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 لولین فشرده نتایج گزارش وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و مع

 
 

 مقدمه

عملکرد های  وف فعالیت ها و کارا از جمله فرآیندی مهم و ارزنده در جهت رشد و انکشا شفافسیستم       

ا موجود مشکالت و چالش های متعددی در سیستم ه کشوردر سطح ادارات دولتی  ،دوربه حساب می  ادارات

در امورات  وقرار گیرد  شعاععرضه خدمات تحت نتایج می باشد، نبود سیستم موثر و کارا باعث می گردد تا 

 .ثیرات منفی به میان آیدتأهاد ها و عرضه خدمات ن

تصمیم  اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود فرا راه سیستم های ادارات دولتی

از دید تفتیش  را ولین، شهدا و معلامور اجتماعی ،وزارت کار تقاعداتخاذ نمود تا سیستم تدارکات و سیستم 

لکرد های سال فعالیت ها و عماین تفتیش ، عملکرد ) اقتصادیت، موثریت و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار دهد

 یفورمجدید ر تم تدارکات وسیستمسروی سی اساسی آنرا تحت پوشش قرار داده و تمرکز  1394الی  1392

رین دبه شکل فشرده  عملکرد تفتیشهدف او  سفارشات، ، مشاهداتها خالصه یافته می باشد که تقاعد

 بخش بازتاب یافته است.
 

 تفتیش عملکرد به منظور تحقق اهداف ذیل براه انداخته شده است : 

  تدارکات و سیستم تقاعد.   سیستممفیدیت  موثریت واز حصول اطمینان 

 و اقتصادی منابع مالی. استفاده مفید، مؤثر حصول اطمینان از چگونگیب 

 تقاعد جدید سیستم ریفورمدر بخش تدارکات و  مدیریت منابع بشریموثریت بی ارزیا.  

 .بررسی کارکرد میکانیزم تفتیش داخلی 

 

 معرفی مختصر نهاد تحت بازرسی و اهداف سیستم تدارکات و سیستم جدید ریفورم تقاعد
 

ان بوده که المی افغانستوزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین یکی از وزارت های کلیدی جمهوری اس

فعالیت ء هداششخاص دارای معلولیت و ورثۀ تماعی، رفاه و تهیه خدمات برای انیت اجؤدر بخش امور کار، مص

د به اساس و سیستم جدید ریفورم تقاع بر بنیاد قانون تدارکات تدارکاتسیستم  یاهداف اساس، نماید می

 قرار ذیل می باشد:ترتیب پروژه ریفورم تقاعد، به اهداف تعین شده 
 

I. کات تدار نیح تیواقتصاد تیمؤثر نی، تأمیشفاف تدارکات ستمیس جادیا ف اساسی تدارکات:ااهد

 .  باشد یم انیتمام قرارداد یاشتراک برا نهیاجناس، خدمات وفراهم نمودن زم

 

II. :گار ساز تقویه سیستم اداری و ارتقای ظرفیت اداره تقاعد و اهداف اساسی پروژه ریفورم تقاعد

  .نمودن سیستم تقاعد در مطابقت با قوانین نافذه کشور
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  معلولین وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء و بازرسی از نتایج  عمومی خالصه یافته هایالف. 

 

مصرف بودجه انکشافی نشان دهنده رشد و انکشاف اقتصادی و قدرت به کار بودجه  .1.1

ت محترم کار، امور اجتماعی، شهداء و وزار می باشد،اندازی سرمایه یک کشور 

)بودجه( که وزارت محترم مالیه در اختیار شان قرار  نتوانسته از منابع مالی معلولین

از مجموع وزارت محترم . این در حالیست که داده است، استفاده اعظمی نماید

،  1393سال در، درصد (32.91) ،1392سال  انکشافی در ءبودجه منظور شده

پائین  .بمصرف برساند ،نتوانستهرا  درصد (64.25)، 1394درسال و  درصد (69.13)

عدم نظارت و کنترول بر عملکرد انعکاس دهنده  انکشافی بودجه بودن سطح مصرف

، کنترول یتدارکاتمالی،  ضعف مدیریتنظارت ، بخش های انکشافی توسط ریاست 

 می باشد. تحصیلی پائین به دلیل سطح نکارمندا ناقص اجراأتو  داخلی

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش  جزئیات)      
 

تعداد کثیر کارمندان وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سطح پائین  .2.2

( کارمند در تشکیل 6842تحصیلی قرار دارند، در مجموع وزارت محترم تعداد )

سانس و متباقی ی( تن ل436( تن ماستر، تعداد )33تعداد ) موجود دارد، ازجمله

پائینتر از  سطح تحصیلی دارای ( فیصد را تشکیل میدهد،87( تن که )6373)

که باالی فعالیت ها  جمله عوامل است صیلی ازتحپائین لیسانس می باشد، سطح 

به وقت پروژه ها باعث گردیده، و عملکرد های وزارت محترم تاثیرا گذار بوده و 

معین و با کیفیت مناسب تطبیق نگردد و در عرضهء خدمات نواقص و کمبودی ها 

  محسوس گردد. 

 زا مشکلنیز از جمله نقاط  1394-1392سالهای استخدام کارمندان بالمقطع طی  .2.3

بوده  کمبود ز وزارت( بست در مرک198تعداد ) 1392سال  محسوب می گردد، طی

به همین ترتیب  ،گردیدهکارمند بالمقطع استخدام ( تن 481مقابل تعداد )لباولی 

کارمند ( تن 470( بست کمبود در مقابل تعداد )294تعداد ) -1393سال  در

 ( بست کمبود  که بر عکس369تعداد ) 1394و در سال گردیده استخدام بالمقطع 

احکام مطابق  کارمندان بالمقطع .استخدام شده استبالمقطع ( تن 404تعداد )

وزارت محترم در عوض استخدام کارمندان  .اندجذب گردیده مقام وزارت متعدد 

 کمبود یبست ها بالقطع میبایست بست های کمبود خویش را تکمیل می نمود ،

 یوجوه مال اعیخطرض بنآ ،کمتر می باشدکارمندان بالمقطع  ماستخدا در مقایسه با

موضوع در بخش  یاتجزئ)  متصور می باشد. لیبابت استخدام اشخاص خارج ازتشک

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دوم

 

 بودجه  .1

 منابع بشری  .2



 

گزارش تفتیش عملکرد وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین /داره عالی تفتیشا  

        

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی   5

 

 
 

( 1395-1392سالهای )پالن راهبردی وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین  .3.3

و  بر ضعف در طرح و ترتیب پالیسی هاپالن متذکره  بنا ولی ترتیب نموده استرا 

چنانچه در ، کار شیوه های مشخص به طور کلی در مرحله تطبیق قرار نگرفته 

انکشاف مهارت ها، اصالح ایجادکار،  بازارکار،) مذکور باالی شاخص های استراتیژی

حقوق تقاعد، انکشاف تأمین اجتماعی، رفاه برای معلولین، حفاظت اطفال، مصؤنیت 

به تفصیل تذکر حمایت ازفامیل شهداء ومعلولین(  و اقشارآسیب پذیر اجتماعی از

نگردیده پالیسی مشخص ترتیب  ،این اهداف جهت تحقق بعمل آمده است ولی

از جمله  واضح و روشن یراهکار هاو ترتیب پالیسی ها و  ضعف در طرح .است

از جمله عوامل محسوب می گردد که باالی فعالیت های وزارت تاثیر گذار بوده و 

و  تطبیق پروژه( 5) که در پالن راهبری عنوان گردیده است تعداد ءپروژه (13)

 .طبیق ناشده باقی مانده استت متباقی

ریاست نظارت و ارزیابی که در تطبیق پالن ها و نظارت پروژه ها مسئولیت دارد، از  .4.4

از پروژه  و هیچ نوع نظارتآگاهی ندارد،  وزارت اهداف راهبردیتطبیق و پیشرفت 

موضوع در  جزئیات) عمل نیآروده است. در طول سه سال اخیر ب ،ها و برنامه ها

 زارش قابل مالحظه می باشد(گ دومبخش 
 

 

 

   "نقطه تمرکز تفتیش عملکرد " سیستم تدارکات پیرامون تفتیش عمده یافته هایخالصه ب. 
 

 

I.  پروسه پالنگذاری باید روی تکمیل قرار داد های تدارکاتی ساختمانی ، اجناس

و خدمات در جریان یک سال مالی تمرکز نماید. در جریان بازرسی بمالحظه 

تمام ریاست ها بطور سیستماتیک رهنمود های پالنگذاری را رعایت  رسید که

 ی،افغان -63749560/مبلغ حدودا   1392سال در ننموده اند.اجرای تدارکات

 -42958769/مبلغ  1394در سال  و یافغان -36262312/مبلغ  1393درسال

 .است زیر پنجصد هزار افغانی بوده یافغان

  افغانی درپالن تدارکاتی شامل بوده  -12000000مبلغ/ -1392در سال

 ی خریداری پرچون صورت گرفته است.افغان -63749560/مبلغاما 

 شامل بوده افغانی درپالن تدارکاتی  -20000000مبلغ/ -1393درسال

ی خریداری پرچون صورت گرفته افغان -36262312/مبلغدرحالیکه 

 است.

 درپالن افغانی -4000000مبلغ/ -1394سال  به همین ترتیب در

خریداری طورپرچون ی افغان-42958769/ مبلغ تدارکاتی شامل بوده اما

 خریداری گردیده است.

 پالن راهبردی .3

 روند نظارت  .4

 پالن گذاری  .1
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   بنا  سیستم کنترول رهبری بر اجراأت ریاست محترم تهیه وتدارکات با

ضعف مدیریت قابل مالحظۀ مواجه می باشد، که بالثر چنین اجراأت ، 

ات قابل رقابت به قانون وطرزالعمل تدارکات نقض شده است وتدارک

 پروسه خریداری های پرچون زیر پنجصد هزار افغانی مبدل گردیده است.

 ریاست  ضعف در تثبیت نیازمندی از جمله عوامل می باشد که همچنین

تهیه تدارکات نتوانسته به صورت دقیق اجناس مورد ضرورت وزارت را 

 ون اقدامفرادی وپرچدر تهیه اجناس به شکل ان ، فلهذاپیش بینی نماید

 بعمل آورده است.

  انبار شدن اجناس طی ضعف مسؤولین در قبال مدیریت تحویلخانه ها و

گی دیپوها پراگند بنابرسال های متمادی که قسمت ازآن به مرور زمان 

نست که دروزارت محترم آنشان دهنده  نیز ،در حال ازبین رفتن است

 ه ریزی و در نظربطور دقیق برنام تثبیت احتیاج پیرامون تهیه اجناس

 گرفته نشده است.

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش  جزئیات)     

II. عدم موجودیت بخش واحد تدارکاتی درسطح ، میدهد  یافته های تفتیش نشان

 گردیده تا باعثو انسجام گردد وزارت که فعالیت های تدارکاتی همآهنگ 

 پیشبرده به طورجداگانه رپروژهه طتوس انکشافی بودجه های بخش تدارکات

ریاست تهیه و تدارکات و ادارات ذیربط  پروژه ها،شود و همآهنگی الزم بین 

و ریاست تهیه و تدارکات از فعالیت های تدارکاتی پروژه  وجود نداشته باشد

، که چنین حالت در بخش های مالی و منابع بشری نیز ها اصآل اگاهی ندارد 

 . گردیده استمحسوس 

 تدارکاتی ) ریاست  جداگانه هایدربخش کارمندان استخدامجانبی دیگر  از

 هزینهوباعث افزایش  وردهآبار به را تشکیالتی تورمتدارکات و پروژه ها ( 

گزارش قابل مالحظه  دومموضوع در بخش  جزئیات)  .گردیده استنیز ها 

 می باشد(
III.  است تهیه و در ری موجود( بست 31)از جمله  1394الی  1393طی سالهای

فوق ( تن 4تعداد )، سانسیل یلیدرجه تحص( تن دارای 5تعداد ) تدارکات

در  که بوده استبکلوریا  دارای درجه تحصیلیتن (  22متباقی )  بکلوریا و

سانس و غیر یپائینتر از لکارمندان درصد ( 70)طول سه سال اخیر در حدود 

 نموده است. مسلکی در بخش ریاست تهیه و تدارکات ایفای وظیفه 

  کارمندان ریاست تهیه و تدارکات از ظرفیت های الزم مسلکی برخوردار

نمی باشد، کارمندان مذکور از تکنالوژی معلوماتی جدید استفاده نمی 

( Ms.Word) نمایند. جهت حفظ و نگهداری اطالعات از برنامه ابتدائی

 واحد های تدارکاتی  .2
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ست تا دیتابیس تدارکات طرح و دیزاین نگردیده ا. کار گرفته می شود

اطالعات به شکل اساسی نگهداری و سهولت های کاری فراهم گردد. بنابر 

گراف عدم رعایت قانون  ،الزمضعف مدیریتی و موجودیت ظرفیت 

عدم رعایت درخصوص  وطرزالعمل تدارکات باال میباشد. چنانچه باالثر

حارنوالی  محترم قانون متذکره یکتعداد قراردادها نسبت مشکالت به اداره

 اله گردیده است.اح

  همچنان یافته های ما نشان میدهد، اکثریت هیات ارزیابی و آفر گشائی

              دارای درجه تحصیلی بکلوریا و فوق بکلوریا ،که تعین گردیده است

)پائینتر از لیسانس( می باشد، که این خود در ارزیابی آفر ها و انتخاب 

              منفی بر جا گذاشته است.نقش و تاثیرات  ،دواطلبان واجد شرایط

 ( دوم گزارش قابل مالحظه می باشدموضوع در بخش  جزئیات) 

IV. ولسوالی های  تن در (300) یی برایتعلیمات فنی وحرفه  آموزش قرارداد         

به  1392طی سال  والیت هلمند( وسنگین مارجه )نهرسراج،

 انکشاف دهات افغانستان و ی مجددافغانی با مؤسسه احیا -18.621.200مبلغ/

ولی قسط اول به موسسه قرارداد کننده پرداخت گردیده، ( %30) ، عقد گردیده

اهداف پروژه که ارایه خدمات آموزشی  تحقققرارداد قبل از تکمیل شدن و 

داراالنشای محترم شورای عالی صلح بنابر عدم  فنی و مسلکی بوده توسط

 چنین اجراأت ناقص باعث ضایع گردیده است.شفافیت پروسه تدارکاتی فسخ 

گردیده و در ضمن قرارداد مذکور بار ثانی با هیچ  افغانی -5.586.360مبلغ/

موسسهء عقد نگردیده و متباقی وجوه کمکی دوباره به حساب تمویل کننده 

(Donor.واریز گردیده است )  (گزارش قابل  دومموضوع در بخش  جزئیات

  مالحظه می باشد(
V. ( تن درساحه 160رداد امور خدماتی )آموزش ها وارتقای ظرفیت ( برای )قرا

افغانی با مؤسسه نوای صلح طی  -5400000دشت برچی به مبلغ/ و دوغ آباد

به اعطای قرار داد  اه عقد قرارداد گردیده است.برای مدت هشت م 1392سال 

شارت )ائی ابتد ارزیابیدر مرحله صورت گرفته است، داوطلب غیر واجد شرایط 

است،  اخذ نموده را نمرات بلند مؤسسه پیام نورداوطلب بازنده  (لست آفر ها

است،  در نظر گرفته شدهکه عین شرایط قبلی  در ارزیابی بعدی تخنیکیولی 

و برعکس برای داوطلب برای داوطلب مذکور نمرات کمتر داده شده است، 

ده است. افزون بر آن، با در نظر گرفته شنمرات باال  نوای صلحسسه ؤم برنده

آفر نازل نسب به شرکت افغانی  -283000مبلغ / پیام نور مؤسسه وجود که

برنده ارائه نموده است، توسط هیئت ارزیابی غیر واجد شرایط شناخته شده و 

 با شرکت نوای صلح عقد قرارداد صورت گرفته است.

  قرار داد ها  .3
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VI.  ( 75پایه جنراتور با ظرفیت ) یک 1391یافته های ما نشان میدهد، طی سال

ریاست خزینه تقاعد خریداری  افغانی برای -1251900/به مبلغ کیلو وات

فاده مورد است )کیلو وات پائین(گردیده ، ولی جنس مذکور بنابر ظرفیت پائین 

قرار نگرفته است، این عمل نشان دهنده ضعف در بخش تدارکات بدلیل عدم 

 ی باشد.  تثبیت نیازمندی دقیق تخنیکی م

 بمنظور استفاده بخش غانیاف -2439190/همچنان یکپایه ترانسفارمر به مبلغ    

Server Room))  خریداری گردیده است، اما بنابر عدم همآهنگی قبلی بین

ریاست عمومی خزینه تقاعد و ریاست مالیه دهنده گان بزرگ که همجوار 

تذکره ه و از ترانسفارمر مریاست متذکره می باشد، شبکه برق اتصال پیدا نکرد

اجناس فوق با وجود گذشت بیشتر از یک سال استفاده صورت نگرفته است. 

اعد بدون استفاده باقی مانده است و اجراأت ناقص تدارکاتی ریاست خزینه تق

لی از یک جانب موثریت در قبال نداشته و از جانب دیگر باعث ضایع وجوه ما

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومبخش  موضوع در جزئیات) گردیده است.  
 

  "نقطه تمرکز تفتیش عملکرد " ریفورم تقاعدجدید سیستم  پیرامونعمده تفتیش  یافته هایخالصه ج. 
 

I. ( ر26نظر به اهداف قبآل تعین شدهء پروژه ریفورم تقاعد و به اساس ماده شماره ) هنمود بانک

یفورم استراتیژی عملیاتی پروژه جدید ر جهانی، ریاست خزینه تقاعد مکلف گردیده است تا

با وجود  ترتیب نماید، ولی با تأسف 2013تقاعد را به منظور تحقق اهداف تعین شده در سال 

گذشت چهار سال استراتیژی مذکور بدلیل ضعف مدیریتی ترتیب نگردیده است، نبود 

الی رات منفی بااستراتیژی و کار شیوه های دقیق از جمله عوامل می باشد که باعث تاثی

 جزئیات ) عملکرد پروژه ریفورم تقاعد گردیده که در بخش های زیرین به آن اشاره می گردد.

  گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش 

II. طی  دپروژه حمایوی مصئونیت اجتماعی و  پروژه جدید ریفورم تقاع بودجه واصله انکشافی

نبود  بدلیل( فیصد %39)1394سال  در وفیصد  (%42) 1393سال( فیصد، %33) 1392سال 

ه عدم تطبیق پروژ ،ضعف برنامه ریزی دقیق استراتیژی عملیاتی و راه کار های مشخص،

مینه مصرف درمعیاد معینه، ظرفیت پائین کارمندان، باالخص پرسونل پروژه ریفورم تقاعد در ز

  تخصیصات واصله غرض مقاصد انکشافی، به مصرف نرسیده است. 

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش  جزئیات) 

III. جمعا   ریاست عمومی خزینه تقاعد به اظهاراتبنا  -1394مالی در سال                        

افغانی در مصرف بودجه بدلیل تطبیق سیستم جدید و به کار گیری  -1.493.737.142مبلغ/

گردید  متوجهبعد از بازرسی مفتشین ما  .روش های جدید، صرفه جویی را نشان داده است

متقاعدین در همان سال غرض اخذ حقوق تقاعد خویش که مبلغ فوق صرفه جوئی نبوده بلکه 

در و ماندهیتقاعد باق نهیخز استیوحقوق شان درر به ریاست خزینه تقاعد مراجعه نکرده اند،
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اعد همین مورد را به عنوان ریاست خزینه تقحقوق دوساله خویش را اخذ نموده اند،  سال بعد

 در رابطه به ومات نادرست ریاست خزینه تقاعد، ارائه معلانعکاس داده استصرفه جویی 

به مقامات دولت و رهبری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و  شانفعالیت ها و عملکرد های 

گیرد قرار  مقامات در خالی معلوماتی نیز از جمله فکتور های محسوس می گردد تا معلولین

توجه دقیق  درست صورت نمی گیرد،  عرضه خدمات که مشکالت وجود دارد و و در ساحات

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش  جزئیات) . صورت نگیرد

IV. ریاست  یکی از اهداف پروژه جدید ریفورم تقاعد، بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان دولتی

کارمندان  با وجود براه اندازی آموزش های مسلکی برای متآسفانه ولیخزینه تقاعد می باشد، 

رم به ظرفیت مسلکی کارمندان انکشاف متناسب نداشته تا امورات سیستم جدید ریفو مذکور،

اجرا می  تقاعد توسط کارمندان بالمقطع جدید ریفورم سیستم امور اکثریتو  آنها سپرده شود

ید منحصر به یک شخص میباشد، در صورت عدم و مهارت استفاده از سیستم جدگردد. 

 ند.تها در حال انتظار باقی بمانموجودیت شخص متذکره باعث می گردد تا متقاعدین ساع

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش  جزئیات) 

V. همفرا منظور به تقاعد ریفورم جدید سیستم وجودیکه با میدهد، نشان تفتیش های یافته 

 شامل : ها لتسهو آوری

 ویشخ امتیازات تمام ننمایند، مراجعه تقاعد خزینهریاست  به ساله همه متقاعدین -

 نمایند. اخذمیتوانند  مربوطه بانک طریق از سال سه مدت الی را

 صورت گیرد. سرگردانی بدونو  نالینآ متقاعدین به شکل اسناد مراحل طی  -

 .شود گرفته خیالی متقاعدین جلو  -

 ونظر به تفاهنمامه میان بانک جهانی  2013 الی 2009 سالاز  تمامی ادارات  -

 .دولت افغانستان ثبت سیستم جدید گردد

ولت را دمربوط ادارات نظر به اهداف تعین شده فوق، ریاست خزینه تقاعد نتوانسته تمامی  

 رات جریانو روند آنالین نمودن ادااخذ نموده تمدید بلکه پروژه مذکور  نمایدثبت سیستم 

 نیز مشکالت و چالش های ذیل وضمنا  باوجود تطبیق سیستم جدید ریفورم تقاعد، ،دارد

 تا هنوز بر طرف نگردیده است: 

 تجمع کتله عظیمی از متقاعدین در خزینه تقاعد غرض اخذ حقوق تقاعد و انتظار 

 طوالنی متقاعدین.

  ز ای باشند و که متقاعدین محترم سرگردان در دهلیز ها مطی مراحل طوالنی اسناد

 لین شاکی اند. ومسئو

 ر نظر گرفتن جدول نوبتی متقاعدینت بدون دأاجرا. 

  .اشتباهات در اسم، حساب بانکی و کارت هویت تعدادی از متقاعدین 
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 ازتعداد دمتقاعدین در سیستم جدی وراجستریشن باالثر تطبیق پروژه جدید ریفورم 

شامل سیستم  -4139ی سال ( نفر متقاعد ال84615بتعداد ) (160000مجموعی)

 ( به شمول والیات شامل سیستم نگردیده است. 75385گردیده است و متباقی ) 

  دید به سیستم ج انالین به شکل ( اداره و وزارت خانه92تعداد )متقاعدین جدید از

ل ( سال وص6وصل گردیده، متباقی ادارات به سیستم جدید با وجود گذشت ) تقاعد 

 نگردیده است.

 نشده مشکالت متقاعدین با کارمندان بخش های محاسبه و تادیات قطع  تماس

 ومتقاعدین ازطریق دریچه های واحد حل نمی گردد و متقاعدین به دفاتر محاسبه 

ش تادیات رجوع نموده، ساعت ها انتظار می مانند  و در داخل شعبات مشکالت خوی

 را حل می نمایند. 

 قابل مالحظه می باشد( گزارش دومموضوع در بخش  جزئیات)  

VI. ( تن متقاعدین خیالی ریاست مواد نفتی، وزارت تجارت که از جمله19تثبیت تعداد )  تعداد

نب ( تن آن در سیستم جدید کامپیوتری نیز ثبت و راجستر گردیده است. موضوع از جا6)

است.   ه اداره عالی تفتیش جهت تعقیب و پیگیری به اداره محترم لوی حارنوالی محول گردید

 گزارش قابل مالحظه می باشد(دوم  )تفصیل موضوع در بخش

VII.  ملکرد از عو عدم رضاعیت  رضایتمفتیشن ما در جریان بازرسی از تعداد متقاعدین در مورد

و تن از دکه خالصه مصاحبه انجام داده اند  ء را طی پرسشنامه، مصاحبهریاست خزینه تقاعد 

  می گردد:  متقاعدین طور نمونه قرار ذیل تحریر 

رگردان جوره بیگ ولد بری یک تن از متقاعدین بندر حیرتان وزارت تجارت، مدت چهار ماه س ‹

خ و چندین بار به ریاست خزینه تقاعد مراجعه کرده ولی حقوق خویش را تا اکنون مور

د لین ریاست خزینه تقاعواخذ نکرده است. موصوف از برخورد شعبات و مسئو 12/5/1395

 د. باشد و شکایت داشتند که جدول نوبتی متقاعدین مد نظر گرفته نمی شو نیز شاکی می

ست، انورمه بنت تاج محمد، متقاعد وزارت معارف که جهت اجرای حقوق پدرش مراجعه کرده  ‹

عه کرده بدین طرف ده ها بار به ریاست خزینه تقاعد مراج 1395شکایت دارد که از برج حمل 

، نگردیده است 1395سرطان  30تقاعد پدرش الی اکنون است ولی قادر به دریافت حقوق 

 تجزئیا)  .ت و مسئولین نیز ناراضی بوده استهمچنان موصوفه از برخورد نادرست شعبا

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش 

VIII.  و  به مشاهده رسید که تعداد میزها و چوکی های دفاترمفتشین، به اساس کنترول عینی

می باشد ار ریاست خزینه تقاعد، شکسته و فرسوده گردیده است و قابل استفاده ندهلیز انتظ

سهولت برای رفع این مشکل و فراهم آوری که درین قسمت هیچ نوع اقدام جهت ایجاد 

شستن نجای برای متقاعدین بعمل نیامنده است و متقاعدین محترم با وجود ساعت ها انتظار 

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دوم موضوع در بخش جزئیات)  ندارند.
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IX. به  1391افغانی طی سال  –29.506.766مبلغ/ وجوه هنگفت، دهدیما نشان م یها افتهی

ه کریاست خزینه تقاعد بمصرف رسیده است ولی نظر به مشاهده عینی ریتعم میترم منظور

گی کستدیوار، شوره زده گی ها و  ش ی) درزهاشامل  نواقص ،صورت گرفتتوسط مفتشین ما 

ی قبآل های تعمیر (که بعد از ختم کار نظر به برآورد ثانی توسط نماینده وزارت شهر ساز

اقی بمرفوع نگردیده و تعمیر به وضعیت قبلی  31/6/1395تثبیت گردیده الی اکنون مؤرخ 

 گزارش قابل مالحظه می باشد( دومموضوع در بخش  جزئیات) مانده است. 
 

 عمده تفتیش  سفارش هاید. 

از  وزارت محترم مکلف است تا ظرفیت های کاری خویش را در بخش مدیریت مالی ارتقاء دهد و .1

 بهمین ترتیب منابع مالی که وزارت مالیه در اختیار شان قرار میدهد استفاده مؤثر و اعظمی نماید،

مات س وخدپروسه پالنگذاری، روی تکمیل قرار داد های تدارکاتی اجناوزارت محترم تالش نماید تا

رهنمود  در جریان یک سال مالی تمرکز نماید. ریاست های مربوطه تثبیت احتیاج خویش را براساس

ت محترم وزار های ریاست تدارکات پیشبینی نموده و بطور سیستماتیک آنرا رعایت نمایند. همچنان

حقق تپالیسی های مشخص و جامع جهت ، افغانستان یانکشاف مل یژیبه منظورتحقق اهداف استرات

راه  در واندبت لهیوس نیبد تاگنجانیده شده است ترتیب نماید وزارت  کیژیپالن استراتاهداف که در 

 لش هاتمام موانع وچا ضرورت دارد تاوزارت محترم اهداف متوقع نائل آید. در ضمن به  دنیرس

ست در ،وتدارکات هیته طوالنیپروسه  ،یناکاف یهماهنگ ،سطح تحصیلی پائین کارمندان) شامل

ه پالن ب مطابقت در ( را اد معینهدرمیع بودجه قیتطبعدم پروژها،  یبند تیواولو نظارتنبودن 

فت و و پیرامون چالش های فوق که صد راه پیشر مرفوع نموده های مشخص یسیو پال کیژیاسترات

  .ا و عملکرد های وزارت گردیده است، گام عملی برداردانکشاف فعالیت ه

ود را کمب یراانجام داده، بست ها شیخو یها یوتقرر ناتیتع ل،یسقف تشک قیبوزارت محترم باتط .2

بست  در صورت وازتقررکارمندان بالمقطع لیتکم ن،یرقوانیوسا یبادرنظرداشت قانون خدمات ملک

 .ندینما یخوددار کمبود

جدی  ارتریاست نظارت و ارزیابی مکلف اند تا در تطبیق پالن ها، کنترول و نظارت پروژه ها نظ .3

 نموده و اقدامات عملی را روی دست گیرد. 

سازمان  ، شیتفت یاداره عال یورهنمودها اتیمحترم با استفاده از هدا وزارت یداخل شیتفت استیر .4

و  یارجهت پالنگذ، و معامالت یمال تیبا در نظرداشت اهم شیتفت یادارات عال یالملل نیب یها

خطر باال  ارزش باال و یمعامالت دارا شیتفت یباال ترشیرا ب یداخل شیتفت منابع مربوطی گزارشده

 .ابدی شیافزا یداخل شیتفت تیمتمرکز نموده تا مؤثر

ست تهیه و فوق الذکر، ریاست خزینه تقاعد، پروژه جدید ریفورم تقاعد و ریا در پیوند سفارش های .5

 ارکاتسیستم تد نواقص و مشکالت که در تدارکات وزارت و بخش های ذیدخل مکلف اند تا پیرامون

زارش این گبخش دوم و سیستم تقاعد موجود می باشد و توسط مفتشین ما شناسائی گردیده است و 

 دهند.به اداره عالی تفتیش اطمینان  از نتایج آن انعکاس یافته است، تطبیق و
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ت ها مکلف اند تا مبالغ ذیل را  نیز از شرک کار،اموراجتماعی،شهداء ومعلولینوزارت محترم ضمنآ  .6

 ل و به واردات دولت تحویل نماید.واشخاص تحصی

 ( 1جدول شماره )

 اسم شرکت واشخاص شماره
مبلغ قابل 

 تحصیل
 مالحظات سال  بابت

1 

 میابراههیأت ارزیابی هریک 

 ،امورکار تینیمشاورمع "شیراندیخ"

 ،کابل تیوال یخدمات فرامرزکارمند

کننده  هماهنگ "دیرائ"دیاحمدفر

 (APRP)برنامه 

 -283000/مبلغ

 یافغان

بین آفر   تفاوتبابت 

مؤسسه نوای صلح وپیام 

قابل  یابیارز تیأازهنور، 

 تحصیل است.

1392  

2 
ی احمد قیصد یارتــشرکت تج

 تدیلم

 -95632/مبلغ

 یافغان

( 67)تأخیردررسانیدن 

قلم روغنیات، تایر باب، 

 بطری وفلتر 

1393  

 میانصاف فه شرکت 3
 -124992مبلغ/

 افغانی

 (13تأخیردررسانیدن)

 قلم موبل وفرنیچر
1395  

  ساختمانی نظری شرکت 4
 -99266.96/مبلغ

 ییکایدالرامر

 میترم کم کاری در

   تعمیرریاست خزینه 

 عدتقا

1391  
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 بخش اول

 معلومات راجع به تفتیش
 

 

 انتخاب موضوع تفتیش 1.1

( سازمان بین المللی ادارات عالی ISSAI 36/300 AIISS &3.2/300ابقت به معیارهای شماره )درمط

ن اطمینا تا، تفتیش)انتوسای(،مفتشین تفتیش عملکرد، مکلف اند تاپروسه تفتیش رابه شیوه پالنگذاری نمایند

فته یت درنظر گرحاصل گردد، تفتیش باکیفیت خوب ودرمحتوای آن اصول اساسی اقتصادیت ،مؤثریت ومفید

عملکرد  ( ضروراست تا اهداف، حدود ومیتودولوژی تفتیشMain studyشده است، قبل از آغازمطالعه اساسی )

( Pre Studyمشخص گردد. معموال  جهت تحقق اهداف تفتیش عملکرد ، قبل از آغازپروسه مطالعه قبلی )

 درمعیاد زمانی کوتاه مدت راه اندازی میگردد.

احه رای مطالعه قبلی، مالحظه و تشخیص شرایط تطبیق وعدم تطبیق تفتیش عملکرد درسهدف از اج     

ساسی آغاز پروسه مطالعه اتیش عملکرد مساعد ارزیابی گردد، مورد نظرمیباشد. درصورتیکه شرایط تطبیق تف

تحت  عوشناخت کلی مرجیق این پروسه پالن کارتفتیش ،پالن اجرای تفتیش ودرضمیمه معلومات وبرای تطب

سیستم وتفتیش به شکل فراخوان جهت منظوری به مقام اداره ارایه میگردد. به همین اساس سیستم تقاعد 

رای تفتیش تدارکات مربوط به وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء ومعلولین بعد از مطالعه قبلی به منظوراج

 عملکرد انتخاب گردیده است.

 حدود تفتیش  2.1

یشتر را تحت پوشش قرار داده و تمرکز آن ب 1394الی  1392ای سال های این تفتیش معامالت وسیستم ه

نیروی  در بخش های ترمیماتی، تدارکات، مدیریت امور مالی، مدیریت تم تدارکات وسیستم تقاعدسروی سی

جدی سال  این بازرسی عمال  دراول برجسیستم کنترول داخلی میباشد مدیریت  وطرز استفاده ازانسانی، و 

ه دیگردیل تکمثریت ( ؤسه اصل ) اقتصادیت ، مفیدیت و م با در نظر داشت و آغاز در مرکز وزارت 9413مالی

 .است

 مبنای قانونی   3.1

لتی، تصدی عملکرد، ادارات دوتفتیش ، صالحیت بازرسی 1392( قانون اداره عالی تفتیش سال 5مطابق ماده )

( 8( فقره )11است، همچنان ماده )شده تفتیش داده های دولتی، پروژه ها و سایر فعالیت ها به اداره عالی 

ت اصول قانون جدید اداره عالی تفتیش تصریح میدارد که مفتشین باید تفتیش عملکرد را با در نظر داش

 اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت انجام دهند. 

بر علولین  مشهدا و کار،امور اجتماعی ، ازاینرو، تیم بازرسی بمنظور اجرای تفتیش عملکرد در وزارت محترم

د را در مقام اداره عالی تفتیش توظیف گردیده و تفتیش عملکر 18/9/1394( مؤرخ 803اساس حکم شماره ) 

جراء ( اISSAI .3000/300  )تفتیش سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش انتوسای  معیارهایمطابقت با 

 نموده اند. 
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 اهداف تفتیش  4.1

 ذیل را احتوا میکند : ف تفتیش عملکرد مواردهد
 

   .ارزیابی استفاده مفید، مؤثرو اقتصادی از منابع مالی 

   سیستموا و موثریت سیستم تدارکات مدیریت اجراات وقرارداد ه ،اطمینان از اقتصادیت، مفیدیت 

 جدید ریفورم تقاعد.      

   ارزیابی مدیریت منابع بشری در مطابقت با سه اصل تفتیش عملکرد 

   کارکرد میکانیزم تفتیش داخلی. بررسی 
 

 معیار تفتیش   5.1

جه شت بودمعیارهای مورد استفاده برای اجرای تفتیش عملکرد شامل: میزان استفاده از وجوه با درنظر دا

به منظور  ، وجوه باقیمانده ، کفایت و شایستگی ومدیریت تدارکات وتقاعدمنظورشده ، تخصیصات صادره شده

اهمنامه ها، ی تدارکاتی، رعایت قوانین و مقررات ، طرزالعمل ها، تفنیزم پالن هاه درست خدمات ، میکاعرض

ش های پروسه وتدارکات ، شیوه وپروسه تدارکاتی ، پالن های استراتیژیکی در بخ رهنمود ها در سیستم تقاعد

تدارکاتی( می  و اسالمی افغانستان )قوانین نافذه، مالی سیستم تقاعد وتدارکات در مطابقت با قوانین جمهوری

 باشد. 

 میتودولوژی )شیوه تفتیش(   6.1

تیش عملکرد با توجه به اهمیت وزارت محترم کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین ، تصمیم به اجرای تف

ستراتیژی ا وسیستم ها و سایر فعالیت های این وزارت در نظر گرفته شد. هدف اصلی این نهاد طرح پالیسی 

الن های پو خدمات الزم را از طریق عملی نمودن کاهش میزان بلند بیکاری و فقر  کاریابی و حمایت از

ضه آموزشهای تطبیقی ساالنه برای نیازمندان فراهم میسازد. همچنان ایجاد فرصت های کاریابی از طریق عر

معلول راد فنی و حرفوی، مساعدتهای نقدی و جنسی برای اقشار آسیب پذیر جامعه به شمول ورثه شهدا واف

یت امور مالی از اینرو بیشتر روی مدیریت سیستم ها، مدیراز جمله فعالیت های کلیدی این وزارت میباشد، 

د شامل و سایر بخش ها که وزارت محترم با آن سروکار دارد تمرکز میگردد. میتودولوژی تفتیش عملکر

ت سایر اطالعا الی،تحلیل اطالعات مـبررسی دقیق اسناد و دفاتر وزارت و واحدهای مـربوط به آن، تجـزیه و 

ملکرد، تبادل کرد آنها با درنظر داشت معیارهای تصریح شده تفتیش، مقایسه اجراأت آن با عو ارزیابی عمل

 باشد.نظر با مقامات و مسئولین آمریت ها و ریاست های وزارت محترم دررابطه به تفتیش عملکرد می

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

          گزارش تفتیش عملکرد وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین  /اداره عالی تفتیش

 

    16  آمریت تفتیش عملکرد و محیطی        

 

 تماعی ،شهداء ومعلولینمعرفی مختصر وزارت کار،اموراج 7.1
 

 اهداف، استراتیژی، پالیسی ها، مدیریت مالی ومنابع بشری 
 

ر گستره کار خورشیدی با ادغام تعدادی از ادارات که به شکل غیر منسجم و پراکنده د 1359درسال        

ویت ارگان هبا « ریاست عمومی کار و تأمینات اجتماعی»و رفاه اجتماعی فعالیت داشتند، ریاستی با نام 

 مرکزی اداره دولتی در چوکات شورای وزیران وقت به فعالیت آغاز کرد.

ل تغییر موقف منحیث اداره مستق« کمیته دولتی کار و تأمینات اجتماعی»با عنوان  1363این ریاست به سال 

رتبه منظور و ق به سطح مافو« اداره مرکزی کار و تأمینات اجتماعی»با نام  1367داده و در برج میزان سال 

ود.در سال فعالیت هایش را به سطح ادارات دولتی، غیردولتی و مؤسسات خارجی مقیم افغانستان دنبال نم

فاه اجتماعی و میرمنو تولنه که قلمرو کاری شان در عرصه رها ریاست های کودکستان ها و پرورشگاه  1369

داره مدغم ت و تأیید شورای ملی به این ادولت وق 5/3/1369 ( مورخ816) می باشد به اساس فرمان شماره

ه به سطح ریاست و پس از تسلط طالبان بر کابل این وزارت دوبار 1376و به سطح وزارت ارتقاء یافت. در سال 

 عمومی مافوق رتبه تنزیل موقف پیدا کرد.

 کمبه اساس ح 1385با ایجاد اداره مؤقت این ریاست مجددا  به سطح وزارت ترقی کرد و در سال 

کار و امور  ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت امور شهدا و معلولین به وزارت 23/5/1385مورخ1903

 اجتماعی پیوست.

 .ریاست والیتی می باشد (34)معینیت و  4این وزارت اکنون دارای 

تان بوده که وزارت کار، امور اجتماعی، شهدأ و معلولین یکی از وزارت های کلیدی جمهوری اسالمی افغانس

 ءشهدا نیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای ا شخاص دارای معلولیت و ورثۀؤدر بخش امور کار، مص

  :فعالیت مینمایدقرارذیل 

 اهداف   الف . 

 منزوی و محروم گروپهای برای اجتماعی مصؤنیت مؤثر شبکۀ فراهم نمودن یک. 

 مهارتها انکشاف جهت الزم تسهیالت. 

 کار نیروی رفاه و ابیکاری های فرصت. 

 معلولین و شهداء های خانواده برای بهتر خدمات و تسهیالت. 

 های صهعر اداره به قادر که ومؤثر کفایت با عصری، ارگان یک به آن های ریاست و وزارت ساختن مبدل

 اقتصادی - اعیاجتم انکشاف و بازسازی در وسیله بدین و گردیده معلولین و شهداء اموراجتماعی، کار، کلیدی

 .گردد سهیم افغانستان

و خدمات  فقر کاهش میزان بلند بیکاری و ت ازحمای ستراتیژی کاریابی وا هدف اصلی این نهاد طرح پالیسی و

الزم را از طریق عملی نمودن پالن های تطبیقی ساالنه برای نیازمندان فراهم میسازد. همچنان ایجاد فرصت 

ای فنی و حرفوی، مساعدتهای نقدی و جنسی برای اقشار آسیب پذیر های کاریابی از طریق عرضه آموزشه

جامعه به شمول ورثه شهدا وافراد معلول از جمله فعالیت های کلیدی این وزارت میباشد. اهداف درازمدت 

بهترساختن تولید ارقام مربوط  به امور کار و استفاده از آن، تسهیل نمودن ایجاد  این وزارت عبارت اند از:
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صت های کاری مساویانه برای درنظرداشت جنس، قوم یا مذهب آنها، بلندبردن سطح مهارتها و بهترساختن فر

هنگی با شرکای کاری، تسهیل نمودن دیالوگ سه جانبه بین بهتر ساختن همآچانس کاریابی و استخدام، 

اعزام کارگران به خارج  مسؤولین اتحادیه های کارگران، استخدام کننده گان و دولت، تسهیل و تنظیم پروسه

از کشور. میتود های قابل اجرا برای اهداف ذکر شده همانا تطبیق مستقیم برنامه ها از طریق این وزارت و 

تمویل پروژه های انکشافی از سوی شرکای انکشافی و وزارت محترم مالیه می باشد. قابل یادآوریست که 

و عنقریب نهایی خواهد شد. همچنان در نظر است تا در اهداف فوق الذکر در پالیسی ملی کار منعکس شده 

 .آینده نزدیک ، یک پالن ستراتیژیک برای پنج سال آینده تهیه گردد

 وتقویت سیستم اداری جامعه جهانی)بانک جهانی( مساعدت های خویش را غرض ایجاد 2009در سال 

ت محترم باقوانین نافذه به وزاردرمطابقت  سازگارنمودن سیستم تقاعد و وارتقای ظرفیت اداره تقاعد

 معلولین نموده که دربخش جداگانه انعکاس داده میشود .  و کاراموراجتماعی شهدا
 

 پالن راهبردی )استراتیژی(   ب .

شم چ که 2016الی 2013از سال ومعلولین  ءشهدا ،اموراجتماعی، پالن استراتیژیک وزارت محترم کار

اصالح  رت ها،انکشاف مها ایجادکار، اصالحات بازارکار، مانند رت مذکورهای وزا لیتومسؤ دربارهاندازوسیع 

ازاقشارآسیب  انکشاف تأمین اجتماعی ، رفاه برای معلولین ، حفاظت اطفال ، مصؤنیت اجتماعی حقوق تقاعد،

 ،تگاه ومامورینمایند . بخش های دیدارایه می  به خوانندگان عزیز پذیروحمایت ازفامیل شهدا ومعلولین را

که حقوق وفرصت های مساوی برای تمام شهروندان درنظرگرفته شده  ،فوق میباشدحاوی موضوعات 

یه راندن حاش به جلوگیری و هادرکاهش آسیب معلولین  وء شهدا ،لیت های وزارت کار، اموراجتماعیوؤومس

ی سالهای لین براوزارت کار، اموراجتماعی شهداء ومعلو جامعه نیزگنجانیده شده است. پذیر بیآس قشارا

و نظر  تمویل کننده گان ) دونر ( تعهدرا تهیه داشته وبنابر عدم  تیژیکمسوده پالن استرا 1395-1392

  نگردیده است.تطبیق به شکل کلی پالن متذکره  ،بمشکالت امنیتی درکشور

های  شورهم تا ، شهداومعلولین راکمک خواهد نمودتراتیژیک وزارت کار، اموراجتماعینسخه کنونی پالن اس

 هنظریات ومشور دولت افغانستان وتمویل کنندگان وسازمان های غیردولتی انجام دهد درمطابقت با با الزم را

 رار است در منصهءق رائه وبه شورای محترم وزیران ا نهائی نموده وآنرا پالن استراتیژیک را ها، وزارت مذکور

                                                                                                   .قرار گیردتطبیق 

 پالیسی   .ج 

ت انکشاف مهار وزارت محترم مواردی را که درپالن استراتیژیک )بازارکار،ایجادکار، طوریکه مالحظه میگردد

جتماعی مصؤنیت ا ها، اصالح حقوق تقاعد، انکشاف تأمین اجتماعی، رفاه برای معلولین، حفاظت اطفال،

ب ننموده ازاقشارآسیب پذیروحمایت ازفامیل شهداء ومعلولین( تحریرنموده اما کدام پالیسی مشخص ترتی

وده اما استعالمیه های متعددی به ریاست عمومی پالن وپالیسی صادرنمموضوع  رامونیپاست ، هیأت ما 

 .دیگردیم هیآن گزارش ارا تیتابه روپاسخ مقنع ارایه نشده 
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    مدیریت مالید. 

الحیت لی، صما امور ر با رعایت از قـانون اداره عا مه،کاوزارت  1394 الی 1392در مورد بودجه و پالن ساالنه سالهای

ر مقررات مربوط های بـودجوی تعلیما تنامه حسابداری، طرزالعمل های مربوط به افمس، قانون مالیات برعایدات وسای

 میگیرد.  ا استفاده صورت به بودجه سازی و رهنمود ه

لیه و مطابق مطابق طرزالعمل ها و رهنمود های وزارت ما 1394الی  1392در مورد ترتیب بودجه طی سالهای مالی  

 أت میگردد. واجرا خانه پریپالن پیشبینی شده ریاست های نظارت بر تطبیق پروژه وبرنامه و فورم ها تذکرنموده 

ها از طریق  حسابداری یک جانبه استفاده بعمل میاید . تزئید و تنقیص در پروژهدروزارت از سیستم های مالی و 

 وزارت به موافقه وزارت محترم مالیه ودونرصورت میگیرد .

 
 مصرف فیصدی سهم ، 1394الی  1392و معلولین طی سال های  ءوضعیت مالی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا

  ارقام به افغانی ،) عادی و انکشافی( نظر به بودجه ملی
 

 
در  (1394الی  1392سهم وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در طی سالهای ) طوریکه مالحظه می گردد، 

بودجه منظور شده ( درصد سهیم بوده است، از مجموع 4مجموع بودجه ملی ) عادی و انکشافی( دولت، در حدود )

ه است که در مصرف بودجه در مقایسه با سال های قبل افزایش را ( در صد آن به مصرف رسید96)در طی سه سال 

 نشان میدهد. 
 

ی، شهداء و معلولینورارت کار، امور، اجتماع 1394 - 1392 یسالها یبودجه عادچگونگی فیصدی مصرف : 2جدول  

 

از مجموع بودجه منظور  1392گردد که وزارت محترم کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال در جدول فوق مشاهده می 

( درصد بودجه منظور شده ء بخش عادی 99.24، )1394( درصد ، در سال 93.6، ) 1393( درصد ، در سال 98.66شده، )

  ن می دهد.ی قبل افزایش را نشاخود را به مصرف رسانیده است که در مصرف بودجه عادی در مقایسه با سال ها

100%

4%

98%

96%

4%

100%

1392-1393-1394 (  1) شکل شماره 

بودجه ع دولت بودجه منظور شده تخصیص  مصارف  متباقی مصرف ناشده 

 شماره
سال 

 مالی
باقیمانده از  مصارفات تخصیصات صادره بودجه منظورشده

 تخصیصات 

فیصدی مصرف 

بودجه  از

 منظورشده

1 1392 11.625.355.559 11.625.355.559 11.469.994.033 155.361.526 98.66% 

2 1393 21.237.756.666 21.237.756.666 19.880834.711 1.356.921.955 93.6% 

3 1394 17.987.964.551 17.965.006.241 17.829.250.531 135.755.710 99.24% 
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ادی خویش عبودجه  بیشترینوزارت محترم کار، امور اجماعی، شهداء و معلولین  ،گراف فوق نشان میدهد که

رت ولی در مصرف بودجه انکشافی وزا. به مصرف رسانیده است (  1394 – 1392)  را در طی سه سال

 ر بعمل آمده است.زیرین تذک وضعیت متفاوت داشته که در بخشمحترم 

 

 
قراریکه مالحظه می گردد، وزارت محترم کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در مصرف بودجه انکشافی آن 

( 64حدود ) ،انکشافی هءاز مجموع بودجه منظور شد 1394ال وزارت ضعیف عمل نموده است، چنانچه در س

( درصد بودجه انکشافی را به 69نتواسته ) 1393درصد مصرف ناشده باقی مانده است، همچنان در سال 

( درصد بودجه به مصرف نرسیده است، که این عمل 33نیز ) 1392به همین ترتیب در سال مصرف برساند و 

 1394 هایسالطی در ، می باشد و ضعف در تطبیق پروژه های انکشافی نشان دهنده ترتیب غیر واقعی بودجه

طور کلی به مصرف نرسیده و فیصدی عدم مصرف افزایش بودجه وزارت به  1392به سال نسبت  1393و 

  که قابل مکس می باشد. نموده 

1392 1393 1394

بودجه منظورشده 11,625 21,237 17,987

تخصیص  11,625 21,237 17,965

مصارف  11,469 19,88 17,829

باقی مانده  0,155 1,356 0,135

، فیصدی مصرف و باقیمانده بودجه منظوری شدهء ساالنه، بخش عادی 2شکل 

افغانیملیارد
1.12
%

6.74
%

2.11
%

0
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1392 1393 1394

بودجه منظورشده 788 968 924

تخصیص  629 400 330

مصارف  526 298 263

باقی مانده  258 669 594

فیصدی عدم مصرف  بودجه منظوری شدهء ساالنه، بخش انکشافی : 3شکل

افغانیملیون

64%
69%

33%
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  هیبه اساس قطع 1392تخصیصات و مصارف  بودجه انکشافی سال مالی : راپور3جدول

که . برساند فبمصر نتوانستهرا ( % 32.91) منظورشده ( و از بودجه%16.29)واصله دربخش انکشافی از تخصیصات  1392 سال درجریان محترم وزارت، قسمیکه در جدول فوق مالحظه می گردد

 اجراأت و داخلی کنترول، تدارکاتی مالی، مدیریت ضعف ، نظارت ریاست توسط انکشافی های بخش عملکرد بر کنترول و نظارت عدم دهنده انعکاس انکشافی بودجه مصرف سطح بودن پائین

 .باشد می شافیواقعی بودجه انک ترتیب غیر در کل نمایانگرو ( تحصیلی پائین سطح) دلیل به کارمندان ناقص

 شماره
AFG 

Number 
 تشریحات

مجموع بودجه سال مالی 

بعد از تعدیالت به  1392

 افغانی

 مصارف تخصیص اخذ شده

باقی مانده 

ادر تخصیصات ص

 شده

باقی مانده اصل 

ی  منظوری سال
صد

فی

ه 
ر ب

نظ
ف 

صار
م

ذ 
اخ

ص 
صی

تخ

ده
ش

 

ف 
صار

ی م
صد

فی

ه 
دج

 بو
 به

ظر
ن

ی
وم

عم
 

 %70.64 %83.57 112،443،423.00 53،162،470.00 270،479،000.30 323،641،470.30 382،922،423.00 برنامه ملی انکشاف مهارتها 470041 1

 %91.08 %99.85 1،761،820.00 27،312.00 17،982،545.00 18،009،857.00 19،744،365.00 ه مساعدتهارواحد ادا 470072 2

 %86.95 %92.59 21،347،904.90 11،380،979.69 142،220،070.32 153،601،050.01 163،567،975.22 پروژه ریفورم تقاعد 470091 3

 %9.76 %62.32 1،389،020.00 90،820.00 150،180.00 241،000.00 1،539،200.00 پروژه اعمار کودکستان چغچران 470115 4

پروژه راجستر اتباع خارجی و تهیه جواز  470119 5

 کار به انها

19،263،757.45 14،058،278.00 14،049،278.45 8،999.55 5،214،479.00 99.94% 72.93% 

 %83.65 %84.37 7،018،023.49 6،653،917.49 35،913،228.51 42،567،146.00 42،931،252.00 انستیوت ملی و مراکز منالع معلولین 470120 6

 %27.68 %50.92 78،968،777.44 29،135،631.44 30،231،222.56 59،366،854.00 109،200،000.00 ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی 470124 7

پروژه جندر )آموزشها و ارتقای ظرفیت(  470144 8

 هراتبرای زنان در والیت کابل، مزار و 

8،266،336.00 5،654،059.00 3،893،527.00 1،760،532.00 4،372،809.00 68.86% 47.10% 

سروی شهدا و معلولین و ایجاد سیستم  470153 9

 دیتابیس ام، ای اس و برنامه آگاهی دهی

2،094،872.00 1،872،650.00 1،872،650.00 - 222،222.00 100.00% 89.39% 

ایوی برنامه صلح و ادغام پروژه واحد حم 470172 10

 مجدد 

11،122،488.00 10،053،132.00 9،779،756.00 273،376.00 1،342،732.00 97.28% 87.93% 

آموزش مهارتهای حرفوی در ولسوالی های  470173 11

 قادس، آبکمری و مقر والیت بادغیس

1،297،556.00 - - - 1،297،556.00 0.00% 0.00% 

 %0.00 %0.00 - - - - - تعلیمات حرفوی 470190 12

 %0.00 %0.00 - - - - - تن کارآموزان 120آموزش حرفوی فنی  470191 13

اعمار و تجهیز مرکز آموزش تعلیمات  470204 14

 فنی و حرفوی 

10،400،000.00 - - - 10،400،000.00 0.00% 0.00% 

 %0.00 %0.00 12،532،000.00 - - - 12،532،000.00 محو خشونت اطفال 470211 15

 67.09 %83.71 258،310،766.83 102،494،038.17 526،571،458.14 629،065،496.31 788،882،224.97 مجموعه
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قطعیه اساس به3139 مالی سال انکشافی بودجه  مصارف و تخصیصات راپور: 4جدول  

 
( %25.31) در بخش انکشافیاز تخصیصات  1393 در جریان سالر جدول فوق مشاهده میگردد، وزارت  محترم کار، امور اجتماعی ، شهداء ومعلولین نتوانسته چنانچه د   

 انکشافی های بخش عملکرد بر کنترول و نظارت عدم دهنده انعکاس انکشافی بودجه مصرف سطح بودن پائینکه  .بمصرف برساند را ( %69.13) منظورشدهبودجه  واز 

 .باشد می( تحصیلی پائین سطح) دلیل به کارمندان ناقص اجراأت و داخلی کنترول تدارکاتی، مالی، مدیریت ضعف ، نظارت ریاست توسط

 شماره
AFG 

Number 
 تشریحات

مجموع بودجه سال 

بعد از  1393مالی 

 تعدیالت به افغانی

 مصارف تخصیات صادر شده

باقی مانده 

تخصیصات صادر 

 شده

باقی مانده اصل 

 منظوری سال

ف 
صار

ی م
صد

فی

نظر به
 

ص 
صی

تخ

اخذ شده
 

  
ف 

صار
ی م

صد
فی

نظر به بودجه 

ی 
عموم

 

 %53.77 %94.27 109،697،336.30 7،755،966.50 127،564،155.77 135،320،122.27 237،261،492.07 برنامه ملی انکشاف مهارتها 470041 1

 %78.22 %95.59 3،105،799.00 514،384.00 11،155،385.00 11،669،769.00 14،261،184.00 واحد انکشاف برنامه ریزی و ایجاد کار 470072 2

 %31.37 %86.42 194،195،442.05 13،946،813.55 88،758،925.19 102،705،738.74 282،954،367.24 پروژه ریفورم تقاعد 470091 3

 %43.02 %75.39 10،116،031.00 2،493،733.00 7،637،425.00 10،131،158.00 17،753،456.00 پروژه راجستر اتباع خارجی و تهیه جواز کار به انها 470119 4

 %0.00 %0.00 10،646،328.00 6،649،917.41 - 6،649،917.41 10،646،328.00 انستیوت ملی و مراکز منالع معلولین 470120 5

 %16.15 %30.76 120،611،500.56 52،263،820.73 23،222،819.44 75،486،640.17 143،834،320.00 ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی 470124 6

پروژه جندر )آموزشها و ارتقای ظرفیت( برای زنان در  470144 7

 والیت کابل، مزار و هرات

5،040،280.00 3،780،000.00 1،620،000.00 2،160،000.00 3،420،280.00 42.86% 32.14% 

سروی شهدا و معلولین و ایجاد سیستم دیتابیس ام، ای  470153 8

 امه آگاهی دهیاس و برن

5،956،888.00 - - - 5،956،888.00 0.00% 0.00% 

 %65.55 %99.87 750،996.00 1،908.00 1،429،252.00 1،431،160.00 2،180،248.00 پروژه واحد حمایوی برنامه صلح و ادغام مجدد وزارت 470172 9

اعمار و تجهیز مرکز آموزش تعلیمات فنی و حرفوی در  470204 10

 فراه

11،200،000.00 10،048،965.68 - 10،048،965.68 11،200،000.00 0.00% 0.00% 

84.22% 8،185،366.00 995،202.00 5،310،634.00 6،305،836.00 13،496،000.00 محو خشونت اطفال 470211 11  39.35% 

پروژه روش غیر رسمی آموزش تعلیمی و شغل در  470212 12

 NATEJAافغانستان 

196،089،380.87 36،560،562.87 32،136،860.83 4،423،702.04 163،952،520.04 %88  16.39% 

 %0.00 %0.00 27،496،000.00 - - - 27،496،000.00 والیت سرحدی شمال و غرب 11پروژه های انکشافی  470214 13

 30.87 %74.69 669،334،486.95 101،254،412.91 298،835،457.23 400،089،870.14 968،169،944.18 مجموع
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قطعیه اساس به4139 مالی سال انکشافی بودجه  مصارف و تخصیصات اپور: ر5جدول  

    

 منظور بودجه (% 64.25) ( تخصیصات اخذ شده و%20.23)توانستهن 1394درسال  کار، اموراجتماعی ، شهداء ومعلولین وزارت ،میگردد مالحظه فوق جدول رد طوریکه 

 . برساند بمصرف کرده دریافت مالیه وزارت از بودجه راکه تمام محترم نتوانسته وزارتبنأ نماید.  مصرف را شده

 شماره
AFG 

Number 
 تشریحات

جموع بودجه سال م

بعد از  1394مالی 

 تعدیالت به افغانی

 مصارف تخصیصات صادر شده
باقی مانده تخصیصات 

 صادر شده

باقی مانده اصل منظوری 

 سال

فیصدی 

عدم 

مصرف نظر 

به 

تخصیص 

 اخذ شده

عدم فیصدی 

ف نظر رمص

به بودجه 

 عمومی

 % 100 -  5,751,015.00              -                              -                                 -                               5,751,015.00           برنامه ملی انکشاف مهارتها 470041 1

 %7.79 %0.09  695,944.00               7,621.00                8,220,241.00            8,227,862.00            8,923,806.00           واحد انکشاف برنامه ریزی و ایجاد کار 470072 2

 %65 %29.87  234,937,938.70        37,793,653.34      88,707,202.19          126,500,855.53        361,438,794.23       پروژه ریفورم تقاعد 470091 3

پروژه راجستر اتباع خارجی و تهیه جواز  470119 4

 انها کار به

        10,490,223.00          10,483,405.00          10,470,258.23              13,146.77                   6,818.00  0.12% 0.06% 

 %38.23 %0  25,523.59                 0.01                        6,649,917.40            6,649,917.41            6,675,441.00           انستیوت ملی و مراکز منالع معلولین 470120 5

 %2.52 %11.5  1,456,129.00            6,466,684.47         49,731,489.53          56,198,174.00          57,654,303.00         ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی 470124 6

ها و ارتقای ظرفیت( پروژه جندر )آموزش 470144 7

 برای زنان در والیت کابل، مزار و هرات

          2,217,528.00            2,160,000.00            2,160,000.00                            -                   57,528.00  0% 2.59% 

اعمار و تجهیز مرکز آموزش تعلیمات  470204 8

 فنی و حرفوی در فراه

        11,400,000.00          10,048,965.68            5,024,482.94         5,024,482.74            1,351,034.32  49.99% 11.85% 

 %2.75 %15.88  235,117.00               1,316,682.96         6,973,320.00            8,290,002.96            8,525,119.96           محو خشونت علیه اطفال 470211 9

پروژه روش غیر رسمی آموزش تعلیمی  470212 10

 NATEJAو شغل در افغانستان 

      423,827,138.96          77,386,424.96          71,088,238.10         6,298,186.86        346,440,714.00  8.13% 81.74% 

والیت سرحدی  11ی پروژه های انکشاف 470214 11

 شمال و غرب

        27,987,000.00          24,678,100.00          14,703,690.00         9,974,410.00            3,308,900.00  40.41% 11.82% 

39.398263728 330623707.54 924890369.15 مجموعه  66894868.15 594266661.61 20.23% 64.25% 
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  اتیدر سطح مرکز و وال نی، شهداومعلولیکار،اموراجتماعوزارت  یع بشرمناب لیتشک: 6جدول

 سال
اصل 

 بست

کارمند 

 موجود
 ماستر لسانس کمبود

فوق 

 بکلوریا
 اجیر خصوصی بکلوریا

ه 
ی ک

یت
وال

ن 
دا

من
ار

ک

ن 
شا

ل 
صی

ح
ه ت

رج
د

ت
س

 نی
ود

وج
م

 

کارمندان 

 بالمقطع

خارج 

 تشکیل 

 مالحظات

1392 7223 4091 198 0 0 0 0 0 0 0 481 (8.78%  )

ماستر و 

 لسانس

 یمتباق

درجه ( 91%)

تحصیلی 

پائینتر از 

 لسانس

1393 7345 7051 294 0 0 0 0 0 0 0 470 

1394 7345 5336 483 
436 

8.17% 

33 

0.61% 

959 

18% 

2635 

49.38

% 

14 

0.26% 

1526 

 

1259 

23.59

% 

404 

درجه ( %91) یمتباق ،صیلی ماستر و لسانس( کارمندان داری درجه تح %8.78نشان میدهد که در سطح وزارت )

 تحصیلی پائینتر از لسانس ایفای وظیفه می نماید. 
 

 ریاست تفتیش داخلی1394الی 1392تشکیل سالهای : 7جدول
 فیصدی 

 موجود کمبود لیسانس فوق بکلوریا بکلوریا
اصل 

 بست
 شماره سال

( %24( لسانس، )35%)

( %41فوق بکلوریا، )

 بکلوریا 

7 4 6 1 21 22 1392 1 

( %35( لسانس، )30%)

( %35فوق بکلوریا، )

 بکلوریا 

6 6 5 1 21 22 
1393 

 

2 

( %35( لسانس، )30%)

( %35فوق بکلوریا، )

 بکلوریا 

6 6 5 1 21 22 
1394 
 

3 

در چوکات  1384ریاست تفتیش داخلی بعداز ادغام وزارت های شهداء و معلولین وکار،امور اجتماعی در سال 

 ی وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء و معلولین ایجاد گردیده است.تشکیالت

(، 2بست ) کی یدارا ،کوچک بوده   نیشهداء ومعلول ،یوزارت کار، امور اجتماع یداخل شیتفت استیر لیتشک

 شیتفت تیمسؤول یداخل شیتفت استی، رمیباشد( 6(ودو بست )5(، دو بست )4بست ) نه(، 3چهار بست )

پروسه  قیرطتماما  از  یداخل شیتفت استیرکارمندان . باشدیوزارت را عهده دار م یبودجو یواحد ها یداخل

 .باشند یرتب و معاشات م ستمیرقابت آزاد تقرر حاصل نموده و شامل س
 

 

 داخلی شیتفت یتودولوژیم  8.1

تعیین  ،اخلیدر مطابقت با معیار های مناسب و قبول شده تفتیش دباید  ادارات فعالیت های تفتیش داخلی  

( و سازمان بین المللی ادارات تفتیش انتوسای  IIA شده توسط انستیتوت تفتیش داخلی ایالت متحده امریکا )
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وضع  1359در تعلیماتنامه تفتیش داخلی سال( اداره عالی تفتیش ج.ا.ا. SAOکه از جانب ) های و معیار

 را تفتیش عالی اداره(  100،38و100،39) 100( ISSAI) ایسای گیرد،قرار  ءدر منصه اجرا گردیده است،

 داخلی تفتیش مؤثریت ارزیابی مسؤولیت تفتیش عالی رهنمودها، ادارات این است و براساس نموده رهنمایی

 د،یخواهد گرد یداخل شیتفت تیفیو بهبود ک یباعث رشد مسلک یالملل نیب یمسلک اریمع .میباشد دار عهده را

 تواندیاست، م دهیگرد جادیا (IIA) یاخلد شنیمفت توتیکه توسط انست یمسلک اراتیمقصد، مع نیا یبرا

 .ردیقرار گ نیز نیو معلول ءشهدا ،یوزارت محترم کار، امور اجتماع ۀمورد استفاد
 

 یداخل شیتفت تیو استقالل یکار تیلؤومس  9.1

 ۀبه عهد نیمعلول و ءشهدا ،یوزارت محترم  کار، امور اجتماع یداخل شیتفت یها تیبرد فعال شیپ تیلؤومس

نیت یعم ایمقام وزارت به  ما یرا مستقخود  یکار یکه گزارش ها باشدیآن وزارت م یداخل شیتفت استیر

 . داردیم هیارا یادارمالی و

( قانون  اداره  61ماده ) 1،3در فقره  نیو معلول ءشهدا ،یوزارت کار، امور اجتماع یداخل شیانجام تفت تیصالح

  .است بوده محدود یفویوظ یها تیلؤومس یشده  است ول حیعامه تصرو مصارف  یامور مال

 (IIA)یداخل شنیمفت توتیمستقل انست یها استیروزارت ها  یدوم هایو واحد ی هاندگینما یبازرس یبرا

 ت،یبودن، استقالل یدر خصوص مسلک ینموده است که رهنمود ها زیرا تجو یداخل شیتفت ۀاساسنام کی

. سازمان داردیم هیرا ارا یداخل شیتفت تیفیک نانیو اطم یابینظارت و ارز ،یگزارشده ،یذارها، پالنگ تیلؤومس

قرار داده  دیرا مورد تائ یداخل نیمفتش توتیروش انست نیا زی(  نی)انتوسا شیتفت یادارات عال یالملل نیب

ه از همچو ردد. استفادگ یداخل شیکارمندان تفت یباعث رشد مسلک تواندیاساسنامه م نیاست. استفاده از ا

 .رفته شودگمدنظر  دیبا زین نیو معلول ءشهدا ،یوزارت کار، اموراجتماع یکنترول داخل یاساسنامه برا کی

الن مطروحه آن است که پ نیمب نیو معلولء شهدا ،یت کار، امور اجتماعروزا یداخل شیتفت یعملکرد ها مرور

ارت، جهت مقام وز یبعداز منظور گردد،یم هیم وزارت ارابه مقا یغرض منظور ،یداخل شیتفت استیساالنه ر

 جادیز اکه پس ا گرددیم الج.ا.ا ارس شیتفت یبا پالن اداره عال یهنگآو هم یفویاز تداخل وظ یریجلوگ

 یت بازرسها و سفارشا افتهی لیشده بعداز تحل بیترت یگزارش ها شود،یقرار داده م قیمورد تطب یهماهنگ

 .گرددیم میتقد ریبه شخص وز

 ریاست تفتیش داخلی پالن گذاری  10.1

 1394الی 1392و معلولین بازرسی سال مالی ء ت محترم کار، امور اجتماعی، شهداریاست تفتیش داخلی وزار

رائه نموده اخویش را با در نظرداشت سطح و معیار اهمیت در نظر گرفته و غرض منظوری مقام محترم وزارت  

 است.

( واحد مربوط وزارت شامل نهادهای مرکزی 38به تعداد ) 1392ی طی سال ریاست محترم تفتیش داخل

 ( موضوع فوق العاده را24) ( مرجع بازرسی وتعداد25) ن جمله تعدادیتی را تحت پالن قرار داده که از آوال

ی ( واحد مربوط وزارت شامل نهادهای مرکزی والیت42به تعداد ) 1393مورد بازرسی قرارداده است . طی سال 

( موضوع فوق العاده رامورد بازرسی 20( مرجع بازرسی وتعداد)22را تحت پالن قرار داده که ازان جمله تعداد)
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( واحد مربوط وزارت شامل نهادهای مرکزی والیتی را تحت پالن 27به تعداد ) 1394قرارداده است . طی سال 

 ق العاده رامورد بازرسی قرارداده است ( موضوع فو60( مرجع بازرسی وتعداد)27تعداد)   قرار داده که کال

ده است که هیچ یک از پروژه های انکشافی را مورد بررسی قرار ندا 1394الی  1392ریاست محترم  طی سال 

 از اثر آن میتوان سطح خطر ذاتی با آمار بلند را پیش بینی نمود.

ه اند. روی ن ساالنه درج نگردیدخطر سنجی فعالیت های وزارت تهیه و تجدید نگردیده و منحیث جزء از پال

ن شده قرار این ملحوظ نمیتوان ارزیابی نمود که آیا ساحات با خطر باال کامال  تحت پوشش تفتیش های پال

 گرفته است و یا خیر؟

 

 کشاف مسلکی کارمندان تفتیش داخلیان    11 .1

از طریق  داشته که تماما   ( تن کارمند22تعداد ) 1394الی  1392ریاست محترم تفتیش داخلی طی سه سال 

موزش های پروسه رقابت آزاد تقرر حاصل نموده و شامل سیستم رتب و معاشات می باشند در زمینه ارائه آ

وزارت  شش ماهه (ATP)فنی و مسلکی هیچ نوع برنامه منجانب وزارت محترم تدویر نگردیده صرف یک برنامه

 نیز اشتراک نه ورزیده اند. محترم مالیه و در برنامه های آموزشی بین المللی

 

 داخلی یافته های تفتیش  12 .1

فته، طی سال براساس اطالعات ارایه شده  از طرف ریاست محترم تفتیش داخلی، باالثر بازرسی های انجام یا

صالح دفاتر اپرداختها، فوت متقاعدین و بابت اضافه  ،( افغانی50932136، جمعا  مبلغ )1394الی1392مالی 

اقی مبلغ ( افغانی تحصیل و متب14631649که از جمله مبلغ ) شدهنویس و قابل تحصیل دانسته بیرو( 40)م

مرین بخش آ( تن از 15برای  ) "شایان ذکر است که قبال( افغانی آن از تحصیل بازمانده است. 36300487)

پیشنهاد ها اینریاست و قدام ننموده اند با ا -40شهدا و روسای مربوط والیات که عندالموقع به اصالح دفاتر م

( مورد 34اد )،هکذا به تعد( قانون کار جزای انظباطی داده شده 95فیصله مجلس رهبری   وزارت مطابق ماده )

ردیده گدوسیه های قابل تعقیب عدلی ترتیب گردیده و غرض اجراآت بعدی به اداره لوی حارنوالی محول 

 است. 

 سفارش

ل پیرامون رخوردارهستند ولی این قضایای انفرادی بوده وگزارش کاماگرچه این یافته ها ازارزش زیادی ب

الیت های ارزیابی کنترول های سیستم تدارکاتی ، فعالیت هاوپروسه های کلیدی وجودندارد.برای بهبودفع

پیرامون  لوژی مؤثرجهت گزارشدهی ازبازرسی سیستم تدارکاتی ،وسیستم تقاعدوتفتیش داخلی بایدیک میتود

  طرباالوفعالیت هاوپروسه های کلیدی رااتخاذ نماید.ساحات باخ

 ( تفتیش داخلی باید معیار های انستیتوت مفتشین داخلیIIAرا مد نظر گرفته و اساسنام ) ه داخلی را

گردد وظرفیت  ایجاد نماید تا در مسولیت های کاری آن وضاحت بیشتر بوجود بیاید، استقاللیت آن بهتر

 های مسلکی آن بهبود یابد.
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 اری تفتیش، برای بهبود میتودولوژی تفتیش داخلی باید یک شیوۀ رسمی مبتنی بر خطر را برای پالنگذ

ی آنها نمونه گیری برای انتخاب معامالت جهت تفتیش و اولویت بندی معامالت بر اساس ارزش مال

 جهت پالنگذاری و گزارشدهی یافته ها ایجاد نمایند.

 لیدی ت تفتیش کنترول های داخلی فعالیت ها و پروسه های کتفتیش داخلی باید ظرفیت ها را جه

یافته های  وتفتیش سیستم های مبتنی بر تکنالوژی معلوماتی ایجاد نموده وروی آنها، منحیث جزه از

 خود؛ گزارش دهد.

بوطه اخبار الزم است تا ریاست محترم تفتیش داخلی نتایج بازرسی ها ونظریات مفتشین را که به مراجع مر

یخ بازرسیها نمایند، رسما  تعقیب نموده واز تحقق آن اطمینان حاصل دارند، هرگاه مراجع ذیربط به نتامی

تصمیم جدی  ترتیب اثرندهد، ضرور دانسته میشود تا موضوع را به مقام محترم وزارت پیشنهاد، از آن طریق

 اتخاذ فرمایند.
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 بخش دوم

 شاهدات تفتیشیافته ها و م
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 بخش دوم
 

 یافته ها و مشاهدات تفتیش
 

 

 یافته های تفتیش پیرامون پالن استراتیژیک وزارت   1.2

، شهداء و پالن استراتیژیک وزارت محترم کار، امور اجتماعیمی باشد، پالن راهبردی یک پروسه دینامیک 

الن وپالیسی پیعه استعالمیه های متعدد ازریاست هیأت ما ذرمعلولین ترتیب ولی بطورکلی تطبیق نشده است. 

ریرنموده پرسش بعمل آورد، بخش مربوطه درمورد تطبیق و عدم تطبیق پالن راهبردی وزارت محترم چنین تح

 اند: 

تهیه گردیده  رت کار، اموراجتماعی شهداء ومعلولین وزامسوده پالن استراتیژیک  1394-1392طی سالهای 

 ،ف مطروحهی و به منصه تطبیق قرار نگرفته، وزارت کار بمنظور پیشبرد وتحقق اهداهائولی پالن مذکور ن

و  ،ا ترتیبرمسوده پالن پیشبینی 1395سال  برای  عمل آورده است.باستفاده  پالنهای منظورشده ساالنه،از

در موعد  وبه هدایت مقام محترم وزارت ،کار خویش را آغاز  ،قرار است کمیسون مؤظف جهت غور وبررسی آن

 گسیل نماید.  ،معین آنرا نهایی و جهت منظوری به مقام وزارت

 مشاهده   2. 2

این وزارت تطبیق گردیده و یا در حال تطبیق  ( از طرف1395-1392مجموع پروژه های که طی سالهای )

ر ها برای تمویل و ن( پروژه بوده که در مرکز و والیت کشور قرار دارند. بنابر عدم تعهدات د13میباشد بتعداد )

 بخود نگرفته است .  را یکل آن و نظر به مشکالت امنیتی در کشور پالن متذکره جنبه تطبیق

تاکنون  ست ولینیز تذکر بعمل آمده ا افغانستان در کار بازار و یاجتماع تیوزارت محترم مصؤن یژیدراسترات

 قیازطرنقش وزارت کار که رودیم اراست. انتظ دهینگرد جادیا ستهیشا و مؤثر بطورشاخص های ذکر شده 

 یرنامه هاب ) دماننید جد یوپروژه ها پروگرام ها یومعرف انکشاف مهارت ها تیاصالحات حقوق تقاعد، تقو

 با وزارت کار ،آن الرغم یعل .ابدی بهبود و تی( تقو پول میانتقال مستق یاجتماع تیمصؤن ،تیاولو یدارا یمل

                                                                                                           :فع گرددر کیژیپالن استرات نیا قیتطب انیدرجر دیبا که باشد یمواجه م ی ذیلموانع وچالش هاسلسله  کی

  مان سازو دونرها با ناکافی یهنگآهم ،فیضع تیظرف پروژه ها،کم عالقمندی دونر ها در جهت تمویل

 تی.ردولیغ یها

 ث گردید ، باعبودجه فیضع قیپروژها، تطب یبند تینظارت واولو ق،ی، تطبوتدارکات هیته فیپروسه ضع

 سازد. مرفوع  را موانع وچالش ها نیوزارت محترم کارنتوانسته چن که
 

 سفارش

فغانستان اف ملی استراتیژی انکشاء ومعلولین به منظورتحقق اهداف وزارت محترم کار، اموراجتماعی، شهدا

درراه رسیدن به  تا بدینوسیله بتواند ،نمایددرمطابقت به اولویت های ملی تهیه  ،پالن استراتیژیک وزارت را

 خودکفایی کشورنقش مؤثر و حیاتی را ایفاء نماید.     
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  ارتی وزیافته ها پیرامون طرح وترتیب پالیسی ها  3. 2

  مشاهده

کشاف مهارت ها، ایجادکار، ان ترم مواردی را که درپالن استراتیژیک )بازارکار،وزارت مح طوریکه مالحظه میگردد

 ی ازاصالح حقوق تقاعد، انکشاف تأمین اجتماعی، رفاه برای معلولین، حفاظت اطفال، مصؤنیت اجتماع

نیل  ه منظورب مشخص و کار شیوه کدام پالیسی ل شهداء ومعلولین( تحریرنموده،اقشارآسیب پذیروحمایت ازفامی

هیأت  .اشدبعلت اینکه در طرح و ترتیب پالیسی ها ضعف موجود می ، بر اهداف تعین شده، ترتیب ننموده است

یل موجه ارایه ما استعالمیه های متعددی به ریاست عمومی پالن و پالیسی صادر نموده، اما پاسخ مقنع با دال

 نگردید. 

 سفارش  

ثررا رویدست لولین درطرح وترتیب پالیسی ها اقدامات الزم و مؤوزارت محترم کار، اموراجتماعی، شهداء ومع

شاف تأمین اجتماعی، ایجادکار، انکشاف مهارت ها، اصالح حقوق تقاعد، انک )بازارکار، ، تا اهدافی را که جهتیردگ

در  معلولین(رفاه برای معلولین، حفاظت اطفال، مصؤنیت اجتماعی ازاقشارآسیب پذیروحمایت ازفامیل شهداء و

 پالن استراتیژیک وضاحت داده است، جنبۀ عملی  بخود گیرد.
 

 وزارت   یافته های تفتیش پیرامون مدیریت مالی   4 .2

 مشاهده 

داول شماره مدیریت مالی یکی ازاجزای مهم دستیابی به اهداف قبال  تعین شده ادارات میباشد، طوریکه درج

 32.91) از بودجه منظورشده 1392 سال درجریان افیمحترم دربخش انکش وزارت، مشاهده میگردد( 6و 5،4)

ع انعکاس این موضو بمصرف برساند نتوانسته،را  %(  64.25) ، 1394، درسال  %( 69.13)، 1393 در سال (%

رجه )پائین بودن د بدلیلکارمندان  اجراأت، کنترول داخلی و یت در سیستم تدارکاتنده ضعف مدیرده

 .می باشد( وعدم اجرای نظارت وارزیابی توسط ریاست نظارت ازبخش های انکشافی تحصیلی
 

 سفارش

اف و بمنظور حسابدهی ، حساب گیری و شفافیت در مصرف وبازدهی ، رسیدن به نتایج مطلوب مطابق اهد

ردن ارتقای بوبلند  محترم بهتراست تا تدابیر الزم را جهت ترتیب و تنظیم بودجه وزارت ،ای مطروحهپالن ه

 قیتطب و تحقق به رابطه در صاتیتخص و بودجه مصرف صورت از تااتخاذ نماید. بخشهای مربوطه  در ظرفیت

 نتیجه مفید و مؤثر بدست آید. مربوطه یها پالن مطابق ها پروژه
 

 عی، شهداء ومعلولینوزارت کار، اموراجتما 1394 -1392ودجه انکشافی سال مالی بدر مصرف کم 

   فکتور های ذیل نیز باعث گردیده تا بودجه به طور کلی به مصرف نرسد: 

  ی می مهم ترین دالیل مصرف کم بودجه پروژه های اختیار (20000اختیاری )نبود دارایی در کود

ط  بعضی های انکشافی عقد نگردد ، یکتعداد متوقف شود واقسا تعدادی از پروژه  کهباشد، باعث شد

                                                                   پروژه ها با وجود تکمیل شدن پرداخت نگردد.                                        
                  . دیر تصویب شدن بودجه از طرف پارلمان                                                              
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  در که  یپروژه های غیر اختیار تمویل کننده گانطوالنی بودن طی مراحل اسناد، بین وزارت و

داخت اقساط غیر اختیاری باید در هر مرحله پالن ، تدارکات ، تطبیق و پر بسیاری از پروژه های

ها را به سکتگی  بسیار طوالنی است و پروژهده آن گرفته شود که این پروسه ، موافقه دو نر یا نماین

                         .مواجه میکند 
 

 سفارش

دارکات ، وزارت محترم باید تمام موانع وچالش ها )ظرفیت ضعیف، هماهنگی ناکافی، پروسه ضعیف تهیه وت

ک و پالیسی دجه ( رادرمطابقت  به پالن استراتیژیتطبیق، نظارت واولویت بندی پروژه ها، تطبیق ضعیف بو

 واهداف تعیین شده که درنظردارد مرفوع سازد.
 

  وزارت  یافته های تفتیش پیرامون مدیریت منابع بشری  5. 2 
 

می  ماسترو سانسیشان ل یلی( بست درجه تحص469) تعداددر سطح وزارت  طوریکه اسناد بمالحظه رسید،

ای درجه دار ( کارمندان87%) یمتباقمی نماید.  احتوا یمسلک راکارمندان (13%د)موجو لیکه ازتشک باشد

کر بعمل به آن تذ (6که در جدول شماره ) ایفای وظیفه می نماید یرمسلکیغ تحصیلی پائینتر از لسانس و

 آمده است. 

 هیاستعالم پاسخازتشکیل که بخارج وزارت  1394-1392استخدام کارمندان بالمقطع درسالهای افزون بر آن 

کمبود ز وزارت ( بست در مرک198تعداد ) 1392در سال  :نگاشته اند أتیه -22/10/1394رخ ؤ( م3شماره )

بست کمبود در مقابل  (294تعداد ) -1393( تن کارمند بالمقطع استخدام شده ، سال 481مقابل تعداد )لبا

( 404ه بر عکس تعداد )ک( بست کمبود 369تعداد ) -1394ل ( تن استخدام شده اند  و در سا470تعداد )

دام نموده در کارمندان بالمقطع را استخحترم وزارت م بنابر دالیل نامعلوم و مجهول .تن استخدام شده است

ان کارمند نیوزارت محترم هم  ستیبایم ،موجود بوده توزار لیدر تشک یخال یتعداد بست ها کهیحال

شان  یلیمطابق رشته تحص یالـخ  یکشور را در بست ها یعال تالیسسات تحصؤمحترم م نیبالمقطع و فارغ

 جامعهکاریب افراد برای جانبیو از لیتکم یخال یبست ها کسویتا از  ،نمودیم فهیاستحصال وظ آنهاجذب واز 

ا مسافرت می هکمبود مشاغل به سایر کشور از فرار یک تعداد جوانان که از اثر و فراهم میگردید کار نهیزم

 یندم ازینبه اساس  کارمندان بالمقطع یگزارش کار یکاپچنانچه یک  ، جلوگیری صورت میگرفت.نمایند

ادارات  یزمندایکارکنان بالمقطع به اساس ن :نموده اند ریتحر نیچنپاسخ در، ازمرجع خواسته شد دست آوردها

مطابق  تیف با صالحؤظــم تهیکم صلهیمراحل و ف یاسناد و ط لیمقام محترم وزارت بعد از تکم تیو هدا

 و شنهادیوزارت پ بمقام محترم ، بعدا نیالزم تع اریکنان بالمقطع با معمقرره کار احکام متعدد مقام وزارت و

                                                                            . ندندار یکار گزارش وکدام گردندیم فیتوظ  ازیمربوط طبق ن یها استیو در ر ،گرددیاخذ م یمنظور

ابل ق                                                                                                                                       .

ارج اخنهآت اکارمندان بالمقطع کمتربوده ونظربه اظهار منظربه استخدا کمبود یکه بست ها ستیورآادی

احه سدرین  لیبابت استخدام اشخاص خارج ازتشک یوجوه مال اعیاست که خطرض دهیاستخدام گرد لیازتشک

 .می باشد متصورنیز 
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                                                         سفارش                                                                           

راانجام  شیوخ یها یوتقرر ناتیتع ل،یسقف تشک قیباتطب نیومعلولء شهدا ی،اموراجتماع،محترم کار وزارت

مندان بالمقطع وازتقررکار لیتکم، نیرقوانیوسا یبادرنظرداشت قانون خدمات ملک را کمبود یبست ها، داده

.ندینما داریخوددر صورت کمبود بست   

 سطح وزارت  در نظارت وارزیابیروند    6 .2

ستراتیژیک اکه متأسفانه پالن پروسۀ نظارت و ارزیابی همزمان با تطبیق پالن استراتیژیک اتفاق می افتد

تطبیق، تا  یژیکپالن استرات که انتظار می رودتطبیق نگردیده است تا از آن نظارت وارزیابی انجام میگردید، 

 الیسی و پالنریاست عمومی پ ه بخشی ازکریاست نظارت و ارزیابی آن تقویت گردد. بر اساس  نظارت وارزیابی

 مسؤولیت این کار را در وزارت به عهده دارد. میباشد گذاری

 وضعیت موجود و ضعف ها درپروسه نظارت وارزیابی   7 .2

مومی عریاست تحت چتر با توجه به اینکه پیشرفت های قابل مالحظۀ در تأسیس ریاست نظارت و ارزیابی 

قابل ت انکشاف در سطح وزار ینظارت ، ولی فعالیت هایاواخر اتفاق افتاده است پالیسی و پالن گذاری در این

برنامه ، زارتو ارزیابی از فعالیت ها و عملکرد های و نظارت ضعف در روندیکی از دالیل  مالحظهء نداشته،

ت مانند اردر وزساختارهای نظارتی توسط تمویل کنندگان  افزون بر آن. می باشدو پالن گذاری ضعیف  ریزی

اجتماعی  ، مصؤنیت( واحد اداره مساعدتها GMU)) برنامه ملی انکشاف مهارتها و اداره واحد مساعدت ها 

ابی نداشته و به که از خود واحد های جداگانه نظارتی دارند و همآهنگی الزم با ریاست نظارت و ارزیوتقاعد( 

نترول را کو روند نظارت محسوب می گردد که  ریاست مذکور گزارش ارایه نمی نمایند، از جمله فکتور های 

 تضعیف نموده است.

ن خالی آ( بست 11، از مدت سه سال بدینسو )در تشکیل دارد ( بست23در حدود ) نظارت و ارزیابی ریاست

ده است ولی و ریاست مذکور چندین مراتبطه درخواست پرسونل فنی و مسلکی را عنوانی مقام وزارت نمو بوده

کی برخوردار مسل هیچ گونه آموزش هایکیل مذکور تکمیل نگردیده است، و پرسونل موجوده نیز از تا اکنون تش

ارمندان ک( و همکاری های تخنیکی موجودیت Data Base. از طرف دیگر، نبود مرکز اطالعاتی )نگردیده است

  می باشد. نظارت وارزیابی دریونیت های پروژه ها از جمله موانع ازدیاد مؤثریت در این راستا

 رزیابی وا، در آماده سازی نظارتتاهنوز هم نظارت و ارزیابی جایگاه ریاست در کل میتوان نتیجه گرفت، 

 .باشد گزارش دهی در وزارت کمرنگ می

 نظارت ازتطبیق پالن استراتیژیک 8 .2

 چارچوب نظارت برای تطبیق پالن استراتیژیک محدود به موارد ذیل است:

    مور از وزارت کار، ام ملی اجتماعی تأسیس شده در داخل حکومت و خارج تحلیل شاخص های مه

 شهداء و معلولین.اجتماعی، 

 .نظارت شاخص های اجرائیوی که در پالن استراتیژیک انکشاف داده شده است 
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از جمله  کار هنوز هم ی( و سرو یمل یریپذ بیخطر و آس یابیارز یموارد مربوط به فقر ) بر مبنا صیتشخ

 رود. یچارچوب نظارت بشمار م یمهم شاخص ها برا منابع

ا گزارش تمام روند نظارت تطبیق پالن استراتیژیک توسط ریاست های مربوط تنظیم میگردد. این ریاست ه

های  های تطبیقی شش ماهه را بشمول شاخص های پیشرفت انتخاب شده، بعدازتوحید، توسط دفتر معینیت

کمیسیون  پالن گذاری تسلیم و به همکاری ریاست نظارت و ارزیابی به مربوطه به ریاست عمومی پالیسی و

  . عالی ارایه میگردد

فی را  طبق مسئولیت نظارت از پروژه های انکشا 1394د، هیأت رهبری وزارت در سال مفتشین ما متوجه گردی

انه می بوده د های جدگدارای واح انکشافی پروژه های واگذار نموده و و پالن یسیپال الیحه وظایف به ریاست

احد صورت می وو روند نظارت از تطبیق پروژه ها توسط هر  و همآهنگی الزم با ریاست پالیسی و پالن ندارند

ملی کلی عشاخص های که در استراتیژی تذکر گردیده است جنبه  (%62) گیرد و این موضوع باعث گردیده تا

 را بخود نگیرد.

 

  و ارزیابیتقویت نظارت پیرامون  سفارش ها

ای مربوطه هریاست  و پالن ووزارت محترم کار،اموراجتماعی، شهداء ومعلولین ازطریق ریاست عمومی پالیسی 

ماید نپالن استراتیژیک )درازمدت ،میان مدت،کوتاه مدت( قبلی خویش رادرقدم نخست بازنگری وترتیب 

روژه ها پحد نظارت وارزیابی ازتمام وجهت تطبیق ونظارت ازآن سعی وتالش جدی نموده تا تحت یک چتر وا

ت خویش را ربع را مطابق پالن انجام داده ویونیت های نظارتی انکشافی نیزمکلف ساخته شوند تا تمام گزارشا

 وار به ریاست نظارت وارزیابی ارایه دارند.

طبیق پالن ت از جمله اولویت های اصلی حینکه تقویت نظارت و ارزیابی در پیوند به آن وزارت محترم جهت 

 در نظر گیرد: را نیز استراتیژیک می باشد، اقدامات ذیل

 ریاست نظارت و ارزیابی. کارمندان ارتقاء ظرفیت 

 یجاد ای نظارت و ارزیابی تحت یک چتر واحد و پالیسی ها تطبیقبه منظور  یمعرفی سیستم نظارت

ریاست  وژه های انکشافی وسیستم نظارت در اجرا و مصرف بودجه به منظور تقویت همآهنگی بین پر

 نظارت و ارزیابی به همکاری و رهنمایی وزارت محترم مالیه. 

 ( تأسیس مرکز اطالعاتیData Base برای ) نظارت و ارزیابی.ریاست 

 بخش های انکشافی.برای  تشکیالتی منظم چارچوب ایجاد 

  ن مربوط معینیت های کار، مالی و اداری، شهدا و معلولیدفاتر در گزارش دهی  روندتقویت 

  سروی وزارت در ساحات بازار کار و امور شهداء و معلولین.روند تقویت و انکشاف 

 طر و آسیب ازدیاد مشارکت وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین در آماده سازی )ارزیابی خ

 ارت شامل گردد.پذیری ملی( تا شاخص های بیشتری مربوط به وز

 قانه معرفی شاخص های کلیدی وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء و معلولین به منظور نظارت مؤف

 برتطبیق پالیسی ها و پروژه ها.
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 ریاست تفتیش داخلی  عملکرد ارزیابی   9. 2

 نیء و معلولاشهد ،یوزارت  محترم کار، اموراجتماع یداخل شیتفت  استیر افتهیت انجام أدر اجرا گرچه     

ن آ یتودولوژیاما م باشد،یواضح و مشخص م التیتشک کی یصورت گرفته و دارا یها شرفتیسلسله پ کی

ص ساحات با در خصو یاخلد ینظارت از کنترول ها دیمحدود و متمرکز بوده و با یموارد مال شیصرفا  به تفت

شهداء  ،یتماعوزارت کار، اموراج یدیکل و عملکرد های تقاعد( ستمیتدارکات ،س ستمیها )س ستمیخطر باالو س

 یوژه هااز پر کی چیه 1394 یال 1392سال  یط یداخل شیتفت استیدر برداشته باشد، ر زیرا ن نیو معلول

 نمود. ینیب شیا پبا آمار بلند ر یسطح خطر ذات توانیقرار نداده است که در اثر آن م یرا مورد بررس یانکشاف

 یآموزش یابه برنامه ه ازینریاست تفتیش داخلی  کارمندان، گرددینم لیتسج قیبصورت دق شیتفت یپالنگذار

صورت   یعلوماتم یها را که با استفاده از تکنالوژ تین دارند تا بتوانند فعالینو یها یتودولوژیم رامونیپ

 ،هیحترم مالت م( شش ماهه وزارATP) رنامهبه استثنای ب یداخل شیتفت برای مفتشین .ندینما یابی. ارزردیگیم

 ریتدور کشوخارج از  داخل و ی درو مسلک یفن یآموزش ها پیراموننوع برنامه منجانب وزارت محترم  چیه

 است. دهینگرد

 1394 و 1393%( پائنتر از لسانس، در سالهای    65( لسانس  )%35) 1392ریاست تفتیش داخلی در سال 

ارای درجه ( کارمندان د%31حد اوسط آن طی سه سال )( پائینتر از لسانس که %70( لسانس متباقی ) 30%) 

شماره )    ( پائینتر از لسانس ایفای وظیفه نموده است که جزئیات در جدول%69تحصیلی لسانس و متباقی )

 ( به تفکیک وضاحت داده شده است. 

 مستیت سأاجرا تیولؤکه مسمیدهد  لینهاد را تشک کی یکنترول داخل ستمیس ۀبخش عمد یداخل شیتفت

 . باشدیده دار منهاد عه کیدولت را در  نی، احکام و فراممقررات ن،یقوان تیرعا یابیارز و یکنترول داخل یها

 یمال یها تیفعال شیدر خصوص تفتی ها و رهنمود ها ستیدارد تا چک ل ازین یداخل شیمحترم تفت استیر

 دینما جادی، ایرسم یمتمم رهنمود ها ثیرا، منح یکنترول داخل ستمیو نظارت بر س دیو تحقق عوا یو حساب

 گردد. یداخل شنیمفت سطتو شیتفت یها یلوژوودیتو دوامدار طرزالعمل ها و م کیستماتیس قیکه باعث تطب

 یافته های تفتیش داخلی   10. 2

ته، طی سال از طرف ریاست محترم تفتیش داخلی، باالثر بازرسی های انجام یافبراساس معلومات ارایه شده 

ن نویس و قابل تحصیل دانسته اند که از جمله افغانی بیرو -50932136، جمعا  مبلغ/1394الی1392لی ما

 ( افغانی آن از تحصیل بازمانده است. 36300487ل و متباقی حاوی مبلغ )افغانی تحصی -14631649مبلغ /
 

  سفارش ها 

ارش کامل قضایا انفرادی بوده وگز گرچه یافته های تفتیش داخلی ازارزش زیادی برخوردارهستند ولی این

فعالیت  ی بهبودبرا وپروسه های کلیدی وجود ندارد، ، فعالیت هاکنترول های سیستم تدارکاتی پیرامون ارزیابی

عد پیرامون جهت گزارشدهی ازبازرسی سیستم تدارکاتی ،وسیستم تقا میتودلوژی مؤثر های تفتیش داخلی باید

 پروسه های کلیدی اتخاذ گردد.  و وفعالیت ها باال ساحات باخطر

 یورهنمودها اتیبا استفاده از هدا نیشهدا و معلول ،یوزارت کار، امور اجتماع یداخل شیمحترم تفت استیر

و معامالت جهت  یمال تیبا در نظرداشت اهم شیتفت یادارات عال یالملل نیب ی، سازمان ها شیتفت یاداره عال
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ارزش باال و  یمعامالت دارا شیتفت یباال شتریرا ب یداخل شیط به تفتمنابع مربو ،یو گزارشده یپالنگذار

 .ابدی شیافزا یداخل شیتفت تیخطر باال متمرکز نموده تا مؤثر یدارا

 ( تفتیش داخلی باید معیار های انستیتوت مفتشین داخلیIIAرا مد نظر گرفته و اساسنا ) مه داخلی

تر گردد وضاحت بیشتر بوجود آید، استقاللیت آن بهرا ایجاد نماید تا در مسؤولیت های کاری آن 

 وظرفیت های مسلکی آن بهبود یابد.

 اری برای بهبود میتودولوژی تفتیش داخلی باید یک شیوۀ رسمی مبتنی بر خطر را برای پالنگذ

رزش تفتیش، نمونه گیری برای انتخاب معامالت جهت تفتیش و اولویت بندی معامالت بر اساس ا

 ت پالنگذاری و گزارشدهی یافته ها ایجاد نمایند.مالی آنها جه

 لیدی تفتیش داخلی باید ظرفیت ها را جهت تفتیش کنترول های داخلی فعالیت ها و پروسه های ک

زآن وتفتیش سیستم های مبتنی بر تکنالوژی معلوماتی ایجاد نموده ومنحیث یافته های خویش ا

 گزارش دهد.

بوطه اخبار خلی نتایج بازرسی ها ونظریات مفتشین را که به مراجع مرالزم است تا ریاست محترم تفتیش دا

ایخ بازرسیها مینمایند، رسما  تعقیب نموده واز تحقق آن اطمینان حاصل نمایند، هرگاه مراجع ذیربط به نت

تصمیم جدی  ترتیب اثرندهد، ضرور دانسته میشود تا موضوع را به مقام محترم وزارت پیشنهاد، از آن طریق

 تخاذ نمایند.ا
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 رکاتایافته ها و مشاهدت تفتیش در سیستم تد
 ) ساحه تمرکز تفتیش عملکرد ( 

 

 معرفی مختصر ریاست تهیه وتدارکات    11. 2
 

 عی، شهدا ووزارت کار، امور اجتما یو ادار یمال تینیدر چوکات مع 1389و تدارکات در سال  هیته استیر 

 دنیرسدر  ها، نظارت قرارداد عقد ،یداوطلب لیتومسئووتدارکات  هیته استیر، تاس دهیگرد سیتأسمعلولین 

                     .                   باشد یم رعهده دا را و خدماتی یساختمان یشدن پروژه ها لیاجناس، تکم

 یسیواحد پال  هایورهنمود   تدارکاتی ریاست تهیه وتدارکات وزارت محترم کار از قانون تدارکات ، طرزالعمل

و  ،حترم کاره صالحیت وزارت ممحدودطی مراحل قرارداد ها نظر به  و نموده استفاده هیتدارکات وزارت مال

 ش،یفتت نیا انیاست. در جر منظور وپروسس گردیده ( ARDS)  تانافغانس یوبازساز یاداره خدمات انکشاف

گرفت. با  قرار یابیمورد ارز نیشهداء ومعلول ،یتدارکات وزارت کار، امور اجتماع استیر یاسناد بخش ها

رت صو یکار یمصاحبه ها یداخل شیتفت یمختلف و واحد ها یها تیریتدارکات ومد استیمقامات ارشد ر

 یا واجراهدر خصوص قرار داد  یکنترول داخل ستمیس یبازرس قیمورد از طر نیدر ا داز شواه یگرفته وبرخ

 ستمیس جادیز ااتدارکات عبارت  یاساس ماده دوم قانون تدارکات، اهداف اساسبر  . دیگرد یحواله ها جمع آور

 یاک برااشتر نهیتدارکات اجناس، خدمات وفراهم نمودن زم نیح تیواقتصاد تیمؤثر نیشفاف تدارکات، تأم

 .باشدیم انیتمام قرارداد

 نیقوان تیعاو خطر عدم ر یمال تینظر داشت اهم و با انتوسای( 1530) و( 300) شماره معیارهای به توجه با

را در  نیعلولشهداء وم ،یوزارت محترم کار، امور اجتماع یتدارکات یها تیفعال شیتفت یومقررات، اداره عال

 نموده است.  ییساحه خطر باال شناسا

 سیستم کنترول های داخلی تدارکاتارزیابی    12. 2 

و تشکیل لی داخکنترول سیستم های دارای وصف اینکه  با، امور اجتماعی، شهداء ومعلولین وزارت محترم کار

.  یده استدر قبال بهبود کنترول های داخلی نایل نگرد قابل مالحظهبه پیشرفت های  ولی منسجم می باشد

اخلی د . ریاست تفتیشداده نشده استخطر عدم رعایت قانون ومقررات تدارکات قسمیکه الزم است کاهش 

ر ساحات بازنگری کنترول های داخلی دننموده است،  مالی وتدارکاتی تمرکز وزارت محترم روی جنبه های

تدارکات  با درنظر داشت افزایشداد ها یک امر مبرم تلقی میگردد،  کلیدی پروسه داوطلبی واعطای قرار

هت ج، پرچون، فرصت برای سایر قرارداد کننده گان وفراهم کننده گان تسهیالت کاهش کسب نموده است

ی های معلوماتی در ومؤثریت برنامه ها باید از تکنالوژ ، رشد فعالیت های تدارکاتیبهتر قوانین ومقرراترعایت 

الوژی جدید که ریاست محترم تهیه و تدارکات از تکن سیستم معلوماتی مدیریت تدارکات استفاده صورت گیرد

 جهت کنترول و نظارت بر عملکرد واحد تدارکاتی استفاده نمی نماید. 
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 عملکرد تفتیش داخلی در بخش تدارکات  ارزیابی     13. 2

ی انکشافی ریاست محترم تفتیش داخلی فعالیت های تدارکاتی ریاست های تدارکات، مالی وحسابی وپروژه ها

مورد 1394لی ا 1392طی سال های وزارت کار،اموراجتماعی، شهداء ومعلولین را مطابق به پالن ساالنۀ تفتیش 

ل کاری با ، گرچه علت عدم اجرای تفتیش را رئیس تفتیش داخلی وزارت محترم تداخنداده است بازرسی قرار

دارکات درریاست تهیه وت 1395سایر ادارات تفتیش عنوان نموده اما ریاست محترم تفتیش داخلی درسال 

 انجام میدهد. تفتیش جاری را

 کاتریاست تدار 1394-1392های تشکیل سالارزیابی درجه تحصیلی کارمندان و  : 8جدول  14. 2

 فوق بکلوریا فیصدی

 بکلوریا 

 شماره سال اصل بست موجود کمبود لیسانس

( فوق بکلوریا، %7( لسانس، )7%)

 ( بکلوریا 86%)
24 2 2 3 28 32 1392 1 

( فوق بکلوریا، %13( لسانس، )16%)

 ( بکلوریا 71%)
22 4 5 9 31 40 1393 2 

لوریا، ( فوق بک%14( لسانس، )18%)

 ( بکلوریا 68%)
19 4 5 12 28 40 1394 3 

%( لسانس 16) 1393در سال  پائینتر از لسانس،( %93( لسانس، )%7) 1392ریاست تهیه و تدارکات در سال 

اشته، که دپائینتر از لسانس در تشکیل ( %82( لسانس، )%18) 1394و در سال  پائینتر از لسانس (%84)و 

 86قی ) % ( کارمندان دارای درجه تحصیلی لسانس و متبا 14ور طی سه سال ) حد اوسط آن در ریاست مذک

می گردد که  % ( پائیتر از لسانس ایفای وظیفه نموده است، درجه تحصیلی پائین نیز از جمله عوامل محسوب

ات نیاز ش تدارکباالی فعالیت های ریاست تهیه و تدارکات تاثیرات سوء در قبال داشته است. بنآ کارمندان بخ

ان نیز به دارند تا در خصوص تدارکات آموزش های الزم را کسب نمایند و در پیوند با آن درجه تحصیلی ش

 سویه لسانس ارتقا نماید. 
 

 و انکشاف مهارت های مسلکی آموزش ارزیابی روند    15 .2

د را بدوش داای قرارکارمندانیکه مسؤولیت انجام امور تدارکات، واجرای حواله هدر ریاست تهیه و تدارکات 

یچ نوع برنامه و ه .دارند از تجارب کافی و مهارت های مرتبط به وظیفه در بخش تدارکات برخوردار نمی باشند

نه رهنمودی هیچ گو آموزشی در طول سالیان متمادی برای کارمندان مذکور برگزار نگردیده است، افزون برآن

رمندانیکه وجود ندارد. کا ها در بخش بودجه عادیرارداد در واحد های نظارتی بمنظور نظارت وارزیابی ق

استفاده ئی به شکل ابتدا (Ms.Wordکامپیوتری ) مسؤلیت حفظ ونگهداری اطالعات را بدوش دارند از برنامه 

اده ه، نیزآموزش د، الزم است تا برای ایشان از سایر برنامه های تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفمی نمایند

یت قانون گراف عدم رعا ،عقد قراردادها وپروتوکول ها نهیدر زمموجودیت ظرفیت الزم  نابر عدم.  بشود

اردادها نسبت وطرزالعمل تدارکات باال میباشد. چنانچه باالثرعدم رعایت درخصوص قانون متذکره یکتعداد قر

کنترول  وتطبیق سیستمکه این موضوع ضعف در مدیریت لوی حارنوالی احاله گردیده است.مشکالت به اداره 

 داخلی روند تدارکات وزارت محترم کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین را نشان میدهد .
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 پالنگذاری تدارکاتارزیابی روند  16.2    

لی تمرکز پروسه پالنگذاری باید روی تکمیل قرار داد های تدارکاتی اجناس وخدمات در جریان یک سال ما

نماید.  یمف تثبیت احتیاج خویش را براساس رهنمود های ریاست تدارکات پیشبینی نماید. ریاست های مختل

عایت ردر جریان تفتیش بمالحظه رسید که تمام ریاست ها بطور سیستماتیک رهنمود های پالنگذاری را 

 ننموده اند.

  یافغان -36262312/مبلغ   1393، درسال  یافغان -63749560 /مبلغ  حدودا  -1392سال اجرای تدارکات در

ار افغانی بوده است ، بنا  سیستم کنترول بر اجراأت زیر پنجصد هز یافغان -42958769/مبلغ  -1394در سال و

انون ق، مواجه بوده که بالثر چنین اجراأتریاست محترم تهیه وتدارکات با ضعف مدیریت قابل مالحظۀ 

هزار صد پروسه خریداری های پرچون زیر پنجوطرزالعمل تدارکات نقض شده است وتدارکات قابل رقابت به 

 است. گردیدهافغانی مبدل 

، ی نمایدت وزارت محترم را پیشبینتدارکات نتوانسته که به صورت دقیق اجناس مورد ضرورتهیه و ریاست 

ور مکمل از جانب ریاست تهیه و تدارکات طوزارت  های بخش مندینیازپالن تثبیت احتیاج در مطابقت به 

ردیده است عدم تثبیت احتیاج دقیق در مطابق به نیازمندی های واقعی وزارت باعث گردیده است، ترتیب نگ

داری میز و چوکی از خری که بگونه مثال میتوان اقدام نمایدس به شکل انفرادی وپرچون در تهیه اجناوزارت  تا 

 برقی کودکستانها  نامبرد. ، بخاری های گازی و
 

 

 قرار دادها و تطبیق پالن هااز  نظارتارزیابی روند    17 .2

ورت سیستمایتک بادر نظر داشت بهترین عملکرد ها، پالن ساالنه تدارکات، برعالوه سایر کنترول ها، باید بص

اد ها ار دلیت تطبیق قرومورد نظارت وارزیابی قرار گیرد. بخش های مربوط معینیت مالی واداری، که مسؤ

بل مالحظه مواجه از تطبیق قرار داد ها و پالن تدارکاتی به ضعف های قا در نظارت ،بر عهده داردمصارفات را 

انعکاس  ذیلازقرار دریافت گردیده است بازرسی در جریانپیرامون موضوع که می باشد که یافته های مفتشین 

 داده میشود :

  هنگفت  غمبالنظر به بازرسی ومعلومات شعبات مربوطه در بخش های تدارکاتی، مصارفاتی و معاشات

 -101254413مبلغ/ 1393درسال افغانی،-102494038.17/مبلغ 1392درسالبودجه انکشافی از 

بودجه عادی از افغانی و -66894868.15مبلغ/ 1394و در سال  افغانی

و  افغانی -1356921955مبلغ/ 1393درسال ، افغانی -155361526/مبلغ1392درسال

ه ساالناستراتیژیک ، پالن پالن  عدم تطبیق  به دلیل افغانی 135755710مبلغ/ 1394درسال

 بمصرف نرسیده است. باقی مانده و نظارت از تطبیق پروژه ها تدارکاتی و نبود

ر پالن نواقص د ینموده اند ول بی( را ترت1394 -1392) یسالها یپالن تدارکات وزارت محترم درپیوند به آن

 ی ذیل به مالحظه رسید:ها یو کاست

 ور پرچون ط ی( افغان63.749.560مبلغ ) 1392در سال  ،شعبات مربوط قیعلومات از طرم هینظر به ارا

امل ش( افغانی درپالن تدارکاتی  12.000.000درحالیکه مبلغ)  شده یداریاجناس خر دیخر وشوخ

 .                                                                     بوده است
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  پرچون  رطو ی( افغان312.262.36شعبات مربوط مبلغ ) قیمعلومات از طر هیارا نظر به ،1393درسال

کاتی ( افغانی درپالن تدار000.000.20درحالیکه مبلغ )  شده است یداریاجناس خر دیو خوش خر

 شامل بوده است. 

  نورپرچوط ی( افغان42.958.769شعبات مربوط مبلغ ) قیمعلومات از طر هینظر به ارا ،1394در سال 

ل بوده (افغانی درپالن تدارکاتی شام4.000.000درحالیکه مبلغ)شده  یداریاجناس خر دیو خوش خر

یریت که چنین موارد نشان دهندۀ عدم اقتصادیت ومد، استشده  هیته اشخاص انفرادی است که از

 ضعیف دربخش سیستم تدارکات دروزارت محترم میباشد.

ارکاتی پرسش درمورد علل وموجبه مصارف باالترازپالن تد4/5/1395( مؤرخ 82هیأت ذریعه استعالمیه شماره )

 بعمل آورد اما منجانب وزارت محترم پاسخ ارایه نگردید.
 

 سفارش

ابق دقیق مطهدایت دهند تاپالن تدارکاتی رابه اسرع وقت طوروزارت  ی ومرکزبه واحدهای دوموزارت محترم 

ن پیشبینی ارج از پالخازخریداری های پرچون  ت ارسال تاایب وبه ریاست محترم تهیه وتدارکنیازسنجی ترت

 جلوگیری بعمل آید. ،شده
 

 معلومات اطالعات و مدیریتارزیابی     18 .2

در تدائی که اباز دیتابیس به منظور مدیریت معلومات و اطالعات ریاست محترم تدارکات ونظارت قرارداد ها 

عات مشخص جهت ذخیره کردن اطال طرزالعمل. نمایند ، استفاده میتنظیم گردیده است( ordMs.W(برنامه

ر محدودیت اخذ معلومات وگزارشات مشخص پیرامون موضوع در جریان بازرسی بناب ،نظرموجود نمی باشدمورد 

، خطر از بین ذخیره اسنادثبت و چنانچه در نبود یک سیستم منظم  وقت گیر ارزیابی گردید،در برنامه مذکور 

 .می گردد محسوسرفتن اطالعات 

 تحویلخانه هاوضعیت کاال های تدارکاتی و مدیریت    19.2

ر قبال د نشان دهندهء ضعف مسوولینمرکز وزارت حین کنترول عینی در ین معتمددیپوهای نا منظم وضعیت 

مرور  . امبار شدن اجناس طی سال های متمادی که قسمت از آن ضایع شده وبهمی باشدها دیپو مدیریت 

جی ویا نیاز پراگندگی دیپو در حال ازبین رفتن است نشان میدهد که وزارت محترم بدون نیازسنزمان بنابر 

 واقعی دست به تدارک اجناس زده است که از آنجمله میتوان از موارد ذیل نام برد.
 

 مشاهده 

( 400بتعداد) وزارت توسط مفتشین ما صورت گرفت،ین مرکز از دیپوهای معتمد نترول عینی کهبه اساس ک

 (عدد140، )UPS  ( پایه33، )وتردلیموس کمپ ( عدد104، )وتردلیکمپ بوردیک(پایه 155، )ناشکن یغوردانه 

( قطعی استینسل 250( دانه سنجاق دانی پالستیکی و )11580، ) سوپرکامبو (عدد30) وتریبرق کمپ نیل

به شکل پراگنده وبی نظم بدون  ورقی وغیره که از اثر عدم استفاده به موقع کیفیت خویشرا از دست داده و
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حکایت ازتراکم وانبارشدن اجناس تصاویرذیل .تنظیم تحویلخانه ها دیپو شده استدرنظرداشت مقرره 

  ردیپو ها ی مرکز وزارت مینماید.وقرطاسیه باب د

 
 

 تصاویر از وضعیت اجناس در دیپو ها   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازسال  نیومعلولء ، شهدایاموراجتماع، کار وزارت محترم یپوهایکه درد باب هیوقرطاس اجناس (1یرشمار)تصو

 .است دهی( انبارگرد1392گذشته )قبل ازسال  یها
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 یازسالها نیومعلولء، شهدایاموراجتماع،وزارت محترم کار یپوهایباب که درد هیوقرطاس اجناس( 2شماره )ریتصو

 .است دهی( انبارگرد1392ازسال  گذشته )قبل
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      نیشهداءومعلول،یوزارت محترم کار،اموراجتماع یپوهایکه درد باب هیاجناس وقرطاس وضعیت نامنظم  (3) رشمارهیتصو

 است. دهی( انبارگرد1392گذشته )قبل ازسال  یها ازسال

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،یوزارت محترم کار،اموراجتماع یپوهای،  که دردباب هیاجناس وقرطاس وضعیف نامنظم  (4) رشمارهیتصو

 .است دهی( انبارگرد1392گذشته )قبل ازسال  یازسالها نیشهداءومعلول

 ها  سفارش

 یپالن تدارکات بیترت نیرا ح یداریخر تیوکم اجیاحت تیموضوع تثب دیتدارکات با یپالنگذار تیمرآ ‹

 .قرار دهد قیدق یابیارز ساالنه مورد

 نانیآن اطم لیحاصله ومنبع تمو یشنهادهایاسناد قرارداد، ثبت پ یازشماره گذارتدارکات  استیر ‹

 .دینما ستمیس وآنرادرجنموده   حاصل 

 زیون دهیرا بهبود بخش یوروند گزارش ده ،دیرا تجد یمعلومات یتکنالوژ ستمیس دیتدارکات با استیر ‹

 .حاصل کند نانیاطالعات اطم   رهیذخ ستمیاز س
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ظر گرفته در ن یالزم وتخصص یآموزشها دیبا دهندیبزرگ را انجام م یها یداریخر هکیکارمندان یبرا ‹

 .شود
 

 مشاهده

خش های بقراربازرسی ومعلومات ریاست محترم تهیه وتدارکات وریاست محترم مالی وحسابی تمام تدارکات 

یابی دواطلبان، ائی، ارز)اعالن قرارداد ،آفرگش بودجه انکشافی توسط هرپروژه طورجداگانه به پیش برده میشود

ست مالی توسط بخش های انکشافی بدون طی مراحل آن ازطریق ریاقرارداد و اجرای حواله های نقدی(  عقد

ارت به طور پروژه های که در وز( 5می گردد، تعداد ) ءاجرا ،مربوط وزارت وحسابی وریاست تهیه وتدارکات

 .ذیل می باشد به پیش می برند قرارجداگانه فعالیت های خویش را 

 پروژه سیواک  .1

 پروژه نتیجه   .2

 پروژه اتباع خارجی  .3

 ژه مصؤنیت اجتماعی پرو  .4

  ریفورم تقاعدپروژه  .5

ریاست ، یل دارددر تشک ( اداری ارزیابی و ی،، نظارتیبخش های جداگانه )مالی،منابع بشری، تدارکاتهر واحد 

بین معینیت ی ای مذکور آگاهی ندارد و همآهنگتهیه و تدارکات وزارت از فعالیت های و عملکرد های واحد ه

روند ت ها نییها وجود ندارد، بنابر عدم همآهنگی بین ریاست تهیه و تدارکات، پروژه های انکشافی و مع

گانه بخش های جدا  کارمندان دراستخدام همچنان ، شفافیت و حسابدهی را تحت شعاع قرار داده است

 . آیدان  بمی تورم تشکیالتیباعث گردیده تا 
 

 سفارش

 یوهماهنگ یشرمنابع ب ،یابیوتدارکات، نظارت وارز هیته های استیر ی بینهنگآهموزارت محترم نیاز دارد تا 

 .دیبوجودآ تیهاشفاف وژهبودن پر یکارواقتصاد تیفیتادرک ،را تقویت نماید( یوادار ی)کار،مالنتیدومع نیب
 

 قرار داد ها  در بخشیافته های تفتیش   20.2
 

 

یل دیزل ازتاریخ ت لیتر هزار ، پنجهزار(5000تیل پطرول و ) لیتر ، سی و پنجهزار(35000) قراردادبازرسی  قرار

شرکت خدماتی  انکشافی با بودجه بخش افغانی از -2675000مبلغ /به  30/2/1394 الی 31/2/1393

ذکور نواقص ذیل م در قرارداد. استی انکشاف مهارت ها عقدگردیده برنامه مل در سکای ویز( ولوژستیکی) اریانا

 :به مشاهده رسید

ه نورم محاسبه نگردیده تا مطابق به الیح( کیلومتر)سفر دریوران به اساس گردش  و سیرکتابچه  ‹

 اند. توزیع میگردید بلکه به اساس درخواستی دریوران آنرا محاسبه نموده واستندرد

ده وتوزیع لران وزارت محترم مالیه ویزه نگردی)توزیع ، کتابچه سیروسفر( توسط کنترو اسناد شامل ‹

 است.  (  رسما  بخرچ معتمد مجراء داده نشده5آن به اساس تکت توزیع یا )ف س 
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وجودیت وعدم م ، درست نبودن کتابچه های سیروسفرپروسه توزیع نادرست، عدم درنظرگرفتن نورم استندرد

یگردید.، موکیفیت مناسب حاصل  ینه هاکاهش یافتههنگی باآمریت ترانسپورت تاهزعدم همآ ، کنترول وویزه

به  حاکی از آنست که سیستم کنترول داخلی وزارتسطح وزارت  مدیریتی در سیستم واحدعدم موجودیت 

استخدام  بر آن مفتشین ما در جریان بازرسی متوجه گردید افزونضعف های قابل مالحظه مواجه می باشد، 

االی بنیز از جمله عوامل محسوب می گردد که  ه هیچ اگاهی ندارندکارمندان دربست های که درآن عرص

 ثیر گزار بوده است. تاْوزارت فعالیت ها و عملکرد های 
 

 سفارش

محترم  باید توسط کنترولر وزارت اسناد در قدم نخست به بخشهای مربوطه هدایت دهند تا وزارت محترم

بچه سیر و سفر نمی باشد، همچنان کتا ییقابل مجرا وده واسناد فاقد اعتبار ب نآریدرغ ل گردد،کنترومالیه 

 یحه وال درمطابقت باواحد  ستمیس کیبه اساس  اتیروغن عیتوزدریوران به اساس گردش محاسبه گردد و 

 گردد. ها نهیهزباعث کاهش  تا ردیصورت گد رم استندرون
 

 مشاهده

رجه ما نهرسراج،"درولسوالی های  زگارآمو تن 300آموزش های تعلیمات فنی وحرفه یی برای  قرارداد

ترم هات افغانستان وریاست محانکشاف د و مابین مؤسسه احیای مجدد فی 1392از شروع سال " وسنگین

 30بعدازپرداخت % فغانی عقدگردیده،ا -18621200لغ/معلولین والیت هلمند به مب و شهدا اموراجتماعی، کار،

ساب قراردادی افغانی به ح -5586360مبلغ/1/5/1392(مؤرخ80نمبر)16ذریعه م قرارداد قست اول فیصد

 .است دوباره قرارداد فسخ گردیده 14/8/1393نتقال گردیده اما بعدا  بتاریخ ا

 ل آمد، بخشذریعه استعالمیه جداگانه علل فسخ قرارداد، ویاعقد دوباره آن باکدام مؤسسه دیگر،پرسش بعم

وباره بحساب د، پول نگردیدهادمذکوربارثانی باهیچ مؤسسه دیگرعقد ) قراردمربوطه درپاسخ تحریرنموده اند: 

ماره شمکتوب  نظربهفسخ گردیده است  ،و علل اینکه قرار داد قبل از تکمیلدونرانتقال گردیده است، 

وان گردیده ذیآل عنداراالنشای محترم شورای عالی صلح که تمویل کننده پروژه بوده  12/8/1392(مؤرخ 963)

        است: 

 .عدم اعطای قرارداد به مؤسسۀ که نازلترین قیمت راپیشنهاد نموده است 

 (برای پیشنهادات مالی درموردتطبیق پروژهای همسان برای تمام مؤسسات بد20اعطای نمره) ون ارایه

 دالیل 

 .عدم حضورنماینده صلح درارزیابی روندتدارکاتی 

 لسوالی دیگربعدازعقد قرارداد.تقاضای تبدیلی موقعیت پروژه ازولسوالی سنگین به و 

 . شارت لست کردن دلوی کندهارمؤسسه که واجدشرایط نبوده 

به شکل پیش پرداخت فیصد قسط اول قرار داد  %30فغانی، ا -5586360یافته های ما نشان میدهد مبلغ/

ین، ، محافظانتقال و در بخش های معاش اساتید انکشاف دهات افغانستان و بحساب مؤسسه احیای مجدد

صرف مه به مبلغ متذکره به مستفیدین پروژناس، حمل ونقل( بمصرف رسیده است که در واقع خریداری اج

 .نرسیده است



 

       گزارش تفتیش عملکرد وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین  /عالی تفتیش اداره

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی   43

 

قد نگردیده عگردیده و در ضمن قرارداد مذکور بار ثانی با هیچ موسسهء  فوق اجراأت ناقص باعث ضایع مبلغ

 .واریز گردیده است( Donorو متباقی وجوه کمکی دوباره به حساب تمویل کننده )

پول به داشته، در قبال نمؤثریت  لین باعث ضایع منابع مالی گردیده و  قرار داد مذکوروعملکرد نادرست مسئو

 است. مصرف رسیده وازآن استفاده صورت نگرفته

ده و مرجع تائید نگردی سناد پیش پرداخت قسط اول توسط هیچدر ضمن یافته های ما نشان میدهد که ا

ائید و تصدیق ل می باشد نیز اسناد مجرائی را تور، امور اجتماعی والیت هلمند که درین بخش مسئوریاست کا

ربوطه محول مرئیس کارواموراجتماعی والیت هلمند به حارنوالی والیت  شفاهی نظر به اظهاراتننموده است. 

 گردیده است .
 

 سفارش

 پروژه نیدیوعدم مصرف پول به مستف فسخ قراردادپروسه تماعی ،شهداء ومعلولین کار، اموراجوزارت محترم 

 جیوازنتا یزرسبامیباشد،  موجود نجاآدر هلمند که اصل اسناد تیدروال یداخل شیتفت استیر قیدوباره ازطر را

     .دهند نانیرااطم شیتفت ین اداره عالآ

  

 مشاهده

دشت برچی  و ( تن درساحه دوغ آباد160وارتقای ظرفیت ( برای ) آموزش بازرسی قرارداد امورخدماتی ) قرار

مؤسسه و لین برای مدت هشت ماه فی مابین وزارت محترم کار، اموراجتماعی، شهداء ومعلو 6/5/1392ازتاریخ 

راردادگردیده است، که در جریان بازرسی مفتشین به یافته های ق عقد افغانی -5400000به مبلغ/ نوای صلح

 دستیاب گردیده اند: ذیل

ردیف اول قرار  با اخذ نمرات باال در مؤسسه پیام نور آفر ها، نمودن شارت لستظورنمابتدائی به ارزیابی در

ئین داده شده داشته  است، اما در ارزیابی تخنیکی با در نظرداشت عین شرایط به موسسه پیام نور نمرات پا

نسبت افغانی  -283000مبلغ / و است و در ارزیابی مالی با وجود که موسسه پیام نور دارای نمرات باال بوده 

باره به هیئت و دوبه مقام وزارت  پیشنهادنوای صلح بعد از  سسهؤم آفر نازل ارایه کرده ، مؤسساتسایر به 

 .ارزیابی راجع گردید، که هیأت متذکره بارثانی نیزمؤسسه نوای صلح رابرنده اعالن نموده است

در مرحله  ،قانون تدارکات ، در دو مرحله صورت میگیرد  ارزیابی تخنیکی پروژه های خدمات مشورتی، طبق 

شرایط مندرج  واول اسناد ابراز اظهار عالقمندی ها  توسط هیأت مؤظف ارزیابی، و نمرات در مقابل معیارات 

ؤسسات در سند درخواستی ابراز عالقمندی برای شان داده میشود که هدف عمده این مرحله پیدا کردن م

 مرحله بعدی تدارکات میباشد، که معیارات متذکره قرارذیل است:      واجد شرایط برای 

  . راجستر مؤسسات خدمات مشورتی 

   . ظرفیت تخنیکی مرتبط به الیحه وظایف 

    . ظرفیت مالی در مقابل الیحه وظایف 

    . زل : و شرایط عمومی در خواستی برای پروپو معیارهاساختار اداری مؤسسات خدمات مشورتی 

 یستگی های عمومی . شا 

   .میتودولوژی و پالن کاری 
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 . پرسونل کلیدی برای تطبیق پروژه، تجربه در منطقه و ظرفیت سازی 

بی تخنیکی درشارت لست واسناد ابرازعالقمندی نمره داده شده باشرایط ارزیا که شرایطیقابل یادآوریست 

 کدام تفاوت ندارد.
 

 سفارش

 -283000/وهم مبلغ فید توظنه دربخش تدارکات مهارت کامل داشته باشک ی رااشخاص ندهآیزارت محترم درو

 ن هریک :مامحتر یابیارز تیأازهبین مؤسسه نوای صلح وپیام نور به اساس شارت لست  تفاوتبابت  یافغان

 هنگآهم "دیرائ"دیاحمدفر ،کابل تیوال یخدمات فرامرزکارمند ،امورکار تینیمشاورمع "شیراندیخ" میابراه

 ازهمچو دهنآیدر تا گردد هیشان توص یوبرا لیتحص انهیمساو)پروسه صلح وادغام مجدد(  APRPبرنامه  کننده

 . ندینما یاردت خودأاجرا
 

 مشاهده 

ایط وزارت ( قلم روغنیات، تایر باب، بطری وفلتر باب ضرورت وس67قراربازرسی سیستم تدارکاتی قرارداد)

دیق ص( افغانی باشرکت تجارتی 2390850مبلغ ) ( روز به03به مدت )1393محترم ازبودجه عادی درسال 

 که دارای نواقص ذیل می باشد: صورت گرفته است. عقد قرارداد احمدی لمیتد

اطالعیه   لیو یدهگردمی باشد عنوان  1/6/1393مصادف بتاریخ که درمتن قراردادتاریخ آغاز، امضاء قرارداد 

  چنین تحریر نموده اند : که ارسال گردیده برای اکمال جنس 13/5/1393بتاریخ  قرارداد

رسال اطالعیه شرکت مکلفیت داشت که جنس را از تاریخ ا ،ایجاب مینماید این اطالعیه اعطای شکل قراردادرا

راپوررسید  ذریعه29/7/1393بتاریخ  توسط هیأت معاینه دیده شده و 9/7/1393جنس بتاریخ اما اکمال نماید

رایه درخواستی عدم دریافت بعضی ازاجناس را ا16/6/1393شرکت بتاریخ  ،ه( قیدوجمع گردید265نمبر)

 .داردبااسناد ارایه شده مطابقت ن وگردیده تسلیمی تمام اجناس نموده است که همین تاریخ درج بل 

ساس تأخیردررسانیدن جنس به اه که نمود یوقت تلف اکمال جنسدر ( هفته  8شرکت متذکره مدت ) بنأ

میباشد، هفته  ( ازسرجمع قرارداد فی%0.5قرارداد ) خاص ( شرایط27.1نون تدارکات وبند شماره)( قا58ماده )

 تحصیل پنداشته میشود. بلقا ازشرکت  افغانی، -95632بلغ/مجمعا   افغانی ، -11954مبلغ /فی هفته در  بنأ

باعث  و ممکن ردیدهازیکطرف جنس توسط شرکت بوقت وزمان معین آن اکمال نگاز اثر چنین اجراات ناقص 

ن هیات که صورت گرفته است ناقص می باشد چو ازجانبی دیگر ارزیابی وسکتگی در امورات گردیده باشد 

ی گردید و مالزم بخرچ نداده تا شرکت با ظرفیت خوب انتخاب ارزیابی در تشخیص و ارزیابی دواطلبان دقت 

 وزارت مواصلت می نمود. جنس در مطابق با شرایط قرار داد و در وقت تعین شده به 

 سفارش

هیه اجناس نماید، در صورت که شرکت ها در تدقت کامل  انتخاب شرکت هاارزیابی و  در باید وزارت محترم

مچنان وه خیر می نمایند الزم است تا در قبال آن اجراات قانونی را روی دست گیرددر زمان معین تاْ

اردات وبه  لیتحص تدیلمی احمد قیصد یازشرکت تجارترا ی بابت تأخیردررسانیدن جنس افغان 95632/مبلغ

  دهند. نانیرااطم شیتفت یاداره عال نتیجه از و دولت تحویل
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                                                                                                                  مشاهده 

عم از ا( قرارداد و یک مورد دربخش خریداری پرچون 2بتعداد)1394و 1392قراربازرسی ومعلومات درسال 

نندگان )سیستم تدارکاتی ، تأخیر در عرضه خدمات ، طی مراحل قراردادها( منجانب اشخاص وقرار داد ک

ازرسی آنها مشکالت وجودداشت که از طریق بخشهای مربوطه مورد پیگرد  قانونی قرار گرفته و فعال  تحت ب

 ال:سنادآن منجانب ریاست تفتیش داخلی به اداره لوی حارنوالی ارسال گردیده است .طورمثبوده وا

 ریاست کودکستانها.1392( قلم موادغذائی سال 13تعداد) -1

 .1394وزارت سال  یدوم یقراردادچوب سوخت واحدها -2

 شامل اجناس )ای،تی( ،ماشین فوتوکاپی وموادساختمانی. 1392خریداری پرچون سال  -3

 یل اند:مشکالت که درطی مراحل تدارکاتی که ازطرف ریاست تفتیش داخلی عنوان گردیده، قرارذ یکتعداد

  لم وسایل ( ق214بانکی، نداشتن قراردادمشابه درجلسه افرگشائی ، قرارداد) استتمنتعدم موجودیت

 حفظ ومراقبت برای وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء ومعلولین.

 گشائی دارچوب محروقاتی موسم سرماه زمستان درحال اختتام که افرتغییرات بعدازافرگشائی درمق

 بعدا صورت گرفته است. 

 وق بکلوریا فت ارزیابی و آفر گشائی که تعین گردیده است دارای درجه تحصیلی بکلوریا و أاکثریت هی

 می باشد. 

  شرکتها  اکثریتشرطنامه هایکه درپروسه طی مراحل قراردادها استفاده گردیده معیاری میباشد اما

ی  شرکت ها درمطابقت به شرطنامه تعهدات خویش را ایفاء ننموده وبدلیل نبودن ظرفیت کافی 

 . درارزیابی ابتدائی انتخاب نگردیده است واجد شرایط

 فته یافته 
 سفارش

 الت ناشیی پیرامون مشکداخل شیمحترم تفت استیور یابینظارت وارز استیر قیازطر ندهآیوزارت محترم در

 رالزمیتداب (وعدم موجودیت استتمنت بانکی مراحل قراردادها یدرعرضه خدمات، طریخأ، ت یتدارکات ستمی)ساز

 نمایند.کنترول  راعمال  یتدارکات یوپروسه هانموده   اتخاذ ومؤثررا
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 جدید ریفورم تقاعدسیستم دریافته ها ومشاهدات تفتیش 
 

 (عملکرد شیساحه تمرکز تفت)

 پروژه ریفورم تقاعد معرفی    21.2

 فورمیر عیه وس، برنامحکومت مؤقت ج.ا.امدن آ کار یرو از بعد یاجتماع تیشبکه مصؤون و تقاعد فورمیپروژه ر

 ان ابتکارافغانست یاسالم یجمهور دولت ، بتأسی از آندست گرفته یرو را به سطح دولتی التیوتشک ینیتقن

گرفت که  دست یرو یاجتماع تیشبکه مصؤن و تقاعد فورمیپروژه ر قیطر ازرا  درعرصه تقاعد فورمیر قیتطب

کارآمده  یور راتیینظرداشت تغ در با را تقاعد ستمیس قیطر نیازا تا ،باشدیم یکننده آن بانک جهان لیتمو

 .دیسازگارنما یوملک ینظام التیتشک یاعم ازادارات دارا یالتیوتشک ینیدرسطوح تقن

غازنموده آ تیبه فعال رسما  2010سال  یشروع وازماه جنور 2009سال  یه ازماه فبرورپروژ یامتحاندوره  

ای تدارکاتی، هرهنمود  و  یتدارکات یقانون تدارکات، احکام طرزالعمل ها یتدارکات پروژه تقاعد برمبن .است

 است. دهیگرد میتنظ(  Donorمالی و اداری تمویل کننده ) 

 طبیق ریفورم تقاعداهداف پروژه درعرصه ت   22.2

بقت با تقویه سیستم اداری و ارتقای ظرفیت اداره تقاعد و سازگار نمودن سیستم تقاعد در مطا .1

ه فامیل قوانین نافذه کشور، همچنان راه اندازی دوره امتحانی شبکه مصئونیت اجتماعی و کمک ب

 های آسیب پذیر جامعه .

 .(Onlineادارات به شکل )  اسناد احلطی مر و نیحقوق متقاعد یاجرا یساز یوبانک قیتطب .2

سازمان ( 1530( و )300شماره ) هایاریپروژه، با توجه به مع نیا ستمیدر بخش س یداخل یدیکل یکنترول ها

 تیدم رعاعو خطر  یمال تینظر داشت اهم با ،قرار گرفته است یمورد بازرس (یانتوساادارات عالی تفتیش )

حترم کار امور وزارت م پروژه تقاعد ستمیسعملکرد و یتدارکات یها تیفعال شیتفت یقانون ومقررات، اداره عال

 نموده است. ییرا در ساحه خطر باال شناسا نیومعلول ءشهدا ،یاجتماع

 یابیمورد ارز نیومعلول ءشهدا ،یامور اجتماع،تقاعد وزارت کار ستمیاسناد بخش پروژه س ش،یتفت نیا انیجردر

شواهد  از یصورت گرفته وبرخ یکار یمصاحبه ها فمختل یها تیریپروژه ومدقرار گرفت، با مقامات ارشد 

وی عملکرد تمرکز تفتیش ر .دیگرد یحواله ها جمع آور یتقاعد واجرا ستمیس یبازرس قیمورد از طر نیدر ا

.  باشد ینم بازرسی نیشامل ا والیات بخش است،صورت گرفته و فعالیت های پروژه ریفورم تقاعد در مرکز 

 افته است.در بخش های زیرین انعکاس ی تقاعد فورمیدر خصوص پروژه ر شیتفت یاداره عال اتیه یها فتهای
 

 

 

 روژه ریفورم تقاعدارزیابی سیستم کنترول های داخلی پ    23.2

ازطریق  وتشکیل آن می باشدجداگانه  تشکیلدارای پروژه ریفورم تقاعد وزارت محترم کار امور اجتماعی 

 است. ت کارفعالیت های خویش را منسجم نمودهیهانی(منظورگردیده ودرچوکات معیندونر)بانک ج
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ستم می باشد و درین اواخر سیتقاعد موجود ف که سیستم های قبلی داخلی دربخش ریاست خزینه با وص

شاف قناعت انک ،با وجود تغییرات در سیستمجدید ریفورم تقاعد ایجاد گردیده است ولی کنترول های داخلی 

 خش و قابل مالحظه در قبال نداشته است.ب

و سیستم  یمعلومات از تکنالوژیبطور کافی کاهش داده نشده است. در اسناد جعل وتزویر  ،استفاده خطر سؤ

طوالنی  یاربسمی گیرد ولی سیستم کامپیوتری پروسه طی مراحل اسناد را استفاده صورت  کنترولی کامپیوتری

و ورثه   "متقاعدینی که حیات دارند" نظامی ملکی، حیاتیایش متقاعدین، . با درنظر داشت افزنموده است

  .برای شان ایجاد نگردیده استفرصت الزم برای اجرای حقوق متقاعدین وتسهیالت الزم  متقاعدین
 

 تقاعد پروژه ریفورم تفتیش داخلی بخشارزیابی عملکرد    24.2

کشافی پروژه های ان ها و عملکرد هایخلی فعالیت ریاست محترم تفتیش دا 1394الی  1392طی سال های 

 زرسی قرار نداده است.مورد ارزیابی و با ازجمله پروژه ریفورم تقاعد را وزارت کار،اموراجتماعی، شهداء ومعلولین

  پروژه ریفورم تقاعد  مدیریت مالیارزیابی    25.2

با رعایت  ولین، شهدا و معلاموراجتماعی، رکاوزارت ، 1394لی ا 1392دجه و پالن ساالنه سالهای در مورد بو

ی مربوط به ، طرزالعمل هاعامه ،امور مالی، صالحیت های بودجوی، تعلیماتنامه حسابداری انون ادارهاز ق

AFMISرت میگیرد. ، قانون مالیات بر عایدات وسایر مقررات مربوط به بودجه سازی و رهنمود ها استفاده صو 

انک ب ،عمل ها و رهنمود های وزارت مالیهمطابق طرزال 1394الی  1392لی ترتیب بودجه طی سالهای ما

 .گردد اجراأت می دونرجهانی و 

یص در پروژه استفاده بعمل میآید . تزئید و تنق محترم از سیستم های مالی و حسابداری یک جانبه دروزارت

 .گیرد صورت می(  Donorتمویل کننده گان )  ها از طریق وزارت به موافقه وزارت محترم مالیه و
 

 

 1394 ،1392سالهای مصؤنیت اجتماعی ریفورم تقاعد و بودجه پروژه   :8جدول 26.2   

فیصدی 

 مصرف
 تخصیصات واصله مصارف باقیمانده تخصیصات

منظوری بخش سیستم 

 تقاعد
 سال مالی

 1392 فغانیا -59561000 فغانیا -58689263 فغانیا -39904252 فغانیا -18785010 67%

 1393 فغانیا -91844480 فغانیا -54066614 افغانی -53302638 فغانیا -763976 58%

 1394 فغانیا -50279427 فغانیا -32264506 فغانیا -30494078 فغانیا -1770428 61%

 

که در  ، شده وجود داردجه انکشافی، فیصدی بودجه مصرف نابوددر طوریکه در جدول فوق مشاهده میگردد، 

ودجه بودجه انکشافی از مجموع ب ( %61)  1394( و در سال  %58)  1393در سال  (67%) 1392ل طی سا

 .به مصرف رسیده است واصله انکشافی
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ال اخیر ت تخصیص از وزارت محترم مالیه طی سه سپروژه ریفورم تقاعد نتوانسته تمام وجوه را که بصور

ارمندان کمعینه، ظرفیت ضعیف  درمعیاد فعالیت ها ، عدم تطبیقبه دلیل پالن گذاری ضعیفیافت نموده در

ژه ریفورم ، این موضوع انعکاس دهنده ضعف مدیریت در وزارت محترم وباالخص پرسونل پرو به مصرف برساند

 .غرض مقاصد انکشافی میباشد بودجهتقاعد در زمینه مصرف 

 تقاعد پروژه ریفورمشکیل منابع بشری ت:  9جدول 27.2    

فوق  ریابکلو فیصدی 

 بکلوریا
اصل  موجود کمبود لیسانس ماستر

 بست
 شماره سال

- - - - - 14 35 49 1392 1 

(   %74( ماستر، )12%)

( فوق %7لسانس، )

 ( بکلوریا %7بکلوریا، )

4 4 7 44 0 59 59 1393 2 

(   %70( ماستر، )13%)

( فوق %8.5لسانس، )

 ( بکلوریا %8.5بکلوریا، )

4 4 6 33 8 47 55 1394 3 

 ( 10جدول شماره )

سال  شری پروژه ریفورم تقاعد طی دو  شکیل منابع ب سط ) 1394و  1393درت ستر، )%13حد او %( 70( ما

سانس و  شد ، %17)ل سانس می با شری( پائینتر از ل شکیالت منابع ب ستخدام و ت سه ا  ورم تقاعدریف پروژه پرو

بانک جهانی )تمویل کننده پروژه تقاضا ومنظوری مربوط به وزارت وریاست منابع بشری نبوده بلکه به اساس 

ستخدام نگر که ( صورت می گیرد   دیده کهتمام پرسونل پروژه قراردادی بوده وپرسونل رسمی دراین بخش ا

 کارمندان استخدام می گردد.بعد از اعالن و جمع آوری درخواست متقاضیان 

 است.                             افغانی بوده -76646.34مبلغ/، 1392، درسال  پروژه قراردادی اوسط معاش ماهوارکارمندان                                                                   

 است.                             افغانی بوده -58799.76مبلغ/ ،1393درسال   ،پروژه قراردادی اوسط معاش ماهوارکارمندان                                                                   

  است.   افغانی بوده -56600.12مبلغ/ ،1394درسال   ،پروژه قراردادیاوسط معاش ماهوارکارمندان 

  

  یابی روند ارتقأ ظرفیت کارمندان،آموزش و انکشاف مهارت های مسلکیارز28.2   

همنامه در قسمت آموزش کارمندان دولتی اشاره گردیده است، که در تفا ریفورم تقاعد نظر به اهداف پروژه

نموده راه اندازی  را در بخش ریفورم تقاعد برای کارمندان برنامه های آموزشیپروژه ریفورم تقاعد مسئولین 

درست قرار تحت آموزش سیستم جدید تقاعد،  ( Softwareو طرق استفاده از )  تخنیکی بخشولی در  اند

کارمندان دولتی به سیستم جدید کامپیوتری بلدیت ندارد و تمامی امورات توسط کارمندان نگرفته اند و 

این در حالیست که در تفاهمنامه پروژه ریفورم تقاعد تذکر بعمل آمده است،   بالمقطع به پیش برده میشود، 

و انکشاف  رتقأیرند و ظرفیت های مسلکی شان اقرار گ مسلکی کارمندان دولتی ریفورم تقاعد تحت آموزش

داده شود تا در آینده امورات سیستم جدید توسط کارمندان دولتی به پیش برده شود. فلهذا درصورتیکه 

از سیستم جدید  ختم پروژهو در ظرفیت کارمندان دولتی در بخش تخنیکی سیستم جدید انکشاف ننماید 
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ثریت در قبال نداشته و مبالغ مصرف ؤم نتیجه مصارف صورت گرفتهکارمندان دولتی نتوانند استفاده نمایند، 

 خواهد رفت.در هشده به 

  ذکور، برای کارمندان م وجود راه اندازی آموزش هابا متوجه گردید، در جریان بازرسی مفتشین

 پرده شودظرفیت مسلکی کارمندان انکشاف متناسب نداشته تا امورات سیستم جدید ریفورم به آنها س

میه ذریعه استعالچنانچه درمورد جدید منحصر به یک شخص میباشد، و مهارت استفاده از سیستم 

مر آپرسش بعمل آمدکه چنین تحریرنموده اند: اینجانب حشمت اهلل 25/3/1395( مؤرخ76شماره )

ام که  سیستم جدید تقاعد دو نفر کارمند در بخش سیستم جدید تقاعد طوربالمقطع استخدام نموده

را موکول  قاعدین را رسیده گی مینمایند ولی بعضی از کارهای بزرگدر نبود من کار های روزمره مت

ارد من میباشد. بنأ بادرنظرداشت مو ( سیستم جدید نزدSource Codeبه شخص من میدارند چون )

 زهادهلی درمتقاعدین ساعت ها و  معطل متقاعدین یکارها متذکره، درصورت عدم موجودیت موصوف

 منتظر میباشند. 
 

 سفارش 

خزینه تقاعد  جدید ریفورم تقاعد، بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان دولتی ریاستاز اهداف مهم پروژه  یکی

لدیت حاصل بو کارمندان دولتی باید در سیستم جدید  ظرفیت مسلکی کارمندان باید ارتقأ نماید،می باشد، 

وجه جدی تش کارمندان دولتی در قسمت آموز لین ریاست خزینه تقاعد و پروژه ریفورم جدیدومسئو نمایند،

 سورس کود نموده و برنامه های آموزشی مشخص پیرامون سیستم جدید را راه اندازی نماید، از منحصر بودن

(Source code) س کود رؤسای خزینه تقاعد  به سور باید جلو گیری صورت گیرد، قراردادی  به یک شخص

دین در وقت از سیستم جدید استفاده تا مشکالت متقاع تا در نبود شخص مذکور نیز بتواننددسترسی داشته  

   معین حل گردد.
 

 ارزیابی حاضری و موجودیت کارمندان در پروژه       29.2  
 

فتشین معملکرد درست کارمندان سبب انکشاف فعالیت ها و تحقق اهداف تعین شده در نهاد ها می گردد، 

د تعدابمجموع درارزیابی را براه انداختند،  ،رمندان پروژهجودیت کاودر جریان بازرسی از موجودیت و عدم م

 جمله نآ از ،11/12/1394 ی مؤرخنیکنترول عباالثر ،بوده هیومی یحاضر ( تن پرسونل پروژه درج دفتر20)

ین پرسش لو، موضوع از مسئوی غیر حاضر و در دفتر موجود نبودندو متباق حاضر فهیوظبه  تن (10) تعداد

  نگردیده اند. به وظیفه حاضرسایر وظایف توظیف نگردیده بلکه از منازل شان ندان مذکور به بعمل آمد، کارم

ه تا اهداف باعث شد یضرور ریمصارف غ شیافزا در اتمام پروژه ها منجر به اتالف زمان و یوعقب مان ریختأ

فیدیت نداشته مصرف میرسد بشکل مؤثرآن تطبیق نگردیده، عملکرد افراد موثر واقع نگردد، منابع مالی که به م

 و استفاده معقول و اعظمی صورت نگیرد.
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 سفارش 

ل پرسون رر، همچنان درتقاسرع وقتدر تقاعد  ستمیس قیپروسه تطبا، تکمیل وزارت محترم درتطبیق پروژه ه

ت تحقق بوطه هدایت دهند، تا جهرکی توجه جدی نماید. وبه بخشهای مباالخص دربخشهای فنی ومسل متعهد

                                                                                                                                           .و پابند وظایف باشند ارمندان دراوقات معینه  حاضرپروژه  نظربه شرایط قرارداد، ک دافها

 تدارکات ه در بخشروند پالن گذاری پروژارزیابی    30.2

دونرها  دبه اساس رهنموپروسه پالنگذاری باید روی تکمیل سیستم تقاعد در جریان سالهای پیشبینی شده 

دین نیازمندیهای متقاع و دونر بیق پروسه جدید براساس رهنمودتمرکز نماید وضرورت تدارکاتی وتط

 ،کیستماتیور سبط قرارداد ها قیها وتطب یاردیخرتیم ما در جریان بازرسی دریافت نمود که  درنظرگرفته شود.

دقیق در  ی رعایت نگردیده است، بهمین ترتیب پروژه نتوانسته بصورتپالنگذار یرهنمود ها درمطابقت به

سازی حقوق  تدارک اجناس مورد نیاز ریاست خزینه به منظور فراهم آوری سهولت ها برای متقاعدین و بانکی

ر سال بانک جهانی د در رهنمود ترتیب شده چنانچه دین رسیدگی نماید.متقاعدین و رفع مشکالت متقاع

می اتی پالن تدارک قرار می گرفت و شاخص های ذیل میبایست شامل ءدر منصه اجراموارد ذیل باید  2013

ست که اتحقق نیافته  فعالیت های پیشبینی شده 2016تا اکنون دسامبر  گردید ولی با وجود گذشت دوسال

 : به آن اشاره می گرددقرار ذیل 

 بازسازی محوطه ساختمان اداره تقاعد. -1

 راه اندازی سیستم مدیریت معلوماتی.  -2

 طرح و ترتیب استراتیژی عملیاتی.  -3

حقق فعالیت دالیل اینکه فعالیت ها ذکر شده تحقق نیافته است، ضعف در مدیریت پالن گذاری و نظارت از ت

وسط ادارات تشد، موارد که در رهنمود دونر ها ذکر گردیده است، ها و عملکرد های بخش های انکشافی می با

 ت. لیت تعقیب و نظارت فعالیت های پیشبنی شده را دارد، پیگیری مستمر صورت نگرفته اسوکه مسئو
 

 ارزیابی روند نظارت از تطبیق پالن ها و قرار دادها 31.2

سئولیت تطبیق توسط معینیت کار که مسیستمایتک بصورت  ،تقاعدتدارکاتی و مالی پروژه ریفورم پالن ساالنه 

 درتا ردیده است گاین عمل باعث . نگرفته استمورد نظارت وارزیابی قرار  ،پروژه ها و مصارف را به عهده دارد

از 1393درسال  ،( %33) افغانی -18785010/مبلغ ،افغانی -58689263از جمله مبلغ/ 1392سالجریان 

 -32264506از جمله مبلغ/ 1394سال طیو (%42) افغانی -763976مبلغ/ ،نیافغا -54066614جمله مبلغ/

، دارکات تخصیص داده شده برای ت هبودجه انکشافی از وجودربخش  (%39) افغانی -1770428مبلغ/ ،افغانی

 .ه استدینرسبمصرف ومعاشات مصارفات 
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 مشاهده

ولی پالن  ،یدگردمی بانک جهانی باید ترتیب  مود( رهن26عملیاتی دربخش سیستم تقاعد نظربه ماده ) پالن

            .دنگردیترتیب  31/6/1395 لی تاریخمذکور ا
عصری برنامه تقاعد  طرح وتطبیق ساختار انک جهانی درموردب ( رهنمود1-1( شاخص فرعی)24درماده )

زی سیستم عد وراه اندا، بازسازی محوطه ساختمان اداره تقامصارف فعالیت های اصلی پالن شده دامنه و،

 مالی پیشنهاد که مطابق آن بخش کوچکی ازتمدید تذکر بعمل آمده است. نیز مدیریت معلوماتی برای این اداره

یجی شد وبودجه اضافی برای حمایت ازاجرای تدر تخصیص داده خواهد شده برای تکمیل این فعالیت ها

ب مدیریت های یجاوالیتی که ا ودفاتر بیشتروزارت ها سیستم جدید مدیریت معلوماتی اداره تقاعد برای تعداد

 ست عمومی خزینه تقاعد را مینماید.کارمندان ریا آموزشی و تریننگ
 

 سفارش

ی نظارتی در نموده و بخش ها قیتطب کامال  ( راDonorتمویل کننده ) رهنمود د تامکلفیت داروزارت محترم 

زینه خکارمندان ریاست  مسلکی تیظرف، الزم است تا تحقق اهداف تعین شده پروژه ها توجه جدی نماید

 ستمیس قاعد ایجادتتقاعد ارتقا نماید، استراتیژی عملیاتی پروژه باید ترتیب گردد، همچنان برای ریاست خزینه 

مرفوع  نیبه وقت وزمان مع نیتامشکالت متقاعد یک امر حتمی و ضروری پنداشته میشود. یمعلومات تیریمد

 ضه خدمات ریاست خزینه تقاعد موثریت بوجود آید . گردیده و در عر
 
 

 یافته های تفتیش پیرامون قرارداد ها    32.2  
 

 7/12/1391ی بتاریخفغانا -1251900(کیلوات به مبلغ/75قراربازرسی اسناد خریداری یکپایه جنراتور)

عد ازطریق ه تقاخزین ه که نظربه نیازمندی ریاستقرارداد گردید باشرکت تجارتی عبدالرؤف رحیمی عقد

         پائینت ظرفیمتذکره نسبت  جنراتور از . اماخریداری گردیده است 1392عد درسال پروژه ریفورم تقا

                                                   است.                                     استفاده صورت نگرفته  ات پائین ( و) کیلو

آن اکمال  عینم زمان به وقت و جنس را ( شرایط قرارداد1/27به ماده ) نظر قرارداد کنندهرکت همچنان ش

ویز نمبر آ( افغانی ذریعه 125190مبلغ )ه ک ،درتسلیمی جنس تأخیرداشته است روز (71) ننموده ومدت

                                     گردیده است.توسط شرکت  تحویل بانک  2014نوامبر  22( 410)

:دید، غیر موثر و غیر مفید ارزیابی گرنظربه دالیل ذیل خریداری جنراتورمتذکره غیراقتصادی  

  شرکت واجد شرایط و معتبر تخنیکی دقیق نبوده و به شیوه درستارزیابی شرکت توسط هیأت 

 این عمل باعث تاخیر در ارایه جنس گردیده است.انتخاب نگردیده 

 صورت  ید،ات مورد نیاز تثبیت می گردوبه شکل اساسی و تخنیکی که کیلو دینیازسنجی نظربه نیازمن

 .ه استنگرفت

  .از جنراتور مذکور استفاده صورت نگرفته است و موثریت در قبال نداشته 

  نگرفته است طورمعقول صورت بهمصارف  هدف تعین شده صورت نپذیرفته وبه  یابیدست. 
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 ( منجانب ریاست خزینه تقاعدبدلیل موجودیتKW 110هداری جنراتور)( عدم توجه درحفظ و نگ5تصویرشماره)

 بشکه های مملوازتیل پطرول که هرلحظه احتمال حریق آن متصورمیباشد.

 
 (ریاست عمومی خزینه تقاعد که فعالً قابل استفاده بوده  اماKW 110( وضعیت نگهداری جنراتور)6شماره)تصویر 

 مطابق نیازمندی نبوده است شده که(خریداری KW 75جنراتور) 

 

 سفارش 

 نظر از بعد یازمندیطبق ن تادهند  تیهدا تقاعد نهیخز یعموم استیور تقاعد فورمیمحترم به پروژه روزارت 

در تهیه اجناس اقدام صورت گیرد، همچنان هیئت ارزیابی در مرحلهء انتخاب و ارزیابی شرکت  یکیتخن تیأه

 محترم تقاعد فورمیتدارکات پروژه ر و هیته به آمر وه خرچ دهند ب دقت کاملها توجه جدی نموده و 

  . ندینما یداردخو تأاجرا چوازهم ندهآیگرددکه در هی)محمدرحمان شهزاد( توص
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 مشاهده

 Serverتفاده بخش )ور اسبمنظ 1394طی سال  افغانی -2439190/همچنان یکپایه ترانسفارمر به مبلغ

Room )،دم همآهنگی عاما بنابر  از شرکت ذبیح اهلل افغان اروپا خریداری و عقد قرار داد صورت گرفته است

وار بین ریاست عمومی خزینه تقاعد و ریاست مالیه دهنده گان بزرگ که همجو مشکالت تخنیکی قبلی 

یشتر از یک بترانسفارمر متذکره با وجود گذشت ریاست متذکره می باشد، شبکه برق اتصال پیدا نکرده و از 

 فارمر متذکره ریاست خزینه تقاعد از جنراتور استفاده مینمایند اما ترانس سال استفاده صورت نگرفته است.

ت در قبال ثریؤو اجراأت ناقص تدارکاتی ریاست خزینه تقاعد از یک جانب مبدون استفاده باقی مانده است 

 وجوه مالی گردیده است.  یاعضر باعث نداشته و از جانب دیگ

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (  8(                                                                                         تصویرشماره)7تصویرشماره)
ریاست خزینه تقاعـد درمـاه نصب ترانسفارمری میباشد که بمنظـور استفاده سرورهـای کمپیوتردر ءدهنده تصاویرفـوق الذکر نشان

افغانی از شرکت ذبیح اهلل افغان خریداری گردیده است ، اما تافعالً ازآن استفاده صورت نگرفته است  -2439190به مبلغ/ 2015اپریل   
 

 

 سفارش

 پیرامون چگونگیبرق کابل به اسرع وقت محترم  استیر درتفاهم باکار، اموراجتماعی، شهداء ومعلولین وزارت 

درریاست خزینه  ه بمنظور استفاده سرور رومترانسفار که باز تا ،  نمودهاقدام  متذکرهترانسفارمر با صال برقات

واز جنراتور بدون ضرورت  استفاده مؤثرصورت گیرد. است، گردیدهخریداری تهیه ومبلغ هنگفت که بتقاعد 

ید واز جانبی درکاهش هزینه ها صرفه زیست جلوگیری بعمل آ از یکطرف از آلودگی محیط تااستفاده ننمایند 

 جوئی صورت گیرد .
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      خدمات ریاست خزینه تقاعد عرضهءارزیابی 33.2   

  وضعیت تعمیر ریاست خزینه تقاعد 

و نو  ستیب -29506766ز تعمیر ریاست خزینه تقاعد که به مبلغ/ا -29/1/1395باالثر کنترول عینی مؤرخ 

ز عقد بعد ا 24/2/1391 ترمیم به تاریخی بابت شش افغان شصت و و و هفتصد هزار شش و و پنجصد ونیمل

 .به مصرف رسیده است ساختمانی نظری  شرکت ( روزکاری با233برای مدت )قرار داد 

 ی ذیل درتعمیر به مشاهده رسید:نواقص و کاستی ها 

 یر منظم تعمیر را غ  در دیوارهای تعمیر درزها، شکستگی ها به وضاحت قابل دید می باشد و وضعیت

 نشان میدهد.

 ین برده استنیز از بگردیده و رنگ تعمیر را باعث شوره زده گی  آب در کنار دیوار ها نفوذ نموده و . 

  .کنار دروازه ها تخریب گردیده و قفل دروازه ها شکسته است 

 صورت نگرفته است یاریو مع یبه طور اساس ریتعم میترم . 

 میبعد از ترم ریاز تعمحفظ و مراقبت درست  عدم. 

  1391عقرب  23غاز و بتاریخ آ -24/2/1391کار ترمیم و نو سازی تعمیر ریاست خزینه تقاعد بتاریخ- 

برده  به اتمام رسیده است، نقشه ها و لست مشخصات، که به اساس آن کار ترمیم و نو سازی پیش

ه است . معرض اجراء قرار گرفت شده از جانب وزارت محترم شهر سازی ترتیب و نهایی گردیده و در

سازی  م شهربر آورد ثانی تعمیر مذکور نیز از جانب تیم انجنیری دیپارتمنت های مختلف وزارت محتر

( مؤرخ 338( قلم نواقص کاری که ذریعه مکتوب شماره )15صورت گرفته و نهایی گردیده ولی تعداد)

ورخ مالی  ریان کارعنوان گردیده است،توسط نماینده شهرسازی ووزارت محترم کاردرج 14/3/1393

 ( مرفوع نگردیده است. 31/6/1395)

 /الرامریکائی کم کاری داشته است.د -99266.96نظربه برآوردثانی وزارت محترم شهرسازی مبلغ 

 /لیون وسی ویک هزاررو چهارصدوبیست وهشت بیست وهشت م -28031428.25درمجموع مبلغ

ششصدو چهل وسه هزارو چهارملیون و -4643034.50ومبلغ/ اعشاریه بیست وپنج افغانی پرداخت

رانجام دسط هیأت محترم شهرسازی بدلیل نواقص وکاستی های که تو سی وچهاراعشاریه پنجاه افغانی

ه کاری اضاف    . پرداخت نگردیده استکارهای ترمیماتی ریاست مربوطه بیرون نویس گردیده بود، 

عشاریه نهصدو دو شصت وهفت هزاروششصدو نودوپنج اسه ملیون ویکص -3167695.916مبلغ/ 

حت پرسش بعمل آمد درپاسخ وضا29/6/1395( مؤرخ 93شانزده افغانی، ذریعۀ استعالمیه شماره)

قه داده اند که: به اساس تأییدی انجنیرسرکاروطی مراحل بعدی آن ازطریق معینیت کارومواف

 دونرمنظورگردیده است. 
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( شکستگی قفل ها و غیره موارد از ساحه  کار ترمیم و نو سازی تعمیر ریاست خزینه تقاعد 9ه )تصویرشمار

 .استکه بشکل اساسی صورت نگرفته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                              
   

  از ساحه  کار ترمیم و نو سازی  ، شوره زدگی دیواراطاقهایدرزهاو شکستگی ها( 11)و ( 10تصویرشماره )

 نگرفته است.  تعمیر ریاست خزینه تقاعد که ترمیم آن بطوراساسی صورت 

        سفارش                                                                                                            

اقدام  ی تعمیرریاست خزینه تقا عداساس میترم تأکید نماید تا درساختمانی نظری  شرکت به وزارت محترم

ی بعدازرفع نواقص وکاستوشرکت وضع  ماندهیازپول باق یکار  کم یی بابتکایدالرامر -99266.96/مبلغ نموده و

  ن به واردات دولت انتقال گردد.آپول  یباقمتو مجراء میگردد برای شرکت تیتثب رمربوطهنیتوسط انج ها که
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                                                               وضعیت دهلیز ها و ساحه انتظار متقاعدین    34.2

 یکتعداد چوکی بعمل آورد، ینیکنترول عمتقاعدین  ازصالون انتظار 29/1/1395تیم بازرسی ما که بتاریخ      

( 2083100به مبلغ ) 28/7/1390مشاهده نمود، که بتاریخ  را شکسته و میز و چوکی های چوبیی های فلز

 .ست( قلم موبل وفرنیچر با شرکت تجارتی انصاف فهیم عقد قرارداد صورت گرفته ا13افغانی بابت )

دیریت صحیح نکرده، بلکه عدم م جادیاعدم کیفیت درخریداری اجناس متذکره نه تنها برای متقاعدین سهولت 

 باعث گردیده درحفظ و نگهداری آن نیزتوجه صورت نگیرد .

قابل استفاده  میزها و چوکی های دفاتر و دهلیز انتظار ریاست خزینه تقاعد، شکسته و فرسوده گردیده است و

تقاعدین نمی باشد که درین قسمت هیچ نوع اقدام جهت ایجاد رفع این مشکل و فراهم آوری سهولت برای م

عیت چوکی که وض. ل نیامنده است و متقاعدین محترم با وجود ساعت ها انتظار جای برای نشستن ندارندبعم

 ها و ساحه انتظار متقاعدین در تصاویر ذیل نشان داده شده است.

، تننموده اسدقت کامل  اجناس نیز ها جهت تدارک درانتخاب شرکتافزون بر آن ریاست خزینه تقاعد 

رمایش ف( شرایط خاص قرارداد مدت ده یوم کاری ازتسلیمی جنس به 27.1ه وماده  )چنانچه درموافقتنام

 6/12/1391( مؤرخ 1848به جانب قراردادکننده تذکرداده شده که بشماره ) دهنده بعدازصدورکاپی قرارداد

جمع قیدو 29/2/1392( مؤرخ 2کاپی موافقتنامه صادرگردیده است ، اماجنس متذکره به راپوررسید شماره )

ید، که نظربه ( قلم موبل و فرنیچربمالحظه رس13رسانیدن تعداد ) ( هفته تأخیر  در12مدت )گردیده است که 

فغانی ا -10416درفی هفته بوده که فی هفته مبلغ/ %0.5خساره های نقدی  ( شرایط خاص قرارداد27.1ماده )

 تحصیل دانسته می شود. فغانی میشود از شرکت مذکور قابلا -124992عا   مبلغ/جریمه که جم

 

 
ابل استفاده که ق، میباشد نیصالون انتظار متقاعد یفلز شکسته یها یچوکدهنده  ( نشان12) شمارهریتصو

 نبوده و از طرف ریاست خزینه تقاعد درحفظ ومراقبت آنها توجه صورت نگرفته است.
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خزینه تقاعد  و از طرف ریاست باشدیکه قابل استفاده نم، دفاتر چوبیشکسته  یها(  میز13شماره )ریتصو

.درحفظ ومراقبت آنها توجه صورت نگرفته است  

 

 
 

ل استفاده که قاب ،میباشد نیصالون انتظار متقاعد یشکسته فلز یها یچوک نشاندهنده (14)رشمارهیوتص

.نبوده و از طرف ریاست خزینه تقاعد درحفظ ومراقبت آنها توجه صورت نگرفته است   
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 سفارش
 نگهداشتودرحفظ  و نماید جادیا محترم سهولت ها را نیمتقاعد یبرا تا دارد تیتقاعد مکلف نهیخز استیر

 میانصاف فه شرکتازرا  ریخأت مهیجر ی بابتافغان-124992/توجه نموده و مبلغ ی ها وسایراجناس زوچوکیم

                                                           اداره عالی تفتیش اطمینان دهند .  وبهبه واردات دولت تحویل  لیتحص
 

 

 در ریاست خزینه تقاعد مشکالت و چالش ها موجود  فراه راه متقاعدین   35.2 
  

از  یدایتعداد ز مؤظف ما از اجرای کار های روزمره متقاعدین صورت گرفت، میتوسط ت کنترول عینی که

به سیستم  در رابطه .می باشندها  سرگردان  زیدر دهل شان وانتظارطوالنی اخذ حقوق تقاعد جهت نیمتقاعد

ود میباشد یک سلسله نواقص و کاستی ها موجذکر شد، در روند ثبت و طی مراحل اسناد تقاعد باید متجدید 

درج  م وزیادرات حساب بانکی کنم،  می گرددبطور مثال: اسم شخص متقاعد درکارت تقاعد به تغییر نام درج 

ا چار بریاست متقاعدین محترم سر گردان و ن ،لینوچنین اجراات و عدم توجه دقیق مسئو اثراز می گردد، که 

 مراحل اسناد تقاعد مراجعه نموده، بعد از یک سلسله جر وبحث ها  اقدام به تصحیح  آن مینمایند. هکذا طی

ت زیاد مواجه صه به مشکالنیز وقت زیاد را در بر می گیرد تا طی مراحل گردد و متقاعدین درین عرمتقاعدین 

 . می باشند و ازین ناحیه شاکی اند

اشد از بعلت سرگردانی متقاعدین در دهلیز ها و مشکالت و چالش های که فراه راه متقاعدین موجود می 

وق پرداخت حقعلت سرگردانی متقاعدین را بخش مربوطه پرسش بعمل آمد، بخش پرداخت حقوق متقاعدین 

مندان ادارات ، ولی مفتشین ما متوجه گردیدند که یک تعداد کارذکر نموده اندادارات به اساس جدول نوبتی 

ه چنین شامل جدول نوبتی می باشند و یک تعداد آن ها شامل جدول مذکور در اداره مربوطه نمی باشد ک

 عمل باعث گردیده است یک تعداد از متقاعدین به مشکالت مواجه گردد. 

به اسرع وقت  مربوطه ترتیب جداول متقاعدین را جهت پرداخت حقوق تقاعد ه، دفاترنظربه معلومات  ارایه شد

روند  از نیدمتقاع ،پروژه یبرخالف ادعاو تسهیل در پروسه و جلوگیری از ضیاع وقت وانمود کرده اند . که 

 نداشته وسرگردان میباشند.کامل  تیپروسه  رضا نیا یاجرا

 یان مصاحبه با متقاعدین جر  36.2

ن از متقاعدین به منظور دریافت رضایت و عدم رضایت متقاعدین از روند تقاعد، مفتشین مصاحبهء را با چند ت

 انجام داده اند که جریان آن قرار ذیل تحریر می گردد:

 : پرسش بعمل آمد، اظهارنمود متقاعد وزارت تجارت ،یولد بر گیجوره ب از محترمچنانچه 

مؤفق  12/5/1395 الی اکنون مؤرخمراجعه بریاست خزینه تقاعد  و چندین بار نیمدت چهار ماه سرگردابعداز)

شکایت  دلین ریاست خزینه تقاعؤو.  موصوف از برخورد شعبات و مس(استبدریافت حقوق تقاعد خویش نشده 

 . داشته که جدول نوبتی درنظرگرفته نمیشود

الی ج حمل از بر مرتبهبا وجود ده ها  )،رفنورمه بنت تاج محمد ، متقاعد وزارت معابهمین ترتیب اسامی 

 .(است دهیدحقوق تقاعد پدرش نگر افتیدره قادر ب مراجعه کرده اما تقاعد استیبر 30/4/1395اکنون مؤرخ 

 .موصوفه نیز از برخورد شعبات ومسؤولین ریاست خزینه تقاعد شاکی بوده است
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  ی ریاست تقاعدها زیشان در دهل یاخذ حقوق تقاعد وانتظارطوالن جهت که نیاز متقاعد یادیتعداد ز ،(16تصویرشماره )

.هستند سرگردان   

 

       سفارش                                                                                                                        

 دهیبه وقت وزمان رس نیمتقاعد اتیشکا مشکالت وبه بخشهای مربوطه هدایت دهند تا به  وزارت محترم 

طرزسلوک  تعلل میورزند و مقرره یومیه که درانجام اموراترا  تقاعد نهیخز کارمندان آنعده از ،نموده  یگ

 و مطابق به قانون درجزای تأدیبی آن اقدام ییشناسای را رعایت نمی نمایند، به زودترین فرصت خدمات ملک

 . توجه جدی مبذول دارند نیدروقت وزمان معمتقاعدین وپرداخت حقوق  اسناد راحلطی م. درقسمت نمایند
 

 آتی را احتوا مینماید: مواردتقاعد ریفورم سیستم جدید  اساسی اهداف   37.2

  موجود می باشد، از جمله  متقاعد یکصدو شصت هزار (160000تعداد ) در سطح کشور در مجموع

آن  تن (103000که تعداد ) و حقوق تقاعد اخذ می نمایندحال ( تن متقاعدین بر130000تعداد )

 ،باید شامل سیستم  جدید گردد که( تن آن مربوط ادارات والیتی27000و ) یمربوط ادارات مرکز

  بازمانده گان فوت شده و یا بالغ می باشد. ، مقیم در خارج و ( تن متوفی30000متباقی )

 ات بانکی خویش دریافت مینمایند. متقاعدین حقوق خویش را از طریق حساب 

 بخش های منابع بشری تمامی ادارات از چگونگی نحوۀ استفاده سیستم جدید تقاعد و خانه پری 

 . فورمه های مربوطه تحت آموزش قرار داده شود

 الی ختم پروژه با سیستم جدید کمپیوتری تقاعد  تمام ادارات افغانستان ( طورOnline وصل ) گردد 

 حد، عدین با کارمندان بخش های محاسبه و تادیات قطع و متقاعدین از دریچه های واتماس متقا

 . مشکالت خویش را مرفوع سازند 

درصورتیکه سیستم جدید ریفورم تقاعد بکارافتد سهولت های فوق الذکر را برای متقاعدین محترم درقبال 

 خواهد داشت.
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 ریفورم تقاعدپروژه  ی تعین شده قبالًتحقق اهداف عدم یافته های تفتیش پیرامون 
 

 راه 2013 الی 2009 ازسال تقاعد که ریفورم جدید سیستم تطبیق میدهدباوجود نشان تفتیش های یافته

 طرف بر وزهن تا ذیل های چالش و مشکالت ، گردیده تمدید( 2016 اواخر)  اکنون الی بود، گردیده اندازی

 :است نگردیده
 

فر متقاعد ( ن84615بتعداد ) متقاعدین در سیستم جدید تقاعد تریشننامه وراجسباالثر تطبیق بر .1

( به شمول والیات شامل سیستم 75385ردیده است و متباقی ) گشامل سیستم  -1394الی سال 

 نگردیده است. 

رمثال : طو سیستم جدید تقاعدانالین به  ( اداره و وزارت خانه29تعداد )متقاعدین جدید، از  .2

وصل  وغیره، یع، وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء ومعلولین، اداره عالی تفتیشوزارت تجارت وصنا

 فینسبت نبودن ظرفیت کا ( سال6گردیده، متباقی ادارات به سیستم جدید با وجود گذشت )

 وصل نگردیده است. پرسونل پروژه و ازدیاد ادارات مرکزی وساحوی

زطریق نشده مشکالت متقاعدین ایات قطع تماس متقاعدین با کارمندان بخش های محاسبه و تاد .3

عت ها ، سادریچه های واحد حل نمی گردد و متقاعدین به دفاتر محاسبه و تادیات رجوع نموده

 ات مشکالت خویش را حل می نمایند. و در داخل شعب انتظار می مانند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

مراجعه ازدریچه  شده بانبه وتادیات قطع سمحاتماس متقاعدین باکارمندان بخش های ( 17تصویرتصویرشماره)

ننموده  بلکه داخل شعبات میشوند، که اهداف پروژه جدید ریفورم تقاعد را تحت واحد مشکالت شانرا حل 

 . سوال قرار داده است

 
 



 

       گزارش تفتیش عملکرد وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین  /عالی تفتیش اداره

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی   61

 

                                           سفارش                                                                           

( Online)تقاعد طور  یوتریکمپ دیجد ستمیبا س را دارد تا تمام ادارات افغانستان تیوزارت محترم مکلف

مورد  یشان سهولت ها یازداخل شعبات قطع وبرا نیتماس متقاعد ،وصل نموده  وباتوجه به اهداف پروژه

رتمام ادارات د را نیمتقاعداسناد  قاتیمشخص راغرض تطب وپالن زمیکانیوزارت محترم م. دینما جادیارا ازین

 تیازشفاف نیاعدوهم تمام ادارات ومتق گردیده مرفوعی آید مد بوجو هیناح نین مشکالت که ازاآومطابق  بیترت

 .ندیحاصل نما نانیاطمسیستم تقاعد 
 

 مشاهده

ف بودجه این افغانی در مصر -1493737142ریاست عمومی خزینه تقاعد جمعا  مبلغ/ ،1394در سال مالی 

پیرامون 21/1394/ 22( مؤرخ 22میه شماره )ذریعه استعالاست صرفه جویی را نشان داده است . هیأت ما ری

                                                             موضوع پرسش بعمل آورد، درپاسخ دالیل صرفه جوئی را چنین وانمود کرده اند:           

  .تطبیق سیستم جدید تقاعد و متوقف ساختن سیستم کهنه قلمی .1

ن بودجه بکار گیری روش های بهتر کاری از جانب رهبری خزینه تقاعد جهت جلوگیری از ضایع شد .2

ق به وکیل ، ملی مانند اجرای حقوق  تقاعد صرف به خود متقاعد و ورثه مستحق آن، عدم اجرای حقو

                                                                                    تقاعد.                                              تثبیت هویت مجدد ورثه و م

یکه در همان صرفه جویی دقیق نبوده، بدلیل اینکه متقاعدین محترم مفتشین ما دریافت نمودند که مبلغ فوق

 نهیزخ استیوحقوق شان درر ویش به ریاست خزینه تقاعد مراجعه نکرده اند،سال غرض اخذ حقوق تقاعد خ

ر سال بعدی غرض ، ریاست خزینه تقاعد همین مورد را به عنوان صرفه جویی تذکر داده اند، ودماندهیتقاعد باق

     .   اخذ حقوق خویش مراجعه کرده و حقوق دوساله خویش را تقاضا نموده است

ومعلولین را  ومی خزینه تقاعد، مقامات محترم دولت و وزارت کار، اموراجتماعی، شهداءبنأ رهبری ریاست عم

 داده است.    خالی معلوماتی قراردر 

                                                 سفارش                                                                               

 دهینوان گردع ییدرعرصه صرفه جو رات ، ومدارک کهابودن اد نی، انالکیومتریبا ستمیس قیرم ازطروزارت محت

 .    دهند نانیرااطم شیتفت ین اداره عالآ ۀجیازنت و تیتثب قیدق طور

 

 مشاهده

( تن اعم 52پیرامون  حیف و میل حقوق تقاعد تعداد ) 4/8/1393( مؤرخ2249بازرسی قضیه شماره )

ن و کارکنان ریاست مواد نفتی و گاز مایع وزارت محترم تجارت و صنایع راکه از جانب  اداره محترم ازکارمندا

لوی حارنوالی عنوانی اداره عالی تفتیش مواصلت ورزیده بود بازرسی، تکمیل اسناد، تثبیت خساره وارده به 

وبازرسی وتحلیل  غور زا دولت  وتثبیت اشخاصیکه درطی مراحل اسنادآن کسب مسؤولیت مینمایند، بعد

( تن پرسونل وزارت محترم 20تن ، بتعداد ) 52جوابیه استعالمیه ها چنین نتیجه بعمل آمدکه ازجمله تعداد 

( تن آن مربوط وزارت تجارت نبوده 12تجارت بوده که ازهمان طریق اسنادتقاعد شان ارسال گردیده ، تعداد)
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آب( میباشند، امادرقضیه بنام وزارت تجارت عنوان گردیده است بلکه مربوط )وزارت معارف ،هوانوردی، انرژی و

( تن که بنام 19و تعداد)تاپیرامون آن ابرازنظرمیگردید.  کاپی شده معلوم نگردید، اسناد وآدرس یک تن آن از

ریاست مواد نفتی وگازمایع اسنادتقاعد شان بریاست عمومی خزینه تقاعد ارسال گردیده ، دراسناد، تزویرو 

ریاست مواد نفتی وگازمایع ، پرسونل این اداره منجانب ومیل گردیده. ونظربه استجوابیه استعالمیه  حیف

 نمیباشد. فلهذا بعد ازانجام بازرسی چنین نتیجه بعمل آمدکه: 

  و وشصت ویکهزار ونهصد هارملیونچ -4961897مبلغ/ 1394الی1392درمجموع طی سالهای 

                                                                                                                                                   .                به دارائی عامه تثبیت گردیده استهفت افغانی خساره  و نود و هشتصد

 است موادنفتی ( تن کارمندان ری5) ( تن کارمندان ریاست عمومی خزینه تقاعد و تعداد9) تعداد قلمداد

میل وغرض صورت گرفته است دوسیه شان تک وگازمایع که اسناد را طی مراحل و به امضاء آنها تزویر

 لوی حارنوالی ارسال گردیده است. محترم اجراأت بعدی به اداره

 سفارش

 را با قاعدیاست خزینه تر متقاعدین موجود در اموراجتماعی، شهداءومعلولین تمام اسناد،وزارت محترم کار

ره ازنتیجه ادابودن تطبیق و(  Onlineمحترم تجارت، ازابتدا الی تاریخ ) متقاعدین واحدها و وزارت  اسناد

 عالی تفتیش را اطمینان دهند.
 

 پروژه ریفورم تقاعد یستم مدیریت معلوماتس   38.2

مختلف  یش مفتشین پیرامون موضوعاتسیستم مدیریت معلومات پروژه ضعیف ارزیابی گردید، در جریان تفت

ا نتوانست رلین پروژه به وقت معین معلومات مورد نظر ومرتبط به تفتیش تقاضای معلومات نمود، ولی مسئو

دودیت در گردید، بنابر مح معلومات مطالبه پروژه گزارشات چنانچه درموردبه دسترس مفتشین قرار دهد، 

علومات مقرار دهد و سیستم مدیریت ت أهیدر وقت معین بدسترس نتواستند اطالعات را  لینومسئو ،سیستم

ودترین فرصت ارزیابی گردید و اطالعات مورد نیاز به ز وقت گیرریاست خزینه تقاعد و پروژه ریفورم جدید 

 اداسن رهیمنظم ذخ ستمیس پیرامون مشخص طرزالعمل موجودیت قابل دسترس نمی باشد. عوامل آن نبود

 آید.  بین رفتن اطالعات بوجود از دربلند خطر میگردد تا باعث  می باشد که

هش میآبد درصورت انالین شدن ادارات وشامل شدن تمام متقاعدین به سیستم جدید احتمال فساد نسبتا  کا

وگرفتن  و متقاعدینیکه حیات نیستند دراین سیستم شامل شده نمیتوانند بدلیل اینکه سیستم بای متریک

 طبیق مشخصات وی با تذکره تا بعیت وی امکان پذیر نمیباشد.عکس خود متقاعد وت
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 بخش سوم

 پاسخ مرجع و نتیجه گیری
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 بخش سوم

 نتیجه گیری پاسخ مرجع و

 

 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش   1.3

ذکور اظهار ملکرد در وزارت عم شیپروسه تفت یاز اجرا کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولینوزارت محترم 

 ،ها تیرا در جهت رشد و انکشاف فعالعملکرد  شیتفت های رشو سفا اتیسپاس و امتنان نموده اند، نظر

 افتهی ش،یتپروسه تف انیدر جر داند،یکارمندان موثر و سودمند م یتیریو مد یمسلک یسطح مهارت ها یارتقا

 ها یها و کمبود ءسلسله خال کی ده،یگرد کیحث و شرمربوطه مورد ب یبا بخش ها شیتفت مشاهداتها و 

 یاصالح اتیظرن هیموجود بوده با اراوزارت  تدارکات بخش و و ریاست خزینه تقاعد ریفورم تقاعد پروژهکه در 

  ،وثر داردها نقش بارز و م ستمیس تیخود بر تقو نیصورت گرفته است که ا یریاز انکشاف آن جلوگ نیمفتش

  .داندیرا گام مهم م شیتفت رهنمائی ها و نظریات اجتماعی، شهداء و معلولین وزارت کار، امور

 دهیخذ گردا شیتفت یها افتهیدر مورد  یتحت بازرس ینظر موافق بخش ها ش،یو مشاهدات تفت افتهی رامونیپ

رف درظ را گزارش تفتیش عملکرد پیش نویستفتیش،  پروسه  لیو تکم یبررس بعد از أتیاست، ضمنا  ه

 هیستعالما یط وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین "اوریاخیل"محترمه نسرین ( ورق با 46)

ید و تصدیق گردیده است که توسط ادارات ذیربط و مقام وزارت مورد تائ کیشر 31/6/1395( مؤرخ 95شماره )

 قرار گرفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزیر وزارت کار، امور اجتماعی،  "اوریاخیل "با محترمه نسرین جلسه اختتامیه هیات موظف تفتیش عملکرد 

 شهداء و معلولین .
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 نتیجه گیری  1.1

تان بوده که و معلولین یکی از وزارت های کلیدی جمهوری اسالمی افغانساء وزارت کار، امور اجتماعی، شهد

فعالیت ء هداشلولیت و ورثۀ نیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای ا شخاص دارای معؤدر بخش امور کار، مص

 .مینماید
 

درجریان سال م مدیریت مالی یکی ازاجزای مهم دستیابی به اهداف قبال  تعین شده ادارات میباشد، وزارت محتر

 64.25)از  1394ال درسو%(  69.13) 1393%( ، درسال  32.91)بخش انکشافی از بودجه منظور شده  1392

کنترول  ،این موضوع انعکاس دهنده ضعف مدیریت در سیستم تدارکات  که . بمصرف برساند نتوانسته،را  %(

ریاست  کارمندان نسبت )پائین بودن درجه تحصیلی ( وعدم اجرای نظارت وارزیابی توسط اجراأتداخلی و 

 انکشافی به سطح وزارت محترم بوده است. نظارت ازبخش های
 

های پروژه های  دیر تصویب شدن بودجه از طرف پارلمان، طوالنی بودن طی مراحل اسناد، بین وزارت و دونر

اختیاری می  مهم ترین دالیل مصرف کم بودجه پروژه های( 20000)غیر اختیاری و  نبود دارایی در کود 

تکمیل شدن جود وژه ها با و، واقساط  بعضی پرهای انکشافی عقد نگردد از پروژهتعدادی  کهباشد، باعث شد

                                                                                                                                                                    .پروژه ها پرداخت نگردد

وزارت محترم تطبیق گردیده و یا در حال  ( از طرف1395-1392مجموع پروژه های که طی سالهای )

دو نر ها برای تمویل  ( پروژه در مرکز و والیات کشور بوده . که بنابر عدم تعهدات13تطبیق میباشد،  بتعداد)

  .نگرفته است  بخود را یکل آن و نظر به مشکالت امنیتی در کشور پالن متذکره جنبه تطبیق

 لیزتشکاکارمندان بالمقطع خارج وجود داشته ، کمبود یبست هاعلی الرغم اینکه درتشکیل وزارت محترم 

 میباشد. لموسقابل م لیبابت استخدام اشخاص خارج ازتشک یوجوه مال اعیخطرض ، بنأ است دهیاستخدام گرد

جود ندارد. ر نظارت وارزیابی قرارداد ها ودروزارت محترم هیچ گونه رهنمودی در واحد های نظارتی بمنظو

رند دارای تجربه واجرای حواله های قرارداد را بدوش دا ITکارمندانیکه مسؤولیت انجام امور تدارکات، سیستم 

عدم رعایت  گراف ،عقد قراردادها وپروتوکول ها نهیدر زمکافی نبوده ، و بنابر عدم موجودیت ظرفیت الزم 

 کات باال میباشد.قانون وطرزالعمل تدار
 

نموده است، خارج از پالن  بیترت غیر واقعی به طور ( را1394-1392) یسالها یوزارت محترم پالن تدارکات 

 تدارکاتی به هزینه گزاف در خریداری های پرچون اقدام بعمل آمده است. 
 

نانچه نماید چ ریاست تدارکات نتوانسته که بصورت دقیق اجناس مورد ضرورت وزارت محترم را پیش بینی

حال ازبین  انبار شدن اجناس طی سال های متمادی که قسمت ازآن به مرور زمان بنابر پراگندگی دیپوها در

ه نشده رفتن است نشان دهنده انست که دروزارت محترم تثبیت احتیاج پیرامون تهیه اجناس  درنظرگرفت

ون درنظرداشت و به شکل پراگنده وبی نظم بد است، از اثر عدم استفاده به موقع کیفیت خویشرا از دست داده

  مقرره تنظیم تحویلخانه ها دیپو شده است .
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به وسایط توزیع گردیده، محاسبه گردش کیلومترآن به  1394الی1392تیل پطرول ودیزل درطول سالهای 

ادآن اساس کتابچه  سیروسفر دریوران سنجش نشده، بلکه به اساس درخواستی دریوران صورت گرفته، اسن

(  رسما  بخرچ 5توسط کنترولران وزارت محترم مالیه ویزه نگردیده ، وتوزیع آن به اساس تکت توزیع یا )ف س 

عدم موجودیت یک سیستم واحدبه سطح وزارت، پروسه توزیع نادرست ، معتمد مجراء داده نشده است . بنأ

 عث گردیده تاهزینه هاکاهش نیافتهعدم درنظرگرفتن نورم استندرد، عدم هماهنگی باآمریت ترانسپورت با

 ستمیدرپروسه سچنانچه  ،مودهننوزارت محترم درانتخاب شرکت هادقت کامل وکیفیت مناسب حاصل نگردد. 

وعدم موجودیت استتمنت بانکی، باعث گردیده تا  مراحل قراردادها یدرعرضه خدمات، طریخأ، ت یتدارکات

 رعایت نگردد. ومفیدیت تیاصل اقتصاد
 

 ت ارزیابی و آفر گشائی که تعین گردیده دارای درجه تحصیلی بکلوریا و فوق بکلوریا می باشد. أهیاکثریت 

که درپروسه طی مراحل قراردادها استفاده گردیده معیاری میباشد اما اکثریت شرکتها بدلیل  شرطنامه های

های  واجد شرایط  نبودن ظرفیت کافی درمطابقت به شرطنامه تعهدات خویش را ایفاء ننموده و شرکت

 درارزیابی ابتدائی انتخاب نگردیده است. 
 

پروژه سیستم ریفورم جدید تقاعد وزارت محترم نتوانسته تمام وجوه را که بصورت تخصیص از وزارت محترم  

مالیه در یافت نموده بمصرف برساند که نشان دهنده پالن گذاری ضعیف ، عدم تطبیق پروژه درمعیادمعینه، 

کارمندان ، باالخص پرسونل پروژه ریفورم تقاعد در زمینه مصرف تخصیصات واصله غرض  ظرفیت ضعیف

                                                               مقاصد انکشافی میباشد.

پروژه سیستم ریفورم جدید تقاعد نتوانسته بصورت دقیق در تدارکات موردنیازریاست خزینه تقاعد وبانکی 

 سازی اجرای حقوق ایشان ازطریق بانکهای) باختر و میوند( ورفع مشکالت متقاعدین رسیدگی نماید .

کارمندانیکه مسؤولیت انجام امور سیستم تقاعد واجرای حواله های حقوق متقاعدین را بدوش دارند دارای 

ارمندان متذکره تجربه کافی نبوده ، سرورسیستم جدید محدود به یک شخص میباشد. الزم است برای ک

آموزش های مسلکی وحرفوی درنظرگرفته شود تا از سایر برنامه های تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه، 

 نیز استفاده نمایند.
 

ازشرکت تجارتی  7/12/1391افغانی بتاریخ -1251900(کیلوات به مبلغ/75یکپایه جنراتور)خریداری 

 -2439190یداری یکپایه ترانسفارمر بهمین منظور به مبلغ/عبدالرؤف رحیمی نسبت پائین بودن ظرفیت وخر

از شرکت ذبیح اهلل افغان بدلیل عدم مؤثریت در نیازسنجی درست ومصارف  23/1/1394افغانی بتاریخ 

 غیرمعقول وعدم دستیابی به اهداف متوقعه، غیراقتصادی بوده است.
 

تم پروسس می نمایند زمان طوالنی را در ه اسناد رادرسیسک یظفینپروسه کاری سیستم جدید  تقاعد مؤدر

                                                      بر می گیرد و متقاعدین درین ناحیه به مشکالت مواجه می باشند. 

ترتیب جداول متقاعدین را جهت پرداخت حقوق تقاعد به اسرع وقت و جلوگیری از ضیاع وقت  دفاترمربوطه،

نداشته وسرگردان کامل  تیپروسه  رضا نیا یاجراروند  از نیمتقاعد ،پروژه یبرخالف ادعاند . که وانمود کرده ا

 میباشند.
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وصل نموده  ( Onlineتقاعد طور ) یوتریکمپ دیجد ستمیبا س را تمام ادارات افغانستان بایدوزارت محترم 

 .          دینما جادیارا ازیمورد ن ین سهولت هاشا یازداخل شعبات قطع وبرا نیتماس متقاعد ،وباتوجه به اهداف پروژه

، دهینگرد ریتدوشی برای مفتشین داخلی آموز ۀبرنام چیه یو مسلک یفن دربخشهایوزارت محترم  ازطریق

 نیب یآموزش یدر برنامه هاو معرفی گردیده اند هی( شش ماهه وزارت محترم مالATP) برنامه کدریصرف 

، ریاست های تدارکات، 1394 یال 1392سال  یط یداخل شیتفت استیاند. ر دهیاشتراک نه ورز زین یالملل

قرار نداده است که در اثر بازرسی مورد  مطابق به پالن ساالنۀ تفتیش را یانکشاف یپروژه ها مالی وحسابی و

   نمود. ینیب شیبا آمار بلند را پ یسطح خطر ذات توانیآن م

            

 با احترام
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