٣91( مورخ ١61٣/٥66حکم شماره ) به اساس

بلخ، هرات و قندهار در چوکات  افغانستان، ایجاد زون های ساحوی تفتیش در والیات ننگرهار،

یل دفتری که بمنظور فعالیت تشکیالت اداره عالی تفتیش منظور گردیده است. تجهیزات و سا

 است. ارک دیده شدههای متذکره تهیه و تدزون

، پروژه اعمار تعمیر ریاست ساحوی زون تفتیش شمال به ارزش مجموعی قابل تذکر است

( میلیون افغانی از بودجه اخیتاری انکشافی دولت با شرکت های مشترک ساختمان افغان آسیا ٣6)

تعمیر مذکور  قرار است عقد قرارداد گردیده است. ٥١/19/٥٣9١به تاریخ JVو مطمین صاحب زاده

 گردد.بقه به شکل پخته و اساسی اعمار ( مترمربع در پنج ط١6١در مساحت موازی به )
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 تجهیزات و امکانات تهیه شده در دفاتر ساحوی اداره عالی تفتیش

ش
زونهای ساحوی تفتی

 

س
سال تاسی

 

 چگونگی ملکیت تجهیزات تهیه شده کمپیوتر

مالحظا
 ت

پ
دسکتا

پ 
پ تا

ل
 

پرنتر
 

ماشین فوتوکاپی
 

اسکنر
 

میز
چوکی 

جنراتور 
 

کوچ
قرطاسیه 

 

U
P
S

کرایه/ مبلغ 
 

ت 
ملکی

ت
اصلی/مساح

 

ننگرهار
 

5995 1 58 5 9 8 51  5 1 
43 
 قلم

1 51333  

ملکیت 
رسمی 
زون 
 ندارد

ف
مزار شری

 

5995 1 58 5 9 8 51  5 1 
43 
 قلم

1 59992 
161 
متر 
 مربع

اعمار 
تعمیر 
آن 

تحت 
کار 
 میباشد

هرا
 1 5  51 8 9 5 58 1 5998 ت

43 
 قلم

1 5333  
ملکیت 
 دولتی

قندهار
 

5998 1 58 5 9 8 51  5 1 
43 
 قلم

1 55333  
ملکیت 
 دولتی

 مجموع
8
3 

42 82 58 2 63  4 83  83    
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 معلوماتیکارکردها در حوزه تکنالوژی 

کـه   تکنالوژی معلوماتی یا فناوری طوری که به همه هویدا است یـک پدیـده نـو انکشـاف یافتـه بـوده      

 باشد.ها را تحت پوشش گرفته و به آن جوابگو می های مادی و معنوی سازمان ارزش

 یشن اداره عالی تفتیشتاریخچه مختصر در باره کمپیوتر

سـترس اداره عـالی   های جامعه بین المللـی بـه د   از کمک 5928بار یک پایه کمپیوتر در سال  اولین

در همین سال به رفت.  پیشنهادها و مکتوب به کار میها  تایپ تمام استعالمدر  که تفتیش گرفته بود

 پایه لب تاپ کمپ پک خریداری شد.  53تعداد 

که شـش   شد یاداره عالی تفتیش خریدار برای  pkfپایه کمپیوتر به کمک پروژه   ده 5929در سال 

 84 در ایـن سـال   های سکتوری توزیع شـد.  پایه دیگر آن برای ریاست 4پایه آن جهت تدویر کورس و 

 .سترس کارمندان قرار گرفتنیز به د  Dellلب تاپ پایه

پالیسـی تکنـالوژی    ؛در همین سال خوشـبختانه در اثـر کوشـش آمریـت تکنـالوژی معلومـاتی      

معلوماتی به کمک بانک جهانی و آقای جادیجا ترتیب و به مجلس اداری تقدیم شد. چون پالیسـی  

جـرا  بود در مجلس رهبری تصویب و مرعـی اال متذکره تمام ابعاد تکنالوژی معلوماتی در بر گرفته 

 .گرفت

کمک رییس دفتر بدون  به و اولین بار انترنت اداره توسط آمرتکنالوژی آن وقت 5921در سال 

این پروسه تا زمان انتقـال اداره بـه   . دریافت نمایند را توانستند مصرف از  وزارت محترم مخابرات

 .؛ ادامه داشتدوباره رسما به وزارت محترم مخابرات تسلیم داده شد وسایلتعمیر کرایی که تمام 

بتوانـد تمـام دیتـای جمـع     اداره عالی تفتیش به دنبال طرح ویب سایت شد تـا   5926در سال 

آوری شده را در اسرع وقت بازتاب دهند که خوشبختانه در همـین سـال دیتـابیس و وب سـایت     

 اداره قرارداد شد.

و در همین  خریداری شد پایه وسایل تکنالوژی توسط اداره عالی تفتیش 15 به تعداد 5925در سال 

 .دست بیاورد را ب  Ecogavermentسال اداره توانست که عضویت دایمی 

  .به شبکه ملی و بین المللی اتصال یافت در همین سال اداره همچنین
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پایه وسایل تکنالوژی خریداری نمود و در همین سال  564اداره عالی تفتیش به تعداد  5922درسال 

 .مجدا عقد قرار داد نمودند را دیتابس و ویب اداره عالی تفتیش

وسایل تکنالوژی معلومـاتی خریـداری شـد و در همـین سـال      پایه  58به تعداد  5929در سال 

 .تمدید فایبر نوری و همچنان چینل سازی  اداره عالی تفتیش صورت گرفت

برعالوه سـرور روم   .پایه وسایل تکنالوژی معلوماتی خریداری شد 845به تعداد 5993در سال 

 .در همین سال ایجاد شد

انستالیشـن سـه پایـه     .لوژی معلوماتی خریداری شدپایه وسایل تکنا 46به تعداد 5995در سال 

های سرورها، ایجاد سیستم امینت، تهیه انتی ویروس برای تمام وسایل تکنالوژی  سرور، بسته بندی

بـه  MB 5تمرکز دادن دیتا به شکل مرکزی و اتصال انترنت اداره به شکل فابیر نوری از  معلوماتی،

53MB وماتی در این سال بوده است.از دیگر دستاوردهای تکنالوژِ معل 

پایه وسایل تکنالوژی معلوماتی خریداری شـده اسـت. ایجـاد میـل      19به تعداد  5998در سال 

ها اتصـال یوزرهـای افمـیس و پیگیـری نمونـه گیـری از       DVRسرور، سیستم مانیتورینگ و تهیه 

 ت. تدویر کورس برای مفتشین از دیگر کارکردهای این آمریت بوده اس مرکزی سیستم
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 اختصارات و اصطالحات به کار رفته در متن کتاب

AFG شرکت های مالی آسترلیا 

AFMIS  مالی افغانستان معلومات مدیریتسیستم  

ARTF برای بازسازی افغانستان صندوق امانت  

ASOSAI سازمان آسیایی نهاد های عالی تفتیش 

Audit of public Enterprises 
and private firms 

صوصیتفتیش تصدی های دولتی وخ  

Audit of information 

technology تفتیش تکنالوژی معلوماتی 

Audit of rural develop 

programmes 
 تفتیش برنامه های انکشافی روستاها

Audit of social service sector تفتیش سکتورخدمات اجتماعی 

Audit of projects and 

infrastructure sector  هابخش ساخت و ساز زیر بناتفتیش پروژه ها و  

Auditing in IT environment تفتیش در محیط تکنالوژی معلوماتی 

Audit of social sectors  های اجتماعیبخش تفتیش  

Audit of public sector 

enterprise  دولتیتفتیش تصدی های  

Audit  of receipts  دریافتی هاتفتیش  

CSTC-A 
 ی بهامنیتمسئوولیت های قومندانی مشترک انتقال 

 افغانستان

CHC مراکز صحی جامع 
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DPG مساعدت به پالیسی انکشافی 

ECOSAI سازمان اقتصادی نهادهای عالی تفتیش 

Effective English 

communication  زبان انگلیسیدر مؤثر مکالمه  

Environmental Audit زیستی تفتیش محیط  

English and IT skills مهارت های تکنالوژی معلوماتی و زبان انگلیسی 

Financial Audit تفتیش امور مالی 

GDP تولید ناخالص داخلی 

HRMIS سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری 

INTOSAI سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش 

IMF صندوق بین المللی پول 

IT investment Audit  اری روی تکنالوژی معلوماتیذسرمایه گتفتیش  

IT training programs برنامه های  آموزشی تکنالوژی معلوماتی 

Leadership and management 

for gender  برای جندررهبری و مدیریت  

Leadership development 

for administration  مدیریتتوسعه رهبری برای  

LC اعتبار نامه بانکی 

Parliamentary accounting 

committee seminar سیمینار کمیته حسابداری پارلمانی 

Performance Audit کردتفتیش عمل  
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Performance Audit on job 

training 

 

ش در وظیفهزتفتیش عملکرد هنگام آمو  

Performance management 

form work(PMF) 
 فورم کاری مدیریت عملکرد

PKF  حسابداری و بازرسی پی کی افشرکت  

PRR اصالحات اداره ابتدائ 

RLC اعتبار نامه بانکی قابل تجدید 

Seminar for anti corruption 

from Japan and Singapore 

Experience 

سیمینار پیرامون مبارزه علیه فساد بااستفاده از تجارب 

رکشورهای جاپان وسینگاپو  

Strategic planning meeting جلسه برنامه ریزی راهبردی 

TDF صندوق انکشاف خدمات مخابراتی 

The IT Audit course under the 

Malaysian technical 

cooperation (MTCP) 

تفتیش تکنالوژی معلوماتی  برنامه آموزشی کوتاه مدت

کشور مالیزیا فنیتحت برنامه همکاری   

Top leadership competency  

development  program رهبری برنامه رشد و توسعه ظرفیت و شایستگی  

UNDP پروگرام انکشافی ملل متحد 

USAID اداره بین المللی انکشافی ایاالت متحده امریکا 

Workshop on privatization ورکشاپ پیرامون خصوصی سازی 

21- Meeting of intosai دوازده همین جلسه انتوسای 
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  حسینی، محمدمهدیسید 

 تفتیش عالی اداره مسلکی معاون

 حســینی، مهــدی محمــد ســیدمحتــرم  

 از تفتـــیش؛ عـــالی اداره مســـلکی معـــاون

 در غـور  والیـت  سـرجنگل  و لعل ولسوالی

ــل اول ــال حم ــک در ٥٣١6 س ــانواده ی  خ

 بـه  توجـه  بـا . آمد دنیا به روحانی و مذهبی

 همـراه  ایشـان  پـدر  خانواده، معنوی جایگاه

 سـال  چنـد  از بعـد  کـه  گـردد  مـی  اشرف نجف علمیه حوزه راهی دینی علوم تحصیل برای فامیل

 دروس وی. نمایـد  مهـاجرت  ایـران  کشـور  بـه  مجبـور  و اخراج اجبار به آنجا از مهاجرین اقامت،

 در ٥٣١١ سـال  در و نمـوده  تکمیـل  خـوب  درجـه  با ایران کشور مشهد شهر در را لیسه و ابتدائی

 بـود،   اش عالقـه  مـورد  رشته که تجارتی مدیریت رشته در که نماید می اشتراک سراسری کانکور

 هـای  فعالیـت  در دانشـگاه  در تحصـیل  بـا  همزمان. گردد می شامل فردوسی دانشگاه در و کامیاب

 هـای  کانون در معلم بحیث جمله از. نماید می مدیریت بعضا و اشتراک آموزشی و فرهنگی متنوع

 ٥٣٣1 سال زمستان در همچنین ایشان. امین بنیاد و کوثر فرهنگی موسسه هجرت، و بعثت فرهنگی

 کنفرانس پیشنهادات مقدمات که روزه دو ورکشاپ و سمینار در و رفته تهران به UNDP دعوت به

 تحـت  افغانسـتان  موقـت  حکومـت  از هیئتـی  که نموده اشتراک ساختند؛ می فراهم را ١11١ توکیو

 و طالبان رژیم سقوط با. داشتند اشتراک آن در نیز وقت تجارت وزیر کاظمی مصطفی سید ریاست

 کشـور  بـه  ٥٣٣٥ سـال  در حسـینی  مهدی محمد سید کشور، سیاسی صحنه در جدید فضای ایجاد

 زمینـه  تـا  نمـود  تـالش  داشـت،  خـود  مـادری  کشور به که تعهدی به توجه با و بازگشت خویش

 در اولیـه  ماههـای  همـان  در بناء. سازد کشورفراهم داخل در را خود اجتماعی و فرهنگی فعالیتهای

 هـای  فعالیـت  تداوم در تا نهادند بنا کاکایشان کنار در را امین راه بنیاد دفتر ایجاد و راجستر و ثبت

 حیـث  بـه . سـازند  فـراهم  خـود  کشـور  در را اصلی بستر مهاجرت، دوران در اجتماعی و فرهنگی
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 در و نمـود  اشـتراک  جرگـه  لویه خیمه در اضطراری جرگه لویه تحوالت دادن پوشش در خبرنگار

 فعاالنـه  نیـز  ایسا اداره و گذاری سرمایه عالی کمیسیون اریذگ بنیان جمله از ملی های برنامه دیگر

 کابـل،  در اقامـت  مـاه  شـش  از بعد تا گردید مجبور ایشان پدر، درگذشت علت به. داشتند اشتراک

 او عالقـه  و عشـق  اما. نماید سپری مهاجرت دیار در نیز را دیگر سال دو و بازگردد ایران به دوباره

 مـدت  بـه  و گردیـد  افغانستان راهی مجددا ٣٣ سال شروع در و گذارد ارام را او نتوانست وطن، به

 را توسعه با همگام تیم همفکران، سایر با و پرداخت فرهنگی های فعالیت به هرات در ماهی چهار

 متخصصـان  سـازمان  تحصـیلکرده  و متخصـص  جوانان از تعدادی با همچنین و نمودند ریزی پایه

 بـه  زنـان  وزارت ظرفیـت  ارتقـای  پـروژه  در مدتی از بعد. نمودند گذاری پایه را افغانستان توسعه

 طریـق  از وی ٥٣٣٣ سـال  دلـو  در. نماید می فعالیت به شروع و استخدام پروژه مالی مسئول حیث

 وزارت تفتـیش  عمومی ریاست اپراتیفی عمومی امر عنوان به PRR امتحان در اشتراک با آزاد رقابت

 بـود  مالیه وزارت کارکنان اخالقی منشور تهیه او اقدامات اولین از. شد برگزیده اول بست در مالیه

 وزارت کـاری  دفـاتر  و دهلیزهـا  تمـامی  در و گردیـده  چوکات وزارت، رهبری تصویب از بعد که

 بـه  ایشـان  ،٥٣٣١ سـال  اواسط در. نمود می مکلف آن رعایت به اخالقا را کارکنان و گردید نصب

 نفـر  ٣٣ بـرای  کـه  مالیزیـا  در مالیه وزارت کارمندان ظرفیت ارتقای اموزشی پروژه لیدر تیم صفت

 همـراه  مناسب همکاری و تعامل عالی، مدیریت با توانست ایشان. گردید انتخاب بود، شده دیزاین

 را انگلیسـی  و مـالی  امـور  مـدیریت،  موضوعات در اموزشی یکساله دوره کننده، اشتراک کارمندان

 مـی  تـدویر  مختلـف  هـای  کالج در که تیمی های رقابت و ها برنامه در و برسانند پایان به موفقانه

 سال در. گردند نایل نیز جوایز دریافت به ها برنامه آن از بسیاری در و نموده شرکت فعاالنه ،یافت

 ارزیـابی  و تفتیش عمومی رئیس حیث به توانست , MCP برنامه و آزاد رقابت طریق از وی ٥٣٣٣

 آب و انـرژی  وزارت در ایشـان  حضـور  سـال  یـک  مـدت  در. گـردد  کامیاب آب و انرژی وزارت

 نمـود  ایجاد USAID با مناسب ارتباط و بخشید بهبود را ریاست ساختار و تشکیل و تفتیش سیستم

 ایشـان  همچنـین . سـاخت  فراهم اداره از بیرون و داخل در را تفتیش اموزشی های برنامه بعضی و

 تخنیکـی  بخشـهای  و کمپیـوتر انگلیسـی،   بخش در آموزشی دایمی برنامه مستمر تالش با توانست

  .نماید ایجاد ریاست خود در کارمندان برای را ها پروژه از ارزیابی و نظارت
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 مقـام  منظـوری  و تفتیش عالی اداره رئیس شریفی دوکتور محترم پیشنهاد به ٥٣٣٣ سال دلو در

 توجه ایشان که نجائیآ از. گردید مقرر تفتیش عالی اداره مسلکی معاون حیث به جمهوری ریاست

 بـرای  داشـتند،  موزشـی آ هـای  برنامـه  در دایمی یادگیری و مسلکی امور ساختن نهادینه به خاصی

 هیئـت  اعضـای  سـایر  کنـار  در جدی های تالش تفتیش سیستم اصالح و شایسته کدرهای تربیت

 اشـتراک  و ریفورم تطبیق برای ایشان با همگام و داشتند تفتیش عالی اداره رئیس مخصوصا رهبری

 بـر  عـالوه . نمودنـد  افغانستان در تفتیش نظام از مناسب تصویر ارایه و المللی بین مجالس در فعال

 تحـت  اداره در متنـاوبی  تخصصـی  هـای  کمیسـیون 5 تفتـیش  جـاری  های فعالیت تطبیق و نظارت

  :گردد می اشاره نیز تیتروار که شده ایجاد ایشان ریاست

  تفتیش میتودولوژی کمیسیون

  تفتیش عالی بورد

  اداره اموزشی های برنامه کمیسیون

  اداره انکشافی کمیسیون

 اداره سایت ویب و دیتابیس کمیسیون

 و نقاشـی  هنر به زیادی عالقه مدیریت و مالی امور در تخصص کنار در حسینی مهدی محمد سید

 .پردازد می هم بدمینتون و شنا های ورزش به وی همچنین. دارد رسامی
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   آخندزاده؛ عبداهلل قاضی الحاج 

 اداری و مالی معاون

 شـهید  فرزنـد  اخنـدزاده،  عبـداهلل  قاضـی  حاجمحترم ال 

 در چـک  ولســــوالی  در )ش.هــ  (٥٣٣٣ درسال اهلل حبیب

 ابتـدائی  دوره. گشـود  جهان به دیده عمرزایی قریه گوده دره

 نمـوده  تکمیل خان احمد گل غازی مکتب زادگاهش، در را

( علیـه  اهلل رحمـت ) ابوحنیفـه  دینـی  مدرسـه  شامل سپس و

 فقه رشته در شرعیات دانشکده شامل بعداً. رسانید پایان به موفقیت با نیز آنرا ٥٣١١ سال در و گردید

 دلیـل  بـه  نتوانسـته  داده ادامـه  خـویش  تحصیالت به ها کمونست کارآمدن روی با اما گردید، وقانون

 عفـو  اعـالن  بـا . افتـاد  زنـدان  به و دستگیر ٥٣١١ سال در وقت حکوت سوی از اسالمی های فعالیت

 کمیتـه  در و نمـود  مهـاجرت  کستـــان  پا کشور به و آزاد چرخی پل زندان در ٥٣١٣ درسال عمومی

 شـامل  عـالی  تحصـیالت  بـه  مندی عالقه بنابر. کرد ایفا بارزی نقش اسالمی جمعیت ودعوت تنظیم

 متذکره دانشکده قضا و حقوق رشته در. گردید سعودی عربستان در المنوره بالمدینه االسالمیه جامعه

 مجاهـدین  دفـاتر  در آمـر  حیـث  بـه  ٥٣١٥ سال الی ٥٣6٣ سال از. رسانید اکمال پایه به موفقیت با را

 وزارت نشـراتی  ارگان االسالمیه جامعه مجله مدیرمسوول حیث به ٥٣١١ سال در نموده وظیفه انجام

 بـه  طالبـان  زمـان  در نمـوده،  وظیفه ایفای اعظمی صدارت اداری معاون حیث به بعدا و اوقاف و حج

 حامـد  رهبری به انتقالی حکومت در. است نموده وظیفه انجام امور اداره پرسونل و کادر رئیس حیث

 .نماید می وظیفه اجرای اکنون الی تفتیش عالی اداره در مالی معاون عنوان به کرزی

 .  دارد کامل تسلط عربی پشتو، دری، های زبان به اخندزاده عبداهلل قاضی الحاج
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 نوررحمن ایزدیار 

 رئیس دفتر  

رحمن ایزدیار فرزند  قره بیک ایزدیار درسال  نورمحترم  

یک خانواده متدین و  در هجری شمسی در والیت پنجشیر ٥٣61

روشنفکر متولد گردیده است. مکتب ابتدائیه ومتوسطه  را درکابل 

کشورپاکستان گردید و  IRCبه پایان رسانیده که شامل لیسه 

به درجه عالی ازآن لیسه سند فراغت بدست آورد.  ٥٣١9درسال 

ازآن  ٥٣٣٣موصوف درسال  و سیاسی پوهنتون کابل گردید آ ایزدیارشامل پوهنحی حقوق وعلومبعد

سپس از طریق  پروسه رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات  پوهنحی فارغ گردیده و

 ی اسالمی افغانستان وظایف ذیل را به عهده داشته است.ملکی جمهور

 ین المللی ولسی جرگه.ب اسیستانت کمیسیون امور ٥٣٣١الی  ٥٣٣٣ازسال  -

 مدیرتنظیم مالقات های ریاست روابط بین المللی ولسی جرگه. ٥٣٣6الی ٥٣٣١ازسال  -

 لسی جرگه.آمرتشریفات ریاست روابط بین المللی و ٥٣٣٣الی اوایل  ٥٣٣6ازسال  -

ریاست عمومی اداره امورولسی جرگه موصوف را به حیث  رئیس  روابط بین  ٥٣٣٣در نیمه   -

المللی ولسی جرگه به مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان پیشنهاد نمود وبعد ازمنظوری 

 ایفای وظیفه نموده.  ٥٣91مقام عالی ریاست ج.ا.ا درین پست  الی جدی 

الی اکنون بحیث رئیس دفتر  ٥٣9٥اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری از سال موصوف به    

 اداره عالی تفتیش ایفای وظیفه مینماید.

ایزدیار طی سال های خدمت پروگرام های آموزشی مختلف کوتاه مدت لسان انگلیسی ، پالن 

، قانون مهاجرت، امورجندر، منجمنت ، مهارت های رهبری  سازی، آموزش پارلمانی، راپورنویسی ،

جالس سازمان دیپلماسی پارلمانی وتشریفات را درداخل وخارج ازکشورفرا گرفته است و موصوف در م

که در کشور های بلجیم، جرمنی ، انگلستان،  های بین المللی و سیمینارهاهای  بین پارلمانی، مناسبت

، پاکستان، یف روسیه، هندوستانفدرات سویدن، پرتگال، عربستان سعودی، آذربایجان ،ناروی، آیسلند،
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ایران و کوریای جنوبی برگزار گردیده اشتراک ورزیده است.  ایزدیار یک کادر ورزیده دولت افغانستان 

 بوده که درجریان اجرای وظایف خویش به دریافت تقدیرنامه ها و تحسین نامه نایل آمده است. 

 دارد.د و به پروگرام های کمپیوترتسلط نمایوی به زبان های دری، پشتو ،انگلیسی و اردو  تکلم می

 

 ؛سیدغالم سرور هاشمی

 رئیس پالیسی و پالن 

غالم سرور هاشمی فرزند سید نور احمد  محترم سید

سیاران  هجری شمسی در قــریه خواجه ٥٣٣٣در سال 

 ٥٣١١ود و در سال ی والیت پروان دیده به جهان گشسفل

پوهنتون کابل فارغ و  به سویه لیسانس از پوهنحی اقتصاد

به پایه اکمال رسانید و در همان سال به حیث مفتش در مربوطات دیوان محاسبات مقرر و الی سال 

خـدمت عسکـری سوق  به ١/٥/٥٣١١ خیبه تار در بست ها مختلف انجام خدمت نموده و ٥٣١١

ت رتبه در بس ٥٣١١سال  بعد از سپری نمودن خدمت عسکری در .شده و از بست منفک گردید

تقرر حاصل نمود و سپس درسال  ٥٣٣٥دوم به حیث انسپکتور، عضو تحلیل، امر تحلیل الی سال 

عالی  و تحلیل اداره به حیث رئیس پالن ٥٣٣١به حیث رئیس تفتیش مرکزی و بعدا در سال  ٥٣٣٥

سال  یال PRRپروسه  به حیث رئیس توحید و انسجام شامل ٥٣٣٣در سال  ٥٣٣٣سال  تفتیش الی

و پالن مقرر و  در بست رتبه دوم رتب به حیث رئیس پالیسی ٥٥/١/٥٣9٥سپس به تاریخ  ٥٣9٥

به مافوق رتبه نایل گردیده  ٥٣٣٣آخرین ترفیعش در سال  .ی اکنون ایفای وظیفه نموده استلا

 ه ق با پاس خدماتش مفتخر به دریافت تقدیر نامه درجه اول گردیده است. ٥٣١٥در سال  .است
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؛امین امینسید   

رئیس تفتیش ادارات بودجوی محلی   
محترم سید امین امین فرزند الحاج سید محمد دربرج 

شمسی درقریه صوفیان علیای  جریه ٥٣٣١حوت سال 

 دوره ابتدائیه و .والیت پروان دیده به جهان گشود مرکزی

سال  در مکتب لغمانی به پایه اکمال رسانیده و متوسطه را در

 .به صفت رئیس تفتیش ادارات بودجوی محلی وظایف محوله را پیش برده است

 

 

 ؛د هاشم دالورـمحم  

      رئیس تفتیش عواید

محمدهاشم دالور فرزند نیازمحمد ولدیت دالور محترم 

 روشنفکر هجری شمسی در یک خانواده ٥٣٣٣در سال 

کابل دیده به جهان  کوچه خیابان ناحیه سوم شهر متدین در

 عبدالولی مستغنی و تحصیالت ابتدایی را در مکتب .گشـود

تحصیالت  بعدا .رسانیده استاز لیسه میخانیــک کابل به پایان  ٥٣١٣در سال  تحصیالت ثانوی را

مالی و کریدت دانشکده اقتصاد به درجه لیسانس فارغ گردید و در همان سال درست چهارم به 

صفت عضو تفتیش داخلی شورای وزیران وقت مقررگردید و از سا لهای ٥٣١1 الی سال ٥٣٣٥ در 

مربوطات اداره کنترول و تفتیش انجام وظیفه نموده است. محترم سید امین امین در سال ٥٣٣٥ به 

حیث رئیس تفتیش امور اجتماعی، بعداً در سال ٥٣٣١ به حیث رئیس تفتیش داخلی، درسال ٥٣٣9 

از طریق رقابت به حیث رئیس تفتیش ادارات بودجوی محلی و شاروالی تقرر حاصل نموده، در 

سال ٥٣9٥ بخش شاروالی ها از ریاست ادارات بودجوی محلی مجزا گردید از همان تاریخ به بعد 

 ٥٣١١ از لیسه نعمان )رح( والیت پروان فارغ گردید. دربرج دلو سال ٥٣١9 پسسپری نمودن 

دوره مکلفیت عسکـــری شامل دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل گردیده و در سال ٥٣6٣ از رشته
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شوری  کیف اتحــاد شهر به سویه ماستری از رشته پیداگوژی در ٥٣6٣سال  در را عالی خویش

مربوطات ریاست عمومی  بریدمن در همان سال به حیث دوهم و به پایه اکمال رسانید و در فارغ

نموده و به تاریخ در بست های مختلف انجـام خدمت  ٣/٣/٥٣١١الی تاریخ  و امنیت ملی مقرر

حاصل نموده به اساس  معلولین تقرر مربوطات وزارت شهدا و در ٥٣١6 ا الی سال ٣/٥٣١١/١9

سال  در بعدا و معلولین از بست منفک گردید و مقام وزارت شهدا ٥٣١/  ١1/٥1مورخ  ٥9٥حکم 

 موسسات و ها یاساس حکم ریاست جمهوری به حیث عضو تحلیل ریاست تفتیش تصده ب ٥٣٣٣

 عالی تفتیش مقرر و به حیث رئیس تفتیش عواید اداره ٥٣9٥حاصل نمود و سپس در سال  تقرر

 به رتبه اول نایل گردیده است. ٥٣٣9آخرین ترفیعش درسال  .الی اکنون ایفای وظیفه نموده است

 

 

 

 ؛راحمد حسن یبش

 رئیس تفتیش مساعدت های خارجی 

 ٥٣١١محترم بشیراحمد حسن فرزند محمد علی درسال 

به دنیا  یک فامیل روشنفکر ولسوالی خلم والیت بلخ در در

 شامل مکتب ابتدائیه سیدالناصری در ٥٣6٣سال  آمده، در

 ٥٣١٣لیسه غالم حیدرخان چرخی درسال  دوره لیسه در مربوطات ناحیه یازدهم شامل گردیده و

وان اقتصادی امشکالت فر با وجود ٥٣١١سال  به سویه بکلوریا موفقانه به پایان رسانیده است. در

سال  علوم سیاسی دانشگاه کابل گردیده که در طریق امتحان کانکورشامل دانشکده حقوق و از

بست نهم عضو مدیریت  در ٥٣٣1سال  رشته قضائی به سویه لیسانس فارغ گردید. در از ٥٣١9

ت چهارم به بس ل دراس یک از بعد و حاصل نمود تفتیش آن زمان تقرر آرشیف اداره کنترول و

 به صفت مدیراداری و ٥٣٣٣سال  تعیین بست گردید. در ٥٣٣١تعیینات سال  مفتش در حیث

سپری نمودن امتحان  از بعد ٥٣٣٣سال  در ساختمانی وظیفه اجرا نموده و سرپرست ریاست امور

 ٥٣٣9ها مقررگردیده الی سال  بست دوم به حیث سرمفتش ریاست تفتیش مساعدت رقابت آزاد در
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پست  طریق رقابت آزاد در از ٥9/٥١/٥٣٣9پست متذکره ایفای وظیفه نموده است. به تاریخ  در

مقام محترم ریاست جمهوری  منظور از بعد های خارجی موفق گردیده و ریاست تفتیش مساعدت

 انگلیسی را در و های کمپیوتر موصوف آموزش .نماید پست متذکره ایفای وظیفه می الی اکنون در

اداره  دروان اجرای وظیفه در در تفتیش را مسلکی محاسبه و یها آموزش فراگرفته و دوران لیسه

 گرفته است. فرا خارج کشور داخل و تفتیش در کنترول و

 
     

 ؛محب اهلل محب  

 رئیس تفتیش شاروالیها 

 خورشیدی ٥٣١٥سال  در اهلل حبیب فرزند محب اهلل محب

 از را ومتوسطه ابتدائی دوره و تولد کابل والیت سهاک قریه در

      اتمام به سهاک قریه متوسطه مکتب در ٥٣6٣الی  ٥٣١٣سال 

ی عال لیسه به تعلیمات راگیریف جهت ٥٣١٣سال  رسانید. در

 طریق از و فارغ لیسه ازان ٥٣6٣سال  در و معرفی شیوگی

 زمانیی ها وقفه آمدن یافت، با راه کابل پوهنتون اقتصاد نحیهپو به ٥٣69سال  در کانکور امتحان

ی پوهنح ازس لیسان درجه به ٥٣٣٥سال  در کابل، باالخره در لباناط ورود و داخلیی ها جنگ بنابر

 و کنترول اداره در ششم ستدر ب تفتیش کارمند حیث به ٥٣٣١سنبله  ٥١ خیبه تار و فارغ اقتصاد

 از ٥٣9٥قوس  ١9 خیبه تار سال نه بیش و کم مدت نمودن سپـری باکه  نمود حاصل تقرر تفتیش

 تفتیش امور تاکنون و احراز تفتیش یعالـ ادارهی هایشاروال تفتیش ریاست پست آزاد رقابت طـریق

   .دینما یم مدیریت را شاروالیها
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 ؛ محمدقیوم نذیری

  رئیس تفتیش ساختمانی

ه  ٥٣٣١سال  وصیل در محمد قیوم نذیر فرزند محمد  

 دیده به جهان گشود ووالیت وردک   ولسوالی چک  ش در

 لیسه ابن سینا به سویه فوق بکلوریا فارغ و از ٥٣١1سال. در

رشته سیول  از ٥٣6٥سال  تحصیالت عالی خویش را در

انجینرپوهنحی انجینری پوهنتون کابل به سویه لیسانس به 

 الی سال وزارت زراعت مقـرر و ریاست وترنری به حیث کارمند در ٥٣١٣اکمال رسانید. درسال 

تاریخ  همان سال از های مختلف آن وزارت انجا م وظیفه نموده است. در بست در ٥٣١6

 تحصیل در سپری نمودن از بست منفک گردید بعد جهت ادامه تحصیالت عالی از ٥٥/٥٣١6/٥1

ایفای وظیفه  ٥٣9٣ساختمانی الی برج ثور  بست رتبه دوم به حیث مفتش امور در ٥٣٣٣سال 

 نمود.

 

 ؛ذفر محمداصغر

 رئیس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی 

حوت  ٥١فرزند عبداهلل به تاریخ  ذفر محترم محمداصغر

 ه والیت کابل دیده به جهانرولسوالی شکرد در ٥٣٣١سال 

به صفت آمرارتباط حارنوالی تفتیش  ٥٣6٣سال  رد .گشود

 به حیث آمر ٥٣١٣سال  در .حاصل نمود تقرر هوزارت مالی

به حیث  ٥٣٣١مبارزه با حوادث، درسال پالن اداره  سروی و

مربوطات اداره عالی  در ٥٣٣٣گروپ تفتیش الی سال  بعداً آمر ،تفتیش کارمند اداره کنترول و

تفتیش ادارات بودجوی مرکزی  پست ریاست ٥٣٣٣درسال  .تفتیش انجــام وظیفه نموده است

نماید.  وظیفه می پست متذکره ایفای رفعالً د طریق رقابت آزاد احرازنمود و اداره عالی تفتیش را از

 تواند. انگلیسی صحبت کرده می دری اما به لسان پشتو، روسی وی وی لسان مادر
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 ؛محمد نعیم واحدی

 رئیس نفتیش تصدیها و موسسات 

 ٥٣٣٥سال  در محترم محمدنعیم واحدی فرزند عبدالغفار

 ازاست. وی  کابل دیــــده به جهان گشوده بازار شتور در

رشته تجارت وانکشاف اقتصادی پوهنتون کابل به سویه 

کنترول وتفیش تقررحاصل نموده  اداره در ٥٣١6عقرب سال  ١لیسانس فارغ گردیده و به تاریخ 

 احراز موسسات را و ها پست ریاست تفتیش تصدی PRRازطریق پروسه  ٥٣٣٣ثور  ٥٥ودرسال 

 نماید. پست متذکره ایفای وظیفه می حال در تا نموده است و

 

 ؛حنان معروف

 رئیس تفتیش داخلی و کنترول کیفیت 

در  ٥٣١٣الرب در سال  حنان معروف فرزند فضلمحترم  

دهکده باغبانی ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار چشم به جهان 

گشود، تعلیمات ابتدائی خویشرا در مکتب متوسطه نمبر دوم شهر 

 لیسـه را در شهــر کابلپلخمری به پایان رسانیده دوره ثانوی و 

از طریق سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی حقوق و  ٥٣١6تکمیل نموده است. در سال 

بدرجه لسانس از رشته قضائی حارنوالی آن  ٥٣١9گردیده و در سال  علوم سیاسی پوهنتون کابل

ادارات  دربست ششم ریاست تفتیش ٥٣٣1پوهنحی به درجه اول فارغ گردیده است. در سال 

بودجوی مرکزی حسب تقاضای اداره کنترول و تفتیش از طریق پوهنتون رسماً معرفی گردیده 

بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی کمیسیون اصالحات اداری و خــدمات  ٥٣٣٣است. در سال 

به صفت رئیس تفتیش  ٥٣91در بست دوم ریاست تفتیش شاروالی ها و والیات و در سال  ملکی

اش در اداره عالی  موصوف در جریان ماموریت سیزده ساله قرر حاصل نمـوده است.داخلی ت

در داخل و خارج از کشور  تفتیش پروگرام های آموزشی متعدد در عرصــه تفتیش خارجی
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 از طریق امتحانات اختصاصی شامل برنامه ماستری ٥٣9٣موفقانه به پایان رسانیده و در سال 

هنتون کابل گردیده و فعالً عالوه بر مصروفیت وظیفوی در پست ریاست پالیسی و اداره عامه در پو

 باشد. تفتیش داخلی و کنترول کیفیت به ادامه تحصیالت خویش در برنامه فوق الذکر می

 

 ؛ داراب شیرزاد

 سرپرست ریاست منابع بشری

فرزند زمردخان شیرزاد باشنده  ،داراب شیرزادمحترم  

سال  اصلی قریه پسگران، ولسوالی حصه دوم دره پنچشیردر

دوره را در مکتب  .درشهرکابل دیده به جهان گشود ٥٣٣١

دوره  ابتدائیه قاری عبداهلل بعداً شامل ابتدائیه عبدالرحمن خان

 در به پایان رسانیده و خدمت عسکری ٥٣6٣سال  لیسه خیرخانه به پایان رسانیده در متوسطه را در

ازرشته مالی وکریدت دانشکده اقتصاد  ٥٣١6درسال ی و .شامل دانشکده اقتصاد گردید ٥٣69سال 

 لبان به خارج کشورازمان حاکمیت ط فارغ گردیده است. موصوف در به سویه لیسانس

به حیث مفتش رتبه نهم بست سوم ریاست تفتیش ادارات  ٥٣/٥١/٥٣٣٥مهاجرگردیده ودر 

تطبیق  از بعد به ریاست پالن وتحلیل تبدیل گردید و ٥٣٣١ـرکزی مقرر گردید. درسال مبودجوی 

ایفای وظیفه نمود.  ٥6/9/٥٣٣9الی  به حیث مســوول ثبت نتایج تحلیل بست سوم PRRپــروسه 

 .طریق رقابت آزاد مقرر گردید بست سوم از به حیث آمرمنابع بشـــری در ٥٣٣9 نامبرده درسال

 پست آمریت منابع بشری به ٥٥/١/٥٣9٥معاش به تاریخ  تطبیق سیستم جدید رتب و از بعد

آن به بعد به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری منحیث  از ،ریاست منابع بشری ارتقا نمود

 نماید. ری ایفـای وظیفه میشسـرپرست ریاست منابع ب
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 ؛ رئیس مالیوحیداهلل پویا

در  ٥٣6٣وحیداهلل پویا فرزند سید احمد متولد سال محترم  

باشد، تعلیمات دینی را در  قریه بازارک والیت پنجشیر می

بعد از خروج  ویعلوم دینی آن والیت فرا گرفته است.  مدارس

 شامل مکتب لیسه عالی ٥٣6٣ارتش سرخ شوروی در سال 

سند فراغت به درجه اعلی را از  ٥٣٣1بازارک گردیده و در سال 

در نتیجه امتحان کانکور شامل دانشکده اقتصاد دانشگاه  ٥٣٣٥آن لیسه بدست آورد. متعاقبا در سال 

به  ٣/٥١/٥٣٣٣متذکره فارغ و به تاریخ  به درجه لیسانس از فاکولته ٥٣٣٣کابل گردید. در سال 

 ١١/9/٥٣٣١والی تاریخ  تفتیش تقرر حاصل کرده حیث مفتش ریاست شاروالیها در اداره کنترول و

به حیث  ٥/٣/٥٣٣١الی  ١١/9/٥٣٣١در بست متذکره ایفای وظیفه نموده است. موصوف از تاریخ 

حدود چهار  ٥/٣/٥٣٣١ه است. از تاریخ عضو آمریت پالن اداره کنترول و تفتیش ایفای وظیفه نمود

های مالی و بودجه  صفت مسوول بخش بودجه انکشافی از طریق بانک جهانی در بخش سال به 

 .مشغول وظیفه بوده است

اخیرا به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان از طریق پروسه رقابت آزاد 

اری و خدمات ملکی در بست دوم به صفت رئیس کمیسیون محترم اصالحات اد CBRو برنامه 

مالی واداری، اداره عالی تفتیش تقرر حاصل نموده است. موصوف ضمنا در ورکشاپ ها و سیمینار 

، مدیریت مالی وامور عامه و هم ITها در داخل و خارج کشور، پیرامون اساسات تفتیش، تفتیش 

 نیز اشتراک و نمایندگی نموده است. چنان در کانفرانس تدارکات عامه کشورهای جنوب آسیا
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 ؛سحر محمدنسیم

 مشاور حقوقی 

ه.  ٥٣6١سال ) در محمدداود فرزند سحر محمدنسیممحترم  

 و گشوده جهان به چشم غزنی والیت باغ قره ولسوالی ش( در

 و رسانده اتمام به تمکی ذکور لیسه در را لیسه الی ابتدائی دوره

 فارغ اول درجه به لیسه آن دوازدهم صنف ( از٥٣٣٣سال ) در

 به راهیابی به موفق عالی نمره اخذ با و اشتراک سال همان کانکور امتحان در گردید. موصوف

 معلمین وکمبود شدید نیاز دلیل به گردید؛ اما کابل دانشگاه وسیاسی علوم و حقوق دانشکده

 قبال در که مسئولیتی واحساس مردم زیاد تقاضاهای به باتوجه و دیارش در باتجربه و ورزیده

 زمان عین در و پرداخته تمکی ذکور لیسه در تدریس دانشکده، به آن از تأجیل اخذ ، باداشت مردم

 مصروف لیسه آن در خدمت سال یک از بعد گرفت. وی عهده به نیز را لیسه آن سرمعلمی وظیفه

 دانشکده دیپلماسی و اداری رشته از کـدری درجه اخذ ( با٥٣٣٣سال ) در و گردیده تحصیل ادامه

 و تحصیل جریان در موصوف همچنان گردید. التحصیل فارغ کابل دانشگاه سیاسی وعلوم حقوق

 حقوقی، کورسهای عملی انسانی، کارهای درعلوم تحقیق چون روش آموزشیی ها برنامه آن از بعد

 است. نموده سپری موفقانه و دنبال و ... را کمپیوتر و انگلیسی

 در خاباتیتان شکایات کمیسیون حقوق آمریت پستهای دانشگاه، در از فراغت از بعدوی 

 بندی صنف و قضایا تنظیم مسئول و انآرالس مشاور شرکت حقوقی بامیان، مشاوریت والیت

 با و گردیده خدمت ( مشغولCSSPمحترم ) موسسه طرف از بامیان والیت محبس در محبوسین

 ملکی خدمات شامل ٥٣9٥سال  مسلکی، در دانش با توأم فراوان های اندوخته و تجارب کسب

 مستقل کمیسیون شکایات به رسیدگی بورد کارشناس منحیث نخست گردید؛ که افغانستان

 پروسه ریقط از ٥٣9١سال  در اخیرا و نموده وظیفه ایفای ملکی خدمات و اداری اصالحات

 مشغول اکنون والی مقرر تفتیش عالی اداره حقوقی مشاوریت دوم رتبه بست در آزاد رقابت

 .باشد یم خدمت
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 ؛ فیض محمد روان

 رئیس تفتیش زون ساحوی هرات

 گردیز شهر در ٥٣٣٥سال  در ،محترم الحاج فیض محمد روان

 متولد گردید. دوره یک فامیل روشنفکر والیت پکتیا در مرکز

گردیزی لیسه عالی عبدالحی  از ٥٣٣9لیسه را الی سال  ابتدائیه و

 ٥٣١1سال ر صنف دوازهم فارغ گردیده است. د به درجه عالی از

شامل پوهنحی  ٥٣١٣سال  در ریاست محاکم والیت پکتیا ایفـای وظیفه نموده و در ٥٣١٣الی 

رشته توسعه واقتصاد پوهنحی زراعت فارغ گردیده است.  از زراعت پوهنتون کابل گردیده و

 حاصل نموده و زراعت ریاست انکشاف دهات وقت تقرر مدیر به حیث ٥٣١9سال  موصوف در

دهات وقت والیت کابل تقرر حاصل  عمومی انکشاف به حیث مدیر ٥٣6٥الی  ٥٣61سال  در

اداری ریاست انکشاف وقت ایفای وظیفه  به حیث معاون مالی و ٥٣6١الی  ٥٣6٣سال  نمود. در

خارجی ریاست عموی  داخلی ومی تدارکات وعم به حیث آمر ٥٣6١الی  ٥٣6١سال  از .نمود

به  ١بست  در ٥٣١١الی  ٥٣6١ل اس تصدی ساختمانی هلمند اجرای وظیفه کرده است. وی در

به حیث رئیس  ٥٣٣٣الی  ٥٣٣1تفتیش ایفای وظیفه نموده که درسال  صفت مفتش اداره کنترول و

الی  ٥٣٣٣سال  از .وظیفه انجام داده است رتبه تقرر بست فوق عموی تصدی ساختمانی هلمند در

 ٥٣٣٣به حیث رئیس عمومی محیط زیست اجرای وظیفه نموده است. موصوف درسال  ٥٣٣٣

به حیث سرمفتش ایفای وظیفه نموده که  ٥٣9٥سال  تا دوباره به اداره کنترول وتفتیش بازگشته و

الی اکنون به حیث رئیس تفتیش ساحوی والیت هرات اداره عالی تفتیش ایفای  ٥٣9١سال  در

 نماید. یفه میوظ
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 ؛ غالم فاروق سیغانی

 رئیس تفتیش زون ساحوی شمال

 ٥٣٣١سال  در حیدر غالم رزندی فسیغان فاروق غالممحترم 

 بامیان والیت مرکز کهمرد ولسوالی سیغان در شمسی هجری

 ابن لیسه در ٥٣١٥سال  در را مکتب گشود. دوره جهان به دیده

 ثیبه ح ٥٣١٥سال  دلو برج در رسانیده اکمال پایه به سینا

 وزرات مختلفان های بست در ٥٣6٣سال  تا و نمود حاصل تقرر عامه صحت وزارت در کارمند

 نمود حاصل تقرر امنیت وزارت مربوطات در ٥٣6٣سال  حوت برج در سپس نموده خدمت انجام

 سال چند نمودن سپری از پس و نمود وظیفه اجرای کابل شهر حزب کمیته در ٥٣66سال  تا و

 درجه به ژورنالیزم رشته از ٥٣69سال  در و گردیده کابل دانشگاهم ژورنالیز دانشکده شامل خدمت

 حیرتان نفتی مواد ریاست معاونت در بست در سالن هما در و گــردیـد التحصیل فارغ لیسانس

 مقام حکم ساس با بعدا نموده خدمت انجا در ٥٣9٥اخیرسال  الی و شد وظیفه شاملا مجــــدد

تاریخ  زل اشما زون ساحوی تفتیش رئیس ثیبه ح دوم رتبه بست در نامبـرده جمهوری ریاست

 ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون طریق از آزاد رقابت اساس بـه ٥١/٥٣9٥/٣1

 است. نموده وظیفه ایفای اکنون الی و مقرر متذکره بست در

 

 ؛ میرزا شاه احسان

  شرقرئیس زون ساحوی 

محترم میرزا شاه احسان فرزند سید شاه ولدیت شیر علم در 

قریه خروتی علیا ولسوالی جلریز والیت میدان  در ٥٣٣٣سال 

وردک در یک فامیل روشن فکر متــولد گــردیده است. دوره 

لیسه را در  ابتدائی را در متوسطه جلریز و تحصیالت ثانوی و

به صفت معلم در  ٥٣١١حمل سال  ٣تام رسانیـــد. در به اخت ٥٣١٥درالمعلمین پروان در سال 

به صفت معلم، سـرمعلم در مربوطات والیت  ٥٣6٣متوسطه جلریز اشغال وظیفــــه نمود تا سال 
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 ٥٣61مکاتیب شهر کابل )لیسه حبیبه( ایفــای وظیفه نموده است؛ در سال  میدان وردک، کندز و

از رشته پالنگذاری پوهنحی اقتصـاد در  نه شد وبخش شبا شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل

های نظامی وزارت دفاع به  در بخش ٥٣١٥الی سال  ٥٣6٣فارغ گردید. وی از سال  ٥٣6١سال 

حیث کارکن سیاسی و وزارت امنیت دولت وقت به صفت کارکن سیـاسی و استـاد در 

 یال ٥٣١٣/ ٥٥/9ریخ قـــوماندانی مـــرکز تعلیمی ایفای وظیفــه نمـــوده است. از تا

سال  یال ٥٣١١از سال  .( در زمان حکومت طالبان از بست منفک گردیده است٥٣١١) ١٣/١/٥٣٥9

به حیث مدیر عمومی پالن و مدیر عمومی مقاوالت بانک انکشاف صنعتی ایفای وظیفه  ٥٣٣٣

الی  ٥١/٥٥/٥٣٣٣( و در تاریخ ٣به حیث مفتش در بست ) ٣٥/١/٥٣٣٣تاریخ  از نموده و

به حیث سرمفتش ادارات بودجوی مرکزی اداره کنترول تفتیش ایفای وظیفه نموده  ٥/١/٥٣9١

به حیث رئیس عمومی تفتیش ساحوی زون شرق اداره عالی تفتیش  ٥/١/٥٣9١است و به تاریخ 

 .نماید الی اکنون ایفای وظیفه می

.
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 تصاویر

 هادیدارها و مالقات
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 دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهوری

5993دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با معاون دوم ریاست جمهوری محترم محمد کریم خلیلی   
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عبدالسالم عظیمی قاضی القضات کشوردیدار با  محترم پوهاند   

 

 5926دوکتور محمد شریف شریفی  یمالقات هئیت بلند رتبه کانادایی با پوهندو
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5926مالقات هئیت بلند پایه کوریایی با رئیس اداره عالی تفتیش   
 

 

 

  

  

5925رئیس اداره عالی تفتیش مالقات آرنولد فیلد مفتش مخصوص آمریکا با   
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5995دیدار شهردار کابل با رئیس اداره عالی تفتیش   

 مالقات  رئیس اداره کنترول و تفتیش با رئیس تفتیش کانادا
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5995داخله با پوهندوی دکتر محمد شریف شریفی دیدار سترجنرال بسم اهلل محمدی وزیر   

 دیدار وزیر حج و اوقاف با پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   819 

 

  

5998دیدار وزیر مالیه محترم حضرت عمر زاخیلوال با رئیس اداره عالی تفتیش   

 دیدار وزیر تحصیالت عالی با پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش 
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5998 با رئیس اداره عالی تفتیش  پوهنتون کابل اقتصاد دانشکده اساتیددیدار   

 دیدار  محترمه ثریا دلیل وزیر صحت عامه با پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی 
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 هاهمایش سمینارها و
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 5929 سال داخلی مفتشین ارزیابی سمینار

 5929 ادارات در داخلی مفتشین ارزیابی سمینار
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5926 ملت به حکومت دهی گزارش سمینار  

5924 مسکو -محیطی تفتیش کنفرانس در تفتیش عالی اداره رهبری هیت اشتراک  
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5926سمینار نیازمندی های تفتیش   

 

5925 های تفتیش پسمینار تحلیل عملکرد گرو  
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گروپ های تفتیش سمینار تحلیل عملکرد  

 

5926تفتیش و کنترول اداره بعدی های برنامه و ارزیابی سمینار  
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5922ترتیب حساب قطعیه سمینار چگونگی   

 

5922سمینار حساب قطعیه   
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5929سمینار نقش اداره عالی تفتیش در کاهش فساد اداری   

 

5925( اداری فساد علیه مبارزه)  قطر کنفرانس در اداری و مالی معاونالحاج قاضی آخند زاده   اشتراک  
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5929 اداری فساد کاهش در تفتیش و کنترول اداره نقش سمینار  

5929 فساد کاهش در اداره نقش سمینار بعد ها رسانه با صحبت  
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5995سمینار نقش مفتشین در ارتقای کنترول داخلی   

  فرانسه - افغانستان آینده سیمنار در افغانستان پارلمان وکالی از جمعی با تفتیش عالی اداره رهبری هئیت اشتراک
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5925-قطر دوحه شهر ویگا انتوسای جلسه دوازدهمین در تفتیش عالی اداره ریس اشتراک  

 سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش حین سخنرانی در سمینار ارتقای کنترول داخلی
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5995 چین - انتوسای سازمان کنگره ویکمین تبیس در تفتیش عالی اداره هئیت اشتراک  

5995عکس گروپی بعد از ختم سمینار نقش مفتشین در ارتقای کنترول داخلی   
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5995محفل تجلیل از روز جهانی زن   
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5995تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی   

ئت اداره عالی تفتیش افغانستان در پانزده همین اجالس گروپ کاری سازمان انتوسای در اشتراک هی
5998استونیا  –مورد تفتیش محیطی تالین   
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5998سمینار ترتیب پالن ساالنه و مشکالت تفتیش داخلی    
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 شرکت هیات عالی رتبه اداره کنترول و تفتیش در پنجمین نشست اکوسای در قزاقستان 

 

5995وزات امور خارجه  –ئیس عمومی اداره عالی تفتیش در اجالس سفرا و جنرال قنسولها سخنرانی ر  
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5998سمینار تفتیش رعایت قوانین   

پا در سفر مطالعاتیاجالس پارلمان ارو در تفتیش عالی اداره مسلکی معاون اشتراک  
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5998محفل تقرر مجدد رئیس اداره عالی تفتیش   

5998سفر مطالعاتی هیات اداره عالی تفتیش به کشور ترکیه   
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5998محفل معرفی قانون جدید اداره   

تهران-5998- ایکوسای نشست در همراه هیات و مسلکی معاون اشتراک  
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 های آموزشیکورس
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5925کورس محاسبه   

 امریکادر متحده ایاالت سفارت در کننده دریافت های قرارداد تفتیش برنامه روند از نظارت ورکشاپ
 5925 کابل
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5926کورس آموزشی کمپیوتر   

5926کورس تفتیش داخلی و خارجی   
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 5921کورس آموزشی تفتیش شاروالی ها  

5926کورس آموزشی تعلیمات نامه تفتیش   



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   855 

  

5925کورس کمپیوتر   

5995کورس آموزشی تخصصی تفتیش   



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   852 

  

5995ارزیابی مفتشین   

5998کورس شش ماهه تفتیش   



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   859 

  

5998امتحان و ارزیابی مفتشین و کارمندان اداره عالی تفتیش   

5998کورس آموزشی تفتیش عملکرد   



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   823 

 

 

 

 

 

 

 

 

هانامهتفاهم  

 
 

  



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   825 

 

  

 5995 -ای تفاهم نامه ی همکاریهای مسلکی تفتیش بین اداره عالی تفتیش افغانستان و مالزیامضا

5922 -هندوستانتفتیش  تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان اداره کنترول وتفتیش و اداره عالی  

 



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   828 

  

 5995 -ای تفاهم نامه ی همکاری با ملل متحد برای ترویج شفافیت در افغانستان  مضا

 5998 -تفتیش قرار داد همکاری بین شرکت کواتر اینترنشنال و اداره عالی 



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتتاح تعمیر اداره عالی تفتیش

و ایجاد دفاتر ساحوی تفتیش   

 

  



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   824 

  

 تعمیر اداره عالی تفتیش توسط مرحوم مارشال محمد قسیم فهیمافتتاح 

 حین سخنرانی در محفل افتتاح تعمیر اداره عالی تفتیش مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   821 

  

 پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش حین سخنرانی در مراسم افتتاح

 نمایی از ساختمان اداره عالی تفتیش



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   826 

  

 د کتاب های مختلف و سالن اینترنتکتابخانه اداره عالی تفتیش با بیش از هفت هزار جل

 آموزشی صنفنمایی از 



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   825 

  

 تاالر کنفرانس و همایش های اداره عالی تفتیش

 تاالر جلسات هئیت رهبری اداره عالی تفتیش



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   822 

  

 لوح افتتاحیه اداره عالی تفتیش

 سالون طعام خوری



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   829 

  

 تفتیش هرات توسط رئیس اداره عالی تفتیش و والی هرات افتتاح دفتر ساحوی

 هرات -محفل افتتاح دفتر ریاست ساحوی اداره عالی تفتیش 



 عالی تفتیش؛ نگاهی به گذشته راهی به آینده اداره   893 

 

 مزار شریف –دفتر ریاست ساحوی اداره عالی تفتیش افتتاح 

 الحاج قاضی عبداهلل آخند زاده معاون مالی و اداری اداره عالی تفتیش
 حین سخنرانی در محفل افتتاح زون شمال


