
      

   

  

  

 

 

  شهروندانبرای تفتیش  گزارش

 1399سال مالی                                                هاشاروالی در و مقرراتارش تفتیش رعایت قوانین گز

 

 

 

 

دانید! می چنانچه  

ستان کهاعالی تفتیش  ۀادار سط  فغان  این ادارۀطبق قانون  ،شود رهبری می )مفتش کل( ۀرئیس عمومی این ادارتو

 دولتی را تفتیش نماید.  اداراتتمام صالحیت دارد تا 

  

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 تفتیش  عالی ۀادار

 تکنالوژی معلوماتی معاونیت در امور تفتیش عملکرد و

 هی های تفتیش و گزارشدری یافتهیریاست پیگ

 

  



1 
 

 چیست؟ تفتیش

سناد و معامالت، عملکرد  سی منظم و عینی ا سابهاعملیه بازر صورت ح خلی، کنترول داخلی، طرزالعمل های تفتیش داها، گزارش، 

ستم اطالعاتهای سی سناد در مراجع مندرج ماده پنجم قانون ،مالی  سایر ا صول  ،اداره عالی تفتیش معلومات الکترونیکی و  جهت ح

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

 باشد.ها و پیگیری  تطبیق آنها میهی از نتایج تفتیشدشواهد و مدارک، گزارش مالی، تحلیل و ارزیابی

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

 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

 

 

:دگردمی بررسی وارد ذیل بصورت کلاست که در آن متفتیش انواع  یکی ازرات و مقر تفتیش رعایت قوانین  

 آیا موضوع تفتیش (Subject Matterدر مطابقت با ) ؟ های نافذه قرار دارد یا خیرصالحیت 

 مرتبط به موض  وع  یهاها و طرزالعملیس  یپال ،ینیاس  ناد تقن تیو رعا قیتطب یو مقررات بازرس   نیقوان تیرعا شیتفت

با مطابق ه تحصیل مالیتفتیش، در جریان  :بطور مثال .شود یاجراء م شیتفت یالملل نیب یهااریاست که طبق مع شیتفت

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

  خویش  اجراآت و هارا در فعالیتنافذه های تعلیماتنامه ت بودجوی احکام  قوانین، مقررات واداراهای نهادآیا وزارت ها و

  خیر؟ کنند یا رعایت می

  ؟اطمینان حاصل گرددو مقررات  تفتیش وجود دارد تا از رعایت قوانیندر مراجع تحت داخلی سیستم های کنترول  آیا 
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را تفتیش می نماید؟ عالی تفتیش کدام نهاد ها ۀادارِ  

سکتور عامه اجراء جوبودجوی و غیر بودرا در تمام واحدهای و مقررات  وانین    ایت ق    الی تفتیش، تفتیش رع    اداره ع ی 

 نماید.می

 څارنوالیاداره لوی یه، ئقضا قوه عمومی آمریتشورای ملی، های النشاءاریاست جمهوری، دار ادارات مربوط به. 

  ،عوایدی مربوط  اداراتمحلی و  ،واحدهای ادارات مرکزی ی مستقلهاریاستوزارتخانه ها، نهادهای مستقل، کمیسیون ها

 .به آنها در داخل و خارج از کشور

 (سره میاشتو حالل احمر ) های دولتیشرکتتصدیها،  ،شاروالی ها. 

 نمایند یار داشته و یا از آن استفاده میسایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اخت. 

:گردد، موارد ذیل بررسی میهاشاروالیو مقررات  در تفتیش رعایت قوانین  

 ن  و قان دیریت مالی عامه از جمله،  ربوط به م وانین م  ق ها شاروالی آیا

سایر مقررات و قوانین مربوطه  نامهتعلیماتتدارکات، احکام  سبه نقدی و  محا

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

 

 

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

 ؟یا خیر استشده 

  صه عقد قرارداد شاروالی های آیا شرایط قراردادها و خریداری  ،قراردادمدیریت  ،تحت تفتیش در عر پرداخت ها تحت 

 ر؟یا خی ها، احکام قانون تدارکات یا شرایط قراردادها/توافقنامه ها را رعایت نموده است

  سنجش وآیا ضافه پرداخته، حق االجارهیل کرایتحص صورت  سایر موارد مطابق به قانون و مقررات نافذه  ها، مالیه، ا و 

 انجام یافته است یاخیر؟

  ش  ده اس  ت مطابق به تعهدات موافقه در ادارات د یبموقع عوا یلیر در ص  ورت عدم تحویتاخجریمه وض  ع  یچگونگآیا

 یاخیر؟

  ستم در سی ستم کنترول 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 صورت گرفته و در آن شفافیت  ادارات اجراآتها، مدیریت و ها، معامالت، پروسهآیا فعالیت

 ؟خیرو پاسخگویی وجود دارد یا 

  ها.یشکیات پیه به موقع تادیدرجهت تصف شاروالیها اجراآت چگونگی 

  ی.مصارفات و یداتیه عایات ماضیل باقیدرجهت تحصها شاروالی اجراآت چگونگی 
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؟کندو مقررات چه می نتایج تفتیش رعایت قوانیندر برابر  عالی تفتیش ۀرئیس ادار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 یت قوانین   مقررات و گزارش تفتیش رعا

شاهدات، یافته هاشاروالی ها و همراه با م

سفارشات تفتیش پس از تکمیل تفتیش 

 .گرددارسال می مربوط به مرجع

 ها ر مورد یافتهمکلف اند تا د هاش  اروالی

از  اقدام نموده و و س   فارش   ات تفتیش

جه ا نه تطبیق نتی جراآت خویش در زمی

عالی  ۀبه ادارهای اص   الحی س   فارش

 تفتیش اطمینان دهند.

  

 

  تفتیش س   االنه توحید ش   ده گزارش

شامل  هاشاروالی و مقرراترعایت قوانین 

شاهدات، یافته شات در م سفار باره ها و 

ضوعات مهم ساحات  مرتبط مو تحت به 

 باشد. می هاشاروالی تفتیش 

  به رئیس جمهور و ولس   ی این گزارش 

 گردد.ه مییاراجرگه 

 سی جرگه شات  ول سؤلیت دارد تا گزار م

و  را مورد بحث مص  ارف س  االنه تفتیش

یق یقمورد قرار داده و در  ت  دق طب  ت

 نانیحص  ول اطمس  فارش  ات مندرج آن 

 د.ننمای

 

ام تفتیش از تمگزارش 
را به منظوور شاروالیها 

بوهتطبیق سفارش هوا
شود  بازرسوی مراجع 

ارسال می کند

توحید شود  گزارش 
ین تفتیش رعایت قوان

شواروالیها و مقررات 
را به رئیس جمهوور و 
ولسی جرگوه  ارایوه 

.میکند

توحید شود  گزارش 
ین تفتیش رعایت قوان

را مصوار و مقررات 
بووه رئوویس جمهووور و 

ه مییاراولسی جرگه
کند
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گزارش تفتیش رعایت 

قررات م ین و  ن ، قوا

بعد  مصووار  و عواید 

یه یس  از ارا ئ به ر

جمهور  و ولسی جرگه 

را از طریق رسانه های 

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

تفتیش، رئیس این ادار  مکلف اسووت تا  عالی ۀادار براسوواق قانون

راء نمود  واج دولتی در ادارات را و مقررات  وانینوتفتیش رعایت ق

 نماید. هیارا ولسی جرگهزارش آنرا به رئیس جمهور و وو گ

ست، یافته تذکر تفتیش اداره عالی همانطوری که در قانون  هدف تفتیش، ا

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

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

دارات دولتی امدیریت مؤثر را بهبود بخش  یده و اعتماد مردم را نس  بت به 

 بیشتر سازد. 

 :گان مردم و سایر ذینفعان باید از یک مرجع تفتیش کننده مستقل بدانند کهبه عنوان نماینده ولسی جرگه

  و مصارف(، تدارکات، اعطاء  دیوجوه عامه )عوا تیریرا در عرصه مد یبودجو یهاتیمقررات و صالح ن،یقوان ،هاشاروالیچگونه

 کنند.  یطبق آن عمل م ای ندینمایم تیعامه را رعا ییدارا تیریها و همچنان در باره مدقرارداد تیریو مد

 ست و ا یکنترول داخل ستمیس یدارا هاشاروالی ایآ صول اطم ستمیس نیالزم ا صه ح مقررات و  ن،یقوان تیاز رعا نانیدر عر

 وجود دارد.  یکنترول داخل ستمیس تیعدم مؤثر ای تیعدم موجود لیقرارداد مؤثر است و چه خطرات به دل طیشرا

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

صار آیا تفتیش رعایت قوانین و مقررات  ستای مدیریت مالی  م ست و در را سایی کنند  تقلب ا شنا

 شفا  و پاسخگو کمک می کند؟

سایر معیارات و  شرایط 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 

های غیرقانونی، تقلب، فس  اد و یا اختال   خطر رفتار هم دارای واقعی یا هایقض  یهی عدم رعایت قوانین ممکن هم ش  امل مثال ها

 باشد.

های غیرقانونی، تقلب، فساد یا اختالق که حین خاص به دنبال کشف یا شناسایی تقلب نیست، اما موارد رفتارد تفتیش بطورهرچن

شی از عدم رعای ستند و مقررات  ت قوانیناجرای تفتیش نا صورت کامل م شود ب سایی می  شد  و از  شنا ادار  عالی  جانبسازی 

   .شودفرستاد  می بعدیجهت اقدامات  ارنوالیڅش به ادار  لوی یتفت

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

 نماید. ذیصالح همکاری می ۀاز سوی ادار عدلیجهت تعقیب 

  داردکلیدی  مدیریت مالی شفاف و پاسخگو نقش تطبیقتفتیش رعایت قوانین و مقررات در . 
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مؤثر و مفید باشد؟ می تواند شاروالیهادر چگونه نتایج تفتیش رعایت قوانین و مقررات   

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

 و اجراآت و در باره آن اقدام نموده تطبیق پیگیری و چگونه مرجع تحت تفتیش یافته ها و سفارشات مندرج گزارش تفتیش را 

 می نماید.

 سی جرگه چگونه سفا اداره عالی تفتیش را مورد بحث گزارش های ول سپس  شات خود را به منظور مدیریت مالیقرارداده و   ،ر

 نمایند. میه ی، ارابه مراجع تحت تفتیش مردم باشد به نفعپاسخگو و شفاف و همچنان ایجاد حکومتداری خوب در کشور که 

  این گزارش اطالعات و معلوماتی را در باره رعایت قوانین و مقررات نافذه و مؤثریت س  یس  تم کنترول و همچنان ش  فافیت و

ضعف سیستم کنترول داخلی، نبود کادر های مجرب و  که به علت عدم رعایت معیار و ادارات بودجویهای بخش پاسخگویی 

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

9913 مالی سال درها شاروالی ش رعایت قوانین و مقرراتیگزارش تفت  

  که فعالیت ها،  گردید اجراء   1399 مالی سال از سوی ادار  عالی تفتیش در جریان  در شاروالیهاتفتیش رعایت قوانین و مقررات

  است.  بلی را تحت پوشش قرار دادهای قو سال 1398مالی  سال  تآاجرامعامالت و 

 صار  و عواید( مقرراتساالنه تفتیش رعایت قوانین و  شگزار شات به  همرا   شاروالیها )م سفار ست با یافته ها و  مقام عالی ریا

 . میگردده ایار ولسی جرگهو  جمهوری

 

 تفتیش نمودیم؟ 1399مالی سال مراجع  را در  کدام

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

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

       

 

 

 

 

 شیتفت ،۱۳۹۹ یمال س   ال یبازرس    پالن طبق شیتفت یالع اداره

 س   ال یها تیفعال و اجراآت به رابطه در را مقررات و نیقوان تیرعا

 که مرجع( ۳۱) در را هایشاروال از یبرخ قبل یها سال و ۱۳۹۸ یمال

 یش   اروال مرکز و( هیناح) یدوم یها واحد مرجع( 25) جمله آن از

 نموده اجرا باشد،یم اتیوال یهایشاروال آن مرجع( 6) و مرکز در کابل

 و کابل یش  اروال در ش  ده اجرا یها شیتفت جینتا یلیتفص   گزارش و

 قیتطب و ها افتهی تحقق منظوره ب جداگانه بطور اتیوال یها یشاروال

 .است دهیگرد هیارا مربوط صالحیذ مقامات به ش،یتفت سفارشات
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:میکرد  ا تفتیشآنچه را که          

 

 

 

 

 

 

  .گرفته استقرار  هاشاروالیو مقررات در رعایت قوانین  تفتیشتحت پوشش  که  ساحات

 خیرأت وضع جریمه استفاد  از بودجه و عملکرد تفتیش داخلی کنترول داخلی

  مؤثریت و قابلیت

  اعتماد

 ستم یس تیمؤثر

 یکنترول داخل

 یش داخلیتفت تی  مؤثر 

مول   و گزارش    اتبش    

 .مربوطه یهاسفارش

  اس   تفاده از بودجه عادی و

ش افی و پیش رفت پروژه انک

های که بدین ها و پرداخت

 منظور اجرا شده است.

 ر در یخأت جریمه وضع یچگونگ

بموقع  یلیص   ورت ع  دم تحو

ید  به ش   اروالیعوا طابق  ها م

 تعهدات موافقه شده.

 

دارایی ها و اجناق موجود در  تدارکات و قراردادها وضع قانونی مالیه پیگیری یافته های تفتیش  

 هاهخانلتحوی

  اقدامات ص  ورت گرفته

ه  ا و ی  اف  ت  ه روی

بلی  ه  ایس   ف  ارش ق

 .تفتیش

 ه از کارمندان، وض   ع مالی

شند ، افراد هاشرکت، اههفرو

 .و اشخاص

 طی مراحل و مدیریت 

ت دارک ات، اس   تف  اده و 

 ین  ظ  ارت از م  وج  ود

 .اجنا 

  ، دارایی های ثابت، اجنا

اجن  ا  ذخیره ش    ده و 

اج  ن  ا  م  وج  ود در 

 .هاخانهتحویل
 

 
 

 مصار  بدون اسناد پیشکی های محسوب ناشد  

 

دات در بار  ووتعه

 عوایدیقروض/باقیات 

 تحصیل عواید

   تص   فیه نش   دنمص   رف ،

 حساب موجودی پول

 بی  ارز گ یا ن جراآت  یچگو ا

ه به یجهت تص   ف مراجع در

 یشکیات پیموقع تاد

مصرف شدن وجوه عامه که اسناد 

 حامی ندارد.

 اجراآت  یچگونگ یابیارز

و  لیمراجع درجهت تحص  

خت یه  اتیباق پردا ماض   

 عایداتی و مصارفاتی

 ص سنجش و تح  لیصورت 

عواید، محص   ول ص   فایی، 

حق االجاره و س  ایر کرایه، 

 .هاموارد در شاروالی
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تشخیص نمودیمآنچه را که   

                    افغانی مبلغ به                                                    هاتفتیشمبالغ بیرون نویس شد  در نتیجه  .1

  
 283،955 تفاوت/ عدم وضع مالیه  

  
584،499 اضافه پرداخت  

  
اسناد حامی بدونپرداخت های   800،327  

 

خیرأعدم تحصیل جریمه ت  618،626،47  

 

کمیشن ترانسپورتی وضععدم   687،189  

 

ها جایداد عدم تحصیل کرایه  505،237،75  

 

بودجوی در امور غیر مرتبط به شاروالی خارج از صالحیت نادرست، مصار   973،149،1  

 

877،414،563 عدم تحصیل محصول صفایی  

 

تحصیل قیمت جواز از مالکین اصنا عدم   976،644،2  

 

یادارات دولت کیسپت یچا  ها هیبابت اجرت تخل دیعوا لیعدم تحص  900،593  

 

000،51 عدم تحصیل قیمت زمین  

 

اشتهارات عدم تحصیل محصول لوایح  5،625،307 

 

 2،696،000 عدم تحصیل پول تضمین

 مبلغ به افغانی                                                                     مبالغ قابل تصفیه                                    .2

 

052،317،6                                                                       محسوب ناشد    یهایشکیپ  
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654،534،479 ناشد  هیتصف ونید  

 

119،234،5 طلبات  

 

 43،876 باقیداری معتمدین نقدی

 

 

  سیستم کنترول داخلی ضعفتفتیش در نتیجۀ  هاییافته .3

 شاروالی کابل  .1

 پیشکی های تصفیه ناشد    .1.1

در زمینه تصفیه حسابات معتمدین  نامه محاسبه نقدیتعلیمات ومالی  احکام قوانین، مقرراتنبود مدیریت درست در جهت تطبیق 

سال مالی،  شانلیتؤعدم توجه الزم کارکنان به مسدر جریان  سیستم  در زمینه محسوبی پیشکی ها، همچنان های وظیفوی  نبود 

شاروالی  ست سببنظارت و کنترول الزم بر مصارف از بودجه  مطابق احکام تعلیمات ، ۱۳۹۸سال مالیپیشکی های حواله تا  شده ا

 قبل از ختم سال مالی ذمت معتمدین و ادارات تصفیه نشود.های وزارت محترم مالیه امه محاسبه نقدی و متحدالمالن

 عدم رعایت مواد قانون و طرزالعمل تدارکات .1.2

 ظ وگاهی کارمندان از احکام قانون، طرزالعمل تدارکات در آمریت عملیاتی ریاست کار حفآو  پالن تدارکاتی منظمنسبت نداشتن  به

سال مالی شاروالی کابل، طی  سایط، مبلغ )۱،252،400مبلغ )۱۳۹۸ مراقبت  ( افغانی خریداری پرزه 7،066،4۹7( افغانی ترمیمات و

( افغانی بابت ض  روریات مدیریت س  اختمانی و س  رکس  ازی و مبلغ ۱0،2۳5،275.5جات ض  رورت مدیریت ترانس  پورت، و مبلغ )

غانی جهت امور متفرقه ریا۱،776،426) غانی را طور20،۳۳0،5۹۸.5مبلغ ) اًس   ت کار حفظ و مراقبت جمع( اف پرچون بدون  ( اف

 .بدون درنظرداشت مواد قانون تدارکات در یک سال به مصرف رسیده استاری پروسه داوطلبی ذبرگ
 

 ها خیر در تطبیق پروژأت .1.3

در بخش تطبیق قرارداد ها، معضل اجتماعی های کاری ری، مالی، تدارکاتی و نبود ظرفیتبه نسبت عدم هماهنگی در بخش های ادا

که این امر س  بب  با ش  اروالی کابل همکاری ننمایندو عدم آگاهی الزم اجتماعی باعث ش  ده تا اهالی در تطبیق پروژه ها در س  احه 

 ها گردیده است.تطبیق پروژهخیر یا موانع أت

 تفتیش هایسفارشعدم تطبیق  .1.4

یش که توسط های تفتتا نتایج یافته لی کابل باعث گردیدهاسیستم کنترول داخلی در شارو به نسبت کم توجهی مسوولین و ضعف 

 تطبیق نگردد و یا تمام یافته های هیئت قبلی بطور کامل تطبیق نشود. هیئت قبلی بررسی شده
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 عدم تحویلی کرایه  .1.5

به کرایه گذاش  تن دکاکین خالی و جایداد های عدم توجه مس  ؤلین ش  اروالی کابل در رابطه به چگونگی طرز جمع آوری کرایه و 

ستأجرین در برابر  ضایع و م شاروالی  سمتی از عواید  صدر واقع مندوی کابل ناحیه اول باعث گردیده، تا یک  ق ضافی در مارکیت  ا

 احکام اسناد تقنینی کم توجهی نمایند.

 یستگا  های بس های شهریا حفاظت و مراقبت شاروالی کابل از وسایل و تجهیزات لینؤمسعدم توجه  .1.6

داشت نماینده گان شاروالی محترم کابل و نماینده شرکت های قراردادی از به حضور 2۳/4/۱۳۹۹ تاریخه به اسا  کنترول عینی ب

به ارزش مبلغ  ۱5/7/۱۳۹۸الی   26/۸/۱۳۹7مس  یر از تاریخ  ش  هر کابل که فاز اول آن در چهار زایجاد ایس  تگاه های بس در دو فا

الی  25/۱0/۱۳۹6پنج مس  یر از تاریخ  و فاز دوم آن در های مش  ترک س  اختمانی حکمت نجیب ش  رکت ( افغانی با۸2،۹50،۱42)

( افغانی باشرکت جاوید امید عقد قرارداد و کار اعمار آنها تکمیل گردیده است، بررسی ها نشان ۹۹،۹۳2،۱۳4به مبلغ ) ۱۳/6/۱۳۹۸

امنیتی بصورت جدی صورت نگرفته  یهاتوسط مسؤلین شاروالی کابل و نهادشده  میدهد که حفظ و مراقبت از ایستگاه های اعمار

شخاص نا معلوم  سط افراد و ا ستگاه در فاز اول تو سه ای ستگاه در فاز دوم و تعداد  شده به تعداد نه ای ستگاه های اعمار  از جمله ای

 ه است.آن شکسته و بطری ها، انواتور، گروپ ها آنها به سرقت برده شد یدروازه ها

بین رفته، قراردادی )شرکت ساختمانی الفا کابل(  متعهد گردیده  از آن رنگ های خط اندازی شده باالثر بارندگی ها قسماً عالوه بر

آن س  احات که آس  یب دیده دوباره خط اندازی و رنگ آمیزی نمایند، اما س  احاتی که رنگ های آن از بین رفته اس  ت، دوباره رنگ 

  آمیزی و خط اندازی نشده است.

 عدم تحصیل عواید در شاروالی کابل .1.7

ست تدارکات و  صیل عواید و عدم هماهنگی الزم بین ریا شاروالی ها در رابطه به چگونگی روش تح عدم آگاهی الزم از احکام قانون 

از طریق کرایه جایدادها و عدم انتقال سهم شاروالی بابت محصول خدمات شهری  ،مت طی مراحل اسناد داوطلبی اجارهعواید در قس

 .و پالن های عوایدی طرح شده تطبیق نشود والی بصورت دقیق جمع آوری نگرددادارات دولتی باعث گردیده تا عواید شار

 

 شاروالی های والیات .2

 داخلی تفتیش .2.1

ته در بیش  تر از ش  اروالی های والیات که مدیریت آن را اداره مس  تقل ارگان های محلی به عهده دارد، تفتیش داخلی ص  ورت نگرف

 است. همچنان برخی شاروالی ها تفتیش شده ولی نتایج بازرسی شان مواصلت نورزیده است.

 در شاروالی های والیات تحصیل عواید عدم .2.2

ارزیابی های که از بخش های تحصیل عواید شاروالی های والیات صورت گرفته است، در اکثر شاروالی های والیات که مدیریت آنرا 

ارگان های محلی به عهده دارد، برای مدیریت بهتر تحص یل عواید ش اروالی ها چون محص ول ص فایی، تکس اداره محترم مس تقل 

لوحه ها، کرایه، تهجایی و اجاره جایدادها، مارکیت ها و مندوی ها، پالیس   ی ها، طرزالعمل ها، لوای  و اس   ناد معیاری برای عقد 

ایب و مکلفیت های جانبین )مؤجر و مس  تأجر( در آن معین ش  ده باش  د، قراردادهای عوایدی )ش  رطنامه و س  ند قراردادها( که وج

و باعث عدم عملی  عواید شاروالی به کسر مواجه گرددترتیب نگردیده و این موضوع در اکثر شاروالی های والیات سبب شده است تا 

 شدن پروژه های انکشافی و عدم عرضه به موقع خدمات شهری به شهروندان گردیده است.
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 قبلی سفارشاتعدم تطبیق  .2.3

عالی تفتیش ص  ورت گرفته  های که از اجراآت ش  اروالی های والیات به ارتباط چگونگی تحقق س  فارش  ات ادارهبه مالحظه ارزیابی

س ست، م شاؤا سفارش های تفتیش که اکثر آن مبنی بر تحصیل و روالیلین  سی توجه الزم ننموده و  ها در تطبیق بموقع نتایج برر

بوده، تطبیق نگردیده و وجوه هنگفتی از درک باقیات عواید از باقیداران تحصیل  ۱۳۹۸های قبل و سال قیات عوایدی سالتصفیه با

 نشده است.

  هاخانهلیتحو میو تنظ بیعدم ترت .2.4

 کیمربوطه  ریدوا یها لخانهیتحو هیکل ستیبا یدر ختم سال مال ،هاخانهلیتحو میو تنظ بینامه ترت ماتی( تعل64حکم ماده ) طبق

شمول نما یبه انتخاب آمر اعطا یسه نفر ئتیه عهیذر یندگینما شعبه ثبت ملک خانهلیتحو یهاندهیدرجه اول به   یموجود تیو 

 یها یشاروال یهاخانهلیسال از تحو ریاخ یموجود ،صورت گرفته یاسا  بررس گردد. بر قیتطب تیملک رهیثبت ذخ یهاو با کارت

 .دیگردیمعتمد معلوم م یصورت نگرفته است تا فاضل و باق یقبل یهاو سال ۱۳۹۸سال  یط اتیوال

 ها های شاروالیجایداد غصب .2.5

ست، بر بنیاد حکم فقره )ها شاروالی شاروالی76( ماده )2مکلف ا سمی نمبر )( قانون   2۳/7/۱۳۹7( مورخ ۱۳۱6ها مندرج جریده ر

ستفاده، انتقال، 5۱7طبق ماده )های مربوط را مدیریت نماید و امالک و زمین صاحب، ا صرف، ت ضمین، اجاره یا ( کود جزا ت رهن، ت

صی، مرعیکرایه زمین شخ صب زمین ) های دولتی، عامه،  سناد مدار اعتبار یا حکم قانون، غ شتن ا صه( یا وقفی بدون دا عامه و خا

ست. شاروالی شناخته ا سی های که از امالک  صورت گرفتبازر سط  والیات  شان می دهد کهه ها در  شهر گردیز ن شاروالی  ، در 

های قادر نشده اند تا جایداد لین شاروالیؤو تحت تصرف آورده شده است و مس جایدادهای شاروالی توسط اشخاص و افراد غصب

 غصب شده را از تصرف غاصبین خارج سازند.

 های اصنا  تحصیل محصول لوحه عدم .2.6

از درک محصول سال های اشتهاری، بمالحظه رسیده است که هیچ مبلغی اد صورت تحویلی عواید محصول لوحهقرار بازرسی اسن 

ست. در حالیکه حکم فقره )لوحه ۱۳۹۸مالی  شده ا شاروالی تحصیل ن صناف، بحساب عواید  شماره )۸( ماده )۳های ا ضمیمه   )4 )

صناف  ساالنه محصول لوحهرا مکلف قانون محصول خدمات شهری، مالکین ا ست؛ تا  صناف ذمت خویش را به حساب نموده ا های ا

های وظیفوی شان توجه ننموده و از این مدرک لین مدیریت کلتوری نیز به مکلفیتؤمس ،نآبر عالوه روالی تحویل نمایند. عواید شا

 هیچ مبلغی را به حساب عواید شاروالی جمع آوری نکرده اند.

 مقررات در عقد قرار داد ها  و نیقوان تیعدم رعا .2.7

اتی تثبیت احتیاج مطابق که قبل از ترتیب پالن تدارک والی ش   هر جالل آباد مالحظه گردیدقرار بازرس   ی اس   ناد تدارکاتی ش   ار

صورت نگرفتهنیازمندی شعبات  ست های  صورت گرفته و . ا شکل پرچون به دفعات از یک منبع  سال به  برخی از تدارکات در یک 

شاروالی شهر جالل آباد در  ،نآبه اضافه  .ادیاتی مالیه حقیقی وضع نشده استقانون مالیات بر عایدات از حواله های تمطابق احکام 

رت مالیه از طریق ( افغانی بدون طی مراحل پروس  ه های تدارکاتی و متحد المال وزا۱02،۳۱۸،2۳6جمعاً مبلغ ) ۱۳۹۸س  ال مالی 

های مص  ارفاتی از بودجه ( افغانی در بخش26،54۸،7۹7مبلغ )بودجه انکش  افی و  های س  اختمانی و ترمیماتی ازقرارداد در بخش

 عادی طور پرچون به مصرف رسانده است.
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 های تفتیش تفصیل یافته 3.1

 

  قابل تحصیل الف : مبالغ 
 

 پرداخت هاضاف .   3.1.1

 کارکنان مربوط تحصیل نشده است.از شرکت سیر حفیظی و  ۱۳۹۸( افغانی بابت اضافه پرداخت در سال مالی 4۹۹،5۸4مبلغ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادرست، خارج از صالحیت بودجوی در امور غیر مرتبط به شاروالی  مصار .  3.1.2

 ۱۳۹7 یمال سال در یمرتبط به شاروال ریدر امور غ یبودجو تیخارج از صالح ،نادرست مصارف بابت یافغان( ۱،۱4۹،۹7۳) مبلغ

 .باشدیم لیتحص قابل متذکره وجوه که است گرفته صورت فراه شهر یشاروال در
 

 

 

 ریخأت مهیجر لیتحص معد .  3.1.3

( افغانی 6،۸57،۸5۱در ش  اروالی کابل، مبلغ ) ۱۳۹۸خیر در س  ال مالی أ( افغانی بابت عدم تحص  یل جریمه ت6،6۸4،۸66مبلغ )

سال  سال افغانی ( ۱6،45۹،۹۱2و مبلغ ) ۱۳۹7در شهر کابل و مبلغ ) ۱۳۹۸در  سال ۱7،62۳،۹۸۹در نواحی   ۱۳۹۸( افغانی در 

جرین، مالکین جایداد ها، اصناف تحصیل نشده أنزد مست از شودی( افغانی م47،626،6۱۸مبلغ ) های والیات که جمعاًدر شاروالی

 است.

 عدم  وضع مالیه  3.1.4

سال م2۸۳،۹55مبلغ ) ضع مالیه در  شاروالی ۱۳۹۸الی ( افغانی بابت عدم و شرکت ها و قرارهای والیات از  صیل  هادادیاز  تح

 نگردیده است.
 

 

  یترانسپورت شنیکم وضععدم .  3.1.5

سال مالی ۱45،000مبلغ ) سپورتی در  شاروالی کابل و مبلغ ) ۱۳۹۸( افغانی بابت عدم تحصیل کمیشن تران ( افغانی 44،6۸7در 

 های مربوطه تحصیل نشده است.از نزد شرکت ،( افغانی میشود۱۸۹،6۸7) در شاروالی والیات که جمعاً ۱۳۹۸در سال مالی 
 

 

 یبدون اسناد حام یهاپرداخت.  3.1.6

عالم عزیزی رئیس امور محمد و فیتنظ استیر نیلؤمس از ۱۳۹۸ یمال سال در اسناد بدون پرداخت بابت یافغان( ۳27،۸00)مبلغ

 .است دهینگرد لیتحصاجتماعی و انسجام مردمی شاروالی کابل 
 

 

 کرایهعدم تحصیل .  3.1.7

سال مالی ۳،57۹،۸5۳مبلغ ) صیل کرایه در  سال 55،5۹5،۹44و مبلغ ) ۱۳۹7( افغانی بابت عدم تح شهر  ۱۳۹۸( افغانی در  در نواحی 

از مس  تاجرین مربوطه تحص  یل  ش  ود( افغانی می75،2۳7،505( افغانی در ش  اروالی والیات که جمعاً مبلغ )۱6،06۱،70۸کابل، مبلغ )

 نشده است.
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 تحصیل محصول صفاییعدم .  3.1.8

سال مالی 76،06۸،50۱مبلغ ) صفایی در  سال مالی ۱۸2،۳0۳،567و مبلغ )۱۳۹7( افغانی بابت محصول  در  ۱۳۹۸( افغانی در 

شهر کابل و مبلغ ) شاروالی والیات۳05،042،۸0۹نواحی  ( افغانی 56۳،4۱4،۸77مبلغ ) جمعاًکه  ۱۳۹۸سال مالی  ( افغانی در 

 است.نشده  لیتحص یو کوه یتجارت ،یشیرهایها دادیجا نیمالک ،یدولتادارات از نزد  ،شودمی

 

 اصنا  نیکجواز از مال متیق لیعدم تحص 3.1.9

سال مالی2،5۹5،۸76مبلغ ) صناف در  صیل قیمت جواز از مالکین ا شهر کابل و  ۱۳۹۸ ( افغانی بابت عدم تح شاروالی  نواحی 

از نزد مالکین  ش  ود( افغانی می2،644،۹76مبلغ ) جمعاًکه  والیات در ش  اروالی ۱۳۹۸س  ال مالی در ( افغانی 4۹،۱00مبلغ )

 اصناف مربوطه تحصیل نشده است.

 یدولت ادارات کیسپت یها چا  هیتخل اجرت بابت دیعوا لیتحص عدم.  3.1.10

تحصیل نشده در شاروالی کابل از نزد برخی ادارات دولتی  ۱۳۹۸( افغانی بابت عدم تحصیل عواید در سال مالی 5۹۳،۹00مبلغ )

 است.

 

 نیزم متیق لیعدم تحص.  3.1.11

در شاروالی والیات از اشخاص مربوطه تحصیل نشده  ۱۳۹۸( افغانی بابت عدم تحصیل قیمت زمین در سال مالی 5۱،000مبلغ )

 .است

 

 اشتهارات حیمحصول لوا لیعدم تحص  3.1.12

در  ۱۳۹۸( افغانی در سال مالی 5،065،2۱4و مبلغ ) ۱۳۹7م تحصیل محصول لوای  در سال مالی( افغانی بابت عد560،0۹۳مبلغ )

 از مالکین اصناف تحصیل نشده است. شود( افغانی می5،625،۳07مبلغ ) که جمعاً کابلنواحی شاروالی 

 

 نیپول تضم لیعدم تحص.  3.1.13

 ۱۳۹7( در سال مالی 440،000در شاروالی کابل و مبلغ ) ۱۳۹۸( افغانی بابت عدم تحصیل پول تضمین درسال مالی 2،256،000مبلغ )

 .است شود از شرکت مذکور تحصیل نشده( افغانی می2،6۹6،000) در نواحی شاروالی شهر کابل که جمعاً

 

 

 : مبالغ قابل تصفیهب

 های محسوب ناشد   پیشکی.  3.1.14

شکی ( افغانی بابت6،۳۱7،052مبلغ ) سال مالی پی شده در  سوب نا شاروالی کابل از نزد معتمدین مربوطه  ۱۳۹۸های مح در

 تحصیل و تصفیه نشده است.
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 دیون تصفیه ناشد .  3.1.15

های ( افغانی در س  ال۱24،50۳،746و مبلغ ) ۱۳۹7( افغانی بابت دیون تص  فیه نش  ده در س  ال مالی ۳55،0۳0،۹0۸مبلغ )

شاروالی های والیات شته در  شخاص شرکت ،یادارات دولت از شود( افغانی می47۹،5۳4،654) که جمعاً گذ  مربوطه درها، ا

 تحصیل و تصفیه نشده است. مربوطه اتیوال

 ینقد نیمعتمد یداریباق.   3.1.16

های والیات از معتمدین مربوطه ش   اروالی در ۱۳۹۸نقدی در س   ال مالی ( افغانی بابت باقیداری معتمدین 4۳،۸76مبلغ )

 تصفیه نشده است.تحصیل و 

 عدم تحصیل و تصفیه طلبات.  3.1.17

در شاروالی والیت لغمان تحصیل و تصفیه  ۱۳۹۸در سال مالی  طلبات هیو تصف لیعدم تحص ( افغانی بابت5،2۳4،۱۱۹مبلغ )

 نشده است.
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 سفارشات

 هاشاروالیدر  هاسفارش .1

شته و بمنظور تأمین نظام پیشکی قسمت تصفیه درمربوطه هدایت فرمایند، تا  هایشعبهشاروالی کابل به  .۱.۱ های معتمدین توجه دا

 به معتمدین خود داری نمایند. حواله بعدی الی تصفیه حواله قبلیمالی و تصفیه بموقع حسابات، از اجرای هرنوع 

( افغانی عیار سازد و اجنا  مشابه 500.000شانرا تا محدوده ) چونپر یها یداریخرشاروالی کابل بمنظور تامین بیشتر شفافیت  .۱.2

 طرف ضرورت شانرا به شکل دسته جمعی از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نمایند.

بعد کلیه مص  ارف را برمبنای پالن تدارکاتی و با در نظرداش  ت اص  ل ص  رفه جویی انجام از ش  اروالی کابل مکلفیت دارند تا من   .۱.۳

 ، تجملی و غیره اجتناب ورزند.مفشنخریداری اجنا  

شفافیت در اجراات، جلوگیری از  .۱.4 ست کار حفظ و مراقبت هدایت دهند تا به منظور ایجاد  ضیاع دارایی عامه و شاروالی کابل به ریا

بعد از منوقت و زمان معین اقدام و ه تطبیق بهتر قوانین و مقررات نافذه کش ور، در حص ه تثبیت احتیاج و ترتیب پالن تدارکاتی ب

 نماید.همچو اجراات جلوگیری 

س یمال ستمیس میتنظ ت،یریمد بهبودمنظور  هب .۱.5 شور را  قوانین نافذهشان احکام جراآت او در  تیرا تقو یکنترول داخل ستمیو  ک

 .نمایند آن جداً توجه رعایتمالک عمل قرارداده و به 

از ارایه  در ضمنانکشافی معضل ساحوی را حل و  یتا قبل از تطبیق پروژه ها دینهدایت فرما شعبه های مربوطشاروالی کابل به  .۱.6

کمیته مسلکی و علمی  عالوه بر آن قبل از عقد قرارداد از طریق ایجاد ها جلوگیری بعمل آیدیی در قراردادهتعدیل زمانی چند مرتب

 های انکشافی را مورد تحلیل و ارزیابی همه جانبه قرار دهند.تطبیق پروژه

 دنبال محکمه قیطر از ش  هرک بخش در را هاقباله یاجرا موض  وع تا ند،یفرما تیهدا مربوط نیس  وولم به کابل محترم یش  اروال .۱.7

 .نگردد متضرر نیا از شیب فروشات متیق سهم درک از تا ندینما

 آن قیتطب از و نموده اقدام شیتفت یعال اداره یهاسفارش قیتطب قسمت در تا ندیفرما تیهدا مربوطه یهابخش به کابل یشاروال .۱.۸

 ریتداب یداخل کنترول ستمیس هیتقو حصه در تکرار از یریجلوگ بخاطر هکذا. دهند نانیاطم نهیمع ادعیم در شیتفت یعال اداره به

 .ندینما یعمل و اتخاذ را الزم

کرایه داده شده تا برویت اسناد کرایه دهی، کرایه ماهوار جایداد اضافی به  لین ناحیه اول هدایت دهندؤشاروالی محترم کابل به مس .۱.۹

 ها بحساب عواید شاروالی تحصیل نمایند.را باالی مستأجرین محاسبه و از نزد آن

 یهاس   تگاهیا ماندهیباق زاتیتجه و لیوس   ا از مراقبت و حفاظت منظور به مربوطه یها نهاد یهمکار به کابل محترم یش   اروال .۱.۱0

 هرچه تدارکات قانون( 62) ماده( ۱)فقره حکم مطابق دهیمزا قیطر از همچنان گرفته دس   ت یرو یجد ریتداب یش   هر یهابس

سمت در و شود داده اجاره به یشهر یها بس یهاستگاهیا عاجل ستفاده و یشهر یهابس ساختن فعال ق  الزم ریتداب آن ثرؤم ا

 .ندینما اتخاذ

سوولین  .۱.۱۱ صول بلبورد ذیربط به منظور شعبه هاشاروالی کابل به م صیل بموقع عواید مح شتهاری ها و تح در محدوده لوحه های ا

 بپردازد.آن به جمع آوری  ت بهمطابقدر های منظم را روی یک پالن طرح و شاروالی مربوط، برنامه

 

 

 

 



15 
 

 اتیوال یهایشاروال  .2

 ساله همه  شیتفت یعال اداره با یهماهنگ در را شیخو شیتفت پالن یمحل یها ارگان مستقل محترم اداره یداخل شیتفت استیر .2.۱

 و یمال امور میتنظ اداره مقرره( ۱۱4) ماده حکم برطبق ش  ان اجراآت از و ند،ینما قیتطب ص  الحیذ مقامات یمنظور از بعد و طرح

 .ندینما ارسال ها یشاروال به قیتطب جهت آن قیطر از و هیارا گزارش یمحل یهاارگان مستقل اداره محترم مقام به عامه، مصارف

تا لوای ،  م امور ش  اروالی ها هدایت فرمایندش  اروالی کابل به منظور مدیریت بهتر امور و تحص  یل بموقع عواید به معینیت محتر .2.2

سی ها را مطابق حکم فق شاروالی۱02( ماده )2ره )طرزالعمل ها و پالی صو( قانون  سوولین ها طرح و بعد از ت یب جهت تطبیق به م

 ها قرارداده شود. شاروالی

سند قرارداد معیاری برای عقد قراردادهای عوایدی مچنان به منظور ادای مکلفیته .2.۳ ستأجر(  های بموقع تادیاتی جانبین )مؤجر و م

 های عواید مورد استفاده قرارداده شود.الی کابل ترتیب و در عقد قرارداددر تفاهم با وزارت مالیه و شارو

س به یمحل یها ارگان مستقل محترم اداره .2.4  شان توجه شیتفت جینتا تحقق نهیزم در تا ندیفرما تیهدا اتیوال یهایشاروال نیلؤم

 .دهد نانیاطم شیتفت یعال ۀادار به هاسفارش موقع به قیتطب از و ندینما مبذول را

 و مرجع س  االنه خرچ و دخل از نانیاطم منظور به تا دهند تیهدا اتیوال یهایش  اروال به یمحل یهاارگان مس  تقل محترم اداره .2.5

 ختم در ها یش اروال یهاخانهلیتحو از ها،خانهلیتحو میتنظ نامه ماتیتعل احکام مطابق س اله همه هاخانهلیتحو موجود تیوض ع

صم جهت آن گزارش و آورد بعمل یموجود یمال سال س ن،یا بنابر. گردد هیارا اعطا آمر به یینها میت  جهت در هایشاروال نیلؤم

 نظارت و کنترول هایش  اروال روزانه امور از همواره و دهیبخش   تیتقو را یداخل کنترول س  تمیس   عامه یهاییدارا از ثرؤم اس  تفاده

 .آورد بعمل

را  است دهیگرد غصب اشخاص و افراد توسط که یها دادیجا تا دهند تیهدا زیگرد شهر یشاروال به یمحل یها ارگان محترم اداره .2.6

 یدادهایجا و بیترت را امالک ثبت سیتابید دادها،یجا حفظ یبرا و س  اخته خارج آنها تص  رف از یتیامن یها ارگان با یهمکار در

 و یمحل یها ارگان مستقل اداره در آن مربوط اسناد یکاپ کی دادهایجا شتریب تیمصؤن جهت در و ندینما یگذار کود را یشاروال

ستر عدم صورت در همچنان. شود حفظ مربوطه تیوال ست از شان یهادادیجا دادا شخاص د صب، ا صب غا ستر جهت نیغا داد ا

 . گردند یمعرف ییقضا و یعدل مراجع به دادهایجا

سا .2.7 ستقل ارگانهای محلی به م صناف را که درؤداره م شهر جالل آباد هدایت فرمایند تا تمام ا شاروالی  ش لین  هر جالل آباد سط  

ها را به حساب ون محصول خدمات شهری، محصول لوحه( قان4شماره ) ثبت دیتابیس نموده و مطابق احکام ضمیمه فعالیت دارند

سو صیل نمایند. به منظور جلوگیری از  شاروالی تح ساب عواید  صنف، به ح شاروالی از تاریخ فعالیت هر  تفاهم در تفکیک  ءعواید 

صول لوحهمناب صول بلبوردع عوایدی، منبع عواید مح صناف و  مح شامهای ا شاروالی ها به طوری جداگانه  ساالنه عواید  ل پالن 

 گردد.
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 ارزش افزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هی: ریاست پیگیری یافته های تفتیش و گزارشدترتیب کنند 

(کیفیت)کیفی از نگا  

در و مق ررات ناف ذه ق وانین رعای ت ازحصول اطمینان 
فعالیت ها و اجراات شاروالی ها

تش  خیص ن  واقص و کاس  تی ه  ا و ارای  ه س  فارش ه  ای 
اص  الحی جه  ت تقوی  ت سیس  تم کنت  رول داخل  ی در 

شاروالی ها

هایپیشکتصفیهوعوایدتحصیلازاطمینانحصول
مربوطمقرراتوقوانینطبق

وعادیبودجهموثراستفادهازاطمینانحصول
انکشافی

هایشاروالمقرراتوقوانینرعایتتفتیشگزارشارائه
ومتحکجانبازپیگیریوجرگهولسیبهتدقیقجهت
.ذینفعانوشهروندانبهگزارشارایهونشرهمچنانو

(کمیت)از نگا  کمی

رای ه، صورت سنجش و تحصیل عواید محصول صفایی، ک
حق االجاره و سایرموارد در شاروالی ها

صارفاتی  تصفیه و تحصیل باقیات ماضیه عایداتی و م
در شاروالی هاصورت گیرد

به ارزیابی چگونگی اجراآت مراجع درجهت تصفیه
موقع پیشکی های محسوب ناشده



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  شیتفت یعال ۀادار

شهروندان یبرا هایشاروال شیگزارش تفت  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

میهست یحسابده و تیشفاف به متعهد ام  


