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 هقـــد هــَ

 
طْزیکَ اطالع دازًد تْدجَ ػادی ّاًکطافی دّلت تؼداشطی هساحل ًِائی ّتصْیة هقـــام       

ّاحد ُای تْدجْی هکلف اًد تا دزجــــسیاى . هحتسم ذیصالح تَ ّاحد ُای تْدجْی اتالؽ هیگسدد 

ســـال هالــــی تسطـــثق تْدجـــَ هٌظْزضــــدٍ ، تا ًظسداضـــت قــــْاًیي ّهقسزات ًافرٍ تَ اجـــسأ 

هصازف  ،  تحقق ّتحصیل ػْاید هثادزت ّزشیدٍ ّاشاجساآت ضاى طْزهاُْاز، زتؼْازّسالـیاًَ 

.                                                                            تَ ّشازت هالیَ گصازش ازایَ ًوایٌد 

         ّشازت هالیَ ّظیفَ دازد تا تؼد اشتطثیقات الشم تا ّاحد ُای تـــْدجْی ّحصْل اطوــیٌاى 

اشصحت زاپْزُا ، حساب قطؼیَ سال هستْطَ زا دزسال هاتؼد تستیة ّتَ هساجغ ذیـــستط ازایــَ 

الشم تَ تــــرکساست کـــَ دزّشازت هحتسم هالـــیَ هؼوــْأل حساب قطؼـــیَ زیاست ُـــای . ًوایٌد 

هحاسثات ، ػْاید ّخصایي تصْزت جداگاًَ تستیة ّتؼدأ تْحید هیگسدد کَ ُویي تْحـید سَ حساب 

اشایٌکَ فؼأل زیاست هحاسثات تا زیاست خصایي . قطؼیَ هترکسٍ تٌام حساب قطؼیَ دّلت یاد هیطْد 

هدغن گسدیدٍ ، تٌاأ حساب قطؼیَ کَ اشجاًة زیاست خصایي تستـیة هیگسدد تایـــد تا حساب قطؼــیَ 

. زیاست ػـــــْاید ّصـــْزت حساب دافغاًستاى تــاًک تطثیق گــــــــسدد  

حساب قطؼیَ  ثثت هکول چگًْگی اجسای هصازف سالیاًَ ّاحد ُای تْدجْی دّلت زا          

تـَ هقایسَ تْدجَ هٌظْزضدٍ تَ تفکیک تــــادیات قثلی ّتؼــــدی ّثثت هکول ػــــــْاید دّلت زا 

تادزًظسداضت تحقق یافتَ ّتحصیل ضدٍ تَ هقایسَ پیص تیٌی سالیاًَ ، تْأم تا ازشیاتی تَ سال قثل 

. ًطاى هیدُـــــــــــــــد

         تستیة حساب قطؼیَ دّلت ، ّشازت هالیَ ّهقاهات ذیصالح زا دززّضٌی قسازهیدُد کَ 

اجساآت چگًَْ صْزت گسفتَ ، دزکدام ػسصَ ُا ػقة هاًی ّجْد دازد ّدزکـدام ػسصَ دیگس 

ازشیاتی ػلل ػقة هاًی ّافصایص ، هساجغ تستیة . اجساآت تیص اشپیص تیٌی صْزت گسفتَ است 

کٌٌدٍ ّتصْیة کٌٌدٍ تْدجَ زا دزتستیة تْدجَ سال هاتؼد یازی هیسساًد ، ُسگاٍ اشاجساآت سال 

هالی ّسال هاقثل آى هؼلْهات دقیق دزاختیازقسازًداضتَ تاضد ، تستیة تْدجَ سال هاتؼد ضکل آفاقی 

.  داضتَ کَ حیي تطثیق، ادازات هستْطَ زا تَ هطکالت هْاجَ هیٌواید 

     تٌـــــــــاأ تَ هٌظْزجلْگیسی ّکاُص خطــــــسات احتوالی دزتحقق تْدجَ ، تستیة حساب 

قطؼیَ اهسحتوی ّضسّزی تْدٍ ّ قْاًیي هستْطَ ًیصتستیة ّتاشزسی حساب قطؼیَ دّلت زا 

.                     جِت ازایَ حقایق تَ هساجغ تستیة کٌٌدٍ ّتصْیة کٌٌدٍ تْدجَ ُدایت دادٍ است 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       1384اظهارنظرتفتیش درمورد حساب قطعیه سال 
دولــــت جمهـــــوری اســـالمی افغانســــتان 

 
 

  :                                                                                              موضوع -1
.  جمهوری اسالمی افغانستان 1385     ارزیابی واظهارنظرباالی حساب قطعیه سال 

  : تعریف حساب قطعیه -2
         حساب قطعیه  ثبت مکمل چگونگی اجرای مصارف سالیانه واحد های بودجوی دولت را بـه مقایسه 

بودجه منظورشده به تفکیک تــــادیات قبلی وبعــــدی وهمچنان ثبت مکمل عــــــواید دولت را بادرنظرداشت 
. تحقق یافته وتحصیل شده به مقایسه پیش بینی سالیانه ، توأم با ارزیابی به سال قبل نشان میدهـــــــــــــــد

         حساب قطعیه ازطرف بخش های محاسبات ، عواید وخزاین وزارت مالیه برویت راپورهای مإثق واحد 
بروزهرنوع تفاوت درآن تکمیل . های بودجوی وسوابق مربوطه ترتیب ، تطبیقات الزم اجرا ونهائی میگردد

 .ونهائی شدن اش را ، نفی مینماید 
  :   مرجع تحت بازرسی -3

         بــرطبق قانون اداره مالــــی ومصارف عامه ، وزارت مالیه مکلف است ، الی ختم نیمه اول سال مالی ، 
.  حساب قطعیه سال قبل را ترتیب وبعــــدأ جهت بازرسی به اداره کنترول وتفتیش ارایه نمایــــــــــــــــــد 

  :  وظیفه اداره کنترول وتفتیش -4
مــــاده یازدهم قــــــانون کنترول وتفتیش مکلف بـه بازرسی   ( 1 )         اداره کنترول وتفتیش برطبق فقره 

 . حساب قطعیه دولت میباشد 
  :جریان بازرسی -5

 با اداره کنترول 2006 فبروری 20 مطابق 1384وزارت مالیه درجلسه ئی که بتاریخ اول حوت سال          
 1385جوزای سال 10 دولت را الی تاریخ  1384وتفتیش داشت متعهد گردیده بود که حساب قطعیه سال 

 جوزای 14وازاینکه تا تاریخ . ترتیب وآماده بازرسی اداره کنترول وتفتیش میسازد  ( 2006 می 30 )مطابق
 ازصورت ترتیب حساب قطعیه اطمینان داده نشد ، اداره کنترول وتفتیش بنا بر مکلفیت وظیفوی 1385

 خویش ازوزارت مالیه  تعقیب نمود ، سرانجام 14/3/1385مورخ  (1823)موضوع را ذریعه نامه نمبر 
 ریاست 20/4/1385مإرخ  (85001107 )ازصورت ترتیب حساب قطعیه بودجه عادی ذریعه نامه شماره 

مإرخ  (2766)خزاین وزارت محترم مالیه اطمینان داده شد ، که بتؤسی ازآن به وسیله نامه شماره 
معاون عملیاتی  (موسوی  ) ده نفرازهیؤت بلند پایه تفتیش تحت ریاست محترم سید محمدعیسی 25/4/1385

ولی به زودی معلوم گردید که اسناد ارایه .  توظیف گردید 1384اداره به منظور بازرسی حساب قطعیه سال 
شده به عنوان حساب قطعیه ناقص وفاقد امضآ مقام وزارت ومسولین مربوطه بود که جهت اکمال آن، طرف 

وزارت مالیه ده روزمهلت مطالبه نمود که با اکمال مهلت داده شده هیؤت مجددأ عازم وزارت مالیه گردیده 
. وشروع به کارنمود

 جهت 1385 سنبله 21         الزم به تذکراست که حساب قطعیه بودجه انکشافی خالف تعهد قبلی بتاریخ 
. بازرسی به هیؤت ارایه گردید

 
  : نتایج حاصله ازبازرسی   -6

 
       جریان بازرسی حساب قطعیه بودجه عادی مرتبه ریاست خزاین نشان داد که باز هم ریاست های 

بودجه وخزاین باالترتیب درارسال تخصیصات اضافی ، اضافه خرچی ها وتادیات اضافه ازاصل منظوری 
همچنان ازاثربازرسی حساب قطعیه بودجه انکشافی واضح شد که دراستفاده ازبودجه . توجه ننموده اند 

. انکشافی موازین وسیستم حسابی کشور رعایت نگردیده است 
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 1384حسا ب قطعیه بودجه عادی سال  -  6-1     
 

 رئیس جمهوری 13/4/1384 مورخ 38 مطابق به تصویب مجلس عالی وزرآ و فرمان شماره            
سی دو ملیارد وهشت صدو هشتاد ودومیلون  ( 882/32 )اسالمی افغانستان مجموع مصارف بودجه عادی مبلغ 

 ریاست 9/9/1384مورخ  ( 101)افغانی که بعد ازتعدیالت وبازرسی وسط سال به اساس فرمان شماره   
سی سه ملیاردو ششصدو یک میلون افغانی تثبیت گردیده  ( 601/33 )جمهـــــوری اسالمی افغانستان  مــــبلغ 

 ) مرتبه ریاست خزاین مجموع مصرف مبلغ 1384اما در حساب قطعیه بودجه عادی سال . است 
افغانی میباشد که با تطبیق با حسابات ریاست عواید و دافغانستان بانک تفاوت های زیر  ( 31979152371

:   بمالحظه میرسد 
: الف

. افغانی - 31979152371بمالحظه راپــور قطعیه خــزاین مبلغ 1384مجموع تادیات سال  -
 رر-   32547138093ررتادیات ظرف سال بمالحظه صورت حساب دافغانستان بانک  -

رر  -      567985722      تفاوت اضافه تادیه بین ریاست خزاین ودافغانستان بانک    مبلغ  
   :ب 

 رر - 37903484714    به شمول دارائی ابتدأ سال مبلغ 1384مجموع تحصیالت سال -     
 رر -   2561260396                                                  1384دارای ابتدای سال -     

                               رر - 35342224318                      دربانک          1384دارائی تحصیل شده سال      -
          رر  - 39396897651      عواید انعکاس یافته درحساب قطعیه  ریاست عواید            -     

  رر -4054673333      تفاوت بین حساب ریاست عواید وبانک                                
 

افغانی وانمود  -5356346621 دردافغانستان بـــانک مبـــلغ 1384        دارائی با قیمانـــده ختم سال 
.  گردیده که به سال مابعد قابل دوریه میباشد 

  
ریاست          به ارتباط تفاوتهای فوق الذکر تادیات وعواید ازوزارت محترم مالیه استفساربعمل آمد   که

خزاین تفاوت های متذکره را بابت انتقال به حسابات تصدیها ، باقیمانده دارائی ، سهویات بانکی ،  تؤمینات 
وانتقال ازحساب دالری وانمود ساخته که در جداول ذیل صورت حساب آن  توضیح که معادل تفاوت های یاد 

. شده میباشد 
 

 1384  بابت سال 600100توضیح تفاوت دیبت  حساب  (1 )جدول 
 

شمار
ه 

 مبلغ دبتتوضیح 

 8.234.403باز پرداخت مبالغ حسابات مسدود شده  1

 310.507.137باز پرداخت تامینات ادارات مرکزی و والیات  2

 6.521.171بازپرداخت به حساب شاروالی کابل  3

 2.281.591بازپرداخت به حساب تصدی محصوالت حیوانی و تولید پشم  4

 19.747.365بازپرداخت  به حساب سره میاشت  5

 297.469.107باقیمانده دارانی و دو باره انتقال حسابات مصارفاتی والیات  6

 81.969.260باقیمانده دارائی در حسابات خزینه تقاعد و شهدا و معلولین  7

 148.627.376سهویات بانکی  8

 8.289.831 (برداشت  )تفاوت اسعاری  9

 36.145.932بازگشتی معاشات و مصارفات ادارات مرکزی و وزارت خانه ها  10

 15.227.922 های که دوران داده شده و دو باره به تخصیص ان افزود گردیده است 16م  11

 25.140.000 600100پرداخت مبلغ از طریق بودجه انکشافی از حساب  12

 <392،175،372 >  پرداخت گردیده و در قطعیه مصارفاتی شامل میباشدTSAمبالغ که از حساب دالری   13
 567.985.723مجموع  عمومی  
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 1384  بابت سال 600100توضیح تفاوت کریدت حساب  ( 2 )جدول 
مبلغ کریدت به افغانی توضیح شماره 

 297.435.305مبالغ حسابات مسدود شده   1

 588.114.393تامینات وزارت خانه ها ووالیات   2

 4.188.886عواید حساب شاروالی کابل   3

 2.072.235عواید حساب تصدی محصوالت حیوانی و تولید پشم   4

 20.127.414عواید حساب  سره میاشت    5

 297.469.107انتقاالت و باقیمانده دارانی اخیر سال در حسابات مصارفاتی والیات   6

 81.969.260باقیمانده دارانی اخیر سال در حساب خزینه تفاعد و شهدا ومعلولین  7

 ARTF  12.376.020.000  و TSAانتقال از حساب دالری  8

 148.627.376سهویات بانکی   9

 5.748.869تفاوت  اسعاری   10

 36.145.932بازگشتی معاشات و مصارفات ادارات مرکزی و وزارت خانه ها  11

 15.227.922 های که دوران داده شده و دو باره به تخصیص آن افزود گردیده است  16م  12

 <392،912،940> وضع مبالغ صکوک ، مالیه ، تقاعد وغیره که راسا شامل عواید ادارات مربوطه گردیده   13
 شامل TSAعواید وزارت مالیه  ووزارت ترانسپورت که از طریق حساب دالری  14

گردیده 
<905،656،142 >

 29.396.404بازگشتی معاشات و مصارفات  والیات   15

< 16،658،647،354>  میباشد  TSA,LOTFA,ARTFعواید دونر ها که در حساب دالری  16

 (4.054.673.333)مجموع   

 
 

         الزم است تا ریاست خزاین حین برخورد با همچو تفاوت ها چگونگی را با توضیح دالیل دراوراق 
جداگانه درج وبه امضا مقام محترم وزارت مالیه و مسولین مربوط نیز برساند تا جای سوال بعدی درزمینه باقی 

. نماند
 

 وزارت خانه ها وادارات و تطبیق آن با حساب قطعیه 1384 بمالحظه حساب قطعیه بودجه عادی سال :   ج 
: خزاین اضافه خرچی های ذیل که ریاست خزاین نیز به آن قناعت دارد         بمالحظه رسید

 

مبلغ اضافه تادیات  کود اسم مرجع شماره 

افغانی   – 8956121 21ریاست کمیته المپیک   1

افغانی   – 870115 25وزارت احیاو انکشاف دهات  2

افغانی   – 28527525  25-22-21وزارت عدلیه   3

افغانی   – 1250000 25ریاست ضد حوادث  4

افغانی   – 39653761جمعؤ 

  
          ظهوراضافه خرچی ها درحساب قطعیه نه تنها ترتیب حساب قطعیه را متؤثرمیسارد بلکه ماهیت بودجه 

را نیزازمیان برده ، ترتیب وتصویب آنرا زیرسوال میبرد ونشان میدهد که دروزارت مالیه که مرجع مسإل 
تطبیق وکنترول بودجه وتادیات است ، سیستم یا موجود نیست ویا هم رعایت نگردیده است ، که قابل توجه 

. میباشد
 1383افغانی باقیات سال  (287861516) عواید ، جمعؤ مبلغ 1384درحساب قطعیه بودجه عادی سال -    د

والیا ت کابل ، بادغیس ، سرپل ، زابل ، وردک ، لوگر، تخار، ارزگان ، غزنی ، فاریاب ، بدخشان ، ننگرهارو 
دررابطه به همچــویک عمـــل خالف  . کندهارمنعکس نگردیده است 

اکثراً کارمندان تقرریافته والیات : " موازین حسابی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه متذکرگردیده است کـــه 
مسلکی نبوده ودر امور حسابی کمتر دسترسی دارند ، بدین اساس اشتباه حسابی بوجود امده       و اعداد وارقام 
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قابـــــل یـــادآوری است که بنابرسطحی نگری شعبه ........ "  را به ستونهای مربوط آن معامله نکرده اند 
افغانی باقیات عایداتی ، انعکاس  (287861516)مبلغ  (عدم کنترول واصالح قبلی  )مربوط ریاست عواید 

. نیافته است  
 
  :1384حساب قطعیه بودجه انکشافی سال  6-2
 

 به هیؤت ارایه گردید که چگونگی 1385 سنبله  21 بودجه انکشافی بتاریخ 1384حساب قطعیه سال            
: آن ذیأل توضیح میگردد

ملیاردافغانی بوده که منجمله  (232) بعداز تعدیالت وارزیابی وسط سال  1384          بودجه انکشافی سال 
ملیارد افغانی مربوط بودجه خارجی که از طریق دولت  اجرا نگردیده       و مستقیماً از طرف   (182)مبلغ 

ملیارد افغانی بودجه باقیمانده آن       از طریق دولت اجرا گردیده  (50)دونر ها به انجو ها داده شده  و مبلغ 
است  اما ریاست خزاین صرف حساب قطعیه مبالغی را که ازطریق وزارت مالیه اجرا گریده ترتیب نموده که 

افغانی  (22243153509)افغانی ، مصارف مبلغ  (51691723532)بمالحظه آن منظوری ساالنه مبلغ 
. افغانی وانمود گردیده است  (29448570023)وباقیمانده مبلغ 

 "          به ارتباط ارایه اسناد جهت تطبیق صورت های حساب بانکی ، ریاست خزاین متذکرگردیده اند که 
چون بصورت عموم بودجه انکشافی دولت از طریق موسسات بین المللی و کشور های خارجی تمویل میگردد بنًا 

. مصارف آن هم از حسابات مختلف صورت میگیرد که به دالیل ذیل ارایه راپور توحید آن ممکن نیست 
  .(افغانی  )حسابات بانکی به اسعار مختلف ولی ثبت مصارف در سیستم به پول رایج  .1
 . حساب بانکی فعال در دافغانستان بانک 90اضافه از  .2
این مبلغ در تمام  )نظر به مقررات بانک جهانی بعضی پرداختهای که اضافه تر از یکصدهزار دالر  .3

باشد مستقیمًا توسط بانک جهانی از حساب بانکی پروژه مذکور که در  (پروژه ها یکسان نیست 
 .بانکهای خارج مفتوح است تادیه میشود

بعضی از این نوع مصارف که توسط بانک انکشافی آسیائی صورت میگیرد نزد ما کدام صورت  .4
حساب و یا سند موجود نیست زیرا بانک انکشاف آسیائی هیچ نوع صورت حساب را بعد از اجرا تادیه 

 . "دو باره به وزارت مالیه نمیفرستند
 

        عالوتؤ بازرسی جزء منظوری ساالنه  درمحدوده بودجه انکشافی وتخصیصات صــــادره تفـــــاوت های 
: ذیل را درکود های آتی نشان میدهــــــــد 

 
 
 
 
 
 

کود مرجع مربوط  شماره
منظوری بودجه به 

افغانی 
تخصیص صادر 

شده 
اضافه تخصیص 

 1070104 46383854 45313550 21 وزارت تحصیالت عالی ومسلکی 1

 1176110  3707810 2531700رر وزارت مخابرات   2

 145500 1867250  1721750رر وزارت شهدا و معلولین  3

 30159581 232778256 202618669رر کمیسیون اصالحات اداری   4

 4482500 28004321 23521821رر اداره کنترول و تفتیش  5

  3406000  42576864 39172864رر وزارت امور داخله   6

 3016400 457090375  454073975 22وزارت معادن و صنایع   7

 87927764 820420026  732492262 22وزارت صحت عامه   8

 127349959مجمـــــوع 
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: مرجع تفاوت های آتی را نشان میدهد  (22)  همچنان مقایسه مصارف با تخصیصات صادره 

 

ادرات شماره 
کود 
نمبر 

مصرف تخصیص صادره 
اضافه تادیات به 

افغانی 

 28459517 74843171  46383854 21وزارت تحصیالت عالی   1

  2654969 2856918  202012رر وزارت فواید عامه   2

  79485  1946735  1867250رر وزارت شهدا و معلولین   3

  327600445 748248469  420648023 22وزارت مالیه   4

  680000 24930000  24250000رر وزارت دفاع ملی   5

  20343711  20343711ندارد رر وزارت خارجه  6

  84590127  127168991  42576864رر وزارت امور داخله  7

  24776  4717476  4672700رر وزارت امور زنان  8

  512212942  566519674  54306732رر وزارت فواید عامه  9

  3240022377 9474814199  6234791822رر وزارت احیا وانکشاف دهات  10

  131011369  230198618  99187249رر وزارت شهر سازی ومسکن  11

  18268084  19987459  1719375رر اداره عمومی کنترول وتفتیش  12

  25414046 35658216 10244170رر شاروالی کابل   13

  86565  86565ندارد  25دفتر بابای ملت   14

  12955539  66816977  53861438رر وزارت معارف   15

  6146620  30396620  24250000رر وزارت معادن وصنایع   16

  1668493  1668493ندارد رر وزارت اقتصاد  17

  15035934  99225202  84189268رر وزارت صحت عامه   18

  1521906  131987224  130465318رر وزارت زراعت   19

  24106974  45495474  21388500رر وزارت کار وامور اجتماعی   20

  4311172  13846277  9535105رر کمیسیون اصالحات اداری   21

  15526804  15526804ندارد رر کارتو گرافی   22

 4472721855 11737261535 7264539680 مجموع   

 
 
:        نواقص و کاستی ها در اجراات -7

  تادیات اضافی ، اضافه خر چی ها وتفاوت های حساب قطعبه بودجه عادی وهمچنان تخصیصات 
صادرشده اضافی به مقایسه اصل منظوری واضافه تادیات دربودجه انکشافی ناشی از تغیر درپروسیجر های 

 .مالی وعدم ظرفیت کاری مسإلین مربوطه میباشد 

   عدم ارایه صورت حساب بانکی بانک جهانی و بانک آسیائی در مورد بودجه انکشافی مانع پیشرفت
 .اجرای مکمل بازرسی گردید

  را بعد ازتعدیالت وبازرسی وسط سال مبلغ 1384ریاست بودجه اصل بودجه منظور شده انکشافی سال 
 ( 51691723532) ملیارد افغــانی تثبیت نموده ، امــا در قطعیه بودجه انکشافی                 مبلغ  (50)
ملیارد باقی ماند ه  که  (29)ملیارد افغانی آن مصرف و مبلغ  (22)افغانی درج گردیده است که منجمله - 

ملیاردافغانی بودجه انکشافی ازدیدگاه اداره کنترول وتفتیش قابل تعمق بوده ، الزم  (29)عدم مصرف مبلغ 
 . است تا ادارات مربوط درزمینه جذب واستفاده از بودجه انکشافی توجه الزم مبذول نمایند

  تغییردرسیستم حسابی کشور خالف قانون بودجه و تعلیماتنامه محاسبه درقسمـــــت مصرف بودجه 
انکشافی صورت گرفته است که کدام حکم یا فرمان مقـــام ذیصالح هم   در زمینه وجود ندارد در حالیکه 

صریحاً در قانون بودجه هدایت داده شده که هیچ پول بدون تخصیص حوالـــــه ومصرف  شده نمیتواند ودر 
 رجمهوری اسالمی افغانستان نـیز چنین هــــدایـــت داده شـــده 26/11/1383مإرخ  (33)فرمان شماره 
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تمـــــام تخصیصـــــات مربوط بــــه پروژه و بـــــرنامــــه ، تخصیصات ، تادیــات و باز : "  اســــت 
پرداختهای بودجه  انکشافی نیز تابع طرزالعملهای  ریاست های بودجه ، خزاین ، محاسبات و تفتیش وزارت 

 ."مالـــــــیه بـــــوده و در مـــــورد بـــــودجه عــــــادی و انکشافی تطبیق میگردد
 هـــــا صرف به امضاء وزیر یا امـــــر مربوط بــــدون تصدیق تخصیص     از طرف 16        ولی م 

دفـــــــتر داری و ویزه کنترول از طرف ریاست خزاین اجرا شده است و شعبات حسابی ادارات مــــــربوط 
درحالیکه الزم بود تا      در قدم اول پالن وپروژه همچو مصارف . از صدور حواله های پولی اطالع ندارند 

ازبودجه انکشافی را قانوناً وزارت اقتصاد ترتیب مینمود اما اجرای چنین حواله ها واسناد ضمایم آن خالف 
.  تمام قوانین موضوعه حسابی کشورمیباشد

 
:      اظهار نظرتفتیش -8
 

 دولت که ازجانب وزارت مالیه ترتیب 1384        اداره کنترول وتفتیش دررابطه به قطعیه بودجه عادی سال 
گردیده با نظرداشت رعایت بعدی کمبودات وکاستی های ذکرشده نظرموافق ارایه میدارد ، اما درقسمت حساب 

افغانی اصل منظوری بودجه انکشافی  (51691723532)، که منجمله مبلغ 1384قطعیه بودجه انکشافی سال 
افغانی آن ازطرف ادارات جذب نگریده ازدیدگاه اداره کنترول وتفتیش قابل تعمق است   (29448570023)مبلغ 

افغانی که مصرف شده وانمود گردیده ، ازاینکه تا زمان ارایه نظرهذا  (22243153509)ودرمورد مبلغ 
صورت های حساب بانک واسناد حسابی حمایوی نزد وزارت مالیه موجود نبود ، بناأ اداره کنترول وتفتیش 

. نمیتواند درزمینه ابرازنظرمطلوب نمایــــد
 
 :مـــوارد رهنــــمودی -    9 
 

      حســـاب    نیزتذکررفته ، الزم است تا1383 طوریکه درگزارش بازرسی حساب قطعیه سال
          قطعیه بودجه انکشافی بــــا در نظرداشت پیش بـــــینی های بودجوی ، تخصیصات صـادره  
          ومبالغ مصرف شده به تفکیک تادیه بعدی ، پیشکی  و مــبالغ باقیمانــــــده در اخــــــیر سال  
          مالی ، ترتیب و ارزیابی گردد و شمولیت مصارف بدون درنظرداشت تادیه بعــــدی و قـبلی 
          در یک ستون حساب قطعیه اصولی نبوده  وهرگاه پول طــی مــــدت محــــدود به مصــرف  
          نرســـــــیده باشد در ینصورت قابل اعاده به واردات دولـــت بـــوده و شمولیت آن درحساب 

همچنان مقایسه مصارف انجــــام شــده  .          قطعیه مصارف را بصــــورت تصنعی بلند می برد 
.           تطابق نمیکند 

  مإسسات تمویل کننده ودونرها مکلف گردند تا با توجه به اصول وموازین مالی کشورتادیـات 
 .     شانرا ازطریق دولت انجام ویا حداقل اسناد وراپورتادیات سال را به وزارت مالیه بفرستند

 ایجاب مینماید تا بخش محاسبات بصورت مستقل فعالیت نماید وکنــــترول مصارف بودجــــه 
     انکشافی نیــز از طــــریق بخش مذکور صورت گــیرد ، درغـــیران تعلیماتنامه محاســـــــبه  

 و چــــک 16 وزارت مالـــــــیه اجـــــــازه نمـــیدهـــــد  کـــــه  م 1347     منــــــتشره ســــال 
 .       بودجــــــه انکشافی را ریــاست خـزاین به تــنهائی خـود اجــرا نماید

       وزارت مالیه هرگونه تغیری را که درسیستم ومقررات به میان میآورد به وقت وزمــــان آن 
.            مراجع مربوطه به ویژه اداره کنترول وتفتیش را درجریان قراردهد

      ، الزم است تــــا رهــــبری وزارت مالیـه همکاری متداوم ومإثررا بین ریاست های عـواید 
.            بودجه وخزاین  تؤمین ومسإلیت پذیری  شانرا تقویت بخشد 

      ملــــیارد افغانی بـــــودجــه  (29)ایجاب مینماید تا وزارت محترم مالیه دالیل عدم جذب مبلغ
.          انکشافی را جستجونموده ودرزمینه تجویزمقتضی اتخاذ نماید 

       به نظراداره کنترول وتفتیش یکی ازعوامل عدم استفــــاده ازبودجه انکشافی عـــــدم رعایت 
          سیستم واحد مالی درپروسیجرکاری وزارت مالیــــه وموجودیت بیروکراسی سنتی درنظــام    

.          اداری کشورمیباشــد که الزم است تا درزمینه توجه جدی مبذول دارند 
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       موجودیت نواقص وکاستیها دراجراآت عمدتؤ ناشی ازعدم توجه درگزینش کادرها میباشـــــد 

           بناأ  ایجاب مینماید تا تجدید نظر وتقرردربست های حسابی با تـــــوجه به اصــــل شایستگی      
      لیـا قـت تجــربه مسلکی ودرجه تحصیل صورت گرفته وازتقـــرراشخاص بـــی تجـــــربـــه 

.          وفاقـد اهلــــیت دربست  های حسابی خوداری بعمل آید   
       وزارت مالیه قطعیه واحد های بودجوی  را بوقت وزمانش ازوزارت ها وادارات  مطالبـــه  

.            داشته وبرویت راپورهای مإثق واحدهای بودجوی حساب قطعیه را بسته نماید 
       تمام وزارت ، ادارات دولتی وواحد های بودجوی درمرکزووالیات مکلف اند تـا حسابـــــات 

.           قطعــــیه شان را دروقت وزمان آن به وزارت محترم مالیه ارسال نمایند
      نتایج بازرسی ها نشان میدهد که وزارت محترم مالیه بــــه سفارشات قــــــبلی اداره کنترول 

         وتفتیش ترتیب اثرنداده است ، بناأ درسال بعد هیچ گونه معذرت وزارت مالیه درعدم رعایت  
.                         اصول ومقررات حسابی درحصه ترتیب حساب قطعیه پذیرفته نمیشود 

 ارایه گردید 1384          قرار فوق نتایج ارزیابی واظهارنظرباالی حساب قطعیه بودجه عادی وانکشافی سال 
. درزمینه تجـویز مقتضی اتخاذ خواهند فـرمود

 
بااحترام 

 
 (شریفی  )پوهنمل محمد شریف 

رئیس عمومی اداره کنترول وتفتیش  
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