
      

   

  

  

 

  برای شهروندان مصارفتفتیش  گزارش

 ۱۳۹۸سال مالی                                                        مصارفو مقررات ارش تفتیش رعایت قوانین گز

 

 

 

 

 

میدانید! چنانچه  

این اداره طبق قانون  ،شتتودرهبری می )مفتش  ل( رئیس عمومی این ادارهتوستت   فغانستتتان  هااداره عالی تفتیش 

 دولتی را تفتیش نماید.  اداراتتمام صالحیت دارد تا 

  

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 اداره عالی تفتیش 
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 چیست؟ تفتیش

لی، طرزالعمل ، صورت حساب ها، گزارش های تفتیش داخلی،  نترول داخها و عینی اسناد و معامالت، عملکردعملیه بازرسی منظم  

ستم اطالعات سی سناد در مراجع مندرج ماده پنجم قانون ،های مالی  سایر ا صول  ،یشاداره عالی تفت معلومات الکترونیکی و  جهت ح

صادی  سناد تقنینی مربوط، اقت ست  بودن، مفیدیت واطمینان از رعایت ا صورتو موثریت عملکردها و ترتیب در س صحت  اب های ح

 شواهد و مدارک، گزارشدهی از نتایج تفتیش ها و پیگیری  تطبیق آنها میباشد. مالی، تحلیل و ارزیابی

 :دهدیرا در سکتور عامه انجام م شیانواع مختلف تفت شیتفت یعال اداره

 تفتیش حساب قطعیه دولت 

 و مقررات نیقوان تیرعا شیتفت  

 یمال شیتفت 

 عملکرد شیتفت        

 یمعلومات یتکنالوژ شیتفت 

 تفتیش خاص/ حکمی 

 ست؟یچ و مقررات نیقوان تیرعا شیتفت

 

 

:دگرد می بررسی وارد ذیل بصورت  لتفتیش است  ه در آن مانواع یکی ازرات و مقر تفتیش رعایت قوانین  

 (آیا موضوع تفتیشSubject Matter در )؟ مطابقت با صالحیت های نافذه قرار دارد یا خیر 

 مرتب  به موضتتوع  یها و طرزالعمل ها یستتیپال ،ینیاستتناد تقن تیو رعا قیتطب یو مقررات بازرستت نیقوان تیرعا شیتفت

ست  ه طبق مع شیتفت با مطابق ه تحصیل مالیتفتیش، در جریان  :بطور مثال .شودیاجراء م شیتفت یالملل نیب یها اریا

 ؟یا خیر درست تطبیق گردیدهصورت و به جمع آوری  عایدات قانون مالیات بر

  خویش  اجراآت و را در فعالیت هانافذه تعلیماتنامه های ت بودجوی احکام  قوانین، مقررات وادارانهاد های آیا وزارت ها و

  خیر؟ رعایت میکنند یا

  ؟اطمینان حاصل گرددو مقررات  دارد تا از رعایت قوانینتفتیش وجود در مراجع تحت داخلی سیستم های  نترول  آیا 
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را تفتیش می نماید؟ اداره عالی تفتیش  دام نهاد ها  

 نماید.اجراء می ی سکتور عامهجورا در تمام واحدهای بودجوی و غیر بودو مقررات  وانینتایت قتالی تفتیش، تفتیش رعتاداره ع

 الیڅارنواداره لوی یه، ئقضا قوه عمومی آمریتشورای ملی، های النشاء اریاست جمهوری، دار ادارات مربوط به. 

  ،ایدی عو اداراتمحلی و  ،واحدهای ادارات مر زی ی مستتتقلریاستتت هاوزارتخانه ها، نهادهای مستتتقل،  میستتیون ها

 .مربوط به آنها در داخل و خارج از  شور

 (میاشتسره و حالل احمر ) شر ت های دولتیتصدیها،  ،شاروالی ها. 

 نمایندیار داشته و یا از آن استفاده میسایر مراجع  ه پول یا دارایی عامه را در اخت. 

:، موارد ذیل بررسی می گرددمصارفو مقررات در  در تفتیش رعایت قوانین  

  تق ادارات بازرسی شدهآیا تربوط به متوانین مت  دیریت مالی عامه از جمله، ت

محاسبه نقدی و سایر مقررات و قوانین  تعلیماتنامهتدار ات، احکام ن  وتتتتقان

 ؟یا خیر نموده اندحین مصرف و اجرای بودجه ملی رعایت  مربوطه را

 

 

  ست ثبت و اجراء صورت در آیا پرداخت ها طبق رهنمودها و مقررات ب

 ؟یا خیر استشده 

  تحت شتترای  قراردادها و خریداری ها، ، و پرداخت ها قراردادمدیریت  ،تحت تفتیش در عرصتته عقد قرارداد اداراتآیا

 ر؟یا خی احکام قانون تدار ات یا شرای  قراردادها/توافقنامه ها را رعایت نموده است

  و سایر موارد مطابق به قانون و مقررات نافذه  ، مالیه، اضافه پرداخت هاه، حق االجارهیل  رایتحص صورت سنجش وآیا

 انجام یافته است یاخیر؟

  شتتده استتت مطابق به تعهدات موافقه در ادارات د یبموقع عوا یلیر در صتتورت عدم تحویتاخجریمه وضتتع  یچگونگآیا

 یاخیر؟

  ستم در سی ستم  نترول داخلی وجود دارد و این  سی سایر  تطبیقآیا در مرجع تحت تفتیش  رعایت قوانین، مقررات و 

 ؟یا خیر استموارد مؤثر 

 طبق قوانین و مقررات نافذه صتتتورت گرفته و در آن  ادارات اجراآتریت و آیا فعالیت ها، معامالت، پروستتته ها، مدی

 ؟شفافیت و پاسخگویی وجود دارد یا خیر

  ی ها.شکیات پیه به موقع تادیدرجهت تصف ادارات بودجویاجراآت چگونگی 

  ی.مصارفات و یداتیه عایات ماضیل باقیدرجهت تحص ادارات بودجویاجراآت  چگونگی 
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؟و مقررات چه می  ند نتایج تفتیش رعایت قوانیندر برابر  تفتیش رئیس اداره عالی  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 یت قوانین  مقررات و گزارش تفتیش رعا

همراه با مشتتاهدات، یافته ها و  مصتتارف

سفارشات تفتیش پس از تکمیل تفتیش 

 .ارسال میگردد مربوط به مرجع

 ر مورد مکلف انتتد تتتا د بودجویت اادار

اقدام نموده  یافته ها و سفارشات تفتیش

از نتیجتته اجراآت خویش در زمینتته  و

به اداره تطبیق ستتفارش های اصتتالحی 

 دهند.عالی تفتیش اطمینان 

  

 

  تفتیش ستتتاالنه توحید شتتتده گزارش

شتتامل  مصتتارف و مقرراترعایت قوانین 

شات در  سفار شاهدات، یافته ها و  باره م

ضوعات مهم ساحات  مرتب  مو تحت به 

 می باشد. ادارات بودجوی  تفتیش 

  به رئیس جمهور و ولستتتی این گزارش 

 ه می گردد.یاراجرگه 

 سی جرگه شات  ول سؤلیت دارد تا گزار م

و  را مورد بحث مصتتارف ستتاالنه تفتیش

یق یقمورد قرار داده و در  تتتدق طب  ت

 نانیحصتتول اطمستتفارشتتات مندرج آن 

 د.ننمای

تفتتیش از تمتامگزارش 
ادارات عوایدی و گمر تی

تطبیتتتق را بتتته منظتتتور 
بتته مراجتتع ستتفارش هتتا

شده ارستال متی بازرسی 
 ند

توحیتتد شتتده گتتزارش 
ن و تفتیش رعایت قوانی

مقتتررات مصتتارف را بتته 
ولستی رئیس جمهتور و 

.میکندجرگه  ارایه 

توحیتتد شتتده گتتزارش 
ن و تفتیش رعایت قوانی

مقتتررات عوایتتد را بتته 
ولستی رئیس جمهتور و 

ه می  ندیاراجرگه
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گزارش تفتیش رعتتایتتت 

صارف قوانین و مقررات ، م

ید  یه  و عوا عد از ارا به  ب

رئیس جمهور  و ولستتتی 

جرگه را از طریق رستتتانه 

 نمایدمیهای همگانی نشر
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مقررات و گزارش آن مهم است؟ وچرا تفتیش رعایت قوانین   

تفتیش، رئیس این اداره مکلف استتت تا تفتیش  اداره عالی براستتاق قانون

زارش آنرا تراء نموده و گتاج دولتی در ادارات را و مقررات  وانینترعایت ق

 نماید. هیارا ولسی جرگهبه رئیس جمهور و 

ست، یافته تذ ر تفتیش اداره عالی همانطوری  ه در قانون  هدف تفتیش، ا

پول بهبود شفافیت در حسابدهی و عملکرد ادارات دولتی و سایر مراجع  ه 

ستفاده می نمایند اریعامه را در اخت ییا دارائ ش دارند و یا از آن ا تا  .دنمیبا

دارات دولتی امدیریت مؤثر را بهبود بخشتتیده و اعتماد مردم را نستتبت به 

 بیشتر سازد. 

 :به عنوان نماینده گان مردم و سایر ذینفعان باید از یک مرجع تفتیش  ننده مستقل بدانند  ه ولسی جرگه

  و مصارف(، تدار ات،  دیوجوه عامه )عوا تیریرا در عرصه مد یبودجو یها تیمقررات و صالح ن،یقوان ادارات بودجوی،چگونه

  نند.  یطبق آن عمل م ای ندینمایم تیعامه را رعا ییدارا تیریقرارداد ها و همچنان در باره مد تیریاعطاء و مد

 مقررات  ن،یقوان تیاز رعا نانیدر عرصه حصول اطم ستمیس نیالزم است و ا ی نترول داخل ستمیس یدارا ادارت بودجوی ایآ

 وجود دارد.  ی نترول داخل ستمیس تیعدم مؤثر ای تیعدم موجود لیقرارداد مؤثر است و چه خطرات به دل  یو شرا

 ر؟یخ ایوجود دارد  ندینمایاز آن استفاده م ایداشته و  اریعامه را در اخت یدارائ ایدر مراجع  ه پول   یو حسابده تیشفاف ایآ 

شتتناستتایی  ننده تقلب استتت و در راستتتای مدیریت مالی شتتفاف و  مصتتارف آیا تفتیش رعایت قوانین و مقررات 

 پاسخگو  مک می  ند؟

سایر معیارات و  شرای  قرارداد و یا  صالحیت بودجوی،  تفتیش رعایت قوانین و مقررات میزان رعایت یا عدم رعایت قوانین، مقررات، 

 نماید. از سوی مراجع تحت تفتیش بررسی میخطر عدم رعایت آنرا 

غیرقانونی، تقلب، فستتاد و یا اختالق های  خطر رفتار هم دارای واقعی یا های قضتتیهمثال های عدم رعایت قوانین ممکن هم شتتامل 

 باشد.

های غیرقانونی، تقلب، فستتاد یا اختالق  ه حین اجرای  هرچند تفتیش بطور خاص به دنبال  شتتف یا شتتناستتایی تقلب نیستتت، اما موارد رفتار

شی از عدم رعایت قوانین ستند و مقررات  تفتیش نا صورت  امل م شود ب سایی می  شده و از  شنا ش به اداره لوی یاداره عالی تفت جانبسازی 

   .فرستاده می شود بعدیجهت اقدامات  ارنوالیڅ

  دارات دولتی ابدین ترتیب، تفتیش رعایت قوانین و مقررات در عرصه گزارشدهی قضایای غیرقانونی، تقلب، فساد یا اختالق در

 نماید. از سوی اداره ذیصالح همکاری می عدلیجهت تعقیب 

  دارد لیدی  مدیریت مالی شفاف و پاسخگو نقش تطبیقتفتیش رعایت قوانین و مقررات در . 
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مؤثر و مفید باشد؟می تواند بودجوی ادارات در چگونه نتایج تفتیش رعایت قوانین و مقررات   

 :مؤثریت و مفیدیت نتایج تفتیش رعایت قوانین و مقررات اداره عالی تفتیش بستگی به این دارد  ه

 و  قداماو در باره آن  مینماید تطبیق پیگیری و چگونه مرجع تحت تفتیش یافته ها و ستتتفارشتتتات مندرج گزارش تفتیش را

 می نماید. اجراآت

 سی جرگه چگونه شات خود را به منظور مدی اداره عالی تفتیش را مورد بحث گزارش های ول سفار سپس   ،ریت مالیقرارداده و 

 نمایند. یمه ی، ارابه مراجع تحت تفتیش مردم باشد به نفعد حکومتداری خوب در  شور  ه پاسخگو و شفاف و همچنان ایجا

 ن شتتفافیت و این گزارش اطالعات و معلوماتی را در باره رعایت قوانین و مقررات نافذه و مؤثریت ستتیستتتم  نترول و همچنا

جرب و مسیستم  نترول داخلی، نبود  ادر های ضعف   ه به علت عدم رعایت معیار و ادارات بودجویهای بخش پاسخگویی 

 سایر عوامل در نتیجه بازرسی های اداره عالی تفتیش تثبیت و مشخص شده ارایه مینماید.

۱۳۹۸ مالی سال در مصارف گزارش تفتش رعایت قوانین و مقررات  

  تآاجرا ه فعالیت ها، معامالت و  گردیدهاجراء   ۱۳۹۸مالی  سال از سوی اداره عالی تفتیش در جریان مصارفتفتیش رعایت قوانین و مقررات  

  است. هبلی را تحت پوشش قرار دادو سالهای ق ۱۳۹۷مالی  سال

 میگردده ایار  ۱۳۹۹سال در  ولسی جرگههمراه با یافته ها و سفارشات به رئیس جمهور و عواید  ساالنه تفتیش رعایت قوانین و مقررات شگزار . 

 

 تفتیش نمودیم؟۱۳۹۸مالی سال ادارات مراجع  را در   دام

 :مقررات قرار گرفته است رعایت قوانین و تحت پوشش تفتیش ۱۳۹۸ مالی  ه در سال  ادارات بودجوی
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

، تفتیش ۱۳۹۸اداره عالی تفتیش طبق پالن بازرستتتی ستتتال مالی 

ال ستتترعایت قوانین و مقررات را در رابطه به اجراآت و فعالیت های 

( مرجع  در ۳۳5را در تعداد ) قبل یهابرخی ستتتال  و ۱۳۹۷مالی 

عداد) له ت یات  ه  از آنجم عد۹۹مر ز و وال اد ( مرجع  در مر ز و ت

( مرجع در  والیات میباشتتتد، اجرا نموده و گزارش تفصتتتیلی 2۳6)

ظور نتایج تفتیش های اجرا شتده به ادارات مربوط بطور جداگانه بمن

فارشتتات تفتیش، به مقامات ذیصتتالح تحقق یافته ها و تطبیق ستت

 مربوط ارایه گردیده است.
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:می رده ا تفتیشآنچه را  ه                

 

 

 

 

 

  .گرفته استقرار   بودجویادارات و مقررات در رعایت قوانین  تفتیشتحت پوشش   ه  ساحات

ناق موجود در جداریی ها و ا تفتیش داخلی  نترول داخلی

 تحویلخانه ها

 وضع جریمه تاخیر

  مؤثریت و قابلیت

  اعتماد

 ستم یس تیمؤثر

 ی نترول داخل

 یش داخلیتفت تیتتمؤثر 

سفارش  و گزارشاتبشمول 

 مربوطه یها

  ،ناق بت، اج ثا های  دارای 

اجنتتاق ذخیره شتتتتده و 

اجتتنتتاق متتوجتتود در 

 تحویلخانه ها

 ر در یتاخ جریمه وضع یچگونگ

در بموقع  یلیصتتورت عدم تحو

مطابق به تعهدات موافقه  ادارات

 شده.

 

عدم تصفیه ایفای مکلفیت های  تدار ات و قراردادها وضع قانونی مالیه پیگیری یافته های تفتیش  

 تادیاتی  

  اقدامات صتتورت گرفته

روی یتتافتتتتته هتتا و 

 .سفارشات قبلی تفتیش

 ه از  ارمندان، وضتتتع مالی

شتتر ت ها ،  ، اهه فروشتتند

 افراد و اشخاص

 طی مراحل و مدیریت 

تتدار تات، استتتتفتتاده و 

 ینتتظتتارت از متتوجتتود

 اجناق

 یچگونگ یابیتصتتتفیه ارز 

جهتتت  اجراآت مراجع در

به موقع یتصتتتف مکلفیت ه 

 های مالیاتی.

 

 
 

 مصارف بدون اسناد پیشکی های محسوب ناشده 

 

دات در باره تتتعه

 عوایدیقروض/باقیات 

 تحصیل عواید

  تصتتتفیه مصتتترف نشتتتدن ،

 حساب موجودی پول

 بیتتارز گ یا ن جراآت  یچگو ا

ه به یجهت تصتتتف مراجع در

 یشکیات پیموقع تاد

مصرف شدن وجوه عامه  ه اسناد 

 حامی ندارد.

 اجراآت  یچگونگ یابیارز

و  لیمراجع درجهت تحصتت

خت یه  اتیباق پردا ماضتتت

 مصارفاتی و عوایدی

 صیل سنجش و تح  صورت 

نادرستتتتت  های  خت  پردا

یه خت ،مال فه پردا  ،اضتتتتا

پرداختتت  ،خیرأجریمتته تتت

مصتتتارف  ،های نادرستتتت

 ،اضافه سنجش ،بدون اسناد

تتفتتاوت  تم  تتاری حتق 

  االجاره و سایر موارد
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ص نمودیمتشخیآنچه را  ه   

 بلغ به افغانیم                                                                   مبالغ قابل تحصیل .۱

  
۳۸۹،۹50،۳4  تفاوت/ عدم وضع مالیه   

  
26۳،۷۹4،26 اضافه سنجش  

  
24۱،۷56،۸  پرداخت های نادرست  

 

نیمعتمد ینقد یموجود یداریباق   60۹،654،۱۱  

 

متیتفاوت ق  44،64۳،404 

 

66۸،646،22 تفاوت  م  اری  

 

نیپول تضم  یلیعدم تحو  ۱،000،000 

 

جواز دیتجد  متیق یلیعدم تحو  ۷۳4،000 

 

اضافه پرداخت لیعدم تحص  ۱0۷،5۷۳،۸۳0 

 

ریتاخ مهیجر لیعدم تحص  ۳۸۹،255،۸52 

 

حق االجاره لیعدم تحص  502،۳2۸،۳۳  

 

دیعوا لیعدم تحص  ۱55،۸24،۱۱۱  

 

هی را لیعدم تحص  0۸0،22۸،5۷  

 

یترانسپورت شنی م لیعدم تحص  406،0۱۸،5  

 

ازیپول حق االامت یلیعدم تحو  000،۸۹0،۷  
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شرطنامه متیق یلیعدم تحو  500،۹4  

 

حقوق تقاعد ی م سنجش  ۱۷۷،450،۸  

 

یمصارف بدون اسناد حام  ۹۳۳،522،۱5  

 

۷5۳،6۳ مصارف نادرست  

 

یجنس نیمعمتد یداریباق  52۱،6۱  

 

دیمصرف از عوا  ۹۸2،44۹  

 بلغ به افغانی م                                                                                         تصفیه مبالغ قابل  .2

 

 ۱،200،۷۱2،۳44                                                                       محسوب ناشده   یها یشکیپ

 

 ۷45،0۱6،02۱ ناشده هیتصف ونید

 

 ۹۳۹،6۹۸،6۷2 اتیباق هیو تصف لیتحصعدم  

 

 ۱،55۸،5۸۳،۸66 طلبات هیو تصف لیعدم تحص

 

 ۱50،000 عدم انتقال پول مساعدت به واردات دولت

 

 5،056،۷۳2 به واردات دولت ماندهیپول باق یلیعدم تحو

 غ به دالربلم                                                                                   مبالغ قابل تحصیل                  .۳

 

 22۳،۸6۸   هیتفاوت/عدم وضع مال

 

 26،۱60 اضافه سنجش
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 ۹0،2۹0 نادرست یپرداخت ها

 

 ۹،2۷0 نیمعتمد ینقد یموجود یداریباق تیتثب

 

 ۱،6۹۸،26۱ دیمصرف از عوا

 

 ۱۳،00۸ یتفاوت  م  ار

 

 ۳00،۹۳4    نیپول تضم  یلیعدم تحو

 

 ۱4۱،۳5۸ اضافه پرداخت لیعدم تحص

 

 ۸25،۷۸۱ ریتاخ مهیجر لیعدم تحص

 

 ۱۸۱،۳60 دیعوا لیعدم تحص

 

 64،۷25 هی را لیعدم تحص

 

 26۸،۱5۱ یمصارف بدون اسناد حام

 

 2۳،4۹4 مصارف نادرست

 

 642 زهیمحصول و ی م سنجش
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 به دالربلغ م                                                                                                     قابل تصفیه  مبالغ .4

 

 ۸۱،0۳4 محسوب ناشده   یها یشکیپ

 

 ۱0،000 ناشده هیتصف ونید

 

 ۱4،2۱۷ اتیباق هیو تصف لیعدم  تحص

 

 44۷،۳۳۸ طلبات هیو تصف لیعدم تحص

 

 2۱۷،۳۳۸ انتقال نشده به واردات دولت دیعوا

 

 یاسعار خارج ریبه سا هیو تصف لیمبالغ قابل تحص .5
 سال های گذشته

 شماره نوع یافته
 یورو  لدار هندی  لدار پا ستانی  درهم

۷۱0،۱۳0،۱  ۸25،2۸5  6۸۳،۷4  24۳،54  ۱ پرداخت های نادرست 

  0۷0،60  2 عدم تحصیل اضافه پرداخت  

646،۱2۳  ۷20،2۹۳  ۳۱5،4۸۱  ۳ مصارف بدون اسناد حامی  

 5۳4،۳۱۱  ۸05،4۹0،۱0 انتقال نشده به واردات دولت دیعوا    4 

۳56،254،۱  ۸۹۱،0۷۹ ۱۱،۱06،۸۷۳  24۳،54  مجموع 
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  سیستم  نترول داخلی تفتیش در نتیجۀ ضعف یافته های .6

 مقدمه

برابر اهداف و  توس  هیتات رهبری متترجع به منتظور رفتتع خطرات درسیستم  نترول داختتلی یتک بختش مهم اداره بتوده و 

 مقاصد مرجع طرح گردیده و به مقام رهبری اداره اطمینان میدهد  ه در اجراآت آنها اهداف عمومی ذیل به دست می آید:

 مطابقت اجراآت مراجع با قوانین، مقررات، قواعد و صالحیت های بودجوی. -

 دفاتر مالی، حسابی و گزارشدهی مالی.اعتبار بخشیدن به  -

 حفظ منابع و دارائی ها در برابر ضررها، سرقت، سوء استفاده و تقلب و اجرای مکلفیت های حسابدهی. -

ها، مراحل، معیارها و برای بدست آوردن اهداف فوق الذ ر، سیستم  نترول داخلی شامل تشکیالت، ساختار، روش ها، طرزالعمل

برای دستیابی به اهداف  لی، عناصر سیستم  نترول داخلی شامل محی   نترول، فعالیت های  نترولی، ارزیابی سیستم ها می باشد، 

خطر، اطالعات، رواب  و نظارت می باشد،  ار تفتیش داخلی جزء الزم نظارت  نترول داخلی بوده و باید به اداره مربوطه ارزیابی بی 

 یستم  نترول داخلی فراهم سازد.های مورد نیاز را از  ار  رد و موثریت س

 ه ذیاٌل ارایه  قبلی ساحات ضعف را  ه اشاره به ماهیت خطر میکند در مراجع بازرسی شده نشان داده است هیئت نتایج بازرسی

 میشود.

 

  یاجتماع تیخدمات عامه و مصئون ،یو دفاع یتیسکتور امن شیتفتمراجع   در ضعف سیستم 6.۱

سال مالی مطابق به قوانین و مقررات تطبیق از  6.۱.۱ شده را در جریان  صویب  تمام واحد های بودجوی مکلفیت دارند تا بودجه ت

صات  20صورت تحقق بودجه نظارت نمایند. دفتر م  صات  ه  یک دفتر مهم بودجوی بوده و تمامیا دفتر ثبت تخصی تخصی

پیشکی  ۱0و م ۱2م ۱6یگردد، در  ود های معینه درج و همچنان نمبر ماز وزارت محترم مالیه ذریعه فورم مربوطه ارسال م

امرحتمی  ۹0، و م ۳۸، م 20ت مالی بکار گیری از دفتر م أن ثبت گردد. نظر به هدایت  وزارت محترم مالیه حین اجراآدر 

شور ست محترم  شعبات مالی ریا سفانه  شود، متا شته می  صورت قطعی از ااو الزمی پندا سالهای ی امنیت به  ین دفاتر طی 

توستتت  آمریت حوالجات ترتیب نگردیده و  ۱0و  ۱2، ۱6استتتتفاده ننموده اند. برعالوه فورم های م  ۱۳۹6الی  ۱۳۹4مالی 

توس  مدیریت محاسبه  ۹0حواله های پرداخت شده سفریه ها از طرف مقامات ذیصالح امضا نشده است. مزید برآن دفتر م

ضیه  سیف معتمد نقدی به حضنقدی جهت تثبیت باقیات ما ست.  شت هیئت معاینه سالهای گذشته ترتیب نگردیده ا ور دا

 نمی گردد. باز و بسته 

سی قراردادهای عواید قوماندانی قول اردوی  6.۱.2 شان داده  ه برخی از قراردادهای عوایدی  20۹نتایج بازر شاهین والیت بلخ، ن

حل نگردیده، یعنی مع غاز اد قراریبه وقت و زمان معین طی مرا حل قرارداد جدید آ ما طی مرا دادها قبالً ختم گردیده، ا

نگردیده و یا هم منظوری آن از مر ز مواصلت نورزیده و پول  رایه آن نیز مانند قرارداد قبلی سنجش گردیده است، چنانچه 

بدالرحیم هاشمی برای مدت سه سال با ع 2/۹/۱۳۹2قرارداد موازی بیست جریب زمین دولتی واقع شهرک حیرتان از تاریخ 

 ادعا است.این شر ت افغان پطرولیم عقد گردیده و ... مصداق 

صورت نگرفته و همچنان در  205در قول اردوی  6.۱.۳ شپزخانه و طعام خانه توجه  صحه آ سمت حفظ ال اتل والیت قندهار در ق

نداشته و ادویه جات موجود نیز پاسخگوی نیازمندی مریضان و مجروحین  حیه قوماندانی دو توران مجرب وجود لینیک ص

 .نمی باشد
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سی به آب  6.۱.4 ستر سوالی ها، عدم د سازی ماین ها، نبود تحکیمات در ول سمت خنثی  سایل و تجهیزات انجنیری در ق نبود و

گاه های مخابره،  مبود آشامیدنی صحی، نبود  ارمندان صحی در تشکیل  ندک ها،  مبود سامان آالت طبی،  مبود دست

 دین،  مبود قرطاسیه باب، نبود دیپوهای معیاری و استندرحتخصیص برای تکفین و تجهیز اجساد شهدا و مساعدت مجرو

 ۷ر ببرای نگهداری اسلحه ، مهمات و مواد اعاشوی، نبود برق برای تسخین و روشنایی قرارگاه ها و ... در  قوماندانی لوای نم

 ولیس والیت ننگرهار  محسوب گردیده است. امن نظم و عامه پ

پولیس سرحدی برق دولتی نداشته، جهت پیشبرد امور از برق جنراتور استفاده میکند  ه یک مصرف غیر اقتصادی  ریاست 6.۱.5

و پطرول  پالیسی توزیع مواد سوخت وزارت امورداخله میباشد. ذخایر تیل دیزل ۸و ۳.۱است. درضمن در مغایریت به ماده 

 .( صورت میگیردلیتره سنج نداشته توزیع تیل توس  پیمانه )پنچ گیلنه و بشکه بیستپولیس سرحدی لیترریاست 

در برخی قوماندانی های امنیه در قسمت تطبیق نظریات هیئت قبلی اداره عالی تفتیش همچنان در قسمت ترتیب و تنظیم  6.۱.6

ستفاد صورت نگرفته در دفاتر از ادویه غلطی ا صورت گرفته و  ذخایر تیل فاقد تحویلخانه ها توجه  له اندازه گیری )دیپ( آه 

  است.  بوده

در ستتال های  تفتیش یها افتهیبا توجه به  یشتتکیبه موقع وجوه پ هیدر قستتمت تصتتفدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  6.۱.۷

 .است آمدهیتوجه الزم بعمل نمتمادی 

مبارزه  استیر تیملک دادیجا نیمتر مربع زم (4،000) وزارت، به مساحت شعبه مربوط منجانبشده  هیمعلومات ارا نظر به 6.۱.۸

س  ر تیمواد مخدر وال هیعل ستیارزگان تو ضب و همچنان به  تیمعارف وال ا ساحتارزگان غ  نیمتر مربع زم (،4000) م

چنانچه به مشاهده است.  دهیگرد صبفاروق غ یحاجشخص بنام  ننگرهار توس  تیمواد مخدر وال استیر ریمربوط به تعم

صورت  شده اقدامات الزم  صب  سلیمی دوباره ملکیت های غ صرف و ت سمت  ت شعب مربوط وزارت در ق سیده منجانب  ر

 .نگرفته است

در ریاستتت مبارزه علیه مواد مخدر والیت  ندهار پیرامون خریداری اجناق و اموال تثبیت احتیاج ستتاالنه صتتورت نگرفته   6.۱.۹

 است.

ت  ارمندان حفاظت محی  زیست  مسلکی نبوده و به منظور ارتقای بزیست والیت  اپیسا مراقدر ریاست حفاظت محی   6.۱.۱0

 ستتتت،یز  یبه منظور  نترول حفاظت مح ی اف صیتخصتتت ظرفیت آنها توجه صتتتورت نگرفته. همچنان به نستتتبت  نبود

 م صورت نگرفته است.به مردی ده یاشتهارات و آگاه

سا  6.۱.۱۱ ست والیت  اپی ست حفاظت محی  زی سالهای ریا ستی طی  ضوعات حفاظت محیطی زی سمت مو  ۱۳۹6-۱۳۹4در ق

ت و فعالیت های موثر انجام شتتود.، قابل ذ ر استتت  ه ایجاب مینماید تا در زمینه اجراأ اجراات نموده،  ه بستتنده نبوده و

 ند.مراجع مربوط شاروالی، ریاست زراعت، قوماندانی امنیه و ... با ریاست متذ ره همکاری الزم ننموده ا

خشتت  ی، داش هایدیتول یشتتر ت ها جلوگیری آنعده فابریکه ها، ریاستتت حفاظت محی  زیستتت والیت بلخ در قستتمت 6.۱.۱2

 ه از مواد ستتوخت غیر معیاری استتتفاده مینمایند و ستتبب آلوده گی آب و هوا میگردد با نظرداشتتت رعایت  ، حمام هایپز

ست گردیده، مدیریت  سای  دود زا  ه باعث آلودگی محی  زی ست همچنان آنعده و ست، مراقبت ننموده ا قانون محی  زی

 ید. ترافیک در قسمت  اهش دود و آلودگی هوا یکجا با محی  زیست  ار نما
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، محل مناستب  شتتارگاه های حیوانات برای ه منظور پا ی و صتفائی شتهردر ریاستت حفاظت محی  زیستت والیت بلخ ب 6.۱.۱۳

صورت  شهر با همکاری ادارات ذیرب  توجه  صابی های  صحه ق سمت حفظ ال شده، افزون بر آن در ق صابان در نظر گرفته ن ق

  است.  نگرفته

 ر حکومتداری و حا میت قانوندر مراجع سکتو  نترول داخلی ضعف سیستم 6.2

سال مالی  6.2.۱ ست، طی  ست جمهوری  ارایه گردیده ا ست عمومی اداره امور یا ست مالی ریا ساق معلوماتی  ه از جانب ریا برا

( افغانی وجوه پیشکی، ناتصفیه باقیمانده است  ه ضعف سیستم  نترول داخلی را نشان 5۳،۳۹6،204جمعاً مبلغ ) ۱۳۹6

 میدهد.

جمعاً مبلغ  ۱۳۹6ی  ه از جانب ریاستتتت دفتر ریاستتتت اجرائیه ارایه گردیده استتتت، طی ستتتال مالی براستتتاق معلومات 6.2.2

 ( افغانی وجوه پیشکی از معتمد ناتصفیه باقیمانده است  ه ضعف سیستم  نترول داخلی را نشان میدهد.۱،0۷5،۹20)

گذشتتته در وزارت دولت در امور پارلمانی عدم اگاهی  ارمندان از قوانین و مقررات باعث گردیده استتت باقیات ستتال های  6.2.۳

 .تحصیل و تصفیه نگردد

 موارد ذیل تثبیت گردیده است: ها  نترول داخلی در سفارتخانه 6.2.4

 .مطالبه ویزه های عاجل، مطابق قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی اجراآت صورت نگرفته است 

 ستفاده  ننده د صرف و ا سای  به منظور  تثبیت م شد و  تابچه گردش و سلگری ها موجود نمی با سفارت ها و قون ر 

 سجل و سای  نیز وجود ندارد.و دفتر  هجمع دریوران سجل نگردیده بهمچنان وسای  

 ،پول تکت رفت و برگشت پرداخت گردیده است. برای  ارمندان محلی بدون در نظرداشت مواد قرارداد 

  طرزالعمل امور قونسلی، روزمره شامل  ۳۱۸مغایرت با ماده طی سالهای تحت تفتیش به مالحظه رسید  ه پول عواید در

با وقفه زمانی مزیدی شتتامل حستتاب می گردد،  ه باعث اً حستتاب بانکی نگردیده و بصتتورت نقد از اشتتخاص اخذ و بعد

 بانکی بمیان آید. اسناد /گردیده تا مشکالت در تفکیک عواید هر سال برویت استیتمنت

  قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی اجراآت صورت نگرفته است 2۸عاجل مطابق ماده در قسمت مطالبه ویزه های. 

 

 صحت و فرهنگ معارف،سکتور  در مراجع تفتیش ضعف سیتم  نترول داخلی  6.۳

ضیه در باقیات 6.۳.۱ ( ۱6،۸۷4،۷۱۹بخش بودجه انکشافی مبلغ ) در ( افغانی و44.0۷0.۳۱۱بخش بودجه عادی مبلغ ) سنوات ما

بخش بودجه انکشتتتافی مبلغ  در ( افغانی و6،60۹،0۸۳بخش بودجه عادی مبلغ ) در ۱۳۹6باقیات ستتتال مالی  افغانی، و

رات دولتی افغانی احتوا می نماید از معتمدین،  ارمندان و ادا( ۱6۹،۳65،4۹۷مبلغ ) ( افغانی بوده  ه جمعا۱0۱،۸۱۱،۳۸4ً)

( ۱،004،4۸0زارت محترم معارف در بخش بودجه عادی مبلغ )طلب افراد و اشخاص وشر ت ها از وباقیمانده است و ضمناً 

 .توجه الزم صورت نگرفته است وزارت مسؤولین مالیجانب  تصفیه آن از تحصیل و قسمت ولی درافغانی را احتوا نموده 

( افغانی طورپیشتتکی در وجه معتمدین نقدی و  ارمندان ۳۹،604،۸00دربخش بودجه عادی مبلغ ) ۱۳۹6طی ستتال مالی  6.۳.2

( افغانی از معتمدین نقدی، شر ت ها ۳،462،2۷2( افغانی آن محسوب و مبلغ )۳6،425،52۸حواله گردیده، ازجمله مبلغ )

 و  ارمندان باقیمانده و تصفیه نگردیده است .
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( دالرآمریکایی در ۸6،۱۷۷( افغانی و مبلغ )۱5۸،4۷۹،۱۳6در بخش بودجه انکشتتتافی مبلغ ) ۱۳۹6طی ستتتال مالی 

( ۸6،۱۷۷( افغانی و مبلغ )56،66۷،۷52عبدالحمید معتمد نقدی طور پیشتتتکی حواله گردیده، از جمله مبلغ )وجه 

( افغانی آن از عبدالحمید معتمد نقدی باقیمانده و تصتتفیه نگردیده ۱0۱،۸۱۱،۳۸4دالر آمریکایی محستتوب و مبلغ )

 است.

سال مالی  6.۳.۳ شده  صفیه لیتراف  ریدت افتتاح  سمت ت صورت نگرفته، چنانچه بتاریخ  توجه ۱۳۹6در ق بین  ۷/4/۱۳۹۳الزم 

ستاک، مپنی ویتنامی مبنی بر چاپ و ته سهامی طباعتی هانوی پرنتنگ جاینت  شر ت  شاریه نه وزارت معارف و  یه دو اع

سی شامل قرارداد را ۱.۹۱۷.6۹4به مبلغ ) میلیون  تب در صورت گرفته،  مپنی متذ ره  تب  ( دالرآمریکایی عقد قرارداد 

ر موعد معینه قرارداد چاپ وتهیه ننموده، سرانجام به اثر پیشنهادهای ریاست عمومی تربیه معلم و احکام مقام وزارت، نامه د

افقه ریاستتتت داراالنشتتتای  میستتتیون تدار ات ملی، قرارداد وبانک جهانی و م ۱۸/۸/۱۳۹4الکترونیکی عدم اعتراض مؤرخ 

با یک ستتتلستتتله تغیرات در ابعاد اوراق و تعداد اوراق به مبلغ  2۹/5/۱۳۹6یخ متذ ره از جانب اداره تدار ات ملی الی تار

( دالرآمریکایی  اهش یافته و تعدیل گردیده است. درفیصله اداره تدار ات ملی به وزارت معارف آمده است ۱۸0.۳۹۹.050)

منظورنیست(، وزارت معارف به   ه قرارداد متذ ره با  مپنی هانوی پرنتنگ جاینت ستاک به پیش برده شود )فسخ قرارداد

یک حستتتاب لیتراف  ریدت را به مبلغ  ۱۳۹6استتتاق تعدیل صتتتورت گرفته از جانب اداره تدار ات ملی طی ستتتال مالی 

افغانستتتان  ( فیصتتد مجموع قیمت قرارداد را تشتتکیل میدهد برای  مپنی متذ ره در د۷0( دالرآمریکایی  ه )۱262.۷۹4)

 مپنی نامبرده برای بارثانی به تعهدات خویش عمل ننموده و تب مورد ضتترورت ریاستتت بانک افتتاح نموده استتت، ولی 

چاپ وتهیه ننموده  ۳0/۸/۱۳۹۷نیز تا الحال  2۹/5/۱۳۹6عمومی تربیه معلم را بعد از سپری شدن ضرب االجل تعین شده 

 است .

( افغانی و  طی  ۷4،26۸مبلغ ) گذشتته نظر به معلومات ارایه شتده، آمریت مالی ریاستت معارف شتهر  ابل  طی ستالهای   6.۳.4

مالی  مالی۸6،604مبلغ ) ۱۳۹6ستتتال  عاً طی ستتتال  ته، و جم بات داشتتت خاص طل باالی افراد و اشتتت غانی   ۱۳۹6( اف

( افغانی  بابت حق الزحمه 26،۱45،6۷۸( افغانی  بابت پرداخت  رایه، خریداری و ترمیمات؛ و مبلغ )۱۱،55۸،۱۳0مبلغ)

میدهد؛ در قسمت تصفیه آن اقدامات الزم صورت نگرفته است. مزید بر آن، در قسمت تصفیه  معلمین دیون ریاست تشکیل

 با توجه به یافته های تفتیش توجه الزم بعمل نیآمده است. ۱۳۹6به موقع وجوه پیشکی بابت سال مالی 

شهر  ابل به مالحظ در 6.۳.5 ست  معارف  ستخدام  ارمندان باالمقطع بدون در ن هریا ست  ه ا سیده ا شته، درجه ر شت ر ظردا

تحصیل، تجربه  اری، تخصص افراد  و ضمانت خ  صورت گرفته و به همه آنها حقوق مساوی تادیه گردیده است، همچنان 

ستخدام گردیده و طور خدمتی به مکاتب دیگر توظیف گردیده  در یک تعدادی مکاتب جدید التاسیس و غیر فعال معلمین ا

 اند. 

اجناق بدون معلومات از  یداریخراستت.  هدی، به مشتاهده رستوزارت تحصتیالت عالی یها پوید یو موجود یاثر بازرست از 6.۳.6

ساالنه تدار ات په ب پویآن در داخل د تیموجود صورت گرفته  ه درپالن  و  دهینگرد ینیب شیشکل تکرار به طور پرچون 

شان نیا  ه ،( افغانی را احتوا مینماید25،۹06،54۷جمعا مبلغ ) سوولین و دهنده عمل خود ن ضعف  نترول  بی توجهی م

 .است یداخل

( هزار متر مربع زمین را احتوا 1,000نظر به معلومات ارایه شده مساحت سه قطعه زمین را در ناحیه قلعه قاضی  ه جمعاً ) 6.۳.۷

سالهای متعدد جایداد فوق را سته طی  ست. وزارت اطالعات و فرهنگ نتوان صب گردیده ا  مینماید از طرف اهالی منطقه غ

صبین بدست آورد، همچنان به مساحت ) سناد هزار ( 5,265دوباره از غا شر بوده وا متر مربع زمین مربوط به  میته طبع ن
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سناد ملکیت فوق را  سال های متعدد ا سته طی  آن نیز به اطالعات و فرهنگ ارایه نمیگردد. وزارت اطالعات و فرهنگ نتوان

 در آرشیف خویش نگهداری نماید. 

 

  اقتصاد و زراعت زیربنا و منابع طبیعی،سکتور  شیتفتخلی در  مراجع  نترول دا ضعف سیستم 6.4

سال مالی مطابق به قوانین و 6.4.۱ شده را در جریان  صویب  صورت  تمام واحد های بودجوی مکلفیت دارند تا بودجه ت تطبیق از 

سال مالی  تحقق بودجه نظارت نمایند. ساند  ه وزارت مخابرات در   سی میر ( افغانی ۸5۳.6۱2.5۷۳مبلغ ) ۱۳۹6نتایج بازر

 ( فیصد وجوه پیشکی تحت بودجه انکشافی را استفاده نتوانسته است.40۷۸معادل )

 ه پالن مالی سال و پالن تدار اتی  ه رسیدهبه نسبت ضعف در سیستم  نترول داخلی ریاست های ترانسپورت به مالحظ 6.4.2

  ساالنه  ترتیب نگردیده است.

 ها ثبت نگردیده است.وده و عواید به شکل درست در بندرترانسپورتی بی نظم بدفاتر عواید در ادارات  6.4.۳

( فیصد 20ت، در وزارت انرژی و آب بابت )ابه نسبت ضعف سیستم  نترول داخلی و عدم آگاهی  ارمندان از قوانین و مقرر 6.4.4

 تحصیل نگردیده است.  ۱۳۹۸( افغانی میشود در سال مالی ۸6۳،۱۹۹)مالیه خرچ دسترخوان  ارمندان عالی رتبه  ه مبلغ 

( افغانی پول پیشکی ۸،650،0۳۷در بخش بودجه انکشافی مبلغ )۱۳۹6وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در اخیر سال مالی  6.4.5

شده مبلغ ) ساخته  ه از مجموع مبلغ ذ ر  ساب قطعیه وانمود  شده را در ح سوب نا صفی۱،۹0۷،۷25مح ه و ( افغانی آن ت

 (LC)پول لیتراف  ریدت  0۱/0۸/۱۳۹6( مورخ 2446( افغانی آن  ه ذریعه حواله شتتتماره )6،۷42،۳۱2باقیمانده مبلغ )

جهت خریداری ماشین آالت زراعتی در وجه شر ت  اق موق در د افغانستان بانک انتقال گردیده و تا حال صورت تصفیه 

 را بخود نگرفته است.

( افغانی از بخش 2،۹62،5۹4مجموعآ مبلغ ) ۱۳۹0الی  ۱۳۸۳از ستتالهای  ۱0رویت فورم م به عالوه در برنامه دوم به

ست. مزید برآن در  صفیه را بخود نگرفته ا صورت ت شته  ه تا هنوز  صفیه دا بودجه عادی باالی معتمدین پول بدون ت

سالهای  ۱0( قطعه فورم م2۱برنامه چهارم به رویت ) ( افغانی از بودجه ۷۳۹،۱50مجموعاً مبلغ ) ۱۳۸۸الی  ۱۳۸۳از 

 .عادی باالی معتمدین و  ارمندان پول بدون تصفیه داشته و تا حال صورت تصفیه را بخود نگرفته است

بخش بودجه عادی مبلغ  در ۱۳۹۷باقیات ستتال مالی  ( افغانی و۳۹،5۳۹،۳۷۳باقیات ستتنوات ماضتتیه بودجه عادی مبلغ ) 6.4.6

غانی25،۸6۱،۷۷۹) مالی ( اف یات ستتتال  باق عا مبلغ 46،255،655بودجه انکشتتتافی مبلغ ) ۱۳۹۷،  غانی بوده  ه جم ( اف

قدی، ( ۱۱۱،656،۸0۷) ماید از معتمد ن غانی را احتوا می ن تشتتته های تجارتی،  ارمندان، شتتتر ت ها، ادارات دولتی ااف

تو از وزارت صنعت ومستأجرین باقیمانده است و ضمناً طلب شر ت مواد نفتی، شر ت مخابراتی افغان تیلیکام و شر ت افتن

سمت ولی در( افغانی را احتوا نموده ۷،۳62،۳45و تجارت در بخش بودجه عادی مبلغ ) صفیه ق صیل وت دیون و طلبات  تح

 .توجه الزم صورت نگرفته است وزارت مسوولین مالیجانب  از مبالغ متذ ره

در وجه معتمد نقدی و  ارمندان ( افغانی طور پیشتتتکی ۳4،۷62،۸۸0دربخش بودجه عادی مبلغ ) ۱۳۹۷طی ستتتال مالی  6.4.۷

( افغانی از غالم محی الدین معتمد 25،۸6۱،۷۷۹( افغانی آن محستتتوب و مبلغ )۸،۹0۱،۱0۱حواله گردیده، از جمله مبلغ )

 نقدی باقیمانده و تصفیه نگردیده است.
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معتمد نقدی و ( افغانی در وجه غالم محی الدین 55،۹۳6،6۱۹در بخش بودجه انکشافی مبلغ ) ۱۳۹۷طی سال مالی 

شکی حواله گردیده، از جمله مبلغ ) شافی طور پی سوولین مالی پروژه های انک سوب و مبلغ ۹،6۸0،۹64م ( افغانی مح

صفیه 46،255،655) شافی باقیمانده و ت سوولین مالی پروژه های انک ( افغانی آن از غالم محی الدین معتمد نقدی و م

 نگردیده است.

ازحواله های نقدی بخش بودجه عادی و انکشافی بمالحظه رسید  ه یک تعداد از حواله های نقدی از اثر بازرسی یک تعداد  6.4.۸

سفریه  ارمندان از جانب مسوولین مالی بخش بودجه عادی و انکشافی بدون مطالبه گزارشات  اری و  بابت اجرای  رایه و 

 بوردنگ پاق اجرا و محسوب گردیده است.

( قطعه جایداد در ستتاحات ۷6انب شتتعبه مربوطه اداره مستتتقل هوانوردی ملکی، به تعداد )نظر به معلومات ارایه شتتده ازج 6.4.۹

ملکیت داشتتته و ملکیت های متذ ره نظر به فرمان مقام محترم ریاستتت جمهوری به ریاستتت امالک وزارت مالیه  مختلف

صرف به تعداد یک جایداد آنرا  ۱۳۹6غرض عقد قرارداد ارسال گردیده است. اما ریاست امالک وزارت مالیه طی سال مالی 

ست.  ه این  ست نی سایر ملکیت های اداره هوانوردی را به  رایه نداده و از عقد قرارداد آن نیز اطالعی در د به  رایه داده و 

 نوع اجراآت سبب گردیده تا عواید بصورت درست آن جمع آوری نگردد و  اهش یابد.

ستم  نترول داخلی در  ادا 6.4.۱0 سی ضعف  سبت  سال مالی به ن شکی ها از معتمدین در  ستان پی ضی افغان ستقل ارا  ۱۳۹6ره م

 تصفیه نشده است .

سله نواقص و  مبودی 6.4.۱۱ سل سالم و مثبت یک  ستان به عالوه نکات  ضی افغان ها در تحویلخانه های  در اجراات اداره مستقل ارا

ورت نگرفته،  ه در نتیجه معتمدین مالحظه میرستتتد، چنانچه موجودی های اخیر ستتتال بطور همه جانبه صتتته آن اداره ب

محترم بااالثر موجودی فاضل و باقی گردیده است. شعبات ریاست اداری در قسمت طی مراحل اسناد راپور رسید ها و تکت 

های توزیع ذمت معتمدین مربوطه ستتال مالی را به دفاتر مربوط در نظر نگرفته و استتناد خرچ دریوران و جنراتور  اران به 

سال مالی  وقت معینه سای  مطابق  ست.  تابچه های گردش و سی گردیده ا سوب ننموده،  ه باعث تفاوت های جن آن مح

عیار نگردیده و در ختم سال مالی جمع و خرچ معتمدین تصفیه نگردیده است و به دوام  تابچه قبلی سال بعدی هم ادامه 

 یافته است.
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 تفصیل یافته های تفتیش  6.5

 

 

  قابل تحصیل مبالغ الف : 
 

 عدم وضع مالیه  تفاوت/ 6.5.۱

س ،بودجوی تااداراز  یبرخ یاتیتاد یقرار مالحظه حواله ها ست مبلغ ) دهیبمالحظه ر  دالر (۳5۷و مبلغ ) ی( افغان۳۷6،0۹2ا

 (4۳۹،۷۷۸مبلغ )، ۱۳۹6در سال مالی  ( دالر 22۳.5۱۱و مبلغ ) ی( افغان۳4،06۱،۸4۸مبلغ )، ۱۳۹۷ یدر سال مال بابت مالیه

و مبلغ  ی( افغان۳4،۹50،۳۸۹گذشتتته  ه جمعاً مبلغ ) یدر ستتال هاافغانی  (۷2،6۷۱و مبلغ ) ۱۳۹5در ستتال مالی  افغانی

شخ داتیبرعا اتیحسب احکام قانون مال .شودیم ( دالر 22۳.۸6۸)  هیمال گردندیم هی ه تابع مالادارات طرف معامله با  اصاز ا

 است. دهیوضع نگرد
 

 سنجشاضافه عدم تحصیل  6.5.2

سنجش ( دالر 26.۱60و مبلغ )افغانی  (2۳،۹۳۸،۳02)مبلغ ضافه  سال مالی بابت ا ( افغانی در 2،۸55،۹6۱و مبلغ ) ۱۳۹6در 

پروژه های امور قرار داد های  درمیگردد ( دالر 26.۱60و مبلغ )( افغانی 26،۷۹4،26۳ ه جمعاً مبلغ ) های گذشتتتتهستتتال 

 است.صورت گرفته اضافه سنجش ساختمانی،تیل 

 پرداخت های نادرست  6.5.۳

ست  یافغان (55.۸25مبلغ ) سال مالبابت پرداخت های نادر در  ( دالر 64.0۹6مبلغ )، ( افغانی۱.455.2۸۸)، مبلغ۱۳۹۷ یدر 

(  لدار هندی ۷4،6۸۳ یورو ،) (54،24۳، )( دالر26.۱۹4و مبلغ )۱۳۹5افغانی در سال مالی ( ۷،245،۱2۸و مبلغ ) ۱۳۹6سال

ستانی و مبلغ )2۸5،۸25و مبلغ ) شته ( درهم  ۱،۱۳0،۷۱0(  لدار پا  سالهای گذ ، ی( افغان۸،۷56،24۱)  ه جمعاً مبلغ  در 

ندی۷4،6۸۳ )مبلغ  یورو، (54،24۳)مبلغ ، ( دالر۹0.2۹0مبلغ ) لدار ه تانی و مبلغ 2۸5،۸25مبلغ )، (   پا ستتت لدار    )

 اشخاص و شر تها تحصیل نشده است. از گرددیم( درهم  ۱،۱۳0،۷۱0)

 باقیداری  موجودی نقدی معتمدین   6.5.4

( افغانی در ۱۱،462،۸5۹و مبلغ )۱۳۹۷یدر سال مالباقیداری معتمدین نقدی   ( دالر۹.2۷0و مبلغ ) یافغان (۱۹۱،۷50مبلغ )

 تحصیل نشده است. معتمدیناز میگردد ( دالر  ۹.2۷0مبلغ )و  ( افغانی۱۱،654،60۹مبلغ ) جمعاً ه  ۱۳۹6سال مالی 

 تفاوت قیمت  6.5.5

و مبلغ  ۱۳۹6( افغانی در ستتال مالی ۳۹،۸24،0۱۷مبلغ ) ۱۳۹۷درستتال مالی افغانی بابت تفاوت قیمت ( 4،6۷۱،42۷مبلغ )

 میشود از قراردادیان تحصیل نشده است.  افغانی (44،64۳،404مبلغ )  ه جمعاً ۱۳۹5درسال مالی  افغانی (۱4۷،۹60)

 

  اری تفاوت  م 6.5.6

در ( دالر ۱۳.00۸مبلغ )( افغانی، 20،۸66،۳۷۹و  مبلغ )۱۳۹۷ یدر ستتال مال بابت تفاوت  م  ار ی یافغان (۱4۳،۷2۹مبلغ )

شته افغانی (۱،6۳6،560و مبلغ ) ۱۳۹6سال مالی  سالهای گذ  ( دالر۱۳.00۸و مبلغ ) یافغان (22،646،66۸)جمعاً مبلغ  در 

 نشده است. لیحصمربوطه ت های از قرارداد گرددیم



18 
 

 پول تضمینعدم تحویلی  6.5.۷

امتیاز شبکه  بصاح از دین محمد ۱۳۹6در سال مالی پول تضمین ( دالر بابت ۳00،۹۳4و مبلغ )( افغانی ۱،000،000مبلغ )

 است. دهیرحمت به واردات دولت انتقال نگرد یشر ت ساختمانو افغانستان من  تلویزیونی

 

 تحویلی قیمت تجدید جوازعدم  6.5.۸

اداره ملی تنظیم امور دوایی و  ر( شتتتر ت و فابریکات د۱۳تعداد )از بابت عدم تجدید جواز فعالیت ( افغانی ۷۳4،000مبلغ )

 .تحصیل نشده است ۱۳۹6سال مالی در محصوالت صحی 
 

 عدم تحصیل اضافه پرداخت 6.5.۹

ضافه پرداخت در افغانی بابت (۳،45۳،4۸2مبلغ )  ( دالر62.۸۸۹و مبلغ ) افغانی( ۱0۱،۸۳۷،4۷5، مبلغ )۱۳۹۷سال مالی  ا

و  افغانی (۱.40۸.۸۷۳و مبلغ ) ۱۳۹5سال مالی  در( دالر ۷۸.46۹افغانی و مبلغ ) ( ۸۷4،000مبلغ ) ،۱۳۹6سال مالی در 

مبلغ و ( دالر ۱4۱.۳5۸مبلغ ) و ( افغانی۱0۷،5۷۳،۸۳0) مبلغ جمعاًستتالهای گذشتتته  ه  در(  لدار هندی 60،0۷0مبلغ )

 شر تها و اشخاص تحصیل نشده است. ازمیشود  هندی(  لدار 60،0۷0)
 

 صیل جریمه تاخیرعدم تح 6.5.۱0

 در ( دالر۸2۳،6۹0و مبلغ ) ( افغانی۳4۸،2۱0،2۱۱، مبلغ )۱۳۹۷ستتال مالی بابت جریمه تاخیر در ( افغانی ۳۱،00۹،5۹5مبلغ )

 سالهای گذشته در( 6،2۱6،505و مبلغ ) ۱۳۹5سال مالی  در( دالر 2،0۹۱و مبلغ )( افغانی ۳،۸۱۹،54۱مبلغ ) ،۱۳۹6سال مالی 

 تحصیل نشده است. اشخاصو  هاقرارداد میشود از شر تها،( دالر ۸25،۷۸۱مبلغ )و  ( افغانی ۳۸۹،255،۸52) جمعاً ه 
 

 عدم تحصیل حق االجاره 6.5.۱۱

و مبلغ  ۱۳۹5ستتتال مالی  در( افغانی ۷2.5۷6، مبلغ )۱۳۹6ستتتال مالی  حق االجاره در  ( افغانی بابت26،262،۸06مبلغ )

 . از شر تها و اشخاص تحصیل نشده است ( افغانی میشود۳۳،۳2۸،502) جمعاًسالهای گذشته  ه  در( افغانی 6،۹۹۳،۱20)

 عدم تحصیل عواید  6.5.۱2

 در ( افغانی 50،444،۸۷6و مبلغ ) ۱۳۹6ستتتال مالی در  عواید  بابت( دالر ۱۸۱،۳60افغانی و مبلغ ) ( 6۱،۳۷۹،2۷۹مبلغ )

از شتتر ت افغان بیستتیم و  میشتتود( دالر ۱۸۱،۳60و مبلغ )فغانی ( ا۱۱۱،۸24،۱55 ه در مجموع مبلغ ) ۱۳۹5ستتال مالی 

 تحصیل نشده است. وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

 عدم تحصیل  رایه  6.5.۱۳

و مبلغ  ۱۳۹6ستتتال مالی  در ( افغانی52،۹54،6۷۸،مبلغ )۱۳۹۷ستتتال مالی  بابت  رایه در ( افغانی 2،4۹۱،06۹مبلغ )

و  ( افغانی5۷،22۸،0۸0) جمعاً ه  ۱۳۹5ستتال مالی  دردالر  (۱۹،۱50افغانی، مبلغ )( ۱،۷۸2،۳۳۳و مبلغ )( دالر 45،5۷5)

 از اشخاص، قراردادیان و مستاجرین تحصیل نشده است. میشود ( دالر 64،۷25مبلغ )
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 عدم تحصیل  میشن ترانسپورتی 6.5.۱4

سپورتی در ( افغانی ۷۷،۷05مبلغ ) شن تران و  ۱۳۹6سال مالی در  افغانی (4،5۸6،۱46مبلغ) ،۱۳۹۷سال مالی  بابت  می

شود5،0۱۸،406مبلغ ) جمعاً ه  ۱۳۹5سال مالی  درافغانی ( ۳54،555مبلغ ) صیل  ( افغانی می شخاص تح شر تها و ا از 

 نشده است.

 عدم تحویلی پول حق االامتیاز 6.5.۱5

تحصیل  ۱۳۹6سال مالی افغانستان من  امتیاز شبکه تلویزیونی بصاح متیاز از دین محمدحق اال( بابت ۷،۸۹0،000مبلغ )

 نشده است.

 عدم تحویلی قیمت شرطنامه 6.5.۱6

 وزارت فواید عامه  از  ارمندان مربوط ۱۳۹6 یشتتترطنامه  در ستتتال مال متیق یلیبابت عدم تحو ی( افغان۹4،500مبلغ)

 .نشده است. لیتحص

  م سنجشی حقوق تقاعد 6.5.۱۷

و  ۱۳۹5سال مالی  در( افغانی ۳،00۹،06۳مبلغ ) ،۱۳۹6سال مالی  م سنجشی تقاعد در  ( افغانی بابت ۳،40۷،۱۱2مبلغ )

از  ارمندان و استتاتید  ( افغانی میشتتود۸،450،۱۷۷( افغانی بابت ستتالهای گذشتتته  ه در مجموع مبلغ )2،0۳4،002مبلغ )

 تحصیل نشده است.

 مصارف بدون اسناد حامی 6.5.۱۸

سناد در  ( افغانی بابت2،5۱0،000مبلغ ) صارف بدون ا ( ۱۷۱،۷۱2، مبلغ )( افغانی۱۱،۸۹4،۷۷0مبلغ ) ،۱۳۹۷سال مالی  م

، ( دالر54،۹۱۳مبلغ) و ۱۳۹5ستتتال مالی  در ( دالر4۱،526افغانی و مبلغ ) (۱،۱۱۸،۱6۳مبلغ ) ،۱۳۹6ستتتال مالی  دردالر 

 ه در  در ستتالهای گذشتتته  ( درهم۱2۳،646مبلغ ) و  ستتتانی( لدار پا2۹۳،۷20(  لدار هندی و مبلغ )4۸۱،۳۱5مبلغ )

غانی (۱5،522،۹۳۳مجموع مبلغ ) ند4۸۱،۳۱5)، مبلغ ( دالر26۸،۱5۱مبلغ )، اف لدار ه لدار 2۹۳،۷20مبلغ ) ،ی(    )

 از  ارمندان و اشخاص تحصیل نشده است. میشود( درهم  ۱2۳،646و مبلغ ) یپا ستان

 مصارف نادرست 6.5.۱۹

سال مال بابت  مصارف نا یافغان( 6۳.۷5۳مبلغ ) به حساب ( دالر در سال های گذشته 2۳،4۹4و مبلغ ) ۱۳۹6 یدرست در 

 است. افتهیدولت انتقال ن

 باقیداری معمتدین جنسی 6.5.20

 ۱۳۹6ستتال مالی اداره مستتتقل اراضتتی در  باقیداری  جنستتی از عبدالو یل معتمد جنستتی  ( افغانی بابت 6۱،52۱مبلغ )

 .تحصیل نشده است
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 مصرف از عواید 6.5.2۱

از  در ستتالهای گذشتتته  ( دالر۱.6۹۸.26۱و مبلغ ) ۱۳۹6ستتال مالی  مصتترف از عواید در ( افغانی بابت44۹،۹۸2مبلغ )

 .تحصیل نشده است اشخاص مربوط 

  م سنجشی  محصول ویزه  6.5.22

 .تحصیل نشده است ی راچ میج.ا.ا مق یجنرال قنسلگر( دالر بابت  م سنجشی محصول ویزه در 642مبلغ ) جمعاً

 
 

 مبالغ قابل تصفیه: ب

 پیشکی های محسوب ناشده   6.5.2۳

شده در  افغانی بابت (۱0۷،5۸۷،4۷۸مبلغ ) سوب نا شکی های مح و  ( افغانی۱،0۹0،۱۳۷،5۸۹، مبلغ)۱۳۹۷سال مالی  پی

 (۱،۹۳۷،2۷۷و مبلغ ) ۱۳۹5( افغانی بابت ستتتال مالی ۱،050،000مبلغ ) ،۱۳۹6بابت ستتتال مالی  ( دالر ۱۸،۷5۹مبلغ )

( دالر ۸۱،0۳4و مبلغ )( افغانی ۱،200،۷۱2،۳44مبلغ ) ته  ه جمعاٌشتتتبابت ستتتالهای گذ ( دالر 62،2۷5و مبلغ )افغانی 

 .نشده استو تصفیه از شر تها و اشخاص تحصیل  میشود

 دیون تصفیه ناشده 6.5.24

مبلغ  ،۱۳۹6بابت ستتتال مالی ( افغانی 420،6۸۷،۱۱۷، مبلغ )۱۳۹۷ستتتال مالی  دیون در( افغانی ۷5،۱۸۹،۱65مبلغ )

بابت ستالهای گذشتته  ( دالر ۱0،000و مبلغ ) ( افغانی24۸،۱۹2،۱55و مبلغ ) ۱۳۹5( افغانی بابت ستال مالی ۹4۷،5۸4)

 از مدیونین تصفیه نشده است. میشود( دالر ۱0،000و مبلغ )( افغانی ۷45،0۱6،02۱مبلغ )  ه جمعاٌ

 عدم تحصیل و تصفیه باقیات   6.5.25

غانی 5،2۷۳،۸۱0مبلغ ) یات ( اف غانی در۸۹۱،۸05،۷۳2، مبلغ )۱۳۹۷در ستتتال مالی باق و مبلغ  ۱۳۹6ستتتال مالی  ( اف

( افغانی و مبلغ ۹۳۹،6۹۸،6۷2( دالر  بابت ستتتالهای گذشتتتته  ه جمعاٌ مبلغ )۱4،2۱۷( افغانی و مبلغ )42،6۱۹،۱۳0)

 .صفیه نشده استادارات اشخاص تحصیل و  ت( دالر میشود از ۱4،2۱۷)

 عدم تحصیل و تصفیه طلبات 6.5.26

 افغانی ( ۱.544.054.54۱و مبلغ )۱۳۹6ستتال مالی طلبات در  بابت( دالر ۱55،۱54و مبلغ )افغانی  (۱4.52۹.۳۳5مبلغ )

میشود از  ( دالر44۷،۳۳۸( افغانی و مبلغ)۱.55۸.5۸۳.۸66مبلغ ) بابت سالهای گذشته  ه جمعاٌ( دالر 2۹2،۱۸4) و مبلغ 

 .نشده استو تصفیه شر تها و اشخاص تحصیل 

 عدم انتقال پول مساعدت به واردات دولت  6.5.2۷

به واردات دولت انتقال نیافته  ۱۳۹۷در مستوفیت والیت غور در  سال مالی ها ت( افغانی بابت پول مساعد۱50.000)مبلغ 

 .است
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 عدم تحویلی پول باقیمانده به واردات دولت  6.5.2۸

و مبلغ ۱۳۹6( افغانی در ستتال مالی ۷2.000، مبلغ )۱۳۹۷در  ستتال مالی   پول باقیماندهافغانی بابت  (4.۹4۹.000مبلغ )

 به واردات دولت انتقال نگردیده است.( افغانی میشود 5.056.۷۳2مبلغ ) فغانی بابت سالهای گذشته  ه جمعاً(  ا۳5.۷۳2)

 عواید انتقال نشده به واردات دولت  6.5.2۹

شده۳۱۱.5۳4( روپیه هندی و مبلغ )۱0،4۹0،۸05( دالر، مبلغ )2۱۷.۳۳۸)مبلغ  ستانی بابت عواید انتقال ن در  (  لدار پا 

 .نگردیده است انتقال واردات دولتبه سالهای گذشته 
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 سفارشات

 عیاجتما تیخدمات عامه و مصئون ،یو دفاع یتیسکتور امندر بخش  اتسفارش .۱

ریاست محترم شورای امنیت به ریاست مالی هدایت فرمایند تا منبعد در قسمت ترتیب و استفاده فورم های معیاری مالی و  .۱.۱

 حسابی، اقدام جدی نمایند و حین صدور حواله های پولی امضای مقامات ذیصالح غرض منظوری اخذ نمایند.

ست موزارت دفاع ملی  .۱.2 صفیه درالی هدایت فرمایند، تا به ریا سمت ت شته و بمنظور  ق شکی های معتمدین جداً توجه دا پی

تأمین نظام مالی و تصتتفیه بموقع حستتابات، از اجرای هرنوع حواله بعدی الی تصتتفیه حواله قبلی، به معتمدین خود داری 

ارسال تا از  یبه مراجع عدل اتیحاضر نگردند شهرت مکمل شانرا با اندازه حجم باق هیهرگاه اشخاص مذ ور به تصف نمایند.

 وجوه ذمت شان اتخاذ گردد. هیتصف رامونیالزم پ میتصم قیطر آن

بلخ، در  تیوال تیدهند تا در تفاهم با مستتتتوف تیبلخ هدا تیوال نی( شتتتاه20۹) یقول اردو یبه قوماندان یوزارت دفاع مل .۱.۳

 .ندینما یآن اقدام جد نیبه وقت و زمان مع یدیعوا یها قراردادمراحل  یقسمت ط

حفظ  تیامراض و رعا وعیاز ش یریتا به منظور جلوگ ندیفرما تیقندهار هدا تیاتل وال 205 یبه قول اردو یوزارت دفاع مل .۱.4

 .مبذول دارند یآشپزخانه و طعام خانه توجه جد یو صفائ یدر قسمت پا  ،یطیالصحه مح

و  ضتتانیبهتر به مر یدگیو رستت یمنظور تداو به توجه الزم نموده و یدر قستتمت رفع مشتتکالت قوماندان یملوزارت دفاع  .۱.5

ست تا ادو ازین ن،یمجروح شود، همچنان قوماندان یقوماندان اریدر اخت یجات  اف هیا متذ ره در تفاهم  یقول اردو قرار داده 

 .دیاقدام نما زین یدا تر مجرب و مسلک کیدر قسمت استخدام  یبا وزارت دفاع مل

ست  .۱.6 صال برق عمومی )دولتی( به ریا سمت تأمین و ات وزارت امور داخله به بخش های مربوطه خویش هدایت دهند، تا در ق

  جلوگیری صورت گیرد. ،ه مصرف میرسدپولیس سرحدی اقدام نمایند، تا از مصارف هنگفت روغنیات  ه در جنراتور ب

د و جهت نتوجه نمای ،ت قبلی تفتیشئتا در قستتتمت نتایج هی ،ماندانی های امنیه هدایت فرمایندداخله به قووزارت امور  .۱.۷

را بصتتورت رعایت نموده اموال و اجناق را حفظ و نگهداری ستتالم اموال و اجناق تعلیماتنامه ترتیب و تنظیم تحویلخانه ها 

داری نموده و ر به ویژه روی اعداد و ارقام خوداستتتتفاده ادویه غلطی در دفاتدر الماری ها و وترین ها جابجا نمایند. از منظم 

 نصب گردد. ، آله اندازه گیری تیل )دیپ(به منظور تثبیت و اندازه گیری دقیق مقدار تیل در داخل ذخایر

شکل ر ستیز  یحفاظت مح یاداره مل .۱.۸ سمت رفع م ستیدر ق و به  دیتوجه الزم نما سای اپ تیوال ستیز  یحفاظت مح ا

 برنامه های آموزشی را تدویر نماید. ،منظور ارتقای ظرفیت مسلکی  ارمندان

ست عاری از  .۱.۹ سا با توجه به الیحه وظایف خویش، به منظور ایجاد یک محی  زی ست والیت  اپی ست حفاظت محی  زی ریا

 آلودگی محی  زیستی و ... سعی و تالش جدی نماید.

ست  .۱.۱0 ست حفاظت محی  زی ش یاز آلودگ یریوگبه منظور جلریا شر ت  یماریب وعیآب و هوا و  ضله  سوخت و فا ها، از مواد 

ساحاتو  یدیتول کاتیها و فابر صورت گ سایر  ستمر  نترول و مراقبت  شر ت هاه هاکی، آنعده فابرردیطور مداوم و م  ی، 

ساحاتو  یدیتول صف یاریمع ری ه از مواد غ سایر  ستفاده مهی)نات و مقررات مربوط، با آنها برخورد  نین، برطبق قواندینمای( ا

همچنان برای  .دیبه عمل آ یریجلوگ یستتتتیز  یاز تخلفات مح ندهیگردند تا در آ ینقد مهیصتتتورت گرفته و جرقانونی 

 آگاهی عامه را به راه اندازند. ،جلوگیری از دود و آلودگی هوا
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رعایت حفظ محی  زیستتت، پا ی و صتتفائی شتتهر، برای قصتتابان محل مناستتب  به منظور ستتتیز  یحفاظت محیاستتت ر .۱.۱۱

صورت  ستمر  نترول و مراقبت  شهر طور م صابی های  صحه ق شود، مزید بر آن از حفظ ال شتارگاه حیوانات در نظر گرفته   

 گیرد. 

 

 در بخش سکتور حکومتداری و حا میت قانون شاتسفار .2

 تا طبق اصولنامه ،ندیفرما تیهدا یو ادار یمال استیر نیبه مسوول یجمهور استیاداره امور ر یعموم استیر 2.۱

دهند و در  طمینانرا ا شیتفت یاقدام نموده و اداره عال نیها از معتمد یشکیوجوه پ هیبودجه، در تصف یاجرا

 .ندینما یالزم را اتخاذ و عمل ریتداب ی نترل داخل ستمیس هیحصه تقو

ست اجرائیه به  2.2 ست دفتر ریا ست مالیریا صفیه  ،و اداری هدایت فرمایند مسوولین ریا صولنامه اجرای بودجه، در ت تا طبق ا

شکی ها از معتمدین اقدام نموده و اداره عالی تفتیش را اطم ستم  نترول داخلی یوجوه پی سی صه تقویه  نان دهند و درح

 تدابیر الزم را اتخاذ و عملی نمایند.

سوووزارت دولت در امور پارلمانی به  2.۳ صیل لین م شته را مطابق به مقرره تح سال های گذ مربوط هدایت فرمایند تا باقیات 

شخاص اقدام نموده و هکذا اداره عالی تفتیش را اطم نان دهند و یباقیات از ادارات دولتی، شر ت ها، موسسات و افراد و ا

 در حصه تقویه سیستم  نترل داخلی تدابیر الزم را اتخاذ و عملی نمایند.

سفارت خانه هااموزارت  2.4 سای  را ترتیب و در اختیار  ور خارجه به جنرال  سلگری ها هدایت فرمایند،  تابچه گردش و و قون

دهد تا  سانیکه از وسای  استفاده می نمایند مشخص گردد  ه  ی ها و به چه منظور از آن استفاده نموده  دریوران قرار

صارف روغنیات مطا سمت تثبیت و مجرایی م صرف اقدام نمایند. مزید برآن اند و در ق سای  و نورم م بق گردش  یلومتر و

سای  سجل و سای  را در جمع رانندگان دفتر  سجل  ترتیب و و سی  سیا مطابق به رهنمود مالی و اداری نمایندگی های 

 نمایند.

قات غیر رستتتمی در  ه منبعد از رهایش  ارمندان محلی در او فرمایندوزارت امور خارجه، به جنرال قونستتتلگری ها هدایت 

 جنرال قونسلگری خودداری ورزند تا از مصارف غیر ضروری و از هر نوع خطر دیگر در اوقات غیر رسمی جلو گیری بعمل آید.

ساب عواید  شامل ح ضیان  صکوک را با اعطای تعرفه به متقا سلگری هدایت فرمایند تا عواید  وزارت امور خارجه، به جنرال قون

 تمام مصارف مطابق بل های مصرفی اجرا شود.ورزند تا  عواید به شکل نقد جداً خوددارینماید و از جمع آوری 

 صحت و فرهنگ ،معارفسکتور  سفارشات در بخش .۳

ضیه اقدام و هکذا از نتیجه اجراآت  ۳.۱ صیل باقیات ما صفیه و تح سمت ت ست مالی هدایت فرمایند تا در ق وزارت معارف به ریا

 دهند.اداره عالی تفتیش را اطمینان 

هکذا از نتیجه تحصتیل پرداخت پیشتکی ها اقدام و  وزارت معارف به ریاستت مالی هدایت فرمایند تا در قستمت تصتفیه و ۳.2

 اجراآت اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.

ز اقدام نموده اف  ریدت ها به حساب واردات دولت در قسمت تصفیه لیترا به ریاست مالی هدایت فرمایند تا وزارت معارف ۳.۳

 نتیجه اجراآت اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.
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سمت ت ۳.4 شهر  ابل هدایت فرمایند تا در ق ست معارف  شکی، وزارت معارف به ریا صیل پرداخت های پی باقیات صفیه و تح

 از نتیجه اجراآت اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.اضیه، طلبات و دیون اقدام نموده هکذا م

و از  ، در تقرر بست های خالی خویش، از طریق رقابت آزاد اشخاص واجد شرای  را استخدام نمایدریاست معارف شهر  ابل ۳.5

 خود داری نمایند. اًاستخدام  ارمندان باالمقطع در صورت موجودیت بست های خالی شامل تشکیل جد

ریاستتت معارف شتتهر  ابل در تفاهم با مقام محترم وزارت معارف در مورد بستتت های  مبود معلمین خویش در مکاتب  ۳.6

 مختلف اقدام نماید تا از استخدام معلمین حق الزحمه جلوگیری بعمل آید. 

علمین صورت ریاست معارف شهر  ابل، منبعد همزمان با فعال شدن مکاتب جدید التاسیس و جذب شاگردان استخدام م ۳.۷

شده خدمتی به مکات گیرد و سیس غیر معلمین معرفی  ست گردد تا از تقرر معلمین در مکاتب جدیدالتا ب دیگر تعیین ب

 فعال جلوگیری بعمل آید.

وزارت تحصیالت عالی به ریاست تدار ات هدایت فرمایند، تا در تمام قرارداد ها مشخصات اجناق وخدمات مورد ضرورت  ۳.۸

ضح  صورت وا شتر قرارداد را به  شفافیت بی شرطنامه ذ ر نماید تا باعث  شخص با تاریخ آن در  های تدار اتی گردد. و م

همچنان ریاست تهیه وتدار ات، روی تحقق پالن های تدار اتی مطابق میکانیزم مشخص نظارت نماید تا از پروسه تحقق 

 ه جدی نمایند.قرارداد ها اطمینان حاصل گردد، همچنان در نگهداری اجناق دیپوها توج

 

 راعتاقتصاد و ز زیربنا و منابع طبیعی،سکتور  شیتفت ت در بخششاسفار .4

تا در قسمت تصفیه به موقع وجوه پیشکی اقدام و از صورت  ،وزارت مخابرات به ریاست مالی واداری هدایت فرمایند 4.۱

 تصفیه پیشکی ها مطابق میکانیزم مشخص نظارت بعمل آورند. 

تکنالوژی معلوماتی در قستتمت تطبیق بودجه انکشتتافی و حل مشتتکالت پروژه از طریق نظارت مشتتخص از وزارت مخابرات و 

چگونگی تحقق پروژه های انکشتتافی اقدام بعمل آورد تا بودجه تصتتویب شتتده مطابق به اهداف آن بصتتورت شتتفاف و موثر به 

 مصرف برسد.

تا در فورم تثبیت احتیاج برای ضروریات ساالنه  ،دایت فرماینده ت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی به ادارات ترانسپورتیوزار 4.2

را قبل از شروع سال مالی تهیه نموده و در قسمت ترتیب پالن تدار اتی ساالنه در بخش های مصارفاتی )قرطاسیه باب و 

 .تخصیص منظور شده در شروع سال اقدام الزم صورت گیرد ضرورت( با در نظرداشت بودجه دمور سایر اجناق

وری عواید به تفکیک هر بندر طور منظم و معیاری آت ترانسپورتی هدایت فرمایند، تا دفاتر جمع اوزارت ترانسپورت به ادار 4.۳

 تهیه و ترتیب گردیده و عواید هر بندر جداگانه در دفتر مربوطه ثبت گردد.

سابی  وزارت زراعت، آبیاری و 4.4 ست مالی و ح صیل تا در ق ،هدایت فرمایندمالداری به ریا صفیه و تح پرداخت های سمت ت

 از نتیجه اجراآت اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.پیشکی اقدام نموده و 

ست 4.5 صنعت به ریا سمت  تا ،مالی و اداری  هدایت فرمایند وزارت تجارت و  شده در ق صفیه نا صیل دیون ت صفیه و تح و ت

و  اقدام نموده نیمستأجر و ی ارمندان، شر ت ها، ادارات دولت ،یتجارت یتشه هاا ،یاز معتمد نقد باقیات ماضیه و طلبات

 از نتیجه اجراآت شان اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.



25 
 

از  در قستتمت تصتتفیه و تحصتتیل پرداخت های پیشتتکی تا ،مالی و اداری  هدایت فرمایند وزارت تجارت و صتتنعت به ریاستتت 4.6

 شان اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند. از نتیجه اجراآتمعتمدین اقدام نموده و هکذا 

تا مطابق اصتولنامه اجرای بودجه، در قستمت مصترف بودجه مالی و اداری هدایت فرمایند  وزارت تجارت و صتنعت به ریاستت 4.۷

شافی با توجه به صوص بودجه انک صرفه جویی توجه جدی نموده،  بخ صل  سوبی حواله های نقدی مربوط ا همچنان حین مح

 حصه محسوبی اسناد اقدام نمایند.  دنگ پاق و گزارش  اری  ارمندان را مطالبه و برویت آن درسفریه ها بور

در مورد عقد سرنوشت ملکیت های  ه به  رایه داده نشده  تفاهم با مقام محترم وزارت مالیه،اداره مستقل هوانوردی ملکی در  4.۸

 ده تصمیم قانونی اتخاذ نمایند. از این ناحیه جمع آوری نگردی ۱۳۹6و عوایدی نیز طی سال مالی 

شکی ها اقدام و هکذ 4.۹ صفیه پرداخت پی سمت ت ستان در ق ضی افغان ستقل ارا صه تقویه  ااداره م بخاطر جلوگیری از تکرار در ح

 .ا اتخاذ و عملی نمایندسیستم  نترول داخلی تدابیر الزم ر

تعلیماتنامه  مت ترتیب و تنظیم تحویلخانه مطابقاداره مستتتقل اراضتتی افغانستتتان به شتتعب ذیرب  هدایت فرمایند تا در قستت 4.۱0

سی اجراآت سبه جن شتر  ارت محا شفافیت بی های متذ ره تائیدی آمر اعطا اخذ و حفظ گردد. همچنان در  نموده و بمنظور 

 ( وزارت مالیه اجراآت نماید.DSI-947قسمت موجودی های اخیر سال از تحویلخانه مطابق متحدالمال شماره )
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 ارزش افزایی

 

 

 

 

 

 

 

( یفیت) یفی از نگاه 

در و مقررات نافذه قوانین رعایت ازحصول اطمینان 
فعالیتها و اجراات ادارات بودجوی

ی تشخیص نواقص و  استی ها و ارایه سفارش های اصالح
جهت تقویت سیستم  نترول داخلی در ادارات بودجوی

حصول اطمینان از تحصیل عواید و مکلفیت های 
تادیاتی طبق قوانین و مقررات مربوط

دارات حصول اطمینان از تطبیق یافته های تفتتیش در ا
بودجوی

جهتتمصتارف قوانین و مقتررات ارائه گزارش تفتیش 
و حکومتتجانتبو پیگیتری از به ولسی جرگته تدقیق 
.نشر و ارایه گزارش به شهروندان و ذینفعانهمچنان

( میت)از نگاه  می

مته صورت سنجش و تحصیل مالیه، اضافه پرداخت، جری
فه تاخیر ،پرداخت های نادرست، مصارف بدون اسناد،اضا

سنجش،تفاوت  م  اری،حق االجتاره و ستایر متوارد در 
ادارات

فاتی  در تصفیه و تحصیل باقیات ماضیه عایداتی و مصار
ادارات صورت گیرد

وقع ارزیابی چگونگی اجراآت مراجع درجهت تصفیه به م
دیون تصفیه ناشده در ادارات



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانستاناداره عالی تفتیش 

 

برای شهروندان مصارف گزارش تفتیش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامتعهد به شفافیت وحسابدهی هستیم


