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 1قاسم علی صداقت                                                                                                                              

 

  چکیده

 آید،مختلف دارد و شاهرگ حیاتی انواع توسعه و پیشرفت به حساب میبر مسایل به دلیل تأثیراتی که مسایل مالی  

امور مالی ارزیابی  بر از اهمیت خاص برخوردار است. ازاین رو، انواع نظارت اداری در تحقیق حاضر نظارت بر آن

داده شده ارت اداری، رویکردها و خروجی نظارت اداری جواب های معین در زمینه انواع نظشده است و به پرسش

است. همین طور نقاط قوت و ضعف نظارت اداری درون سازمانی، برون سازمانی و نظارت سلسله مراتبی در مصادیق 

نظارت رئیس جمهور، وزرا، ادراه کنترل و تفتیش داخلی و نظارت اداره عالی تفتیش ارزیابی شده است. در این تحقیق 

ه صورت و مسلکی ب یداخلی واداره عالی تفتیش از منظر تخصص نظارت اداری در دو مصداق اداره کنترل و تفتیش

 انواع نظارت اداری در نظم حقوقی افغانستان منفی تلقی ،اما از نظر خروجی و کارگزارکلی مثبت تلقی شده است، از 

 اندازی خوبی ندارد. در آینده نزدیک نیز خروجی نظارت اداری در انواع مختلف چشمشده است. 

 یواژگان کلید

 نظارت اداری، نظارت اداره کنترل و تفتیش داخلی، اداره عالی تفتیش، امور مالی و بودجه، انواع نظارت
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ن  دلیل است و به همیبسیار مهم  ینظارت مطلوب و مناسب بر اجرای قانون همانند  قانون مناسب در بخش اقتصاد دولت

ون تواند کارساز باشد و بدقانون خوب به تنهایی نمیترین موضوعات حقوق مالی است؛ چرا که مهم از قانون بودجه

م نا نظارت بر بودجه از سیستاز سوی دیگر بنا به دلیل یادشده ای روی کاغذ خواهد بود. ضمانت اجرا صرفا نوشته

سیستم نا متمرکز با توجه به اهداف و پیامدهای سیاسی و حقوقی الزم و ضروری است. نظارت کند. متمرکز پیروی می

صرف کند تا اطمینان الزم از درست مه دلیل اهمیت باید نا متمرکز باشد و نهادهای مختلف باید بر بودجه نظارت میب

 به همین خاطر نظارت بر بودجه تابعو میل اموال عمومی پیشگیری شود. و از حیف  هشدن بودجه حاصل شد

 بربودجه در نظماداری  با عنایت به مطلب یادشده در این نوشتار از انواع نظارت است.  نظارتی  های متنوعمکانیزم

ونه است و جه چگدهای معین از قبیل نظارت اداری بر بوحقوقی افغانستان بحث خواهیم نمود  بناست به این پرسش

 داریا ی و کارآمدی نظارتهای یادشده کارایبه اضافه پاسخ به پرسشکند؟ ین نوع نظارت را اعمال میچه نهادهای ا

است که در این  تحقیق مدنظر خواهد بود و فرضیه تحقیق بر آن است که از نظر مقررات  بر بودجه نیز از مسایلی

های جدی وجود دارد که باید چالش ،داریم و اما از نظر کارگزاران اجرای نظارت بر بودجه مشکل کمتر نظارتی ما

 )اداره کنترل و تفتیش داخلی( این نوشتار دو نهاد که نظارت اداری درون سازمانیدر برای آن راه حل ارائه کرد. 

 های مختلفبر بودجه را به عهده دارند، موضوع بحث خواهد بود و رویکرد )اداره عالی تفتیش( وبرون سازمانی

گهی خروجی واننظارت در آن دو بررسی خواهد شد و همین خروجی نظارت در عمل هم مدنظر ما خواهد بود. 

 نظارت اداری در این تحقیق مدنظر خواهد بود که در وضعیت فعلی بسیار ضعیف تلقی شده است. 

ر شود و دهای عمومی برآورد میریزی مالی است و سندی است که در یک قسمت آن هزینهبودجه نوعی برنامه       

 ،. بودجه دولت به صورت مرسوم و متداولگرددبینی میقسمت دیگر آن منابع الزم جهت تأمین این مخارج پیش

یک  برایهزینه و در آمدهای دولت و موارد مصرف آن  به عبارت د یگر و شود بینی مییک ساله پیش ایدروهبرای 

 شود. مشخص می سال

 نحرافاتا از جلوگیری و برنامه با عملیات تطبیق منظور به که است اقداماتی مجموعه» از عبارت بودجه بر نظارت

در  2«.ردپذیمی صورت ی،لتماحا انحرافات تصحیح و برنامه در شده تعیین هایدفه به نسبت دولت مالی عملیات

 نترلک از سوء استفاده از قدرت است و عبارت از یریکنترل قدرت و جلوگ ینظارت به معنا یحقوق عموم اصطالح

 یاز باق اننیحصول اطم  آن تیکه غا گرید ینهاد حکومت ایمقام  یاز سو ینهاد حکومت ایمقام  کیاقدامات  یو بررس
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 یۀ: عملشیتفت»آمده است: تفتیش  در ماده سوم قانون اداره عالی 3.است یدر حدود و ثغور قانون ادشدهیماندن اقدامات 

 و یمال یها طرزالعملی داخل شیگزارشات تفت ها،صورت حساب عملکردها، الت،معام ینیو ع منظمی بازرس

 ااز صحت آنها ب نانیاطم است، جهت حصول اسناد ریو سا یکیمعلومات الکترون و اطالعات ستمیس ،یحسابدار

ه است که طی آن ریزی شدنظارت فرایندی برنامه «.نوناق نیپنجم ا ۀمندرج ماد مراجعی مال یهاحساب صورت

رد یا کگیرد تا میزان انطباق علمتحلیل قرار میآوری و مورد تجزیه و مجموعه اطالعات مربوط به یک مجموعه جمع

های حاکم بر آن مجموعه تشخیص داده شود و در ابطهها، ضها، قانون، برنامههابا هدف( هامغایرت عملکرد )یا هست

 صالح عمکردها برنامه ارائه گردد و قانون شکنان به نهادهای عدلیهای و انهایت پیشنهادهای الزم برا حذف مغایرت

 و قضایی معرفی گردند. 

تواند بسیار متفاوت باشد؛ تطبیق عملیات و اقدامات دولت با بودجه  با بندی میاهداف نظارت بر اساس نوع بودجه 

های ص انحراف و عدم انحراف دولت از بوجه مصوب و تعیین انحراف و عدم انحراف دولت از هدفیهدف تشخ

 اره عالیاهدافی که در قانون ادتعیین شده و هم چنین معرفی متخلفان به مراجع قضایی و شبهه قضایی و مجازات آنان. 

مطابقت . 2د و مصارف بودجه ادارات دولتی؛ تحقق عوای 1» آل است:بینی شده است نیز بسیار عالی و ایدهپیشتفتیش 

تفاده اس آن از ایداشته و  اریعامه را در اخت یدارائ ایکه پول  مراجع ریو سا یادارات دولت یحساب و یمال یهاتیفعال

 عامه را یدارائ ایپول  کهعی مراج ریو سا یدولت ادارات یدر حسابده تیشفاف. 3ی؛ نیتقن اسناد با احکام ندینمایم

حصول . ۵؛ شیکنترول و تفت قیاز طر عامه یهاییحراست از دارا. 8؛ ندینمایم استفاده از آن ایو  داشته اریدراخت

از آن  ای و دارند اریعامه را در اخت وجوه که یینهادها ریسا یهاتیفعال بودن یو اقتصاد ییت،کارایاطمنان از مؤثر

نادرست  یهاتیفعال ریو سا یاقتصاد ریو غ دیمف ریمؤثر، غ ریغ ،یقانون ریغ یهاتیفعال یشناسائ. ۶؛ کنندیاستفاده م

قانون اداره عالی تفتیش پیدا است، نظارت همان گونه که از  8«نواقص آنها. صالحا شنهادیو پ یو اقتصاد یحساب ،یمال

 های مختلف صورت گیرد. ادارعالی تفتیش، اهداف چندگانه را نام برده است و ازاین رو، نظارت باید با رویکرد

 و دید اویهز به بندی تقسیم شیوه و کرد بندی تقسیم مختلف و متعددهای زاویه از توانمی را بودجه بر نظارت

 از که د،باش نظارت زمان وقوع حسب بر است ممکن بودجه اجرای بر نظارت بندی تقسیم :دارد بستگی آن اهمیت

 رنامهب یک شدن اجرایی از قبل یا نظارت. برد نام توانمی نهاییو  اجرا حین در مقدماتی، نظارت نوع سه از نظر این

 از لقب نظارت به توانمی را بودجه اجرای بر نظارت بُعد این از. خاص ای برنامه اجرای از بعد یا و حین در یا و است
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 ماهیت حیث از کنترل، و نظارت است ممکن .کرد تقسیم اجرای، از بعد و بودجه اجرای حین بودجه، اجرای

 اییقض اداری، نظارت به منظر، این از که داد، قرار بررسی مورد دارند، عهده به را کنترل و نظارت که سازمانهای

 توانمی اسیسی و قضایی مالی، کنترل و نظارت قالب در را بندی تقسیم همین یا و نمود، اشاره توانمی پارلمانی و

و امور مالی مورد بحث خواهد بود؛ یعنی نظارت  شتار صرفا نظارت اداری  بر بودجهاما در این نو .کرد عنوان

 اداره کنترل و تفتیش داخلی و نظارت اداره عالی تفتش. 

 نظارت اداری دورن سازمانی الف(

در این نوع نظارت، نظارت شونده و نظارت کننده هر دو در یک سازمان قرار دارند. نظارت شدید است و ضمانت 

خروجی این نوع نظارت عالوه بر معرفی به نهادهای عدلی و قضایی، اجرایی آنها هم به آسانی قابل اعمال است. 

 تواند باشد. ابطال، اصالح و تعلیق یک عمل می

 . نظارت سلسله مراتبی 1

.  سازمان ها و اشخاص مرکزی نسبت به و احدهای وابسته خود اعمال 1در این نوع نظارت چند چیز دیده میشود: 

. 8. نظارت کننده و شونده دارای شخصیت حقوقی واحد است؛ 3ی بر تبعیت است؛ . نظارت و رابطه مبتن2کند؛  می

. نظارت شونده به عنوان واحد متمرکز نیز حق شکایت بسیار محدودی بر ضد 8 و روابط طولی یا عمودی است؛

نصب و  تواند اصالح، تعلیق و ابطال یک عمل، عزل وخروجی این نوع نظارت می ۵سازمان واشخاص مرکزی دارند.

  ۶تواند باشد.اعمال مجازاتهای اداری می

 جمهور . نظارت رئیس1-1

نظارت رئیس جمهور بر قو مجریه از مصادیق نظارت اداری از نوع سلسله مراتبی است. به همین خاطر در قانون 

مسؤلیت  ای خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه...وزراء از وظایف مشخصه»بیان شده است:  77اساسی در ماده 

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور »قانون اساسی آمده است که:  71و در ماده  «دارند.

از این باب نیز رئیس بر فعالیت مالی وزرا باید نظارت نماید.  از  این رو، رئیس حق عزل و « نماید...اجرای وظیفه می

 7نصب مقامات عالی اداری را دارد.

جمهور بر قدرت اجرایی و وزرا نیز  مطلوب نبوده است.  به رغم  حیف و میل اموال عمومی موارد نظارت رئیس 
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کم دیده شده است که رئیس جمهور مقامات عالی را به دلیل حیف و میل اموال عمومی یا مصرف نکردن درست 

 قوقی و اداری. های مقامات عمومی دلیل سیاسی داشته تا حبودجه عزل کرده باشد. بیشتر عزل و نصب

از طرفی رئیس جمهور مسؤل اجرایی قانون اساسی و مراقبت آن است و از این جهت درا مور مالی و بودجه باید 

ت از ا در حوزه مراقبریاست جمهور پاسخگو باشد و این پاسخگویی مستلزم نظارت بر امور مالی و بودجه است. ام

وئیس جمهور ناکام بوده است. نه تنها رئیس جمهور نظارت مؤثر اداری مالی هر دو رجرای مواد قانون اساسی در امور ا

 بر اجرای بودجه و امور مالی ندارد که خود ناقض قواعد مالی و اصول بودجه است. 

عزل و نصب مقامات عالی بر اساس خروجی نظارت اداری نیست که مبتنی بر شایستگی یا تخلفات اداری باشد. 

قامات شوند تا ضوابط و عزل مهای انتخاباتی یا براساس روابط انتخاب میزیرا وزرا  و سایر مقامات عالی براساس وعده

 عالی نیز همین وضعیت را دارد. 

 . نظارت وزرا 1-2

ای آن نظارت بر ای در برابر پارلمان مسؤل و پاسخگو است و ازالزمهخانهدر حوزه مصرف بودجه وزارتوزیر 

تواند به صورت مناسب و شایسته پاسخگو امور مالی بودجه بر مأموران و کارمندان وزارتخانه خودد است و گرنه نمی

 مافق خود جواب بدهد. باشد. بر دخل و  خرج باید نظارت کند تا بتواند در برابر مقام 

و باید به شورای  را دارد های عامهقانون اساسی شورای وزیران مسؤلیت حفظ دارایی  7۵ماده  ۶و  8بند  بر اساس

و درنتیجه  گزارش ارائه نماید های عمده سال مالی جدیدملی در ختم سال مالی در باره امور انجام شده و پروگرام

مسؤلیت  ،بر زیر مجموعه خود بدون حق نظارت اشته باشد تا بتواند پاسخگو باشد.د باید بر زیر مجموعه خود نظارت

 و پاسخگویی معنا ندارد. 

 نظارت اداره کنترل و تفتیش داخلی )دورن سازمانی( . 2

بر طبق اصالحیه ماده شصت و یک قانون اداره امور مالی مصارف عامه، نظارت بر امور مالی هر وزارتخانه و اداره 

در حالی که بر طبق ماده شصت قانون اداره امور مالی و مصارف عامه  4عهده اداره کنترل و تفتیش داخلی آن است.به 

یه اداره در ساختار وزارت مالدر وزارت مالیه ایجاد شده بود.  یعنی  های اداره کنترل تفتیش بود کاین وظیفه به عهده

 الی و امور حسابی تمام ادارات دولتی بود. طبعا این نوع نظارتکنترل و تفتیش وجود داشت که صالحیت آن بررسی م
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که با صدور فرمان تقنینی   ۳ت آن شامل تمام ادارات دولتی بودقسم نظارت برون سازمانی بود. چون حوزه صالحی  از

نتیجه بر اساس ه نظارت درون سازمانی قرار گرفت. در قانون اداره امور مالی و مصارف عامه در حوز ۶1اصالحیه ماده 

وضوع از این مواگذار شده است.  دهااصالحیه یاد شده نظارت بر امور مالی به اداره کنترل و تفتیش داخلی وزارتخانه

توانست تمامی ادارات دولتی را کنترل و تفیش یک طرف از حجم کار وزارت مالیه کاسته و واقعا وزارت مالیه نمی

داخلی ادرات مشکالت نظارت اداری درون سازمانی را با خود تفتیش  کنترل و این امر به اداره ینماید اما واگذار

 دارد.

 های اداره کنترل و تفتیش داخلی صالحیت. 2-1

 های اداره کنترل و تفتیش داخلی در حوزه امور مالی بسیار متنوع است که در ذیل آمده است:صالحیت 

 .2 – تحت اثــرمستقیم وزارات ها وادارات یواحد ها یواقتصاد یمال یفعالیت ها یمنظم تفتیش وبررس یاجـرا. 1

 . در سیستم وزارت ها وادارات یادارات داخل یوتنظیم فعالیت ها یرهنمای

 . تنظیم پیشنهاد درباره تکامل امور کنترول وتفتیش درسیستم وزارت ها وادرات. 3

 تحت اثـردرسیسـتم وزارت هــــــا وادارات یواحد ها یباادارات تفتیش داخل یمساعــــدت میـــتودیک وعمـــل. 8

. 

د محصوالت مؤثریت تولید، تقلیل قیمت تمــــام شـــ یترتیب پیشنهادجهت ارتقا ،یبراساس نتایج تفتیش و بررس. ۵

از  ی، تأمین حفاظت ملکیت ها، جلوگیر یوجنس یسرمایه ثابت ذخایرمال ،یبشـر ی، استفــــاده بهــــتراز قـــوا

 . یوتفتیش دسپلین دولت ها ی، استفـــــاده غیرمعقول ازدارای یمصارف غـیر ضرور

 یدرآنها فعالیت مال یتحت اثـر وزارت واداراتیکه اداره تفتیش داخل یتـــرتیب فهـــرست مکمل واحــد ها . ۶

 . نمایدمی یرا تفتیش وبررس یواقتصاد

ربه لزوم مطابق پالن ونظ یتصدیها ، ادارات ومؤسسات دولت یواقتصاد یمال یفعـــالیت هـا یتفتــیش وبـــررس . 7

 . دید اداره واوامر مقامات مافوق خارج پالن

 ی، بررس یواقتصاد یمال یازمســـایـــل جــــداگــــانه فعــــالیت هـا یمـــوضوع یهـــا یتعمـــیل بـــررس. 4

 . یازتطبیق تصامیم وپیشنهادات تفتیش قبل
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نترول ، ارایه پیشنهاد جهت رفع نواقص تشخیص شده وک ینـتایج تفتیش وبررس یبــاساس تحلــیل وارزیـــابــ. ۳

 . ازتطبیق آن

 . ادارات ومؤسسات درجریان تفتیش یازاجراآت غیرقانون یجـــلوگیر یبـــرا یاتخـــاذ تصامیم قــــانون. 1۱

 . تشخیص شده یواجراآت غیرقانونمطلع ساختن عاجل مقام ذیصالح از تخلفات . 11

ارش ا دارد و در نهایت باید آن را گزداخلی بر حسب وظیفه کنترل  یک ساله رتفتیش  به هر حال اداره کنترل و

این گزارش سال مالی گذشته به حکومت در ظرف شش  ماه بعد از ختم سال مالی باید ارائه گردد. گزارش باید  .دهد

. پیشنهاد وضع 2های بودجوی؛ . تصدیق اجرائات محاسبوی مبالغ مندرج در صالحیت1»حاوی مسایل ذیل باشد: 

آن جهت معلومات عامه ی ملی گردد و بعد از این گزارش باید تقدیم شورا 11البته 1۱«جریمه مطابق به احکام قانون.

 باید نشر گردد.

ناظران در هم چنین   12نظارت اداره کنترل و تفتیش داخلی جبران خساره و تعقیب عدلی است. هایجیاز  یکی

در چنانکه  13ند؛از اجرائات غیر قانونی ادارات و موسسات پیشگیری نمای جریان کنترل و نظارت با اتخاذ تصمیماتی

 مفتشین درجــریان تفتیش بـــاآمــرین مراجع تحت تفتیش» مقرره اداره کنترل و تفتیش داخلی آمده است: 1۶ماده 

 «.نمایندبران خساره وارده اتخاذ میتدابیرالزم جهت رفع تخلفات وج

 . استقالل ادراه کنترل وتفیش داخلی 2-2

مقرره اداره و کنترل  8استقالل اداره کنتر و تفتیش داخل در برابر وزیر و آمره اداره محل تردید است. زیرا در ماده 

یستم اداره در س یـا وزارت و یازاجراآت اداره تفتیش داخل یآمراداره تفتیش داخل» تفتیش داخلی مقرره شده است:

ی داخلتفتیش  ه اداره کنترل ومقررمـــاده سوم چنین در ماده و هم «وزارت دربرابروزیرویا آمراداره مسؤلیت دارد.

 یمستقیمأ تحت اثروزیر وآمرین ادارات دولــت یبحیث واحــــد تشکیــالت یادارات تفتیش داخــــل»آمده است: 

هـرمــورد در یتفتیش وبـررس»تفتیش داخلی آمده است:  مقرره اداره کنترل و ماده دوازدهمیا در  .«نمایدفعالیت می

 «گردد.نماید اجرآ میمی یرارهبر ییا آمر اداره که مستقیمأ اجراآت ادارات تفتیش داخل و وزیر یبـه هــدایـت کتب
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 . مقرره اداره و کنترل تفتیش داخلی، ماده بیست و دوم. 12
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تواند میای است که آمر نهای افغانستان به گونهاین وضعیت در اساس نباید مشکل ایجاد نماید، اما شرایط و ظرفیت

  ند و این وضعیت در کل ادرات دولتی محسوس و مشهود است.ستقالل و بیطرفی خود را حفظ کا

 نجای. البته در ااست طرفانهیمستقل و ب یهاهو مشاور بخش نانیاطم تیفعال ینوع یداخل یحسابرسبه صورت کلی، 

اما نسبت  دیاست چرا که قرار است نسبت به عملکرد آنها گزارش نما یاتیعمل یواحدها مفهوم استقالل، استقالل از

 18ود.شیمحسوب م یشوند و در سطح دولت، وابسته و داخل یکه از طرف آنها منصوب م هیمجر قوه ارشد رانیبه مد

 یتبان نهیزم یبودن نظارت کاسته و حت یاز جد تواندیم بط اداری نزدیک آنهااو رو هنظارت کننده وشوند ییآشنا

 یدر امور مال یممکن است که مانع نظارت جد یتعصب سازمان. به خصوص که دیفراهم نما به آسانی و تفاهم را

مافوق  رانیاز مد یریرپذیو تأث هیآن به قوه مجر یو استقالل شخص ناظر و وابستگ یطرفینبود ب گرید یشود. از سو

 تیعار یدر نظارت ادار ادیبه احتمال ز ییو قضا یقانون قیدق یارهایمع ینظارت را ناکارا سازد. وانگه تواندیخود م

  ت.سیگونه ن نیا مادر عمل  لزو ینظارت ادار کهمستدل و مستند باشد  دیبا یینظارت قضا رایز. شودینم

 . نقاط قوت 2-3

ه ب تیعوامل با عنا نیتخصص و مهارت دارد که ا ،ییآشنا یادار لیمسا در این نوع نظارت در زمینهناظر  مقام

 ییو قضا یاسیبا نظارت س سهیدر مقا ادشدهیاست. موضوعات  دیمف بر نظارت رگذاریتأث اریبس یادار لیمسا یدگیچیپ

الزم  ییآشنا یدر امور مال یادار زیر لیپارلمان با مسا ندگانیو نما یچرا که قاض د؛یآین به حساب مآاز نقاط قوت 

وع از موض اشخاص که  شناخت درست است یهید و طبعا بر موضوع نظات اشراف الزم را نخواهند داشت. بدننداررا 

اظر در این نوع نظارت ننخواهند داشت. به صورت مستقیم توان انجام نظارت مؤثر و مفید را نظارت نداشته باشند، 

علی القاعده با مسایل پیچیده امور اداری و مالی آشنا است و در این حوزه باید دارای تخصص باشد و خود از نزدیک 

تیش تف وت محسوب خواهد شد. به هر حال  مفتش اداره کنترل وارزیابی نماید که خود نقطه قمسایل را تحلیل و 

 نظارت را اجرایی نماید.  ،تواند ازنزدیک با چشمان باز و آشنا با مسایلمیداخلی 

 نظارت اداره عالی تفتیش )برون سازمانی(. 3

اداره عالی تفتیش یا بررسی از نهادهای ملی است که از نظر ساختاری وابسته به هیچ از قوای سه گانه نیست و حوزه 

صالحیت آنها صرفا اموری مالی و بودجه است و فلسفه وجودی آن اعمال نظارت اداری برون سازمانی و تخصصی 
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ترین مرجع تفتیش امور مالی دولت داره یادشده، عالیاداره یادشده جز نهادهای مستقل است. از نظر قانون، ااست. 

 1۵ است.

 تفتیش  . استقالل اداره عالی3-1

ر دیک از قوای سه گانه نیست. اداره عالی تفتیش از نظر ساختاری، اداری و امور مالی مستقل است و تابع هیچ

پیشنهاد و مصرف بودجه خود مستقل است و از نظر اداری و ساختاری وابسته به هیچ از قوای سه گانه یا دیگر نهاد 

س اداره شود و معاون آن با پیشنهاد رئیدولتی نیست. صرفا رئیس اداره عالی تفتیش از سوی رئیس جمهور منصوب می

( که البته این موضوع از نظر 7انون اداره عالی تفتیش، ماده گردد )قتعیین میعالی تفتیش و منظوری رئیس جمهور 

حقوقی در جامعه نسبتا سالم ایرادی از بعد استقالل در پی ندارد. شرایطی که برای عزل ریاست اداره عالی تفتیش در 

کافی است.  (  مغایر با استقالل آن نیست و مدت تصدی هم4بینی شده است)قانون اداره عالی تفتیش ماده قانون پیش

 ( 7)قانون اداره عالی تفتیش، ماده 

 . گستردگی قلمرو نظارت 3-2

ای نظارت وسیع و گسترده دارد و هر نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده یا اداره عالی تفتیش محدوده

ا  از نظر مالی هم از این رو، حتی بخش خصوصی ر 1۶آن را دراختیار داشته باشد، تحت نظارت این اداره خواهد بود.

ی از نهادهای دولت اختیار داشته باشد.در را تواند نظارت کند، در صورتی که از بودجه عمومی استفاده کند یا آن 

یش است. تترین اداره دولتی مشمول صالحیت نظارتی مالی اداره عالی تفتشکیالت ریاست جمهور گرفته تا کوچک

 باشد. مشکل ندارد و تمامی نهادها قابل نظارت مالی از سوی اداره با شرایط یادشده میقلمرو صالحیت  و از نظر حوزه

 . تخصصی و مسلکی بودن نظارت3-2

 شیات تفتگزارش ها،صورت حساب عملکردها،ت، المعام ینیو ع منظم یبازرس یۀ: عملشیتفت»مقصود از تفتیش: 

 صولح است، جهت اسناد ریو سا یکیمعلومات الکترون و اطالعات ستمیس ،یحسابدار و یمال یها طرزالعمل ،یداخل

 با عنایت به تعریف یادشده   17.«نون قا نیپنجم ا ۀمندرج ماد مراجع یمال یحساب ها صورت از صحت آنها با نانیاطم

نی و تخصصی با ورت فش و مفتشان آن جنبه تخصصی و مسلکی دارد و مفتش باید حتما به صینظارت اداره عالی تفت

ست ، نهایی انظارت اداره عالی تفتیش در میان نهادهای ناظر اداریآشنا باشد.  و قواعد مالی حسابداریمسایل مالی، 

                                                           
 . 13۳1/ 1۱/  ۳، مصوب 8. قانون اداره عالی تفتیش، ماده 1۵
 .13۳1/ 1۱/ ۳، مصوب ۵. قانون اداره عالی تفتیش، ماده 1۶
 .13۳1/ 1۱/ ۳. قانون اداره عالی تفتیش، ماده سوم، بند اول، مصوب 17



 14مرجع دیگر حق نظارت ندارد مگر با دستور رئیس جمهور.  و

 شهای مفتصالحیت. 8-3

خاص با  وردم در ایمقرر و  شیتفت یعال ۀعضو ادار ثیبه ح قانون است که طبق احکام یملک مفتش: کارکن خدمات

در عین دارای  و شده باشد ضیتفو یو به شیتفت تیو صالح فیتوظ اداره رونیو تجربه از ب تخصص درنظر داشت

 های ذیل است:صالحیت

  ؛قانون نیا طبق احکام فیوظا ۀالنؤمسطرفانه و یانجام ب. 1

 یکیالکترون اسناد بهادار، معلومات مهرها، گزارشات، مدارک، ،یمال یصورت حساب ها دفاتر، تمام اسناد، یبررس .2

 د؛شده باش یبازرس یداخل شیآن، گرچه توسط تفت به و مرتبط شیتحت تفت مرجع اسناد ریو سا

 ۀدارو ا میجهت تنظ یبازرس و مدلل به مراجع تحت مؤجز ح،یطور واضح، صر یقانونت مشوره ها وسفارشا یۀارا. 3

 ؛آن نیومرتکب یمراجع تحت بازرس یحساب و یتخلفات مال یشناسائ .یو حساب یامور مال بهتر

 گزارش آن هیکند، ارا جابیا را یعدل بیکه تعق یصورت در اتیدر وال یرنوالسا به شیتفت ارجاع تخلفات مورد. 8 

 ؛دینما یم حاصل شیتفت انیدر جر که یمعلومات یعدم افشا  .شیتفت یعال اداره سیبه اسرع وقت به رئ

با  یها یارائد و اءیاش ریو سا طیاجناس، وسا از و استفاده عیحفظ، توز وتدارک، هیته یاز چگونگ ینیع یبازرس .۵ 

 ؛مؤثر آنها کاربرد نیارزش جهت تأم

چالش جدی که اداره عالی نظارت فقدان کارگزاران مناسب و هم  کار. تیفیک نانیاطم عملکرد از لحاظ یبررس. ۶ 

ود اما به دلیل شچنین نبود شعب کافی در سراسر کشور است. اداره کنترل تفتیش داخلی همکار این اداره محسوب می

 تواند  همکار خوب نظارتی باشد. آنکه اداره مستقل از بخش تحت نظارت خود نیست نمی

زم در نهادهای نظارتی در افغانستان خیلی آشکار و هویدا است؛ چرا که وقتی ستره محکمه در عدم توان و ظرفیت ال

برابر ریاست جمهوری و تشکیالت آن نظارت مؤثر را انجام دهد که از نظر اقتدار قابل مقایسه با اداره عالی تفتیش 

ه مؤثر بر نهادهای عالی حکومتی از جملتوان از اداره عالی تفتیش انتظار داشت که به صورت کارآمد و نیست، نمی

 . ه باشدریاست جمهوری و تشکیالت آن داشت
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از  13۳۶ال های که در سخروجی نظارت اداره عالی تفتیش چیزی نیست که بتوان به آن امید بست. چنانکه در بررسی

هشت وزارت خانه این اداره انجام داده است اصال به نتیجه بارزسی اشاره نشده است و این که چه اقداماتی را انجام 

این در حالی است که  2۱ دام نتیجه خاص اشاره نشده است.یا در بررسی حساب قطعیه دولت نیز به ک 1۳داده است. 

باشد و باید از تمامی اقداماتی خود یک گزارش جامعه تهیه مکلف به نشر گزارش ساالنه خود میتفتیش  اداره عالی

اده از سوی دیگر در مواردی این اداره گزارش د( ۶بند و در اختیار مردم قرار دهد. )قانون اداره عالی تفتیش ماده 

 هر چند. پرونده در سارنوالی انبار شده استاند و هزاران است، مراجع قضایی و عدلی به وظایف خود عمل ننموده

 بهاما  رند؛یگقرار ب ییو قضا یعدل قیو تحق گردپی مورد هاهرسان گزارش در شده مهمنتظر اند تا افراد مت یر عمومافکا

 درمه حکو ستره م یارنوالیلوسا،  تفتیش عالی اداره جمله از فساد با مبارزه رصهدر ع مسوولنهادهای  که رسد می نظر

د ریاست ساحوی محدو ری این اداره در والیات چند. از نظر ساختادکنن یم اهیکوت تهمم اسناد افراد یبررس نهزمی

 تواند حوزه صالحیت خود را به خوبی پوشش دهد و به تعداد کافی مفتش  داشته باشد. دارد که نمی

 امور مالی رویکردهای نظارت اداری بر. ۴

ش یتفتنظارت و و چند نهاد آن را به عهده دارد، کندهمان گونه که نظارت امور مالی از سیستم نا متمرکز پیروی می

جامد تواند به نتایج خوب و مناسب بیانیعنی رویکرد واحد نمینیز با رویکردهای چندگانه امروزه مرسوم و رایج است. 

بینی شده است. این موضوع به خوبی از کشورها از جمله افغانستان رویکردهای مختلف پیشو از این رو در اکثر 

فتیش ت های که اداره عالیاز محتوای گزارشقابل استنباط است. اهدافی اعالمی ماده سوم قانون اداره عالی تفتیش، 

 ش عملکرد ادرات دولتی، به خوبی پیدا است که تفتیش عمکرد با رویکردهای مختلف انجام شده است.یاز تفت

(https://sao.gov.af/dr)   
های مطرح شده پرسشاز اهدافی که درصدر این گزارش مربوط به وزارت اقتصاد آورده شده است  و همین طور 

اداره عالی بررسی، گزارش بررسی عملکرد وزارت اقتصاد، )به خوبی حاکی چندگانگی رویکرد تفتیشی است. 

( در صدر گزارش یادشده به رویکرد اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت 13و   1صص 13۳۵ - 13۳3ها عملکردها سال

 (1همان، ص) .اشاره شده است

های با عنایت به قانون اداره عالی تفتش، نظارت بر امور مالی از سوی اداره عالی تفتیش باید با رویکردها و منظر

مختلف انجام شود. در ماده دوم قانون ادراه عالی تفتیش اهداف چند گانه را اعالن نموده است و به خوبی پیداست 

                                                           
 . ۳، ص13۳۶ش شماه اول، سال یتفت، فصلنامه  اطالعات و ارتباط عامه آمریت تفتیش یارگان نشراتی ادارۀ عال.1۳
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مطابقت . 2. تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی؛ 1 »شد. که تمامی موارد یاد شده باید در بازرسی مد نظر با

 ندینمایتفاده ماس آن از ایداشته و  اریعامه را در اختیدارائ ایکه پول  مراجع ریو سا یادارات دولت یحساب و یمال یتهایفعال

 داشته رایدراخت عامه را یدارائ ایپول  کهعی مراج ریو سا یدولت ادارات یدر حسابده تیشفاف. 3ی؛ نیتقن اسناد با احکام

 ت،یحصول اطمنان از مؤثر. ۵؛ شیکنترول و تفت قیاز طر عامه یهاییحراست از دارا. 8؛ ندینمایم استفاده از آن ایو 

. ۶؛ نندکیاز آن استفاده م ای و دارند اریعامه را در اخت وجوه که یینهادها ریسا یهاتیفعال بودن یو اقتصاد ییکارا

 یو اقتصاد یحساب ،ینادرست مال یتهایفعال ریو سا یاقتصاد ریو غ دیمف ریمؤثر، غ ریغ ،یقانون ریغ یتهایفعال یشناسائ

 21نواقص آنها. صالحا شنهادیو پ

 تخصصی بودن  . ۱-۴

ف یش تخصصی بودن آن است که برخالتو کنترل و تفتفتیش  از جمله نکات قابل دقت در نظارت اداره عالی

 مامور  مفتش:»آمده است:  3نظارت سیاسی و قضایی که این گونه نیست. چنانکه در قانون کنترل و تفتیش آمده ماده 

آمده است:  2بند  3ماده تفتیش  یا در قانون اداره عالی.« دهدمی انجام را وتفتیش امورکنترول که است مسلکی

خاص  وردم در ایمقرر و  شیتفت یعال ۀعضو ادار ثیبه ح قانون است که طبق احکام یملکمفتش: کارکن خدمات »

به همین خاطر « شده باشد. ضیتفو یو به شیتفت تیو صالح فیتوظه ادار رونیو تجربه از ب تخصص با درنظر داشت

تجربه کاری باید  مقدم است و از شرایط مفتش آن است که سند لیسانس به باالتر داشته باشد و اقتصاد و حقوق بر بقیه

بدیهی است که در این نوع کنترل دقت زیاد  22سال باید داشته باشد. ۵کم به مدت دست در  امور مالی و حسابداری

  باید وجود داشته باشد.

 رعایت قانون . ۲-۴

اصل حاکمیت قانون از اصول مسلم حقوق مدرن است که قدرت را محدود به قانون ساخته و هیچ کسی فراتر از 

( در حقوق ultra vires)و    intra vires) )ایبر مبنای اصل حاکمیت قانون است نظریهقانون نخواهد بود. 

کند. از این رو، یکی از رویکرد در نظارت اداری شکل گرفت و بر اساس آنها تخلفات اداری معنا و مفهوم پیدا می

اداری بر امور طبعا بحث رعایت و عدم رعایت قانون در امور مالی بودجه است که بسیار اهمیت دارد که در نظر 

 فرایندی و همین طور نظارت قضایی نیز جایگاه بسیار برجسته دارد. 

                                                           
 . 13۳1/ 1۱/ ۳. قانون اداره عالی تفتیش، ماده دوم، مصوب 21
 . قانون اداره عالی تفتش، ماده ششم، بندهای دوم و سوم. 22



رعایت قانون ومقررات است و مقصود از قانون در این جای معنای عام آن تفتیش  رویکرد دیگر دراز این رو، 

است. این رویکرد در قوانین مختلف و گزراشات اداراه عالی تفتیش وجود دارد. چنانکه در یکی از مد نظر 

 مقررات، قواعد و ن،یقوان ایآ»از وزارت اقتصاد درا مور تدارکات آمده است: تفتیش  های اداره عالیپرسش

و  تیرموث ت،یاقتصاد یبا نظر داشت اصول اساس د،ینما یم تیریوزارت را مد یتدارکات ستمیکه س یریدسات

)اداره عالی بررسی، ریاست بررسی عمکرد  (؟ریخ ایاست،  دهیها و تدارکات اجرا گرد یداریدر تمام خر تیدیمف

.( یا در قانون اداره عالی تفتیش 13ص ، 13۳۵ -13۳3های و محیط زیست، بررسی عملکرد وزارت اقتصاد، سال

یا در قانون کنترل و تفتیش های غیر قانونی ذکر شده است. شناسایی فعالیت ۶بند  3یکی از اهداف آن در ماده 

وبودجه  لیتشک بینافذکشوردرترت یواقتصاد یمال نیقوان تیازرعا یبازرس ـ2آمده است:  2بند  11داخلی در ماده 

د درمور شیعاجل به اداره ء کنترول وتفت شنهاداتیپ میتقد -»همان قانون آمده است:  7بند  1۵ماده یا در .« ادارات

 .« انددهیورز تخلف ،یرقانونیمصارف غ سؤاستفاده واب که یکارکنان واشخاص

نظارت با رویکرد رعایت قانون موجب خواهد شد که تخلفات مالی ادارات دولتی مشخص گردد. زیرا قانون 

را مشخص نموده است. در نظارت  ای آنپیش همه چیز را به ویژه عمل و بودجهشابودجه و سایر قوانین امور مالی پی

با این رویکرد باید دقت صورت گیرد که قانون رعایت شده یا خیر؟ در صورت عدم رعایت قانون ممکن است که 

 نهادهای اداره کنترل و تفتیش داخلی و اداره تخلف و جرم محقق شده باشد که قابل تعقیب عدلی و قضایی است و

تاده باشد. فملکف به معرفی افراد ناقض قانون هستند در صورتی ک تخلف و یا جرمی احتماال اتفادق اتفتیش  عالی

خروجی نظارت با رویکرد قانون اساسی باید در صورت وقوع تخلف و جرم به یکی از ضمانت اجراهای اداری، 

با رویکرد رعایت قانون تفتیش  پس هدف ی گردد و گرنه نظارت خروجی نخواهد داشت.کیفری و مدنی منته

 اند.همشخص شدن قانونی بودن عملکردهای مالی دولت و برخورد با کسانی است که منطق با قانون رفتار ننمود

 وری، کارآیی و کارآمدیبهره. ۳-۴

وری هرهها صرفه جویی شود و ببه مصرف میرسد باید اقتصادی باشد. یعنی در هزینه را که نهادهای دولتی ایبودجه

در استفاد از بودجه وجود داشته باشد و مصرف بهینه باشد. از طرفی به تناسب بودجه مصرفی اهداف نیز محقق گردد 

نانکه در چبینی شده است. ر قوانین کشور پیشدو کیفیت اهداف نیز از اهمیت زیاد برخوردا است. این رویکردها 

 یبازرس. 8  هایی، مصارف ، واستفاده بهترازدارا دیعوا یبازرس ـ3»آمده است:  11قانون کنترل و تفتیش در ماده 

قانون یادشده  1۵یا در ماده « آنها تیوتکامل فعال تیدرکار، مؤثر یبه منظورهم آهنگ یداخل شیاجراآت ادارات تفت



کار، مطابق  قیتطب یامتحان یها یری، اندازه گ دی( پروسه ) تول هیدرعمل یدیمحصوالت تولکنترول . 11 »آمده است: 

 نانیعملکرد از لحاظ اطم یبررس.  4» شیتفت یکردهایاز رو یکیتفتیش  یدر قانون اداره عالیا  «ت.یفیک پالن وکنترول

آمده است: تفتیش  قانون اداره عالی 3در ماده یا (  11تفتش، ماده  یشده است. ) قانون اداره عال یادآوری« کار تیفیک

 و دارند اریعامه را در اخت وجوه که یینهادها ریسا یتهایفعال بودن یو اقتصاد ییکارا ت،یحصول اطمنان از مؤثرـ ۵ »

 یهاتیعالف ریو سا یاقتصاد ریو غ دیمف ریمؤثر، غ ریغ ،یقانون ریغ یهاتیفعال یشناسائ -۶دکننیاز آن استفاده م ای

 نواقص آنها. حاصال شنهادیو پ یو اقتصاد یحساب ،ینادرست مال

طبیعی است که در نظارت اداری که تخصصی و مسلکی است کارآیی و کارآمدی هر دو مدنظر است و به هر دو 

باید توجه شود. هم باید تشریفات اداری رعایت گردد و هم نتجه حاصله مهم است. زیرا از یک طرف عدم رعایت 

مهم است و عامل اصلی تشریفات  شود و مراحل و فرایند به همین خاطرتشریفات اداری خود تخلف محسوب می

اداری یک سری مصالح اساسی که بر اساس آنها تشریفات اداری در نظر گرفته شده است. از طرفی بودجه ما عملیاتی 

است و دست کم باید دید در عمل چه مقدار از کارها انجام شده است و چه میزان انجام نشده است. میزان بودجه 

ه است و باید آن عمل انجام شده باشد و گرنه بدان معنا خواهد بود که اموال عمومی برای عمل معین اختصاص یافت

کیفیت عمل انجام شده از نظر استندردهای رایج نیز بسیار مهم است و گرنه پیامدهای بسیار حیف و میل شده است. 

 بعد از ساخت و غیره.. منفی زیاد دارد؛ از قبیل خطر جانی، سرعت استهالک، نیاز به ترمیم در مدت زمان کم 

 بر امور مالیاداری های ساختار ـ کارگزار و نظارت نظریه. ۵

 ایه در بارهک هایافغانستان از میان دیدگاهپرسشی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که در 

 است، کدام یک مناسب است؟ با توجه به شرایط موجود تأکید بر کدام رویکرد و دیدگاه  زار ابراز شدهکار گـساختار 

  باشد؟باید 

ازمیان رویکردهای سه گانه در حوزه ساختار گارگزار باید تعامل ساختار کارگزار را مورد توجه قرار دارد که از 

کارگزار محور را اصال قبول کرد، چرا که بسیاری توان رویکرد از دیدگاه گیدنز مورد قبول است. در علم حقوق نمی

 گرییباز در واقع ، کارگزاردر رویکرد کارگزار محور ،پیش تعیین شده است. ز قواعد نظارت و تشریفات آن پیشاا

 23.ندکیتالش م رییتغ جادیو به منظور ا ندیبینم های ساختارچارچوب رشیاست که خود را محکوم به پذ

که  یرازنزدیک است.  یابی گیدنزساختبه دیدگاه ل حقوقی، با عنایت به مفاهیم و اصواز این منظر علم حقوق 
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. است تیحمامورد  یدر علوم اجتماع 2۵رمدانقانو ییگرا میاز تعم 28یانهل گراک ندیی، برآساختارمحور کردیرو

، یعلم نیوانق کرد،یرو نیا مطابق. کندحمایت می « ؟گرندیهمه مشابه همد ایآ»از پاسخ مثبت به سؤال ییگرامیتعم

ت بندی ر، صوعام و به تبع آن نیکشف قوان ازمندین باشد، یواقعاً علم نکهیبرای ا یشکل عام دارند و علوم اجتماع

. از یک طرف ما آن مهم است و هم ساختار در هم کارگزار  2۶.هستند یانسان رفتارهای یدرباره برخ ییهاینیبشیپ

ری به نام ااند و در اختیار کارگزتعریف شدهاصل حاکمیت قانون و تشریفات اداری را داریم که ساختارهای از پیش 

چنین میان مقامات ناظر سلسله مراتب اداری وجود با دقت تمام مشخص نموده است. هم و مسیر نظارت رامفتش نیست 

نار دهد. از سوی دیگر مفتش در کنترل وتفتش داخلی بیشتر خود را نشان میدارد و به ویژه این موضوع در اداره ک

های اختیاری است که به او قدرت مانور و مدیریت مناسب نظارت های اجباری دارای یک سلسله صالحیتصالحیت

 مسایل جزئی دست مفتش باز است.  برخی پذیری وجود و دردهد. در قانون هم انعطافو تفتیش را می

ا روی این نکته باید دقت نمود که بیشترین ایرادات در افغانستان متوجه عامل و کارگزار است، کرچه ساختارهای ام

های آن موجب شده است که ساختار مناسب حقوقی هم خالی ازایراد نیست اما عدم تربیت درست کارگزار و چالش

القی و انسانی را در آستانه های اخزیر ساختجنگ و ویران شدن چهل سال سودی چندانی برای ما نداشته باشد. 

نیست  رنابودی سوق داده است به گونه که حتی ساختارهای دینی هم درا ین کشور شکستانده شده و کسی به آن وفادا

ها از جمله حوزه نظارت مالی بنا بر این در این برهه زمانی از تاریخ درهمه حوزهمدرن.  چه رسد به ساختارهای حقوق

دچار مشکل  اکارگزاران نظارت اداری بر بودجه اکثرماندن کارگزار هستیم. سازی و سالمزمند تأکید بر سالمتاما نی

عالی  خلی و اداره عالی تفتیش.  وزراء و مقاماتداتفتیش  است از شخص اول ممکلت گرفته تا مفتشان اداره کنترل و

رئیس جمهور چه مقدار در مبارزه با فساد  شدند؟! اند، عزل یا محاکمهکه فساد مالی و پولشویی را مرتکب شده که

از این رو، ساختارهای حقوقی مبرم از خود نشان داده است؟!  و اراده سیاسی محکم و ای جدی بوده مالی و بودجه

کارگزارا نظارت در سطح کلی و کمی برخوردار است.  هاینظارت اداری بر بودجه در مقایسه با کارگزار از چالش

اند و در نتیجه هزینه و پیامد حیف و میل درآمد ملی زیاد ازجمله نظارت اداری بر امور مالی خود بخش از مشکل

جمله معروف کرزی را نیست تا افراد را ودار به دوری از آن نماید و یکی از عوامل اصلی آن چالش کارگزار است. 

 یبه شکل یزکر یآقا»کرد. دانند که مرتکبان فساد مالی را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان مییگر میهمه د
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 نیبود که ا گفته یهایاز سخنران یکیهم نبود. او در  ییدهیپوش زیچ نیو ا کردیم تیرا حما یو مال یاقتصاد یایماف

به مصرف برسانند بهتر در داخل افغانستان کار کنند  گرید یخود را در کشورها یدزد یهاکه پول نیا یجاافراد به

نگاه  یپنداشته شود. وقت تواندیکردن فساد در کشور م یکردن و اهل یبوم ییبه گونه نیا .بسازند الیو ساختمان و و

در  یو ادار یمبارزه با آن سخن گفت. فساد مال جیاز نتا توانیباشد، بدون شک نم نیبه مساله فساد چن هیافراد بلند پا

خاموش  یونامس یعنی نیپرداخت و ا رشوه دیکار کوچک هم با کی یاجرا یافغانستان چنان گسترده است که حتا برا

این نوع نگرش کسی است که مسؤل مبارزه فساد مالی  27«کند. یجامعه را از اساس متالش یروز تواندیکه م یو آرام

 و نظارت بر بودجه است. 

 های مالی ـ اداریخروجی نظارت . ۶

 دهاشد صدقیق و کارآمد اعمال میهای خروج نظارت در افغانستان به گرایش به صفر دارد؛ چرا که اگر نظارت

 شدند. از سوی دیگرود عزل و روانه زندان میعالی باید محاکمه و از مقام خ اتح مقامونفر به خصوص در سط

های اعمال شده به کاهش فساد اداری کمک ننموده است. وضعیت امور مالی تغییر و بهبود هم نداشته است. نظارت

ز سر ا اسی بوجود آمده جدی شده است وهای سینظارت بر پولشویی و بلوکه کردن دارایی افراد هم زمانی که تنش

خیر خواهی حاکمیت قانون و مبارزه  با فساد نبوده است. ارکان استراتژی مبارزه با فساد اداری سه چیز است که هر 

 یعنی اجرای قانون، مقررات اداری و مجازات مقامات فاسد دولتی.   وجود ندارد؛سه درافغانستان عمال

بازدارندگی داشته باشد و اشخاص و افراد نزد مراجع خروجی که بعد تفتیش  های اداره عالیبا نگاهی با گزارش

ها ههای عملکرد وزارتخان، مجموعه گزارششود. اداره عالی تفتشقضایی و عدلی معرفی شده باشند کمتر دیده می

چنانکه در جمع نظارت بر تدارت وزارت دفاع در نهایت به عدم مؤثریت اشاره اما اینکه مبالغی حیف و میل شده 

این گزارش آمدهه است:  222باید به مراجع قضایی و عدلی معرفی شود سخنی به میان نیامده است. در صفحه است و 

 نیقوان طرزالعمل ها, رهنمود ها و تیهمچنان نظر به مالحظه اسناد، مصاحبه ها و معلومات ارائه شده، با وجود موجود

 ؤثرم متذکر به گونه مکمل و نیاست که قوان دهیباعث گرد زین لیذ میعلل و عال ،یدر خصوص امورات تدارکات

 .را برآورده سازد ینگردد ، تا اهداف مطلوب وزارت دفاع مل قیتطب

 .و مقررات نیضعف در درک قوانـ 

 .یو کارمندان مسلک نیمتخصص تیعدم موجود   -
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 .یتیامن یها ینگران  -

 ات وزارت محترمتدارک ستمیس که گرددیم یریگ جهینت نیچن شیتفت یها افتهیبا در نظرداشت ملحوظات و  بناً

  )(https://sao.gov.af/dr    24«.باشد یخاص برخوردار نم تیاز مؤثر یمل دفاع

د باید شونهای قانونی ضمانت اجرایی آنها است که هرگاه نقض میهای برجسته قواعد حقوقی و گزارهاز ویژگی

با قواعد اخالقی تفاوت نخواهد کرد. ضمانت اجرا هم جنبه تنبیهی ناقض با ضمانت اجرای بیرونی روبرو گرد و گرنه 

های ارتکاب تخلفات و جرایم که هزینه شد و مجازاتی دارد و هم جنبه بازدارندگی و ضمانت اجرا موجب خواهد

یه حاشباال باشد و در جامعه که متخلف و مجرم مجازات نشود بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و مجرمان و متخلفان 

ای با مرتکبان و متخلفان برخورد قانون صورت امنی خواهند داشت و باعث عبارت دیگران هم نخواهد شد. در جامعه

 نگیرد میزان جرم و تخلف قطعا کاهش پیدا خواهد کرد. 

اص اشخ  ت خود گزارش نموده است و دیده نشده استدر سایتفتیش  از حدود ده گزارش عمکرد که اداره عالی

ی اداری و قضایی معرفی شده باشند، در حالی که مفشتان و رئیس اداره عالی مشخص مسؤل قلمداد شده و یا به نهادها

به عنوان مثال گزارش عمکرد وزارت فواید عامه در بخش اعمار سرک بامیان  شوند.تفتیش ضابط قضایی محسوب می

قضایی یا اداری دیده  ارش است اما کدام ارجاع به مراجع عدلی وشود واژه مشاهده و سفمیدیده هرچه  13۳8درسال 

های طرف قرارداد دیده شده است. )اداره عالی تفتش، این درحالی است که تخلفات متعدد از سوی شرکتشود. نمی

ساختمان  AFG  (82۱۱22نمره ) مربوط به پروژه شیتفت یها افتهی، 13۳8عملکرد و محیطی، سال تفتیش  آمریت

ی درسال های اداره عالمختلف سایت اداره عالی تفتیش( اکثر گزارش ،صفحات انیمرکز بام یال یسرک کوتل اون

شود که در متن فقط یک مورد احاله به سارنوالی دیده می 13۳۵یا در گزارش سال به همین منوال است.  ۳۵- ۳3

ال امور س یها یبازرس انیدرجر یبررس یعال ادارهلوی سانوالی: احاله شده به اداره  یای: قضا ـه»گزارش آمده است: 

ادارات در مرکز و  یعامه را در برخ یدارائ لیوم فیاستفاده وح وءس موارد گر،ید یسال ها یو برخ 13۳۵مالی 

 تری) ل 2۱77 مقدار ( ی) افغان 141،1۶۱،82۵جمعاً مبلغ (دوسیه  1۳ وارده درتعداد خساره نموده که تیتثب زین اتیوال

به  قیحقت جهت یابیوارز لیمراحل عندالموقع بعداز تحل یطر متذکره به خاط یای، قضادینما یرا احتوا م زلید لیت

 یاداره عال) است. مالحظه گزارش) قابل نیآن در (بخش ششم ا اتیاست. نوت: جزئ دهیارسال گرد یحارنوال یلو

این بدان معنا است که در سایر  (838،  ص 13۳۵یسال مال مصارف ،و مقررات نیقوان تیرعا یگزارش بررس یبررس
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امور تخلف قابل ارجاع وجود نداشته است و این کجا قابل قبول است کشوری که از نظر فساد مالی رتبه اول و دوم 

بوده  مورد قابل ارجاع آن مربوط تیل قابل ارجاع به سارونوالی 1۳طی یک سال مالی فقط همین  را دارد. یعنی در

 انیدر جر یبررس یعال اداره یرنوالسا یاحاله شده به اداره لو یای: قضا ـه»آمده است:  13۳8یا در گزارش سال است. 

 یعامه را در برخ یدارائ لیو م فیح و موارد سوء استفاده گر،ید یسالها یو برخ13۳8 یامورسال مال یهایبازرس

  ۶4۵7۵۳1۳جمعاً مبلغ (  هی) دوس دوسیه 1۱تعداد  نموده که خسارت وارده در تیتثب زین اتیادارات در مرکز و وال

 یبایوارز لیمراحل عندالموقع بعد از تحل یبه خاطر ط متذکره یایقضا د،ینمامیدالر را احتوا  2۱4۱173افغانی  و 

 ارشگز نیبخش ششم اآن در  اتی: جزئنوت.است دهیارسال گرد یحارنوال یبه مقام محترم اداره لو قیجهت تحق

 ،13۳8رعایت قوانین و مقررات )مصارف( سال تفتیش  گزارش اداره عالی بررسی، پیرامون« قابل مالحظه است.

 1۱. اگر وضعیت این گونه باشد ما از نظر فساد وضعیت بسیار خوب داریم که 8۶8ص   ،13۳۶، سال 3گزارش شماره 

این  اد مالیفس دوسیه قابل ارجاع در کل یک سال وجود داشته است در حالی که در کشورهای پیشرفته و کمتر دچار

اصال اداره عالی تفتیش   13 ۳۱در گزارش سال مقدار دوسیه قطعا قابل ارجاع به نهادهای عدلی وقضایی وجود دارد. 

اصال گزارش نیست. چرا که در حد یک  134۳یا گزاش سال  ل احاله به سارنوالی وجود ندارد.بخش به نام قضایای قاب

 صفحه است یعنی یک سال مالی با موضوعات متعدد و گزارش در حد یک صفحه؟!

گیرد و خود سارنوالی هم از گی صورت نمیشود و رسیدتازه در سارنوالی همین تعداد پرونده ارسال تلمبار می

ارنوالی اداری، ست ادراه عالی مبارز بافساد نظر عامل و کارگزار مشکالتی دارد. به عنوان مثال آقای لودین رئیس وق

فاقد دلیل  های ارسالی راکند این اداره دوسیههای بلند پایه که ارسالی رسیدگی نمیکند که به دوسیه مقاممی را متهم

 کندیم یوجهت یها ب هیدوس یدر قسمت بررس یسارنوال ی: لونیلود) داند که قابل رسیدگی قضایی باشد.و سند می

 ، 13۳1حوت  7به شندو

 http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=۱۲07۶۶ 

سارنوالی مدعی العموم است و باید خود به کشف سند و مدرک اقدام کند تا احیانا اگر جرم اتفاق افتاده  لوی

 باشد، مجرم مجازات شود. 

رعایت قوانین و مقرات بسیار ضعیف و نا منطق باشرایط افغانستان تحت عنوان  بنا بر این خروج نظارت اداره عالی

است. این موضوع سه حالت دارد یا مقدار فساد مالی در افغانستان کم است یا ارزیابی درست نشده است یا در نهاد 

ارگزاران شود که در افغانستان کبا این وضعیت مشخص میتفتیش فساد وجود دارد که به احتمال زیاد سومی باشد. 

http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=127066


 تواند. مشکلی را حل نمی ینهادهای نظارتی مشکل دارند و تا این معضل حل نشود هیچ ساختار

 نتیجه گیری

های جدی روبرو است. خروجی نظارت چیزی قابل توجه نیست نظارت اداری بر امور مالی در افغانستان باکاستی

خروجی  باید نظارت متخلف است و مجرم مجازت وتنبیهوان آن را هیچ تلقی کرد. هدف نظارت مجازات تو تقریبا می

مشخص داشته باشد و برای بازدارندگی نیز نظارت به خروجی مشخص نیاز دارد. از طرفی نظارت باید به کاهش فساد 

شترین کارگزار بیـ  وانگهی در چارچوب نظریه ساختار مالی کمک نماید، در حالی این پیامد را نظارت نداشته است. 

را کارگزارن نظارت اداری بر امور مالی دارد. زیرا از شخص اول مملکت گرفته تا مفتشان اداره کنترل و تفتیش  مشکل

ز ارت همین موضوع است. ااز دالیل عدم خروجی مناسب برای نظند و یکی تداخلی از وارستگی الزم برخوردار نیس

و از طرف برای آینده به برنامه جدی فرهنگی وتربیت  های جدی بر ناظران هستیماین رو، ما نیازمند اعمال انظباط

نیروی مناسب برای نظارت داریم و از اساس باید باورها و رفتارها تغییر نمایید. از سوی دیگر نظارت درون سازمانی 

 که در افغانستان از این جهت نیز به دلیل از نظر تخصصی، مسلکی و آشنایی با مسایل اداری، شیوه مناسب است

کننده با مشکل جدی ربرو است. از سوی دیگر نظارتمنظر استقالل  تصابات و استخدام مشکل داریم. هم چنین ازان

 سازد یه آسانی فراهم مو نظارت شونده در نظارت سلسله مراتب و نظارت اداری درون سازمانی زمینه فساد و تبانی را ب

ه عالی ) در اینجا ادارنظار اداری برون سازمانی ن بسیار فراهم است. ای آو این امر در جامعه بیمار مثل افغانستان زمینه

ایانی آن نکته پوارسته و عدم خروجی مناسب روبرو است. نا های کمبود دفاتر ساحوی، کارگزارانتفتش( با چالش

نوان یک طعمه ع کنند یا به لوازم آن ملتزم نیستند و به سمت بهاست که در افغانستان افراد یک جایگاه یا درک نمی

لنگند کنند تا یک مسؤلیت و محل خدمت و حتی از این جهت  مقامات عالی نیز درجه اول نیز میمی و فرصت نگاه

 کنند و افراد فاسد اطراف آنها را گرفته و مقامات عالی گویا از آن خبر ندارند؟!حرمت جایگاه خود را حفظ نمی

 

 

 

 

 منابع 

 الف( کتاب

 .1348 چاپ اول ،ت حقوق مالی نشر میزان، تهرانامامی، محمد، کلیا .1



 . 1374پاییز  مرضا موسی زاده، حقوق اداری، تهران، نشر میزان و دادگستر، چاپ دو .2
 . 13۳۱دوم، تهران: انتشارات دراک.چ  ،یتعادل و نظارت در نظام حقوق اساسمحمد راسخ،  .3

 ب( مقاله

 2و  1 یشماره ها، بر عملکرد یمبتن یزیخرج در نظام بودجه ر نیلزوم نظارت قبل و حخدابخشی،   یهاد .8

  .  13۳8 بهشتیو ارد نیفرورد

 -13۳3اداره عالی تفتیش، آمریت تفتیش عملکرد و محیطی،  گزارش بازرسی عمکرد وزارت دفاعی ملی،  .۵

13۳۵. 

مربوط به پروژه نمره  شیتفت یها افتهی، 13۳8سال  ،یطیعملکرد و مح شیتفت تیتفتش، آمر یاداره عال .۶

(82۱۱22  )AFG  شیفتت یاداره عال تیصفحات، مختلف سا انیمرکز بام یال یساختمان سرک کوتل اون) 

 . 13۳۶، فصلنامه تفتیش شماه اول، سال اطالعات و ارتباط عامه آمریت تفتیش یارگان نشراتی ادارۀ عال .7

 یهاعملکرد وزارت اقتصاد، سال یبررس ست،یز طیعمکرد و مح یبررس استیر ،یبررس ی)اداره عال .4

13۳3- 13۳۵. 

 .۱8: 2۵ساعت :  | 13۳8جوزا , 1۶زمان انتشار : ، از ماندگار یلیدر افغانستان/ تحل یو ادار یفساد مال یسونام .۳

ساختار،  ـاز منظر مسأله کارگزار  رانیا یاسالم جمهوری یخارج استیس کردهاییرو یبررس، عبداله قنبرلو  .1۱

 .8۱، شماره مسلسل 1374مطالعات راهبردی ، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه 

 ج( قانون

 .1348/  3/ 23قانون اداره امور مالی ومصارف عامه، مصوب  .1

 . 13۳1/ 1۱/ ۳قانون اداره عالی تفتیش، ماده دوم، مصوب  .2

 مقرره اداره و کنترل تفتیش داخلی .3

افغانستان در مورد  تعدیل ماده شصت و یکم قانون اداره امورمالی ماده یک فرمان رئیس جمهوری اسالمی  .8

 .2۱/1۱3۳1؛ 1۱۳۵، جریده رسمی، ش. م. ۶/۳/13۳1ومصارف عامه، 

  1342قانون اساسی، مصوب  .۵

 قانون کنترل و تفتیش داخلی  .۶

 

 هاد( سایت
https://af.shafaqna.com/FA/878۱1 

https://af.shafaqna.com/FA/47401


http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=127۱۶۶ 

https://sao.gov.af/dr    

 

 

 

 

 


