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عمری به درازای  ،کشور سطح درحسابی  نهاد بازرسی کننده امورمالی و ترین عالی عنوان به ،اداره عالی تفتیش

مرعی االجرا شده است و  0010/ 01/01که به تاریخ  نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستاندر  .حدود یک قرن دارد

تحت عنوان دیوان  ای ادارهجاری و مرعی االجرا شده به  0010حمل سال  10نیز نظامنامه بودجه عمومی که به تاریخ 

نظامنامه بودجه عمومی دولت علیه ( 84)با توجه به ماده  .است شده تصریح( فعلیاداره عالی تفتیش ) سنجش

خورشیدی که از موجودیت نظامنامه تشکیالت اساسیه دولت علیه افغانستان قبل بر  0010حمل  10افغانستان مصوب 

 0010که این دیوان قبل از سال  رساند میاین یادآوری و در آن وظایف دیوان سنجش مشخص گردیده است، 

 .است ایجادشده 0011عنی سال هجری شمسی ی

به فعالیت عظمی وقت  صدارت اثر زیر تغییر نام داده و محاسبات تفتیشریاست عمومی اداره به  این 0010در سال  

ی بـود ـادارات دولت و ها وزارتحسابی  بازرسی امور مالی و تفتیش وتأسیس اداره مذکور،  از منظور که نمودآغاز 

 .داد میدارایـی عامه تشکیل  حراست وحمایت  اهــداف آنرا و

 رد چنانچه مسمی گردیدبنام دیوان محاسبات  مذکورشورای ملی وقت اداره به اساس تصویب  ،ـ شه 0000درسال 

 های مکلفیت وان محاسبات ودیوظایف  و ها صالحیتماده در مـورد ( 03( )0000)قانون محاسبات عمومیه سال 

 .تصریح گردیده است آن برابردر  ادارات سایر

ه آن تحت همین ـاولین اصولنام داده و نام تغییردیوان محاسبات به ریاست تفتیش عمومی محاسبات  0080 سال در

 .به تصویب رسید تعلیمات نامه تفتیش عمومی محاسبات نیز 0088سال  در نام نافــذ و

قانون  این در .نافذ شد (قانون تفتیش محاسبات)ماده تحت عنوان  00و  چهارفصلدر  قانون دیگـری( 0031)در سال 

 قانون مذکور( 1)مطابق به ماده  .رفته است تذکرمحاسبات  اداره تفتیشبنام م ریاست عمومی تفتیش محاسبات اس

 .گردیده بودبه مقام ریاست جمهوری مربوط محاسبات  اداره تفتیش

 سوسیالیستی ممالک و اتحاد شـوروی تفتیش و INTOSAIآمیخته با معیارات رره جدید تفتیش که مق 0031 سال در

 اداره کنترول وبنام  0011 سال در بعداً و تفتیش وبنام ریاست عمومی کنترول  تفتیش محاسبات اداره وبود نافذ 

 .مسمی گردید تفتیش

مراحل بعدی به وزارت عدلیه جهت طی  را ترتیب و تفتیش وطرح قانون کنترول  ،وقت تفتیش کنترول واداره 

 قانون ،وزارت عدلیه طرح مذکور را پس از تائید شورای وزیران جهت تصویب به شورای ملی ارسال نمود ،فرستاد

سقوط  بر بنا ولی ،جرگه فرستاده شدرگه شورای ملی تصویب و به مشرانواز طرف ولسی ج 0011سال  متذکره در
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این اداره در  .از تصویب بازماند تفتیش وکنترول  قانون ،وقتوانحالل شورای ملی  دوکتورنجیب اهللحکومت 

سیاست حکومت  بر بنا 0010چنانچه در اخیر سال  ،ه استنمود نشیب زیادی را تجربه مسیرتکاملی خویش فراز و

یک بخش آن مربوط به وزارت مالیه  ،شدبه دو بخش منقسم شورای وزیران ریاست عمومی کنترول تفتیش  ،وقت

حسابی ادارات دولتی  مالی و وظایف آنرا عمدتاً بازرسی امور که گردیدبنام ریاست تفتیش وزارت مالیه مسمی و 

کمیته عمده  وظایف ،گرفت قرارل تحت اثر شورای وزیران کمیته دولتی کنترو و بخش دیگر آن بنام داد میتشکیل 

 تأمین، بهبود فعالیت ادارات دولتی اجتماعی، امور فرهنگی ،اقتصادی های عرصهدر را اجراآت دولتی کنترول 

چگونگی  همچنان گردید، میدولتی عرضه  مؤسساتکه از طریق  موردنیازمردم از نگاه مواد اولیه  های نیازمندی

ونگی تحقق و بعضاً نظارت از چگامور تجارت  وترانسپورتی  ضحی خدمات ،ساختمانی ،تولیدی های فعالیت

 .نمود می احتوا ،مصوبات شورای وزیران

مدغم گردیده  باهم اًدولتی کنترول شورای وزیران مجدد کمیته وریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه  0011در سال 

از بود و  مقرره وفاقد کدام قانون  طرف ازیکزمان اداره  آن درولی  ،مسمی گردید اداره کنترول و تفتیشو بنام 

 مساعدنا شرایط و تحمیلی های جنگبر  بنا 0010سال  دیگر پس از سقوط حکومت دوکتور نجیب اهلل درجانب 

 اختیار خود بهقرائی را قه سیراداره این  ،مسئولتوجهی مقامات  کم وعدم موجودیت حاکمیت مرکزی  ،امنیتی

پروسه  ،اداره به یغما برده شد تجهیزات ووسایط  ،مسلکی اداره مجبور به فرار شدند کادرهایاز یک تعداد  ،نمود

قابل  واحدهایاکثر  ،محلی به سکتگی مواجه گردید واحدهای خصوص به تفتیش قابل واحدهایدر اکثر  ها بازرسی

همکاری  موردنیاز معلومات واسناد  ارائهبازرسی حاضر به تفتیش نبودند و یا اینکه با گروپ های مؤظف بازرسی در 

 .شد نمیالزم بود ترتیب اثر داده  که طوری ها بازرسینتایج  تحقق درالزم نداشتند و 

 بیشتر عالی تفتیش اداره ،و حاکمیت طالبان ربانی الدین برهانبه رهبری پرفیسور  پس از سقوط دولت اسالمی وقت

ریاست الوزرای  اموراداره  تحت اثر و داده ازدستنیز خویش را نسبی را اداره استقاللیت زی ،یدئرارا گپیش به قهق از

بست  ،دنمای نفوذ اعمالباالی اداره  شترچه بی بتواند هر اینکه منظور به امورعمومی اداره  رئیس ،گرفت قراروقت 

 تشکیل دردرزمان حاکمیت طالبان )را معاون اداره  از رتبه به مافوق و خارج ازرا  اداره عالی تفتیشی رئیس عموم

 غیر مسلکی و های بخش رؤسای)اداره  رؤسای اکثر ،به فوق تعدیل نمود مافوق از( اداره یک معاون وجود داشت

 ،گردیدند مقرربودند  سواد کمیا  و سواد بی عمدتاًکه  مسلکی غیر افراد شان عوض به ل وتبدیـ وظایفشان از (مسلکی

 ،گردیده بود بازرسی در امور تفتیش و سکتگی ونظمی و پراگندگی در اجرای وظایف ضعف مدیریت سبب بی

سازمان  ،(INTOSAI)مؤسسات عالی تفتیش  المللی بیندر آن زمان نیز عضویت سازمان  اداره عالی تفتیش گرچه
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ولی  ،را دارا بود (ECOSAI) ایکو عضوای کشوره تفتیش المللی بین سازمان( ASOSAI) تفتیش یالآسیایی مؤسسات ع

 های مناسبتتبریکی به  های کارتارسال  ،متذکره های سازماناین عضویت صرف به پرداخت حق العضویت به 

 .گردید میخالصه  ،از جانب ادارات مذکور به اداره عالی تفتیش ها نشریهارسال برخی  همچنان ومختلف 

مراجع معموالً برای مدت  های فعالیتبدون توجه به حجم  ،توظیفات جهت بازرسی 0040 سال ازتا قبل  آن برعالوه 

نبود  و موجودیت زمان بیشتر از نیازمندی بازرسی بر بنابرخی از مراجع مرکزی  در گرفت، میماه صورت  چندین

بعضاً به شکل  عالوه از وظایف محوله در اوقات رسمی به کارهای شخصی پرداخته وازمفتشین  ای عده ،الزمنظارت 

های محلی نیز واحد در نمودند، میخارج از کشور مسافرت به  حتی وبه والیات بدون آگاهی اداره  و غیررسمی

 شده تعیینرا در زمان کمتر از میعاد  زمان آن به مراجع نرفته و یا اینکه کارشان گروپ های مؤظف تفتیش در وقت و

در . شدند می شان شخصی کارهایمدت باقیمانده را مشغول  ،به اداره مراجعه نمایند دوبارهاینکه  عوض بهو اکمال 

میعاد بازرسی تمدید  تقاضایشانو به اثر میعاد معینه تکمیل ننموده  گروپ های تفتیش کارشان را دربرخی از موارد 

 .میافتاز آن نیز ادامه  تر اضافهو  سال یکاین تمدید میعاد بازرسی از یک ربع به  بعضاًو  گردید می

ننموده و یا اینکه  ارائهگزارش اصالً  شده انجام های بازرسیاز گروپ های مؤظف تفتیش از نتایج  ای عده

 .گردید می ارائهمربوطه  های ریاستاز تأخیر طوالنی حتی بیشتر از یکسال به  پس هایشان گزارش

پالن رهنمودی به گروپ های مؤظف بازرسی ترتیب  زیرا ،درقسمت پالن گذاری تفتیش نیز مشکالت وجود داشت

مربوطه و  های ریاستابتدا به  گردید میپالن بازرسی که از جانب گروپ های مؤظف ترتیب  ،اصالً معمول نبود

در ریاست کارتراکم  بر که بناشد میازآن طریق جهت ابراز نظر واخذ منظوری به ریاست پالن وتحلیل ارسال 

منظوری پالن سبب سکتگی  در گرفت که تأخیرمی بر ماه و یا بیشتر از آن را نیز در بعضاً منظوری پالن یک ،مذکور

 .گردید میدر اجراآت تفتیش 

و از تسلیم داده شده مربوطه  های ریاستابتدا به  تفتیشنیز از طرف گروپ های  ها بازرسی نتایج گزارشمزید برآن 

مخفی را نوع اجراآت از یک طرف بیکاری  این کهشد میآن طریق جهت تحلیل به ریاست پالن و تحلیل فرستاده 

تحلیل  پالن وریاست  در افزایش بیش از حد کار سببجانب دیگر  ازو  رونما ساختهسکتوری  های استریدر 

سال  در ریاست پالن وتحلیل بعضی از گزارشات بیشتر از یککافی بنابر نبود پرسونل مسلکی که در نتیجه گردیده 

 .ماند می باز از تحقق اصالًیا  شده وها بازرسیتحقق نتایج  عث تأخیر دربا باقیمانده و بدون تحلیل
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 و دستاوردها ها فعالیتنگاهی به تاریخ؛ 

 0031تا  0030از سال 

 

 

 

 

 



 

7 
 

خصوص پس از تقررمحترم پوهندوی دوکتورمحمدشریف  به ،ایجاد حکومت جدید طالبان ورژیم  بعدازسقوط

مورخ  013اساس فرمان  اداره براستقاللیت تالش موصوف نه تنها  شریفی به حیث رئیس عمومی اداره، از اثر سعی و

معاونین به  از مافوق به خارج رتبه و بست رئیس عمـومی اداره ازو احیأ  مجدداًرییس دولت انتقالی  1/1/0040

حد بلکه اداره به حیث یک وا ،جمهوری اسالمی افغانستان قرارگرفت مستقیم رئیس اداره تحت اثر مافوق تعدیل و

 0041/ 11/00مورخ  3810از قوای سه گانه و تحت اثر مقام ریاست جمهوری بر اساس حکم  بودجوی مستقل

از طریق کمیسیون مستقل اصالحات ( PRR)نیز عرض وجود نمود، عالوه برآن تا قبل از تطبیق  رییس محترم دولت

الی  دوحکم مقام عالی ریاست جمهوری، به کارمندان اداره از  اداری وخدمات ملکی، به اساس پیشنهاد اداره و

 .شد که در تاریخ نظام سیاسی کشور بی سابقه است هفت چند معاش پرداخته می

خود را به طور جدی شروع کرده است دستاوردهای بی بدیلی  های فعالیتکه  0040اداره عالی تفتیش بعد از سال 

که  دستاوردهاست ترین مهمنیاز داریم فشرده ای از اما آنچه ما به آن  گردد میاشاره  ها آنبه  مختصراًکه  داشته

 .در اینجا نیایندتصار در سخن بسیاری از دستاوردها ممکن است به دلیل اخ

 پالیسی اداره

ه آنرا کجاد اصول و چارچوبی یو اعالی تفتیش اداره  یت هاین نمودن هدف و مسوولییعبارت از تعپالیسی  

عالی ه توسط اداره ک یت بازرسیصالح یرا برا یط قانونیت و شرایفیکنان یاطم یسین پالیا. باشد یم ؛دینما نترولک

ل یرا تسه( راهبردی)استراتیژیک  یشافکق پالن انیش و تطبیارات تفتیرش معیجاد نموده و پذیا ؛افتهیانجام تفتیش 

 یها گزارشه اعتبار کخواهد بود عالی تفتیش وسیع اداره  یارک یرویعبارت از ن یسیپال یسودمند. دیخواهد بخش

 .ا باال خواهد بردکر شریو سا یمل یشورا یش را به تمام اعضایتفت

چراغ روشن  کید مانند یبا یسیپال. گیرد یممنشأ عالی تفتیش دگاه اداره یش از دیتفت یبرا یسیهداف پالا

دن به مقصد یه عالقمند رسک یسانکتمام  یو همچنان براعالی تفتیش اداره  یردهاکعمل ییت و راهنمایبمنظور هدا

ن یمجموع طرف. دیعمل نما دباشن یمدر دولت  یت و حسابدهیت، مؤثریجاد شفافیشور با اک یشاف سراسرکان

 .باشد یم یو جامعه مدن ین المللیه، جامعه بیمقننه، اجرائ یعالقه شامل قوایذ

 یتیریمد های یتفعالات دولت و ینان درعملیاطم ینتأمو  ها یبازرس یلف به اجراکمعالی تفتیش مفتش اداره 

 های یستمست خطر، یریت مدیبهبود مؤثرو  یابیو منضبط بمنظور ارز کیستماتیوه سیش کی یبا اجرا. باشد یم

 کمکدن به اهداف و مقاصد یرا در رس عالی تفتیشاجراأت و روند نظارت، مفتش اداره  یری، اندازه گینترولک

 .نماید یم
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 .ت قانون و مقررات باشدیو رعا یطیرد، محک، عملیمال های یشتفتن شامل کمم ها یبازرس

و  یادار یت هایمؤثر مسوول یدر اجراعالی تفتیش ت اداره یریرساندن به مد کمکنقش مفتش عبارت از 

، مشورت و ها یابیارزل، یه و تحلیله فراهم نمودن اطالعات، تجزین موضوع بوسیا. باشد یم ها آن دن بهینان بخشیاطم

ثبت و  یمؤثر برا ینترولک های یستمسدن یله بهبود بخشیشده، بوس یبازرس های یتفعالدر رابطه به  ها سفارش

 .باشد یم ها ییدارابشمول حفظ  یاتیعمل های یتفعال یدهگزارش

 :ل اندیقرارذ یسیاهداف بزرگ پال

 عامه یامورمال یرو یت از نظارت پارلمانیحما. 

 ات دولتیرامون معامالت و عملینان پیاطم ینتأم. 

 یحسابدارو  یت درمورد موضوعات مالیریبه مد کمک. 

 یشانها کمکدرست از  راجع به استفاده ین المللیب ینان دادن به دونرهایاطم. 

 لوژی تفتیشومیتود

 "انتوسای"اده از معیارات تفتیش بین المللیدر دوره جدید بمنظور معیاری شدن تفتیش و با استفاداره عالی تفتیش 

انکشافات کاری و مسلکی اداره، میتودهای جدید و کارهای مشخص و معینی را انجام داده است و در جنب سایر 

 های یگذارزالعمل ها، رهنمودها، پالن و در پرتو طر گیرد یم معیاری به حیث عناصر مثبت کاری مورد استفاده قرار

با  یها گزارشدقیق مفتشین به اجرای تفتیش در مراجع پرداخته و در نتیجه تطبیق میتودهای جدید و معیاری مفتشین 

مربوطه اداره عالی  های یاستررهنمودی از سوی  یها سفارش بعداًو  کنند یمیت و با محتوا را به اداره تقدیم کیف

 .مورد پیگیری قرارمی گیرد تفتیش

 بازرسی حساب قطعیه دولت

طی  هم چنین. امان اهلل آغاز شده است بازرسی حساب قطعیه در زمان سلطنت شاهکه ترتیب و  در برخی اسناد آمده؛

وقت که در شکل و تشکیل نظام دولتی خویش از کشورهای مدرن دنیا پیروی  دولت( 0010الی  0011) یسالها

توسط هیات عالی  شد یحساب قطعیه که از جانب وزارت مالیه ترتیب م( شورا)رت و پارلمان ابا ایجاد صد کرد یم

به شکل  0034الی سال بازرسی حساب قطعیه  که روند ترتیب ودیگرد یرتبه ریاست تفتیش محاسبات بازرسی م

 .مستمر ادامه داشت

ی عایداتی به ها چشمهبا توجه به که عواید  گردداین بود تا اطمینان حاصل حساب قطعیه دولت هدف از بازرسی 

 یا خیر؟قانون به وقت و زمان آن جمع آوری، به خزینه دولت تحویل گردیده به مطابق  شکل درست آن پیش بینی و
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برآن با اجرای  یا چطور؟ عالوه صورت گرفته است ها یتخط و ها عاری از سوء استفادهومصارف در راه معقول آن و

مطابقت با اسناد مؤید آن اطمینان حاصل  بازرسی حساب قطعیه از صحت ارقام مندرج در حساب قطعیه در تفتیش و

 .دیگرد یم

، وزارت محترم مالیه ترتیب 0041قانون اساسی در سال با ایجاد نظام جدید درکشور بخصوص بعد از تصویب 

نبود ظرفیت  قانون اساسی مجددأ رویدست گرفت، گرچه در ابتدا بنابر( 14)حساب قطعیه را متکی به هدایت ماده 

در ترتیب حساب قطعیه وجود داشت ولی با گذشت  ها چالشالزم در واحدهای بودجوی ووزارت مالیه یک سلسله 

ریاست خزاین  در( AFMIS)مالی افغانستان  مدیریتظرفیت در ادارات بخصوص ایجاد سیستم  هرسال وایجاد

قسمأ  ها چالشی بودجوی ومستوفیت ها ازطریق سیستم یاد شده، واحدهاوزارت مالیه وتأمین ارتباط وزارت مالیه با 

 ارائهرسی به اداره عالی تفتیش جهت باز حساب قطعیه به شکل بهتر ازگذشته منجانب وزارت مالیه ترتیب و مرفوع و

 .گردد یم

( 1)فقره اکنون ) شیتفت وماده یازدهم قانون کنترول ( 0)فقره قانون اساسی، ( 14)اداره عالی تفتیش مطابق به ماده 

مصارف  مالی و قانون اداره امور( 31)و ( 33)مواد  و( تفتیشاداره عالی قانون دوازدهم  ماده 0)وفقره ( 00)ماده 

اهمیت حساب قطعیه همه ساله کمیسیونی متشکل از یک تعداد از  بنابر مکلف به بازرسی حساب قطعیه بوده و عامه،

، اداره گردد یمجهت بازرسی حساب قطعیه مؤظف  مفتشین تحت ریاست معاون مسلکی اداره رؤسای سکتوری و

تذکره آغازنموده و تا کنون توانسته به اینطرف توسط کمیسیون م 0041عالی تفتیش بازرسی حساب قطعیه را از سال 

را بازرسی وگزارش نتایج بازرسی را توأم با اظهارنظرپیرامون حساب قطعیه  0018 -0040حساب قطعیه سالهای 

اداره عالی تفتیش سعی . نماید ارائهشورای محترم ملی کشور  سالیان متذکره، به مقام محترم ریاست جمهوری و

های این راستا پیشرفت در مطابقت با معیارات بین المللی عیار نماید و ی خویش را دراه یبازرسنموده ومینماید تا 

خوبی نموده است، هرگاه گزارشات نتایج بازرسی حساب قطعیه سالهای قبل با گزارشات سالهای اخیرمقایسه گردد، 

 لحاظ شکل و قطعیه ازترتیب گزارش نتایج بازرسی حساب  شیوه بازرسی و که در گردد یمبه وضوح مشاهده 

های خوبی یش در بازرسی حساب قطعیه به دستاوردمحتوا تغییرات قابل مالحظه رونما گردیده است، اداره عالی تفت

تأثیرگذاری نتایج  ها وتثبیت نماید، دستاورد جایگاه خویش را منحیث یک اداره حسابگیر توانسته است آمده و نائل

پارلمانی پیرامون حساب قطعیه احضار وزرا و مسوولین ادارات در  های بحث در توان یمبازرسی حساب قطعیه را 

کمیسیون تفتیش مرکزی، محاسبات عامه و نظارت بر روی بودجه و استجوابیه کمیسیون مالی و مجالس استماعیه و
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ها متذکره در رسانه های بحث و پوشش خبری از مجالس عمومی پارلمانهم چنین استیضاح برخی از وزرا در  قانون

 رساند یم 0018حسابی ادارات شاهد بود، زیرا نتایج بازرسی حساب قطعیه سال  ی مالی وها تیفعالو اصالحات در 

 .به گذشته بهبودی قابل مالحظه رونما گردیده است وزارت مالیه نظر اجراآت واحدهای بودجوی و که در

از اداره عالی تفتیش دارند  (دونرها)های امداد بین المللی نهاد دنی وبا توجه به توقعاتی که پارلمان کشور، جامعه م

این اداره با آنچه که تا کنون انجام داده بسنده نکرده بلکه در نظردارد تا با استفاده ازشیوه های جدید، اجراآت 

مین دلیل درتشکیل معیاری سازد، به ه پیش هدفمند و بیشتر از ها بازرسی سایر خویش را دربازرسی حساب قطعیه و

خویش آمریت مستقل تفتیش حساب قطعیه را ایزاد نموده است، آمریت تفتیش حساب قطعیه مکلف  0010سال 

مربوطه، وظایف خویش را در راستای بازرسی حساب قطعیه  خواهد بود تا با ایجاد میکانیزم جدید وتنظیم بهتر امور

 .مستقالنه انجام دهد بصورت مسووالنه، هدفمند و

 قانون اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش فاقد قانون بود و آنچه که به عنوان قانون کنترول و تفتیش مورد استفاده  0011تا قبل از سال 

 های فعالیتتوسعه  ،با توجه به انکشافات اخیربود که رئیس جمهور وقت قرارداشت درحقیقت یک فرمان تقنینی 

لهذا از  ،کنونی نبود های نیازمندیجوابگوی  ،عالی تفتیش بین المللی نهادهایتوقعات جامعه جهانی و  ،مالی ادارات

تصویب و ماده ( 11) وفصل ( 0) در« قانون اداره عالی تفتیش»اثرسعی وتالش اداره قانون جدید اداره تحت عنوان 

پس  که ؛به نشر رسید 01/0/0011 مؤرخ( 0010)وری اسالمی افغانستان در جریده رسمی از توشیح رئیس جمهپس 

ماده دوم این قانون اهداف  مطابق .گردید مسمی از تصویب قانون متذکره اداره کنترول وتفتیش به اداره عالی تفتیش

 :عمده اداره عالی تفتیش موارد زیر دانسته شده است

 .مصارف بودجۀ ادارات دولتی تحقق عواید و -0

سایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در اختیارداشته و یا از  مالی وحسابی ادارات دولتی و های یتفعالمطابقت  -1

 .با احکام اسناد تقنینی نمایند یمآن استفاده 

اختیار، داشته و یا از آن استفاده  سایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در شفافیت درحسابدهی ادارات دولتی و -0

 .نمایند یم

 .عامه از طریق کنترول و تفتیش های ییدارات از حراس -8
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که وجوه عامه را در اختیار دارند  یینهادهاسایر  های یتفعالحصول اطمنان از مؤثریت، کارایی و اقتصادی بودن  -3

 .کنند یمیا از آن استفاده  و

الی، حسابی و اقتصادی و نادرست م های یتفعالغیر قانونی، غیرمؤثر، غیر مفید و سایر  های یتفعالشناسائی  -1

 .ها آنپیشنهاد اصالح نواقص 

 مرجع بازرسی کننده ترین یعالاداره عالی تفتیش 

 :مطابق مادۀ چهارم قانون اداره عالی تفتیش 

مالی وحسابی مراجع مندرج مادۀ پنجم این قانون را به  های یتفعالمرجعی است که  ترین یعالادارۀ عالی تفتیش  

 .نماید یمدر حدود احکام قوانین تفتیش  صورت مستقالنه، مسؤالنه و بیطرفانه

 مادۀ پنجم ساحۀ تطبیق

 :باشد یمتفتیش عملکرد امورمالی وحسابی مراجع ذیل را دارا  ادارۀ عالی تفتیش صالحیت

 .آنهای مربوط به نهاد ریاست جمهوری و -0

 .شورای ملی -1

 .قوۀ قضائیه -0

 .در داخل و خارج کشور ها آنادارات مرکزی و محلی و ادارات مربوط  یواحدها -8

 .عمومی مستقل های یاستر -3

 .مستقل های یسیونکم -1

 ارنوالیڅلوی  -1

 .شاروالی ها -4

 .باشد یمدولت در آن سهیم  دولتی وشرکت های که یها شرکت، ها یتصد -1

 .نمایند یمسایر مراجعی که پول یا وجوه عامه را دراختیار داشته یا از آن استفاده  -01

 عزل و نصب رییس اداره عالی تفتیش
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 تعیین رئیس ومعاونان

 :مادۀ هفتم

مادۀ ششم این قانون برای مدت ( 0)رئیس ادارۀ عالی تفتیش از جانب رئیس جمهور با رعایت حکم مندرج فقرۀ ( 0)

 .گردد یمشش سال تعیین 

 عزل رئیس

 :مادۀ هشتم

 :گردد یمرئیس ادارۀ عالی تفتیش، در یکی از حاالت ذیل از وظیفه عزل 

 .مادۀ ششم این قانون( 1)فقرۀ ( 0)وجزء ( 0) ۀفقر( 8)جزء مندرج  جرائممحکومیت به  -0

 .مادۀ ششم این قانون( 0)فقرۀ ( 1)اشتغال به وظایف مندرج جز  کسب عضویت حزب سیاسی و-1

 .عدم اجرای به موقع وظیفه یا غفلت وسهل انگاری در اجرای آن -0

 .مربوط شرایطارائۀ معلومات نادرست مبنی بر داشتن  -8

 .شود یماین ماده باشد موضوع به محکمه با صالحیت احاله ( 0)بند  جرائمدر صورتیکه دلیل عزل ارتکاب  -3

 .گیرد یماداره و منظوری رئیس جمهور صورت عزل معاونان اداره عالی تفتیش به پیشنهاد رئیس  -1

 .گردد یماین ماده بعد از منظوری رئیس جمهور نافذ  8و  0، 1فقرات  -1

 اداره عالی تفتیش های یتصالح

 ادارۀ عالی تفتیش های یتصالح وظایف و

 :مادۀ نهم

 :باشد یمذیل  دارای وظایف وصالحیت های ادارۀ عالی تفتیش

 .پالن تفتیشطرح، ترتیب وتصویب  -0

 .مرتبه یها پالناجرای تفتیش وتطبیق  -1
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ملی وبین المللی از  یها سازمانمتحابه وسایر  یکشورهاعقد پروتوکول های همکاری با مؤسسات مشابه تفتیش  -0

 .طریق مجاری قانونی

 .وضع لوایح وطرزالعمل ها ورهنمود ها به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون -8

 .اجرائی تفتیش، مصوب سازمان عالی بین المللی تفتیش با نظر داشت احکام این قانون رهاییامعرعایت  -3

مادۀ دوازدهم این ( 8و  0)تفتیش درویب سایت مربوط به استثنای گزارشات مندرج اجزای  نشرگزارش ساالنۀ -1

 .قانون

 معیاری سازی تفتیش

های بین المللی برای ادارات عالی استندردو ( INTOSAI) های انتوسایدر مطابقت با استندردمعیاری سازی تفتیش 

 ،(IR)گزارش تفتیش ویا تحلیل گزارشات و فارمت ( DIR)تفتیش  گزارشمسوده ترتیب فارمت  ،(ISSAIs) تفتیش

پالن رهنمودی برای گروپ های  ترتیب ،...و فورم خطرات  ،تشکیالتی ،فارمت های جداگانه بودجوی ترتیب

 عالوه سازد، میدر راستای پالنگذاری و اجرای تفتیش مشخص کاری مفتشین را  های استقامت مؤظف بازرسی که

نامه تفتیش  تعلیمات ،خارجی های مساعدتتفتیش  تعلیماتنامه ،انتوسای معیارات ،پالیسی تفتیش نشر تهیه وبرآن 

مختصر اصطالحات مسلکی  هنگفر ،تفتیش شاروالی ها تعلیماتنامه ،تعلیماتنامه تفتیش تدارکات ها، خانهسفارت

راهبردی سازمان بین المللی ادارات  پالن ،(RISK)اساس خطر  بر تفتیش ،(بودجه ومالی ،حسابرسی ،حسابداری)

رهنمود بازرسی  ،(0018-0011) تفتیشاداره عالی انکشافی راهبردی  پالن 1101 -1100از ( انتوسای)عالی تفتیش 

 .به شکل مجلد چاپ و به دسترس مفتشین قرارداده شده است ...و اداره عالی تفتیش تاریخچه، حساب قطعیه دولت

و  اداره، غرض انسجام منجانب ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت داخلی ادارات تفتیش رهنمود همچنین

به کمیته  غور و بررسی بیشتر موضوع و جهت ترتیب داخلی تفتیش و ادارات اداره عالی تفتیش میان هماهنگی

 .میتودولوژی ارسال گردیده است

بانک جهانی را در  های مساعدتوظیفه بازرسی  ،یک موافقت نامه با بانک جهانی مبنی بر اداره عالی تفتیش

 ،ADB های مساعدت بازرسی ،بانک جهانی های مساعدتعالوه از و همکاری با مفتشین خارجی نیز به عهده داشته 

IDA، UNDP، DANIDA... ی قابل مالحظه داشته استدستاوردهاو ارزنده  این راستا اجراآت که درانجام داده  نیز را. 
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عالوه برآن اجرای تفتیش عملکرد و تفتیش محیطی برای اولین بار پس از تصویب قانون اداره عالی تفتیش روی 

جداگانه در ساختار  نوع تفتیش متذکره آمریت های تنظیم بهتر دو دست گرفته شد و به منظور پالن گذاری و

 .تشکیالتی اداره ایزاد گردیده است

 رئیس تفتیش داخلی وکنترول کیفیت ،متشکل از رؤسای سکتوریکه بورد عالی تفتیش را  ،اداره عالی تفتیش

 آمر تفتیش عملکرد و آمرین تحلیل ،آمر تفتیش حساب قطعیه ،مشاور حقوقی ،رئیس دفتر ،پالن پالیسی و رئیس

جلسات جداگانه باالی عالی تفتیش با تدویر  بورد ،نموده استتحت ریاست معاون مسلکی اداره ایجاد  باشد، می

بحث نموده و نتیجه نهایی را پس از منظوری  نماید، میایجاب تعقیب عدلی را  و مواردی که وصف جرمی داشته

سازی اجراآت  معیاری به منظورفتیش عالی تعالوه برآن اداره  .دارد میرئیس عمومی اداره به مراجع ذیربط گسیل 

رئیس تفتیش داخلی  ،رئیس پالیسی وپالن ،از رؤسای سکتوری کمیته میتودولوژی را که متشکل اخیراًاداره 

 باشد، میو مشاورین خارجی عملکرد  و تفتیش حساب قطعیهآمرین  ،رئیس دفتر ،مشاورحقوقی ،وکنترول کیفیت

 مسائلهفته وار تشکیل جلسه داده پیرامون به شکل این کمیته که  ریاست معاون مسلکی اداره ایجاد نموده تحت

 .نماید میمسلکی تصمیم اتخاذ 

 ها یبازرسمیعاد 

 :گردد یمحسب ذیل پالن میعاد بازرسی مراجع به اساس درجه خطر و بودجه 

 .یک ماه و یک و نیم ماه -0

 .دوماه -1

 .سه ماه -0

 :یعنی آید یمهمچنان پالن میعاد بازرسی والیات به اساس درجه والیات بعمل 

 .والیات درجه اول -0

 .والیات درجه دوم -1

 .والیات درجه سوم -0

 .باشد یمًسه ماه  اکثراًو باید متذکرشد که میعاد بازرسی والیات 
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 :گزارش دهی وانواع آن

 :گزارش به رئیس جمهور و شورای ملی مباشد ارائهاین اداره مکلف به  قانون اداره عالی تفتیش، 01مطابق به ماده 

 قطعی بودجه سال مالی قبل درخالل مدت ششماه سال مابعد؛ یها حسابارائه گزارش تفتیش در مورد صورت  .0

 ارائه گزارش گزارش ساالنه تفتیش درمورد عواید ومصارف بودجه ادارات دولتی درسال مابعد؛ .1

 عندالمطالبه؛ارائه گزارش خاص  .0

 ارائه گزارش تفتیش از مصارف محرم؛ .8

 .ارائه گزارش تفتیش عملکرد عندالمطالبه .3

 تفتیش های یافته

سک بلند در اولویت یبر اساس ریسک یا خطر صورت می گیردکه با نظرداشت آن مراجع دارای ر عمدتاًتفتیش 

های آن تعیین  رمرجع با توجه به حجم فعالیتوتعداد روز کاری برای ه شود، میعاد بازرسی کار تفتیش قرارداده می

شود، مطابق به پالیسی اداره گروپ های مؤظف بازرسی  گردیده و در نبود دالیل مؤجه به هیچ وجه تمدید نمی

های مربوطه  های شانرا در میعاد تعیین شده بعد از ختم بازرسی به ریاست اند تا گزارش نتایج بازرسی مکلف گردیده

سکتوری  های ریاست یک از هر به مراجع مربوطه، در ها به منظور تحلیل و ارسال بموقع نتایج بازرسی ارائه دارند و

اند تا گزارشات ارائه شده را طی یک ربع تحلیل  های سکتوری مکلف گردیده بست آمریت تحلیل ایزاد و ریاست

 .وجهت تحقق به مراجع ذیربط ارسال نمایند

سال اخیر به صورت جداگانه صورت گرفته است که به  00طی  0013 -0041تفتیش از سال  های یافتهتطبیق پالن و 

تعداد دوسیه ها، وجوه شامل دوسیه،  ، مبالغ قابل تحصیل و تصفیه،ها گزارشطور خالصه مراجع شامل پالن، تعداد 

 :شود میبه اختصار اشاره 

  اداره عالی تفتیش ات شامل پالن بازرسیدر مرکز و والی 0018-0041طی سالهای  مرجع 4111در مجموع 

 .بوده است

  بازرسی شده  مرجع 1380مرجع که طی سالهای فوق شامل پالن بازرسی بوده به تعداد  4111از مجموع

 .است

  ها و مشاهدات تفتیش به گزارش و دوسیه جهت تطبیق یافته 1801به تعداد  0018-0041طی سالهای

 .ادارات ذیربط ابالغ شده است
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 هزار کلدار  381هزار دالر آمریکایی، 141ملیون و  01 وهزار افغانی  111ملیون و  101ملیارد و  01بلغ م

به خزانه  0018 -0041از مدارک مختلف طی سالهای  ها بازرسیهزار یورو در نتیجه  011پاکستانی و 

 .دولت قابل تحصیل دانسته شده است

  ها از مدارک  در نتیجه بازرسیهزار دالر آمریکایی  311انی و هزار افغ 111ملیون و  038ملیارد و  4مبلغ

 .شده است به خزانه دولت تحصیل یا تصفیه 0018-0041مختلف طی سالهای 

  های عامه به لوی حارنوالی محول شده  قضیه حیف و میل دارایی 101به تعداد  0018 -0041طی سالهای

 .است

  1 به لوی حارنوالی محول شده از طرف اداره عالی تفتیشقضیه حیف و میل دارایی عامه که  101تعداد 

 .هزار دالر آمریکایی خسارت به دارایی عامه برآورد شده است 311و  هزار افغانی 411ملیون و  31ملیاردو 

 مراجعه شود( 0) ضمیمهاطالعات تفصیلی در این موارد به 

 ها سفارتخانهبازرسی 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان درخارج کشور به ابتکار رئیس  های نمایندگی ها و سایر بازرسی سفارت خانه

این راستا اداره  طرف آغاز و تاکنون ادامه داردکه در به این 0043عمومی اداره عالی تفتیش برای اولین بار از سال 

مذکور  های نمایندگی های مالی و ایجاد شفافیت وحسابدهی در به دستاوردهای خوبی در قسمت تنظیم بهتر فعالیت

 نائل آمده است

 ظرفیت سازی

های  های مختلف مخصوصاً در حوزه تخصصی تفتیش برنامه اداره عالی تفتیش به منظور ظرفیت سازی در بخش

آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت را در داخل و خارج کشور برای کارمندان این اداره فراهم آورده است که به طور 

 :اشاره کرد اجرایی شده؛ 0013-0040که طی سالهای  موارد زیر توان به اختصار می

 تن (1341)جمعآ به تعداد  0013الی  0040های آموزشی مسلکی تفتیش طی سالهای  برنامه. 

 تن (884)جمعآ به تعداد  0013الی  0040های آموزشی لسان انگلیسی طی سالهای  برنامه. 

 تن (113)جمعآ به تعداد  0013الی  0040های کمپیوتر طی سالهای  های آموزشی مهارت برنامه. 

 جمعآ به تعداد  0013الی  0040های آموزشی و سفرهای مطــالعاتی خارج از کشور طی سالهای  برنامه

 .تن (810)

 تن (000)اد جمعآ به تعد 0013الی  0040های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی طی سالهای  برنامه. 
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 تن (41)جمعآ به تعداد  0013الی  0040ار آموزی برای کار آموزان طی سالهای های آموزشی، و ک برنامه. 

 0013الی  0040های آموزشی برای مفتشین سایر وزارت خانه و ادارات مستقل دولتی طی سالهای  برنامه 

 .تن (881)جمعآ به تعداد 

 های تدویر شده آموزشی داخلی و خارجی به شکل دورانی به تعداد  جمعآ تعداد اشتراک کنندگان برنامه

 .رسد می تن( 3181)

دان و مفتشین تن از کارمن 00همچنین آمـریت ارتقای ظرفیت و انکشاف منابع بشری اداره عالی تفتیش به تعداد 

ی نظر به تفاهمنامه ای که فی مابین اداره عالی تفتیش و جهت تحصیالت عال 0018را در سال  اداره عالی تفتیش

در مقطع  فعالًتن  08پوهنتون دنیا به امضأ رسیده بود به مقطع لیسانس و ماستری معرفی نموده است که به تعداد 

از طریق بودجه  ها برنامهو تمویل کننده این  باشند میتن در مقطع ماستری مشغول تحصیل  01لیسانس و تعداد 

 .باشد مینکشافی اداره ا

دیگری  مسائلاز ...سکتاز و ،اسیکودا ،افمس کمپیوتری های سیستمو بازرسی ( IT)ظرفیت سازی در بخش تفتش 

 .بعدی به آن متوسل شود های برنامهکه اداره در نظر دارد تا در  است

تفتیش مالی و تفتیش محیطی  ،خویش را در بخش تفتیش عملکرد های فعالیت عالوه برآن اداره در نظر دارد تا آینده

اعتبار مسلکی  به حیثیت و ،پیمودهتوسعه بخشیده و مسیر تکاملی خویش را همگام با سایرادارت عالی تفتیش 

 .خویش بیافزاید

های  دارد تا فعالیتالی اکنون انجام داده است بسنده ننموده و در نظر  0040اداره عالی تفتیش با آنچه که از سال 

های مؤثر وعملی برداشته  جهت بهبود کیفیت تفتیش وگزارشدهی گام در اداره را بیشتر از پیش معیاری ساخته و

هایی را  های بین المللی پالنمسلکی و اجرای تفتیش به استندرد قسمت ارتقای ظرفیت خواهد شد، مزید برآن در

های کنونی  اداره عالی تفتیش با توجه به نیازمندی. ایی را نیز برداشته استهای ابتد رویدست دارد و در این راستا گام

-ها را به استندردهای بین  ظرفیت کاری مفتشین متذکره را تا اندازه که بازرسی تصمیم جدی دارد تا سطح مسلکی و

 .المللی و به شکل مستقالنه انجام داده بتوانند، ارتقا بخشد

 ریاست جمهوری و پارلمان تفتیش بارابطه اداره عالی 

حسابی  مالی و های یتفعالترین مرجعی است که ارۀ عالی تفتیش، این اداره؛ عالیمطابق به ماده چهارم قانون اد 

را به صورت مستقالنه، مسؤالنه و بیطرفانه در حدود ( تفتیش های یتصالح)قانون مراجع مندرج مادۀ پنجم این 

 .نماید یماحکام قوانین تفتیش 
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 :اده هفتم قانون اداره عالی تفتیشبر اساس م

مادۀ ششم این قانون برای ( 0)رئیس ادارۀ عالی تفتیش از جانب رئیس جمهور با رعایت حکم مندرج فقرۀ  (0)

 .گردد یممدت شش سال تعیین 

 :مطابق به مادۀ دوازدهم قانون اداره عالی تفتیش

 :باشد یم گزارشبه ارایۀ  رئیس ادارۀ عالی تفتیش در موارد ذیل مکلف

 قطعی بودجه سال مالی قبل درخالل مدت ششماه سال مابعد به یها حسابارایۀ گزارش تفتیش در مورد صورت  -0

 .رئیس جمهور و شورای ملی

بعد به رئیس جمهور و  مصارف بودجه ادارات دولتی در سال ما گزارش ساالنۀ تفتیش در مورد عواید و ارائه -1

 .شورای ملی

 .زارش تفتیش خاص عندالمطالبه به رئیس جمهور و شورای ملیارائه گ -0

 .از مصارف محرم به رئیس جمهور و شورای ملی ارائۀ گزارش تفتیش -8

 .گزارش تفتیش عملکرد، عندالمطالبه به رئیس جمهور و شورای ملی ارائه -3

چنانکه از مفاد صریح این ماده پیداست اداره عالی تفتیش در همکاری نزدیک با دو نهاد ریاست جمهوری و 

کاری در ساحه های مختلف تفتیش این اداره را به عنوان بازوی نظارتی  یها گزارش ارائه. پارلمان کشور است

 .ادارات قرار داده استپارلمان در راستای تحقق اهدافی چون ایجاد شفافیت مالی و حسابی در 

 روابط اداره با لوی خارنوالی

مطابق به ماده شانزدهم قانون اداره عالی تفتیش این اداره مکلف است در صورت تشخیص موارد جرمی آنرا به 

 مراجع عدلی و قضایی ارجاع دهد

 :ه عالی تفتیشمادۀ شانزدهم ادار

می در اسناد تفتیـش شده، قضیه را غرض تعقیب ادارۀ عالی تفتیش مکلف است درصورت تشخیص مـوارد جـر

 .نماید ارائهبه مراجع مربوط  عدلی

 :به این نهاد؛ لوی حارنوالی مکلف است همچنین بر اساس این قانون در صورت ارجاع قضیه جرمی از سوی اداره
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 :مادۀ هفدهم

رابطه به قضایای که ازطرف ادارۀ عالی تفتیش غرض تعقیب عدلی به آن محول  مکلف است، در ارنوالیڅ( 0)

 .جریان قرار دهد طورکتبی در ، از نتیجۀ اجراآت خویش، ادارۀ عالی تفتیش راگردد یم

دعوی به ادارۀ عالی تفتیش مبنی بر عدم لزوم اقامۀ  صدور قرار صورت حفظ دوسیه و مکلف است در ارنوالیڅ( 1)

 .اطالع دهد

از مفتشین ادارۀ عالی تفتیش بحیث  مالی و حسابی جرائمو محاکمۀ قضایای  محاکم درجریان تحقیق و ارنوالیڅ( 0)

 .نماید یم اهل خبره استفاده

؟ قضیه جرمی را به لوی خارنوالی ارجاع داده است 131بر اساس همین موضوع اداره در طول چهارده سال بیش از 

 .به این موضوعات ترتیب اثر داده نشده است انگشت شمارکه متاسفانه به جز مواردی 

 روابط بین المللی

بین  یها سازماناداره با استفاده از امکانات جامعه جهانی و کسب عضویت در ( 1110)سال با آغاز تحوالت جدید 

روابط با پارلمان وارد مرحله نوین انکشافی خود گردیده و با ایجاد  ینتأمالمللی تفتیش و کسب استقاللیت اداره و 

ضروری و محتوائی، جایگاه خود را بمثابه اداره عالی تفتیش افغانستان درکنار سایرادارات عالی تفتیش  های یتظرف

 .جهانی احراز نموده است

سازمان آسیایی ، (INTOSAI)روابط خویش را با سازمان بین المللی مؤسسات عالی تفتیش  عالی تفتیش؛ اداره

 ،استحکام بخشیده( ECOSAI) ایکو کشورهای عضـو تفتیش سازمان بین المللی و( ASOSAI) تفتیش مؤسسات عالی

نموده و اخیراً تفاهمنامه همکاری با ادارات عالی تفتیش  سایرکشورهای جهان نیز برقرارادارات تفتیش توأمیتهایی با 

مفتشین اداره از طریق رفیت مسلکی قسمت ارتقای ظ در .ه استنمودکشورهای هند، مالیزیا و ترکیه امضأ 

و همچنان اعزام مفتشین ( تفتیش)بخشهای کمپیوتر، لسان انگلیسی و امورمسلکی  تدویرکورسهای آموزشی در

عملی برداشته  های مؤثر و ها در خارج ازکشور نیز گام رس های آموزشی، سیمینار ها و کارگاهجهت اشتراک درکو

 .است یافتهبه مراتب ارتقا  ها گذشتهبه  نظر ادارهوکفایت کاری نتیجه ظرفیت مسلکی  شده که در
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 رابطه اداره عالی تفتیش با بانک جهانی

بعد از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن اداره موقت دولت افغانستان نظر به توافق نامه بن، به منظور مساعدت 

 ، سیستم مدیریت مالی واند نمودهجهان مبالغ هنگفت اسعاری را به دولت کمک  کشورهایبرای بازسازی افغانستان، 

 عیف بود و پاسخگوی شفافیت در حسابدهی وداخلی بسیار ض های جنگسال  13حسابی کشور که در دوران 

 شان مالی های کمکبین المللی خواهان حسابدهی از  نهادهایجانب کشورها و  ها را نداشت، ازحسابگیری به دونر

خارجی  های مساعدتاز دولت افغانستان بود، بانک جهانی که یک نهاد بین المللی و مدیریت کننده مبالغ هنگفت 

به  سازی دولت افغانستان در امر شفافیت در حسابدهی و حسابگیری پروژه عاجل اداره عامه رابود به منظور قادر 

تفتیش مطابق  که اداره کنترول وی هدف ارتقای ظرفیت وزارت مالیه و اداره کنترول وتفتیش وقت منظور و از آنجای

 ها فعالیتمنابع بشری، مالی و تجهیزات برای اجرای ( INTOSAI)به استندردهای بین المللی ادارات عالی تفتیش 

منحیث  کشور انگلستان را PKFکمپنی خدمات مشورتی تفتیش  1111نداشت، بانک جهانی در برج آگست سال 

و ظرفیت سازی مسلکی اداره  همکاری تخنیکی اداره عالی تفتیش به منظور تفتیش گرنت های بانک جهانی

 .استخدام نمود

و ادارات به شکل کالسیک و ابتدایی فعالیت داشت و  ها وزارتوحسابی در وزارت مالیه وقت و سایر  سیستم مالی

را  (IPSAS)مالی را مطابق به ضروریات استندردهای بین المللی حسابی سکتور عامه  های صورتتوانایی ترتیب 

 .نداشت

کشور انگلستان مرحله ظرفیت سازی و  PKFکمپنی خدمات مشورتی تفتیش رهبری اداره عالی تفتیش با همکاری 

خارجی آغاز  های مساعدتارتقای ظرفیت مسلکی و تجهیز اداره را با تطبیق استندردهای انتوسای در بخش تفتیش 

فرنیچر دفاتر تجهیز نموده و کورس های آموزشی،  و اداره را با وسایط ترانسپورتی، وسایل کمپیوتری، موبل و

لسان انگلیسی و کورس های مسلکی تفتیش را مطابق به استندردهای انتوسای راه اندازی پروگرام های کمپیوتری، 

 .نمود

، و از جانبی کارمندان و گردید میخارجی تمویل  های کمکاز  0040فیصد بودجه دولت در سال  11که  یاز آنجای

 کمپنی تفتیش آشنایی کافی نداشتند،مفتشین اداره عالی تفتیش با لسان انگلیسی و استندردهای بین المللی محاسبه و 

خارجی  های مساعدتکشور انگلستان مشاورین خارجی را به منظور کمک در تفتیش  PKFخدمات مشورتی تفتیش 

صرف چهار گرنت در بخش انکشافی از طریق وزارت مالیه  0040درسال . با مفتشین اداره استخدام نموده بود

 .شد میمدیریت مالی 
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ادامه داشت و بعد از  1113الی نیمه سال  1111کشور انگلستان از سال  PKFات مشورتی تفتیش همکاری کمپنی خدم

با اداره همکاری  1114الی اکتوبر سال  کشور هندوستان Deloitteکمپنی خدمات مشورتی تفتیش  1113نیمه سال 

کشور انگلستان برای  PKF کمپنی خدمات مشورتی تفتیش 1114در برج نوامبرسال . تخنیکی ومسلکی را ادامه داد

الی  1101در برج جون سال . استخدام در اداره فعالیت نمود 1101بار دوم جهت تحقق اهداف یاد شده الی نیمه سال 

انکشافی بانک جهانی  های پروژهدر بخش تفتیش  S.N.N COکمپنی خدمات مشورتی تفتیش  1101جون سال 

 .عالی تفتیش همکاری نموده استمنابع بشری اداره  وارتقای ظرفیت مسلکی

 

 بانک جهانی های پروژهدر ارتباط با  1101الی سال  1111وردهای اداره عالی تفتیش از سال دستا

ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان ومفتشین اداره عالی تفتیش با راه اندازی کورس های آموزشی مسلکی  (0

م کارمندان اداره به خارج از کشور جهت تفتیش، آموزش پروگرامهای کمپیوتر، آموزش لسان و اعزا

 .و کورس های آموزشی مسلکی تفتیش ها گردهماییاشتراک در سیمینارها، ورکشاپ های، 

 .تجهیز اداره با وسایط نقلیه، تعمیر جدید، موبل وفرنیچر، وسایل تکنالوژی معلوماتی و سایر ضروریات (1

 .پروژه ازدیاد یافته 81به تعداد بیشتر از  1111گرنت در سال  8تعداد گرنت های بانک جهانی از  (0

کشورهای  های مساعدتاداره عالی تفتیش منحیث یک نهاد عالی حسابده در راستای شفافیت از مصارف  (8

 .دونر و بانک جهانی شناخته شده است

انکشافی بانک جهانی مطابق به استندردهای بین المللی ادارات عالی تفتیش  های پروژهاجرای تفتیش  (3

 (.توسایان)

 ارائهانکشافی بانک جهانی از طریق  های پروژهارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان مراجع تطبیق کننده  (1

 .سفارشات تفتیش

 .تقویت و انکشاف روابط مسلکی با ادارات عالی تفتیش کشورهای آسیایی و در سطح جهانی (1

بانک جهانی در میعاد تعیین شده به مراجع مربوط،  های پروژهمدیریت استندرد  های نامهو  ها گزارش ارائه (4

 .کشورهای دونر به افغانستان گردیده است های کمککه سبب ادامه و افزایش 

 .ها یافتهتطبیق استندردهای بین المللی تفتیش در پروسه پالن گذاری، مرحله اجرآ، گزارش دهی و پیگیری  (1
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 کسب افتخارات اداره عالی تفتیش

ت در سطح کشور از تفتیش به مثابه نهادی عالی بازرسی کننده امور مالی و حسابی ادارااداره عالی 

این طرف نقش موثری را در جهت حصول اطمینان از شفافیت در حسابدهی و  های متمادی سال

حسابگیری دارایی عامه، تحقق عواید و مصارف، تشخیص موارد سوء استفاده از دارایی عامه، همکاری در 

های ساالنه  ترتیب و ارائه گزارش ها، مدیریت مالی بهتر، بازرسی ادارات و ابالغ نتایج بازرسی به آنتأمین 

عواید و مصارف به مقام محترم ریاست جمهوری و شورای محترم ملی ایفا و افتخاراتی رادر سطح ملی و 

 .شود بین المللی کسب نموده است که ذیالً ارائه می

 م شفافیت ملی افغانستانگزارش ارزیابی سیست: الف

 ارزیابی سیستم شفافیت ملی، افغانستان)صفحه ای تحت عنوان ( 111)سازمان شفافیت بین المللی گزارش 

National Integrity System Assessment, Afghanistan 1103  را باهمکاری نهاد دیده بان شفافیت

قوه مقننه، قوه اجرائیه، سکتور عامه، نهادهای تطبیق کننده قانون،  -:نهاد معتبر ملی 01افغانستان در 

اداره عالی تفتیش، اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد، احزاب سیاسی،  کمیسیون مستقل انتخابات،

نشر نموده است که  1101فبروری  01وصی، ارائه و بتاریخ مطبوعات، جامعه مدنی و سکتور تجارت خص

های مختلف نسبت به عملکرد  درگزارش سازمان شفافیت بین المللی عالوه از نقاط منفی و ارزیابی شاخص

که از آن جمله اداره عالی تفتیش  ادارات متذکره در راستای شفافیت و حسابدهی نقش بسزأ داشته،

 .ویترین ستون شفافیت ملی در مقیاس کشور شناخته شده استافغانستان نیز به عنوان ق

خوشبختانه اداره عالی تفتیش نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح منطقه و فرا منطقه نیز قویترین نهاد 

ها و عملکرد مثبت و تمرکز بیشتر روی شفافیت و اصالحات  تفتیش ارزیابی گردیده است، بنااً از تالش

های اخیر از جانب سازمان متذکره تمجید به عمل آمده است،  ره بخصوص در سالگسترده در این ادا

شاخص ارزیابی شده مبنی برفعالیت ها وعملکرد دوازده نهاد معتبر ملی، ( 01)محتوای گزارش فوق از 

شاخص دیگر که مستقیماً به این اداره  3و در ( 011نمره از  13)شاخص آن ( 1)اداره عالی تفتیش در 

نمره ( 31) گردد نبوده بلکه مستلزم حمایت قاطع دولت جمهوری اسالمی افغانستان محسوب می مربوط

 .اخذ نموده است

بنابرین رهبری اداره عالی تفتیش محتوای گزارش فوق رادر نظر گرفته، نقاط مثبت آن را تقویه وتمرکز 

ملکرد این اداره در راستای بیشتر روی نقاط منفی آن نیزخواهد داشت تا موجب اصالحات و بهبود در ع
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مسلکی سازی و تخصص گرایی هرچه بیشتر توأم با توسعه کیفی با در نظرداشت معیارهای تفتیش بین 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان را نیزدر امر مبارزه با فساد اداری، توسعه  هکذاو . المللی انتوسای گردد

 .شفافیت، حسابدهی و پاسخگوی کمک بسزا نماید

 قدردانی جاللتماب رئیس جمهوراسالمی افغانستان از اجرای بهتر تفتیش عملکرد :ب

ترین نوع تفتیش در جهان بوده که با اجرای آن از اقتصادیت، مفیدیت و  تفتیش عملکرد یکی از مدرن

 که در رابطه اداره عالی تفتیش، تفتیش گردد، ها و عملکرد هادر ادارات اطمینان حاصل می موثریت فعالیت

بستر خیرخانه  011وزیر محمد اکبرخان وشفاخانه )شفاخانه ( 1) در 0011-0011 های سالعملکرد را در 

وزارت صحت عامه موفقانه انجام وگزارش نتایج بازرسی آن را ( وکابل امبوالنس AFG011003پروژه نمبر 

جاللتماب رئیس به مقام محترم ریاست جمهوری ارائه نموده است، گزارش متذکره مورد عالقمندی 

ریاست اقتصاد و برنامه استراتیژیک  0/1/0018مورخ  0113جمهور کشور قرارگرفته چنانچه به استناد نامه 

ریاست محترم عمومی اداره امور، جاللتماب رئیس جمهور اسالمی افغانستان از اجراآت بهتر اداره عالی 

 .باشد اداره در اجرای بهتر امور میتفتیش در زمینه اظهار تشکر نموده است که مایه تشویق این 

اعطای سرتیفکیت پروفیسور افتخاری در پوهنتون تفتیش نانجینگ کشور چین به پوهندوی دوکتور : ج

 محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش

 0018حمل  0مطابق  1103مارج  10رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان طی یک سفر مطالعاتی به تاریخ 

ور جمهوری مردم چین گردیده و درجریان این سفر از پوهنتون تفتیش نانجینگ چین بازدیده عازم کش

های خستگی ناپذیر و دعوتشان جهت ارائه لکچر به دانش آموزان آن  نمود که به پاس خدمات و تالش

ترین  بزرگ)پوهنتون، سرتیفکیت پروفیسور افتخاری از طرف رئیس عمومی پوهنتون تفتیش نانجینگ 

به محترم پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی تفویض گردید که مایه ( وهنتون عالی تفتیش در جهانپ

 .باشد افتخار به اداره عالی تفتیش و درکلبه تمام مردم کشور می
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 بودجه و امور مالی آن

قبل بر دوره نوین امور مالی و بودجوی اداره عالی تفتیش به مدت کوتاهی مربوط به وزارت مالیه، بعداً مربوط به 

استقاللیت بودجوی  0040مربوط به اداره امور و در حمل سال  0041صدارت عظمی و در زمان طالبان تا اخیر سال 

اما بعد از . عالی تفتیش تحت اثر آن اداره قرار داشت چون از لحاظ ساختار تشکیالتی اداره. خویش را حاصل نمود

آنکه اداره کنترول وتفتیش به حیث یک اداره مستقل و تحت اثر شخص رئیس جمهور قرار گرفت، اداره مطابق به 

های خویش بودجه عادی و انکشافی ساالنه را ترتیب و بعد از دفاع و تفاهم با وزارت مالیه در جریان سال  یازمندین

 .رساند یمصرف بم

در قانون اداره عالی تفتیش آمده است که این اداره بودجه عادی و انکشافی خود را تنظیم و به شورای وزیران 

 .ارائه و در جنب بودجه ملی به پارلمان کشورفرستاده شود

 

 اداره عالی تفتیش اعمار تعمیر

پذیر رئیس نا اداره عالی تفتیش یکی از دستاوردهای مهم دیگری است که از اثر توجه و تالش خستگی تعمیر

االمان شهر کابل جوار وزارت احیا مترمربع زمین درساحه دار( 1188)عمومی اداره عالی تفتیش درمحدوده 

یر متذکره، اداره پس از ایجاد آن وانکشاف دهات در پنج طبقه اعمار و مورد استفاده قرارگرفت که با ساختمان تعم

 .کلی مرفوع گردیده است برای اولین بار صاحب تعمیر شخصی گردیده ومشکالتی که از این ناحیه وجود داشت به

و  به اینطرف تحت رهبری 0040اداری است، خوشبختانه از سال  های مهم نظام مدیریت سالم یکی از شاخصه

یفی، نظم بهتری در اداره عالی تفتیش حاکم است، پابندی به وظیفه، پوهندوی دوکتور محمدشریف شر مدیریت

ها و ارائه گزارش از پالنیزه شدن اجراآت دیپارتمنتسرانه وظیفه، پلین اداری و جلوگیری از ترک خوددس

رای طبخ غذا ب چگونگی تحقق پالن هفته وار، تنظیم دفاتر، توجه به نظافت وحفظ الصحه محیطی، ایجاد طعام خانه و

 .از مسایلی است که نظم بهتراداری مؤثر بوده است ...کارکنان، نصب کمره های امنیتی، تأمین امنیت اداره و 

 تفتیش ساحوی های ریاست

 های ریاستمقام عالی ریاست جمهوری افغانستان ایجاد  0011/ 00/ 13مورخ ( 011/1110)بر اساس حکم شماره 

تفتیش ساحوی در والیات بلخ، ننگرهار، هرات و قندهار در چوکات تشکیالت اداره عالی تفتیش منظور گردیده 

و افزایش مؤثریت تفتیش در واحدهای بودجوی محلی، تشکیل  ها فعالیتاداره عالی تفتیش به منظور توسعه . است

ست تفتیش ادارات بودجوی محلی اداره ایزاد خویش تحت اثر ریا 0010در ساختارتشکیالتی سال را  ها ریاست این
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با تطبیق ریفورم رتب و معاشات در اداره عالی تفتیش، ساختارتشکیالتی و  و منظوری آنرا حاصل نموده، چنانچه

به   ها آنوط به بست های مرب. متذکره نیز مورد تائید قرارگرفته و منظورگردیده است های ریاستالیحه وظایف 

پروسه استخدام کارکنان مربوطه از طریق پروسه رقابتی کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری  واعالن سپرده شد 

 .و خدمات ملکی، به پایان رسیده است

به حیث نمایندگی اداره عالی تفتیش در والیات  "....... ریاست تفتیش ساحوی "متذکره تحت عنوان  های ریاست

 .ست تفتیش ادارات بودجوی محلی اداره به پیش خواهنـد بردخویش را تحت اثر ریا های فعالیت یاد شده

تهیه  شانرا نیاز تمام اجناس و لوازم مورد های ساحوی تفتیش ریاستعال ساختن اداره عالی تفتیش به منظور ایجاد و ف

 .متذکره جابجا شده است در دفاتر کرده که

میلیون افغانی با ( 8353)بلخ با ارزش مجموعی یت والقابل ذکر است که پروژه اعمار تعمیر ریاست تفتیش ساحوی  

ریاست  .متر مربع در پنج طبقه به شکل پخته و اساسی با تمام امکانات عصری اعمار گردیده است 313مساحت 

وتوکاپی و سایر ضروریات آی تی و وسایل دفتری از قبیل کمپیوتر، پرینتر، فکره مجهز به تمام تجهیزات متذ

روری برای ریاست مذکور از امل موبل، فرنیچر و سایر ملحقات ضتجهیزات دفتری دیگر ش ضمناً .باشد می

 .بالعوض بانک جهانی تهیه شده است های کمک

با سعی و تالش ریاست مالی و اداری  اخیراًولی  کند میدر تعمیر کرایی فعالیت  فعالً :ریاست تفتیش ساحوی قندهار

ار این اداره برای متر مربع در شهرک عینو مینه در اختی( 0811) مساحتبه و مقام والیت قندهار یک قطعه زمین 

و  که ریاست متذکره مجهز به تمام تجهیزات شود میخاطر نشان . ریاست اختصاص داده شده است ساخت تعمیر

وض بانک بالع های کمکاز  باشد که میوسایل دفتری از قبیل کمپیوتر، پرینتر، فوتوکاپی و سایر ضروریات آی تی 

ساخت تعمیر این ریاست نیز اکنون در اداره تدارکات ملی قرار داشته و شامل پالن  قرارداد .جهانی تهیه شده است

رداد متذکره به اتمام نرسیده است که با نهایی شدن پروسه قرارداد، بوده ولی تاکنون طی مراحل قرا 0013تدارکاتی 

 .دارد این اداره قرار های برنامهساخت آن در صدر 

مکرر و  های تماسو با وجود  کند میدر تعمیر کرایی فعالیت  فعالًاین ریاست هم : ریاست تفتیش ساحوی ننگرهار

ارسال مکاتیب عنوانی مقام والیت هنوز زمینی برای اعمار ساختمان این ریاست در اختیار اداره قرار داده نشده؛ اما 
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 های کمکتفتیش ساحوی ازتمام تجهیزات دفتری برخوردار است که از  های ریاستاین ریاست نیز مانند سایر 

 .بالعوض بانک جهانی تهیه شده است

 0111 مساحتاین ریاست نیز تاکنون دارای تعمیر شخصی نیست، اما قطعه زمینی به : ریاست تفتیش ساحوی هرات

در اختیار این اداره قرار  -افغانستان استاراضی  ین زمین در اصل ملکیت ادارهاکه متر مربع از طریق مقام والیت 

در صدر اجندای کاری  0011چهاردیواری شده و پالن تعمیر آن در سال مالی  فعالًداده شده است که ساحه مذکور 

کمپیوتر، پرینتر، فوتوکاپی و سایر : این ریاست نیز دارای تجهیزات دفتری مانند .اداره عالی تفتیش قرار دارد

 .بانک جهانی تهیه شده است های کمککه از  باشد میموبل و فرنیچر  ضروریات آی تی،

 .متذکره عمأل به فعالیت آغاز کرده است های ریاستبا استخدام کارکنان مربوطه از طریق رقابت آزاد،  

خویش را درعرصه تفتیش و بازرسی در والیات بیشتر از پیش توسعه  های فعالیت اداره عالی تفتیش در نظردارد

قسمت تفتیش و بازرسی  کمبودی که تاکنون در ساحوی تفتیش خالء و های ریاستتوقع دارد تا با ایجاد  خشیده وب

تعدد واحدها، کمبود مفتشین و نبود وقت کافی برای تفتیش وجود داشت، مرفوع  واحدهای بودجوی محلی بنابر

 ها این ریاستآینده تشکیالت  است تا در نظر در عالوه برآن. دیگر کدام مشکلی از این ناحیه بروز ننماید گردیده و

محوله را به وجه احسن انجام دهند، به  را افزایش داده، ظرفیت کافی مسلکی را ایجاد و به منظور اینکه بتوانند امور

 .نیز افزوده خواهد شد شان کاری های صالحیت

 کتابخانه

یتی، تاریخی، ادبی و معلومات آفاقی کارمندان و کتابخانه اداره غرض فراگیری و غنامندی دانش مسلکی، مدیر

باگذشت زمان ظرفیت . ایجاد گردیدرئیس عمومی رجلد کتب با ابتکا 0311مفتشین برای اولین بار باظرفیت 

 اداره عالی تفتیشگفت که کتابخانه  توان یم کتب بوده و هزار جلد 01ای بیش از کتابخانه بلند رفته، اکنون دار

 .باشد یم یمجهز در سطح ادارات دولت یها کتابخانهیکی از 

 فصلنامه تفتیش

دوکتور  دویتوسط پوهن 0040ار در سرطان سال برای اولین بعالی تفتیش تیش ارگان نشراتی اداره فصلنامه تف

محتوای علمی، مسلکی، ادبی،  نشریه مذکور با. یافته است یستأس عالی تفتیشرئیس اداره  محمدشریف شریفی

نشر شده و به ادارات دولتی مرکز و والیات غرض  شماره 0111 یراژتبه  دری، پشتو و انگلیسی یها زبانمدیریتی به 

 .شود یمتفتیش فرستاده  های یافتهتبادله اطالعات، پخش و نشر 
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 پخش و نشرگزارش ها

به شیوه ویب سایت مجازی  فضایوری ارتباطی از طریق افنبا استفاده از پخش و نشر اطالعات ورویدادهای اداره 

ملی و بین المللی بخاطر شریک  یها سازمانتفتیش داخلی ادارات عامه و  ن اداره،یشبرای مفت نوشتاری و دیداری

نشر و فارسی، پشتو و انگلیسی در سال  یها زبانوشرکای مستقیم وغیر مستقیم به  ساختن مردم به پروسه تفتیش

 .ایجاد گردید 0011ن در صفحات زیر صورت گیرد که ویب سایت اداره به همین منظور در سال آ پخش

 

 

 

  

 


